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לכבוד:שרהמשפטים,ח"כגדעוןסער

חבריועדתהשריםלעניניחקיקה

 

הזכותלשוויון(–הנדון:הצעתחוקיסוד:כבודהאדםוחירותו)תיקון



ה בועדת הדיון לענינלקראת ראשוןשרים ביום חקיקה שבנדוןי החוק אנובהצעת ,

מברכיםבכלליבנועלנפתחבשורההתחתונה:אנומתכבדיםלהגישחוותדעתקצרהזו.

חוקתיבעיגוןכזכותחוקתית.אנוסבוריםשהצורךלחוקהיסודהוספתהזכותלשוויון

חההצעהעצמה,תיקוניםלנוסמספרהזכותלשוויוןהואחיוני.אנומציעיםשלמפורש

 ורטלהלן.כמפ

 

 מהותההצעה

 

 ההצעהמוסיפהלחוקיסודכבודהאדםוחירותואתהסעיףהבא: .1

שוויון

כלאזרחשווהבפניהחוק;איןפוגעיםבזכויותהפרטשלאדםמחמתדת, א.4

גזע,מין,נטייהמינית,מעמדאישי,ארץמוצא,גילאומוגבלות".



 

הבמדינתישראלחוקתיתעליבהגנהוהצורךהזכותלשוויון



נמצאמדינ .2 ישראל המנויותתת החוקתיות הזכויות מבחינת מהותי ב"גרעון"

במפורש שלה. היסוד החסרות,בחוקי ביותר החשובות הזכויות ואוליבין

שבהן, .היאהזכותלשוויוןהחשובהביותר היא הנראהישראל המדינהככל



 

 

ב היהיחידהבעולםבהאין בחוקי לזכותחוקתהאו כלשהו אזכור סודשלה,

 .איןלכךאחורעבעולםהדמוקרטי1.לשוויון

אתההגנהעלהזכות .3 במובניםמסויימים, ביתהמשפטהעליוןאכן"השלים",

פרשנות באמצעות כבודמרחיבהלשוויון יסוד שבחוק האדם" "כבוד למושג

,שכןהגנהזוהינהחלקיתולאשלמהוראםלאברתו.אךעדיין,האדםוחירו

רקפגיעותמסויימותבשוויו בביתהמשפטהעליון, ,ןלפיחלקמהדעותנשמעו

בכבוד, לפגיעה ישיר קשר ביניהן שיש או השפלה כדי העולות כאלה למשל

החוקתית ההגנה תחת כמוגנים שמעניק2.ייחשבו החוקתית שההגנה מכאן,

ומכלמקוםהיאישראללזכותלשוויוןאינהשלמההמשפטהחוקתיהקייםב ,

,ולאעלבסיסהוראהמפורשתפרשנותשיפוטיתבסיסעל–תלויה״עלבלימה״

 .שלהרשותהמכוננת

חוקה .4 ההיבטהאקספרסיבי: הוא חוקה כל של מאד היבטחשוב לכך, מעבר

יותמשפטזכויותרשימהשלאיננהרק המבט. אאתה"אניהיאמסמךמכונן,

 לאורה לחנך ויש המדינה, של השלטוןמאמין" רשויות האזרחיםואת את

ויוןמחוקיהיסודבמדינתובפרטאתהצעיריםשבהם.היעדרהשלהזכותלשו

מלאההגנה"משפטית"ישישראל"זועקלשמיים"מבחינהזו,ומכאןשגםאם

על שלחהבהזכות בכךלטותיו היה לא המשפט, חשוב,דיבית צורך והיה

 לחוקקאותהבאופןברורבחוקיהיסוד.

נימוקחשובשנוסףבשניםהאחרונותומדגישאתהצורךבקביעהחדמשמעית .5

 הוא לשוויון הזכות -חוקכינוןשל ישראל העם-יסוד: של הלאום מדינת

אתהמהוויםתידיתהחוקההעאחדמפרקילהיותזה,שנועדיסוד-היהודי.חוק

האיזון,ביןהאופיהיהודישלרעיוןאתמבטא,לא"תעודתהזהות"שלהמדינה

האיזוןשהיהאתפרהחוקהיסודכינוןהמדינהלאופייההדמוקרטי.במובןזה,

השווהשללהמדינהלביןמעמדםביןאופיההיהודישכינונוקייםבמדינהטרם

פןמפורש,ישנוצורךדחוףבהכנסתמושגהשוויון,באו,כלאזרחיה.עלרקעזה

 3.לחוקיהיסוד



התייחסותלנוסחהמוצע



ל"אדם .6 ולא לאזרחים רק התייחסות כולל הנוסח הסיפאראשית, ורק ,",

 "אדם".מתייחסתלאפליה,היחסתלהעדרימתה

 
                                                           

. 2020יובל שני, "חוק יסוד: שוויון" המכון הישראלי לדמוקרטיה, 
1
  

.15עד  12הדיון אצל יובל שני, לעיל, בעמ ראו 
2
  

.23–22שם, בעמ', 
3
  



 

 

הזכויותהמוענקותלאזרחבמדינתישראל)אובכלמדינהאחרת(כלאמובןשל .7

,לרבותבחוקוקותבהקשרזהמוענקותלכלאדם.עםזאת,הנוסחהמקובלבח

הוא"כלאדםשווהבפני,יסוד:כבודהאדםוחירותואותומבקשהתיקוןלתקן

"הכ או חוקיוהחוק" כי חשש אין החוק". בפני שווים יותכוזהמעניקיםםל

הםנשעניםעלאבחנה שכן מיוחדותלאזרחיעמדובמתחמולהזכותלשוויון,

שאינו ובין אזרח בין רלוונטית מועלהאזרח. )משוםשחששזה גם ישלזכור

כיגםזכותושלכליהודילשבותולאזרחותבמדינת תדירבהקשרלדיוןהזה(

 העליון המשפט בית בפסיקת הוכרה מכברישראל מהכנובזה שלעת גדרתה

.סותרתאתהזכותלשוויוןההיאאינומדינתישראלכמדינתושלהעםהיהודי

וכאשרבוודאישאיןחולקעליהכאשרהיאכתובהבפירושבחוקיסודהלאום

 שבסעיף הדינים שמירת מהוראת נהנית האדם10היא כבוד יסוד: לחוק

 .וחירותו

 

אות .8 לקבוצות אשר להפלות, אסור ן המוצע, התיקון לפי סבורים שישאנו

 ראולמשלחוקשוויוןהזדמנויותבעבודה:להרחיבאתהרשימה.



לאיפלהמעסיקביןעובדיואוביןדורשיעבודהמחמתמינם,נטייתםהמינית,"

גופית,היותםהורים,-מעמדםהאישי,הריון,טיפוליפוריות,טיפוליהפריהחוץ

השקפתם, מגוריהם, מקום מוצאם, ארץ לאומיותם, דתם, גזעם, גילם,

רותםהצפויותםבמילואים,קריאתםלשירותמילואיםאושימפלגתםאושיר

תשמ"ו ]נוסחמשולב[, בחוקשירותביטחון ,1986-בשירותמילואיםכהגדרתו

לרבותמחמתתדירותואומשכו,כמשמעותובחוקשירותבטחון]נוסחמשולב[,

",הצפוילהם,בכלאחדמאלה...1986-תשמ"ו

תיםומוצרים:ראוגםחוקאיסוראפלייהבשירו

ש" בהספקתמוצראו שעיסוקו לאמי בהפעלתמקוםציבורי, או ירותציבורי

יפלהבהספקתהמוצראוהשירותהציבורי,במתןהכניסהלמקוםהציבוריאו

ארץ לאום, דתית, קבוצה או דת גזע, מחמת הציבורי, במקום שירות במתן

גיל,מעמדאישי,הורותמוצא,מין,נטיהמינית,השקפה,השתייכותמפלגתית,

."הביטחוןוההצלהאוענידתסמליהםאולבישתמדיכוחות



האמנהבדברזכויותאזרחיותומדיניותשישראלצדלה,כוללתאתרשימתוכן

העילותהבאה:

דעה" דת, לשון, מין, צבע, גזע, מטעמי כגון שהוא, סוג מכל הפליה ללא
 ."תי,רכוש,יחוסאוכלמעמדאחרפוליטית,אואחרת,מוצאלאומיאוחבר





 

 

ולטב בחסרונהבמיוחדת זה, בהקשר "לאום" של העילה ומ, מקום ראויכל

עילת"סל"שתכלול"כלטעםבלתימוצדקאחר"להוסיף או "מעמדלחלופין

אחר".



 .9 כוללת לא שלההצעה והמובהק הבולט המקרה שהיא לאפליה, התייחסות

 לשוויון בזכות לקבאל–פגיעה ההשתייכות בשל בזכויות לפגיעה רק וצה.א

 קיים שכן מדי, צר הנו זה נוסח ממילא איסור מוצדקתבדין לא פגיעה נגד

בזכויות אם, האדםגם של הקבוצתית להשתייכותו קשורה אינה הפגיעה

כך. על מוסיף אינו והנוסחהמוצע הנפגע, ״איןעדיף לצד הכולל ניסוח לכן,

ה בזכויות ביןפוגעים מפלים ״ואין הביטוי את אדם״ של לאדםפרט אדם

אוהמחליףאתהביטוי״איןפוגעיםבזכויותהפרטשלאדם״בביטוי"מחמת...

 ״אין מפליםבהכרהבזכויותהפרט״איןמפליםביןאדםלאדםמחמת...״או

 .....״ביןאדםלאדםמחמתובהגנהעליהן


 .10 "עלול...יםבזכויותהפרטשלאדםהנוסח"איןפוגעישלצייןכיבהקשרזה,

יוםלזכויותקבוצתיותברההניתנתכהחוקתיתההגנהעבירמסרשלהחרגתלה

) לאומיותתרבותיות בית-(לא פרשנות מכח כיום, הקיימת ההגנה כולל

 האדם, כבוד למונח המשפט ובראשןככוללת מסוימות: קבוצתיות זכויות

רבותיותתלהדגישכיהגנהעלזכויותקבוצתיותהזכויותלתרבותולשפה.חשוב

 משמעה לאומיות"אין "זכויות על הזכות.הגנה היתר ובין לתרבות, הזכות

וידואלית.ובישראל,ולתרבותשלמיעוט,מטבעההיאזכותקבוצתיתולאאינדי

שבאהאףלידיובשימורהתרבות,דת,מוכרותזכויותכאלה,הקשורותבשפה,

 בזרמיחינוךשונים.ביטוי


בדבריההסברשלבמהלךשלחקיקהשלהזכותלשוויון,ביןאםחשובלטעמנו,

 או הממשלההחוק בהצהרת , להוסיף כי הסעיףהבהרה של המוצע הניסוח

 בנוגעלשוויון הקייםאין פגיעהבמצבהמשפטי להכרהבחוקבאשרמשמעו

וכיקבוצתיותבהקשרלתרבותשפהוחינוךתבזכויויסודכבודהאדםוחירותו,

לפעולכוונתב זכויותהממשלה של הסדרה גם היסוד חוקי לשורת להוסיף

תרבותוחינוך דת, .לשפה, ישראל מדינתהלאוםשלעם-עלרקעחוקיסוד:

ורשהקפדהיתרהדווקאעלדךלאזןבאמצעותתיקוןחוקהיסודהיהודי,הצור

.חוקתיותזכויותהמיעוטהערביומיעוטיםאחריםכזכויות



 נוסחחלופישאנומציעים: .11



 

 

לשוויםבפניהחוק;איןמפלים]בהכרהבזכויותהפרטובהגנהעליהן[ביןוהכ

גזע,אדםלאדםמחמת ת,מעמדאישי,ארץמוצא,לאום,מין,נטייהמינידת,

אומכלטעםבלתימוצדקאחר.וגבלותגיל,מ



מהלך .22 הוא לשוויון הזכות את לעגן המהלך בעינינו כי ומדגישים שבים אנו

לתרוםלחיזוקהזכותולחיזוקהיותה ישבו המוצע, וגםבנוסחו וצודק, ראוי

מאות.שלישראלמדינהיהודיתודמוקרטיתברוחמגילתהעצ

 

 



בברכה,



עמירפוקסד"רובלשנייפרופ'



המכוןהישראלילדמוקרטיה


