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מעברי� ומכשולי� להטמעת דיני זכויות האד� : הקדמה

  לאומיי� בישראל�הבי�

  *תומר ברודי

שלושת המאמרי� שבאסופה זו ה� תוצרי עבודתה של קבוצת מחקר של מרכז מינרבה לזכויות 

�הבי� שעסקה בנושא הטמעת דיני זכויות האד�, האד� באוניברסיטה העברית בירושלי�

הנחת המוצא   אחדות הייתה את עבודתה לפני שני� קבוצת המחקרהחלהשכ. ישראללאומיי� ב

, לאומיי� לבי� מערכת המשפט הישראלית קיי� מתח�  שבי� דיני זכויות האד� הבי�שלההברורה 

 לשורה ארוכה של וולונטריתמחד גיסא מדינת ישראל התחייבה . רבמתח היה הלעתי� א� 

לאמנות אלה משמעות .  את זכויות האד� המנויות בה�מליתפורלאומיות המעגנות ��אמנות בי

ודאי שכ� בהתחשב במעמד� המנהגי .  לכל פעולה ממשלתיתנוגעמשפטית בתו� המדינה וב

מאיד� גיסא דיני זכויות ו ,שה� בעלות אופי אוניברסלי, לאומי של חלק גדול מזכויות האד�� �הבי

 כהתערבות זרה –ר ובפרוזדורי השלטו�  בציבו– רבי� בעינילאומיי� נתפסי� �האד� הבי�

והטמעת� עומדת בפני שורה של מכשולי� , שלה) והחו�(בריבונותה של המדינה ובענייני הפני� 

  .  משפטיי� וארגוניי�,חברתיי�, תרבותיי�, פוליטיי�
ולמעשה הוא פועל יוצא טבעי והגיוני של הקמתה , מתח זה ודאי אינו ייחודי למדינת ישראל

לאומיי� שמטרתה המרכזית היא הגבלת כוח� ויכולת� של �� דיני� ומוסדות בישל מערכת
מדינות וממשלות לנצל לרעה את כוח השררה ולפגוע בזכויות האד� של אזרחיה� ושל הנתוני� 

, בעת כתיבת שורות אלה מתח זה בא לידי ביטוי בולט במספר רב של מדינות בעול�. שליטת�ב
" תגובת הנגד"די כ� שבפורומי� רבי� מתקיימי� דיוני� בעד כ, בעול� המפותח והמתפתח

 בהקשר הישראלי ביטוי 1.לאומיי�� למערכת דיני זכויות האד� הבי�בנוגעהקשה המסתמנת 
, 2017 בדברי שרת המשפטי� איילת שקד בנאו� שנשאה בסו� אוגוסט מצויחרי� למתח הזה 

לכופ� , ג� לא תמשי�: ני אומרת כא�וא, הציונות אינה צריכה להמשי�"ובה צוטטה כאומרת כי 

_____________________________________  

מרכז מינרבה , מנהל אקדמי; לאומיי���והמחלקה ליחסי� ביהפקולטה למשפטי� , פרופסור חבר   *
 .האוניברסיטה העברית בירושלי�, לזכויות האד�

 Philip Alston, The Populist Challenge to Human Rights, 9 JOURNAL OF HUMANראו למשל   1

RIGHTS PRACTICE 1, 1–15 (2017) ה. ומאמרי� נוספי� באותו הגיליו� �Venice Academy of 
Human Rights כינוס מרכזי בנושא 2016 ער� בקי� The Backlash Against Human Rights – 

http://ohrh.law.ox.ac.uk/the-venice-academy-of-human-rights-backlash-against-human-rights/ . 



 2017 י חוקי	  תומר ברודי

6  

את ראשה בפני מערכת זכויות פרט המפורשת באופ� אוניברסלי ובדר� המנתקת אותה מדברי ימי 
בדברי� אלה יצאה השרה ש הפרדוקס הוא 2".הכנסת ומהיסטוריית החקיקה שכולנו מכירי�

, � וקהילתניי�מתו� כלל הנחה שזכויות אד� אוניברסליות עומדות בסתירה לערכי� לאומיי
פערי�  או שלפחות נית� לגשר בי�, לפיה קיימת דווקא הרמוניה ערכיתש, חלופית בניגוד לתפיסה

  .   אלה בדר� של הטמעה והבנה
ההתפתחויות המשפטיות תואמי� היטב את תוצרי עבודתה של קבוצת המחקר , א� כ�

 נית� שבה�רכי� שונות ויש בכ� לית� משנה תוק� למאמרי� העוסקי� בד, והפוליטיות בתחו�
שלומי מאמר� של . לאומי ללאומי בכל הנוגע לקידו� זכויות האד���לגשר על המתח שבי� הבי

שיח בונה בי� גורמי ממשל לבי� ארגוני חברה � עוסק בדרכי� לקידו� דו3בלב� ותומר ברודי
 זכויות אזרחית העוסקי� בקידו� זכויות האד� על רקע הזירה המוסדית הטעונה ביותר במרחב

זכויות האד� של ארגו� של אמנות  המנגנוני הדיווח של גופי ניטור: לאומיות��האד� הבי
 ששיפור ממשק ההידברות בי� היאהטענה המרכזית של המאמר ). �"האו(המאוחדות  האומות

יכול להביא לשינויי� חיוביי� א� , לבי� גורמי הממשל, על כל קשת גווניה, החברה האזרחית
לאומי משמש ��כאשר הדי� הבי, ב זכויות האד� בישראל בהקשרי� שוני�מדודי� במצ

עמיחי מאמר� של . פלטפורמה לדיו� ונקודת התייחסות חיצונית לשינוי פנימי בעל לגיטימציה
 מובאי�לאומיי� �האד� הבי� בה� דיני זכויותש בוח� את האופני� 4טל פילברג ויובל שני, כה�

ג� למאמר זה תוצאות .  כגור� המשפיע על תהליכי חקיקה בישראל– לטוב ולרע –בחשבו� 
א� השפעה מקדמת או , לאומי השפעה מועטה במצבי� רבי���כאשר לדי� הבי, מעורבות

לפיה ששני המאמרי� הללו נוקטי� פרספקטיבה תהליכית מתו� תפיסה . מגבילה במצבי� אחרי�
לאומי למדינתי מחייב תהלי� דיאלוגי מקומי בי� מספר רב של ��הגישור על המתח שבי� הבי

של , המאמר השלישי. ומתו� כ� ג� הציפיות ליישו� ולהטמעה חיוביות א� צנועות, גורמי�
לאומיות של � � יישו� זכויות האד� הבי–  מתמקד בסוגיה מסוימת יותר5,לסלי סבה ורחלה אראל

��בי� סטנדרטי� ביש הגדולי� הפערי�  חשיפתאגב – אסירי� במערכת הכליאה בישראל

המאמר מסתיי� בהערכה מעורבת של פסיקת . לאומיי� לבי� המצב המשפטי והעובדתי בישראל
 שהיא 6,)של אסירי�" שטח המחיה"בנושא (� העדכנית ביותר הנוגעת לזכויות אסירי� "בג

א� , לאומיות��מצד אחד הפסיקה בונה על נורמות בי: מדינתי–לאומי��דוגמה חיה למתח הבי
  . מצד שני מותירה שיקול דעת רב למדינה בדרכי היישו�

_____________________________________  

כפי שה� מפורשות הציונות לא תמשי� לכופ� את ראשה בפני זכויות הפרט : שקד"רויטל חובל   2
  ).29.8.2017 (האר� "�"בבג

חברה אזרחית בדיווח לוועדות –יחסי ממשל: נווה לירושלי�'בי� ז"� ותומר ברודי שלומי בלב  3
 .בגיליו� זה, "לאומיות בישראל�� כאמצעי להטמעת זכויות האד� הבי�"האו

בגיליו� , "ליכי החקיקה בישראלהשפעת דיני זכויות האד� על ה "טל פילברג ויובל שני, עמיחי כה�  4
 .זה

על יישו� נורמות זכויות האד� הבינלאומיות : 'כליאה בסגנו� חופשי'"לסלי סבה ורחלה אראל   5
 .בגיליו� זה, "במערכת הכליאה בישראל

� "בג; )13.6.2017, פורס� בנבו(השר לביטחו� הפני� ' נלזכויות האזרח  האגודה �1892/14 "בג  6
 ).13.6.2017, פורס� בנבו(נציבות בתי הסוהר ' נטספהיוט מדיו  4386/16
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כתוארו (בפסקי די� אלה פסיקת הפרישה של המשנה לנשיאת בית המשפט העליו� , למעשה

תימצא אמירה המתמצתת במידה רבה את התפיסה , כבוד השופט אליקי� רובינשטיי�, )אז

ישראל מבקשת : "לאומיי�� הבי�האד�  זכויות  לדיניבאשרמשמעית הנוהגת כיו� � הציבורית הדו

בחצר 'ע� היותו פיסית , ]זכויות אסירי� [ותחו� זה, להיות ולהיראות כמתוקנת שבמדינות

לפיה לזכויות האד� שיש בכ� לחזק את התפיסה ,  לכאורה7".ערכית הוא חלו� ראוה', האחורית

נוגעות לזכויות האד� לאומיות שמור מקו� של ממש ליד שולח� קבלת ההחלטות ה��הבי

או , לאומיות משמשות רק� �לפיה זכויות האד� הבישא� גלומה בכ� ג� הנחה בעייתית . בישראל

או , בבחינת אור לגויי� שאינו מוצא, לאומי של ישראל��לשימור מעמדה המדיני הבי, בעיקר

�הבי� שהמכשולי� העומדי� בפני הטמעת זכויות האד�  אפואנדמה.  הגויי�אצלאור , מחפש

בלב פתוח , עשה באמונה שלמהישכ� הטמעה אמתית ראוי שת,  בישראל גבוהי� למדיותלאומי

  .            ולא בכדי לרצות מדינות וארגוני� זרי�, ולטובת היושבי� והיושבות בישראל, ובנפש חפצה

בניהול (קבוצת המחקר התכנסה כחלק מפרויקט נרחב יותר של מרכז מינרבה לזכויות האד� 

 ותלאומי�שעסק בנושא הטמעת זכויות האד� הבי�, )יחד יובל שני' מ ע� פרופ"דמי של החאק

שזכה למימו� תחרותי של האיחוד האירופי , לב לבו של הפרויקט.  כיווני� משלימי�מכמה

עסק בהגברת  ,�European Initiative on Democracy and Human Rights (EIDHR)במסגרת ה

. �"זכויות האד� של האולאמנות ההדיווח של הממשלה לגופי ניטור נטיות של תהליכי ווהרל

 , על זהנוס�. במסגרת זו נערכו מפגשי� מקצועיי� ופומביי� רבי� במגוו� נושאי זכויות אד�

והוכנו עזרי מחקר , � לעברית"תורגמו מסמכי� פרשניי� של ועדות זכויות האד� של האו

כא� המקו� להודות לכל האנשי� שנתנו . די� הישראלילאומי לסוגיות ב� �המקשרי� בי� הדי� הבי

 ,ד שני פרידמ�"עו; שניהל את קבוצת המחקר, דוד קרצמר' פרופ: יד להצלחת הפרויקט

חברה אזרחית במסגרת – שריכז את קשרי ממשל,ד שלומי בלב�"עו; ששימשה כרכזת הקבוצה

 שריכזה את תחו� ,ד דניאל לוית�"עו; כמתואר במאמר הראשו� באסופה, הפרויקט הרחב

המנהל האקזקוטיבי של מרכז מינרבה לזכויות , ד דני עברו�"עו; התרגו� ועזרי המחקר בפרויקט

שורה ארוכה של פקידי ממשלה ; ענת משעלי ויתר הצוות המנהלי של המרכז' גב; האד�

פעילי זכויות אד� מארגוני� , )משרד החו� וממשרדי� מקצועיי� נוספי�, ממשרד המשפטי�(

מימוש המפגשי� במסגרת בשהשתתפו בארגו� ו, סדות שוני� בישראלוי� ואקדמאי� ממרב

 לשגריר ובעיקר, שתמכה בפעילויות הללו, כ� לנציגות האיחוד האירופי בישראל; הפרויקט

 ,)Sebastien Lorion(למר סבסטיא� לוריו� , )Lars Faaborg-Andersen(אנדרס� �לארס פאבורג

ולעמיתיה� הרבי� , ראי לנושאי זכויות אד� ודמוקרטיה בנציגות בתקופת הפרויקט אחהיהש

תודה . בנציגות בישראל שסייעו במקצועיות רבה ובסבלנות מרשימה להצלחתו של הפרויקט

 על עבודת� היסודית והמקצועית בהבאת שלושת מאמרי� חוקי�וחה ג� לצוות כתב העת של

   .אלה לדפוס

  

_____________________________________  
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