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  *על כבוד האד� והפרטה

, המרכז האקדמי למשפט ולעסקי	 �2605/05 "בעקבות בג

  )2009(שר האוצר '  נחטיבת זכויות האד	

  מאת

**מיכל טמיר
  ***ואס� הראל 

 נוגעת ,אחת השאלות החוקתיות שמעורר תהלי� ההפרטה של סמכויות שלטוניות

ת� לכ� שהסמכות לכוח� של פרטי� המעונייני� ביתרונות ההפרטה לוותר על זכו

 שבו ,המשפט העליו�  של ביתנודי במאמר נדו� פסק. ידי המדינה שהופרטה תופעל על

 סותר ,ידי זכיי� פרטי סוהר על דעות כי חוק שאיפשר הקמה והפעלה של בית נקבע ברוב

החוק נפסל בשל הפגיעה בזכויות לכבוד ולחירות . כבוד האד� וחירותו: יסוד�את חוק

. סוהר ציבורי במשמעות החברתית והסמלית המיוחסת לכליאה בביתהנובעת מהפגיעה 

אינו מחייב את התוצאה , במאמר נטע� כי ניתוח הסוגיה על פי תאוריות של זכויות אד�

, לזכויותÂ‡˙È Ò¯Ë�È‡‰ ˙È¯המשפט בחר במשתמע ב בית. המשפט אליה הגיע ביתש

  אינה ניתנת להפרטהלפיו מדובר בסמכות שמטבעהש – ‰È„ÒÂÓ‰ ÔÂÚÈËבכ� ששזר את 

זכות� של ש וקבע – לפיו ההפרטה פוגעת בזכויות אד�ש – ÂÈÂÎÊ‰ ÔÂÚÈË˙אל תו�  –

. ידי המדינה אגב הפגיעה במשמעות הסמלית של אכיפה עלנפגעת האסירי� לכבוד 

מוסדיי� גוברי� על הזכות �חוקתיי�הדי� היא כי שיקולי�  משמעותו האמיתית של פסק

הדי� לא נכלל דיו�  לא זו בלבד שבפסק. השלכות בעייתיותלכ� . החוקתית לכבוד

אלא שהקביעה כי הזכויות לכבוד ולחירות נפגעו שלא כדי� , עצמאי בטיעו� המוסדי

היבט הכבוד והחירות שנדו� לא פ�תח כראוי ולא נדונו סוגיות חשובות . אינה משכנעת

,  ניתנה, טיעו� הזכויותבאמצעות שזירת הטיעו� המוסדי לתו�. כגו� כוח הוויתור עליו

חופש לפני הזכות לקיו� מינימלי בכבוד ו העדפה לשיקולי� מוסדיי� על, במשתמע

המבוססת , המאמר מציע תפיסה אלטרנטיבית .הבחירה והאוטונומיה של הרצו� הפרטי

 
ה למשפטי� באוניברסיטת חיפה בשיתו� פורו� ידי הפקולט עלהמאמר הוצג בסדנה שנערכה   *

 . מחוז חיפה– העמותה למשפט ציבורי בישראל ולשכת עורכי הדי� ,המורי� למשפט ציבורי

. אלו� הראל' דני גוטווי� ופרופ' פרופ, ארז� דפנה ברק' פרופ: המחברי� מודי� למגיבי� על המאמר

ר "לד, ר דורו� נבות"לד, ר חגי ויניצקי"לד, קר ליאור ברש"לד, אריאל בנדור' תודתנו נתונה ג� לפרופ

  .ר בני שמואלי על הערותיה� המועילות"יאיר שגיא ולד

 .מכללת שערי משפט, מרצה בכירה, ר"ד   **
 .מכללת שערי משפט, מרצה, ר"ד  ***
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בהינת� תנאי בחירה , לאסירי� נתונה, לפי התפיסה המוצעת. לזכויות˙‡ÔÂˆ¯‰ ˙ÈÈ¯Â על 

  .סוהר ציבורי ת לוותר על זכות� להיכלא בביתיכול, הולמי�

‡Â·Ó .‡ .˙È· ˙Ë¯Ù‰ ˙˘¯Ù ¯‰ÂÒ‰ .· . ¯Â˙ÈÂ)waiver( Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ .1 . במשפט

כבוד . Â·Î Ï˘ ÌÈË·È‰ ‰Ú·¯‡ .1„. ‚; במסגרת הפרטה. 3; במשפט הפרטי. 2; הציבורי

כליאה המשמעות החברתית והסמלית המיוחסת ל: כבוד האד�. 2; מוב� גרעיני: האד�

; רמת הקיו� המינימלי שלה זכאי האד�: כבוד האד�. 3; בבית סוהר ציבורי דווקא

  .Â˙ÈÂÂ‰ ÔÂ�‚�Ó .ÌÂÎÈÒ¯. „; חופש הבחירה והאוטונומיה של הרצו� הפרטי: כבוד האד� .4

  מבוא

לוותר  –בתחומי� ידועי� ומוגדרי�  – אנו מאפשרי� לפרטי�, אכ�
ויתור .  על זכויות היסוד שלה�)א� לא באופ� מלא או מהותי(במידת מה 

 הראויה בי� הערכי� "נוסחת האיזו�"על , מטבע הדברי�, משפיע...]  [זה
שכ� הפגיעה , איזו� זה שונה הוא מהמקובל במשפט הציבורי. השוני�

אלא על כוח , בזכות האד� במסגרתו אינה מבוססת על רצונו של הנפגע
  1.שלטוני

 דהיינו 2,"הפרטת זכויות האד�"� ברק בנוגע לדברי� עקרוניי� אלה אמר השופט אהר
 שהגנת� באופ� מסורתי נתפסה כמיועדת להגביל את השלטו� –למצב שבו זכויות האד� 

למשל , החלה זו כוללת אפשרות ויתור מסוי� של פרט.  מוחלות במשפט הפרטי–
רת על זכות יסוד שלו לטובת אינטרסי� או הטבות שהוא זוכה לה� במסג, במסגרת חוזה

  . ההתקשרות הפרטית
 לא תקבל כל ביטוי – 3 שדומה שכיו� אי� חולקי� עליה–הייתכ� שהתפתחות זו 

על ידי ביצועה אשר נטע� כי עצ� , במסגרת דיו� בחוקתיות חוק המפריט סמכות שלטונית
" חיצונית"הא� לצד הלגיטימציה ה: במילי� אחרות? גו� פרטי פוגע בזכויות אד�

י� הפרטה באמצעות דבר חקיקה של הכנסת יש צור� לבחו� א� שנותנת המדינה לתהל
לגיטימציה פנימית זו לובשת אופי ? "פנימית"את יכולתו של הפרט לתת לכ� לגיטימציה 

 
 )1992 (537, 464) 2(ד מו"פ, ˜Á‚ ‡˘È„˜ ˙¯·Á" ‡"ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‰˜ "� 'ÌÂ‡·�ËÒ˘ 294/91א "ע  1

ÙÂ‰‚�ÈÏ˜ ¯ÙÒ¯ " זכויות אד� מוגנות והמשפט הפרטי"אהר� ברק ג� ראו ). ˜ÌÂ‡·�ËÒשת פר: להל�(

È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ÏÚ 163, 198–199 )1993, יצחק זמיר עור�(.  

   ).2004 (21 כגÌÈËÙ˘Ó " והשימוש לרעה בכוח' הפרטת זכויות האד�'"ראו פרנסס רדאי   2

9198/02� "בגראו למשל   3 ‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰� Ï '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,לפסק 20 'פס 

) 1(ד נה"פ, �‚¯È˘È Ô· 'ÈÂÈÔË � 3156/98א "ע; )2.10.2008, פורס� בנבו (נה של השופטת נאוריד

939 ,954) 1999.(   
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אשר עניינה בכ� שסמכות שלטונית הקשורה בפרט , "הזכות הסמלית"של ויתור על 
 וכל זאת –י גו� פרטי תבוצע דווקא על ידי המדינה והסכמה כי סמכות זו תבוצע על יד

  . כדי להיטיב את תנאיו של הפרט
  .שאלה זו עומדת במרכזה של רשימה זו

נדונה עתירה נגד חוקתיות החוק לתיקו� פקודת בתי  È· ˙Ë¯Ù‰ ¯‰ÂÒ‰4˙בפרשת 
שלפיו , )או החוק המתק� התיקו� לחוק: להל� (20045–ד"התשס, )28' תיקו� מס(הסוהר 

העתירה התקבלה . הר שיופעל וינוהל על ידי תאגיד פרטילראשונה יוק� בישראל בית סו
שני ראשי טיעו� עיקריי� עמדו . בדעת רוב כנגד דעתו החולקת של השופט אדמונד לוי

הטיעו� האחד עניינו בפגיעה בזכויות החוקתיות לחירות אישית ולכבוד . במוקד העתירה
בשאלה א� שני עניינו הטיעו� ה; )טיעו� הפגיעה בזכויות: להל�(האד� של האסירי� 

של סמכויות הרשות המבצעת וככזו אינה " גרעי� הקשה"מדובר בסמכות המצויה ב
השאלה של גבולות ההפרטה במשפט , אכ�). הטיעו� המוסדי: להל�(ניתנת להפרטה 

  :ארז�כדבריה של דפנה ברק. החוקתי עשויה לעורר שני מישורי דיו�

לות שאינ� ניתנות להפרטה במישור המוסדי השאלה היא א� קיימות פעו
במישור הזכויות . נפרד ממהותה של המדינה� בהיות� חלק בלתי, כלל

יסוד באופ� שאינו עומד �השאלה היא אילו הפרטות פוגעות בזכויות
  6.במבחני� חוקתיי�

 1הוא סעי� ‰‡Á„ :  על שני אדני�הושתת‰È· ˙Ë¯Ù‰  ¯‰ÂÒ˙בפרשת הטיעו� המוסדי 
על ". הרשות המבצעת של המדינה"ובע כי הממשלה היא אשר ק, הממשלה: יסוד� לחוק

סעי� זה אוסר על הפרטת הניהול של בית סוהר בהיות סמכות זו בליבת , פי הטענה
שמעמד� , הוא עקרונות יסוד של השיטה‰˘�È  האד� 7.התפקיד של הרשות המבצעת

 בידי ואשר לפיה� סמכות הכליאה הופקדה, בפירמידת הנורמות של המדינה הוא עליו�
   8. מכוח האמנה החברתית– ובידיה בלבד –המדינה 

א� פסק הדי� לא הושתת , שני אדני� אלה הוזכרו בחוות הדעת של שופטי הרוב
 החוק המתק� נפסל שלא על סמ� הטיעו� 9.והטיעו� המוסדי הושאר ללא הכרעה, עליה�
 

2605/05� "בג  4 ÌÈ˜ÒÚÏÂ ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰�  '¯ˆÂ‡‰ ¯˘) להל�) (19.11.2009, פורס� בנבו :

 ).‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת 
 .348ח "ס  5
 493, 461ל ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " נורמות ואתגרי�, מודלי�: המשפט הציבורי של ההפרטה"ארז �דפנה ברק  6

)2008.(  
 . לפסק דינה של הנשיאה ביניש63 'פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת למשל ראו   7
 .נה של השופטת חיות לפסק די2 'ספ, למשל ש�ראו   8
 עולות לפחות שלוש סיבות לרתיעת� של השופטי� ) לפסק דינה63 'פס, ש�(הנשיאה מדבריה של   9

העשוי , הממשלה הוא סעי� עמו�: יסוד� לחוק1סעי� , ראשית. מלקבוע מסמרות בטיעו� המוסדי

ליו תחומי להיתפס כהצהרתי וככזה שאינו נושא מסר נורמטיבי באופ� המעורר קושי להשתית ע
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 הנשיאה בחוות הדעת המרכזית קבעה. המוסדי אלא על סמ� טיעו� הפגיעה בזכויות
  :דורית ביניש

מביא להקמתו של מבנה ארגוני שעצ� קיומו ] החוק המתק� [28תיקו� 
פוגע פגיעה קשה ה� בחירות� האישית של האסירי� בבית הסוהר בניהול 

וה� בכבוד האד� , במידה העולה על זו המתחייבת מעצ� המאסר, פרטי
 –ה ההדגשה הוספ [Ê ‚˘ÂÓ Ï˘ È�ÈÚ¯‚‰ Â�·ÂÓ‰של אות� אסירי� ב

   10..]ה.א, .ט.מ

לא הוכח מבחינה "אול� ביסוד פסק דינה של הנשיאה עומדת ההנחה כי 
אמפירית כי אופ� ההפעלה של בתי סוהר פרטיי� מביא בהכרח לפגיעה רבה � עובדתית

 עוד קובעת 11".יותר בזכויות האד� של האסירי� מזו הקיימת בבתי סוהר ציבוריי�
 הנדו� אינו עומד במבחני החוקתיות לפי התיקו�"הנשיאה כי נוכח מסקנתה כי 

˜ÂÁ�„ÂÒÈ :Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Î , שאלות שונות המתעוררות בנוגע לחוקתיות התיקו� לפי
   12".הממשלה אינ� מחייבות הכרעה: יסוד�חוק

אילו הושתת פסק : שכ� ממה נפש�. קשה להלו� שתי קביעות אלה יחדיו, לדעתנו
גרעי� "ררת השאלה א� מדובר בסמכות המצויה בהייתה מתעו, הדי� על הטיעו� המוסדי

 או שמא 13,שאותו הממשלה חייבת לבצע בעצמה, של הסמכות השלטונית" הקשה
אול� משהושתת פסק הדי� על . בסמכות המצויה מחו� לגרעי� זה וככזו ניתנת לאצילה

 שלפי פסק הדי� היא 14,הפגיעה העקרונית בזכות� של האסירי� להיכלא על ידי המדינה
הרי שאי אפשר היה להתעל� מ� השאלה , ת לחירות ולכבודו� החוקתייהתיוכיב של זכור

  .א� מדובר בזכויות הניתנות לוויתור במסגרת בדיקת הלגיטימציה של האצילה הנדונה
ברשימה זו נטע� כי האופ� שבו התייחס בית המשפט לזכות להיכלא דווקא בבית 

 לזכויות וא� טומ� בחובו קביעה מוסדית "תאוריית האינטרס"סוהר ציבורי מייש� את 
גישה אלטרנטיבית הייתה יכולה לית� דגש ג� . בדבר הסמכויות הגרעיניות של הממשלה

אשר שמה דגש בריבונות , בהיבטי� אחרי� של הזכות לכבוד ולייש� את תאוריית הרצו�
  .האד� על זכותו

 
לשרטט באופ� "בית המשפט נרתע מקביעת הלכה שתחייב אותו , שנית; פעולה בלעדיי� לממשלה

הממשלה אי� : יסוד�בחוק, שלישית; שאינו נית� להפרטה" 'גרעי� קשה'ברור את גבולותיו של אותו 

יות  מעורר את השאלה כיצד אפשר לבחו� לאורו חוקת1ולכ� ההסדר המוחלט בסעי� , פסקת הגבלה

 . שבישראל נעשית ככלל על סמ� מבחני� המאזני� בי� ערכי� שאינ� מוחלטי�–של חקיקה רגילה 
  . של הנשיאה בינישנהדי  לפסק54 'ספ, ש�  10
 . של הנשיאה בינישנהדי  לפסק19 'פס, ש�  11
 .  של הנשיאה בינישנה לפסק די10 'פס, ש�  12
 . של הנשיאה בינישנה לפסק די63 'פס, ש�  13
  . של הנשיאה בינישנה לפסק די39 'ספ, ש�  14
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 הוא 15.ות האד�כבוד האד� משמש ג� סיבה וג� רציונל לכל התחיקה בדבר זכוי
 ואשר היק� התפרסותה כולל א� אגד 16,מוכר כזכות אד� בסיסית אשר פני� רבות לה

שכ� להבחנות השונות ,  לפיכ� דיו� בכבוד האד� חייב להיות מדויק17.של זכויות נגזרות
ברשימה זו נבחי� בי� ארבעה היבטי� של . עשויות להיות השלכות במישורי� שוני�

Ô·ÂÓ· Ì„‡‰ „Â·Î היבט ראשו� עניינו : אינו מבחי� ביניה� אשר פסק הדי� 18,כבוד
È�ÈÚ¯‚‰ , של בושת , של הלבנת פני�, של ביזוי, הכבוד שהוא היפוכ� של חילול"דהיינו
 צל� אנוש זה אינו נית� לוויתור אפילו בהסכמה של בעל 19".של פגיעה בצל�, ועלבו�

È˙¯·Á‰ ˙ÂÚÓ˘Ó˙ יינו ב היבט שני הוא מעגל הכבוד שענ20.הזכות המוחל על כבודו
‡˜ÂÂ„ È¯Â·Èˆ ¯‰ÂÒ ˙È·· ‰‡ÈÏÎÏ ˙ÒÁÂÈÓ‰ ˙ÈÏÓÒ‰Â.21הכבוד במוב� זה נית� ,  לדעתנו

ההיבט (ה� משו� שלא זו בלבד שאי� בכ� פגיעה בצל� האד� , לוויתור על ידי האסירי�
 דהיינו לצור� הגשמת 22,אלא שוויתור זה נעשה לש� הטבת תנאי הכליאה, )הראשו�

¯Ó˙ ההיבט השלישי עניינו .  שלא קיבלו ביטוי מספק בפסק הדי�– היבטי� אחרי�

 
15  Haim H. Cohen, On the Meaning of Human Dignity, 13 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN 

RIGHTS 226, 231 (1983).  

 ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האד�, למשל. באנגלית הדבר בא לידי ביטוי בטרמינולוגיה שונה  16

בסעי� ולעומת זאת , )”recognition of the inherent dignity“(משתמשת במבוא במינוח אחד לכבוד 

 ,honour .The Universal Declaration of Human Right, art. 12, Dec. 10 משתמשת במינוח 12

1948, www.un.org/en/documents/udhr/ ;לאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות�האמנה הבי� , �א

 .”honour“משתמשת במינוח ) 1(17א� בסעי� , ”inherent dignity“�היא מתייחסת במבוא ל

International Convention on Civil and Political Rights, art. 17(1) (Mar., 1976), 

www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425510 .לעומת זאת 

�בהתייחס לכיבוד הזכות  ”respect“ במינוח 8 האמנה האירופית בדבר זכויות האד� משתמשת בסעי

 ,The European Convention on Human Rights, art. 8 (Nov. 4 ראו. לפרטיות ולצנעת חיי�

1950), www.hri.org/docs/ECHR50.html.  

  ).1993 (259, 253א Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó " ההיק� וההגבלות: זכויות אד� מוגנות"ראו אהר� ברק   17

, מופיעה במקרא בעשר משמעויות שונות" כבוד"המילה . עויות והיבטי� שוני�לכבוד האד� משמ  18

עיוני�  –ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית "ראו חיי� כה� . וג� כיו� יש לה משמעויות רבות

  ).1993 (32, 9 ספר היובל‰ËÈÏ˜¯Ù " כבוד האד� וחירותו: בחוק יסוד
, 129כה ÌÈËÙ˘Ó " כבוד האד� וחירותו: י חוק יסודמקצת שאלות על כבוד האד� לפ"יהודית קרפ   19

   .")מקצת שאלות על כבוד האד�"קרפ : להל�( )1995 (137

 ).‚Ë‡Â‰ פרשת: להל�) (1992 (725, 704) 5(ד מו"פ, ‚Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '‰Ë‡Â � 2145/92פ "ראו בש  20
 . לפסק דינה39–38 'ספ, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת ב,  בינישנשיאההשוו דברי ה  21
שממנה משתמעת הסכמה שתכלית החוק היא ,  לפסק דינה של הנשיאה ביניש55 'פס, ראו ש�  22

תכלית ". שיפור תנאי הכליאה של אסירי� תו� השגת חסכו� כספי מרבי בשל השימוש בזכיי� פרטי"

 .דינה של הנשיאה לפסק 45' פס, ש�ראו . זו נמצאה ראויה



  ב"תשע מא משפטי  מיכל טמיר ואס� הראל

668  

Ì„‡‰ È‡ÎÊ ‰Ï˘ ÈÏÓÈ�ÈÓ‰ ÌÂÈ˜‰.23 ההיבט הרביעי הוא  ‰ÈÓÂ�ÂËÂ‡‰Â ‰¯ÈÁ·‰ ˘ÙÂÁ
ÈË¯Ù‰ ÔÂˆ¯‰ Ï˘ ,24.המקובלי� בישראל כחלק אינהרנטי מכבוד האד�  

כבוד אנו נטע� כי מאחר שנקודת המוצא של פסק הדי� היא שלא הוכח כי הפגיעה ב
הגרעיני של האסירי� הנכלאי� בבית סוהר פרטי גבוהה מהפגיעה בכבוד הגרעיני של 

חוקתיות �  המשתית את אי–הרי שנימוקי פסק הדי� , אסירי� הנכלאי� בכלא ציבורי
האתוס של "על , "לגיטימיות דמוקרטית"על היעדר , "האמנה החברתית"החוק על 

 – 25של כליאה בבית סוהר ציבורי" הסמליתהמשמעות הערכית ו"ועל " השירות הציבורי
 ברשימה 26.עניינ� הוא בגבולות סמכויותיה הגרעיניות של הממשלה ועל כ� ה� מוסדיי�

. ונצעד בקו שהתוו שופטי הרוב בפסק הדי�, זו לא נביע עמדה באשר לטיעו� המוסדי
שזירת שעניינו , למהל� זה. מטרתנו להצביע על המהל� המעניי� שנקטו ועל השלכותיו

נמנע דיו� עצמאי , ראשית. תוצאות בעייתיות, הטיעו� המוסדי לתו� טיעו� הזכויות
הקביעה שלפיה נפגעו הזכויות לכבוד ,  שנית27;על שני אדניו, בטיעו� המוסדי ככזה

א� מצד אחר הוא לא , "חדש"שכ� מצד אחד נדו� היבט כבוד , ולחירות אינה משכנעת
התוצאה היא . שובות כגו� יכולת הוויתור עליופ�תח כראוי ולא נדונו סוגיות ח

, במשתמע, שבאמצעות המהל� של שזירת הטיעו� המוסדי לתו� טיעו� הזכויות ניתנה
  . מוסדיי� על פני הזכות לכבוד בהיבטי� אחרי� שלה� העדפה לשיקולי� חוקתיי�

 המשמעות החברתית המיוחסת לכליאה –ההיבט שכ� נדו� בפסק הדי� , זאת ועוד
 יש 28. פורש על ידי בית המשפט לאור הערכי� והנורמות הנהוגי� בחברה– סוהר בבית

הטועני� כי בית המשפט אימ� דוקטרינת חירות רפובליקנית ולא תפיסת חירות 
אשר מייחס לחברה ,  לנו נראה כי קיי� כא� כשל כפול של בית המשפט29.ליברלית

רח זו המקובלת בחברה תפיסת כבוד אשר אינה היחידה האפשרית וג� איננה בהכ

 
�"בגראו   23 366/03 � È˙¯·Á ˜„ˆÂ ÌÂÏ˘Ï ˙Â·ÈÂÁÓ ˙˙ÂÓÚ '¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,לפסק דינו של הנשיא 14' פס 

זכותו של אד� לכבוד היא ג� הזכות לכ� שיהיו לו תנאי חיי� , אכ�): "12.12.2005 ,פורס� בנבו( ברק

 ".אנוש המאפשרי� קיו� בו יממש את חירותו כב�
דבריו  וראו ג� ).1993 (279, 271מא ‰ËÈÏ˜¯Ù " כבוד האד� כזכות חוקתית"אהר� ברק : השוו  24 

�"בגב 6427/02 � Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ�˙‰ '˙Ò�Î‰ ,פורס� בנבו(  לפסק דינו35' פס ,

11.5.2006(. 
 לפסק דינה 51, 39, 38, 30–28, 26, 23–22 ' פס,4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת למשל ראו   25

  .של הנשיאה ביניש

 . לפסק דינו21 'פסב, עמדתו של השופט לוי ש�ראו ג�   26
 Barak Medina, Constitutional Limits to Privatization: The Israeli Supreme Court: השוו  27

Decision to Invalidate Prison Privatization, 8 INT. J. CONST. L. 690 (2010), available at 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1700190.  

 . של השופטת חיות לפסק דינה4, 2' פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת  ראו למשל  28
29  Yoav Peled & Doron Navot, Coercion or Corruption? Towards a Comprehensive Critique 

of Private Incarceration (Dec. 20, 2009) (unpublished manuscript, on file with author).  
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הרי שלשיטתנו ניתוח , אלא שא� א� נסכי� ע� פרשנותו של בית המשפט. הישראלית
זכויות האד� כבאות להגשי� את רצונו של האד� ולהבטיח הגנה על אינטרסי� שלו 
מוביל למסקנה כי אי� זה המקרה שבו בית המשפט חייב לנקוט עמדה פטרנליסטית 

  . המונעת ויתור על הזכות
· ÔÂ˘‡¯‰ ˜¯Ùנבקש . נעסוק בתיאור מפורט של פסק הדי� וההנחות שעמדו ביסודו

להראות כי חר� ההסכמה של רוב השופטי� ע� פסק דינה של הנשיאה קיימי� הבדלי� 
קריאה זהירה של פסק הדי� מעידה על חוסר התאמה , זאת ועוד. של ממש בי� השופטי�

סכמות שביסוד פסקי הדי� שלה� לבי� בי� הצהרותיה� של השופטי� בדבר הנחות או ה
לעומת זאת המכנה המשות� של פסקי הדי� הוא התייחסות נרחבת . התוצאה בפועל
בהקשר זה נבקש להראות כי . שלכאורה לא עמד בבסיס טע� הפסק, לטיעו� המוסדי

השימוש הנרחב שנעשה באמנה החברתית לצור� פרשנות הזכויות לחירות ולכבוד 
 אשר הדגשת� הייתה –די הדוחק לשוליי� היבטי� אחרי� של הכבוד כמוהו כטיעו� מוס

להנחות , אדמונד לוי, נאמנותו של שופט המיעוט, ואכ�. יכולה להוביל לתוצאה אחרת
היסוד והתייחסותו להיבטי כבוד אחרי� של האסירי� הובילה אותו לדחייה של טיעו� 

ה בי� המשפט הציבורי למשפט נדו� בתהלי� של שבירת הדיכוטומיÈ�˘‰ ˜¯Ù ·. הזכויות
אחד הביטויי� של . הפרטי ובקשר שבינה לבי� תהליכי ההפרטה של סמכויות שלטוניות

 לוותר על – בתחומי� ידועי� ומוגדרי� –תהלי� זה הוא ההכרה ביכולת של פרטי� 
בפרק זה נראה כי בית . פסק הדי� לא היה צרי� לפסוח על מגמה זו, לשיטתנו. זכות�

לזכויות בקבעו שזכות� של האסירי� " תאוריית האינטרס" במשתמע בהמשפט בחר
, תפיסה זו. לכבוד נפגעת אגב הפגיעה במשמעות הסמלית של אכיפה על ידי המדינה

תאוריית "תפיסה אלטרנטיבית יכולה להדגיש דווקא את . אינה מתחייבת, הג� שאפשרית
 לאסירי� –נאי בחירה הולמי� שלפיה בהינת� ת, לזכויות ולנקוט גישה ליברלית" הרצו�

בפרק זה ננסה להציע מודל המנסה . יכולת לוותר על היבט מיוחד זה של זכות� לכבוד
לשלב את שתי התאוריות הללו יחד ומציב סייגי� ליכולת לוותר על זכויות המאופיינת 

נעמוד על הבעייתיות שבתחימת היק� הזכות È˘ÈÏ˘‰ ˜¯Ù ·. בתאוריית הרצו� הקלסית
וננסה לבחו� אילו היבטי� מעלה הסוגיה שבה , ית לכבוד על היבטיה השוני�החוקת

בהקשר זה נראה כי א� על פי שכבוד האד� של אסירי� מס�וג בדר� . עוסק פסק הדי�
הרי שאפשר לשייכו , "צל� האד�"כלל כחלק מהמעגל הגרעיני של כבוד האד� במוב� 

 הכבוד – שעליו הושתת פסק הדי� ההיבט המרכזי. ג� למעגלי תכני� ספציפיי� אחרי�
 הוא ייחודי –במוב� של המשמעות הסמלית המיוחסת לאכיפה בבית סוהר ציבורי דווקא 

אלא , בהיבט כבוד זה נעָשה שימוש כתחלי� לדיו� בטיעו� המוסדי. לפסק הדי�
שהתעמקות בו מגלה כי הוא אינו שיי� למקרי� שבה� המשפט אינו מתיר ויתור על 

כגו� , יחסות נכונה להיבט כבוד זה לצד רבדי� אחרי� של הזכות לכבודהתי. זכויות
, האוטונומיה של הרצו� הפרטי וכבוד האד� במוב� של תנאי מחיה וקיו� של אסירי�

נדו� ברעיו� ÈÚÈ·¯‰ ˜¯Ù ·. מובילה לדעתנו לתוצאה שונה מזו של דעת הרוב בפסק הדי�
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הלגיטימציה החיצונית ".  החיצוניתהלגיטימציה"הנוספת על " לגיטימציה פנימית"של 
בשיטה של דמוקרטיה , אשר רצונה, באה לידי ביטוי בדבר חקיקה מפורש של הכנסת

מוסיפה את אלמנט , לצדה, הלגיטימציה הפנימית. הוא ביטוי לאמנה החברתית, ייצוגית
דהיינו בהינת� מנגנוני� הולמי� המבטיחי� את בחירת� החופשית של , הוולונטריות

  . רי� רשאי� ה� לוותר על זכות� הסמלית לרצות את עונש� במוסד בניהול ציבוריהאסי

הסוהר פרשת הפרטת בית. א  

בפרשה זו נפסק כי עצ� העברת סמכויות הניהול וההפעלה של בית סוהר מידי המדינה 
לידי זכיי� פרטי הפועל למטרת רווח מהווה כשלעצמה פגיעה בלתי מידתית בזכויות 

אשר , עמדתה של הנשיאה ביניש. ות אישית ולכבוד האד� של האסירי�החוקתיות לחיר
כי עצ� , ¯‡˘È˙: מושתתת על כמה הנחות יסוד, כתבה את פסק הדי� המרכזי של הרוב

 פוגעת – בי� בניהול פרטי ובי� בניהול ציבורי –כליאתו של אד� והשמתו במאסר 
כל הנוגע לאופ� הפעלת כי לא הוכח כי ב ,˘�È˙ 30.בזכותו לחירות ולחופש התנועה

הסמכויות פוטנציאל הפגיעה בזכויות האד� של האסירי� בבית הסוהר הפרטי גבוה מזה 
כי המנגנוני� השוני� לפיקוח של המדינה על  ,˘È˘ÈÏ˙ 31.שבבתי הסוהר הציבוריי�

פעילות הזכיי� הפרטי ה� מקיפי� יותר ממנגנוני הפיקוח הקיימי� במדינות אחרות שבה� 
   32.י סוהר פרטיי� במתכונת דומהמופעלי� בת

 ובפגיעה בזכות� לכבוד 33פסק הדי� של הנשיאה ד� בפגיעה בחירות האסירי� בנפרד
 ע� זאת בשני המקרי� מושתתת מהות הפגיעה על אד� מרכזי אחד והוא 34.בנפרד

המשמעות שמיוחסת בחברה הישראלית לכליאתו של אד� בבית סוהר המנוהל ומופעל "
 –כשנבחנת עמידתו של החוק במבחני פסקת ההגבלה ,  ואכ�35".טיעל ידי תאגיד פר
 מתאחד הדיו� בחוקתיות – 36כבוד האד� וחירותו: יסוד�  לחוק8הקבועה בסעי� 

 נקודת המוצא של הדיו� בפסקת ההגבלה היא כי התכלית של 37.הפגיעה בחירות ובכבוד
 ג� 38.ית ראויהשיפור תנאי הכליאה בשילוב ע� התכלית הכלכלית של החוק היא תכל

 
 . ביניש לפסק דינה של הנשיאה51, 36, 35, 20, 17 'פס, 4ש "לעיל ה ,‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת ראו   30
 . ביניש לפסק דינה של הנשיאה67, 41, 38, 36, 30, 19, 18 'פס, ו ש�רא  31
 67, 42–41 'פס, ראו ש�. עוד הונח כי על פי חזקת החוקיות יש להניח כי מנגנוני� אלה יפעלו כראוי  32

 . בינישלפסק דינה של הנשיאה
 . בינישלפסק דינה של הנשיאה 33–20 'פס, ראו ש�  33
 . בינישדינה של הנשיאה לפסק 39–34' ספ, ראו ש�  34
 . וההפניות המופיעות בה25 ש"הלעיל ראו ג� .  ביניש לפסק דינה של הנשיאה38 'פס, ראו ש�  35
 .90ח "ס, 1994–ד"התשנ, )1' תיקו� מס(כבוד האד� וחירותו : יסוד�שתוק� בחוק  36
 . בינישלפסק דינה של הנשיאה 43–40 'פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת   37
 . ביניש לפסק דינה של הנשיאה45 'פס, ראו ש�  38
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ההנחה היא כי קיי� קשר .  עומד החוק בהצלחה– הראשו� והשני –במבחני המידתיות 
במוב� זה שיושגו בבית הסוהר הפרטי תנאי� מוטבי� , רציונלי בי� האמצעי למטרה

משלא עלה בידי בית המשפט לקבוע ,  זאת ועוד39.לאסירי� תו� חיסכו� תקציבי כמצופה
 שבו תתקיי� התכלית המשולבת של שיפור תנאי הכליאה תו� מהו האופ� הפוגעני פחות

 40".האמצעי הפוגע פחות" נקבע כי האמצעי שנבחר עומד א� במבח� –חיסכו� תקציבי 
הבוח� א� , הוא המבח� הערכי, ע� זאת התיקו� לחוק לא עמד במבח� המשנה השלישי

. ה בזכות החוקתיתמתקיי� יחס ראוי בי� התועלת הציבורית הצומחת מהחוק לבי� הפגיע
 הנזק שבחנה הנשיאה הוא זה –במסגרת בחינת קיומו של יחס ראוי בי� התועלת לנזק 

 בקביעה זו יש לכאורה טשטוש 41".הטמו� במת� כוח הפגיעה באסירי� בידי זכיי� פרטי"
תחומי� בי� פגיעה הנובעת מעצ� העברת הסמכויות לבי� פגיעה הקשורה בהפעלת� 

מתיישב במדויק ע� הנחת היסוד השנייה דלעיל בדבר היעדר באופ� שלכאורה אינו 
כי המבח� הערכי תלוי בערכי� , עוד ציינה הנשיאה. הוכחה לפוטנציאל פגיעה גבוה יותר

היק� תחומי "לרבות תפיסת העול� באשר ל, ובנורמות הנהוגי� בחברה דמוקרטית
נוהלו על ידי הסקטור האחריות של המדינה וליחס שצרי� להתקיי� בי� תחומי פעילות שי

,  הנה כי כ�42".הציבורי לתחומי� שעיקר הפעילות בה� תיעשה על ידי הסקטור הפרטי
אמנ� . המבח� היחיד שבו לא עמד התיקו� לחוק הוא מבח� בעל היבט מוסדי מובהק

הנשיאה אינה חורצת כי מבחינה מוסדית מדובר בסמכות אשר המדינה אינה רשאית 
ה שהיבט הכבוד שעליו נסמ� פסק הדי� מושתת על פרשנות א� העובד, להתפרק ממנה

אינה מתיישבת לחלוטי� , בדבר הנורמה הנהוגה בחברה באשר להיק� אחריות המדינה
  43.ע� הצהרתה של הנשיאה כי הדיו� בטיעו� המוסדי מתייתר

  : לשיטתה. הסכימה לפסק דינה של הנשיאה השופטת עדנה ארבל

ילת חירות ושל קביעת מגבלות ניתנה הסמכות להפעיל כוח כופה של של
 שנכרתה בינה לבי� ÊÂÁ " Â‡"‰�Ó‡ "˙È¯ÂÙËÓ ˙È˙¯·Á‰"למדינה מכוח 

שבמסגרתה מסרו לה האזרחי� מרצונ� את , האזרחי� המתגוררי� בה
לש� , בי� היתר, הסמכות לשלול חירויות ולעשות שימוש בכוח כופה

ילת� של פונקציות נט[...]  הבטחת הגנת� וביטחונ� ושמירה על קניינ�
פוגמות בהצדקה העומדת ביסוד הפעלת , אלה והעברת� לגור� פרטי

�È„Ó‰ Ï˘ ˙Â˜Ï˙Ò‰ ,˙È˜ÏÁ Ì‡ Ì‚ , ÌÂÈ˜Ó‰הסמכות ויש בה� משו� 
"‰˜ÏÁ "È˙¯·Á‰ ‰ÊÂÁ· והצבתה בפוזיציה של צופה מ� הצד אשר אינה 

 
 . ביניש לפסק דינה של הנשיאה47 'פס, ראו ש�  39
 . ביניש לפסק דינה של הנשיאה49 'פס, ראו ש�  40
 . ביניש לפסק דינה של הנשיאה53 'פס, ראו ש�  41
 .ש�  42
 .  לפסק דינה של הנשיאה ביניש10' פס, ש�  43
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ביצוע מאסר בבית סוהר [...]  מבקשת להגשי� יעדי� עצמאיי� משלה
, ‡ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ‰ÚÈ‚Ù ˜¯ ‰�È˙ש, ל פרטי כולל פגיעה בזכות לכבודלניהו

התלויה בהתממשות חששות קונקרטיי� בדבר טיב השירות שיסופק 
אלא פגיעה המתגבשת ונוצרת , רמתו ואיכותו, ידי המפעיל הפרטי� על

 ‰‡ÈÏÎ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰ ÌˆÚ·והסמכויות הנלוות לה� על�ידי זכיי� 
   44.פרטי

שכונה ,  השופטת ארבל מושתתי� במידה רבה על הטיעו� המוסדיג� דברי� אלה של
ה� נוגדי� ,  שנית45.בחוזה החברתי" ֶחלקה"של המדינה מ" התפרקות"או " הסתלקות"

שלפיה לא הוכח פוטנציאל פגיעה גבוה , את ההנחה השנייה בפסק הדי� של הנשיאה
פסק , זאת ועוד. תיותר באסירי� בבית הסוהר הפרטי בכל הנוגע לאופ� הפעלת הסמכו

דינה של השופטת ארבל א� אינו עולה בקנה אחד ע� ההנחה השלישית בדבר מנגנוני 
האפקטיביות של חלק ממרכיביו של מנגנו� "שכ� יש בו הטלת ספק בדבר , פיקוח יעילי�

    46".הפיקוח
א� הצביעה על , אמנ� הסכימה א� היא לפסק דינה של הנשיאה השופטת מרי� נאור

 בהקשר זה הטעימה השופטת נאור את ההבחנה 47".וימי� בזווית ההשקפההבדלי� מס"
 העשוי לחייב את המדינה בנסיבות –בי� הפ� השלילי של ער� החירות לבי� הפ� החיובי 

 באשר לפגיעה בזכות לכבוד הדגישה 48.מסוימות להפעיל את סמכויותיה בעצמה
צר נחיתות של קבוצת השופטת נאור את הפגיעה בשוויו� בי� האסירי� בכ� שתיוו

ניגוד "המצוי ב, רווח� האסירי� שתיאסר בבית סוהר המנוהל על ידי גור� פרטי מוטה
אינ� מסירי� את החשש שמא שיקול הדעת "מנגנוני הפיקוח ,  לדבריה49".ענייני� מובנה

בהפעלת סמכות יבטא אינטרסי� עסקיי� או אחרי� של הגור� הפרטי באופ� שיפגע 
דינה של  למרות הסכמתה הלכאורית של השופטת נאור ע� פסק 50".בזכויות האסירי�

הנשיאה ביניש יש בדבריה כדי לסתור את הנחות המוצא של פסק הדי� שצוינו לעיל 
 זאת 51.הוכחת פגיעה פוטנציאלית בזכויות וקיומ� של מנגנוני פיקוח יעילי��  איבדבר
התוכ� של "שכ� , י ככזהלכאורה ג� השופטת נאור מתנגדת לשימוש בטיעו� המוסד, ועוד

 נתו� – כרעיו� הנות� ביטוי למכנה המשות� של החברה –האמנה החברתית בישראל 

 
 . ההדגשות הוספו. לפסק דינה של השופטת ארבל 4–2 'פס ,ש�ראו   44
 .ש�  45
 . לפסק דינה של השופטת ארבל6' פס, ש�  46
 . לפסק דינה של השופטת נאור1 'פס, ש�  47
 . לפסק דינה של השופטת נאור10 'פס, ש�  48
 .ור לפסק דינה של השופטת נא15 'פס, ש�  49
 . לפסק דינה של השופטת נאור16 'פס, ש�  50
 .  והטקסט שליד�33–32 ש"ראו לעיל ה  51
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 ע� זאת א� על פי שג� לשיטתה חוקתיות החוק מושתתת על 52".לפרשנויות שונות
הרי שבאופ� מעשי , עמידתו במבח� המידתיות הצר באשר לטיעו� הפגיעה בזכויות� אי

 הזכויות החוקתיות המעוגנות Â�˘¯Ù˙ה החברתית ככלי לשימוש באמנ"מוש� דגש ב
מתבטאת שזירת הטיעו� המוסדי בדבריה שלפיה� הפ� החיובי ,  בנוס�53".היסוד�בחוקי

   54.של החירות נוגע לגבולות ההפרטה של סמכויות שלטוניות
  55.שזירת הטיעו� המוסדי ניכרת ג� בפסקי דינ� של שופטי רוב אחרי�

 יה'ו ע� פסק דינה של הנשיאה הייתה השופטת אילה פרוקצמקרב השופטי� שהסכימ
פוטנציאל הפגיעה בליבת זכויות היסוד הנתונות "היחידה שנתנה בגלוי משקל מכריע ל

הדמוקרטית במת� פונקציית " לגיטימיות" ומשקל פחות יותר לסוגיית ה56,"לאסיר
יפור תנאי היא נתנה לתכלית החקיקתית של ש,  נוס� על כ�57.אכיפה לגור� פרטי

 מאחר שעצמת הפגיעה 58.הכליאה משקל רב יותר משנתנה לתכלית הכלכלית של החוק
משקל � רבת, מהותית"הפוטנציאלית בליבת זכויות האד� של האסירי� היא לשיטתה 

" רע"ו" טוב" היא סברה כי במסגרת מבח� המידתיות הצר יש לאז� בי� 59,"ומתמשכת
 יישו� המבח� מוביל למסקנה כי התועלת 60.המשמשי� בערבוביה ביחס לאות� אסירי�

 61.אינה מקהה את עצמת פוטנציאל הפגיעה" הגברת רווחת האסיר הצפויה מהתיקו�"ב
שעליה� עמדה הנשיאה ביניש , אלא שהנחה זו טומנת בחובה שתי בעיות עקרוניות

לא זו בלבד שלא הונחה תשתית , ¯‡˘È˙: יה'בתגובתה לדבריה של השופטת פרוקצ
אלא שג� ,  מספקת לפגיעה פוטנציאלית בליבת זכויות האד� של האסירי�עובדתית

 
 . לפסק דינה של השופטת נאור29 'פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת   52
  . לפסק הדי� של השופטת נאור29 'ספ, ש�  53
 . לפסק דינה של השופטת נאור13 'פס, ש�  54
נית� א� לסבור כי מדובר בפגיעה שהולכת צעד : " ריבלי�משנה לנשיאה דבריו של ה, ש�ראו למשל  55

המונופול המוענק לה בכ� השתחררות של המדינה מ[...]  נוס� אל מעבר למישור של חוקי היסוד

הנוגע להפעלת כוח לצור� הגנה על האינטרס הציבורי סותרת עקרונות יסוד ראשוניי� שהמבנה 

וברא� שלפיה� החוק המתק� 'של השופט גדבריו , כ� ראו ש�". החברתי והחוקתי כולו נשע� עליה�

 ".ההתפרקות המדינה מנדב� מרכזי בסמכותה הריבונית לענישת אזרחי"פסול בשל 
  .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ2 'פס, ש�  56
 ההתנגדות –האחת : לטענת אלו� הראל מדובר למעשה בשתי עמדות מרכזיות המופיעות בפסק הדי�  57

 ההתנגדות –האחרת ; יה'המיוצגת באופ� מובהק בפסק דינה של השופטת פרוקצ, הפרגמטית

ÌÈËÙ˘Ó " על מגבלות ההפרטה"ו אלו� הראל רא.  מיוצגת בפסק דינה של הנשיאה ביניש–העקרונית 

 ¯˙‡ ÏÚ2010 (3 ,1 ב.(  
 .נה לפסק די68 ' פס,4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת ראו לביקורת של הנשיאה על כ�   58
 .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ26 'פס, ש�  59
 'פס, לביקורת של הנשיאה ביניש על גישה זו ראו ש�. יה'ל השופטת פרוקצ לפסק דינה ש48 'פס, ש�  60

  . לפסק דינה68
 .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ49 'פס, ש�  61
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 62.במנגנוני הפיקוח שנקבעו יש לכאורה כדי להפחית את עצמת הפגיעה הפוטנציאלית
˙È�˘ , ספק א� יש בפגיעה פוטנציאלית גרדא בזכויות אד� כדי להצדיק קביעה שיפוטית

   63.חוקתיותה של חקיקה ראשית של הכנסת� בדבר אי
. השופט אדמונד לוי נותר כאמור בדעת מיעוט וסבר כי יש לדחות את העתירה

כי קבלת העתירה עלולה לפגוע בסופו של דבר בזכויות האסירי� בשל  השופט לוי ציי�
וזאת חר� מאמציו של שירות , תמונה קודרת למדי באשר למתחולל מאחורי הסורגי�"ה

להשלי� ע� עמדה אשר " מתקשה  הוא הטעי� כי הוא64".הסוהר לשיפור המצב�בתי
שעה שאינ� יודע היו� מה הסיכויי� , הפגיעה בזכויותÏ‡Èˆ�ËÂÙ יסודה בהידרשות ל

 עוד התייחס השופט לוי להנחת היסוד בדבר מנגנוני הפיקוח וסקר 65".להתממשותו
 נאמנותו להנחות 66.בהרחבה את המנגנוני� הפנימיי� והחיצוניי� שנקבעו בתיקו� לחוק

הובילה לתוצאה שונה מזו של שופטי הרוב בשקלו את מאז� התועלת מול יסוד אלה 
  : בהתייחסו לדעת הרוב, בהקשר זה כתב השופט לוי. הנזק במסגרת מבח� המידתיות הצר

דומה כי לגישת� הפגיעה בזכויות שנושאת עמה ההפרטה היא כה 
א� לו משתה , על דר� המשל. עד כי אי� דבר שיוכל לעמע� אותה, חמורה

לא יימצא מזור להשפלה , הסוהר הפרטי� שבעת ימי� יבטיח בכנפיו בית
עקב היות� נתוני� לחסדיו , ולנטילת החירות מנת חלק� של הכלואי� בו

   67.של זכיי� פרטי

השופט לוי היה היחיד שהביע עמדה מפורשת בנוגע לחוקתיות , באשר לטיעו� המוסדי
מאחר שבמשטר דמוקרטי ,  לשיטתו.הממשלה: יסוד�  לחוק1התיקו� לחוק לאור סעי� 

הרשות המבצעת היא הרשות האמונה על ביצוע� של הנורמות שקבעה הרשות 
הרי שאי� פסול בכ� שבהיעדר תקציב המאפשר לממשלה להיטיב את , המחוקקת

הממשלה תעביר מקצתה של סמכות הכליאה "תקבע הכנסת כי , התנאי� בבתי הסוהר
בבקרה ובפיקוח על , כרשות המבצעת,  תמקד פעילותהוכי תחת זאת היא, לידיי� פרטיות

  68".וזאת מבלי לאבד את כוחה לבטל את תהלי� ההפרטה בכל עת, התנהלות� של אלו
אפשר לסכ� ולומר כי חר� ההסכמה של שופטי הרוב ע� פסק דינה של הנשיאה 

הבדלי� מהותיי� בי� פסקי הדי� וא� חוסר התאמה בי� הצהרותיה� של קיימי� 
ע� . י� בדבר הנחות או הסכמות שביסוד פסקי הדי� שלה� לבי� התוצאה בפועלהשופט

 
 . לפסק דינה של הנשיאה ביניש67 'פס, ש�  62
 .ש�  63
 . לפסק דינו של השופט לוי3 'פס, ש�  64
 .  לפסק דינו של השופט לוי11, 5 'פס, ש�  65
 .לפסק דינו של השופט לוי 10–9 'פס, ש�  66
 . ההדגשות הוספו.  לפסק הדי� של השופט לוי9 'פס, ש�  67
 . לפסק דינו של השופט לוי17 'פס, ש�  68
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, זאת פסקי הדי� של כל שופטי הרוב מתאפייני� בהתייחסות נרחבת לטיעו� המוסדי
 בהמש� ננסה להראות כי השימוש הנרחב שנעשה .שלכאורה לא עמד בבסיס טע� הפסק

בוד כמוהו כטיעו� מוסדי הדוחק באמנה החברתית לצור� פרשנות הזכויות לחירות ולכ
 אשר הדגשת� הייתה יכולה להוביל לתוצאה –לשוליי� היבטי� אחרי� של הכבוד 

והתייחסותו להיבטי כבוד , היה נאמ� להנחות היסוד, אדמונד לוי, שופט המיעוט. אחרת
ג� בהקשר זה ננסה . אחרי� של האסירי� הובילה אותו לדחייה של טיעו� הזכויות

 כי – ובראש� ההתייחסות לסוגיית הוויתור –עמי� אחרי� שיפורטו במאמר מט, להראות
  .אכ� עשויה להוביל לתוצאה אחרת, להבדיל מהטיעו� המוסדי, נאמנות לטיעו� הזכויות

  על זכויות אד	)waiver(ויתור . ב

  במשפט הציבורי. 1

עומת ל, על פי תפיסה זו. נקודת המוצא של דמוקרטיה היא קיומ� של זכויות אד�
והוא זקוק , הכוח שיש לשלטו� אינו טבעי לו, האד� שה� טבעיות לוזכויותיו של 

 על כ� זכויות האד� התפתחו ונועדו מראשית� להג� על האד� מפני 69.להסמכה מהחוק
 אפשר לומר כי ייעוד� של כל זכויות היסוד הוא שמירה על 70.כוחו הרב של השלטו�

 בשל פערי הכוחות חוקות מגבילות את 71.וביטחונוחירותו , ובכלל זה חייו, כבוד האד�
, כבוד האד� וחירותו: יסוד�על פי חוק, למשל. כוחו של השלטו� לפגוע בזכויות אד�

שהול� , )או מכוח הסמכה מפורשת בחוק(הדר� לפגוע בזכות מוגנת היא א� ורק בחוק 
בשל פערי , ד זאת ועו72.והוא א� מידתי, נועד לתכלית ראויה, את ערכי מדינת ישראל

השלטו� אלא א� כ� החוק עצמו מקי� מול כוחות אלה אד� איננו יכול לוותר על כוחו 
את המנגנו� הזה במצבי� שבה� המחוקק משוכנע כי הוא מאפשר לאד� ה� להבי� את 

 
  ).ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˘ 128 )2004˙אהר� ברק   69
70  Daniel Friedmann & Daphne Barak-Erez, Introduction, in HUMAN RIGHTS IN PRIVATE 

LAW 1, 1 (Daniel Friedmann & Daphne Barak-Erez eds., 2001) ;22' בעמ, 2 ש" לעיל ה,רדאי ,

24.  
  ).1996, מהדורה שנייה( ËÙ˘Ó‰521 כה� ' החיי�   71

 . האד� וחירותוכבוד: יסוד�לחוק 8 'ס  72
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 חוקתיותו של ויתור כזה 73.זכותו וה� לוותר עליה מתו� בחירה חופשית ומושכלת
  74.תיותתיקבע כיו� על פי מבחני המיד

המדינה היא שיטת מול דוגמה להכרה חוקית ביכולת הוויתור על זכות חוקתית 
 לחוקה האמריקאית מקנה בי� היתר את הזכות 6תיקו� מספר . המושבעי� בארצות הברית
ע� זאת החוק הפדרלי קובע כי א� אד� מוותר על זכותו . למושבעי� במשפט פלילי

נה מסכימה לכ� ובית המשפט מאשר זאת המדי, החוקתית להישפט על ידי מושבעי�
 ג� בסדר הדי� הפלילי בישראל קיימות 75.והמשפט יכול להתקיי� ללא מושבעי�

וזאת א� על פי שהזכות להלי� הוג� וכל שאר , דוגמאות לאפשרות ויתור על זכויות
 כ� למשל בית 76.חוקית� הזכויות הדיוניות הנגזרות ממנה עלו למדרגה חוקתית על

ו� הכיר באפשרות של עצור לוותר במקרי� מסוימי� על זכותו להיות נוכח המשפט העלי
 חשוד או 78; חשוד או נאש� הזכאי� לסנגור רשאי� לוותר על זכות� זו77;במשפטו

 
שית על האזרח חובות הגינות כלפי השלטו� לה˜Ì¯Ë�Â מטע� זה התנגד למשל השופט חשי� בפרשת   73

164/97� "ראו בג. מעבר לאלה שנקבעו במפורש בחקיקה Ú· Ì¯Ë�Â˜"� Ó '¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , Û‚‡

ÚÓ‰Â ÒÎÓ‰"Ó ,פרשת : להל� ()1998 (366, 289) 1(ד נב"פÌ¯Ë�Â˜(. 
 ברק :להל�( )ËÙ˘Ó· ˙ÂÈ˙„ÈÓ– ‰È˙ÂÏ·‚‰Â ˙È˙˜ÂÁ‰ ˙ÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù‰ 141) 2010 ראו אהר� ברק   74

ËÙ˘Ó· ˙ÂÈ˙„ÈÓ(.מידתי ראו בג ויתור שנפסל בשל היותו בלתי  להסדר" �1661/05  ‰ˆÚÂÓ‰

� ‰ÊÚ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ò�Î ,9.6.2005, פורס� בנבו(  לפסק דינ� של שופטי הרוב190' פס (

הסדר ייחוד העילה והוויתור עליה בהקשר של המפוני� במסגרת ) (ÊÚ ÛÂÁ‰ פרשת: להל�(

 ).מעזהההתנתקות 
 FED. R. CRIM. P. 23: “Jury or Nonjury Trial (a) Jury Trial. If the defendant is entitled :ראו  75

to a jury trial, the trial must be by jury unless: (1) the defendant waives a jury trial in 

writing; (2) the government consents; and (3) the court approves”. 
 לפסק דינה של 49–43' פס, 461) 1(ד סא"פ, ‰˙Â¯Î˘˘È 'È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â· � 5121/98פ "עראו   76

הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט " ברק הר�אראו ג� . )2006( ביניש) כתוארה אז(השופטת 

 25–21, 5 יגËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ )" המהותי והדיוני(היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי �בעקבות חוקי

כבוד האד� : יסוד�פי חוק�הזכויות הדיוניות של החשוד או הנאש� על" גרוס מנואלע ;)1996(

 יאנוס של זכויות –המשפט הפלילי " קרפ הודיתי; )1996 (156, 155יג ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ " וחירותו

  .)Ó˘‡ ·È˘‰Ï ÔÈ‡ 179–181 )2005‰אס� הרדו� ; )1995 (82–80, 64מב ‰ËÈÏ˜¯Ù  "האד�

7357/95� " בגכ� ראו. 1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי �128 ו126 'ראו ס  77 

 ÒÈ¯ÙÓ‰ ‰ËÙ È˜¯·)Ï‡¯˘È (Ú·" Ó� 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,ד נ"פ)8823/07פ "בש; )1996 (769) 2  È�ÂÏÙ

� 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,11.2.2010 ,פורס� בנבו(  לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי�22' פס.(  
המשפט שלערעור רשאי לא �בית] ("נוסח משולב[לחוק סדר הדי� הפלילי ) ב(15' סראו למשל   78

צדק א� לא ייצגנו �למנות סניגור א� הנאש� ביקש זאת ובית המשפט ראה שלא ייגר� לו אי

 1996–ו"התשנ, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדי� הפלילי ) 2)(ב(21' ס; ")סניגור

 או שהנאש� הודיע שברצונו , לנאש� יש סניגור]... [ אלא א�]... [צרהמשפט לא יית� צו מע�בית("

 "). שלא להיות מיוצג בידי סניגור
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הפללה עצמית כל עוד הובהרה לו � נאש� רשאי לתת הודאה ובכ� לוותר על זכותו לאי
  .  ועוד79זכותו והוא ויתר עליה במודע בעת מסירת אמרתו

  במשפט הפרטי. 2

כבוד האד� וחירותו : יסוד� חוק–ע� חקיקת� של חוקי היסוד בדבר זכויות האד� 
 החלה הכרה הדרגתית בתחולת� של זכויות האד� –חופש העיסוק : יסוד�וחוק

 במידה מסוימת קשורה 80.החוקתיות הקבועות בחוקי היסוד ג� במשפט הפרטי
תהליכי� אלה העבירו כוח .  שלטוניותהתפתחות זו לתהליכי ההפרטה של סמכויות

אשר לפי התפיסה המסורתית כפופי� לכאורה רק , מרשויות השלטו� לגורמי� פרטיי�
בכ� חודד הצור� בהכפפת� של גופי� פרטיי� לחובה לכבד את זכויות . למשפט הפרטי

  81.האד�
מקובל לראות את תחילתו של תהלי� שבירת הדיכוטומיה בי� המשפט הציבורי 

  :˜ÌÂ‡·�ËÒברק בפרשת ) כתוארו אז( בדבריו המפורסמי� של השופט 82ט הפרטילמשפ

אינ� , וזכויות היסוד של האד� בפרט, עקרונות היסוד של השיטה בכלל
זכויות היסוד של האד� אינ� מכוונות [...]  מוגבלי� א� למשפט הציבורי

ה� מתפרסות ג� ביחסי� ההדדיי� שבי� הפרטי� לבי� . רק כנגד השלטו�
   83.עצמ�

ע� זאת תהלי� זה כלל את התובנה הברורה שלפיה למרות חלחול הזכויות מהמשפט 
חובתו של "הציבורי אל תוככי המשפט הפרטי עדיי� קיי� שוני בי� התחומי� בכ� ש

 84".השלטו� לקיי� זכויות אד� אינה זהה בתוכנה לחובתו של הפרט לקיי� זכויות אד�
נה על זכויות היסוד כלפיו מקיפה מזו הקיימת חובתו של השלטו� חמורה יותר וההג

  85.במשפט הפרטי

 
אשר לחיסיו� מפני (" של השופטת ביניש נה לפסק די16 'פס, 76 ש"לעיל ה ,Â¯Î˘˘È· פרשתראו   79

 חובת היידוע לגביה� נועדה לוודא כי הנאש� ער לזכויות אלה  הרי–הפללה עצמית וזכות השתיקה 

 "). וכי הוא ויתר עליה� במודע בעת מסירת אמרתו, בעת חקירתו
 ).1994 (687–680 פרשנות חוקתית –כר� שלישי  ËÙ˘Ó· ˙Â�˘¯Ùאהר� ברק ראו   80
" מהפכה השקטהה: זכויות אד� בדיני החוזי� ובדיני הנזיקי�"ארז וישראל גלעד �ראו דפנה ברק  81

 ËÙ˘Ó‰ ˙È¯˜ 2009 (14, 11ח.(  
 בי� ביטוי ציבורי –קלישאות חוקתיות "ראו אריאל בנדור ומיכל טמיר לתהלי� שבירת הדיכוטומיה   82

 ).1992 (635–632, 623 לב ÌÈËÙ˘Ó" לכבוד פרטי
 . 532' בעמ, 1ש "לעיל ה, ˜ÌÂ‡·�ËÒראו פרשת   83
 .533 'בעמ, ש�  84
, ËÙ˘Ó ÏÚ ¯ÈÓÊ ˜ÁˆÈ ¯ÙÒ, ‰¯·ÁÂ Ï˘ÓÓ 227" בת מצווה: המהפכה החוקתית"אהר� ברק : השוו  85

  ). 2005,  עורכי�יואב דות� ואריאל בנדור( 267
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עוד מתבטאות התמורות בהעברת זכויות האד� מהמשפט הציבורי אל תחומי 
על  לוותר –בתחומי� ידועי� ומוגדרי�  –המשפט הפרטי בהכרה ביכולת של פרטי� 

 דומה כי ? כיצד אפוא נקבעי� תחומי� אלה86.זכויות היסוד שלה�היבטי� מסוימי� של 
 יש הטועני� כי הטרמינולוגיה 87.קיימת הסכמה כי זוהי סוגיה מורכבת ובלתי מפותחת

וכי פסקי די� העוסקי� לכאורה בוויתור דני� למעשה , כלל של הוויתור אינה נכונה
  :כי,  בהקשר הנדו� כתב לאחרונה אהר� ברק88.בפרשנות הזכות

א� התנהגותו [...] עצמ� אי� תחולה לדיני הוויתור כדיני� העומדי� בפני 
 זו זכותו במשפט –של אחד הצדדי� לחוזה פוגעת בזכותו של המוותר 

 כי אז יש מקו� לבחו� א� יש –שעליה ויתר כלפי בעל חוזהו , הפרטי
כא� יובאו . בכוחה של התנהגות זו להביא לפגיעה בתקנת הציבור

 של וביניה� הער� בדבר האוטונומיה, בחשבו� כלל הערכי� המתחרי�
   89.הרצו� הפרטי של שני הצדדי� בכניסת� לחוזה

ע� זאת ננסה להתוות קווי� . אי� נוסחה מתמטית לקביעה מתי אפשר לוותר על זכות, אכ�
  .מנחי� בסוגיה תו� היעזרות בתאוריות השונות להצדקתה של זכות

ת  טועני� כי לאד� ריבונו)will theory(" תאוריית הרצו�"פילוסופי� אשר דוגלי� ב
וכ� אותו אד� רשאי , במוב� זה שהזכות מקנה לו שליטה על חובתו של אחר, על זכותו

 בהיעדר יכולת 90.לדרוש את קיו� החובה א� בה בעת למחול או לוותר על ביצוע החובה
וחשיבותו ,  בתאוריה זו מימוש הרצו� הוא העיקר91.אי� קיימת זכות, ויתור על זכות

 לעומת זאת פילוסופי� 92. זהותו של הפרט ואישיותונעוצה במרכזיותו של הרצו� לגבי
סבורי� כי יתרו� הזכות אינו בגיבוי ) interest theorists ("תאוריית האינטרס"הדוגלי� ב

לפי תאוריית : דהיינו. הרצו� של בעליה אלא בכ� שאינטרס שלו זוכה להכרה ולאכיפה

 
  .537' בעמ ,1 ש"לעיל ה ,˜ÌÂ‡·�ËÒפרשת   86

87  Stuart Woolman, Application, in CONSTITUTIONAL LAW OF SOUTH AFRICA ch. 31, 122 

  . 140' בעמ, 74 ש"לעיל ה, ËÙ˘Ó· ˙ÂÈ˙„ÈÓ ברק; (2006)

88  Woolman ,123–122' בעמ, 87 ש"לעיל ה.  

   .141' בעמ, 74 ש"לעיל ה, ·ÂÈ˙„ÈÓËÙ˘Ó˙  ברק  89

90  H.L.A. HART, ESSAYS ON BENTHAM: JURISPRUDENCE AND POLITICAL THEORY 183 

(1983) (“The idea is that of one individual being given by the law exclusive control, more 

or less extensive, over another person’s duty so that in the area of conduct covered by that 

duty the individual who has the right is a small-scale sovereign to whom the duty is 

owed”) .  

 –אחת הביקורות היא שמתאוריה זו עולה כי לבעלי חיי� או לילדי� חסרי כשרות משפטית , למשל  91

 ,Paul Graham: הביקורת ראולסיכו� הביקורת על התאוריה ולתגובה על . אי� למעשה זכויות אד�

The Will Theory of Rights: A Defence, 15 L. & PHIL. 257 (1996).  

   ).2008 (63, 57לא ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " זכויות המתי� וחופש החוזי�"מיכאל בירנהק ראו   92
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שית אלא משו� שהזכויות לאנשי� יש זכויות לא בשל רצונ� או בחירת� החופ, האינטרס
 תאוריית הרצו� מסבירה טוב יותר את הקשר שבי� בעלות� של בני 93.משפרות את מצב�

א� יש בה . אד� על זכות לבי� יכולת השליטה הנורמטיבית שלה� על מצב ענייני� נתו�
הרי שהיא אינה נותנת , מאחר שאי� לשיטתה זכויות שאינ� ניתנות לוויתור: ג� חולשה
 כגו� הזכות שלא – ובלתי ניתנות לוויתור –ח את הדעת לזכויות בסיסיות הסבר מני

 אשר לתאוריית האינטרס יתרונה הוא 94.להיות מותק� תקיפה גופנית או שלא להיות עבד
משו� שהיא אינה תלויה בקיומו של סובייקט המסוגל , בהיותה רחבה מתאוריית הרצו�

 ע� השני� 95.ילדי� חסרי כשרות משפטיתלרצות ולכ� יכולה להג� למשל על זכויות של 
אנחנו בחרנו . התפתחו תאוריות המנסות לשלב את תאוריית הרצו� ע� תאוריית האינטרס

להתמקד בתאוריה שלפיה ערכ� של כל הזכויות הוא בהיות� מגנות על האוטונומיה או 
א  ניסיו� זה לשלב את התאוריות יחד יוצא מהנחת המוצ96.על האינטרסי� של בעליה�

 לפיכ� לאד� נתונה זכות א� הוא 97.א� מוסי� לזכויות היבט ערכי, של תאוריית הרצו�
או א� הזכות משרתת אינטרס חשוב ) או לחלופי� לוותר עליה(יכול לדרוש את אכיפתה 

גישה המשלבת את שתי התאוריות , לדעתנו). א� א� אינטרס זה אינו נית� לוויתור(שלו 
הנובע מכ� שתאוריה אחת איננה מאפשרת ויתור על זכות יחד פותרת את הקושי המרכזי 

חיזוק לבחירה הנורמטיבית , זאת ועוד. והשנייה מאפשרת ויתור על כל זכות שהיא, כלל
הזו הוא יישומה של האינטואיציה המשלבת את התאוריות הללו הלכה למעשה במשפט 

, וה� במשפט הפרטיה� במשפט הציבורי , קיומ� של מתודות לוויתור על זכות. הישראלי
    .שכזו" משולבת"מוכיח כי הגישה הרווחת היא שיש צור� בתאוריה 

. בכפו� למגבלות, על פי גישה זו לשיטתנו לאד� נתונה יכולת ויתור על זכותו
אלא שכאמור במשפט , מגבלות אלה יפות ה� למשפט הציבורי וה� למשפט הפרטי

ואילו במשפט , שבפסקת ההגבלה˙ÈÓ‰ È‡�˙ ˙ÂÈ„ עמידה בהציבורי ה� תיבדקנה על יסוד
כעיקרו� כללי החולש על התחייבויות , ˙˜�˙ ‰ˆÂ·È¯הפרטי ה� תיבדקנה במסגרת 

 אפשר להתוות כמה קווי� מנחי� אשר מבטאי� משפט מצוי וא� רצוי 98.במשפט הפרטי
  .על כוח הוויתור הנתו� לאד�" תקנת הציבור"למגבלות שמטילה 

 
, למשלראו . ולת להבטיח ואת היכולת לשאת בזכות מכוח הבטחהכ� אפשר להסביר למשל את היכ  93

JOSEPH RAZ, THE MORALITY OF FREEDOM 173 (1986).  

 D.N. MacCormick, Rights In Legislation, in LAW, MORALITY AND SOCIETY: ESSAYS השוו  94

IN HONOUR OF H.L.A. HART 189, 197 (P.M.S. Hacker & J. Raz eds., 1977).  

   .66' בעמ, 92 ש"לעיל ה, בירנהק  95

 Rowan Cruft, Rights: Beyond Interest Theory and Will Theory?, 23 L. & PHIL. 347 :השוו  96

(2004).  

 .397–396 'בעמ, ש�  97
 ש"לעיל ה, ËÙ˘Ó· ˙ÂÈ˙„ÈÓ � ברקהשוו ג .1973–ג"תשלה, )חלק כללי(לחוק החוזי� ) ב(�61 ו30' ס  98

  .141' בעמ, 74
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˙È˘‡¯ , ב קשורותה" גרעיניות"זכויותÌ„‡‰ ÌÏˆ , Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ˙Â�‚Ó Â�ÈÈ‰„
ÂÈÈÁ· , ¯˙ÂÈ· ÈÒÈÒ·‰ Ô·ÂÓ· Â„Â·ÎÂ ÂÙÂ‚ ˙ÂÓÏ˘–¯Â˙ÈÂÂÏ ˙Â�˙È� Ô�È‡ .99 עמד על כ� 

השופט מנח� אלו� בהתייחסו להסכמה של חשוד לביצוע חיפוש סמי� בי� אחוריו בצד 
  :הרחוב

ל פרו� ועדיי� אי� פירושו של דבר כי הכ, ג� כאשר ניתנת הסכמה כאמור
העובדה שמדובר בזכויות יסוד של פגיעה בכבודו של אד� . ומותר

, ג� כאשר החיפוש נער� בהסכמה, ובצנעת הפרט יש בה כדי לחייב
לשמור על מידה סבירה של הגינות כדי שלא לרמוס את כבוד האד� 

קרו� ימכוח הע,  אנו מחויבי�..].[ ואת פרטיותו, שבגופו נער� החיפוש
שלא לבצע ,  שלא לפגוע בכבודו ובצנעתו של האד�של זכות היסוד

מעשה כגו� זה יש בו משו� ביזוי . מעשה מבזה כגו� זה לעיני ע� ועדה
  100.שאי� החברה סובלתו,  וכבודודמות אנוש

˙È�˘ ,101,כפי שיכולת האד� לממש את זכויותיו מוגבלת על ידי זכויותיה� של אחרי� 
Ê· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙„ÈÓÏ ÛÂÙÎ ˙ÂÎÊ ÏÚ ¯Â˙ÈÂ ˙Ó¯‚�‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈË¯Ù Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎכ� 

¯Â˙ÈÂÂ‰Ó.102 עמד על כ� בית המשפט העליו� בהתייחסו לבקשת אד� כי לאחר מותו 
  :תינת� גופתו למאכל בעלי חיי�

 ואיננו –משמעו , א� א� מחל על כבודו, ידי העותר�ברי כי המבוקש על
שייחש� למחזה ,  ‰ÚÈ‚Ù„Â·Î·˙ÏÂÊ‰  –יודעי� על משפחתו ויחסה לכ� 

  103. וג� לסכנתו הבריאותיתזה

  :ועוד הוסי� בית המשפט בסרבו לאפשר דיו� נוס� באותה פרשה

את , ג� בקשות חריגות כזו שלפנינו מבטאות את האוטונומיה של האד�
לא אוכל , ע� זאת. רצונו של אד� כבודו. רצונו ואת בחירותיו האישיות

 
אשר הציעו להישאר במקומ� , אפשר להסביר בכ� את דחיית העתירה של מפוני ההתנתקות מעזה  99

יש מקו� להנחה כי השארת� של הישראלי� "בית המשפט קבע כי . ל מהמקו�"למרות יציאת צה

". מדינת ישראל אינה רשאית ליטול על עצמה סיכו� זה[...]  המפונה תעמיד אות� בסיכו� רבבשטח 

 .  של שופטי הרוב לפסק הדי�111 'פס, 74 ש"לעיל ה, ÊÚ ÛÂÁ‰ פרשת ראו
 .דינו של השופט אלו� לפסק 23 'פס, 20 ש"לעיל ה, ‚Ë‡Â‰פרשת   100
, "זכות� להני� זרועותי� נגמרת בדיוק במקו� שבו מתחיל חוט� חבר�"ידועה בהקשר זה האמרה   101

˙Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á"� Ó 'Ú ˙‡ˆÂ‰È ÔÂ 9/77נ "דלנדוי בכפי שמצוטטת על ידי השופט 

"ı¯‡‰" ,1978 (344, 337 )3(ד לב"פ.( 
  .141' בעמ, 74 ש"לעיל ה, „˙ÈÓËÙ˘Ó· ˙ÂÈ השוו ברק  102
6167/09� "בג  103 � È�·‡ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,פורס� בנבו (ו לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס ,

  .ההדגשות הוספו. )18.11.2009
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, עליו�הדי� של בית המשפט ה� שכ� פסק, להיעתר לבקשה לדיו� נוס�
 ˙˜�˙ ‰ˆÂ·È¯שקבע כי רצונו של העותר נסוג מפני העקרונות בדבר 

  104.אינו מקי� עילה לקיי� דיו� נוס�, וכבוד האד�

לעומת זאת בית המשפט מכיר בכ� כי לעתי� ויתורי� הנעשי� על חופש העיסוק במשפט 
    106. למשל א� ניתנה בעד� תמורה הולמת105,הפרטי עומדי� בתקנת הציבור

˙È˘ÈÏ˘,  קיימות זכויות הנחשבות˙ÂÈÂÎÊ ˙ÂÈË�‚Â˜ , בדומה לזכויות המג� בדיני
המשפט ,  מאחר שזכויות אלה נועדו להגנת העובד הנתפס כצד החלש יותר107.עבודה

אי� ,  אכ�108.נוקט עמדה עקרונית פטרנליסטית ואינו מאפשר לעובדי� לוותר עליה�
� המשפט מכיר בפערי שכ, א� מדובר ברציונל דומה, מדובר בזכויות אד� בהכרח

לפיכ� . הכוחות שבי� עובד למעביד כפי שהוא מכיר בפערי הכוחות שבי� האד� לשלטו�
כ� קיימות , "גרעיניות"כפי שאד� אינו יכול לוותר ביחסיו ע� השלטו� על זכויותיו ה

 ע� זאת 109.ואי אפשר לוותר עליה�" גרעיניות"זכויות אשר בדיני עבודה נתפסות כ
ייתכנו מקרי� נדירי� שבה� עובד ויתר במודע ומתו� "ת יש הכרה בכ� שבשני� האחרונו

 
9566/09� "דנג  104 � È�·‡ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó)ההדגשות הוספו.)19.1.2010 ,פורס� בנבו . 
 " הציבורתקנת): ""1999 (860, 850) 3(ד נד"פ, Aes System Inc� ' ¯ÚÒ 6601/96א "ראו ע  105

. משקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר לרמה הראויה של התנהגות ביחסי� חוזיי�

נה של תוכ. היא מבטאת את עמדתו של המשפט הישראלי באשר למותר ולאסור בהתקשרות החוזית

 ".הוא משתנה בחברה נתונה מעת לעת; תקנת הציבור משתנה מחברה לחברה
 ).1999 (314–313, 294ע לד "פד, ÓÂ¯Ù–Ú· „¯‡‚„¯ "Ó¯  164/99 )ארצי (ע"ע  106
ראו עמרי ידלי� לזכויות המג� הקוגנטיות בדיני העבודה ולמתח שבינ� לבי� חובת תו� הלב   107

  ).2000 (869, 867כב ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " כלל אל הפרטמ� ה: הלב במשפט העבודה בישראל�תו�"
ויתור אישי של עובד על זכות שהוקנתה לו בהסכ� "בית הדי� לעבודה א� הרחיב זאת וקבע כי   108

הדי� כי זכויות המוקנות בחלק הנורמטיבי שבהסכ� �בהקשר זה קבע בית[...]  קיבוצי אינו תופס

שתיה� אינ� פרי רצו� חופשי והסכ� בי� . ודה מג� דינ� כדי� זכויות המוקנות בחוק עב–הקיבוצי 

, )בחלק הנורמטיבי(במשפט עבודה מג� וג� בהסכ� קיבוצי . ואי� הצדדי� שולטי� בה�, הצדדי�

הוצאו [...] לכ� . אלא ג� את קיומ� למעשה, האינטרס הציבורי אינו רק להבטיח את הזכויות על הנייר

בזכויות או הוויתור המלא עליה� יבטיחו את " המסחר "רק שלילת[...]  זכויות אלה משליטת הפרט

 ).Ï‡¯˘È· ‰„Â·Ú È�È„182) 1989 ישראל �ראו רות ב�". כוונת המחוקק ואת האינטרס הציבורי
�"בגראו   109 7029/95 � ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ 'Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È·,לפסק 25 'פס, 63) 2(ד נא" פ 

בעיקר אלה שנחקקו במש� העשור , חוקי העבודה, שיבמישור האי): "1997(דינו של השופט זמיר 

זכות ליו� עבודה :  לכל עובד זכויות בסיסיות כלפי המעבידמעניקי�, הראשו� שלאחר הקמת המדינה

, בנוגע לזכויות אלה. ועוד, זכות לפיצויי פיטורי�, זכות לחופשה שנתית, שלא יעלה על שמונה שעות

יאל� העובד להסכי� לתנאי� שאינ� ישמא , י� המעבידלא סמ� המחוקק על הסכ� בי� העובד לב

וכופי� על המעביד מערכת של ) שמקובל לקרוא לה� חוקי מג�(לפיכ� באי� חוקי� אלה . הוגני�

ראו למשל  ".שג� העובד אינו יכול לוותר עליה�, זכויות אלה ה� בגדר תנאי מינימו�. זכויות לעובד

שתכליתו להבטיח תנאי מינימו� לתכליתו ולרווחתו של , 68ח "ס, 1987–ז"התשמ, חוק שכר מינימו�

 . העובד
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באופ� שעמידה מאוחרת יותר על זכויות אלה " אינטרס מובהק שלו על זכויות קוגנטיות
   110.תיחשב חוסר תו� לב

 Â˙ÂÎÊÏ Ú„ÂÓ Ì„‡ ÈÎ ÁÈË·Ó‰ ÔÂ�‚�Ó ,¯˙ÂÂÓיכולת הוויתור כפופה ליצירת , ¯·ÈÚÈ˙ו
‡ ÔÈ·Ó Û‡Â ˙Ú„Ó ‰ÈÏÚ¯Â˙ÈÂÂ‰ ˙ÂÎÏ˘‰ ˙ . דוגמה למנגנו� ויתור במשפט הפרטי הוא

 הקובע זכות לדיור חלופי במקרה של עיקול 111, לחוק ההוצאה לפועל38סעי� 
 –הסעי� מאז� בי� זכות הקניי� של הנושה לבי� הזכות למדור של החייב . מקרקעי�

יתור מפורש על בסעי� קיי� חריג ו. שנחשבת חלק מהזכות למינימו� תנאי קיו� אנושיי�
) בנוסחו הקוד� של החוק( בית המשפט פירש את חריג הוויתור 112.הזכות לדיור חלופי

בחירה ,  הסבר מתאי�:באופ� דווקני והתנה את תוק� הוויתור בהתקיימות התנאי� האלה
חובה של  –מוטלת החובה " כ� למשל על הבנקי� 113.מושכלת והסכמה מפורשת

של סעיפי , והסתו� לעי� הבלתי מקצועית, אחידשלא להסתפק בניסוח ה – הגינות
את דבר  – פה עלוא� במסגרת המסמכי� וא�  – להוסי� ולהבהירהיה עליה . הויתור

 תיקו� לחוק א� הגביל את 114." ואת נפקות הויתור עליה,קיומה של הזכות לסידור חלו�
 18של ולכ� בכל מקרה החייב יהיה זכאי לסידור חלו� למינימו� , יכולת הוויתור

  115.חודשי�

  במסגרת הפרטה. 3

עמדנו על היותה של התופעה של חלחול זכויות האד� למשפט הפרטי תו� הכרה 
 ובה� יכולת הוויתור על –בשינויי� המתחייבי� בשל המעבר מהתחו� הציבורי לפרטי 

ע� זאת אי� להסיק מכ� כי .  קשורה לתהלי� ההפרטה של סמכויות שלטוניות–הזכויות 
 ,¯‡˘È˙ 116.פרט תחולנה זכויות האד� כפי שה� חלות על גו� פרטי מובהקעל גו� מו

הפרטת סמכויות שלטוניות מערבת תהלי� נוס� הקשור להכרה בזכויות אד� במשפט 
 מיותר לציי� כי 117.מהותיי�� והוא תהלי� ההכרה בגופי� דו, א� נפרד ממנו, הפרטי

 
ראו ג� ). 1997( 9, 1ע לו "פד, ·Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó – ÒÈ¯ÎÂ 3�145/נה) ארצי(ע "דב  110

ג� אלו� לוי� או ר). 2001 (596, 577ע לו "פד, ¯˘ÈÏ‡ÂÓ˘ – ¯Â„È˘‰ ˙Â 3�237/97) ארצי(ע "דב

, Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È – Ynet 23.4.2001˙" ניתנות לויתור זכויות שאינ� –זכויות מג� "

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-693390,00.html.  

  .42ח "ס, 2008–ט"התשס, )29' תיקו� מס(שתוק� בחוק ההוצאה לפועל , 1967–ז"התשכ  111

  ).ג(ק "ס, ש�  112
 ). 2004 ( השופט ריבלי� לפסק דינו של9' פס, 943) 3(ד נח"פ, ¯È�‡Ó ¯ËÒÈÓ 'ÊÈÈ � 9136/02א "ע  113
  . לפסק דינו של השופט ריבלי�12 'פס, ש�  114
  .42 ח" ס,2008–ט"תשסה, )29' תיקו� מס(הוצאה לפועל חוק ה  115
  ).1995 (279, 273יט È�ÂÈÚ  ËÙ˘Ó" תאגידי� ציבוריי�"ארז �השוו דפנה ברק  116
ג� דפנה  ראו ).Â„ ÌÈÙÂ‚� ÌÈÈ˙Â‰Ó– ÈÏ‰�ÈÓ‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ )2008ראו אס� הראל   117

 )2001 (519, 503כה ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " בי� חוקתיות להפרטה: הוראת המשפט המינהלי" ארז�ברק

   .")הוראת המשפט המנהלי"ארז �ברק: להל�(
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בינ� לבי� אינטרסי� מתנגשי� היקפ� ותהלי� האיזו� , תוכנ� של זכויות האד� המוחלות
תהליכי ההפרטה , ˘�È˙ 118.יושפעו מההיבטי� הציבוריי� הגלומי� בגופי� אלה

   119.מוסיפי� עוד נדב� שעניינו רגולציה ואמצעי פיקוח על הגופי� המופרטי�
למרות הייחודיות האמורה אי� זה ראוי לדעתנו כי התובנה שלפיה זכויות ניתנות 

לא תקבל ביטוי ג� במסגרת דיו� בטענה כי עצ� , י� מוגדרי�לוויתור בגבולות ובתחומ
טענה כזו מעלה מניה . ההפרטה של סמכות שלטונית פוגעת בזכויות לכבוד ולחירות

וא� היבטי� אלה ניתני� , וביה את השאלה באילו היבטי� של הכבוד והחירות מדובר
, הנעשה בפני השלטו�ויתור , אכ�. לוויתור תמורת ההנאה מהיתרונות הגלומי� בהפרטה

מעורר מראש חשד בשל הנחיתות המובנית , להבדיל מוויתור בי� שני גורמי� פרטיי�
 במסגרת האלא שוויתור על טענות לפגיעה בזכויות הנעש. שמצוי בה הפרט מול השלטו�

 דומה לוויתורי� הנעשי� במשפט – שנעשה כדי להיטיב את תנאיו של הפרט –הפרטה 
, בדומה לוויתורי� הנעשי� בפני השלטו�. ת הגלומי� בהתקשרותהפרטי כנגד יתרונו

, דהיינו. מנגנו� הוויתור ייקבע בחקיקה כש� שההפרטה עצמה חייבת להיעשות בחקיקה
במסגרת זו יובאו בחשבו� כל . א� הוויתור והמנגנו� הנלווה לו ייבדקו במבחני המידתיות

  .המגבלות שהזכרנו לעיל על יכולת הוויתור
נו הטענה כי הפרטת הסמכות לנהל בית סוהר פוגעת בזכות של אסירי� לכבוד בעניינ

מחייבת דיו� ביכולת� , "משמעות הסמלית של אכיפה על ידי המדינה"בשל הפגיעה ב
לצד הלגיטימציה החיצונית : דהיינו. של האסירי� לוותר על רובד מיוחד זה של כבוד�

יקה יש לבחו� את יכולתו של הפרט שנתנה המדינה לתהלי� ההפרטה באמצעות דבר חק
בדמות ויתור על הזכות הסמלית להיאסר דווקא על ידי , לתת לכ� לגיטימציה פנימית

   120.וזאת כדי להיטיב את תנאי המאסר, המדינה

  ארבעה היבטי	 של כבוד. ג

כבוד האד� הוא התשתית למכלול זכויות האד� וא� זכות עצמאית הקיימת לצד הזכויות 
זכות זו היא אחת הבודדות אשר החוק אינו מתייחס רק להיבט , וס� בנ121.האחרות

 
  .194–190' עמב, 117 ש"לעיל ה, הראלאס� ראו   118
  .522' בעמ, 117 ש"לעיל ה, "הוראת המשפט המנהלי"ארז �ברק  119
דוגמה ללגיטימציה פנימית המצטרפת ללגיטימציה חיצונית לוויתור על זכות חוקתית מצויה בשיטת   120

  .מוד לההצ והטקסט 75ש "ראו לעיל ה. המושבעי� בארצות הברית

  .137' בעמ ,69ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ברק   121
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 אלא א� מטיל חובה פוזיטיבית על 122,דהיינו מניעת הפגיעה בכבוד, השלילי שלה
  ? מהו–" כבוד האד�" א� 123.המדינה להג� עליה

הוא מונח נורמטיבי בעל משמעות מוסרית המביע מחויבות ' כבוד האד�'המונח "
 למרות 124". כאל אישיות הנושאת איכויות מהותיות מעצ� טבעולהתייחסות אל האד�

ההסכמה הגורפת בדבר חשיבותו של כבוד האד� קביעת תוכנו כזכות חוקתית אינה 
 הרי שכבוד האד� 125,משמעי כשלעצמו� לא זו בלבד שמדובר במושג רב. פשוטה כלל

, צדק, שוויו�, כגו� זכויות, נתו� בסב� עמוק של מושגי� אחרי� בעייתיי� לא פחות"
  126".זהות וחיי� טובי�, אישיות, אוטונומיות

לש� המחשת הבעייתיות נציי� כי בשפה האנגלית קיימי� לפחות ארבעה מונחי� 
 בתרגומו של כל אחד מהמונחי� לעברית 127.שוני� המבטאי� ארבעה פני� של כבוד
 129;כבוד�  חברות הדרת– honor 128":כבוד"משתמשת אורית קמיר במונח הכללי 

dignity –130; כבוד סגולי respect –ו131; כבוד מחיה �glory –132. הילת כבוד   

 
או בכבודו של אד� באשר , בגופו, אי� פוגעי� בחייו: "כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק2 'ראו ס  122

 ."הוא אד�
 ".על גופו ועל כבודו,  להגנה על חייוכל אד� זכאי: "כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק4 'ראו ס  123
124   „Â·Î Ï˘ ‰Ï‡˘–˙È�¯„ÂÓ‰ ‰¯·Á· ÔÂÈÏÚ È¯ÒÂÓ Í¯ÚÎ Ì„‡‰ „Â·Î  9) דוד � )2006,  עור�יוס

  ).˘‡Â·Î Ï˘ ‰Ï„: להל�(

˘‡Ï˘ ‰Ï  " שני מובני�–כבוד האד� "אליעזר וינרוב למובני� השוני� של כבוד האד� ראו ג�   125

„Â·Î,80–71' בעמ, 71 ,124ש " לעיל ה . 

126  „Â·Î Ï˘ ‰Ï‡˘ ,10' בעמ, ש�.   

 Orit Kamir, Honor and Dignity Cultures: the Case of Kavod and: למושגי� השוני� ראו  127

Kvod Ha-adam in Israeli Society and Law, in THE CONCEPT OF HUMAN DIGNITY IN 

HUMAN RIGHTS DISCOURSE 231 (David Kretzmer & Eckart Klein eds., 2002); Cecil J. 

Hunt, Symposium: Conference Honoring the Scholarship and Work of Alan M. 

Dershowitz: Article: A Poverty of Respect: Human Rights, Honor, Dignity and Respect in 

the Israeli-Palestinian Conflict, 71 ALB. L. REV. 861 (2008).  

  ).Â·Î Ï˘ ‰Ï‡˘– Ì„‡‰ „Â·ÎÂ ˙ÂÈÏ‡¯˘È 11) 2004„ ראו אורית קמיר   128

פי מידת עמידתו בנורמות �  היא נקבעת על]...[ הכבוד היא רכושו היקר ביותר של אד� הדרת"  129

  .19' עמב, ש�. "ומבטאת את ערכו החברתי, התנהגות ברורות ומוכרות לכול
הוא נועד [...]  נועד לסמ� קו אדו� שאי� לחצות אותו ביחסי אנוש בשו� נסיבות[...]  גוליכבוד ס"  130

אד� שה� בבחינת טאבו �לכ� כי ישנ� אופני התייחסות לבני[...]  לבטא את המחויבות הרעיונית

 .27' בעמ, ש�. "לטמוח
תכונותיו וצרכיו על , המביע סבלנות כלפי כל אד�"כבוד מחיה הוא אותו פ� של מושג הכבוד   131

  .34' בעמ, ש�". הייחודיי� כפי שהוא עצמו מגדיר אות�
, תכונה שהיא, לכ�, והנו, כבוד שאינו נית� להפרדה מהמהות האלוהית המטפיסית"הילת כבוד היא   132

  .37' בעמ, ש�". נצחית ובלתי ניתנת לפגימה, מוחלטת, בהגדרתה
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סב� המושגי� הקשורי� בכבוד האד� בא לידי ביטוי ביתר שאת כאשר עסקינ� 
הטלת עונש מאסר והכנסת אד� מאחורי סורג ובריח פוגעת בראש ובראשונה . באסירי�
א� החירות . על רגליה היאהחירות בחוק היסוד היא זכות עצמאית העומדת . בחירותו

כבודו של אד� שהוטל עליו עונש מאסר נפגע מניה . היא ג� היבט ברור של הזכות לכבוד
 134.וקנויה לו זכות טבעית לחירות,  כל אד� נולד ב� חורי�133.וביה בעצ� שלילת חירותו

ע� זאת אי אפשר להשיג שוויו� וביטחו� במשפט אלא במחיר נגיסה מסוימת בחירות 
, שלפיה המשפט הוא המסדיר את היחסי� בחברה, משמעות האמנה החברתית. הפרט

היא ויתור מסוי� של הפרט על חופש הפעולה המוחלט שלו כדי שהחירות תהא ג� 
 הזכות לחירות הוכרה כבר בהכרזת העצמאות הקובעת כי 135.נחלת� של האחרי�

 לאור חזונ� של הצדק והשלו�, מושתתת על יסודות החירות[...] מדינת ישראל תהא "
 המצהיר כי זכויות היסוד של האד� –כבוד האד� וחירותו : יסוד� חוק". נביאי ישראל

ברוח העקרונות "וה� יכובדו " ב� חורי�"מושתתות בי� היתר על היותו של האד� 
אי� נוטלי� ואי� מגבילי� את חירותו "קובע כי  – 136"שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל

   137." בהסגרה או בכל דר� אחרת,במעצר, של אד� במאסר
הוראות המשפט הפלילי . "ע� זאת ברור כי עונש המאסר כשלעצמו אינו בלתי חוקתי

חוקיות� כ� � על, נתונות למשטר חוקתי, עד כמה שה� כרוכות במאסרו של אד�, המהותי
ברמה , דהיינו 138".סקת ההגבלהיבכ� שה� מקיימות את הוראותיה של פ מותנית

 פגיעה זו 139. זו היא פגיעה חוקתית העומדת בתנאי פסקת ההגבלההעקרונית פגיעה
תתבצע על ידי גו� ציבורי ובי� שתתבצע על ידי , הכליאה, מתקיימת בי� שאכיפת העונש

ע� זאת למורכבויות אחרות של הזכות לכבוד עשויות להיות נפקויות . גו� פרטי
  . רלוונטיות במסגרת הפרטת סמכויות הכליאה

 
חומות הכלא מפרידות ): "30.1.1996(הר צלמו� השוו דבריו של אהר� ברק בטקס פתיחת בית הסו  133

 _www.ips.gov.il/Shabas/TIPUL ,"זכותו של האד� לחופש ניטלה מ� האסיר ,בי� האסיר לחופש
PRISONER/Prisoner-Privilege+and+Debt/default.htm) בית הסוהר צלמו�, ברק: להל�.( 

  .141' בעמ, 19ש " לעיל ה,"מקצת שאלות על כבוד האד�" השוו קרפ  134
 . 135–134' בעמ, 71ש "לעיל ה, ‰ËÙ˘Ó כה�  135
  .כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק1 'ס  136
 .כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק5' ס  137
 ).2002( לפסק דינו של הנשיא ברק 11 'פס, 529) 5(ד נו" פ,Â„‚ÏÈÒ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 4424/98פ "ע  138
בהיבט המשפטי ההסבר לכ� הוא . זאת להבדיל מענישה גופנית שנעלמה מנו� המדינות המערביות  139

לא הייתה , ולענייננו,  לא הייתה עומדת בבחינה חוקתית– בלא קשר לסוג העברה –שענישה כזאת 

 גבריאל ,גיורא שוה�למה ראו שיה של ענישה גופנית להיסטור. עוברת את מבחני פסקת ההגבלה

  ).ÌÈ˘�ÂÚÂ ˙Â¯È·Ú : ‰È‚ÂÏÂ�ÙÏ ‡Â·Ó185–191) 2009גבריאל קאבאליו� ותומר עינת , שביט
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ות הזכות לכבוד הוצעו בישראל מודלי� שוני� להבהרת הזכות על רקע מורכב
אשר המשילה ,  דר� מעניינת הציעה יהודית קרפ140.החוקתית לכבוד ולתחימת היקפה

  :כלשונה. את כבוד האד� לאב� אשר מושלכת לאג� ויוצרת מעגלי� של גלי�

כאילו השלי� , מוק� מעגלי תכני�" כבוד האד�"נית� לראות את ער� 
ומגעה , לחלקת מימי אג� חוק היסוד" כבוד האד�" את אב� המחוקק

המכי� זה בזה בשוליה� , במימיו יצר מעגלי� מתרחבי� והולכי�
וה� זורמי� זה , כל מעגל הוא תולדה של מעגל אחר. ומתמלאי� זה מזה

   141.אל זה והולכי� ומתרחקי� ממקור� עד לעמעו�

את היבטי הכבוד המתעוררי� כפרפרזה על דימוי המעגלי� של קרפ בחרנו לנתח 
 סדר הדיו� אינו מעיד על הערכה נורמטיבית באשר 142. בסוגיית הפרטת בתי הסוהר

אלא נועד להבהרת הטיעו� , למדרג ההייררכי בי� ההיבטי� השוני� של הזכות לכבוד
באמצעות ניתוח היבטי . באשר להיבטי� שהודגשו לעומת אלה שנזנחו בפסק הדי�

ככל שהיא בבחינת , ראשית כי הזכות להיכלא בבית סוהר ציבוריהכבוד ננסה להראות 
אשר אינ� " גרעיניות"אינה ראויה להיחשב חלק מזכויות האד� ה, היבט של הזכות לכבוד

שנית נטע� כי היות שהיבט הכבוד היחיד שנפגע מהפרטת בית הסוהר . ניתנות לוויתור
ותר על זכות� הסימבולית להיכלא היה ראוי לאפשר לאסירי� לו, הוא כזה הנית� לוויתור

אפשרות זו תעצי� היבטי כבוד אחרי� שיובהרו להל� כמו , יתרה מזאת. על ידי המדינה
היכולת להיטיב את תנאי המחיה והאוטונומיה שלה� להעדי� פ� מסוי� של זכות� 

  .אשר א� היא עצמה חלק מזכות� לכבוד, לכבוד על פני האחר

  מוב� גרעיני: כבוד האד�. 1

 שבאשר להחלתו בהיק� הזכות החוקתית –תאוריית המעגלי� המעגל הצר ביותר ב
, השולל פגיעה פיזית באד�" הכבוד הגרעיני" הוא –לכבוד לא הייתה מעול� מחלוקת 

 מעגל זה הוא כה בסיסי 144".צל� האד�" וכל דבר הפוגע ב143עינויי� גופניי� ורוחניי�

 
  .418–411' בעמ, 80 ש"הלעיל , È˙˜ÂÁ ˙Â�˘¯Ù˙ ראו ברק  140
  .136 'בעמ, 19 ש" לעיל ה,"�מקצת שאלות על כבוד האד" קרפ  141
הוא מעגל הפגיעה בכבוד במוב� , לא נדו� כא� במעגל כבוד נוס� המתעורר בהקשר של אסירי�  142

אפשר להשוות . הסטיגמה החברתית השלילית המוטלת על אסירי� בזמ� ריצוי המאסר ולאחריו

; 19' בעמ, 128ש "לעיל ה, ראו לעיל קמיר, כבוד� חברות הדרת– �honorפגיעה זאת לפגיעה ב

כבודו של אד� מטיל את צלו ג� על �כת� של בושה הדבק בהדרת: "כלשונה של אורית קמיר

מאסר מטיל כת� על , ואכ�). 22' בעמ, ש�" (בריתו�כבוד� של מי שמוגדרי� כמקורביו ובעלי�הדרת

  . מעגל כבוד זה אינו רלוונטי לסוגיות העולות בפסק הדי�. משפחה כולהה

  .הצמוד לה והטקסט 19 ש"הראו לעיל  כ�. 138' בעמ, 69ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ברק   143
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מקובל לומר שזכויות האד� אינ� . אד�עד כי הוא מציב גבולות להגבלה על זכויות ה
 ג� כאשר הפגיעה היא לטובת הגנה על –מוחלטות אלא שיכולת הפגיעה בזכויות האד� 

 מצטמצמת עד כדי כמעט איסור מוחלט –אינטרסי� וזכויות אחרות ממעלה ראשונה 
   145".צל� האד�"כאשר מנגד עומד הכבוד במובנו הבסיסי והגרעיני של 

דהיינו , של האזרח ג� בשעת חירו�" מגנה כרטה" קיימת אפשר לומר למשל כי
 תובנה 146.ערבויות חוקתיות כי כבודו הבסיסי כאד� לא ייפגע ג� בשעות קשות למדינה

שלפיו , הממשלה: יסוד� לחוק) ד(39זו מסייעת ליישוב הסתירה הלכאורית בי� סעי� 
 12לבי� סעי� , "להתיר פגיעה בכבוד האד�[...] אי� בכוח� של תקנות שעת חירו� "

המאפשר שלילת זכויות המנויות בו או הגבלת� , כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק
ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ", באמצעות תקנות שעת חירו�

 על פי פשוט� של דברי� היה אפשר 147".ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש
אול� נראה כי אפשר ,  היסוד משמעות זההשבשני חוקי" כבוד האד�"להקנות למונח 

כלל בתקנות שעת חירו� הוא  ליישב את הסתירה בכ� שכבוד האד� שאינו נית� לפגיעה
נפשו וצלמו של האד� ,  זה המג� על שלמות גופו–הכבוד במובנו הבסיסי והגרעיני 

המתירה בנסיבות , ואילו כבוד האד� שעליו מוחלת פסקת ההגבלה, באשר הוא אד�
הכולל בי� , הוא הכבוד במוב� הרחב יותר, וימות פגיעה באמצעות תקנות שעת חירו�מס

 
בהסתמ� על . )37' בעמ, 128ש "לעיל ה, קמיר( הילת כבוד – gloryה מזכיר את מעגל כבוד ז  144

היהדות מייחסת למי� האנושי משהו מהילת כבודו של , "בצל� אלוהי�" בריאת אד� המטפורה של

איר ומשמעותה ראו י" שהאד� נברא בצל� אלוהי�"להסבר על התפיסה ). 38' בעמ, ש�(האל 

   ).ÌÈ‰Ï‡ ÌÏˆ :‰„‚‡Â ‰ÎÏ‰ 12–26) 2004לורברבוי� 

�"בג: השוו  145 5100/94 � Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂ�ÈÚ „‚� È¯Â·Èˆ‰ „ÚÂÂ‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ, 817 )4(ד נג"פ 

ללא יחס אכזרי או בלתי , חקירה סבירה היא חקירה ללא עינויי�" ש� קבע הנשיא ברק כי ).1999(

, 'חריגי�'אי� לה� . 'מוחלטי�' איסורי� אלה ה� ..].[ פיווללא יחס משפיל כל, אנושי כלפי הנחקר

 עסק אשר, 76 ש"הלעיל , Â¯Î˘˘È· פרשת :ראוכ� ). נו לפסק די23 'פס, ש�" (ואי� בה� איזוני�

". שית ומרצו�הודאה חופ" בדבר ,1971–א"תשלה, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 12עי� בפרשנות ס

אמצעי חקירה פסולי� שיש בה� כדי לפגוע שלא כדי� ביניש הבחינה בי� ) כתוארה אז(השופטת 

  עצ� קיומה של חקירהבשלותו של הנחקר לשלמות הגו� או כדי להשפילו ולבזותו מעבר לנדרש בזכ

החקירה בלא צור� לבחו� את השפעת� של אמצעי , יובילו לפסילתה של ההודאה מניה וביה אלה –

לעומת זאת כאשר הטענה היא לפגיעה באוטונומיית . האמורי� על אמתות ההודאה שנמסרה בחקירה

הרצו� החופשי יש צור� בהוכחת קשר סיבתי בי� האמצעי הפסול לבי� שלילת חופש הבחירה 

  ).דינה לפסק 37–29 'פס, ש�(למסירת ההודאה 
 ).1995 (267, 263ג ËÙ˘Ó Ï˘ÓÓÂ " קוד פלילי בשעת חירו�"ראו עמנואל גרוס   146
היסוד ראו אמנו� רובינשטיי� וברק מדינה לתיאור המגבלות על תקנות שעת חירו� המנויות בחוקי   147

 Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ËÙ˘Ó‰ מהדורה שישית (953–952 רשויות השלטו� ואזרחות –כר� ב ,

2005.(  
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 דוגמה 148.חופש הפעולה וחופש הביטוי של האד�, הבחירה, היתר א� את האוטונומיה
זו ממחישה ה� את היכולת לפרש את היק� הזכות לכבוד במשמעויות שונות בהקשרי� 

  .אשר איננו נית� לפגיעה אפילו בזמני� קשי�, קרובי� וה� את חוסנו של הכבוד הגרעיני
. כבוד האד� של עצורי� ואסירי� ס�וג כחלק מ� המעגל הפנימי של כבוד האד�

זכות� כבני אד� לחיות בתנאי� אנושיי� מוגנת ה� ביחס לסוהרי� וה� ביחס לרשויות 
הרבתה הנשיאה ביניש לצטט אמירות ‰È· ˙Ë¯Ù‰  ¯‰ÂÒ˙ בפרשת 149.בתי הסוהר

לשלמות גופו "בבחינת זכותו , ת את חשיבות השמירה על כבודו של האסירהמדגישו
 ע� זאת פסק דינה 150".צל� האד� לא נלקח ממנו[...] ולהגנה בפני פגיעה בכבודו כאד� 

של הנשיאה יוצא כאמור מתו� הנחה כי לא הוכח כי בבית הסוהר הפרטי פוטנציאל 
ל הפגיעה בזכויותיה� בבתי הסוהר הפגיעה בזכויות האד� של האסירי� גבוה מפוטנציא

אשר נתנה כאמור , יה'בהתייחס לפסק דינה של השופטת פרוקצ,  ואכ�151.הציבוריי�
לא "כי  ציינה הנשיאה ביניש, משקל רב לפגיעה בליבת זכויות האד� של האסירי�

אפשרות 'בדבר [...] הונחה תשתית מספקת על מנת לקבוע כי מתקיימת רמת ההסתברות 
 ע� זאת 152".'התממשותה נפגעת זכות יסוד חוקתית פגיעה ממשית וקשהשב, קרובה

בהתייחסה למבנה הארגוני המוצע בתיקו� לחוק אומרת הנשיאה כי עצ� קיומו פוגע 
   153".בכבוד האד� של אות� אסירי� במובנו הבסיסי והגרעיני של מושג זה"

בהיעדר ? גבלהמהו אפוא אותו כבוד גרעיני שפגיעתו אינה עומדת במבחני פסקת הה
ה#כחה כי בבית סוהר בניהול פרטי קיי� פוטנציאל פגיעה בליבת זכויות היסוד של 

 זה שכמעט שאי� לאזנו ע� –לא ה�ְכחה פגיעה במעגל הבסיסי של כבוד האד� , האסירי�
על כ� דומה כי כבוד האד� שאליו . אינטרסי� אחרי� ובוודאי שאינו נית� לוויתור

 
לעיל , ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ברק ו ראלהבחנה בי� מובני� שוני� של כבוד האד� כזכות חוקתית   148

 . 138–137' בעמ, 69ש "ה
, בית סוהר צלמו�,  וראו ברק.139 'בעמ, 19 ש"לעיל ה ,"מקצת שאלות על כבוד האד�" קרפראו   149

חומות הכלא אסור לה� להפריד בי� , חומות הכלא מפרידות בי� האסיר לחופש: "133ש "לעיל ה

גופו  זכותו של האד� לשלמות, זכותו של האד� לחופש ניטלה מ� האסיר. לכבודו כאד� האסיר

או , במפורש למעט אלה שנשללו ממנו, האסיר נהנה מכל זכויות האד� .ונפשו לא ניטלה ממנו

 ". ת� משתמעת כתוצאה טבעית המסתברת מהמאסר עצמוששליל
 הציטוטי�.  של הנשיאה בינישנה לפסק די35 ' פס,4ש " לעיל ה,‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת ראו   150

355/79� "ברק בבגלקוחי� מתו� דברי השופט  � ÔÏË˜ '¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ,298, 294) 3(ד לד"פ 

, ˘ÔÏÂ‚ '¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È � 4463/94א "עעמצא ב  וכ� מדברי השופט;)עריכת חוק� באסירי�) (1980(

 ). טור אישי בעיתונותדרישת אסיר לאפשר לו לפרס�) (1996 (156 ,136) 4(ד נ"פ
 לפסק דינה של הנשיאה 67 ,41, 38, 36, 30, 19, 18 'פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת   151

 .ביניש
 . לפסק דינה של הנשיאה ביניש67 'פס, ש�  152
 . של הנשיאה בינישדינה לפסק 54 'פס, ש�  153
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 שיי� –" בסיסי וגרעיני"ות זה המכונה על ידי הנשיאה  לרב–מתייחס פסק הדי� 
  .שעליה� נעמוד להל�, למעגלי� רחבי� יותר

  המשמעות החברתית והסמלית המיוחסת : כבוד האד�  . 2

  לכליאה בבית סוהר ציבורי דווקא

העוסקת בהיקפה של , תאוריית המעגלי�, ברגיל. היבט כבוד זה הוא ייחודי לפסק הדי�
בתיאור המעגלי� מציינת קרפ כי א� על פי . אינה כוללת אותו,  לכבודהזכות החוקתית

אפשר לשייכו ג� , שכבוד האד� של עצירי� ואסירי� ס�וג כחלק מהמעגל הפנימי
 כבוד האסירי� במוב� של זכות� 154.למעגלי תכני� ספציפיי� האחוזי� בכבוד האד�

הו המעגל שעליו הושתת ע� זאת ז.  לא הוזכר–שעונש� יבוצע דווקא על ידי המדינה 
על היעדר , "האמנה החברתית"חוקתיות החוק על �אשר משתית כאמור את אי, פסק הדי�

המשמעות הערכית "ועל " האתוס של השירות הציבורי"על , "לגיטימיות דמוקרטית"
הג� שאי� זה מוקד הדיו� של ,  ואול�155.של כליאה בבית סוהר ציבורי" והסמלית

הנשע� ) להבדיל מפגיעה באינטרסי�(לו� טיעו� פגיעה בזכויות קשה לדעתנו לה, המאמר
 ג� – על כ� א� הטיעו� המוסדי נדחה 156.כל כולו על תחושות אישיות או קולקטיביות

ע� זאת נמשי� לצעוד בקו שהתוו שופטי הרוב ונתמקד . אי� פגיעה במעגל כבוד זה
עה הניתנת לוויתור על ידי הרי שמדובר על פגי, בטענה כי ג� א� קיימת פגיעה במעגל זה

  .האסיר כדי להעצי� מעגלי כבוד אחרי� שלו
שראתה באמנה החברתית כלי לפרשנות , דגש רב שמה במעגל זה השופטת נאור

 השלטונית  תפיסתה בדבר גבולות הסמכות157.הזכויות החוקתיות המעוגנות בחוק היסוד

 
, בית הסוהר צלמו�, וראו ג� ברק .139 'בעמ, 19 ש"הלעיל  ,"מקצת שאלות על כבוד האד�" קרפ  154

האסיר זכאי לחופש .  גופנית ונפשיתלפרטיות ולשלמות, האסיר זכאי לשוויו�": 133ש "לעיל ה

להגביל� לש�  נית� .ה� יחסיות, הזכויות הללו אינ� מוחלטות כל. הוא זכאי לחופש דת ומצפו� .ביטוי

ההגבלה צריכה . גבולות א� להגבלות יש .הגנה על אסירי� אחרי� ולש� הגנה על אינטרס הציבור

 ". היא צריכה להיות במידה הדרושה:להיות לתכלית ראויה
 לפסק דינה של 51, 39–38, 30–28, 26, 23–22' פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת   155

  .הנשיאה ביניש
�"בגראו . בזכויות יסודשיש לאזנה כנגד פגיעה פגיעה ברגשות מסווגת כפגיעה באינטרס , ככלל  156 

52/06 ˙¯·Á ‡Ò˜‡Ï‡ ÁÂ˙ÈÙÏ ÈÒÎ� ˘„˜‰‰ ÈÓÏÒÂÓ‰ ‡·"È Ú·"� Ó' Simon Wiesenthal Center 

Museum Corp. ,כל לא): "29.10.2008, פורס� בנבו( יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ174 'פס 

 .משקל בעלי נוגדת יסוד זכות או ינטרסא כנגד הכ� את מטה ,שתהא ככל עמוקה ,ברגשות פגיעה

 נדרש ,נוגדי� אינטרס או זכות של מימושה את תסייג או תשלול ציבור או אד� ברגשות שפגיעה כדי

 משתנה תוכנו אלא ,קבוע אופי בעל נתו� אינו זה ס� ."סיבולת ס� "תעבור ברגשות הפגיעה כי

לדיו� בשאלת סיווג זכויות ואינטרסי�  ".תהנוגדו הזכויות של תוכנ� פי�ועל ,הפגיעה לאופי בהתא�

 .)2011 (97 מאÌÈËÙ˘Ó " אינטרסי� ציבוריי� כזכויות חוקתיות"אייל ואמנו� רייכמ� �ראו אור� גזל
 . של השופטת נאורדינה לפסק 29'  פס,4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת   157
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למרות דבריה .  לכבודשאינה ניתנת להפרטה השפיעה אפוא על הפרשנות שנתנה לזכות
 היא ציינה כי החוק הוא 158,"ניטרליות פוליטית"שאי� בפסק הדי� של הרוב סטייה מ

"'Ï È�ÂˆÈ˜ ÈÂËÈ·'‰Ë¯Ù‰‰ Ô„ÈÚ' ,והשוותה את הפרטת הניהול 159"בו אנו מצויי� היו� 
אי� , אלא שכפי שהטעי� שופט המיעוט לוי. של בית הסוהר להפרטתה של המשטרה

דוגמאות נוספות להפרטה של "שכ� , טית של הפרטת המשטרהצור� בדוגמה ההיפות
 כ� למשל לצד בתי 160".סמכויות גרעיניות כבר השתרשו בשיטתנו וניכרת השלמה עמ�

חולי� ממשלתיי� לחולי נפש קיימי� מוסדות פרטיי� ומוסדות בבעלות קופות חולי� 
 על אשפוז החלטה, אמנ� בדומה להחלטה על הטלת מאסר. שבה� מתבצע אשפוז כפוי

 א� דומה כי השהות בבית חולי� לחולי 161,כפוי תיעשה תמיד על ידי פונקצייה שלטונית
נפש טומנת בחובה פוטנציאל לפגיעה בזכויות אד� שאינו פחות מהפוטנציאל לפגיעה 

 162.לצד נקודות ההשקה אפשר א� לאבח� בי� שני המקרי�, אכ�. בזכויות בבתי סוהר
ממילא לא קיי� דיו� , שלא הכריע בשאלה המוסדית, אלא שפסק הדי� של דעת הרוב

וא� סמכויות , לכ� לא נית� מענה לשאלה כיצד מתיישבת סמכות זו. מעמיק בשאלות אלו
המשמעות הסמלית של אכיפה על " ע� הכבוד במוב� של 163,שלטוניות מופרטות אחרות

  164".ידי המדינה
 על היותו של הזכיי� גו� בפסק הדי� של דעת הרוב הושתת א�" היעדר הלגיטימיות"

מרות� של עובדי זכיי� " ועל היות� של האסירי� כפופי� ל165"רווח�מוטה"פרטי 
 אלא שג� בעניי� זה יש לזכור שא� על פי שהמדינה מפעילה סמכויות 166".פרטי

 דהיינו אלה אשר בידיה� –הרי שעובדיה , "רווח� מוטות"שלטוניות שלכאורה אינ� 

 
 .פטת נאור של השודינה לפסק 13 ' פס,ש�  158
 .ההדגשה הוספה.  של השופטת נאורנה לפסק די12 'פס, ש�  159
 . של השופט לוידינו לפסק 9 'פס, ש�  160
המסמי� את הפסיכיאטר המחוזי לאשפז , 1991–א"תשנה,  לחוק לטיפול בחולי נפש9 עי�סראו   161

 .אשפוז כפוי
בתי , בנוס�. אינו נתפס כעונש בחירות למרות היותו פוגע פגיעה קשה, ג� א� כפוי, כ� למשל אשפוז  162

 . החולי� הפרטיי� אינ� פועלי� למטרות רווח
המאפשרת לתאגידי� " תכנית ויסקונסי�", כגו� סמכויות גבייה המבוצעות ג� על ידי חברות פרטיות  163

 . פרטיי� לשלול גמלה ועוד
מותק� ומופעל  – שהוא אמצעי פיקוח על אד� שמוטל עליו מעצר בית –כ� למשל איזוק אלקטרוני   164

של המדינה ולא באצילת " הסתייעות"אפשר לטעו� שמדובר כא� ב, אכ�. על ידי חברות פרטיות

ע� זאת אי� ספק שבהיבט הסימבולי אפשר לטעו� כי יש טע� לפג� בכ� שחירותו . סמכות שלטונית

הפועל  על ידי עובדי תאגיד פרטי –בתו� ביתו , שעדיי� הוא בחזקת ח� מפשעכ, מוגבלת של אד�

 . למע� רווחי� כספיי�
 36'  פס וכ� לפסק דינה של השופטת נאור15' פס, 4ש " לעיל ה,‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת ראו למשל   165

  .לפסק דינה של הנשיאה ביניש

   .בינישהנשיאה ינה של  לפסק ד54' פס, ראו למשל ש�  166
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 167.תפוקה�תלויי, � פעמי� רבות לפי תמריצי� כספיי� פועלי–פוטנציאל הפגיעה 
 בי� שה� עובדי מדינה – דווקא סמכות� של הסוהרי� שבפועל באי� במגע ע� האסירי�

הטיות רווחיות אפשריות .  אינה מותנית בתפוקה כלשהי–ובי� שה� עובדי זכיי� פרטי 
 כ� 168.חרות של החוקשל הזכיי� הפרטי עצמו נוטרלו על ידי מנגנוני הפיקוח וקביעות א

בדרכי� , למשל כדי לצמצ� את החשש כי תמריצי� כלכליי� יניעו את הזכיי� להגדיל
נקבע בחוק המתק� כי גובה התמורה שתינת� לזכיי� , את מספר האסירי� בפועל, פסולות

   169.לא יותנה במספר האסירי� שיוחזקו בפועל בבית הסוהר
דו של האסיר על העובדה שהזכיי� דומה כי יש טע� לפג� בהשתתת הפגיעה בכבו

שעה שהמדינה עצמה מתחשבת בשיקולי� כספיי� כשהיא מפעילה בית , "רווח� מוטה"
דהיינו לא נבע ממניעי� אידאולוגיי� , הרציונל להפרטת בית הסוהר לא היה ערכי. סוהר

 אשר נמצאה ראויה ג� על ידי – תכלית החוק המתק� 170.מוצהרי� התומכי� בהפרטה
לטענת , במילי� אחרות.  הייתה שיפור תנאי האסיר אגב חיסכו� תקציבי–ט המשפ�בית

נוכח המגבלות התקציביות שלה אי� ביכולתה לשפר את כבוד האסירי� אלא א� , המדינה
אפשר לטעו� כי ג� . ובכ� להבטיח שלא תיגר� פגיעה פסולה בכבוד�, לשמש רגולטורית

 אידאולוגיה הגמונית –יה שאינה מוצהרת הוא תולדה של אידאולוג" אי� כס�"טיעו� של 
החלטה שלא להעלות , למשל.  שכ� ג� טענת היעדר תקציב אינה טענה אובייקטיבית–

מסי� כדי לשפר את תנאי האסירי� היא החלטה שלפיה רווחת האזרחי� האחרי� חשובה 
חשיבה במונחי� של . או למצער אי� לפגוע בה כדי לשפר את מצב� של האסירי�, יותר

יחסי� הגמוניי� מבקשת להתנתק מטענות אלה ולהנחיל הבנה שהסדר הקיי� אינו הסדר 
  . החברתי האפשרי היחיד אלא ביטוי ליחסי כוחות

 
 –Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È˙ " חות" דוכסתאנחנו נדרשי� למ: פקחי� טועני�"וזנבאו� עופר ר, ראו למשל  167

mYnet 22.10.2009, www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3793943,00.htm ; שחר גינוסר

: חוקרי מס מתוודי� לראשונה"( )Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È – ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ 26 )26.3.2010˙" שיטת המסחטה"

 ''בונוסי� 'בשביל' להביא ד�'חייבי� '. המשכורת שלנו גדלה, ר כס�ככל שאנחנו מוציאי� מכ� יות

  )."ה� מגלי�

לטענה שאי אפשר לנטרל את הבעייתיות האינהרנטית של הפעלת ענישה על ידי עובדי� שאינ�   168

  .57 ש"לעיל ה,  הראל אלו�ראו, עובדי מדינה
נוסח [שהוס� בפקודת בתי הסוהר , 1972–ב"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת בתי הסוהר ) ב(ז128 עי�ס  169

פרשת לסעי� זה ראו  של הנשיאה להתייחסותה. 348ח "ס, 2004–ד"התשס, )28' תיקו� מס] (משולב

¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰ ,לפסק דינה42 'פס, 4ש "לעיל ה . 
‰„¯Í האייק פרידרי� ראו , אשר לא שימשו את המדינה, גמה למניעי� אידאולוגיי� להפרטהכדו  170

„Â·Ú˘Ï) 1998, אהר� אמיר מתרג�(;  מילטו� פרידמ�˙Â¯ÈÁÂ ÌÊÈÏËÈÙ˜) 2002,  מתרגמתמזל כה�(.  
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וכי א� , ג� א� נסכי� כי דר� המל� היא שהמדינה תשפר את תנאי האסירי� בעצמה
תקציב  אי� ספק כי שיקולי – 171היא תוצר של אידאולוגיה הגמונית" אי� כס�"טענת 

כדברי השופט זמיר בהתייחסו לטענת המדינה , אכ�. אינ� זרי� א� לבחינה חוקתית
הפער בי� מצוי לבי� רצוי הוא : "להיעדר תקציב לצמצו� פגיעה בזכויות חוקתיות

  172." כס�– בגימטריה
שימוש באמנה החברתית לצור� פרשנות הזכויות לחירות ולכבוד דוחק לשוליי� 

, כ� או כ�. שר הדגשת� הייתה יכולה להוביל לתוצאה אחרת א–היבטי כבוד אחרי� 
  .נית� לוויתור, הוא מעגל שכפי שנראה בהמש�, בניגוד למעגל הליבה, מעגל כבוד זה

  רמת הקיו� המינימלי שלה זכאי האד� : כבוד האד�. 3

בית המשפט העליו� וא� המדינה רואי� בזכותו של כל אד� לסיפוק צרכיו הבסיסיי� 
 זכות זו נתפסת כחלק מהזכות 173. בכבוד אנושי זכות יסוד בעלת מעמד חוקתילש� קיו�

   :כאמור בדברי הנשיא ברק, לכבוד

 [...]  הגנה על מינימו� הקיו� האנושי [...]כבודו של האד� כולל בחובו
אד� ; הוא אד� שכבודו כאד� נפגע, אד� המתגורר בחוצות ואי� לו דיור

אד� שאי� לו גישה לטיפול ; � נפגעהוא אד� שכבודו כאד, הרעב ללח�
אד� הנאל� לחיות ;  הוא אד� שכבודו כאד� נפגע,רפואי אלמנטרי

  174 . הוא אד� שכבודו כאד� נפגע,בתנאי� חומריי� משפילי�

, ההכרה בזכויות החברתיות בישראל אינה שנויה כיו� במחלוקת אמתית בפסיקה
ל ההכרה בזכויות אלה והשאלות הבעייתי#ת יותר נוגעות להשלכות המעשיות ש

מהו ההבדל בי� היבט כבוד זה לבי� ההיבט :  נשאלת השאלה175.ההגנה עליה� ובהיק�
מעגל הגרעי� כולל את ההיבטי� ,  ובכ�176?שעניינו כבוד האד� במוב� הגרעיני, הראשו�

 
 עידית שורר( ‰‚ÈËÒÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰È‚Ë¯ËÒ‡Â ‰È�ÂÓ˙ארנסטו לקלאו ושנטל מו� : למצב הגמוני ראו  171

 , מתרג�אלו� אלטרס ('ÏÚ ‰È�ÂÓ‚‰‰: ÍÂ˙Ó ¯Á·Ó '‡ÏÎ‰ ˙Â¯·ÁÓ אנטוניו גרמשי; )2004 ,מתרגמת

  ).2005(Ï‡¯˘È· ‰È�ÂÓ‚‰Â ÌÊÈÏÂÙÂÙ דני פילק ; )2004
6055/95� "בגראו   172 � ÁÓˆ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘ ,1999 ( לפסק דינו של השופט זמיר39' פס, 241) 5(ד נג"פ(. 
תיאוריה של מימו� 'ל' יותושיח של זכ'מ:  צרכי� בסיסיי�חובתה של המדינה לספק"ראו ברק מדינה   173

,  עורכי�יור� רבי� ויובל שני (ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÎÊ , Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˙Â·¯˙Â ˙ÂÈ˙¯·Á131 ,132˙" 'ציבורי

 ).Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÂÎÊ: להל� הספר ()2004
  ).2001 (376–375, 360) 3(ד נה"פ, ÂÊÓ‚ 'Â‰ÈÚ˘È � 4905/98א "רע  174
, 11, 173ש "לעיל ה, ‡ÈÂÎÊ ˙Â¯˘È·Ï"  רעיו� שהגיע זמנו–הזכויות החברתיות "י יור� רבי� ויובל שנ  175

 . 14' בעמ
) 27' בעמ, 128ש "לעיל ה, קמיר( כבוד סגולי – dignityדומה ששני המעגלי� נכנסי� תחת הכותרת   176

מצד אחר ). ש�(ער� זה מסמ� את הקו האדו� שאי� לחצות אותו ביחסי אנוש בשו� נסיבות מצד אחד 
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ואילו התנאי� הבסיסיי� לקיומו , האוניברסליי� של צל� האד� שאינ� ניתני� לוויתור
אינו מתיישב , למשל, רעב",  כ�177.� להשתנות מחברה לחברה ומעת לעתשל אד� יכולי

לעומת , פערי� חברתיי� באיכות התזונה; ע� רמת חיי� נאותה בשו� מקו� ובשו� תנאי
   178".ייחשבו פגיעה בזכות רק החל ברמה מסוימת, זאת

שכ� מקובל לומר שאי� משמעות לזכויות האד� האזרחיות , למעגל זה חשיבות רבה
אי� , חסר קורת גג או חולה, כאשר אד� רעב,  דהיינו179. הזכויות החברתיותללא

 עמד על כ� 180.לחופש ההתאגדות וכדומה, ביכולתו לממש את זכויותיו לחופש הביטוי
  :˜Ì¯Ë�Âבפרשת  השופט יצחק זמיר

זכויות . משטר דמוקרטי הוא יותר מאשר הכרה והגנה על זכויות האד�
האד� הוא יותר מאשר אגד .  א� לא ער� יחיד,ער� עליו�, אמנ�, האד� ה�

לפיכ� אי� לומר כי . נטיות ושאיפות, הוא ג� אגד של צרכי�. זכויות
זהו תפקיד , אכ�. נקודה. תפקיד השלטו� הוא לכבד את זכויות האד�

, בנשימה אחת, יש לומר ג�. א� זהו רק אחד התפקידי�. ראשו� במעלה
ÁÂÂ¯ ˙‡ Ì„˜Ï ‡Â‰ ÛÒÂ� „È˜Ù˙Ì .Ì„‡ ÏÎ . ‡Â‰ „È˜Ù˙ „ÂÚÂ˙ ‰‡„ש

È˙¯·Á ˜„ˆ ˙Â˘ÚÏ .זכויות האד� אינ� אמורות להאפיל על . צדק לכול
אסור שזכויות האד� ישמשו רק את . רווחת האד� ועל הצדק החברתי

 
 הסגולי מטילות על הזולות תלויות בעמדתו האידאולוגית המדויקת של החובות שכבוד האד�

   ).31' בעמ, ש�(המגדיר 

�"בגברק בדבריו של הנשיא , ראו לדוגמה  177 5578/02 � ¯Â�Ó '¯ˆÂ‡‰ ¯˘,9 'פס, 729) 1(ד נט" פ 

המדינה נית� לומר כי היקפה של הזכות החוקתית  מנקודת מבט של תורת): "2004(לפסק דינו 

 החוקתית לביטחו� סוציאלי משתרעת במשטר ליברלי הזכות, כ�. לביטחו� סוציאלי הוא תלוי משטר

דמוקרטי משתרעת הזכות על � במשטר סוציאללעומת זאת, על הבטחת קיו� מינימלי בכבוד

תה של רמת חיי� העולה מעבר לסיפוק� של תנאי מחיה מינימליי� אל עבר רמת החיי� של הבטח

נוס� על משטרי� אלה קיימות צורות משטר בעלות מינוני� שוני� של מאפייני�  .כלל האוכלוסיה

  ".ליברליי� וסוציאליי� המשליכי� על היקפה של הזכות החוקתית לביטחו� סוציאלי

, 395, 173ש "לעיל ה, Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÂÎÊ" גמה של הזכות לתנאי קיו� נאותי�מודל לדו"מיכאל אטל�   178

 .406' בעמ
3071/05� "ביניש בבגהשוו לדברי הנשיאה   179 � ÔÂÊÂÏ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ,לפסק דינה של 10' פס 

ק בדבר מרכזיותה של הבריאות לקיו� אי� חול  "[...]):28.7.2008, פורס� בנבו (הנשיאה ביניש

 –ההדגשות הוספו (" Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ¯˙È ˙‡ ˘ÓÓÏ Â˙ÏÂÎÈÏÂלרווחתו של הפרט , החיי� האנושיי�

  ..)ה.א, .ט.מ
' בעמ, 437, 173ש "לעיל ה, Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÂÎÊ "בי� זכות למצר�: בריאות בישראל"השוו אייל גרוס   180

 ועדיי� תוכל –אולי אפילו את החינו� , את חופש הדת, אד� את חופש הביטוי� מב�טול: "438

וכל מכשול בפני , הפיכה�הפגיעה בבריאות הינה תכופות בלתי, לעומת זאת[...]  להחזיר לו אות�

 ". הזכות פוגע בגופו של האד� וא� עלול להוביל לסו� חייוהמימוש 
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Ú·˘ ‰È‰È Ì„‡ ÏÎ˘ ÍÈ¯ˆ ,˙Â�‰ÈÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î , ‰˘ÚÓÏ. האד� השבע
‰ÎÏ‰Ï ˜¯ ‡ÏÂ ,Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÓ ] 181.].ה.א, .ט. מ–ההדגשות הוספו  

, יה על מעגל זה של הזכות לכבוד'עמדה השופטת פרוקצ‰È· ˙Ë¯Ù‰  ¯‰ÂÒ˙בפרשת 
שנועדו לשמור על צל� האד� כיציר , הזכות לתנאי חיי� מינימליי�"דהיינו על 

 אלא שלהבנתה תיקו� החוק נועד לקד� את רווחת האסירי� מעבר לתנאי� 182".הבריאה
, בדעת מיעוט, ומת זאת השופט לוי לע183.המינימליי� שאות� חייבת המדינה לספק

של התנאי� בבתי הכלא של המדינה בשל המצוקה התקציבית " תמונה קודרת"עמד על 
א� החוששי� מפני תוצאותיה ", לשיטתו. של השלטו� הדוחקת את הנושא אל השוליי�

יסוד �כי במצב הדברי� הקיי� נפגעות באורח קשה זכויות, של הפרטה ייאלצו להודות
  185. הפרטהניתנת לפתרו� באמצעות, א� לשיטת הנשיאה ביניש, בעיה זו 184".�של אסירי

שלפיה תיקו� החוק נועד לקד� את , יה'דווקא עמדת השופטת פרוקצ, לשיטתנו
במש� שני� רבות מועלות טענות .  תומ� בתוק� התיקו�–התנאי� מעבר למינימליי� 

תנאי תברואה , ינה קשי�תנאי ל, צפיפות: קשות הנוגעות לתנאי המחיה בבתי הסוהר
דווקא בתי המשפט בישראל ה� שלא ,  יתרה מזאת186.בלתי נסבלי� ומצב היגיינה ירוד

חסכו את שבט ביקורת� באשר למציאות הקשה והמדאיגה של תנאי המאסר 
 מציאות זו הובילה לעתי� את בתי המשפט להעדפת עונשי� אחרי� על 187.המשפילי�
  :לו�כאמור בדברי השופט א, פני המאסר

השורר בחלק מבתי הסוהר מבחינת קיו� תנאי� , לרגל המצב הבלתי נסבל
כפי שהדבר מצא שוב , אנושיי� מינימאליי� של תרבות מגורי� ואכילה

מ� הראוי להרבות בהטלת קנסות [...]  וחשבו� של ועדה� את ביטויו בדי�
כל עוד אי� בכ� משו� , כספיי� כבדי� ורציניי� במקו� ישיבה במאסר

וד חרי� לנסיבות העבירה והעבריי� ולצור� להג� על שלו� הציבור ניג
את מטרתו בהרתעת , לעתי� קרובות, הקנס הכספי הכבד ישיג. וביטחונו

, השוררי�, שעה שהמאסר בתנאי�, העבריי� ובחינוכו לחיי עבודה תקיני�

 
 .340'  בעמ,73ש " הלעיל, ˜Ì¯Ë�Âפרשת   181
  .יה' של השופטת פרוקצנהלפסק די 33 'פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת   182
 .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ39 'ספ, ש�  183
 .פט לוי של השונולפסק די 3 'פס, ש�  184
מוכני� אנו להניח לטובת המדינה והזכיינית כי : " של הנשיאה בינישנה לפסק די55 'פס, ש�  185

 תביא ליעילות כלכלית וניהולית רבה יותר 28 להפעלת בתי סוהר שאומצה בתיקו� המתכונת

 ".בהשוואה לדרכי� עליה� הצביעו העותרי�
 ı¯‡‰ Online" חברתי בעליל�� אנטי" בג– ביטול הפרטת בתי הסוהר"נחמיה שטרסלר , ראו למשל  186

–  ÌÈÏÈÏÙÂ ËÙ˘Ó20.11.2009 www.haaretz.com/hasite/spages/1129498.html.  

 לפסק דינו של המשנה 9' פס, 72) 5(ד מו"פ ,ÓÏ‡¯˘È ˙�È„�  'ÈÓÊ‡ÊÚ 3734/92פ "בש, ראו למשל  187

 ).1992 (לנשיא אלו�
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מביא לעתי� קרובות בנוס� להצטרפות , בחלק מבתי הכלא, למגינת לבנו
 לידי השפלת –רה עבריינית שכמעט ואינה ניתנת לתיקו� הנאש� לחב

  188.הרשות אינה נתונה בידינו, חוששני, ולכ�, צל� האלוקי� של העבריי�

א� מוטלת על המדינה חובה לדאוג לצרכי� "עוד עמד בית המשפט על כ� כי 
על אחת כמה וכמה כ� הוא ביחס , המינימאליי� של תושביה כחלק מזכות� לכבוד אנושי

שלגביה� היא נושאת באחריות , ני אד� המצויי� במסגרת משמורתה ותחת חסותהלב
לא נמצא "הייתה כי ‰È· ˙Ë¯Ù‰  ¯‰ÂÒ˙שעמדת המדינה בפרשת , דא עקא 189".ישירה

עד כה אמצעי אפקטיבי מספיק לקידו� התכלית של שיפור תנאי הכליאה של האסירי� 
בזכויות ) ככל שקיימת כזו(ה הכרו� בפגיעה פחות, בישראל בעלות תקציבית מופחתת

במוב� זה שיש ,  מכא� כי היבט כבוד זה תומ� א� הוא בחוקתיות התיקו� לחוק190".אד�
, כאמור. למינימו� הקיי� בבתי הסוהר הציבוריי� לאפשר ניסיו� להיטיב תנאי� מעבר

אי� ספק שהגדרת ר� המינימו� אינה . זה משתנה מחברה לחברה ומעת לעת" מינימו�"
הניסיו� להיטיב א� מעבר למינימו� . ה והיא דורשת מתח� סבירות מסוי�מתמטיק

  .שנותנת המדינה עשוי לתרו� בעתיד להעלאת הר� התחתו� ג� בבתי הסוהר הציבוריי�
בדר� כלל הטענה נגד ביקורת שיפוטית היא כי שופטי� יכולי� להרשות : לא זו א� זו

 שמבחינה מוסדית אי� ה� צריכי� לעצמ� להתמקד בהגנה על זכויות ואינטרסי� משו�
אשר אפשר ,  דיו� ממצה בטענה זו191.לשאת במשמעויות התקציביות של החלטותיה�

בענייננו ,  מכל מקו�192.חורג מגבולות הרשימה, כמוב� להציב מולה טיעוני נגד רבי�
תומכת בטענות התקציביות של , דהיינו על הכבוד במובנו זה, דווקא ההגנה על הזכויות

, אשר מצהירה כי אינה מסוגלת להיטיב ע� תנאי האסירי� בתקציבה הקיי�, ההמדינ
ותחת זאת מציעה לשמש רגולטורית ולפקח פיקוח הדוק על הגו� הפרטי שלו תהיה 

 
השופט שמואל ברו�  ג� דברי ראו). 1981 (327 ,313 )4(ד לה" פ,Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'Ï‚Ò � 344/81פ "ע  188

 ).26.11.2003 ,פורס� בנבו( ‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '‰¯ˆÚÏ � 3516/03) 'רמשלו� (פ "תב
4634/04� "בג  189 � Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ 'ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ,של השופטת נה לפסק די12 'פס 

7082/97� "בג, צר ראו ג� לעניי� תנאי מע).12.2.2007, פורס� בנבו(יה 'פרוקצ ‰Â Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂ

˙Î˘ÏÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ �  '·Ï ¯˘‰ÈÌÈ�Ù ÔÂÁË )16.11.1998 ,פורס� בנבו.( 
 . של הנשיאה בינישנה לפסק די48 'פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת   190
: למשלמשמעויות תקציביות מרחיקות לכת ראו � שעוררו ביקורת בשל היות� בעלות "להחלטות בג  191

�"בג 8397/06 � Â„¯‡Â„‡ 'ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘) א "ע; )מיגו� בתי הספר בשדרות) (29.5.2007 ,פורס� בנבו

4243/08 � Ô„ ˘Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 'È¯Ù )הוצאה על מטפלת כהוצאה מוכרת ) (30.4.2009, פורס� בנבו

שר "תומר זרחי� ויהונת� ליס � ראו "פסיקות בגלביקורתו של שר האוצר יובל שטייני� על ). במס

 ‰‡¯ı, "'פסיקות השופטי� חסרות אחריות וגובלות בהפקרות כלכלית': �"האוצר תוק� את בג

Online – È�È„Ó ÈËÈÏÂÙ 15.12.2009, www.haaretz.com/hasite/spages/1135140.html.  

 È·ÈË˜ÏÒ ‰ÙÈÎ‡ 226–229˙יכל טמיר ראו מלכ� שאי� בטענות מסוג זה לדחות כל ביקורת שיפוטית   192

, 497ה Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó  "הוודאות במשפט המינהלי�עילת חוסר) "יצחקי(מיכל טמיר  ;)2008(

535–536) 2000.( 
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התיקו� לחוק היה אמור להקל . האפשרות הכלכלית להשיג תכלית זו ביעילות רבה יותר
  . שופרי� בבית הסוהר החדשעל הצפיפות בבתי הסוהר הקיימי� ולהציע תנאי� מ

  חופש הבחירה והאוטונומיה של הרצו� הפרטי: כבוד האד�. 4

ביסוד מעגל .  זוהי תמצית ההיבט הרביעי של הכבוד– 193" כבודו–רצונו של אד� "
חופש הבחירה וחופש הפעולה של , כבוד זה עומדי� האוטונומיה של הרצו� האישי

ועל כ� הוא , מהחופש לפתח את עצמה האד� נתפס כישות רוחנית הנהנית 194.האד�
היבטי� אלה ה� ,  כדבריה של קרפ195.חופשי לפתח את אישיותו ולקבוע את גורלו

  :תמצית הכבוד האנושי ומהותו של אד� באשר הוא אד�

היא פוטנציאל , ‰Â�‡ Ô· Â�È‡˘ ÈÓÓ Ì„‡‰ ˙‡ ˙„ÁÈÈÓ˘, מהות זו
י בתהלי� המימוש הטמו� בו לפתח את עצמו ואת אישיותו באופ� חופש

Ì„‡ Ï˘ Â˙ÂÈÏÂÎ . במסגרת הכוחות הפועלי� בסביבת חייו, של בחירה
Â˙ÂÈ˘È‡ Ï˘ È˘ÙÂÁ‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ Ï˘ ‰Ê ÍÈÏ‰˙· ˙¯ÎÈ� ושל צלמו כאד� 

  196..]ה.א, .ט. מ–ההדגשות הוספו [ לפי בחירת רצונו

האוטונומיה אשר הדגיש את , מעגל כבוד זה קיבל חיזוק בפסיקת בית המשפט העליו�
 כהיבטי� חופש הבחירה וחופש הפעולה של האד� כיצור חופשי, של הרצו� הפרטי

   197.אינהרנטיי� של כבוד האד�
על פי  198.נהוג לקשור מעגל כבוד זה לתפיסתו הדאונטולוגית של עמנואל קאנט

, כגו� אינטרסי�, מוסרי�ת אינה יכולה להישע� על שיקולי� אמפיריי� גרדא, תורה זו
בהיות� של גורמי� אלה משתני� . תשוקות או העדפות של פרטי� בזמ� נתו�, תרצונו

 
 13–�12המאות ה, מיוחס לרבי יהודה החסיד) ( קנג,מהדורת מוסד הרב קוק ( קנב,ספר חסידי�  193

 ). לספירה
כבוד מחיה ). 34' בעמ, 128ש "לעיל ה, קמיר(כבוד מחיה  – respectאפשר לקשר מעגל זה למושג   194

כפי שהוא מבקש לעשות , מכוו� לאפשר ולהבטיח את מירב מימוש הפוטנציאל האנושי של כל אד�"

ומניח דמות אד� שהיא בעלת זכות להגדרה [...] ה� כפרט ייחודי וה� כחבר בקבוצות זהות , זאת

  ).35' בעמ, ש�" ( עצמיותולהנהגה

, 69ש "לעיל ה, ˘ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ËÙÂ˙ברק ; 319' בעמ, 80 ש"לעיל ה, ·Â�˘¯ÙËÙ˘Ó˙  ראו ברק  195

  .137' בעמ
  .142' בעמ, 19 ש"לעיל ה ,"מקצת שאלות על כבוד האד�" קרפ  196
�"בג, ראו למשל  197 7052/03 ‰Ï‡„Ú – Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ � ' ¯˘

ÌÈ�Ù‰ ,לפיה הקישור בי� אוטונומיה לכבוד ש לעמדה). 2006( לפסק דינו של הנשיא ברק 31 'פס

שני מושגי� של "דני סטטמ� ראו , ו� ולביקורת על כ�נעשה במשפט הישראלי רק כתוצאה מאיל

 ).2001 (541 כד ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" כבוד
 MICHAEL J. SANDEL, JUSTICE – WHAT’S THE RIGHT THING TO :לתיאור תורתו של קאנט ראו  198

DO 103–139 (2009).  
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תחת  .ה� אינ� יכולי� להוות את הבסיס המוסרי האוניברסלי לזכויות האד�, ותלויי�
כל אד� . זאת גוזר קאנט את החובה המוסרית מתו� האוטונומיה של התבונה האנושית

אחד הציוויי� . כולת בחירה חופשיתזכאי לכבוד בשל היותו יצור רציונלי ובעל י
המוחלטי� הנובעי� מתורתו המוסרית נוגע להתייחסות לאד� כמטרה ולא רק 

, ה� שב� ה� שבכל איש אחר, עשה פעולת� כ� שהאנושות: " לפי ציווי זה199.כאמצעי
  200".תשמש ל� לעול� ג� תכלית ולעול� לא אמצעי בלבד

גל זה נתמ� דווקא על ידי דעת מע‰È· ˙Ë¯Ù‰  ¯‰ÂÒ˙בפרשת , יבאופ� פרדוקסל
אי� להתייחס אל אד� כאל אמצעי בלבד להשגת "השופטת ארבל הטעימה כי , כ�. הרוב

 ג� השופטת נאור עמדה על 201".שכ� בכ� נעוצה פגיעה בכבודו, תכליות נלוות חיצוניות
א� , כ� שהכרה באד� כמטרה ולא כאמצעי בלבד קשורה קשר ענייני הדוק לכבוד האד�

למסקנה כי דווקא עבודות האסירי� אצל הזכיי� הפרטי הופכות את האסירי� הגיעה 
 א� לדעתנו דווקא מת� אפשרות לאסירי� לוותר על הזכות 202".אמצעי להפקת רווחי�"ל

מתו� בחירה באפשרות להיאסר , העקרונית לרצות את עונש� במוסד בניהול ציבורי
י� באופ� מובהק את מהותו של מגש, בבית סוהר פרטי כדי להיטיב את תנאי כליאת�

בכ� טמונה הכרה באוטונומיה של רצונ� החופשי של האסירי� ובכ� כי . היבט כבוד זה
  .  נותר לה� חופש בחירה מסוי�–למרות שלילת חירות� 

דווקא גישת הרוב הופכת את האסירי� לאמצעי להגשמת תפיסות , לדעתנו. זאת ועוד
בהתייחסה לתוספת , כ�. יפה על ידי המדינהשל אכ" המשמעות הסמלית"החברה בדבר 

יש הסבורי� כי "השיפור בתנאי הכליאה ובחיסכו� שהחוק יביא ציינה השופטת נאור כי 
‰Ì�˘È ÈÎ ‰„·ÂÚ , קרי, '‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÂÏÚ'˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÙ„Ú‰ ·יש להתחשב במסגרת זו ג� ב

 ÌÈ˘�‡'Ì‰Ï ˙ÙÎ‡˘ 'כי השירות יסופק באופ� בלעדי על�שות ההדג[ "ידי המדינה
 מדברי� אלה עולה כי העדפות הציבור שהשירות יסופק על ידי 203..]ה.א, .ט. מ–הוספו 

 – באמצעות בחירתו –המדינה גוברות על העדפתו האינדיווידואלית של האסיר לשפר 
התיקו� לחוק פוגע בשוויו� בי�  לטענת השופטת נאור, יתרה מזאת. את תנאי מחייתו

אלה שייאסרו בבית סוהר פרטי : קבוצות של אסירי�האסירי� הואיל והוא ייצור שתי 
הקבוצה , לשיטתה. רווח ואלה שייאסרו בבית סוהר מדינתי� בהנהלת זכיי� מוטה

בהינת� אפשרות בחירה של ,  לדעתנו204.הראשונה תימצא בנחית�ת לעומת השנייה
 לוותר על זכות� להיאסר בבית – המתאימי� לקטגוריות מסוימות –אסירי� מסוימי� 

 הרי שהאפשרות שלה� להיטיב את תנאי מאסר� תקנה דווקא לה� יתרו� –והר ציבורי ס

 
 . 123–121' בעמ, ש�  199
 ).1965,  מתרג�שפימשה  (Â„ÈÓ‰ Ï˘ ‰˜ÈÒÈÙ‡ËÓÏ „ÂÒÈ ˙Á�‰95˙ עמנואל קאנט   200
 . של השופטת ארבלנה לפסק די3 'פס, 4ש "לעיל ה, ‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת   201
 . של השופטת נאורנה לפסק די18 'פס, ש�  202
 .  של השופטת נאורנה לפסק די25 'פס, ש�  203
 . של השופטת נאורנה לפסק די15 'פס, ש�  204
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ע� . ולה� אי� עומדת כלל האפשרות הזו, על פני אלה שאינ� מתאימי� לקטגוריות אלה
, סוג עבירה, מסוכנות(זאת מיו� וסיווג שונה של אסירי� על פי פרמטרי� רבי� ומורכבי� 

שעל יסודו האסירי� מצוותי� לבתי סוהר ולאגפי� ) דרכי שיקו� וכדומה, אור� מאסר
 אינהרנטי למטריה הנדונה ומהווה הבחנה רלוונטית שאיש אינו –בעלי מאפייני� שוני� 

יש להניח כי האפשרות . כ� ג� לעניי� בית הסוהר הפרטי. טוע� שיש בה פגיעה בשוויו�
 על פי הקריטריוני� להיכלא בו תינת� לאסירי� שיימצאו מתאימי� לסיווג בית הסוהר

   205. אינ� עומדות כא�–ולכ� ה� טענת הפליה לרעה וה� טענת הפליה לטובה , השוני�

  מנגנו� הוויתור. ד

, בדמות בית סוהר אחד בניהול פרטי) פיילוט(דהיינו קיו� מחקר חלו� , התיקו� לחוק
טימציה נפסל על ידי בית המשפט העליו� בשל הפגיעה בהיבט הכבוד השני שעניינו הלגי

, לדעתנו מ� הדי� היה להקנות לאסירי� אפשרות לוותר על הזכות, ואול�. של המאסר
ובכ� להקנות , לרצות את עונש� במוסד בניהול המדינה, בעלת הממד הסימבולי

לגיטימציה זו מתווספת ללגיטימציה  .לגיטימציה פנימית לכליאה בבית הסוהר הפרטי
אפשרת פרשנות מידתית לתיקו� לחוק אשר והיא מ, החיצונית שהקנה לכ� המחוקק

  .מכשירה את חוקתיותו
אשר רצונה מבטא , הלגיטימציה החיצונית באה לידי ביטוי בחוק של הכנסת

חזקת "על רצו� זה חלה ,  זאת ועוד206.בדמוקרטיה ייצוגית את האמנה החברתית
היסוד לפיה יש לייחס למחוקק מודעות לתוכנ� ולהשלכותיה� של חוקי ש, "החוקתיות

הוראת חוק תו� ניסיו� לפרשה  יש לבחו� , חזקה זועל פי .על כל חוק הנחקק לאחריה�
תיקו� מינורי לחוק המתק� כפי ,  לדעתנו207.הוראות חוקי היסוד שתהלו� את באופ�

 היה מאפשר –תיקו� שיוסי� את מרכיב הלגיטימציה הפנימית , שנוסח על ידי המחוקק
  .ל החוק המתק�פרשנות המכשירה את חוקתיותו ש

 
וככזה ממילא לא היה יכול לחול על כל , יותר להזכיר כי החוק הנדו� עסק במחקר חלו�לא מ  205

 היבט –ייתכ� שהיה צור� לדו� בהיבט כבוד נוס� , א� היה החוק מורחב לעוד בתי סוהר. האסירי�

  .השוויו� בי� האסירי�

הדמוקרטיה , הנה כי כ�: " לפסק דינ� של שופטי הרוב91 'פס ,74ש "לעיל ה, ÛÂÁ‰ÊÚ פרשת   206

והנבחרי� מדברי� באמצעות ,  באמצעות נבחריוהע� מדבר. הישראלית היא דמוקרטיה ייצוגית

 ". חקיקת�
 ,פורס� בנבו(  לפסק דינה של הנשיאה ביניש8' פס, È�ÂÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 6659/06פ "עראו   207

� "בעקבות בג, על חוקתיות ועל סבירות"ות ראו ג� מיכל טמיר החוקתי לחזקת). 11.6.2008

והאסמכתאות ) 2008 (223–222, 187נ ‰ËÈÏ˜¯Ù " שר העבודה והרווחה'  בקמ� נ5636/01

 .המוזכרות ש�
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הכבוד בהיבט שבו התמקד פסק הדי� אינו מחייב גישה , על פי הקווי� שהראינו
, "צל� האד�"אי� מדובר בהיבט שעניינו . פטרנליסטית של המדינה המונעת כל ויתור

גישה זו . וא� לא ויתור אשר מניה וביה פוגע בתקנת הציבור או בזכויות של אחרי�
ניחה על פי חזקת החוקיות כי המדינה דואגת לקיומ� של יוצאת מעמדת שופטי הרוב ומ

במוב� זה שאי� ה� , לפיכ� בחירת� של האסירי� אמורה להיות מדעת. תנאי המינימו�
לבית סוהר פרטי פוטנציאל . עומדי� בפני דילמה בלתי אפשרית המנוגדת לתקנת הציבור

 היא שאי� טמו� ע�  ההנחה–בהינת� חזקת החוקתיות ג� באשר לאמצעי הפיקוח . הטבה
 ורק על הזכות –הוויתור הוא על הזכות הסמלית : דהיינו. ההטבה פוטנציאל סכנה

הדגש אפוא צרי� .  כי העונש ייאכ� על ידי המדינה ולא על ידי גור� פרטי–הסמלית 
מאחר ששופטי הרוב איחדו את הדיו� בפסקת . להיות על מנגנו� הוויתור של האסיר

הרי שביקורת זו תקפה ג� , עה בכבוד וה� באשר לפגיעה בחירותההגבלה ה� באשר לפגי
במצב שבו רואי� את הפגיעה במשמעות הסמלית של כליאה בבית סוהר ציבורי כהיבט 

  .של פגיעה בחירות ולא של פגיעה בכבוד
אשר איננה נפגמת , הלגיטימציה הפנימית מניחה את הכשרות המשפטית של אסירי�

 אלמנט זה 208.יפה אלמנט של וולונטריות מבחינתו של האסירולכ� מוס, א� בשל המאסר
מתבטא בקביעה כי במצבי� שבה� אסיר נמצא מתאי� לרצות את עונשו בבית הסוהר 

הוא יכול לבחור מדעת לוותר על זכותו להיכלא בבית סוהר בניהול , שבניהול פרטי
דמות בית מאחר שמדובר בחוק מתק� היוצר מחקר חלו� ב, מבחינה מעשית. ציבורי

במוב� זה שרק הוא יית� " בלעדי"עולה כי בית סוהר זה לא יהיה , סוהר ניסיוני אחד
וברי כי האלטרנטיביות הציבוריות יישארו על , מענה לאסירי� בעלי צרכי� מסוימי�

  209.כנ�
 210.ברצונ� של האסירי� אינה זרה ג� למצב המשפטי הקיי�, מסוג שונה, התחשבות

 –ועדת המיו� .  יש פררוגטיבה לקבוע לא� יופנה כל אסיראמנ� לשירות בתי הסוהר
 פועלת על פי –שתפקידה לקבוע את בית הסוהר ואת האג� שבו ירצה האסיר את עונשו 

,  ע� זאת ועדת המיו� מתחשבת211.ובראש� הקריטריו� הביטחוני, קריטריוני� רבי�

 
, ]נוסח משולב[חוק הבחירות לכנסת ב ל116 'ראו ס. אסירי� רשאי� למשל לבחור לבחירות לכנסת  208

, 1986–ו"התשמ, )17' � מסותיק] (נוסח משולב[בחירות לכנסת שהוס� בחוק ה, 1969–ט"תשכה

 .236ח "ס
, ) 28' מס(ט לחוק לתיקו� פקודת בתי הסוהר 128 סימ� ב לחוק המתק� ובמיוחד סעי� 2ראו פרק ג  209

 .המאפשרי� את ביטול ההיתר שנית� לזכיי�, 2004–ד"התשס
הוא יכול , לכל סיטואציה של הפרטהעל כ� אפשר לטעו� כי ג� א� רעיו� הוויתור אינו מתאי�   210

 .להתאי� למקרה הנוכחי
כללי הפעלת בתי סוהר  "3.1.2000לקריטריוני� הרבי� במיו� אסירי� ראו פקודת שירות בתי הסוהר   211

 www.ips.gov.il/NR/rdonlyres/EE8EA550-CD2B-49EB-8D86-762413DD" לאסירי� פליליי�
.pdfכלליהפעלתבתיסוהרלאסירי�פליליי�CC51/0/03010058. ."אמנ� איננה מופיעה " העדפת האסיר
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אסיר רשאי , למשל. בבקשתו של אסיר באשר למיקו� ריצוי העונש, במידת האפשר
א� אי� זה אומר שבקשתו תתקבל , לבקש כיו� לרצות מאסר קרוב למקו� מגורי משפחתו

אי� מדובר בבחירה עקרונית של האסירי� בי� מנגנוני� בעלי בסיס ,  אכ�212.בהכרח
 הג� –ע� זאת ההתחשבות כיו� ברצונ� של האסירי� , כפי שמוצע על ידינו, מוסדי שונה

  . ת מוצא של התייחסות אל האסירי� כבעלי דעה לגיטימית מעידה על נקוד–שמוגבלת 
אפשר שבעיות שאולי תתעוררנה באשר ליישומו של מנגנו� הוויתור ימצאו פתרונ� 

 213.ככל שיידרש, ה� באמצעות הכלי� הקיימי� וה� באמצעות פיתוח כלי� חדשי�
שרות תעמוד לה� האפ, ככל שתהיה לאסירי� טענה לפגיעה בזכויות בסיסיות, למשל

 לעומת זאת הוכחת פגיעות חוזרות ונשנות באסירי� 214.הרגילה לעתור לבית המשפט
עשויה להוביל לביטול הזיכיו� במסגרת אמצעי הפיקוח שקיומ� לא הוטל בספק 

 הדיות של מנגנוני� אלה הוטלה בספק רק לעניי� המעגל שעניינו 215.במסגרת פסק הדי�
 א� לא 216,"ית סוהר על ידי זכיי� פרטיהקושי הטבוע בעצ� הניהול וההפעלה של ב"

השאלה העקרונית בדבר היכולת של אסירי� לחזור בה� מ� . לעניי� הפגיעה בליבה
הוויתור בתקופת המאסר יכולה להיבח� על פי הכלי� המקובלי� בדיו� בחזרה מוויתור 

כגו� השלכות בחירותיה� של הפרטי� ,  לעומת זאת שאלות מערכתיות יותר217.על זכות
יישקלו א� וכאשר ירצה המחוקק להרחיב את מחקר החלו� ,  החברה בכללותהעל

אשר חוקתיותו , במצב כזה ייחקק חוק חדש. ולאפשר בתי סוהר נוספי� בניהול פרטי
  .תיבח� בנפרד

היה אפשר להגיע לתוצאה קיצונית הרבה פחות מאשר בטלות החוק , הנה כי כ�
 דהיינו מת� שהות למחוקק – 218קתיתעל ידי שימוש במנגנו� ההשעיה החו, המתק�

 
 משבקשת האסיר א� משיחות שערכנו ע� בכירי� בשירות בתי הסוהר עולה כי, מפורשות בקריטריוני�

 .משתדלי� מאוד להתחשב בה, איננה נשללת על ידי גורמי� אחרי�
א "עע, ראו למשל. א בוחרמוב� שאי� מדובר בזכות קנויה לאסיר להיאסר בבית הסוהר הציבורי שהו  212

  ).2.9.2003 ,פורס� בנבו(˘È�Â·ÈÒ ' ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È � 2508/03) ש"במחוזי (
  .683–682' בעמ, 80 ש"לעיל ה, ·Â�˘¯ÙËÙ˘Ó˙  השוו ברק  213
' תיקו� מס] (נוסח חדש[והר שהוס� בפקודת בתי הס, ]נוסח חדש[פקודת בתי הסוהר א ל62 עי�סראו   214

  .134ח "ס, 1980–�"התש, )5
 . של הנשיאה בינישנה לפסק די41 'פס, 4ש "לעיל ה ,‰ÂÒ‰ ˙È· ˙Ë¯Ù‰¯פרשת ראו   215
 . לפסק דינה של הנשיאה ביניש43 'פס, ש�  216
 . והטקסט הצמוד לה110 ש"לעיל הראו   217
ומבי� יתרונותיו , השעיית הכרזת בטלות של חוק היא סעד נפו� ה� במשפט ההשוואתי וה� בישראל  218

והכרה במרחב הרבי� נציי� במיוחד את יכולתו לאפשר לרשות לתק� בעצמה את הפג� החוקתי 

 76–72, 69–68, 39ט Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó  "השעיית הכרזת הבטלות"ראו יגאל מרזל . התמרו� של הרשות

אשר יכול להפו� הוראת חוק שכרגע אינה סגרת זו ג� המלצה של בית המשפט על כיוו� במ). 2005(

ראו למשל המלצת בית המשפט .  אינה זרה בנו� החוקתי בישראל– למידתית וחוקתית –מידתית 

 , ˆÁÓפרשת; ) ידי המחוקקהמלצה שבסופו של דבר התקבלה א� על(העליו� לקיצור תקופת המעצר 
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 תיקו� –לבחו� תיקו� לחוק שלפיו מאסר בבית סוהר פרטי לא ייכפה על אסירי� 
מנגנו� הוויתור היה צרי� לעמוד א� הוא . המאפשר פרשנות המכשירה את החוק המתק�

  .ובראש� המידתיות, במבחני פסקת ההגבלה

 סיכו	

 הכרה בכ� שבתחומי� מוגדרי� המגמה להחיל זכויות אד� במשפט הפרטי תו�
 לצור� הטבת –ובגבולות מסוימי� אפשר להכיר ביכולת ויתור של פרט על זכויותיו 

  . חייבת להתעורר ג� במסגרת תהלי� ההפרטה– 219תנאיו במסגרת חוזה
תהלי� ההפרטה של סמכויות שלטוניות קשור קשר הדוק לתהלי� של חלחול זכויות 

על כ� עולה השאלה שבפתח . � בו תהליכי� נוספי�אד� למשפט הפרטי הג� שמעורבי
שנותנת המדינה לתהלי� הפרטה " חיצונית"א� לצד הלגיטימציה ה: קרי, המאמר

, באמצעות דבר חקיקה יש צור� לבחו� א� את יכולתו של הפרט לתת לכ� לגיטימציה
ות תוכנה של זכות סמלית זו הוא שהסמכ. אשר תלבש אופי של ויתור על הזכות הסמלית

 ‰È· ˙Ë¯Ù˙בפרשת . השלטונית הקשורה בעניינו של הפרט תבוצע דווקא על ידי המדינה

 ¯‰ÂÒ‰ הדבר צרי� לבוא לידי ביטוי בהסכמתו של האסיר כי למרות זכותו להיאסר בבית
  .כדי להיטיב את תנאי כליאתו, סוהר ציבורי הוא ירצה את עונשו בבית סוהר בניהול פרטי

סק הדי� היא שלא הוכחה פגיעה גבוהה יותר בכבוד מאחר שנקודת המוצא של פ
 –הרי שהיבט הכבוד שעליו נסמ� פסק הדי� , הגרעיני של האסירי� בבית סוהר פרטי

 הוא מעגל הנית� לוויתור –המשמעות החברתית והסמלית המיוחסת לכליאה בבית סוהר 
חשובות ככל , תזכויות סמליו, ¯‡˘È˙: למסקנה זו שני טעמי� עיקריי�. על ידי האסירי�

דהיינו הזכויות ,  של הכבודהשלישיאינ� ניתנות למימוש ללא ההיבט , שתהיינה
, דומה כי לאסיר הממוצע חשובי� תנאי המחיה שלו. רווחה ודיור, החברתיות כגו� מזו�

גודל התא וסוג המזו� שהוא אוכל יותר מזכותו העקרונית לענישה על ידי , מיטתו
א העקרונית היא כי בבתי הסוהר הציבוריי� מסופקי� תנאי אמנ� נקודת המוצ. המדינה

המינימו� שהיעדר� הוא פגיעה בזכות חוקתית אלא שמינימו� זה משתנה מחברה 
אשר , ולבית סוהר פרטי פוטנציאל להעלות א� הגדרת הר� התחתו�, לחברה ומעת לעת

ל זכות� מת� אפשרות לאסירי� לוותר ע, ˘�È˙. מסופק א� בבתי הסוהר הציבוריי�
מתו� בחירה באפשרות להיאסר בבית סוהר , העקרונית להיענש דווקא על ידי המדינה

עשויה להגשי� באופ� אופטימלי את ההיבט הרביעי , פרטי כדי להיטיב את תנאי כליאת�
דר� זו מדגישה את חופש הבחירה של . של הכבוד בדבר האוטונומיה של הרצו� הפרטי

 
 לפסק 8, 6' פס, 77ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ כ� ראו דעת המיעוט של השופטת נאור בפרשת .172 ש"לעיל ה
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התחשבות , מנגד. קחו מה� למרות שלילת חירות�שלא נל, האסירי� והעדפותיה�
המורה להתייחס אל , בהעדפות הקולקטיביות של הציבור נוגדת את הציווי הקאנטיאני

  . אסיר כמטרה ולא כאמצעי בלבד
 – שיפור תנאי הכליאה תו� השגת חיסכו� תקציבי –א� על פי שתכלית החוק המתק� 

בהדגישו את היותו של הזכיי� , יקו�בית המשפט פסל את הת, נמצאה כתכלית ראויה
אידאולוגי אלא חוסר � זאת א� על פי שהתמרי� להפרטה לא היה ערכי". רווח� מוטה"

 220.לשפר את תנאי האסירי� בעצמה, נוכח מגבלות התקציב, יכולתה של המדינה
בנסיבות אלה העדיפה המדינה לשמש רגולטורית אגב הפעלת פיקוח על שמירת כבוד� 

א� יש , דר� המל� היא שהמדינה תשפר את תנאי האסירי� בעצמה, אכ�. של האסירי�
משלא נקבע כי אמצעי הפיקוח על . לזכור כי שיקולי תקציב אינ� זרי� לבחינה החוקתית

 –ומשחלה חזקת החוקיות כי המדינה אכ� תקיי� פיקוח זה , הזכיי� הפרטי אינ� מספקי�
המאסר נתפס כרעה הכרחית , כ�א. תיקו� החוק היה אמור להמתיק את רוע המאסר

דהיינו שלילת חירותו של , וכהכרח בל יגונה בשל הפגיעה בכבוד בהיבט הכבוד הראשו�
ובה� מאסר על , לש� כ� נוקט המחוקק ניסיונות שוני� להמתקת הגלולה המרה. האד�
 יש לראות בהפרטת בתי הסוהר צעד נוס� 221.שירות לתועלת הציבור ועוד, מבח�, תנאי

, משפט פרטי, כפי שברור כיו� כי זכויות אד�.  הגלולה ולהטבת תנאי האסירי�להמתקת
חופש , כ� אי� סיבה כי הפרטה, יכולת ויתור ואוטונומיה של רצו� פרטי הולכי� יחדיו

בית המשפט אינו כותב את החוק , אכ�. בחירה וכבוד האד� לא ידורו בכפיפה אחת
בנסיבות אלה דומה כי היה אפשר להגיע . בשביל המחוקק אלא א� בוח� את חוקתיותו

לתוצאה קיצונית הרבה פחות מאשר בטלות התיקו� תו� מת� שהות למחוקק לבחו� 
  . תיקו� לחוק שלפיו מאסר בבית סוהר פרטי לא ייכפה על אסירי�

ניתוח הסוגיה על פי תאוריות של זכויות אד� אינו מחייב אפוא את התוצאה שאליה 
לזכויות בשזרו את " תאוריית האינטרס"משפט בחר במשתמע בבית ה. הגיע בית המשפט

הטיעו� המוסדי אל תו� טיעו� הזכויות וקבע שזכות� של האסירי� לכבוד נפגעת אגב 
תפיסה אלטרנטיבית יכולה . הפגיעה במשמעות הסמלית של אכיפה על ידי המדינה

לפיה בהינת� תנאי לזכויות ולנקוט גישה ליברלית ש" תאוריית הרצו�"להדגיש דווקא את 
תאוריה .  לאסירי� יכולת לוותר על היבט מיוחד זה של זכות� לכבוד–בחירה הולמי� 

המשלבת את רצונו של האד� ואת ההגנה על האינטרסי� שלו מאפשרת ויתור בכפו� 
בענייננו אי� מדובר בגרעי� הזכויות אשר המדינה חייבת לנקוט עמדה . למגבלות

 
טומנת בחובה " אי� תקציב"התייעלות ו, רמינולוגיה של חיסכו�אמנ� אפשר לטעו� כי הט  220

ע� זאת יש להבחי� זאת מאידאולוגיה . כזו שאינה מודעת להיותה אידאולוגיה, אידאולוגיה הגמונית

 אי� ספק ע� זאת. והטקסט שליד� 172–171 ש"ראו לעיל הבנושא לדיו� ". חכמת השוק"מוצהרת של 

" והיסטורית  סקירה תיאורטית–הפרטה "ראו ג� אס� שפירא ". רינית'תאצ"שאי� מדובר כא� בהפרטה 
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המניחי� כי המדינה דואגת לקיומ� של , קא עמדת שופטי הרובדוו. פטרנליסטית בעניינו
במוב� , מובילה למסקנה כי בחירת� של האסירי� אמורה להיות מדעת, תנאי המינימו�

ולכ� בחירה זו א� אינה מנוגדת לתקנת , זה שאי� ה� עומדי� בפני דילמה בלתי אפשרית
בהינת� . טי פוטנציאל הטבהלבית סוהר פר. הציבור או מהווה פגיעה בזכות� של אחרי�

  ההנחה היא שאי� טמו� פוטנציאל סכנה–חזקת החוקתיות ג� באשר לאמצעי הפיקוח 
  . ע� ההטבה

, אשר אינו נית� לוויתור, בהיעדר פגיעה במעגל הכבוד הגרעיני, בסופו של יו�
ומשהראינו כי הוויתור הוא על הזכות הסמלית ורק על הזכות הסמלית שהעונש ייאכ� על 

 פסק הדי� נושא רשימה זו עוסק בגבולות סמכויותיה הגרעיניות של –ידי המדינה 
משמעותו האמתית היא כי שיקולי� חוקתיי� מוסדיי� . הממשלה ולא בזכות לכבוד

  .למשמעות זאת יש להיות מודעי�. על שלל היבטיה, גוברי� על הזכות החוקתית לכבוד




