
 

 

 

 

 

 לא צריך לעבוד שבשבילוהכבוד  -כבוד 

 1וניב ורובל קרמניצר (מוטהמרדכי )

 הקדמה

השפה העברית מעמידה בפנינו אתגר משמעותי במיוחד, . סוגים שונים של כבוד נםיש

-ו respectמכיוון שהיא כונסת יחדיו משמעויות שונות תחת מילה זו. כך, המילים האנגליות 

honor ."כוונתי לכבוד במשמעותו כ ,ברם, באומרי "כבוד" במאמר זה יתורגמו כ"כבוד-

ignityd זהו הכבוד  2האדם במשמעותו הבסיסית ביותר, בכבוד האנושי הכללי., כבודו של

למען ש הכבוד לכל אחד מאתנו באותה מידה,שייך שהמגיע לאדם מעצם היותו אדם, 

 ההבדלים ביניהם, ים על אףלא צריך לעבוד. הכבוד שהופך את כל בני האדם לשוו מימושו

נובע הוא קשור כל כך לאנושיות שלנו, הזה הכבוד  .האדם זכותם השווה לכבוד מכוחרק 

הכבוד הזה ניתן לכל אדם באופן שווה לחלוטין, ואחד ממנה וחיוני כדי לקיים אותה. 

מדרגי ובלתי תלוי בפעולות האדם אלא רק  מחלקיו המהותיים ביותר הוא היותו בלתי

אדם ב תגלםהמזהו אינו כבוד עצמי או כבוד חברתי, אלא מעין גרעין  3היותו אדם. םצבע

 4מכוח אנושיותו.

מלחמות העולם, שואת שתי  - הנפילות לתחתית שהתרחשו במאה העשריםבצד 

ידעה  ,שואת היהודים ופשעים נוספים של השמדת עם באפריקה ובקמבודיה הארמנים,

. הרחבת התשובה לשאלה "מהו "אדם"הרחבת המושג המאה העשרים גם הישגים גדולים ב

  המיוחל. שוויון הזכויותהובילה להתקדמות לעבר  ,אל התשובה הטבעית שלה אדם?"
                                                           

, ניב ורובלבירושלים;  פרופסור אמריטוס, האוניברסיטה העברית ,קרמניצר (מוטה)מרדכי  'פרופ 1
 סטודנט למשפטים 

 27-34: 2004, קמיר 2
  2016, מרגלית; 2000, קרמניצר 3
   2006, וינריב; 2001, ; סטטמן,Kremnitzer 2013 על הבנות שונות של מושג כבוד האדם ראו:  4
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 , כמו נשים, שחוריםהגדרת אדםלא נכללו בשבמשך אלפי שנות היסטוריה קבוצות 

, זכו ויותבעלי מוגבלומי שאינם לבנים, בעלי נטיות מיניות שונות מהטרוסקסואליות  וכל

, שהרי גם להסתכלות של שווים בין שווים. ודאי שאין להניח שהגענו כיום למצב מושלם

גזע, מוצא, דת, מגדר ונטייה מינית, אך קיימת במקומות מסוימים הפליה על רקע היום 

  הכר. בליהמצב בסוגיה זו השתפר ל ןהאחרועד לעשור שעל כך נראה כי אין מי שיחלוק 

, ושואת העם היהודיאחרי מלחמת העולם השנייה ג האדם, כחלק מהרחבת מוש

 .ד את כבוד האדםושים שנה, בלטה מגמה חזקה בעולם החופשי לרומם מאיובמשך כש

ניצני המגמה התגלו כבר בסמוך לשוך הקרבות העקובים מדם של מלחמת העולם השנייה, 

רסלית בדבר אימצה העצרת הכללית של האו"ם את "ההכרזה האוניב 1948כאשר בשנת 

 inherent) בכבוד הטבועהכרזה כי "הכרה הכבר בפתיחה שלה עומדת  5זכויות האדם".

dignity)  ובזכויות השוות והבלתי ניתנות להפרה של כל החברים במשפחת האדם היא

האדם נולדו  הבסיס לחופש, צדק ושלום בעולם". בסעיף הראשון להכרזה מודגש כי כל בני

 All human beings are born free and equal in dignity")) ובזכויות כבודבחופשיים ושווים 

and rights"). ןהאמנה הבי-( לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניותICCPR)  אימצה את

האזרחיות זכויות הנובעות  הקביעה שבהכרזה ואף הוסיפה כי מכבודו העצמי של האדם

שחוקק לאחר מלחמת העולם ק היסוד הגרמני הגדיל לעשות חו 6.והפוליטיות של בני האדם

שקיבע את כבוד האדם כערך חוקתי עליון ומוחלט בקובעו כי "כבוד האדם לא השנייה 

זמן לא רב, ניתן היה לפני עד  7ייפגע. כל רשות תהיה מחויבת להוקיר אותו ולהגן עליו".

. ואולם, כותהפי-, ושיש לה סימנים של קביעות ואיתקבעההלחשוב שמדובר בהתפתחות ש

ערך האדם, בביחס לכבוד האדם. במקום שוויון  מסוימת נסיגהחושפות השנים האחרונות 

 עליונותניתן להבחין שבמקומות רבים בעולם עולה קרנה של התפיסה ההפוכה, זו הרואה 

הרוב הלאומי מנצל את מעמדו  הרוב הלאומי על פני מי שאינם משתייכים אליו. של

י להזדקק למאמץ או עשייה מבלרק מכוח מוצאו האתני ולזולתו ומרומם את עצמו מעל 

פול סארטר בחיבורו על האנטישמיות: "בהתייחסי ליהודי  מיוחדים, כפי שעמד על כך ז'אן

כאל ישות נחותה ובזויה, הריני מודיע כי שייך אני לאליטה ]...[ איני צריך לעשות מאומה 

 8דה".כדי לזכות בעליונות זו, וגם איני עלול לאב

אשר  עליה עמדתי, הקודמתהתפתחות זו עשויה להאיר מחדש את המגמה 

עד אפילו  להאדיר את הזכות לכבוד אנושי ולרוממה מעל לזכויות האחרותבמסגרתה נהגו 

                                                           
   .באתר האו"םראו נוסח ההכרזה המקורי את  5
(: 1966-)נפתחה לחתימה ב 270, 269, 31ומדיניות, כ"א  לאומית בדבר זכויות אזרחיות-ןאמנה בי 6

"Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person"  . 
7 Basic Law for the Federal Republic of Germany, Art. 1.1עוד על מעמדו של כבוד האדם .  

  .2011, במשפט הגרמני ראו: קרמניצר וקרמר
 1978, סארטר 8
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לרמה של הגנה מוחלטת עליה. היו גם מי שתפסו את כבוד האדם כזכות האדם הבסיסית 

כך הן  –ככל שהן קרובות יותר לליבתה יה וביותר, אשר זכויות רבות אחרות מתבססות על

העלאת כבוד האדם למדרגה שכזו נבעה  9חשובות יותר וראויות להגנה משמעותית יותר.

משכנע שהיא חשובה יותר מן הזכות לחיים אין זה חשיבותה היתרה, שכן לאו דווקא בשל 

היא הגוף  ושלמותרגישותה ופגיעותה. בעוד שההגנה על החיים דווקא בשל אלא  ,עצמם

, אין זה כך ביחס ומהווה אחת מיסודות הציביליזציה האנושית מקדמת דנא אינטואיטיבית

לא להשפיל אדם אחר אינו דבר  .ניתן אפילו לומר את ההפךבמובן מסוים, לזכות לכבוד. 

תים יש לנו אף נטייה לפגוע בכבודו של האחר, נטייה היכולה להגיע ימובן מאליו כלל, ולע

את מעשי  הוקיע בחריפות מיוחדתונים. מניעים שכאלה הם לדוגמה הרצון לממניעים ש

 . הוקעה כזו יכולה להיעשותכמעשים רעים ופסולים בצדק(ו) נוינתפסים בעינה ,האחר

אף תים ילע. או תפיסתו כאויב המין האנושידמוניזציה שלו  ,אמצעות שלילת אנושיותוב

 נתעבים םמוכשרת עקב מעשי לעינויים,, כמו חשיפתו פגיעה רצינית בכבודו של אדם

. דוגמה נוספת לנטייה לפגוע בכבוד האדם המיוחסים לו, שבגינם נשללת אנושיותו המלאה

ידי השפלתו -, ועלת שניתן להציגו כשונה מאיתנו(ו)או לפח נה מאיתנווהאחר ש היא אם

סף של הערך המו ,אנו מרוממים את עצמנו. בדוגמה האחרונה, מתווסף לפגיעה בכבוד

אומנם לרבים מאיתנו, במיוחד כאלה שצמחו והתחנכו ידי הקטנת האחר. -הגדלה עצמית על

 תבתרבות דמוקרטית המעלה על נס את זכויות האדם, הגנה על כבוד האדם נשמע

של תופעות כמו ההולכים וגדלים ההיקף והנפח הסתכלות נכוחה על  אולם. תטריוויאלי

אומנם זוכה להסכמה האדם  כבוד שוויון ערךכי  דתלמתפיסות גזעניות, מוהתבטאויות 

מה  ףמשק אינואך חלקים גדולים בציבור, בקרב התנגדות נו זוכה לאו לפחות אי, רחבה

 .חושבים ומרגישיםרבים אחרים שאנשים 

בשורות הבאות אתאר את פגיעותה של הזכות לכבוד באמצעות המחשת הקושי 

. התמונה היא בעיקרה ביקורתית, נים עליהיהמג בפני להגנה עליה, ואת האתגרים העומדים

 הגנה ראויה על כבוד האדם. בהן ניכרתיצוינו גם נקודות אור,  ךא

המובהק ביותר והחזק ביותר של הגנה על כבוד האדם הוא האיסור על הגילוי 

לאומי -ןמוחלט לפי המשפט הבי זהו איסור. בלתי אנושי ומשפיל ,עינויים ועל יחס אכזרי

התברר שבמסגרת  ,והנה 11אשר נחשב היום למשפט מנהגי ולנורמה קוגנטית. 10ההסכמי

                                                           
זוהי תפיסה רווחת במשפט הישראלי, בין היתר בשל ההתפתחות ההיסטורית של המשפט החוקתי  9

 ,ידי מנסחה הבולט ביותר-סה זו עלייסוד: כבוד האדם וחירותו. להצגת תפ-בישראל על בסיס חוק
 .2014, ראו ברק

, בס' 6 לעיל ה"שת אזרחיות ומדיניות, לאומית בדבר זכויו-ןתחילתו של האיסור היא באמנה הבי 10
(. לאחר מכן, האיסור עוגן בהרחבה ובפירוט באמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, 1)7

 (. 1984-)נפתחה לחתימה ב 249, 31בלתי אנושיים או משפילים, כ"א 
11 Case, Dec. 10, 1998 , ICTYijaProsecutor v. Anto Furundž.  מחייב ואינו בר התניה. –קוגנטי 
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לעמוד  13וישראל 12המאבק בטרור, מתקשות גם מדינות דמוקרטיות כמו ארצות הברית

פעילות חבלנית של ניתנו תחילה הנחיות לשימוש בכוח פיזי בחקירות באיסור. בישראל 

מלכתית בראשות נשיא בית המשפט ועדת חקירה מ, ידי ועדת לנדוי-על עוינת )פח"ע(

, גילוייה המאוחריםו 300פרשת קו  בעקבות במישריןהעליון בדימוס משה לנדוי, שהוקמה 

הליכים המשפטיים שננקטו חקירתו בעינויים של קצין צה"ל סגן עיזאת נאפסו והוכן עקב 

אמצעי תים אין מנוס מלהשתמש בי, לעת לנדויעל בסיס חקירה זו. לפי מסקנות ועד נגדו

לחץ לשם יעילות החקירה של חשודים בפח"ע. מכל מקום, "אמצעי הלחץ צריכים להתרכז 

אלים של חקירה נמרצת וממושכת ובשימוש בתחבולות. אולם  בעיקר בלחץ פסיכולוגי לא

 14כאשר אלה אינם משיגים את המטרה, אין להימנע מהפעלת מידה מתונה של לחץ פיסי".

דק קבע כי לא ניתן להתיר מראש שימוש באמצעים פיזיים בית המשפט הגבוה לצבהמשך, 

לחוקר שנזקק לאמצעים כאלה לטעון לאחר מעשה להגנת  צר פתח נתןבחקירות, אך 

 15, פוטרת מאחריות פלילית.דיות של סכנהיבהתקיים תנאיה, שאינם כוללים מיר שא ,הצורך

ה שימוש בהגנת כיצד ייעשבג"ץ אף התיר ליועץ המשפטי לממשלה להנחות את עצמו 

התוצאה היא שבפועל ננקטים אמצעים פיזיים באישור של דרגי הפיקוד בשירות  16הצורך.

הביטחון הכללי, במקרים הנחשבים בעיני השירות כמקרי צורך. המדיניות היא להימנע 

שהם מחקירה פלילית אפילו של מקרים אלה בהם מודה המדינה כי נעשה שימוש באמצעים 

חרף המלצות ועדת טירקל שבדקה את  17ם מהגנת הצורך, בלתי חוקיים.על פניהם, ובהתעל

לא ניתן לדעת המדינה מתנגדת לתיעוד חזותי וקולי מלא של חקירות השב"כ, כך ש 18הנושא,

לא ניתן מכאן ש בות.ינס לוננקטים ובאיההאמצעים  םמה, מה בדיוק קורה בחדרי החקירות

בין קורבנותיו של הטרור כי  מתברראופן מלא. נשמר ב על עינויים לומר כי האיסור המוחלט

 התרופפות ההגנה על כבוד האדם.  - ניתן למצוא גם את הקורבן הזה

 חברהאין זו הדוגמה היחידה להשפעה המזיקה של הטרור על כבוד האדם. 

אף השטני, של וטרור נוטה לייחס את הפעילות הטרוריסטית לאופיים הרע, מול המתגוננת 

במסגרת זו, נעשית לטרוריסטים בות שבתוכן הם פועלים. יולא לנסוזריהם ועהטרוריסטים 

והחברה אותה הם תוקפים רואה אותם כרוע מוחלט הבא עליה לכלותה.  דמוניזציה,

כלל הדמוניזציה הזו עוברת חיש קל מן הטרוריסטים אל החשודים בטרור, ומהם אל 
                                                           

12 Johns, 2005 
  (2019)עתיד להתפרסם  .על עינויים בישראל באופן כללי ראו: קרמניצר ושני 13
  החקירה לעניין שיטות החקירה של שירות הביטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת:  ועדת 14

 (1987) 72-71 וחשבון חלק ראשון-דין
 (1999ק דינו של הנשיא ברק ), לפס94/5100בג"ץ  15
  לפסק דינו של הנשיא ברק 38, פס' שם 16
 (2019)עתיד להתפרסם  קרמניצר ושני , ראו ברשימת המקורות המשפטיים;2017, 5722/12בג"ץ  17

Kremnitzer & Shany, 9.7.2018; 6.3.2018  
 (;2013) 346ועדת טירקל  –דו"ח שני  ,2010במאי  31יום הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מ 18

 (24.9.2015) הארץ, רבידב' ; (18.2.2018) המכון הישראלי לדמוקרטיה, שני וקרמניצר
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פו של דבר, הדמוניזציה הזו בסו הטרוריסטים. איםהקבוצה הדתית או האתנית ממנה ב

, אשר מוצדקות עקב המאבק החברתי פגיעה בכבוד האנושימובילה לתופעות הכוללות 

בשדות מתבצע זה ש דוגמתעל בסיס אתני או דתי,  (profilingתיוג )תופעות כאלו הן  בטרור.

ענישה קולקטיבית מסוג הריסת בתים של חשודים בטרור, שבהם מתגוררים בני ו 19התעופה

ענישה כזו סותרת את עקרון האחריות האישית, מיסודותיה  20.משפחה בלתי מעורבים

  .יליזציהבהחשובים ביותר של הצי

אין מתייחסים אל בני אדם כאל שבמסגרתם הוא שנמנו לעיל לאמצעים  המשותף

, כגון הרתעה השגת מטרות שמחוצה להםעבור מטרות בפני עצמן אלא כאמצעים בלבד, 

כל אחד מהם הוא ר שא ,אינדיבידואליםאין מתייחסים אליהם כאל וסף, בנ 21.של אחרים

מצמצמת אותם למאפיין אחד ו אלא עושים להם רדוקציה המכווצת אותם ,עולם ומלואו

, ולא על בסיס התנהגות המיוחסת שעל בסיסו בלבד, השיוך הקבוצתי שלהם - שלהםבלבד 

קיע עצמם ממסוכנות זו המושלכת ואין לאל ידם להפ ;מסוכנותם המיוחדת מוסקת להם,

השימוש באמצעים הללו נשען על פיחות ערך האדם של מי שנוקטים אותם  .עליהם

כלפיהם. בה בעת, הוא מעביר מסר כזה מטעם המדינה אל החברה. מכאן שיש בו כדי 

התיוג, בעידוד הפוליטיקאים,  תפיסה חברתית כזו, שיש בה יסוד גזעני.לטפח, לקדם ולעודד 

", "השמאלנים - , רעה או שליליתלאדם לראות קבוצות שלמות כמקשה אחת גורם

ארגוני החברה האזרחית המבצעים  ,מעין זהאו "החרדים". באמצעות תיוג  "הערבים"

הופכים  ,ולשם פעילותם מקבלים מימון זר לטובת החברה בישראל פעולות חשובות

אין זה מפליא, לכן,  די לפגוע במדינה., הפועלים עבור מדינות זרות כלסוכנים זרים ולבוגדים

כמזיקים ארגוני החברה האזרחית רואה את ידי התיוג הזה ו-שהציבור הכללי מושפע על

 22.למדינה

הכללה התיוג גורם ל התיוג מתקיים כלפי המיעוטים בחברה. של תהליךשיאו 

ותומכי  לטרוריסטים, סייעני ,אתניות או דתיות ,ההופכת קבוצות מיעוט שלמותמסוכנת, 

שיטת משום שאחדים מהמשתייכים לקבוצה הם אכן כאלה. רק טרור או אוהדי טרור, 

מהווה כלי שרת היא מסוכנת, משום שהיא ההכללה וייחוס מעשי המיעוט לקבוצה כולה 

בידי מנהיגים פופוליסטים ולאומנים עבור מטרותיהם הפוליטיות. מנהיגים שכאלה מנצלים 

כזה, שאויב ור "האויב המשותף" אשר נגדו יש להתאחד. את התיוג וההכללה לשם אית

נטית נגד תהאו הרוב הלאומית קבוצתשל התלכדות גורם לגם מסוכן, ושהוא גם נחות 

הרעיון של שוויון אזרחי ותושבי, בתהליך זה, . הלאומני האויב המשותף ומאחורי המנהיג
                                                           

  2017, קרמניצר ואחרים 19
 2018, ; לניתוח עדכני של הסוגיה ראו כהן והרפז2010, גיל, תובל ולוי ראו: 20
 1965, נטאק 21
מהיהודים חשבו שארגוני זכויות האדם והאזרח, כמו  %59-כ ,2017ערכה בשנת כך, לפי בדיקה שנ 22

 2017 ,ואחרים , גורמים נזק למדינה. ראו הרמן"בצלם"ו "האגודה לזכויות האזרח"
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חלף בתפיסה שונה, מה סופג מכה קשה. למעשה, הוא מוהחל על כלל האזרחים והתושבים 

לפי המודל הזה,  23."דמוקרטיה לא ליברלית" , ראש ממשלת הונגריה, מכנהשויקטור אורבן

על בסיס השתייכות לקבוצה, לעומת רק לקבוצת הרוב הלאומי  ועליונות ניתנת עדיפות

זה גם סוד קסמה והפופולריות של תפיסה  .מעמד של אזרחים מדרגה שנייה לכל האחרים

היא מקפיצה באחת את בנות ובני הרוב הלאומי מעל האחרים, קפיצה שאין צורך זו, שכן 

-בהקשר הישראלי, חוק .שכן היא ניתנת רק מעצם ההשתייכות לקבוצת הרובלעמול למענה 

הולך באותו כיוון וניתן  2018שנחקק בשנת מדינת הלאום של העם היהודי  –יסוד: ישראל 

עליונות היהודים ב . חוק היסוד קובע מסמרותמה זוגלראותו כחלוץ פורץ דרך של מ

הודים לא זוכים אלה שאינם י .מי שאינם יהודים, בייחוד המיעוט הערבישל  םונחיתות

, ובכך זוכים למעין טרנספר סמלי כאילו אין הם קיימים בה , זאתבהגדרת המדינהלאזכור 

הערבים והמיעוטים  מקומם. חוק היסוד מוציא אתאין זה הרומז להם כי אין זו מדינתם ו

שוויון זכויות מלא, בניגוד גמור להכרזת  בו לא להזכירמהכלל, שהרי יוצריו התעקשו ש

את העליונות של החובה לקדם התיישבות יהודית וובמקום זאת הדגישו את העצמאות, 

, שזוכה ל"מעמד מיוחד" הערבית פני על "השפה הרשמית של המדינה" – השפה העברית

כבר כעת ניתן  מרגישים וחושבים אם היינו במקומם?היהודים ו אנחנו מה היינ 24.בלבד

המגמה שהכתיב חוק יסוד הלאום. כך, חברי מועצת  רות הבאושים שליפהלראות את 

עיריית עפולה נשבעו "לשמור על צביונה היהודי של העיר" והדירו הלכה למעשה את 

פגנות נגד מכירת דירות התקיימו בעבר הכל זאת בעיר בה  25תושביה העיר הערבים.

הלאומנית הנה כי כן, עליונות הרוב  26לאזרחים ערבים ונגד מכרזי בנייה בהם זכו ערבים.

 והגזענות מרימה את ראשה.לחברה,  תבחוק יסוד הלאום מחלחל ההכרוכ

שהם ההתקפה  27,פשעים נגד האנושותהמאבק נגד רצח עם, פשעי מלחמה ובצד 

התגבש כחלק בחיי אדם, מהפגיעה האנושה שלהם  כחלקהקשה ביותר על כבוד האדם 

מהמורשת ההומניסטית שלאחר מלחמת העולם השנייה המאבק המשפטי, החינוכי 

בכלל זה האיסור נגד הסתה גזענית. ווהחברתי נגד הגזענות וההפליה על בסיס של גזע, 

 ,הסתהעל רגשותיהם של מי שהם מושא ה להגןאיסור נועד ה לפיהבה רווחת, ילחשבניגוד 

תית של יהאמ תכליתה זהו רק היבט נלווה ובלתי הכרחי של האיסור על הסתה גזענית.

על ידית והישירה יהראשון הוא ההגנה המ .האיסור היא להגן על שני אינטרסים מוגנים

 ותיה השליליותמפני תוצא . האינטרס השני הוא מניעהרבנות ההסתהוכבודם האנושי של ק

איסורים פליליים המגבילים את חופש  ואלימות על בסיס גזעי. הפליה - הגזעית של ההסתה
                                                           

  של אורבן באתר. ראו נאומו 23
 מדינת הלאום של העם היהודי –ראל יסוד: יש-לחוק 4עיף ס 24
 (25.11.2018) וואלה, אשכנזי א'; (25.11.2018) ארץה, שפיגלנ'  25
  (21.6.2018) הארץ, שפיגלנ' ; (13.6.2018)וואלה , אשכנזיא'  26
 (.1948-)נפתחה לחתימה ב 65, 5אמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, כ"א  27
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געים בזכות יסוד כה חשובה ורגישה. ומשום שהם פ חייבים להיות צרים ומצומצמים הביטוי

, ואין הם מתיימרים, לכסות את מלוא השטח של התבטאויות גזעניות אין הם יכולים

לגזענות מכוונת בראש ובראשונה  כך, עבירת ההסתה מגונות שראוי להוקיע אותן חברתית.

בדברי ההסבר לתיקון החוק שהוסיף עבירה זו לספר החוקים  28על כבוד האדם.לשם הגנה 

של מדינת ישראל נומק האיסור על הסתה לגזענות במעמדו המיוחד של כבוד האדם: 

"המסורת העברית רואה בכבודו וביקרו של האדם, שנברא בצלם אלוקים, והשכנת השלום 

הבריות, ערכים נעלים ביותר. מאידך גיסא, השפלת כבוד האדם נחשבת במורשת ביו 

 29היהדות עבירה חמורה.

 השתלחהחומרה הכרוכה בהתבטאויות גזעניות, ניתן לזהות מגמה בישראל ל על רקע

בהקשר  .עוינות ומעשי איבה כלפי המדינהבכלל הערבים שהם אזרחי המדינה ולייחס להם 

לכנסת  לפני הבחירות נתניהוראש הממשלה בנימין של  ותטאותבהזה בולטת במיוחד 

נתניהו  30.בה תיאר במשתמע את הצבעת האזרחים הערבים כאיום על המדינה עשרים,ה

לאחרונה ללשון מכלילה ופוגענית כלפי הציבור הערבי בישראל באומרו שהמפלגות חזר 

לטון, גם כתומכות ולכן פסולות מכל השתתפות בש ,הערביות פועלות לחיסול המדינה

רק ן אינהמפלגות הערביות  ,נו הרואות כי אליבא דנתניהויעינ 31לה. מחוצהבממשלה 

מה"יש" , ואפילו במעט את מי שמבקש לשתף אותןגם פוסלות , אלא הן פסולות לחלוטין

אירועים מסוימים הזריזות של גורמי שלטון שונים לראות גישה זו מזכירה את  .המשותף

מאחורי האירוע. כזו שמה הרקע העובדתי במקום שלא ברור על רקע לאומני,  י טרורפיגועכ

באום אל הייתה התבטאותו של השר לביטחון פנים גלעד ארדן בנוגע לאירוע דריסת השוטר 

שיש ידי יעקוב אבו אלקיעאן שטען כי "חד משמעית מדובר בפיגוע" ואף טען -חיראן על

גם מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך  32.דאעשיסטי במשפחתו הזדהות עם ארגון הטרור האסלאמ

טען שמדובר ב"מחבל בן עוולה" זאת כחלק מעמדת המשטרה שראתה את האירוע כפיגוע 

חרף חקירת מח"ש שקבעה שלא היה מדובר בפיגוע, המשיך ארדן לטעון כי יש  33דריסה.

ידי -על כל הבדיקות שנעשו ,בסופו של דבר 34"."הסתברות גבוהה לכך שהתקיים פיגוע

מח"ש, השב"כ ופרקליטות המדינה, הגיעו למסקנה שאין ראיות לכך שמדובר בפיגוע אלא 

                                                           
 )להלן: חוק העונשין( 1977-התשל"זב לחוק העונשין 144ס'  28
 1728, ה"ח הממשלה 1985-(, התשמ"ה20ן מס' הצעת חוק לתיקון חוק העונשין )תיקו 29
לשונו המדויקת של נתניהו הייתה: "שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים נעים בכמויות  30

 אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים". 
 (21.2.2019) הארץ 31
  (23.2.2017) וואלה, לוי סדןא' ; nana10 (18.1.2017)חדשות  32
 NRG (18.1.2017), וטמןג' נ 33
 (22.4.2018) הארץ 34
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בעניין גל  הושמעוויות לא אחראיות דומות התבטא 35דווקא בכשל מבצעי של המשטרה.

, שלפי ראש הממשלה נתניהו והשר ארדן נגרמו כתוצאה מ"טרור 2016השריפות בשנת 

בסופו של  37את בתיהם של המציתים על רקע לאומני.השר ארדן אף קרא להרוס  36הצתות".

על רקע לאומני, וכל החשודים שנעצרו בחשד אחד כתב אישום לא דבר לא הוגש אף 

השליך למתיאור זה ניתן לזהות דפוס חוזר: נתניהו וממשלתו נוהגים  38להצתה שוחררו.

קלות שבה ניתן ה -. זהו דבר ייחודי לישראל דים על כלל הציבור הערבייממעשיהם של יח

 .להפוך את כלל האזרחים הערבים לאויבים

 הם אויב הפלסטיניםהוא שכל  בראשות נתניהוהנרטיב מבית מדרשו של הימין 

חוק "החוק הקרוי בשם הציני  למסגרת זו נכנס למשלישראל. מדינת מהותי ונצחי של 

ד אחד הוא , בה צינית בישראלסטד המשפחה הפלושבא למנוע את איח 39,"איחוד משפחות

הערבים הישראלים הם חלק מן  סטיני תושב השטחים.לפלסטיני ישראלי וצד אחר הוא פ

ד"ר  תלמידו של כהנא,האויב הזה. הגזענים נוקטים לשון התחכמות, כפי שהסביר יפה 

הם סבורים שמצאו  40: "אסור לומר 'ערבים', אז אני אדבר על האויב הערבי".ארי-בןמיכאל 

חוסר נאמנות,  -את התכונות שהם מייחסים לערבים הישראלים  פטנט מוחק גזענות:

בוגדנות, אופי שפל ורצחני, אין הם מייחסים לכלל הערבים שהרי יש אחוז או פחות מאחוז 

ארי: "צריך לקרוא לכלב הזה בשמו, הם אויבים -שהוא שונה לטובה, כפי שאמר אותו בן

אמנים, אך אפשר לספור אותם באחוז שלנו, הם רוצים להשמיד אותנו, יש כמובן ערבים נ

הם כאילו שכחו שגזענות, ובכלל זה אנטישמיות, התבססה תמיד על  41ופחות מאחוז".

הכללה מסויגת ולא מוחלטת כדוגמת "אחדים מטובי חברי הם יהודים". השינוי שעברה 

התנגדות ב דגלהאם בעבר הפוליטיקה הישראלית  ישראל ביחס לגזענים בוטים הוא עצום.

שהתבטאה  - ך אל מחוץ לכנסת"כ תתנועלשיח גזעני מובהק ותמיכה בהוצאת  לקיר קירמ

ביציאה כל חברי הכנסת מאולם המליאה בזמן נאומי מאיר כהנא בזמן כהונתו כחבר גם 

ללחץ של ראש הממשלה על  נו עדיםהיי 2019לקראת בחירות אפריל שהרי  42הכנסת,

, תלמידיו הישירים שתכניס את נציגיה "הודיתעוצמה י"המפלגות הדתיות ליצור ברית עם 

ואכן, המפלגות הדתיות נענו לבקשתו ואיחדו כוחות יחד . לכנסת והנלהבים של אותו כהנא,

                                                           
 הארץ, וייץג' ; netY (1.5.2018), ראב"דא' סניור וא' ; (1.5.2018) הארץ, בריינרי' בן זכרי וא'  35
(10.6.2018) 
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  (26.11.2016) החדשות, נוסבאוםמ' ויס וד' ; (27.11.2016) הארץ 37
  (17.1.2017) החדשות, נסארפ'  38
 .2003-שמו הרשמי הוא: חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג 39
  Ynet (2.2.2009), נחשוניק'  40
   1-2בערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את השתתפות המשיבים  107ראו פס'  41

ראו ברשימת המקורות  ,פריג' נ' בן ארי, 1866/19בע"ב  21-חירות לכנסת הכמועמדים בב
 (6.3.2019) וואלה, אדמקרי' המשפטיים; 

 בהקשר זה ידועה הפתיחה למרבית נאומיו במליאה: "אדוני היושב ראש, כנסת ריקה".   42



ד לעבו ך  י לו לא צר י  הכבוד שבשב

127 
 

הרוב הפוליטי בוועדת הבחירות זכו לתמיכת אף  ארי,-, לרבות בןעם הכהניסטים. הם

פטי לממשלה ת של היועץ המשימשמע-חד חרף המלצה להיבחר לכנסת, זכותםבהמרכזית 

"בן ארי מסית לליבוי יצרים שיטתי על  המשפטי נימק את המלצתו: . היועץלפסול אותו

אתני נגד האוכלוסייה הערבית, באופן המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום. בן -יסוד לאומי

ארי קורא לשלילה אלימה של זכויות האוכלוסייה הערבית, לביזוי שיטתי ומכוון שלהם, 

  43אתני, כ'אומה רצחנית'".-ן לפי יסוד לאומיהמאובחנת כמוב

רובו מה שמסוכן יותר מהגזענות המצחינה מבית המדרש הכהניסטי היא עמדת 

את מהם השוללת כזו , הערבים ישראל יה איבה ועוינות כלפי אזרחייהרוו הגדול של הימין

עמדה  יתרה מכך, .מעמדם כאזרחים שווים וכמשתתפים לגיטימיים בפוליטיקה הישראלית

שאינו ימין בפוליטיקה גם מי . זו מחלחלת גם לעבר חוגים שאינם חוגי ימין מובהקים

עמדות התומכות בהדרה של הציבור הערבי ישראלי. כך לדוגמה, מתחיל לאמץ  הישראלית

מחקרים הראו שישנו רוב ברור וקבוע בציבור היהודי לעמדה שהחלטות גורליות למדינה, הן 

הן בנושאי שיטת הממשל ומבנה הכלכלה והחברה, צריכות להתקבל ו בנושאי שלום וביטחון

טחוני למעט יב-ברוב יהודי בלבד. גם לפי הפילוח הפוליטי, בכל הקבוצות על הרצף המדיני

הניסיונות החוזרים תופעות נוספות הקשורות למגמה זו הן  44השמאל, יש רוב לעמדה זו.

 , כאמור,פסול רשימות ומועמדים ערבים וכןונשנים בהם ניתן לצפות בכל מערכת בחירות, ל

נראה כי מתקיים  45הפסילה הגורפת של המפלגות הערביות משיתוף פעולה קואליציוני.

 שטחיםאוכלוסייה הפלסטינית באפקט מצטבר הרסני של השליטה המתמשכת של ישראל ב

 הכובש אינו יכולכדי להצדיק את שליטתו באנשים אחרים, . דומה ש1967-שנכבשו ב

 היחס הזה ושלילה מתמשכת של 46.להימנע מלראות בהם גם אנשים נחותים וגם אויבים

זכויות פוליטיות ואזרחיות מתושבי השטחים אינו יכול שלא להקרין על היחס כלפי הערבים 

צעדים שלטוניים שונים כמו "חוק איחוד המשפחות", ענישה קולקטיבית  הישראלים.

טרור המחריבה את הבית גם של מי שהם קרובי באמצעות הריסת בתים של חשודים ב

 המקנים גושפנק ,משפחה בלתי מעורבים בטרור של החשוד, תיוג אתני ודתי וכיוצא באלה

 לעמדות גזעניות. משלתיתמ

רק בתחושות הרעות והקשות  ןשל עמדות אלה אינ ותהשליליות וההשלכות התוצא

אלא גם  ,בודם האנושי של הערביםיוצרות ומחזקות בקרב שני הציבורים והפגיעה בכ ןשה

מזמינות התנהגות של הפליה לרעה, הדרה, ואף אלימות. הניסיון מלמד על הקשר  ןשה

כבוד האנושי של קבוצה לבין אלימות כלפיה, עד כדי נכונות לגרשה בפגיעות המובהק בין 
                                                           

מת המקורות ראו ברשי, (13.3.2019) 1866/19לממשלה בע"ב לעמדה מטעם היועץ המשפטי  60פס'  43
 המשפטיים.

 78-80: 2018, הרמן, הלר, ענבי ועומר 44
  Ynet (23.1.2013), ברוטצ' זיתון וי' יעשה גוש חוסם עם הזועביז. יכפי שאמר יאיר לפיד כי לא  45
 43-61: 2005, ממי 46
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א הו בכוח או אף להשמידה. הצירוף של נחיתות מבחינה אנושית יחד עם ייחוס אויבות

  נפיץ במיוחד.

 לובש את האופי של הכללת האויב עלהוא בכך שטמון הישראלי של המקרה הייחוד 

ראש התבטאו לא לחינם . כלל האזרחים הערבים של המדינהעל בכללם ו ,הפלסטיניםכלל 

הם יודעים כי היד על ההדק בנוגע לייחוס  :הממשלה ופוליטיקאים בכירים כפי שהובא לעיל

המציאות הזו היא תוצאה של דמוניזציה מתמשכת  ד ערבים קלה במיוחד.פשעים וטרור כנג

הדמוניזציה  הודי.וארוכת שנים, אשר ללא ספק חלחלה עמוק לתוך התודעה של הציבור הי

אדנותית ומתנשאת הסתכלות גרמה לואצל רבים, עליונות הזו יצרה בסופו של דבר תחושת 

ולכן לא  ,לרגשותנה בראש ובראשונה וו פהדמוניזציה הז נחות ומאיים. נחשבלפי מי שכ

המצב בישראל קשה  גזענות.היא רציונלית כמענה או כהדיפה של רניתן לסמוך על שקלא וט

במיוחד, מכיוון שהסולידריות של הרוב היהודי נבנתה בחלקה על התנגדות ל"אחר" הערבי 

ך התפתח כ 47והפלייתו לרעה. ושלילתו, התפתחות אשר בכוחה לעודד פגיעה ב"אחר"

במדינת ישראל פרטיקולריזם יהודי המשלב דתיות ולאומנות, ומתאפיין בהתנשאות ובאיבה 

ואכן, ההיסטוריה מלמדת כי ביחסים בין רוב המחזיק בכל עמדות  .כלפי המיעוט הערבי

הכוח ובשלטון לבין מיעוט לאומי, קל מאוד להתפתות וליפול ליחס עריצותי ומפלה כלפי 

חייבת להילחם  םחשובינדבכיה הנה הרואה את כבוד האדם כאחד מהמיעוט. חברה הגו

 48ההגנה על כבוד האדם.אבן הראשה של ה ולהגן בעוז על השוויון כבסכנת ההפלי

גם אלא  ,הם קורבנותיה לא רק ערביםהגזענות אינה עוצרת בערבים הישראלים. 

אינם יהודים ואנשים אחרים ש גם מבקשי מקלט מאפריקהובשל צבעם  יהודים אתיופים

כלפי אוכלוסיות  49.מאכיפת יתר של החוק נגדםומעוינות, מהפליה לרעה  לפי דתם סובלים

ייחוס מכליל של מאפיינים אלו רווחת בציבוריות הישראלית רטוריקה המאופיינת ב

. הם מואשמים בהיותם נטע זר במדינה, כמסכנים את ביטחון האזרחים וכמועדים  שליליים

זה מהווה פגיעה חריפה בכבוד האדם של מבקשי המקלט, אך הפוגעים יחס  50.לעבריינות

בהם לא מהססים לנצל את חולשתם החברתית הנובעת ממעמדם האזרחי הרעוע, ותוקפים 

 אותם שוב ושוב. 

יחס כמו גזעני ניתן למצוא גם כלפי נשים. הדרת נשים בישראל, ההולכת ומתגברת, 

ר שאבעיקר פתיינות , ליות לנשים באשר הן כאלהתכונות שלי וסעל ייח בין היתר מבוססת

                                                           
 314: 2017, קרמניצר 47
; 685-706: 2014רק, ב בת של הזכות לכבוד במשפט הישראלי ראו:-עוד על הזכות לשוויון כזכות 48

 2006זמיר, ; 63: 2016מדינה, 
ת מנכ"לית משרד המשפטים בנושא יוצאי אתיופיה: הצוות והדו"ח שהוציא צוות בראש :ראו 49

  22-21: 2016, למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה
 Ynet, לוןאא' ; (13.8.2015) 7ערוץ , ברוךח'  ;Ynet (24.5.2012), אפריםע' אזולאי ומ' ראו:  50

ראו גם ; )Ynet (24.5.2012, ברנרנ' פיילר וב' אפרים, ע' ; (21.2.2017) וואלה, רבידא' ; (16.12.2018)
  112, תשע"ו: אריאלימיקל ת הסקירה אצל א
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ברי שגם הדרה זו, אשר  שדבקה באישה באשר היא כזו.והיצר הגברי אינו יכול לעמוד בפניה 

, הן , הינה פגיעה בוטה בכבוד האדם של נשים"נפרדות אך שוות"מנסה להיתלות באמרה 

בהדרת הנשים מהספרה מכוח הפגיעה בשוויון בין המינים והן בהשפלה הישירה הכרוכה 

  51הציבורית העיקרית.

מעמדו המעורער של כבוד האדם בחברה הישראלית אינו מתמצה רק בגזענות 

ובהפליה הנגזרת ממנה. אחת מנקודות הפגיעה המשמעותיות ביותר של הכבוד האנושי 

קבוצות בחברה פגיעות  לוכאשר בוחנים איכללי. ה-בישראל נמצאת במישור החברתי

 הקבוצות החלשות מבחינות שונותדווקא חינת כבודן האנושי, מתברר כי במיוחד מב

העניים המרודים כך, אינו זוכה להגנה מספקת.  ןהן אלה שכבוד והראויות ביותר להגנה,

במצב קבוע של השפלה.  נמצאיםהסובלים מחרפת רעב או חיים על הגבול של חרפת רעב 

ושי, ושהיא עצמה אינה ענייה, צריכה מדינה דמוקרטית המחויבת לכבוד אנ, אור זאתל

חובה זו נובעת מההתחייבות , ראשית 52להבטיח תנאים של קיום אנושי בכבוד לכל תושביה.

הדמוקרטיה כשיטה הבנויה על ה של יהיא גם יוצאת מאופי, אך דםכבוד הא לכבד את

של עוני השתתפות פוליטית מושכלת של כלל האזרחיות והאזרחים. מי שנמצא במצב 

לא לחינם הכירה  53, אינו מסוגל להשתתפות כזו, ולכן יש לעקור את ההימצאות הזו.נוולמ

לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות ב"זכות כל אדם לרמת -ןהאמנה הבי

חיים נאותה, לרבות מזון, מלבושים ודיור נאותים, ולשיפור מתמיד בתנאי קיומו". המדינות 

ישראל, התחייבו לנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח את ן בההחתומות על האמנה, 

ה הזכות לחינוך כזכות חברתית חשובה, ריחד איתה, הוכ 54מימוש הזכות לרמת חיים נאותה.

ואכן, הזכות  55מכיוון שהחינוך נועד "לפיתוחן המלא של אישיות האדם ותחושת כבודו".

זכות חברתית חשובה  56ד האדם.לחינוך הוכרה כזכות חוקתית בישראל, כזו הנגזרת מכבו

לאומי והוכרה -ןנוספת היא הזכות לבריאות, אשר גם היא זכתה להגנה במישור המשפט הבי

בענייננו, הזכות לבריאות חשובה במיוחד  57בארץ כזכות חוקתית הנובעת מכבוד האדם.

ם חולים קשי –נמצאות במצב קשה ביותר הנה באופן ישיר על אוכלוסיות ימכיוון שהיא מג

וכרוניים, בעלי מוגבלויות ואנשים הלוקים בנפשם ובשכלם. קבוצות אלו הן אוכלוסיות 

מחמת חולשתן הפיזית  פגיעות במיוחד וכבודן האנושי נמצא בפוטנציאל לפגיעה מתמדת
                                                           

 746/07בעניין זה בולטת במיוחד פרשת ההפרדה באוטובוסים שכונו "קווי מהדרין". ראו: בג"ץ  51
 .773: 2012, רימלט; 703: 2013, יגר; טרברשימת המקורות המשפטיים

 ברשימת המקורות המשפטיים. 366/03; בג"ץ 10662/04; בג"ץ 547-614 :2014 ראו ברק, 52
    2017, מדינה; 227: 2015, מדינה; 145: 2015, ברק   
 עתיד להתפרסם() ורובל-ראו קרמניצר ו 53
)נפתחה  205 31"א ותרבותיות, כלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות -ןלאמנה הבי 11ס'  54

 (1966-לחתימה ב
 (1)13שם, בס'  55
 151: 2014חזן, -; פרי793-818, 2014 ברק, 56
  113: 1997, כרמי, ראו ברשימת המקורות המשפטיים; 1105/06בג"ץ  57
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ההגנה על זכויות חברתיות כקיום מינימלי  58והנפשית, הגוררת לרוב גם חולשה חברתית.

על והכרחית לשם שמירה על כבוד האדם בהבנתו הראויה  בכבוד, חינוך ובריאות, היא

בשנים האחרונות ניכרת מגמה  חברה מתוקנת להבטיח את התקיימותן של הזכויות הללו.

זכו המשפט העליון, במסגרתה ניתנת הגנה לזכויות חברתיות, אשר לא  חיובית בפסיקת בית

בכך זו ולתמוך  יש לעודד מגמה 59בשנים עברו מבחינה משפטית. להגנה של ממש

שמסקנותיה יחלחלו גם למוסדות הרשות המבצעת, לשם שמירה טובה יותר והרמטית יותר 

 על כבוד האדם.

החובה לייחס חשיבות לכבוד האנושי אינה חלה רק על אוכלוסיות מוחלשות 

המעוררות בנו חמלה ואהדה. חובה זו פורסת את כנפיה גם על אוכלוסיות אשר 

א להוקיע אותן ולא לחוס על כבודן. אוכלוסיות שכאלה הן עבריינים האינטואיציה שלנו הי

לייחס חשיבות ו להתנכר להם, להתנער מהם מורשעים וחשודים בעבירה, אשר קל יחסית

כחלק  . לכן, דווקא בעניינם חשוב להתעקש על הגנה על כבוד האדם שלהם.פחותה לכבודם

 מנחה בשיקולי ההרשעה והענישה,קרון האשמה כעיקרון הייש לראות את עמהגנה זו, 

 של  לייחס משמעות פחותה לשיקול לפחות מבחינת קביעת הגבול העליון לענישה. ראוי

, מכיוון ששיקולים אלו רואים באדם אמצעי בלבד עבור השגת מטרות ת הרביםהרתע

נטיאנית. במישור זה, ניתן לראות אובכך פוגעים בכבודו לפי התפיסה הק ,חברתיות כלליות

לחוק העונשין בוטלה  39בתיקון , למשל כך 60תפתחות חיובית בחקיקה הישראלית.ה

דוקטרינת האחריות המוחלטת, שמשמעה הטלת אחריות פלילית על מבצע העבירה 

, ובמקומה נקבעה בהתקיים מצב עובדתי מסוים ללא כל התחשבות במצבו התודעתי

בתיקון זה  61.לסתור רשאי"אחריות קפידה", במסגרתה קמה חזקת רשלנות אשר הנאשם 

אמת מידה אובייקטיבית של האדם ה גם אמת המידה לקביעת האחריות ברשלנות מתשונ

שינוי זה מאפשר התחשבות בנסיבות אישיות  62הסביר ל"אדם מן היישוב בנסיבות העניין".

התפתחות חקיקתית  63של עושה העבירה ואינדיבידואליזציה של מושג הרשלנות הפלילית.

לחוק העונשין בעניין הבניית שיקול הדעת  113וספת בהקשר זה הוא תיקון חיובית נ

"העיקרון המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין כי במסגרת התיקון נקבע  64בענישה.

חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל 

                                                           
 )עתיד להתפרסם( עתיד להתפרסם(; בעניין זה ראו גם בלאנדר, הבר וקרמניצר) קרמניצר 58
 7201, ברק ארז 59
 81: 2006, קרמניצר 60
 1994-כללי( התשנ״ד ( )חלק מקדמי וחלק39חוק העונשין )תיקון מס׳  61
  לחוק העונשין 21ס'  62
 99-102: 1996, ; פרוש88-94: 1995, ; קרמניצר85-86 :2006קרמניצר,  63
 2012-התשע״ב(, 113חוק העונשין )תיקון מס׳  64
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על של מדיניות הענישה בישראל אכן תואמת את ה-קביעת עיקרון הלימה כעיקרון 65עליו".

כבוד האדם, שהרי ברי שאין להשתמש בעבריין כאמצעי להשגת מטרות מחוצה לו כהרתעה 

לפי החריג הראשון ניתן לחרוג ממתחם העונש ההולם לעיקרון זה שני חריגים.  כללית.

עבריין, ולא במובן שנוגע למסוכנות המיוחדת של הלמעשה העבירה למען שלום הציבור, 

 אכן תואמת ,חריג השיקום, החריגה השנייה המותרת ממתחם ההלימה 66להרתעת הרבים.

לתפיסה המייחסת חשיבות לכבוד האדם. לפי החריג, ניתן לחרוג ממתחם ההלימה אם 

חריג זה תואם לכיבוד כבוד האדם  67הנאשם "השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם".

הוא שליט על עצמו, ובידיו היכולת לעצב את עצמו, י האדם מכיוון שבמסגרתו מכירים כ

גם בהיבטים מרכזיים  - משתנה בפועלאף יכול להשתנות ו ואף לעצב את עצמו מחדש. הוא

ולכן גם אם אדם  .היא מעשה אנושי ביותרוחזרה מדרך רעה . חרטה חייו והתנהלותושל 

התחרט ושיקם את עצמו. הקיום עבר עבירה, יש חובה להענישו, אבל ניתן להקל עליו אם 

, ולכן גישת ענישה הדוגלת בכבוד האדם עדיף שתאמץ גישה נתון לשינויהאנושי הוא נזיל ו

גמישה ומתחשבת בענישה, בניגוד לענישה הקדומה שביכרה עונשים בלתי הפיכים כדוגמת 

 עונש מוות או גרימת נכות.

 רק במישור הדין ההחובה לשמור על כבוד האדם במשפט הפלילי אינה מתמצ

-ןבמשפט הבי היא זכות יסודהזכות להליך הוגן  68המהותי, אלא קיימת גם בדין הפרוצדורלי.

לאומית בדבר -ןובאמנה הבי 69לאומי ועוגנה בהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם

באופן מעשי, כבוד האדם מוגן בתחום ההליך הפלילי באמצעות  70זכויות אזרחיות ומדיניות.

הזכות להיות נוכח במשפט, הזכות למשפט פומבי הן  ניהןיבהחשובות . דוקטרינותמספר 

 ,לדעת באיזו עבירה הוא מואשםהנאשם זכות ותלויה וניטרלית,  בפני ערכאה בלתי

לעיין בחומר החקירה נגדו ולהתעמת עם המעידים נגדו. , להביא ראיות רלוונטיות, להתגונן

 ולהיוועצות עם עורך זכות להגנה משפטיתה וגן גם אתכמו כן, נהוג לכלול בזכות להליך ה

חזקת החפות והנטל המוטל על התביעה להוכיח את אשמת הנאשם מעבר לספק את , דין

אגד הזכויות שיש לחשוד  72לא לחינם הזכות להליך הוגן הוכרה כזכות יסוד חוקתית. 71.סביר

                                                           
 ב לחוק העונשין40ס'  65
שי שהנאשם יחזור ויבצע עבירות, וכי החמרה בעונשו והרחקתו מהציבור כאשר ישנו "חשש ממ 66

 90-89 :2006 ראו: קרמניצר,ו ה(.40נדרשות כדי להגן על שלום הציבור" )שם, בס' 
  ד לחוק העונשין40ס'  67
  Habesch, 2015-Saba &Kremnitzerלהרחבה ראו:  68
 להכרזה 10-11ס'  69
 לאמנה 14ס'  70
 : 2014 ברק,; 155: 1996, גרוסראו ברשימת המקורות המשפטיים;  ,(2006) 560, 614 1, 5121/98ע"פ  71

879-863 
. לאור החשיבות של הפומביות ושיתוף הנאשם , ראו ברשימת המקורות המשפטיים3032/99מ"ח  72

בהליך, קבעה הפסיקה כי זכותו של הנאשם להיות נוכח במשפטו היא זכות בעלת מעמד חוקתי 
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 תן על כבוד האדם שלוולנאשם במהלך סדר הדין הפלילי מטרתו להבטיח לשמור ככל הני

פט פלילי במדינה המכבדת ש. מאובייקט בלבדאל סובייקט ולא כאל ועל התייחסות אליו כ

חים של שקיפות והוגנות, זאת במטרה יאת כבוד האדם חייב להיות נאמן לפרמטרים קש

למנוע מצבים לא ראויים כדוגמת המשפטים הידועים של האינקוויזיטורים בימי הביניים או 

ברומן הגדול קיצוניים של אי הבנת ההליך המשפטי כפי שהסופר פרנץ קפקא תיאר  מצבים

המצב הקפקאי בו עומד היחיד מול מערכת באופן מעורר השתאות ואימה.  המשפטשלו 

מה מהווה פגיעה בוטה בכבוד האדם יברורה ואינו יודע כיצד להתמודד ע אטומה ובלתי

ור הקשר ההדוק בין הזכות להליך הוגן לא 73נוכח תחושת ההשפלה שמצב שכזה גורר.

לשמירה על כבוד האדם, נקל להבין את הביקורת הנמתחת באופן תדיר על פרקטיקת 

נהלי עלולה המעצר המנהלי, במסגרתה הזכות להליך הוגן מופרת באופן חריף. כך, לעציר המ  

ו מכיוון שלא להימסר סיבת מעצרו, העצור ועורך דינו אינם יודעים אילו ראיות יש נגד

שהחומר בהליך הוא רובו ככולו חסוי ובמסגרת הליך שכזה המדינה לא נדרשת לעמוד בסף 

ההוכחה הרגיל במשפט הפלילי. אי כיבוד הזכות להליך הוגן במעצר מנהלי גורמת לכך 

יכולת להשפיע על גורלו והוא רואה את ההליך כשרירותי לחלוטין, הניטלת מהעציר ש

ן לתפיסה המייחסת חשיבות לכבוד האדם וליכולתו לעצב את מציאות המנוגדת לחלוטי

  74חייו כפי רצונו.

אם הנאשם מורשע בדין ונשלח יתרה מכך, החובה לשמור על כבוד האדם לא נגמרת 

לבית הסוהר. בית המשפט העליון קבע בעבר כי גם לאסירים קיימת הזכות לכבוד האדם. 

בתי סוהר פרטיים, מכיוון שכליאתם של בעקבות זכותם זו, אסר בית המשפט על הפעלת 

אסירים בבית סוהר בניהול פרטי הופך אותם לאמצעי להפקת רווחים כספיים ובכך פוגעת 

יסוד: כבוד -נעשה לא מעט בעשורים האחרונים, ובמיוחד מאז חקיקת חוק 75בזכותם לכבוד.

וגם של , האדם וחירותו כדי לשמור על כבודם האנושי של חשודים, נאשמים ועבריינים

, והיא טעונה מאמץ מתמיד שלמההוויש לברך על כך. ואולם המלאכה לא , רהיקורבנות העב

מר כבודם האנושי גם של מי שאינם מעוררים את אהדתנו ואת ישכדי להבטיח שי ומתמשך

  יה שלנו.תהאמפ

את של דבריו הנכוחים של הסופר הגדול טולסטוי בסיפורו אביא  ,במקום סיכום

. בקטע קצר זה, עומד טולסטוי על החשיבות שברגש בפיו של נכליודובששם  ,"התחייה"

                                                                                                                                               
לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין(. , 8823/07רת של הזכות להליך הוגן )בש"פ חוקי כנגז-על

 .1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 126זכות זו אף מעוגנת בס' 
73 84-, 2013: 83Kremnitzer 
  157-170 :2017, ראו בהרחבה: קרמניצר ואחרים 74
ראו גם את פסק הדין שקבע כי כבוד האדם כולל גם . נישלפסק דינה של הנשיאה בי, 2605/05בג"ץ  75

י מינימלי זאת הזכות לקיום בסיסי בכבוד, אשר בכללה נדרש לספק לכל עציר ואסיר שטח מחיה פי
 לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין. , 1892/14אשר מהוה צורך בסיסי וקיומי )בג"ץ 
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אותו זה, המאמר ה דןהחמלה וייחוס הכבוד לכל בן אנוש. כבוד זה הוא הכבוד האנושי בו 

 כבוד שעבורו לא צריך לעבוד:

כל זה נעשה משום שכל האנשים האלה, מושלי פלך, מפקחים על בתי סוהר, קציני 
סבורים שיש מצבים בעולם שאינם מחייבים יחס אנושי כלפי  –משטרה, שוטרים 

כל האנשים האלה היו ככל הנראה חסינים, אטומים, לרגש הפשוט [ ...] בני אדם
ביותר של חמלה, רק מפני שהיו בשירות המדינה. כמשרתיה, הם נאטמו בפני רגש 

[ ...] אהבת האדם, כשם שהאדמה הזו המרוצפת אבנים מסותתות אינה חדירה לגשם
אהבה  - מחריד לראות אנשים שניטלה מהם התכונה האנושית החשובה ביותר

כל העניין הוא בכך שאנשים סבורים שיש מצבים שאפשר לנהוג [ ...] וחמלה לזולת
בהם בבן אדם ללא אהבה, ואין מצבים כאלה. בעצמים אפשר לנהוג ללא אהבה, אך 

ור לנהוג בדבורים ללא זהירות. בבני אדם אסור לנהוג ללא אהבה, בדיוק כשם שאס
זאת תכונתן של הדבורים. אם תנהג בהן בחוסר זהירות, תזיק להן ולעצמך. אותו 
הדבר חל על בני אדם. ולא ייתכן שיהיה אחרת, שהרי אהבה הדדית בין בני אדם 

  76.הנה חוק יסוד בחיים האנושיים

 ביבליוגרפיה

 .מטופל-כבוד האדם כערך עליון ביחסי מטפל רסם(. קרמניצר, מ' )עתיד להתפד', הבר, כ' ו לאנדר,ב
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 320-322 :2010טולסטוי,  76
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