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  משפטי 
ראיו� אקדמי

 דליה דורנר) בדימוס(ע� השופטת 

  מאת

  *יוסי דהא�

  בי� האישי למשפטי: פתיחה

Ô‡‰„ : ומקריאת פסקי הדי�  של�מקריאת הביוגרפיההעולי� אחד הדברי� המענייני� 

קורות חיי� ה� יוצאי דופ� ביחס לרקע המעמדי .  הקשר בי� האישי למשפטיכתבת הואש

חווית תלאות ומצוקות חברתיות  .לל צומחי� שופטות ושופטי�והחברתי שממנו בדר� כ

מביאי� לידי ביטוי פסקי הדי� שכתבת ". נווה הילד"כמו ילדות� במוסד , לא מעטות
.  וכלכליתיהירות חברתיתכלפי יה תאנטיפואנשי� שקשה לה� כלפי יה גדולה תאמפ

  ? כיצד את רואה את הקשר בי� האישי למשפטי

  
¯�¯Â„ :היו הא� . עובדות החיי�, נתוני�אלה ה� .  המשפטיותילה השקפותיאלה חיי וא

חיי� "וחוויתי ,  בבית של מעמד בינוניתילו גדלאי השקפות חברתיות אחרות לי

 , בזכויות חברתיותשדגלו מלכתחילה, אבות הסוציאליז�הלוא . קשה לדעת? "מסודרי�

הבורגני .  לתיאוריהו זמ� אולי לא היה ל; עבד עצמוהפועל. היו בורגני� ולא פועלי�

 מחשבה ליד ות רק עקב מסקנ�א� הייתי מגיעה לאותאיני יודעת . יכול היה לחשוב

אני מבינה את זה בראש . אני מבינה מה זה לחיות בלי זכויות חברתיות. שולח� הכתיבה
  .ה את זה בבט�חשו

  

Ô‡‰„ : פסק  –על פרשה שמעלה תהייה על קשר אפשרי בי� האישי למשפטי אני חושב

בו נדונה הזכות ש, בפסק הדי� ."ÂÓÚ"ÌÂÏ˘Â È˙¯·Á ˜„ˆÏ ˙Â·ÈÂÁÓ˙˙ די� בעניי� ה

יש שקשרו את חוות הדעת . בולטת דעת המיעוט של השופט אדמונד לוי ,קיו� בכבודל

  .של השופט לוי לביוגרפיה שלו

  

 
ראיו� זה נער� .  ג�רמת, המרכז האקדמי למשפט ועסקי�, מרצה בכיר וראש החטיבה לזכויות האד�  *

 .15.1.10בתארי� ' משפטי� על אתר'עבור כתב העת 
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¯�¯Â„ :עדייילדי� יכלו לקבל ארוחה בזול בכיתה אבל ,  סיפר שכשהיה ילדהשופט לוי �

הוא .  הזהסמליהלתשלו� ג�  להוריו לא היה כס� . תשלו� סמלי,משהוצרי� היה לשל� 

 וריח הקציצה המטוגנת , ואת אחותו עומדי� בחו� כשהילדי� אוכלי� עצמוזוכר את
את כתב השופט לוי . זה דבר איו� ונורא.  והרוק מצטבר בפהת רעבגור� לה� לתחוש

  .פסק דינו היפה ונשאר במיעוט

 ודעתי – לפי דעתי.  די מתוסכלתויצאתי,  הייתי מעורבת כידוע בפרשה הזאתג� אני

 צומחות מהליבה של כבוד האד� , זכויות רווחהאו,  זכויות חברתיות– היא לא דעת יחיד

לליבה של כבוד קרובות שיש זכויות . אד�הזכויות י� יש היררכיה ב. והשמירה על צלמו

זכויות המרוחקות יותר אני מונה את הזכות � הבי. ויש זכויות מרוחקות יותר, האד�

ליבה אני י� זכויות הב. עיסוק ואת חופש הביטוי המסחריה את חופש ,קניי�פגיעה ב� איל

את ,  את חופש הביטוי הפוליטי, את השוויו�,את הזכות לחיי�, את החירות, כמוב�, מונה

זכויות הללו בלי אבל מה לנו כל הזכויות ה –כל זה הוא יפה וטוב . חופש היצירה
  ?"קיו� בכבוד" אות� ונית� ג� לכנות "חברתיות"שאנחנו מכני� 

לא יכול לקבל ו  לואד� שאי�, לתת לילדיו'  אד� שאי� לו סנדווי�– מה לאד� הרעב

, למשל,  מה– מנגנו� ששומר על בריאותולו אי� , טחו� סוציאלייאד� שאי� לו ב, חינו�

 נשי� בהעדפה  שנקד�אנחנו אומרי�? י� המיני� כמו השוויו� בלאד� כזה ולזכויות

פסק את אפילו ניקח .  בחברה ממשלתיתתדירקטוריכשה קדימה במינוי ילאנית� מתקנת ו

חיילת שאפשר ל – שינה מציאות בצבאושאני מאוד גאה בו , ‡ÏÈÓ ÒÈÏ¯בעניי� הדי� שלי 

 ?מה לאכולישה שאי� לה לאומה לכל הזכויות החשובות הללו . ל" בצהלהיות טייסת

? הא� אישה כזאת תוכל להגיע להיות דירקטורית בחברה ממשלתית או טייסת בצבא

בהכרזה האוניברסלית על זכויות האד� אי� ג�  .הליבה שבליבההזכות לקיו� בכבוד היא 
 זכויות חברתיות ה� פעמי� רבות תנאי .בי� זכויות חברתיות לזכויות פוליטיותהפרדה 

זכויות ע� זאת אני מסכימה שיש ייחוד מסוי� ל.  הפוליטיותליכולת ליהנות מהזכויות

כ� ג� לפעמי� לגבי .  העובדה ששמירת� מחייבת הוצאה כספית משמעותית– חברתיות

 תלויה השמירה על הזכות. א� לגבי זכויות חברתיות זה מאפיי� מובהק, זכויות אחרות

י� את השמירה על  הקשורי� בנושא מתלג� במסמכי� בינלאומיי�. ביכולת המדינה

א� למדינה אי� יכולת הקהילה הבינלאומית צריכה , לרוב ; ביכולת המדינההזכויות

  .הללסייע 

חסרה הזכות  רותוי כבוד האד� וח:יסוד� חוקב. יסוד�  יש לנו חוקי;אי� לנו חוקה

בתגובה של . כבוד האד�ולכ� יש צור� לפרש אות� מתו� , חסר חופש הביטוי, לשוויו�
לא העמידה בפנינו את  היא "ÂÓÚ"ÌÂÏ˘Â È˙¯·Á ˜„ˆÏ ˙Â·ÈÂÁÓ˙˙ ירה של המדינה לעת

המדינה  . כבוד האד� וחירותו בכלל עוסק בתחו� של קיו� בכבוד:יסוד�הדילמה א� חוק

שנוי היה זה לא . היסוד קובע זכות כזאת במסגרת הזכות לכבוד�בעצמה הסכימה שחוק

  .במחלוקת
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 נפגעו שורה של זכויות שכתוצאה מה�, רי�ההסדהעתירה הייתה נגד הוראות בחוק 
ועדות בדקו וזכויות שנוצרו אחרי שהיו אלה . שאפשרו קיו� בכבוד לאוכלוסיות חלשות

 ,והנה. ו� מינימלי בכבודימסקנות על הקצבאות הנדרשות לקוטרחו ושקלו והגיעו ל

מדובר  בלי להבדיל כלל ועיקר א� ,רוחביתסכומי הקצבאות החוק הזה שינה והוריד את 

. או באנשי� שאפשר לעודד לחזור לעבודה, שאינ� מסוגלי� לעבוד, או נכי�בזקני� 

היו צריכי� להבחי� בי� הקבוצות השונות ,  אמיתיתלו היו בודקי� את העניי� בדיקהאי

הרי מותר לפגוע בזכות א� בודקי� ומוצאי� שיש לכ� . ולא לפגוע בכול� באופ� רוחבי

  . בדיקה כללאבל כא� לא הייתה , הצדקה

הול� את ערכיה של היסוד הפגיעה צריכה להיות בחוק ה�לפי חוק, נוס� על כ�

  . הוא צרי� להיות מידתי, להיות לתכלית ראויההחוק צרי� , מדינת ישראל
ישבו איתי . בשלב הראשו� העתירה הגיעה לדיו� בפני הרכב שאני עמדתי בראשו

 כשאד� טוע� ,נו יודעי� שעל פי הדי�אנח. וברא�'גסלי�  טחיות והשופאסתר  השופטת

בודק בית המשפט א� הוא מראה שזכותו נפגעה . זאת וכיחשזכותו נפגעה הוא חייב לה

, על פי תשובת המדינה א� המדינה אמנ� עומדת בתנאי� המאפשרי� לפגוע בזכות

  .אותה פסקת הגבלה שאת תנאיה הזכרתי קוד� לכ�ב: כלומר

חוות על שולחננו נערמו . תה כל פגיעהישלא היהמדינה כמוב� טענה במקרה הזה 

וזה כ� זה אומר .  של כלכלני� שחישבו ומצאו וחשבו ומצאו, מצד זה ומצד אחרדעת

עתירה עותרי� להוסי� להצעתי ל. גדולידעתי שאנחנו נתקלי� בקושי . אחרתאומר 

כה המדינה הייתה צרי, לכל הפחות .תקבע קריטריוני� לפגיעה בזכותבקשה שהמדינה 
לחודש מספיק לקיו� בכבוד " שק קמח"תאמר . לקבוע מה� הקריטריוני� שלה לפגיעה

לתמו� באנשי� שאי� לה� יכולת יכולה  מדינת ישראל 2004� א� ב. שק קמחיהיה –

יש לזה כמוב� .  יתכבדו ויאמרו את הדברי� הללו,עצמית לקיו� בכבוד בס� שק קמח

והוצאנו צו ,  העותרי� קיבלו את ההצעה.אבל אני מדברת על משפט, השלכה פוליטית

   .על תנאי בהתא�

,  כתב מאמר ראשי"האר�"עיתו� .  עד היו� אני לא יודעת למה;קמה מהומת אלוהי�

. הוא מסכ� מפני שגורלו לא היה טוב. תנאי המסכ� הזה על הצו על, לא פחות ולא יותר

 בית לו בס� הכ?ותיהגע בסמכוימי פ". פוגעי� בסמכויותינו ": וטענההכנסת התכנסה

 זכות –להציג את הקריטריוני� שלה לקיו� מינימלי בכבוד  לממשלה מר אהמשפט
 נתתי ,2004 במרסמכיוו� שידעתי שאני עומדת לפרוש בשלושה . שקיימת ג� לטענתה

 : למדינהאמרתי. היביקשו עוד דחיאחריה ו, הי דחיהביקשמדינה ה.  ימי� לתשובהעשרה

אבל  –ל ו את� יכולי� לענות הכ; היה מקו� בכלל לצו כזהאת� יכולי� לענות שלא

אני הלכתי הביתה ורק יכולתי להתייחס בדברי הפרישה שלי , הגונג צלצלואז . תענו

  .  בעיצומוהמצוימשפט בלהתערבות לא ראויה של הכנסת 

  נשיא בית המשפטבראשות,  הקימו הרכב מורחב:את אשר יגורתי בא, המש�ב

 הסו�. בלי הבקשה שהצעתי להוסי�, ו על תנאי על העתירה המקוריתשהוציא צ, העליו�
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א� ה� לא .  לא הוכיחו שהקיו� בכבוד נפגעעותרי�העליו� קבע שההיה שבית המשפט 

  ?  אז למה בכלל הוציאו צו על תנאי– יתה הוכחהיהוכיחו ובניירות שהגישו לא ה

  הזכות לחינו�

Ô‡‰„ :ראו את הזכות לחינו� כזכות חוקתיתחלק מהשופטי� בבית המשפט העליו� לא  .

, בא הדבר לידי ביטוי בדעת היחיד של השופט תיאודור אור, למשל, ˘ÏÈ‚ È¯ÁÂ˙ בפרשת

  ".כבוד האד�"שנסמ� על פרשנותו של הנשיא ברק למונח 

  

¯�¯Â„ :ואני לא הצטרפנו אליוטלצבי   בעניי� זה השופט.השופט אור הביע את דעתו . 

א� בית משפט עליו� בעול� .  בכל שנה תיקי� אל�13� בכיו�  כבית המשפט העליו� ד�
 הסיבה לכ� היא כמוב� שבית המשפט העליו� בישראל הוא ג�. לא עוסק בכמויות כאלה

 עליו� ת משפטבי " בנושא הזה וקוראי� לוהיינו מתבדחי�.  לערעורי�ת משפטבי

רור שהעניי� קשה היה לי ב. לכ� לא היה לנו זמ� להתעמק בנושא". לתביעות קטנות

פסק הדי� נהפ� משו� מה להיות , למרות זאת. ומורכב ולכ� הוא נשאר בצרי� עיו�

כ� לפחות נהגה הספרות  –לא התייחסו להערה של השופט טל ושלי . מיתולוגי

הרי דעתו של השופט אור הייתה דעת ". כ� קבע בית המשפט" וכתבו כי –האקדמית 

ÂÓÚ˙˙ השופט אור ישב בפסק הדי� בעניי� , למשל, �כ� היה ג� בפסקי די� אחרי. יחיד
„˙Èולא הצטר� אליי ואל השופט אדמונד לוי בקביעה שהזכות לחינו� היא זכות יסוד .  

כסות על הפער החברתי בישראל מנסי� ל.  זה לא אוכל בלבד"קיו� בכבוד" ,לדעתי
לל חינו�  כו"קיו� בכבוד"אני חושבת שהער� של . מצער וזה, זכותבחמלה במקו� ב

של מדינת ישראל כמדינה  את ערכיה מת הולתפיסה כזו .טחו� סוציאלייובריאות וב

 אבל דווקא השילוב של ; ודמוקרטיה אחרתויש דמוקרטיה כז. יהודית ודמוקרטית

 כי אנחנו כיהודי� תמיד סייענו , מוליד לדעתי סוג של מדינת רווחהדמוקרטיה ויהדות

   .אלה לאלהבקהילות 

אחרות ועמותות " לתת"עמותת  כות להתקיי�י� מה לאכול אז צריא� לאד� א

את הנכדה שולחת צופי� תנועת ה?  כדי לקבל אוכל מה�שאנשי� צריכי� לעמוד בתור

 זה .ע� חברה שלה להסתובב בבתי� בגבעתיי� ולבקש אוכל יבש לעניי�עשר שלי בת ה

  . !"זו זכות"במקו� לומר ! ?החינו� שנותני� לה
  

Ô‡‰„ :בחנה בי� צדק לצדקההה וז .  

  

¯�¯Â„ :הוא אני שומעת על מפלגות שהמצע שלהכאשר . אני בעד צדק ולא צדקה, נכו� �

  .אד�  אני לא מוכנה לקבל את זה כמשפטנית וכב�,"כלכלה ע� חמלה"
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, למשל, הממשלה.  פסקת ההגבלההוא" זכות אד�"ל "כלכלה ע� חמלה"ההבדל בי� 
בטענה שתמיכות לעודד חזרה לעבודה ושלתיות ממהתמיכות מעוניינת לצמצ� את ה

לש� כ� אני עושה שימוש  ;אני לא נגד זה. ממשלתיות גורמות לאנשי� לא לעבוד

. ובודקת א� ההחלטה לצמצ� עומדת בקריטריוני� של פסקה ההגבלה, בפסקת ההגבלה

 לבדוק לפיה� את  אי� לי שו� קריטריוני�"חמלה" על י�הבעיה היא שא� מדבר

לפני� משורת הדי� , "עושה טובה"החברה רק .  לפעול על פיהאי� לי חובהו ההחלטה

  .למסכני� האלה שאי� לה� מה לאכול, ולא מכוח חובה משפטית

  

Ô‡‰„ : אחד הלקחי� . חשובי�מה פסקי די� כהיית מעורבת בבנושא של החינו� המיוחד

 רשויות לאל� אתת המשפט המוגבלות של ביהיה שאפשר ללמוד מפסקי הדי� הללו 
  . לכבד את פסקי הדי� שלוהמדינה

  

¯�¯Â„ :לאו דווקא , שלא מקיימי� פסקי די� של בית המשפט אני שומעת היו�. נכו�

פשוט לא מקיי�  הוא – שהשלטו� לא חפ� ביקר�מסוימי� פסקי די� . בתחו� של חינו�

ד שרואי� לנג, בכלל כאנשי חוק וכאזרחי� במדינת ישראל – זה דבר שאנחנו. אות�

  . מנוצריכי� להיות מודאגי� מ –עינינו מדינה דמוקרטית 

רש את חוק חינו� מיוחד כ� שילדי� יתה שמשרד החינו� פי היהבעיה, È˙„בפרשת 

ה� בעלי צרכי� א� על פי ש ,לחינו� הרגילמפנות ועדות ההשמה ע� תסמונת דאו� שו

. אלההירותי� שאת הלא מקבלי� , לשירותי� שיאפשרו לה� ללמוד זקוקי� ומיוחדי�
. "ככל שהוא יכול"אלא ,  לספק את השירותי�משרד החינו� לא ראה את עצמו מחויב

קבענו שיש זכות לחינו� הואיל ו. הערתו לא הועילה אבל, מבקר המדינה העיר על כ�

פירשנו את החוק  – קיי� את זכויות האד�חובה לפרש את החוק באופ� שמוש, נישוויו

חייב שינויי� מפני שזה יכול לפגוע נשנה לא אותה בש אמרנו. כמחייב את המימו�

תקציב שיתאי� א� הורינו למדינה להכי� , בילדי� שלומדי� במוסדות של חינו� מיוחד

אלא הרחיבה אותו , פסק הדי� לא רק שלא ביטלה את ,הכנסת. חוק לגבי השני� הבאותל

. ולא את פסק הדי� לא את החוק הלא קיימבפועל המדינה , למרות זאת .בחוק שחוקקה

יכול לקיי� את טע� שאינו  משרד החינו� .לבית המשפט בידיי� ריקותחזרו העותרי� 

ועל סמ� טענה זאת ,  �ליו�ימ 123  בלי סכו� התחלתי שלפסק הדי� ואת חוק הכנסת
הסתמכתי על ; את הסכו� הזהלא אני קבעתי אבל .  מחתה על הצו הזהכנסתה. הוצאנו צו

  .דינה עצמהמסמכי� שהגישה המ

  

Ô‡‰„ :מדיניות אחר אני לא יודע כמה את עוקבת , שאר בעניי� של חינו�יא� נ

עד . העליו� אליהה של בית המשפט יחסאחר ו – מדיניות מאוד מרכזית –גרציה טהאינ

 לבחור לאיזה בית ספר ה� יכולי� שישי� העניק בית המשפט להורי� זכותאמצע שנות ה

לאחר . בהקשר הזהמאוד ת� מקו� רחב ינ יה של ההורי�אוטונומול, לשלוח את ילדיה�
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, שכוננה את מדיניות האינטגרציה בחינו� בחטיבות הביניי� לט בעקבות ועדת רימ,מכ�

השתנה המצב הנורמטיבי ובית המשפט נקט עמדה המיישמת את מדיניות האינטגרציה 

בשני� . ה�ומצמצמת את החירות של ההורי� לבחור את בית הספר שאליו ילכו ילדי
חזרה להחלשת מדיניות האינטגרציה ולחיזוק היכולת  –האחרונות יש תנועת מטוטלת 

זה בא לידי  .של ההורי� להימנע משליחת ילדיה� למוסדות שבה� מתקיימת אינטגרציה

המשמעות . ÈÏÚ ‰È¯ÂÙ „ÚÂ˙ובמובלע ג� בעניי� , ˘¯È‚ בעניי� –ביטוי בכמה פסקי די� 

חל� מהאינטגרציה ילה –בעיקר לקבוצות חזקות  –רות של מגמה זו היא מת� אפש

כיתות ייחודיות בתו�  בתי ספר ייחודיי� או �להקי� לעצמהחינוכית כמו ג� לגיטימציה 

בית המשפט מייחס משקל פח�ת לטענת המדינה בדבר מחויבותה  .בתי הספר

  .לאינטגרציה חברתית

  

¯�¯Â„ :מכשיר לשינוי חברתיהוא פט המש. אני חושבת שהפסיקה משקפת שינוי חברתי, 
היו� שונה מזו  שהפסיקה תאני לא מתפלא. אבל הוא ג� משק� שינויי� חברתיי�

הסדר ' ד�ו' ג', ב', א�אפשרת לא�  :עקרו� השוויו�צרי� ג� לזכור את . עברבשהייתה 

, 'ד� ו', ג', ב', אבית המשפט יבדוק את הקריטריוני� שהוחלו על  אז ,'ובא אלי� ה, מיוחד

של מסגרות  אני יכולה להעלות על דעתי אפשרות,  אגב.קיבל יחס זהה' יבדוק א� הו

שרו� לא נית� רק לקבוצות י הרי כ.לקבוצות חלשותג� מיוחדות שפתוחות חינוכיות 

  . מבני עניי� צמחה תורה –  להפ�.חזקות

נווה "ששהיתי במוסד אחרי , באמצעות מלגהריאלי בחיפה הספר האני למדתי בבית 

שהגעתי רק כ.  הילדי� לא קיבלו אותי עד הסו�.היו שני� קשות מאוד בחייאלו  ."לדהי

 .ההצעירה בכיתהייתי תמיד . לי חברה פתאו� הייתה – לצבא פתאו� הרגשתי אושר
. תקופה קשה מאודזו הייתה .  לא חיכו שאגיע לשנתו� שלי, עוד בתורכיה,בזמנוכנראה 

א� אני נותנת את העזרה  –  עידוד לילדי� מחונני�אני אומרת את זה כי מסגרות שנותנות

לחפש צרי� . להביא ברכה יכולות – הדרושה לחפש את הילדי� האלה באזורי� חלשי�

�  ? מתרכזי� הגאוני�� מי אמר שש.השרו� לא רק ברמת. את הגאוני� בכל האר

  הזכות לקניי� וחופש העיסוק

Ô‡‰„: זכות הקניי� והזכות לחופש  – תו הכלכליהיא שהזכויותהנשמעות  אחת הביקורות
 זכו מבית המשפט העליו� –  וג� האוטונומיה של הרצו� שנגזרת מהזכות לכבוד,העיסוק

לפרשנות המגנה על בעלי הקניי� ופוגעת באפשרות לדאוג לקניי� מינימלי המבטיח קיו� 

  .בכבוד לאלו שאי� לה�
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¯�¯Â„ :אנחנו בה  בחברה ש,בסופו של דבר. וקאני לא נגד הזכויות לקניי� ולחופש העיס
במדינה שלנו יכולי� . כדי להזדקק לזכויות האלה אתה לא חייב להיות עשיר גדול ,חיי�

. נכס היחיד של�ג� א� מדובר ב, בלי לשל� פיצויי�מהקרקע של�  40%להפקיע ממ� 

כ� כתבתי  ?40%בשיעור של בישראל   החברהבכללצרי� לתמו� נכס היחיד של� הלמה 

יש ,  ע� זאת. ולא יכולתי להעביר את זה,היה הרכב מורחבאבל זה . באוביטר בפסק די�

  . ביותרחשובותהזכויות כ את הקניי� ואת חופש העיסוק אני לא רואה .סול� זכויות

  

Ô‡‰„ : פסק הדי� בעניי� אבל בואי ניקח למשל אתÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·.  

  

¯�¯Â„ :עניי� בÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·נדחתה העתירה .  
  

Ô‡‰„:הראויה להגנה , זכות לקניי�חלק מהבל הכירו באינטרס הכלכלי של הבנק כ א

  .חוקתית

  

¯�¯Â„ :של זכויות   מצומצ�באופ� כללי אני בעד פירוש די.  פירוש רחבכותנתנו לז, �וכנ

פירוש לזכות ככל שאתה נות� . �כדי לאפשר לקיי� אותזאת . החופ� את ליבת�, האד�

לכ� .  יותרשאר רטוריקה היא מצומצמתיות ולא להממשלה  האפשרות לתת ,רחב יותר

תנו לה ית, אבל כאשר תלכו לליבה של אותה זכות,  אל תרחיבו בלי סו�–אני אומרת 

  .ותפרשו את פסקת ההגבלה בצורה מצומצמת, משמעותיתהגנה 
  

Ô‡‰„ :ומה באשר לזכות הקניי�?  

  

¯�¯Â„ :לעומת זאת.  לקניי�היא לשיטתי פגיעה בזכות,  הפקעת אדמה,הדוגמה שנתתי ,

   .לא הייתי רואה הטלת מס כפגיעה בזכות לקניי�

 יש ויכוח ביני לבי� אחרי�, בדבר הגנה משמעותית על זכויות, בקשר לטענה הזאת

, קי�ובזה אנחנו חל. דורנאריאל ב, ג� ע� בני. בעניי� התחולה שלה על זכויות חברתיות

אי�  ש–אנחנו מסכימי� גישה הבסיסית  העל. א� כי בהרבה מאוד ענייני� יש לנו הסכמה

ע� ; שהפירוש מרחיב ההגנה על הזכות פוחתת כי ככל ,טע� לתת לזכות פירוש רחב
קבלת� כזכות רק שסופ� , יחסיותמטבע� זכויות חברתיות ה� מאחר ש, אריאללדעת , זאת

ע� אני לא מסכימה . הגנה על זכויות האד� האחרותהסטנדרטי� לתביא להחלשת 

 את אני רואה בה�. ה� זכויות חיוניותזכויות חברתיות י יבעינ, כפי שאמרתי. ה הזוהאמיר

נית� לספק לה� הגנה חוקתית , וכפי שאמרתי. שמירה על צלמוהליבה של כבוד האד� וה

  .באמצעות פסקת ההגבלה, תו� הבאה בחשבו� של צרכי המדינה, משמעותית
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  אקטיביז� שיפוטי

Ô‡‰„ :שבחברה  הטענה בהקשר הזה היא. טיביז� שיפוטיזה מביא אותנו ג� לאק
  .דמוקרטית אי� זה מסמכותו של בית המשפט להכריע בנושאי� של מדיניות כלכלית

  

¯�¯Â„ :הנושאי� שעליה� אבל .  בית המשפט לא יכול להחליט במדיניות כלכלית.נכו�

שק "ד יתנו לכל אחיש, מבחינתי. מדיניות כלכליתתחו� של  לכי� כלל לא שיידיברנו

מה שהמדינה בעצמה מחליטה שהוא  אבל את , א� זה מה שהמדינה יכולה לתת"קמח

קיו� " נחכפי שאני מבינה את המו. ולא בתור צדקה,  היא חייבת לתת–המינימו� 

מדינה יכולה ה רמת מינימו� שו המשפטית היא שחייבת להיות משמעות,"בכבוד

 ".הסביררמה "דיבר על שופט לוי  ה. ואותה היא צריכה לתת לאזרחי�להרשות לעצמה

מינימו� הזה יש לגבי ה  אבל–  כדי לשמור על הכבוד"מינימו�רמת "אני מסתפקת ב
ילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� של עדה שישבתי בראשה לגבי חינו� ווה. למדינה חובה

, זה מינימו�. זכותו של ילד לקבל חינו� מיוחד כפי שהוא צרי�כי חוק שקובע הציעה 

בהסכמת  –סעי� שאומר שבכל שנה שר החינו�  יש בחוק הקיי�!  הזכות לחינו�זו? לא

לכמה , שמחליטות איזה חינו� ראוי לתת לילד, ועדות ההשמהויודיע ל –שר האוצר 

הא� לילד שנולד פגוע ויש לו צרכי� ! הרי זה מופר�. ילדי� אפשר לתת חינו� מיוחד

של מדינת נורמטיבית  להיות עמדה זו יכולההא� ? מיוחדי� אי� זכות לקבל חינו�

  ? עניי� של אקטיביז� שיפוטיבכלל זה ? ישראל

חשש שא� הדבר הזה קיי� . העמדה הזומדוע לא רוצי� לקבל את  אני יכולה לנחש

את לבית המשפט ובית המשפט יורה לממשלה לייש� אנשי� יפנו  ,יהיה כתוב בחוק
שהרי זה עניי�  ;כמה כס� לתתלה לממשלא יגיד א� חשוב להבי� שבית המשפט . החוק

  . את הר� בעצמהלקבועשל מדיניות כלכלית ועליה 

  

Ô‡‰„ :אי� היית מגדירה אקטיביז�?  

  

¯�¯Â„ :קוד� .  אני חושבת שפסק הדי� צרי� להיות נכו�.אני לא יודעת מה זה אקטיביז�

 אתה מפרש את החוק לפי . שלו זה התפקיד.כל בית המשפט נדרש לפרש את החוק

תק� היא יכולה ל, כנסתהתוצאה לא נראית לוא� . לפי כללי פרשנות, כיה של החברהער

  . את החוק
  

Ô‡‰„ :את נושא המיגו� של העיר שדרות, לדוגמה, ניקח.  

  

¯�¯Â„ :לא בית המשפט , מדינת ישראל היא שהחליטה על המיגו�. זו דוגמה טובה

 ממשלת ישראל לא  ולכ�ואנחנו לא החלטנ"יתה המדינה באה אומרת יאילו ה. העליו�
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במקרה כזה בית המשפט לא .  ניחא– יש לה דרכי� אחרות להג� על התושבי�ו ,"תמג�
מה שעשה בית המשפט העליו� הוא א� ורק לחייב את הממשלה . היה מתערב בהחלטה

הרי הממשלה הייתה יכולה . אי� בכ� אקטיביז�. לקיי� את ההחלטות שלה עצמה

  .להחליט אחרת

  הסוהרהפרטת בתי 

Ô‡‰„ : דר�פ הואעניי� נוס� שאני רוצה לדבר עליו � ג� ברמה – סק די� באמת פור

, סוגיה מרכזית מאודלדיו� פה עמדה .  הסוהרית בה שלהפרטהבעניי�  – לאומיתנהבי
מדיניות . סוגיית ההפרטה –  שמעסיקה את החברה הישראלית, חברתית וכלכליתמבחינה

בפסק . ממשלות ישראל מאז אמצע שנות השמוני�ההפרטה היא מדיניות מרכזית של 

   .הדי� הזה בית המשפט עצר את התהלי� באופ� קיצוני יחסית של התערבות שיפוטית

  

¯�¯Â„:הבאתי את  .ולא עסק במדיניות ההפרטה בכללותה,  בית המשפט ד� במקרה קצה

י� הא� נית� היה להסמ .הדוגמה של פינוי ההתנחלויות במסגרת תוכנית ההתנתקות

 ג� כשמדובר הוא הדי�. זה לא יעלה על הדעת? תאגיד של לב לבייב לפנות את היישובי�

מת� .  בחצר האחורית של החברה,כדברי השופט חיי� כה�,  שנמצאתהיבאוכלוסי

 – למדינה כוח להעניש אותהיש יה שיבאוכלוס סמכויות לשימוש בכוח עד כדי ירי
באמת מפריט את הליבה של  דבר ש זה– לגו� שפועל למטרות רווחהענישה העברת 

  . מבחינה זו פסק הדי� הוא מצומצ�. סמכות המדינה

  

Ô‡‰„ : פסק הדי� מצומצ� מבחינה זו שהוא בחר מסלול של פגיעה בזכויות האד� ולא

כשמניע הרווח כבוד האד� נפגע בית המשפט קבע ש. הממשלה: יסוד�מסלול של חוק

כשהפגיעה היא  –מכויות לאכיפה פלילית הכלכלי הוא המניע המרכזי של הפרטת ס

השופטות והשופטי� סברו שאי� בעיה א� ההפרטה נוגעת לפונקציות . מקור לרווח כספי

אול� לא כ� כשמדובר בהפרטה של , מת� שירותי הסעדה ואחזקה  אובנייני�כגו� בניית 

  ?רטטת את גבולות ההפרטהשאיפה היית מ .ענשהסמכויות ה
  

¯�¯Â„ :זה לא עניי� של . בדברי� האלה אתה מדבר איתי כמשפטנית.  בכוחודאי בשימוש

הייתי משאירה סמכות די נרחבת לרשות מבחינה משפטית .  פוליטיתהשקפת עול�

יש ביקורת פוליטית על א� ג� . סו� זו מדינה דמוקרטית� סו�;המבצעת והמחוקקת

  .תחוקילא  היאלומר שאפשר � עדיי� אי, ההפרטהמדיניות 

שהיא כרוכה ככל ,  הרשותעל ידיבצע התעניי� שצרי� להיא וני אכיפה באופ� עקר

 אבל ש�,  בהוצאה לפועללהיעזר בחברות פרטיותאומרי� לי שרוצי� . בשימוש בכוח
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הדבר העצוב בהוצאה לפועל הוא שגופי� חזקי� גובי� את . לא מדברי� על מאסר

נחלש עוד יותר ני החלש המעמד הבינו.  בצורה קלה יותר מאנשי� פרטיי�החובות שלה�

 לגבות א� ימצאו דר� יעילה, לכ� . אתה יכול לדמיי� כמה קשה לאישה לגבות מזונות–
משימוש , כמוב�,  לבד.חובות בצורה פרטית אני חושבת שלא צרי� לדחות את זה מראש

  . בכוח

  

Ô‡‰„ :תחת הרשויות העירוניותהקמת משטרות עירוניותומה בנוגע ל ?  

  

¯�¯Â„ :יש ג� . אני מבינה שהמשטרה מתנגדת. תמשפטיני רואה כא� שאלה אי, שוב

 .יש ג� בעיות ארגוניות.  מי יהיה השוטרמקביעה שרירותית בשאלה, כמוב�, חשש

 שכאמור – אפשר יהיה להטיל על האנשי� האלה� חשש שאיבשל ההמשטרה מתנגדת 

  . את אות� מגבלות שמטילי� על שוטרי�– יתנו לה� כוחי

  שית וחופש העיתונותעיתונות חופ

Ô‡‰„ : נשיאת  כ–לעבור לענייני� שאת עוסקת בה� בכובע אחר שאת חובשת רוצה אני

מי שמסתכל על התקשורת הישראלית באופ� כללי רואה שהיא סובלת . מועצת העיתונות

בעלויות , ריכוז בעלויותבה� , מכמה ליקויי� מאוד בעייתיי� מבחינה דמוקרטית

 מה .ל"מול המואל שחיקה במעמד העיתונאי  בכלל והעיתונאישחיקה במעמד , צולבות

  ?עמדת� בסוגיות הללו
  

¯�¯Â„ :המצב . על�י שהיא עשויה לה היאהבעיה המרכזית של העיתונות הכתובה בעול�

  . מאודקשה

  

Ô‡‰„ : או אולי לאפשר למשקיעי� זרי� ?עיתונותאת ההיית מציעה לסבסד הא� 

  ?להשקיע

  

¯�¯Â„ : על  לאסור – לדעתי יש בה איוולתש – צורה חריפה להצעההתנגדתי באני

גו� וולונטרי ואני היא מועצת העיתונות . אל� פרחי� יפרחו .משקיעי� זרי� להשקיע
, תערב במועצת העיתונותממשלה תהא�  כי ,מתנגדת בתוק� לכל התערבות ממשלתית

 שנעשה בצרפת כפי, בעניי� סבסוד העיתונות.  במועצהשרי� ימנו את החברי�בהמש� ה

  .  אני רואה בזה אפשרות ואנחנו מנסי� לגלגל את זה–

 "האר�"יתה סג� עור� עיתו� ישה, ידידה שלי. צרי� לחנ� את הצעירי� לקרוא עיתו�

. נתבקשה להרצות בפני כיתה של סטודנטי� לתקשורת באחת האוניברסיטאות, בזמנו
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כמה מכ� " –� לתקשורת  סטודנטי–היא שאלה אות� . עשרי� וחמישה תלמידי� היו
כמה מכ� קוראי� עיתו� " :שאלהואז היא !  א� אחד"? יו� מדיקוראי� עיתו� יומי

,  ה� כבר אנשי� מבוגרי�– בניי. אני מסתכלת על סביבתי.  הצביעו שמונה"?באינטרנט

 יש ל� א�: זה הרגל. והנכדי� קוראי� עיתו� כי יש עיתו� בבית, ה� קוראי� עיתוני�

הרעיו� הצרפתי לכ� . מתרגל לשתות את הקפה בבוקר ע� העיתו�וורא אותו עיתו� אתה ק

לכל מממנת עיתו�  הממשלה .להרגיל את הצעירי� לקריאת עיתו� הוא מעניי� לדעתי

תנו את י י–" ישראל היו�" לא רק – אני מניחה שהעיתוני�. צעיר שרוצה לקרוא עיתו�

  . יתחרו ביניה� ו מהל� כזההעיתו� שלה� במחיר עלות כדי לאפשר

חשוב שיש . מה שחשוב מאוד בעיניי הוא להימנע ממצב של מונופול ובעלות צולבת

בעלי� אחד לכל רק א� חלילה יהיה .  על העיתונות בישראלבעלי�כמה לנו עדיי� 
 שהיו� אני ,אהר� ברקה של הנשיא בדימוס  תהיה הצדקה להצע, ורק אז, אז– העיתוני�

הדבר , לדעתי. משפט הציבוריכפו� להמהותי �תונות כגו� דו להתייחס לעי–מתנגדת לה 

יש כמוב� . בעלי�כמה  כל עוד יש – לחלוטי�לכ�  בחופש העיתונות ואני מתנגדת יפגע

אי� כבר הסכמי� קיבוציי� , של העיתונאי� הוותיקי� שמאבדי� את משרותיה�בעיה 

 הוא לא מרוויח על : כלומר– אי� פרנסה, ל"למו, אבל א� לעיתו� עצמו. בעיתונות

  . לא טוב לחברה חלילה היא ג� מצבהעיתו�סגירת אז  – העיתו� שלו

  

Ô‡‰„ :היו ג� כמה פסקי די� שעסקו ביחסי עובד �  .מעביד בעיתונות

  
¯�¯Â„ :ב, היה עניי��Jerusalem Post יש הקי� עיתו�שאד� שבו נקבע של, נדמה לי 

, ותב דברי� שאינ� לרוחו של הבעלי�כ  שעובד עבורו א� העיתונאי.פררוגטיבה מסוימת

,  יש;גבולותיש  מהל� כזהלמוב� ש!  הוא הקי� עיתו� לש� כ�– הוא יכול לפטר אותו

יש להבדיל . תקנו� העיתונאי חייב לכתוב באופ� חופשיעל פי ה.  האתיקהתקנו�, למשל

במה לו לתת מחויב  השאלה היא א� העיתו� הפרטי ;יש דעהלעיתונאי . בי� דעה לידיעה

שזאת החלטה לא אני לא הייתי אומרת .  קבע שלאארצי לעבודה הדי�הבית . לדעה שלו

   .נכונה מבחינה משפטית

 בעיתו� שלו ידיעות בתחו� הכלכלי שגורמות נזק שבעל עיתו� לא רוצה לפרס�נניח 

 או לחייב אותו לפרס� את  להחליט כ�אני לא רואה שאני יכולה לאסור עליו. לעסק שלו
של כל אמצעי א� הוא יהיה בעלי� בעל עיתו� לפעול כ� אני אחייב . ידיעותאות� 

. על העיתונותאו כמעט מוחלטת  אלא בעלות מוחלטת , לא רק בעלות צולבת;התקשורת

אבל כל עוד הידיעה  . לא יוכל להשתמש בכוח הבעלות שלו כדי לחסו� ידיעותהבעלי�

  .לדעתי המצב סביר, רי�בעיתוני� אחתפורס� בעיתו� הכלכלי המתחרה או 
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  פמיניז� ומשפט

Ô‡‰„ : היו ל� כמה פסקי .  העניי� של פמיניז� ומשפטלהעלות הואעניי� נוס� שאני רוצה
שוויו� בי� המיני� לגבי השבה� הבעת עמדה מאוד ברורה , ‡ÏÈÓ ÒÈÏ¯בעניי� כמו , די�

 די� אחד כתבת ג� פסק, ע� זאת. חשב פמיניסטית וליברליתיונקטת עמדה שיכולה לה

 –È. Ô.˘ פסק הדי� בעניי� –שעורר את הזע� של ארגוני הנשי� ושל ארגוני� אחרי� 
ÔÈÈÂÂÏ È¯Â„È˘Â ÌÈÏ·Î È¯Â„È˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ „‚� ÌÈ˘�Ï ‚ÂˆÈÈ ÔÂÈÂÂ˘ , בעניי� השידורי� של

  .ערו� פלייבוי

  

¯�¯Â„ : סיו�י אבל נ,אני פמיניסטית... למרבה הצרה,  שליאחרו�פסק הדי� ההיה וזה עוד 

במערכת המשפטית , החיי� שלי מלמד שהגישה הפמיניסטית לא מתחלקת בבית המשפט

אני בהחלט מכירה שופטות שה� לא . בכלל לפי המי� שאליו אתה משתיי�בציבור ו
 בעניי� פסק הדי�ב. אני פמיניסטית במוצהר. פמיניסטיות וגברי� שה� פמיניסטי�

ÈÂ·ÈÈÏÙ  אחדישבנו בהרכב של �לרבות , הדי� הזה נית� פה אחד שופטי� ופסק עשר

השאלה . יתה התוצאה האפשרית היחידהימפני שזו ה,  והשופטותדתיי�השופטי� ה

 , מדינות בעול�53�קיי� במת ש,לאפשר את שידוריו של ערו� פלייבויא� הייתה 

לא היה מדובר בסירוב של הרשות .  בישראלהיהרשות השניושידוריו אושרו ג� על ידי 

 – בסוג שידור שמותר בכל ארצות המערבאלא  בפורנוגרפיה קשה  מדוברלא. לשדר

. חופשי לצפייה אלא מוגבל למי שיש בידו הקוד המתאי� ובשעה מסוימתשידור שאינו 

את ,  את האיזוני� האלה ואת התרבות החופשית שקמה במדינת ישראלי�לוקחא� 

 – רטי� האלהאת הסכל אחד יכול לשאול את העובדה ש, העובדה שהאינטרנט חופשי
מביאה בחשבו� אני ! ?כא�דווקא הא� יש מקו� להתערבות של בית המשפט 

  . קשה בהקשר הזה הפגיעה אינה אבל ג� ,שהייש פגיעה בכבוד האבשידורי� ש

  

Ô‡‰„ :איפה היית משרטטת את הגבול?  

  

¯�¯Â„: לא צרי� .חברההעל פי הערכי� של , חיאתה על פי החברה שבה נקבע  האיזו� 

, למזלי הרע. אני יודעת שארגוני הנשי� מאוד לא אהבו את פסק דיני. לקיצוניותללכת 

 – למרות שעשרה שופטי� חתמו עליו– כ� יצאופסק הדי� האחרו� היה זה , כאמור

  .נתת לי הזדמנות להסבירהנה  .את הביקורתשספגתי 




