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עט זכויות יסו

 נבחנות כלפי

ות לעבוד, הז

ה משפטית, ד

התרבות והחב

מוגדרים בחקי

 מדינת רווחה

כויות החברתי

ת הזכויות הח

רחים מפורטו

סות פרטנית ל

זכותן של אמ

מנע מלקבע זכ

. יחד עם זה ה

של רשות של

לכן, הגם שא

 רגילה, הן מכ

וכוללת הת 19

קה מגדירה ב

ת ההגדרה המ

אמצעות החוק

צעות בתי המ

הגרמני הבסי

ה של דיקטטו

ת העכשוויות

וקה קיימת ה

ת על יסודות ה

רה על מדינת

ה ארוכה של 
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 כזכויות יסוד

 

תייחסות למע

אזרחים אלא

דרות הן הזכו

בריאות, עזרה

צמי בתחומי ה

כויות ואלה מ

נרחבת, והיא

ורטת של הזכ

ה מגדירה את

תיות של האזר

  ית רחבה.

מעט התייחס

יחידה היא ל

כותבים להימ

ים חברתיים

ה וכל פעולה

דינת רווחה. 

ה או בחקיקה

       

986כנה בשנת 

ברתיות. החוק

רתיות. למרות

נן נאכפות בא

ף אותן באמצ

ה ע"י החוק ה

שנה 40 לאחר 

יות החברתיו

כל שניתן. בחו

טית ומושתתת

ויבות להצהר

כוללת רשימה

 ויות לפרט.
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ת ותרבותיות

 תיות בחוקה

ובה הת 1994

נות לא רק לא

הזכויות המוגד

ון סוציאלי, ב

מוש עצה, מי

 לאכיפת הזכ

קה חברתית נ

דרה הלא מפו

שאיננה 1953

כויות החברת

קיקה מדינתי

אין כ 1949ת

התייחסות הי

היתה רצון הכ

ולתנאכליים

כמדינת רווחה

קרונות של מד

רתיות בחוקה

ינת הרווחה. 

עודכ, 1975ת

כויות יסוד חב

יות יסוד חבר

תיות ביוון אינ

 לדרוש לאכו

מונחה 1978ת

שחוקקה ית

מודד עם הבעי

ות מקיפה ככ

דמוקרט-יאל

י המשפט מחו

רתי החוקה כ

מנוסחות כזכו
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תיות, כלכליות

 

זכויות חברת

חוקה משנת

הזכויות ניתנ

התושבים. ה

הולם, ביטחו

סביבה בריא

אין אמצעים

בבלגיה חקיק

למרות ההגד

חוקה משנת

הזכבמפורט. 

ביעילות בחק

בחוקה משנת

חברתיות. הה

הסיבה לכך ה

לשינויים כלכ

את גרמניה כ

להתאים לעק

לזכויות חבר

עקרונות מדי

החוקה משנת

מפורטת לזכ

אישיות וזכוי

זכויות חברת

איננה יכולה

נתהחוקה מש

החדשה יחס

ניסיון להתמ

רשימת זכויו

המדינה סוצ

הציבור ובתי

לחלק ההצה

חברתיות המ

  ח   לאומי

ושלים   מיקוד

 זכויות חברת

  האירופי

סד  לביטוח

, ירו13יצמן ד' וי

קיום ז: 1מס' 

רות באיחוד ה

  ה 

  

  ק

  ה

 

 
  
  
  

המוס

שד

לוח מ

החבר

המדינ

בלגיה

דנמרק

גרמניה

  יוון

 ספרד



     

  כנון

ta   

ד 

ת 

רט 

ת 

ינה 

ל 

ים 

ת 

ת 

 פט

יה 

 

ך 

יות 

ת 

תכהמחקר ו

amiel@nioi.g

לזכויות יסוד

הקדמה משנת

חד לעבוד, לפר

ים זכאים 

כדי לממש את

תית נה הד

תמיכת המדי

ת ויוכלו 

וך מצביעה על

שלוח את 

יחד עם הם. 

מאלי בנושאי

קה את הזכות

ת שאינן 

ויות ציבוריות

למס' זכויות 

ת המשפ ולבי

חוקה של בלגי

סודלזכויות י

קת הזכות 

ח זכות לחנוך

חקיקה. הזכוי

ט אלא הצהר

ממינהל ה     

gov.ilדוא"ל  02

ת מינימאלית 

שנו קישור לה

תו של כל אח

בדים מבוגרי

קה מתאימה כ

פת את האמו

התייחסות לת

דה מחוץ לבית

ייחסות לחינו

ייב הורים לש

ם למצפון שלה

בל חינוך מיני

הסיק מהחוק

את גם זכויות

שבון ע"י רשו

מתייחסת ל 1

דיבידואליות

 

ומה מאוד לח

סות מועטה ל

עובדים מוענק

נאי. לכל אזר

 מוסדרות בח

ויות של הפרט

  ה.
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ה התייחסות

חברתיות. ישת

ת כללית לזכות

דים, נשים ועו

נדרשת חקיק

, משקפ1937ת

 למשל ישנה 

ו לצאת לעבוד

גם ההתי יהן.

מדינה לא תחי

בר לא מתאים

 שכל ילד יקב

תיים. ניתן לה

ות. יחד עם ז

ת להילקח בחש

993נה בשנת 

ם זכויות אינד

 כויות אלה. 

. דו1998-ה ב

 ישנה התייחס

ות לעבוד, לע

בריאותית ופנ

ה סוציאלית

חוקה אינן זכו

ינהריות המד
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 תיות בחוקה

מכיל 1958ת

ת כלל זכויות

נה התייחסות

להתפתח, ילד

ביטחון פיזי. נ

אירלנד משנת

 העם האירי.

 שלא יצטרכו

מן למשפחותי

ם. נקבע שהמ

ה"ס אם  הדב

ה נדרשת לכך

וחניים וחברת

הזכות לבריאו

פורש חייבות

  אפשרי.   

עודכנ 1947ת

ות אשר הן גם

ב בהגנה על זכ

תוקנה 1868ת

כנות אחרות.

ך קיימת הזכ

ציאלי, הגנה ב

ל רפואי והגנה

המוזכרות בח

רגונים שבאח
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זכויות חברת

החוקה משנת

ואיננה כוללת

בה ישנ 1946

ולמשפחתו ל

לבריאות ולב

  הזכויות.

החוקה של א

העמוקה של

באמהות כך

להקדיש עצמ

ערכים דתיים

ילדיהם לביה

זאת המדינה

מצפוניים, רו

לעבוד ואת ה

מוזכרות במפ

ככל שהדבר

החוקה משנת

יסוד חברתיו

תפקיד חשוב

החוקה משנת

ולמדינות שכ

חברתיות. כך

לביטחון סוצ

יסודי . טיפול

החברתיות ה

מדיניות לאר

  ח   לאומי

ושלים   מיקוד

סד  לביטוח

, ירו13יצמן ד' וי

    ה 

 

  ד

  ה

  בורג

 
  
  
  

המוס

שד

המדינ

 צרפת

אירלנד

איטלי

לוקסנב



     

  כנון

ta   

 

ת 

 

נה 

כן 

ך. 

נם 

לא 

ם 

תכהמחקר ו
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קה של מדינת

נה. כך אחריו

ק, בריאות 

עניקה 

 לפעולה. 

אף נאסר 

 

כויות 

ק. פש עיסו

 כמדינה עם 

ד חברתיות 

מור על 

 יקטטורה.

, הנוגעים 

צר רושם שהן

ית של המדינ

  פקטיביות

ות ת מנוסח

מוסדות 

למדינה יש אכ

בתחום החינוך

ולוגי גבוה, 

אים אלה אינ

ם ולתמוך 

חינוך הגבוה ל

יאות ולעיתים

ממינהל ה     

gov.ilדוא"ל  02

די ליצור חוק

חריות המדינ

ר דיור מספיק

מהחוקה לא 

 את המדינה

של הזכויות וא

 ל הפרלמנט.

תיות אלא לזכ

 והזכות לחופ

ינות האיחוד

. זכויות יסוד1

יה הרצון לשמ

 ארוכה של די

ם ככל שניתן

אישיות, ונוצ

בחובה ספציפי

הזכויות לאפ

ות החברתיות

ן מוטלת על מ

יות אישיות. ל

נים במיוחד ב

ר וחינוך טכנו

אם נושא נות.

חזיק קולג'ים

לה. כך גם הח

ת, ביטוח ברי

.  
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. כ1983 -ה ב

ת הוגדרו באח

זרחיה, לייצר

נת הסביבה. ה

ת אל מחייבת

ות לאכיפה ש

ה בחוקים של

ת יסוד חברת

הזכות לעבוד

דורגת בין מדי

  ר.

1997ה בשנת 

יבה כנראה ה

אחרי תקופה

תחומים רבים

חות כזכויות 

שית מלווה ב

ך להפוך את 

. הזכויו1995-

חריות לקיומן

נוסחות כזכוי

חברתיים שונ

ת לעודד מחקר

 עיסוק באומ

ל המדינה להח

ם למטרות אל

לל גם ארוחות

ה"ס ומגורים.
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 תיות בחוקה

תוקנה 1815ת

ות החברתיות

צר רווחה לאז

נוך חינם והגנ

ויות פרטניות

שום התייחסו

זור על החוקה

חסות לזכויות

" בלבד כמו ה

אוסטריה מד

תי רחב ביותר

תוקנה 1976ת

ירוט רב. הסי

 ככל שניתן א

סות תדלת לכ

זכויות מנוסח

. כל זכות איש

ת למדינה איך

-תוקנה ב 191

מדיניות והאח

כויות אינן מנ

לה בנושאים ח

מדינה נדרשת

חר ומדע וכן

ניברסיטה על

טיים שקמים

חינם אלא כול

חופשית לביה
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זכויות חברת

החוקה משנת

רווחה הזכוי

המדינה לייצ

ציבורית, חינ

לאזרחים זכ

בחוקה אין ש

במפורש לחז

אין כל התייח

ה"קלאסיות

למרות זאת א

ביטחון חברת

החוקה משנת

מוגדרות בפי

הדמוקרטיה

החוקה משת

לאזרחים. הז

ברות אכיפה

וישנן הוראות

19- החוקה מ

כפיסקאות מ

המדינה. הזכ

אחריות גדול

כך למשל המ

חקלאות מס

נלמדים באונ

במוסדות פר

רק שניתן בח

גם תחבורה ח

  ח   לאומי

ושלים   מיקוד

סד  לביטוח

, ירו13יצמן ד' וי

    ה 

  

  ריה

  גל

  

 
  
  
  

המוס

שד

המדינ

הולנד

אוסטר

פורטוג

פינלנד



     

  כנון

ta   

ם" 

של 

 .

ת 

ה 

ת 

ת 

ת 

תכהמחקר ו

amiel@nioi.g

ונות בסיסיים

רה יסודית ש

ת הזכות 

ת חיים טובה.

מדינה לזכויות

חה ומוסדות 

בחוקה.   

דרות בחקיקה

טבות הניתנות

ל. התוצאה 

נימאלי 

אלא מעוניינת

תיות. הזכויות

מנט ומתוך 

לזכויות 

ממינהל ה     

gov.ilדוא"ל  02

קבע בה "עקר

טים הינה מטר

ה להבטיח את

ציאלי וסביבת

ת המ מחויבו

 כמדינת רווח

ת שמותווים ב

לאזרחים מוגד

נהליים. ההט

לי  של המקבל

חון חברתי מי

אותן זכויות א

 זכויות חברת

חוקי הפרלמך 

רות השוואה 

   ופי.
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. נק1980-ה ב

תית של הפרט

ל על הממשלה

ר ביטחון סוצ

עקרונות) של

ה רואה עצמה

לפי העקרונות

ות שניתנות ל

בתי משפט מ

ב הכלכל במצ

חריות לביטח

אחד לקבל א

  יתי.

ן רשימה של

מוסקות מתוך

והן בר קי דין

האירואיחוד 
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 תיות בחוקה

תוקנה 1975ת

לכלית, תרבות

מוטל יבורית.

וחינוך ולייצר

וקה (בפרק הע

למד ששוודיה

יבים לפעול ל

ברתיות הרבו

ת לאכיפה בב

אינן תלויות ב

למדינה יש אח

אפשרת לכל א

ן חברתי אמי

תובה ולכן אי

של הפרטים מ

משפטית בפס

אר מדינות הא
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זכויות חברת

החוקה משנת

הרווחה הכל

הפעילות הצי

לעבוד, דיור 

המיקום בחו

חברתיות מל

המדינה מחו

הזכויות החב

רגילה וניתנו

ע"י המדינה

איננה רק של

לאזרחיה ומא

להשיג שוויון

אין חוקה כת

החברתיות ש

הפרשנות המ

בשא תנותהני

  ח   לאומי

ושלים   מיקוד

סד  לביטוח

, ירו13יצמן ד' וי

    ה 

  ה

  יה

 
  
  
  

המוס

שד

  

המדינ

שוודיה

בריטני


