
 1בו,ושלוםהגאווהמצעדובענווובג"ץת Pבפסושאוומהועלשושמהעל

 2ם nפאאלבאוםוצונו Pההומוווצעדת

לא-כברשהיאפוליטיקה .לכולסאחריותמראשהיאהעצמיתההגדרהיי

 . 3 "קיצוניתופגיעותפראיכוחוייסוריס.עלילהסיפורפוליטית.

מבואא.

חוקתיותובזכויותההתאגדותבחופש ,הביטויבחופשעוסקתלאזורשימה

החוקתיבמשפטהביטויחופשעלהכתיבהלהפגנות.הקשורותאחרות

בהגנההכרוכותבדילמות ,היתרביןעוסקת,והיא ,מאודמקיפההישראלי

תינבכוואין . 4ברגשותהפוגעבביטויוכן ,ואנטי-דמוקרטיפוגעניביטויעל

אתולנתחהפגנותלאישורבפסיקהשהוכרוהמידהאמותאתלסקור

תחת ."גיסאמאידך"הואת "גיסאמחד"האתלהציע ,"נגד"הואת "בעד"ה

 ,להןהמשיקות ,ואחרותאלהבשאלותהתבוננותלהציעמבקשאני ,זאת

מולמיעוטליחסיץ"בגגישתעלללמודניתןמההבאה:הצרההזוויתמן

בירושליסהגאווהמצעדילביטולבעתירותהעוסקיסהדיןמפסקירוב

פאחס?אלבאוסהקיצוניהימיןצעדתולאישור

חוסרעלמצביעהבצוותאהללובעתירותהקריאה ,שאטעןכפי

"ץשבגכךעלמלמדזהעקביותחוסרץ."בגשלבפסיקהמענייןעקביות

כלפימאשרהיהודי-דתיוהציבורהימיןעותריכלפיבהנמקותיויותרזהיר

זהצרבהיבטלהתמקדמבקשאניזהבמאמר .וערביסלסביות ,הומואיס

הביטויחופששסוגייתהקשההעקרוניתלמורכבותמודעותתוך ,בלבד

 .מעשיתמבחינהוהןתאורטיתמבחינההן ,בחובהאוצרת

העוסקתלספרותבהרחבהלהתייחסכאמורבכוונתיאיןאמנס

 ,רביסכותביסעלהמקובלתשהעמדהסבוראניאולס ,הביטויבחופש

הואבאשרהביטויעללהגןוישהביטויבתוכןלהתערבאיןשלפיה

מרובעצמוהביטויחופשתחתחותרתדברשלשבסופועמדההיא ,ביטוי

השגתשמטרתו ,הגאווהמצעדביןלהשוותובעייתיקשהערכית.ניטרליות

אלבאוסהצעדהובין ,תרבותיתולגיטימציהומשפטיחברתיזכויותשוויון

המשחקבכלליוכפירהעצמההדמוקרטיהתחתחתירהשמטרתה ,פאחס

 .'בחלקעוסקזולהשוואהבותיבס . 5הדמוקרטייס

קיוסנגדשהוגשוהעתירותבסקירתעוסקזורשימהשל 'גחלק

עלשהתרחשווהאירועיס 2008-2006בשניסבירושליסהגאווהמצעד

לקרןמוזהאנילמינהל.המכללההאקזמיהמסלוללמשפטיםהספרביתבכיר,מרצה

באמצעותזהמחקרבמימוןסיועהעל ,למינהלהמכללה ,האקזמיהמסלולשלהמחקר

העזרהעליוסףעוזזזיילעותוזהתשסייח-תשסייט.בשניםלישהוענקהמחקרעיזוזפרס

ולזורימאוטנרלמנחם ,יקירלזן ,זמירלנועם ,גרוסלאיילמנע,לגלעזתוזהבמחקר.

עלצוק-שפירמיכלזיילעותוזהזה.מאמרשלמוקזמתטיוטהעלהערותיהםעלספיבק

גליתנמאהתרגומיםכלזה.במאמרזונותנשבעתירותהמזינהתגובותאתינלעיוששלחה

 .אחרתצויןכןאםאלא,שליהם

אלבאוסלצעודהקיצוניהימיןרתיבעתעוסק 'דחלק .המצעדיסרקע

שלהיבטיסשלושהעלשונהמבטנקודתמציעאני 'הבחלק .פאחס

הציבורברגשותלפגיעההטענה ,העותריסשלהכפייסניקיון :העתירות

הפוליטיותמטרותיהסקידוסלצורך"ץבבגהעותריסשעושיסוהשימוש

 .והאידאולוגיות

פאחםאללאוםו,ושלוםבוומהב.
הימיןובמצעדבירושליסהגאווהבמצעדהעוסקיסהפסיקהגופישני

יחסואתלבחוןמרתקתהזדמנותמספקיספאחסאלבאוסהקיצוני

רכיביביןהמענייניסולחיתוכיסרובמולמיעוטליחסיהמשפטביתשל

שניהס ,ראשית .סיבותמכמהוזאת ,ומוצאמיניתנטייה ,דתכמוזהות

שלמלחמהאףואולימשפטית ,חברתית(תרבותית,במלחמהעוסקיס

 oואזרחיואזרחיותההומולסביתהקהילה :מוחלשתחברתיתבקבוצהממש)

8988בגייץ / בגייץיי(להלן, ) 27.12.2006 ,בנבו(פורסםירושליםפחוזפפקךב'זהבפשי 06

5277בגייץ ;)" 2006גאווה /  ,בנם(פורסםירושליםפחוזפשטרתפפקךב'פרזל 07

5317ץייבג ;)" 2007גאווהץייבגיי(להלן, ) 20.6.2007 פחוזפשטרתפפקךב'פרזל 08/

 .)" 2008גאווהץייבגיי(להלן, ) 21.7.2008 ,בנבו(פורסםירושלים

21מיוםהחלטה 6802ץייבבג 1.2009. / פורסם)(לאהצפוביהפחוזפפקךב'גבירבן 08

 http://elyonl.court.gov.il/verdictssearch /פאחם).אלאוםפרשת(להלן,
HebrewVerdictsSearch.aspx 2009-19.7בלאחרונה(נבזק (. 

 .) 2007 ,מתרגמתגולזויןאליזבט(זייר 244לפסוקפעברלוינסעמנואל

למשל,ראו ,ישראלשלהחוקתיבמשפטהביטויחופששלמקומועלהיסטוריתלסקירה 4

 ;) 1977 ( 375זפשפטיםייהעליוןבית-המשפטבפסיקתהביטויחופשייעללהבפנינה

רפאל ;) 2003 ( 72-65העליוןהפשפטבביתךרןציוביפפתח:פשפטימק-ארזזפנה

 .) 2007 ( 242-176וסייגיוהביטויחופשהךפוקרטי:הפלכוךכהן-אלמגור

מתחיליםאםשלפיו ,החלקלקהמזרוןלטיעוןגםמשיבכהן-אלמגור . 230יבעמ ,שםגםראו

צריך ,לגיטימייםאינםואילולגיטימייםתכניםאילוולהכריעהביטויבתוכנילהתערב

מציעהואייפגעו.שרגשותיומייימצאתמיזשכמעטמאחר ,ביטויכלכמעטלאסוריהיה

פסיכולוגיות,זעתחוותהזמנתיזיעללמשלמגשות,הפגיעהטענתשלאמפיריתבזיקה

חןמוצאשאינוביטוילהשתיקכזיציניבאופןמשמשתולאאמיתיתשהפגיעהלווזאכזי

 . 232יבעמ ,שםהעותר.בעיני

שאםהטועניםישמצפון,סרבנותונגזבעזבטיעוניםמשמשתזומהערכיתניטרליות

להתנגזותמתחתהקרקעאתשומטים ,שמאלנייםמטעמיםמצפוןסרבנותמתירים

משמאלסרבןיישיףזאבלמשל,ראו ,זועמזהשלעיתונאילביטוימימין.מצפוןלסרבנות

תכנית ,ונוערחמהמינהלהחינו,ךמשרזפרסםזומוח ; 3ב 29.10.2004הארץומימיןיי

כחלקייוזאת ,ייטיתקרזמובחמההסרבנותתופעתעלומשמאל,מימיןסכנהיישכותרתה

 noar.education.gov.illראו, .יירביןיצחקלרצחהזיכרוןיוםלקראתההכנהמתהליך
main/upload/.liba/150.doc 17.7.2009בלאחרונה(נבזק-(. 

והטעמיםהזמוקרטיים,המשחקכלליבמסגרתמתקיימתמשמאלהמצפוןשסרבנותאלא

בעיניאנטי-זמוקרטייםמעשיםכנגזומחאההזמוקרטיהקיזוםשלטעמיםהםשבבסיסה

משרזשלבמסמךבהנקשררבין(שרצחמימיןמצפוןסרבנות ,זאתלעומתהמוחים.

הזמוקרטי;למשחקחיצוניתטבעהמעצם ,רבניציוויפיעלהנעשיתזוובעיקר ,החינוך)

רבנים),ביזימאוזהמסוימתפרשנותה(אוההלכההיאאותהשמניעההבסיסיתהנורמה

הישראלי.הריבוןולא

61 



היחטשלהשוואתימניתוחשמצטיירתהתמונהכ,ךהערבים,המדינה

אתלהאיריכולההעליוןהמשפטביתבפטיקתהמצעדיםשנילושזכו

ההגמוניהעםנמנותשאינןלקבוצותהמשפטביתשלליחטובנוגעעינינו

בישראל,היהודית-הטרוטקטואלית-גמית

מבחינתהאחר,שלהאחדראיתמונתהםהללוהדיןפטקישנית,

העותריםהגאווה,מצעדשלבמקרההעתירות,ומטרותהעותריםזהות

לקבוצהמשתייכיםוהצועדותהצועדיםלצעדה,שניתןלאישורמתנגדים

הקיצוניהימיןאנשיעיקריות:קבוצותשתיעותרותוכנגדם ,המוחלשת

מיעוטלקבוצותנחשבותאלהקבוצותשתיאמנםהחרדית,העדהואנשי

ההומולטביתלקהילהביחטיחטית:היאשוליותןאךהישראלית,בחברה

אתשמשייכותבאוכלוטיותמדוברמשמעותי;באופןפחותהשוליותן

 , 6היהודיההטרוטקטואלילרובמעתירותיהן,שעולהכפיעצמן,

אותם ,פאחםאלבאוםהקיצוניהימיןצעדתשלבמקרה ,זאתלעומת

ההגמוניתהקבוצהחבריכלומרהגאווה,מצעדקיוםנגדשעתרואנשים

עצמםלהםלאפשרשלאהמדינההחלטתנגדהפעםעותרים ,היהודית

פאחם,אלבאוםלצעוד

שוליותקבוצותביןמאבקיםבתוכםמגלמיםהמצעדיםשני ,שלישית

ואילוהחלשה),שלשונותבמידותלעיל(כאמורהישראליתבחברהיחטית

 , 7מהצדמתבונן-הפוליטימהמרכזהחילוניםהיהודים-הדומםהרוב

בו-זמניתלהיותקבוצהלאותההמאפשרזהויות,ביןהמרתקהחיתוך

קבוצתוביןבחמה,המרכזיהזרםשלעצמה)בעינירק(אולימייצגת

עולהבחמה,והלגיטימיותההשפעהבעצמתממנהחלשה ,אחרתמיעוט

השקפתםלענייןמיעוטהםקיצוניימיןאנשיכ,ךבעתירות,מהדיוןבבירור

 ,(יהודיםאחרותבחינותמהרבהכנראה,לרוב,שייכיםאךהפוליטית

וההומואיםהערביםהםבמיעוטייוותרושתמידמיוכו'),הטרוטקטואלים

בהמשך),התייחטותראוהן,באשרהנשים-(וכמובןוהלטביות

טובלנותלקדםשנועדמצעד-הגאווהמצעדשלבמקרהרביעית,

להיענותהאפשרותאתברצינותשקלבג"ץ-שלווקבלההאחרכלפי

ומלומדיםארוכיםדיןפטקיונכתבוהמצע,דאתלטרפדהעותריםלמאמצי

ה"בעד",לטובתברורההטיהעםה"נגד",ואתה"בעד"אתהשוקלים

עקרונימדיוןהמשפטביתנמנעהימיןצעדתשלבמקרהזאת,לעומת

פטקוכתב-לשמהופרובוקציהאימיםהילוךהתרטה,-המצעדבמטרות

מהשאלותומתעלםבלב,דובתיאומיםבתאריכיםשדןותמציתיצנוםדין

אחר?משהושלאוביטויחופששלמפגןהיאהימיןצעדתהאםהעקרוניות:

קיבלשבג"ץפאחם,אלאוםבענייןהרזההפטיקהמןאפואמשתמע

(בניגודמאליהכמובנתשםלצעודהקיצוניהימיןאנשישלזכותםאת

לצעודהירושלמיםההומולטביתהקהילהוחבריחברותשללזכותם

לאיזוןנזקקולאבלבטים),ועשירמעמיקמלומ,דלדיוןשהוכפפהבעירם,

העיר,ערביישלברגשותיהםלפגיעההטכנהוביןהביטוילחופשזכותםבין

משקלנותןהואבג"ץ,שעורךהאיזוןשבהליךהיאהמתחייבתהמטקנה

נותןלאהואאולםבירושלים,הדתייםהיהודיםשללרגשותיהםמשמעותי

ערביישלולרגשותיהםולטביותהומואיםשללרגשותיהםכלשהומשקל

ערבייכלפימכוונתהימיןצעדת(שהריבכללישראלוערבייפאחם,אלאום

הם),באשרישראל

והסובלנותהגאווהמצעדו,ושלום:ג.
ובארץבעולםהגאווהמצעךישלקצרההיסטוריה . 1

פשיטתבעקבותהחלהכיוםומוכרתשידועהכפיהגאווהמצעדמטורת

הניו-יורקיהברעל , 1969ביוני-27ל-26השביןבלילהניו-יורקמשטרת

השוטריםעצרוהפשיטהבמהלךכריטטופר,שברחוב ,) Stonewall (טטונוול

לאחרשנהבשכונה,עממיתלהתקוממותגרםוהדברבבר,ששהוהומואים

למהומותהשנהיוםלציוןהראשוןהגאווהמצעדהתקיים , 1970ביונימכן,

אירועיהעולםוברחביבארצות-המיתמתקיימיםיוניבכלמאז, ,טטונוול

לשוויוןולקרואוההכחשה,ההטתתרותהפטקתאתלטמלמטרתםהגאווה,

 , Bולטרנטקטואליםלביטקטואליםללטביות,להומואים,מלאזכויות

בקהילותהגוברתוהמשפטיתהחברתיתההכרהועםהשניםעם

שבהשנתיתלחגיגההגאווהמצעדיהפכוהעולם,מחביההומולטביות

במצעדיגםהמצבהואכזההזדהות,לאותרביםטטרייטיםגםמשתתפים

 , 9בירושליםהגאווה

קדמו ,-1998בבתל-אביבהתקייםבארץהראשוןהגאווהמצעד

בישראל,הראשוניםהגאווהאירועישהיוה"עליזיאדה"אירועילו

בפארקהתקיימההראשונהה"עליזיאדה" ,-70השנותמטוףוהתקיימו

הפרט,לזכויותהאגודהלייטודשנהלציון , 1977בטפטמבר-17בהירקון

הגאווהאירועיחזרו-90הבשנותחבקיןס!,דרורההזמרתבהשתתפות

גאווהדגלינושאותמכוניות(שיירת-1996ובשינקין)(בגינת-1993ב

מאיר),לגןמרדינגנטעה

המשטרהטענתרקעעלהמשטרהעםבעימותהטתיים-1998בהאירוע

מעברהאירועאתוהאריכוהרישיוןמתנאיחרגווהמארגניםשהמשתתפים

מתנאיחריגההייתהשלאטענוהאירועמארגניברישיון,שנקבעולשעות

מהשוטריםחלקמהומות,התלקחוזאתובעקבותהמשטרתי,הרישיון

ידיהם,עלגומיכפפותעוטיםכשהםתועדוהגאווהאירועאתלפזרשבאו

שנה!!,מדיטדירבאופןבתל-אביבהגאווהמצעדמתקיים 1998מאז

ייהעשירוןשארגןבאירוע , 1997בשנתלראשונההגאווהיוםצויןבירושלים

כללהאירוע ,! 2העמיתבאונימטיטההלהטב"יהטטודנטיםתאהאחר",

העמית,באונימטיטהלמשפטיםבפקולטהוהתקייםאקדמיותהרצאות
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או ,במגותיתמיכהמצעדלארגןהעמותהחברימבקשיםהיואםייגם

אבל ,בראשדפוקיםשהםאחשובאניערפאת,ליאטרהומניטריפרטלתת

 ,! 4 "כזהמצעדגםלקייםלהםאאפשר
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 . 3ןבתחוסהמרכזיות

וקיוסהמצעזביטולעקב ,וזאת ,איזוןנערךלאזברשלבטופו

ביתלזעת ,צמצמואלה .העירממרכזומרוחקמתוחסבאתרההתכנטות

 . 33למינימוסברגשותהפגיעהטכנתאת ,המשפט

 2007ירושלים . 3

 2007בשנתבירושליסהגאווהמצעזאישורכנגזשהוגשוהעתירותמטפר

5467ץ"בבגובטענותיהס.מקעסמגווניסהיווהעותריס ,יותרגמההיה /07 

ואיתמרשטרנמגקבעי ,העותריסטענוירושליםמחוזמפקד Iנשטרנברג

צומייערקעעלהציבורלביטחוןטכנהבשלהמצעזאתלקייסשאין ,ריבן-גב

כנגזעתר ,ת"התמושרהממשלהראשטגןאז ,ישייאלגס . 34הכבאיס

באזורעברשמטלולומשוסהמצעזכנגזעתרוברזנשטייןהזוגבני . 35המצעז

 . 36בתסשלהמצווהבתחגיגתלהתקייסהייתהעתיזהשבוהשמחותאולס

 : 2006משנתהעתירותשללאלהזהותבטוגיותעטקההעיקריתהעתירה

מוךזהיס:היומהעותריסחלקגסו.ירגשותועלהציבורביטחוןעלהגנה

 . 37I1אחזכוכב IIעמותתהפעסהצטרפההסיאל ,בן-גבירואיתמרמרזל

הגאווהבמצעזהצועזיסהואשמוובן-גבירמרזללעתירתהזברבפתח

לפרוץ ,קרובהוזאותשלברמהויובילוהציבוריהטזרלהפרתיגרמו IIשבכך

3ירושליסבעירנשמעוולאנראולאשכמוהןהיקףרחבותמהומות 8I1 . 

 ,פרובוקציהביצירתהואחפצסשכלבכךהצועזיסאתהאשימוהעותריס

ללאזוכיסהסלהוהחשיפההלבמתשומתביותרנהניסהסכיונזמהיי

 • 39I1אחרתאוכזאתקהילהשלזכויותלקיזוסקשר

טענתהייתה 2007בשנתהגאווהמצעזאישורכנגזנוטפתטענה

צעזותסילקילהסאישרהלאהמשטרה ,ובן-גבירמרזללטענת :היהפל

הבלתיהיהבנעלביקורת"וכן ,ובטכניןפאחסאלבאוסמחאהומשמרות

 .הציבורשלוסעלשמירהשלבנימוק ,"הערביבמגזרהעריסבשארחוקית

 . 40העותריסשללרעההפליהעללפיכךמצביעהגאווהמצעזשוריא

עס : 2006בשנתלהרכבזהההיהבעתירהשזןהשופטיסהרכב

ריבליןאליעזרלנשיאההמשנה-2007בגסבזיןישבונישיבהנשיאה

מטעמיסנזחתהזועתירהגס ,קוזמתהכמו .יה'פרוקצאילהוהשופטת

היההמצעזמטלולאולס ,התכנטותולאמצעזהתקייסהפעס .זומיס

מרוחק ,בעיקרוימטחרבאזורועבר-הכולבטךמטריס-500כ-קצר

 . 4Iמגוריסבאזורולא ,חרזיותמשכונות
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ס:ומואמ(:וצ(:וום:הגאווה.מצעדנגדחרד(םהפגנת

להיכנעואיולאלימותפרסליתואיו"שקביעתועלחזרהמשפטבית

הוסיפהעוד . 42I1בלתושאיואחרווכאמצעיאלאעויוקהלמצדלאלימות

הגאווהמצעדאמורהיה"אילולהתקבל,היההעתירהדיוכיהנשיאה,

באופומנוגדהיהכזהמעשהכיברי .בעירהחרדיותהשכונותבלבלהיערך

יוצרוהיה ,כולההחברהבניאתהמחייבתההדדיתלסובלנותקיצוני

 . 43I1החרדי-דתיהציבורברגשותאנושהפגיעה

מהעותריםשחלקמכךדינובפסקהתעלםהמשפטשביתלצייומענייו

 IIהבהמותמצעד IIמארגניביוהיוהפגועיםרגשותיהםעלהגנהשביקשו

מצעד IIשלהמוצהרתהמטרההגאווה.מצעדנגדמחאהמצעד ,-2006ב

ההומולסביתהקהילהובניבנותשלברגשותיהםלפגועהייתה IIהבהמות

משכבוביוזכרמשכבביולהשוואהתדירותנדרשים(הומופוביםולהשפילם

 . 44שלהםברגשותיהםהפגיעהעלמוחיםמארגניםאותםוכעתבהמה),

איו ,ברגשותלפגיעההנוגעשבכלסברלנשיאההמשנהזאת,לעומת

התקבצותםעצםבומקום IIבציבורקבוצהשלהביטויחופשאתלשלול

כלומר . 45I1שונהשהווייתםבשלהתנגדותמעוררתמסוימתקבוצהבנישל

למצעדההתנגדותשלבבסיסהשעומדמהאתחשףלנשיאההמשנה

שלקיומםלעצםהתנגדות- IIברגשותפגיעה IIהמסךומאחוריהגאווה

ולסביות.הומואים

שלכביכולהתחייבותואתדינהבפסקהנשיאההדגישה-2007בגם

חזרזהביטוי . IIמתריסולאצנועאופי IIבעליהיהשהמצעד ,"הפתוחהבית"

 . 46הדיובפסקפעמיםשלוש

ללאכמעטעברוהוא ,-2007בבמצעדהשתתפוצועדים-2,500כ

להטמינהבמטרהביתתוצרתפצצהשנשאגברעצרההמשטרההפרעות.

 . 47המצעדתוואילאורך

פעיליקבוצתהבאים:האירועיםהתרחשוזובשנההמצעדרקעעל

 oעוטיםכשחבריה IIהפתוחל"ביתהגיעהבו-גביר,איתמרבראשותימיו,

לפטק 2פט' , 1ה"שלעיל , 2006גאווהבג"ץוכן , 22ה"שלעילהולצסג,לעתירת 11ט' 24

 .בינישהנשיאהשלזינה

לעיל , 2006גאווהבג"ץגםראובמקור.ההזגשה . 22ה"שלעילהולצסג,לעתירת 20ט' 25

ביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 4פט' , 1ה"ש

ביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 8פט'שם, 26

 . 22ה"שלעילגםראוביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 5 'פטשם, 27

ביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 5פט' , 1ה"שלעיל , 2006גאווהבג"ץ 28

שם. 29

 .בינישהנשיאהשלזינהלפטק 11 'פטשם, 30

מופיעותמתריט"ובלתיצנועייאופיהמיליםביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 2פט'שם, 31

שכזוהתחייבותהפתוח",ייהביתכוחבאלטענתפעמים.חמששונותבגרטאותהזיןבפטק

וההתנהגותהצניעותזרישתהמחבר).ביזימצויהעתקפרטית,התכתמת(מתוךניתנהלא

שמזוסהמצעזיםנגזהעותריםטענתכמובג"ץ,בפטיקתונשנתהשחזרהמתריטההלא

ה"הומושלמוכרמטטראוטיפשתיהןניזונותמיני,אופיובעליפרובוקטיבייםבמצעזים

שלתקשורתדפוסיוהארון:העיתוןקמהעמיתלמשל,זה,לענייןראו,כטנטציה".

 .) 2003 ( 46-36הומואים

ביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 13פט' , 1ה"שלעיל , 2006גאווהבג"ץ 32

ביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 14 'פטשם, 33

העתירה .) 21.6.2007בנבו,(פורטםירושליםמחוזמפקדנ'שטרנברג 5467107בג"ץ 34

זאגתםאינהלפגוע,מבלי ,העתירהתכליתייכימצייןרובינשטייןשהשופטתוךנזחתה,

זרךלמצואשיהא,ככללגיטימי ,ניטיונםאלאוהבטיחותהאשכיבוילענייןהעותריםשל

זינו.לפטק 'זפט'שם. "קוזמותעתירותשנזחולאחרהגאוהמצעזאירועיאתלמנוע

5425בג"ץ 35 ללאנזחתההעתירה .) 21.6.2007בנבו,(פורטםירושליםמחוזמפקדנ'ישי 07/

 . 2007גאווהבבג"ץהעיקריתהעתירהנימוקיעליהוהוחלו,זיון

5346בג"ץ 36 נזחתההעתירה .) 19.6.2007 ,בנבו(פורטםישראלמשטרתנ'ברדנשטיין 07/

הטף.על

 . 1ה"שלעיל , 2007גאווהבג"ץ 37

 . 2007גאווהץ"בבגמרזללעתירתהזספתחמתוך 38

 . 9 'בפטשם, 39

 . 29 'בפטשם, 40

ביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 6 'פט , 1ה"שלעיל , 2007גאווהבג"ץ 41

שם. 42

ביניש.הנשיאהשלזינהלפטק 7 'פט ,שם 43

הזיןבפטקביטויליזיבאלאאולם , 2007גאווהץ"בבגבזיוןפהבעלהועלההטיעון 44

מצעזקיוםנגזלחיות"לחיותייתנועתירת . 31ש"הלעילפרטית,התכתבותמתוךהטופי.

9178בג"ץנזחתה.-2006בהבהמות מחוזמפקד Iנלחיות"לחיותתנו IIעמותת 06/

 .) 20.11.2006 ,בנבו(פורטםירושלים

ריבליו.לנשיאההמשנהשלזינופטק , 1ש"הלעיל , 2007גאווהבג"ץ 45

 . 31ש"הלעילכזו.התחיימתניתנהלא-2007בגם ,-2006בכמו 46

47 . 22.07.2007 , Steven Erlanger, Jsraei: Gay Pal'ade Draws 2,500, N.Y. TIMES 
15 http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9806E4D61 03FF931 A 

7 55COA9619C8B63&n= Top/Reference/Times%20Topics/People/E/Erlan 
% ger, %20Steven&scp= 1 &sq=Israel: %20Gay%20Parade%20Dra\vs נבזק)

 .)-16.7.2009בלאחרונה

65 



שתי 2007יוניבתחילתהגישוכנסתחמיארבעה i48ידיהםעלכפפות

ההצעות . 49ישראלבירתירושליםחוק-יסוד:לתיקוןפרטיותחוקהצעות

עברוההצעותשתיבירושלים.הגאווהמצעדאתלקייםלאסורנועדו

 .תוקןלאהחוקדמשלבסופוטרומית.בקריאההכנסתבמליאת

 2008ירושלים .~

הכותרתתחתלהתקיים(שיועד 2008ביוניבירושליםהגאווהמצעדלקראת

II חינםאהבתII ( לבגועתרושבוII אפרים ,בן-גביראיתמר ,מרזלברוךץ

 ,העירבלבצעדהקיוםנגדאו ,בכללהמצעדקיוםנגדואחריםהולצברג

ההתכנסותבמתכונת ,רםבגבעתבאצטדיוןהתכנסותלקיוםקריאהתוך

הדתיהציבורברגשותבפגיעההפעםהתמקדלעתירותהנימוק .-502006מ

שלהמצעדיםכל II ,העותריםלטענת .(מוסר)והחילונידתיים)(עקרונות

בושיש[כך]פרובקטיבי ,מקומם ,מתריסאופינשאוהאחרונותהשנים

!II i5התגרותמשום II חרדיתאוכלוסיהלריכוזיסמוךיעבורהשנההמצעד

באינטרסיםאמיתיתמחשבההושקעהלא IIכיוכן i5ZIIבירושלים!ודתית

כפי . 53115המשיבהאנשינמניםעליהםהקהילה 'זכויות'לפרטהאחרים

שלולהתפרצותהציבוריהסדרלהפרעתהחששנימוק ,הדיןמפסקשעולה

פגיעה-המצעדנגדבעתירהשהועלהנוסףטיעון . 54הפעםנזנחאלימות

 , 55בעירהשוטףהחייםובאורחירושליםתושבישלהתנועהלחופשבזכות

 .הדיןבפסקכללנדוןלא

 ,קודמותלשניםשבניגודלעתירהבתשובתוציין IIהפתוחהבית"

תיאוםוכי ,המצעדכנגדאלימותממחאותנמנעהחרדיהציבור-2008ב

העתירות ,לדעתוכ,ךמשוםטובה.ברוחנעשהירושליםעירייתעםהמצעד

נוספיםמניעיםעלוהצביעובמיוחדתמוהותהיוזובשנההמצעדכנגד

העובדהרקעעלבמיוחדזאת . 56המצעדשלקיומואתלמנועהרצוןעל

קיוםכנגדמחולאעצמםירושליםותושבי ,חברוןתושביהםשהעותרים

עוד . 57I1מנוחותמיעלעברו" ,העתירהרגעעד ,למצעדוההכנות ,המצעד

ושהם ,ירושליםתושביהםחבריו ,לעותריםשבניגוד ,"הפתוחהבית IIציין

 . 58מגוריהםבעירלצעודמעוניינים

פסקלפיץ."בגידיעלאושרהמצעדוקיום ,נדחתההעתירההפעםגם

ההומו-לסביתהקהילהכיהמשיביםהודיעו" ,יה'פרוקצהשופטתשלדינה

 . 59I1ומתוןמאופקבסגנוןהאירועאתלקייםמתכוונת

S . 2009ירושלים 

המצעדבירושלים.הגאווהמצעדהתקיים 2009ביוני-25החמישיביום

השנהיוםלציוןוהוקדש 60מיוחדותהפרעותללאירושליםברחובותעבר

הפגנתארגנוהקיצוניהימיןמאנשיכעשרה . 6סטונוול!למהומות-40ה

זרקהמפגיניםואחדהמצע,דלמסלולסמוך ,פריזבכיכרקטנהמחאה

העירתושבישלהפגנהלצורךנסגרההשבתכיכר .הצועדיםעלביצה

התקיימהלא . 6Zהגיעומפגיניםשלעשרותכמהרקאולם ,החרדים

ברחביאלימותגילוייהיוולא ,קודמותבשניםכמוענקיתחרדיםהפגנת

המחלוקתשבעקבותהחששלמרותוזאתלמצע,דשקדמובימיםהעיר

בכלהרוחותאתלהלהיטהחרדיםיבקשובשבתספראחניוןפתיחתעל

 7,000לעומת , 1,600היההמצעדאתשאבטחוהשוטריםמספר . 63זאת

רועיאאלא ,מצעדנערךלאכזכור(אז 2006בשנת OOO,12ו--2007ב

 . 64סגור)במתחם

הפרסומיםלפיהמצעד.ביטולאתהדורשותעתירותהוגשולאהשנה

בנימוק ,גינוימודעותבהפצתהסתפקוהחרדיתבעדהפעילים ,בעיתונות

מאשרנזקיותרהחרדיתלעדהגורמותהמצעדנגדהאלימותשההפגנות

אנשיביזמתנתלומהפשקוויליםחלק ,בעיתונותהדיווחיםלפי . 65תועלת

מיכאלהכנסתחבר . 66מרזלוברוךבן-גביראיתמרבהם ,הקיצוניהימין

הימיןשבכוונתבהצהירוהשנייםאלהצטרף ) IIהלאומיהאיחוד II (בן-ארי

מצעדלקיוםבתגובהערבייםביישוביםמחאהצעדותלארגןהקיצוני

 . 67בירושליםהגאווה

 : 2009פאתסאלאוס .ד
ישראלדגליתהלוכת

בן-גביראיתמרביקשו ,ישראלמדינתשל-60ההעצמאותיוםלקראת

עיריית .פאחםאלאוםבעירישראלדגלילממכרדוכןלהקיםמרזלוברוך

הפנתהישראלמשטרת .מפנייתםהתעלמה ,פנושאליה ,פאחםאלאום

בהפגנהמדוברשלאשמכיווןציינוהעותרים . 68העירייהאלבחזרהאותם

תהיהילמשטרהיתםיפנהדוכן,להקמתמשטרתיברישיוןצורךואין

II 69הנדרשמןלמעלהI1 . 

לקייםהעותריםהחליטו ,פאחםאלאוםעירייתהתעלמותבשל

 ,התהלוכהמטרת . 70לאישורהבבקשהלמשטרהופנובעירדגליםצעדת

 ,"לישראלששים-למדינהלנאמנותביטוי"הייתה ,העותריםשכתבוכפי

צעדיולהצר ,התנועהבחופשלפגוע ,פיותלסתוםשמבקשלמי !לאלומר IIו

אזרחיםפאחםאלבאוםשיששסוברלמיבעיקר:ואוליהביטויחופששל

בההמדינהשלולערכיה ,החוקלשלטוןמחויביםשאינם ,החוקמעלשהם

אוםבמרכזיעבורשהמצעד ,ציינוהמצעדלאישורבבקשתם . II!7חייםהם

 . 7Zצועדיםכמאהבווישתתפו ,פאחםאל

 ,חלופיצעידהתוואיוהציעה ,הבקשהאתאישרהלאישראלמשטרת

בתגובתנטעןכך ,המשטרהבידישהיההמידעפיעל . 73לעירמחוץהעובר

עלול ,פאחםאלאוםבעירהעותריםידיעלתהלוכהשלקיומה" ,המדינה

כדיעד ,ואלימותיצריםלהתלהטות ,לוודאותקרבהשלבדרגה ,להביא

 . 74I1וביטחונוהציבורבשלוםלפגיעהממשיחשש

אלבאוםדגליםסיורלקייםהזכות II :ץ IIלבגהעתירההוגשהכךבשל

 . 75בעתירתםנכתב ,"[כך]ולויכוחניתנתשאיננהיסודזכותהיאפאחם

מצעדיבענייןהעליוןהמשפטביתפסיקתאתבעתירתםהזכירוהעותרים

שעתרואלההיושהםהעובדההצנעתתוך ,-762007ו 2006בשניםהגאווה

שהחלטתנטעןעוד . 2008בשנתוגםאלה,בשניםהגאווהמצעדיקיוםכנגד

נותנתפאחםאלבאוםהמבוקשהמצעדמסלולאתלאשרשלאהמשטרה

II משום ,לרעהמופליםושהעותרים , 7711לאלימותופרסלאספסוףווטו

מאפשריםבעירלצעודלעותריםלאפשרהמשטרהלסירובבמקביל IIש

פוליטיתעימםהמזוהיםולאנשיםפאחםאלאוםלתושביהמשיבים

 . 78I1שונותותהלוכותהמוניותעצרותלקיים ,העירברחובותלהסתובב

ודאותשלבדרגה ,יובילהתהלוכהקיום"שהמדינהטענה ,בתגובתה

הפסיקהבעקבות . 79I1הציבוריובסדרהציבורבשלוםלפגיעה ,קרובה
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וביןהציבורשלוסשביןהראויבאיזוןיכנהיהמדטענה , 80הרלוונטית

8יגברהציבורששלוסהראוימן ,העותריסשלהביטויחופש J . העותריס

הס ,כךעלנוסף .קיצוניימיןפעיליהס ,המדינהטענה ,התהלוכהויוזמי

בפליליסהורשעווכן ,בעברלאומנירקעעלסדרבהפרותמעורביסהיו

ביןהאיזוןאתעורכיסשכאשר ,המדינהטענהעוד . 82זולפעילותסבקשר

שלוקחבאופןזאתלעשותישהציבוריהסדרעלשמירהוביןהביטויחופש

היאהמציאות.מןבמנותקנעשיתאינההפגנה IIקשר: Qהאתבחשבון

8ולזמןלמקוסקשורה 3 I1 • 

 ,לחלוטיןהצעדהקיוסאתלאסורשישטענהלאהמדינה ,זאתעס

שלוס-האינטרסיסשניאתלדעתהשמקייסחלופייתוואהציעהאלא

 . 84העותריסשלהביטויוחופשהציבור

 ,ץ"בג , 2008-2006בשניסהגאווהימצעדנגדלעתירותבניגוד ,הפעס

בטענותשעסקדיןפסקנתןלא ,לויאדמונדהשופטבראשותבהרכב

 ,זאתתחת . 85בעתירההמשיבה ,המדינהשלאוהעותריסשלהמהותיות

מועדעלהצדדיסביןהסכמהבהשגתעסקהוא ,מהכתוביסשעולהכפי

עוסק-וחציכעמודשאורכו-כולוהדיןפסקכל .ומסלולוהמצעדקיוס

 .משפטיותבסוגיותולאתיאוסבענייני

איה .-24.3.2009בהתקיימהפאחסאלבאוסהקיצוניהימיןצעדת

אוסתושבישלובמחאותבמהומותולוותה ,דקותמשלושיספחותארכה

שהצעדהלאחרהרבה ,משעתייסלמעלהנמשכוהמהומות .פאחסאל

הטלוויזיהשלכתב ,לאוןיגאילןכ IIח ,המשטרהל IIמפכסגן .הסתיימה

מיידויקלנפצעואזרחיסושלושה-עשרשוטריסשה-עשריחמ ,הרוסית

 ) 86I1פורעיס II :ynet(לפיערביסמפגיניסעשרה .ערביסמפגיניסשלאבניס

 74מיחידתסמוייסשוטריסההפגנהבמהלך ,ותנבעיתוהדיווחיסלפי . 87נעצרו

 75 0שהרוחותלאחר IIוהערביסהמפגיניסביןהסתובבוב IIמגשלביסהמסתער
76 

(נבזק \ V\v\v.joh.org.il/index.php?id = 1439הפתוח,הביתבאתרזיווחראו 48

 . nrg 15.6.2007 ,"גאווהנגזכפפותהפרובוקציה,"ץיוולבובטל ;)-15.7.2009בלאחרונה

www.nrg.co.il/online/l/ARTlIS9S16S7.html 15.7.2009בלאחרונה(נבזק-(. 

 11ש IIהלעילראו .-1998בתל-אביבמשטרתשוטרישעטוהגומיכפפותאתמזכירהזבר

לה.הנלווהוהטקטט

17 /פגבאיאליהוכ"חשלפרטיתחוקהצעת 49 / יצחקכ IIחשלפרטיתחוקוהצעת 1833

17 /פכהן,אמנוןכ IIוחזאבנטיםכ"ח ,וקנין / 1715 . 

 . 1ש"הלעיל , 2008גאווהץ"בג 50

תשובתיי(להלן,שם , 2008גאווהץ"בבגלעתירההפתוחהביתלתשובת 1יבפטמצוטט 51

 .) IIהפתוחהבית

 . 51ש"הלעיל ,הפתוחהביתלתשובת 11יבפטמצוטט 52

שם. 53

הזין.לפטק 9פטי , 1ש"הלעיל , 2008גאווהץ"בג 54

 ,שםשצויןכפי . 51ש"הלעיללעתירה,הפתוחהביתלתשובת 32ימפטשעולהכפי 55

התנועהחופשאתלהפריעאמורלאהמצעזולכן ,ירושליםתושביאינםכללהעותרים

 .לההנלווהוהטקטט 58ש"ה ,להלןעוזראוזולנקוזהשלהם.

10יפט , 51ש"הלעיל ,הפתוחהביתתשובת 56 ,8-7 . 

 . 26בפטי ,שם 57

שם. 58

 8יבפטעצמהעלחוזרתזואמירההזין.לפטק 4יפט , 1ש"הלעיל , 2008גאווהץ"בג 59

 .הזיןלפטק

ציבוריתלבתשומתהשנהמשכולירושליםמחוץשהתקיימוהגאווהאירועיזווקא 60

מכולתובעלקשה,ומילוליתזיתיפבאלימותמהצועזיםחלקנתקלובאילתמיוחזת,

מאמוטאהובהראו,לחנותו.בכניטה IIלהומואיםכניטהאיןיישלטתלהאףמקומי

II כניטהאיןיוביצים ,גיזופיםבאילת,הגאווהמצעז''' v\v\v. ynet .. 16.5.2009 ynet \ 
co.il/articles/O,7340,L-3716S1S,OO.html 2009-15.7בלאחרונה(נבזק (. 

אליהפניםשרשלחואביב,בתלהגאווהמצעזמועזלפנייומיים , 2009ינביו-10ב

לראשתל-אביב,עירייתלראשמכתבלישראלהראשייםוהרבניםאריאלאוריכ"ח ,ישי

ם,יולאחרהמשטרהל IIלמפכ ,נהיהמזלמבקר ,לממשלההמשפטיליועץהממשלה,

תכניועללפקח ,ומרוחקטגורבמתחםלקיימוולחלופיןהמצע,דאתלבטלבזרישה

 ,שמואליזורוןז IIעויזיעלשנשלח ,המכתב . 18לגילמתחתמשתתפיםכניטתולאטור

פגיעה ,תועבהלחומריקטיניםחשיפתהמצע,דקיוםנגזנימוקיםשלשורההעלה

(העתקוכזומהוהקטיןהאישה ,האזםבכבוזפגיעהוהזתי,הכלליהציבורברגשות

אתלבטל ,והרבניםישי"טניורואלימרנזהאמנוןגם,ראוהמחבר).ביזינמצאהמכתב

-V\v\v.ynet.co.il/articles/1,7340,Lבתל-אביבהגאווהמצעז .ynet 10.6.2009 II \ 
3729362,OO.html 15.7.2009בלאחרונה(נבזק-(. 

לה.הנלווהוהטקטט 8ה"שלעילראו 61

הארץחריגים"עימותיםללאהתנהלבירושליםהגאווהמצעז IIאטינגרויאירליטיהונתן 62

25.6.2009 . v\v\v.haaretz.com/hasite/spages/l 0956S8.html \ לאחרונה(נבזק

 .)-16.7.2009ב

 ynet 'טהרן''כמוחשוכהלאי-םיבגאווה,צעזואלפים IIוייטואפרתמזזינירונן 63
25.6.2009 . www.ynet.co.il/articles/O.7340.L-3737ISI ,OO.html לאחרונה(נבזק

 .)-15.7.2009ב

 . 62ש"הלעיל ,ואטינגרליט 64

 \ V\v\v.ynet .. 18.6.2009 ynet IIהגאווה(מצעזנגזלמחותחרזית,זילמה"נחשוניקובי 65
co.il/articles/O,7340,L-3733628,OO.html 7.2009-15בלאחרונה(נבזק (. 

שם. 66

לה.הצמוזוהטקטט 125ש IIהלהלןראו 67

 .) IIפאחםאלאוםבענייןהמזינהתשובת"(להלן,המזינהלתשובת 5יפט 68

 .) IIפאחםאלאוםעתירת II(להלן,פאחםאלאוםבענייןלעתירה 15יפט 69

 . 18יפט ,שם 70

 . 5יפט ,שם 71

 . 7יפט , 68ש IIהלעיל ,פאחםאלאוםייןנבעהמזינהתשובת 72

 . 8יפט ,שם 73

 . 9יפט ,שם

 . 69ש IIהלעיל ,פאחםאלאוםבענייןלעתירה 45יפט

 . 64-61יפט ,שם

 . 76יפט ,שם 77

 . 75יפט ,שם 78

 . 2יפט , 68ש IIהלעילפאחם,אלאוםבענייןהמזינהתשובת 79

1928ץ"בגלמשל, ,ראו 80 ירושלים,מחוזמפקז-עמיתאריהניצב Iנע IIישמועצת 96/

6658ץ"בג ;) I) 541 (1996 (נז"פ  793 ) 4מח(ז"פ ,ירושליםתחנתמפקז Iנכלביאעם 93/

153ץ"בג ;) 1994 ( /  393 ) 2לח(ז"פ ,ישראלמשטרתשלהזרומיהמחוזמפקזנ'לוי 83

2979ץ"בג ;) 1984 (  ;) 27.3.2005 ,בנבו(פורטםפניםלביטחוןהשרניע IIישמועצת 05/

5647ץ"בג  ;) I) 306 (1990מה(ז"פ ,ישראלמשטרתשלהזרומיהמחוזמפקזנ'כהן 90/

7101ץ"בג 411ץ"בג ;) 28.12.2993 ,בנבו(פורטםירושליםמחוזמפקזנ'נוביק 93/ /89 

 17 ) 2מג(ז"פ ,ירושליםמרחבמשטרתמפקז Iנישראלוארץהביתהרנאמניתנועת

) 1989 (. 

 . 21-18יפט , 68ש IIהלעילפאחם,אלאוםבענייןהמזינהתשובת 81

 . 18יפט ,שם 82

 . 20יפט ,שם 83

 . 24-22יפט ,שם 84

 . 2ש"הלילע ,פאחםאלאוםפרשת 85

86 II המפכII ,24.3.2009מקוםבכללהפגיןשאפשרהוכחנול ynet II שםציון(ללא

לאחרונה(נבזק \ V\v\v.ynet.co.il/articles/O,7340,L-3691413,OO.htmlמחבר).

 .)-15.72009ב

 IIפאחםאלבאוםהשוטריםמתפקוזמרוציםייבמשטרהשרוןורועימשה-זוזאחיקם 87

v\v\v.nrg.co.il/onlinel 11 ART 1/870/481.html .24.3.2007 nrg \ לאחרונה(נבזק

הימיןצעזתבמשטרה,רצוןשביעות IIגורןויובלאשכנזיאלי ,שטרןיואב ;)-15.7.2009ב

 "אנשים 28נפצעולשוטריםהעירתושביביןבעימותים ,הטתיימהאל-פחםבאום

לאחרונה(נבזק \ v\v\v.haaretz.com/hasite/spages/1073519.html . 24.3.2009הארץ

 ) 2009-16.7ב
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שהתפרעומהמפגיניסכמהועצרומשטרהכובעיהשוטריסשלפוהתלהטו,

לרבותהפגנותוו,לפיזורבוואמצעיסהשתמשהגסהמשטרה . 88אבניסווויידו

 . 89מיסוזרנוקיהלסרימונימדמיע,גז

פרובוקציות.לעוררבאיסלאוואנחנושאמרכמיצוטטבו-גביראיתמר

הביתבעלתהיאישראלשמדינתולהראותישראלדגלילהניףבאיסאנו

הדגולבניצחווראשוושלבשווזהאמרמרזלברוך . 90ישראלווארץבכל

 ,העירלקצה[כך]נכנסוהפעסיכולה.היארוצהשכשישראלהוכחשלנו,

ווהארץוולכתביאמרהמשטרהמפכוול . 91למרכזוונכנסהבאהבפעס

הצעדהלקראתהאחרונההפעולהתכניתאתאישרתיבערבשוואתמול

דמוקרטיהליךשלקיומואתלהבטיחשוטריס 2,500נכנסוהבוקרהיוס.

 • 9Zישראלוובמדינת

פאתםאללאוםם Iיושל Iו Iבבבייץה.
והצעדההגאווהמצעדימפרשותשעולותסוגיותבשלושאדווזהבחלק

וסוגייתברגשותהפגיעהסוגייתהכפייס,ניקיווסוגייתפאחס:אלבאוס

והפוליטית.החמתיתמפעילותסכחלקבבגווץהעותריסשעושיסהשימוש

זו.עלזוומשליכותלזוזוקשורותאלהסוגיותשלוש

כפייסניקיוו . 1

 . 93כפייסניקיוובחוסרנהגשהעותרהטעסמועתירותלעתיסדוחהבגווץ

שלפיוהשפיטה,לחוק-יסוד: )ג( 15בסעיףהקביעהסמךעלכועושההוא

הפונהכיהוא,וחשובמנחהווכללהצדק:מוסעדלתתמוסמךהוא

בניקיווהואיפנההצדק,מוסעדלמתובבקשהזה,בית-משפטשללשעריו

שרמסלמיסעדווהושטתהצדק,למעוסעדמעניקשבגווץכיווו . 94כפייסוו

עסעקיףאוישירבקשרלו,מחוצהאוהמשפטביתכותליביוהדיואת

 . 95צדקוושלבסיסיתתחושהעסאחדבקנהעולהאינהההלי,ך

 . 97האנגלייסהיושרובדיני 96העבריבמשפטנקבעהכפייסניקיוועקרוו

המנהליההליךיעילותאתלקדס , 98לחוקהציותאתלקדסהיאמטרתו

וכו , 99הצדדיסידיעלהמשפטלביתמלאמידעמסירתידיעלוהמשפטי

 . 100האמתחקראתלקדס

שלמלאגילוימשנה:כלליכמהישנסהכפייסניקיווכללבמסגרת

 , 10Zלענייוהנוגעיסקודמיסהליכיסשלגילוי , 101והמסמכיסהעובדות

 104סותרותגרסאותמהצגת,הימנעות 103עובדותשלמטעהמהצגההימנעות

 . 105עצמיתדיומעשייתהימנעותוכו

אי-ניקיווכפייס.ניקיווהיעדרשלחומרהשלשונותמידותישנו

עלולמבגווץ,מהותיתעובדהלהסתרתלמשלהנוגעומכווו,זדוניכפייס

בגווץשלהמצמצמתגישתולאור. 106העתירהשלהסףעללדחייהלהביא

נדירותלעתיסנעשההדברכפייס,ניקיווהיעדרבשלהסףעללדחייה

שוליפרטהסתרתלמשלכמופחות,חמורכפייסניקיווהיעדריחסית.

עס . 107בלבדהזההטעסמוהעתירהדחייתאתמצדיקלאהמשפט,מבית

כפייסניקיווחוסרהסף,עלתידחהלאהעתירהשבהסבמקריסגס ,זאת

 . 108כךשנהגהצדלחובתהוצאותבפסיקתשיקוליהיה

שנוייסלבגווץמעותרהנדרשהכפייסניקיווגבולותהיוהשניסבמשך

לשוסראוייסשאינסאנשיסשישלנדויהנשיאסברלמשל,כ,ךבמחלוקת.

שלעמדתוניצבההשניבקוטב . 109הפוליטיתפעילותסבשלמבגווץ,סעד

הכרוכיסלענייניסורקאךנדרשהכפייסניקיוושלפיהכהו, 'חהשופט

והיאכהו,י'השופטהציגהבינייסעמדתאת . 110ישירבאופובעתירה

ורקאךחובקהכפייסניקיוויותר:המאוחרתבפסיקהשהתקבלהזו

קשתאתמרחיבבאופולפרשישאולס ,לעתירההקשוריסהענייניסאת

 . 111לעתירההקשוריסהענייניס

הרשותפעולתשכאשרנפסקהכפייס,ניקיוולעקרווהחריגיסביו

ניקיוועלדווקניבאופוהמשפטביתיעמודלאכפייס,ניקיוובחוסרנגועה

יצירתאוהרשותידיעלסחבתנקיטת . 11Zהרשותנגדהעותרשלכפיו

יכולותזהמצגעלהפונהשלוהסתמכותתאושרהפונהבקשתשלפיומצג

ניקיוועלמעמידהחריגההמצדיקהרשותשלכפייסאי-ניקיוולהוות

בעתירהלדווהדעתשיקולהמשפטביתבידיכוכמו . 113העותרשלכפיו

החריגיסאחדמתקייסלאכאשרגסהעותרשלכפיואי-ניקיוולמרות

בסוגיהמשפטיתאי-בהירותקיימתכאשרלמשלכמובפסיקה,שהוכרו

העתירהכאשראונמוכות,ערכאותשלסותרותפסיקותבשלמסוימת

 • 114רבענייוומעוררתעקרוניתחשיבותבעלתבסוגיהעוסקת

בהערתהכפייסניקיווסוגייתאתבקצרהאזכרהמשפטביתאמנס

התפרצותמפניאזהרותיהסעלבעותריסונזף , 2006גאווהבבגווץאגב

השונותלעתירותהמשיביסמטענותהתעלסהואזאת,עס . 115אלימות

כמצדיקותהגאווהמצעדנגדהעותריסשלכפיהסניקיווחוסרבדבר

לדחייתמקוסהיהלאשאמנססבוראניהס.ירותיעתשלהסףעלדחייה

החיוביתהצמצוסמגמתלאורכפייס,ניקיווחוסרבשלהסףעלהעתירות

מפורטלדיוובהחלטמקוסהיהזאת,עסבגווץ.בפסיקתזהנימוקשל

לדחייתהנימוקיסביוכנימוקהעותריס,שלכפיהסניקיוובשאלתיותר

 . 116הגאווהמצעדינגדעתירותיהס

שעלולההאלימותבענייו-2006בבגווץשהשמיעהתוכחהלדבריבניגוד

לחלוטיוהתעלס 2008גאווהבגווץהגאווה,למצעדבתגובהלהתפרץהייתה

הביטויחופששלתחולתולענייוהעותריסשהפגינוהכפולמהסטנדרט

לכךבמקבילהגאווהבמצעדהצועדיסאתלהשתיקשביקשובכךוהיקפו,

ווהביתשבתשובתאףזאת,פאחס.אלבאוסשלהסהשתקתסנגדשעתרו

נכתב: ,-2008בהגאווהמצעדקיוסנגדלעתירההפתוחוו

הריברגשות,בפגיעהלהיתלותהעותריסשלניסיונסאףוועל

עושיסוהסבמיוח,דהעותריסאתמטרידהאינהכערךברגשותשפגיעה

באופומתנגדיסהסלואשרהגאווה,מצעדמולאלרקזהבערךשימוש

בימיסכילעתירתס, 42בפסקההעותריסמצייניסלמשלכךאידיאולוגי.

פאחס.אלבאוסצעדהלקייסישראלממשטרתאישורמבקשיסהסאלה

כלפיקיצוניותבעמדותהדוגליסהקיצוני,הימיוזרסממוביליהעותריס,

מגשותהמתחייבתמהפגיעהכללמוטרדיסאינסבישראל,הערביהציבור

בעיניאמיתיערךאינוברגשותפגיעה ,משמעפאחס.אלאוסתושבי

 . 117זאתוועתירהשלבהקשרהצינישימושבועושיסוהסהעותריס,

לענייוהעותריסעמדותביומהסתירההתעלסהמשפטביתכאמור,

הקיצוניהימיוצעדתבענייווהו , 2008גאווהבבגווץהומגשות,הפגיעה

לירידהקשורהזוהתעלמותהאסזאת?להביוניתוכיצדפאחס.אלבאוס

כנימוקהישראליבמשפטהכפייסניקיוועקרוושלבחשיבותוהכללית
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הדיוולהיעדרהסיבההאםלגופו)?אוהסף(עלעתירותדחייתהמצדיק

ברגשותמדוברשלאבכךנעוצהפאחםאלאוםערביישלברגשותיהם

 ? 118אחריםרגשותמאשריותרנרחבתלהגנה ,כללבדרך ,הזוכים ,דתיים

תחושתשלמרותנדמה ,פאחםאלאוםלפרשתהגאווהמצעדיביומהשוואה

בכללהמדינהכלפי ,מתנחליםדתייםיהודים ,העותריםשמבטאיםהניכור

משקיעהעליווהמשפטביתדברשלבסופו ,בפרטהעליווהמשפטובית

ישראלילערבימאשר ,פסיקתואתלהםלהסבירכדייותרגדוליםמאמצים

 .ותיוללסבלהומואיםאו

העותריםשלהכפייםקיוובאי-נילטפלהיהניתו ,האלימותבענייו

הציבורממנהיגי ,העותריםעודכל :עצמיתדיועשייתהאוסרהכללדרך

לביטוללהביאשמטרתההאלימותאתמונעיםאינם ,ומדובריוהמתפרע

שלמטרתה .לעצמםדיושעושיםכמיבהםלראותניתו ,הגאווהמצעדי

ולאאלימותבדרכיםהמצעדיםלביטוללהביאהיאזועצמיתדיועשיית

באופויבוטלולאוהם ,תדחינהנגדםשהעתירותלמקרהוזאת ,חוקיות

11חוקי עתירותיועלהכפייםניקיוועקרוואתלהחילמקוםהיהבמיוחד . 9

הפניםבוועדתבדבריובהתחשב ,הגאווהמצעדנגדהולצברגאפריםשל

 . 120הכנסתשל

ניתו ,הביטויחופשעקרוולתחולתבנוגעהכפוללסטנדרטבאשר

בהליכיםהעותריםטענותשלסותרותגרסאותהצגתמשוםבכךלראות

במקרההסותרותהגרסאות . 12Iהמשטרהובפניהמשפטביתבפנישונים

החלטותבעקבותשנפגעיםהעותריםשלהאינטרסיםלתפיסתבאשרהוזה

פאחםאלבאוםהצעדהובענייו ,גיסאמחדהגאווהמצעדיבענייוהמשטרה

רבגשותיהםיפגעהביטוישחופשטועניםהם ,הראשוובמקרה :גיסאמאידך

שלהםהביטויחופשכאשר ,השניבמקרה ;מייצגיםשהםהציבורושלשלהם

 .בוהפגיעהעלמוחיםהם ,אחרציבורשלרבגשותיולפגועעתיד

בפסיקהשהשתרשהכפי ,הכפייםניקיוושלהפרשנותגישת ,מקרהובכל

לפחותחייבה , 122קוואסמהבענייוכהו 'יהשופטשלדינופסקבעקבות

שלכפיהםלניקיווהנוגעבכלהדבריםהקשרשליותררחבהבחינהקיום

 ,פאחםאלבאוםהצעדהבענייווהוהגאווהמצעדיבענייוהו ,העותרים

זהים.היוהפרשותבכלהמרכזייםשהעותריםהעובדהלאורבמיוחד

מרזלשלעתירותיהםשמאחוריהכוונהעללעמודהיהניתו ,למשלכ,ך

 oושאיפה , 123והלסביותההומואיםשלקיומםלעצםהתנגדותובו-גביר:

 . 87ה"שלעילושרוו,משה-זוז 88

מהזיווחיםאולםאלימות.גילוייועלהתפרעויותעללהגיבהמשטרהשעלספקאיושם. 89

עולהלאהגאווהמצעזילקראתבירושליםהחרזיהציבורהתפרעויותעלבעיתונות

שימושנעשהאכואםאלימותם.עללהגיבכזיזומיםבאמצעיםהשתמשהשהמשטרה

בירושלים,החרזיהציבורבהפגנותאחריםבאמצעיםאומיםבזרנוקיסמויים,בשוטרים

פאחם.אלבאוםהצעזהלאחרשעשתהכפיבגאווהכןעלזיווחהלאהמשטרה

שם.ושרוו,משה-זוז 90

 . 87ה"שלעילוגורו,אשכנזישטרו, 91

שם. 92

 ) 21.4.2009בנבו,(פורסםי-םהמזינהשירותנציבותנ'ימין 2631/09בג"ץלמשל,ראו, 93

 384109בג"ץהרלוונטיים);הפרטיםכלאי-גילויבשלהיתרביוהסף,עלעתירה(זחיית

באי-גילוי(זי ) 2.2.2009בנבו,(פורסםהשכונותתחנתישראל,משטרתנ'(יטאח)הקרי

בע"מהקרטלניצולת 1439/08בג"ץהעתירה);אתלזחותכזיהעובזתיתהתמונהמלוא

בשלהסףעלעתירה(זחיית ) 20.11.2008בנבו,(פורסםגזוליםלמפעליםהשומהפקיזנ'

אברהם 5548/00בג"ץבעבר);ענייובאותוזומיםהליכיםשלוקיומםעובזותאי-גילוי

לביטולעתירה(זחיית ) 29.5.2001בנבו,(פורסםבירושליםהגזולהרבניהזיןביתנ'(כהן)

עללחתימההסכמהעלכביכולשקריתהצהרהבשלועושקכפייהבשלגירושיוהסכם

 , 393 ) 4מ(פ"זהכנסת,יו"רנ'כהנא 669/85בג"ץהרבני);הזיוביתבפניגירושיוהסכם

לצזקהגטהבית-המשפטשלשיקול-הזעת IIבנזוראריאללמשל:ראוכוכמו .) 1986 ( 402

כרןהמינהליהמשפטשחרורועישרגאאליעז .) 1991 ( 161כאמשפטים IIהזיו?מה-

רשותבקשותלזחייתכטעםהוכרכפייםניקיווחוסר .) 2008 ( 157-129סףעילותשני:

הפועליםבנקנ'סרי 199/09רע"אלמשל:ראו,האזרחי.במשפטגםוערעוריםערעור

תוםלזוקטרינתהונקשרהכפייםניקיוןהאזרחיבמשפט .) 5.2.2009בנבו,(פורסםבע"מ

גולקו 7724/04א IIרעלעיל;(כהן)אברהםענייולמשל,ראו,ההשתק.לזוקטרינתוהוהלב

 .) 4.11.2004בנט,(פורסםבע"מלישראלזיסקונטבנקנ'

 .) 21.6.2005בנבו,(פורסםהפניםמשרזנ'פלונית 11407/04בבג"ץג'ובראוהשופט 94

 . 132בעמי , 93ה"שלעילושחר,שרגא 95

~של~בו~כ~ים(קי . iךש ?iם iבמק~קוםומי~ה(ה?סרי~להמי II :-4 3כ,דתהליםראו 96

 IIה Y,1לז:נך ע~~ J(לא יi?י~ Jל~(א א~(לא,ר

97 . He who comes into equity must come \vith ciean hands". P. V. BAKER & P " 
) 1990 ,. ST. J., SNELL'S EQUITY 31-32 (29th ed . 93ה"שלעילושחר,שרגאגם:ראו , 

 . 130בעמ'

לפסק 13פסיהתקשורת,שרתנ'בע"מ ) 1998 (לוויןשירותיזי.בי.אס. 3483/05בג"ץ 98

 .) 9.9.2007בנט,(פורסםגרוניסהשופטשלזינו

 .) 1989 ( 58 ) 4 ( 89תק-עלוהתעשיה,המסחרמשרזנ'בע"ממערכותניביט 579/89בג"ץ 99

 594/84בג"ץ ;) 1986 ( 51 ) 3 ( 86תק-עלתל-אביב,מחוזפרקליטנ'בלס 742/86בג"ץ 100

 .) 1986 ( 264-263 , 262 ) 2מ(פ"זישראל,מקרקעימינהלנ'עוזיאלי

אהרוני 430/87בג"ץ ;) I) 409, 410 (1987מא(ז IIפהתחבורה,שרנ'אשכנזי 421/86בג"ץ 101

 .) 1987 ( 21 ) 3 ( 87תק-עלוילק,יהוזהמשנהניצבנ'

 .) 2005 ( 2843 , 2842 ) 1 ( 2005תק-עלהממשלה,ראשנ'יאסין 1778/05בג"ץ 102

 . 101ה"שלעילאשכנזי,ענייו ; 100ה"שלעילאלי,עוזיענייו 103

 .) 2005 ( 1252 ) 2 ( 2005תק-עלהפנים,משרזנ'כהן 3975/05בג"ץ 104

ראשנ'ישראלי 609175ראו:וכו . 152-147 , 133-132בעמי , 93ה"שלעילושחר,שרגא 105

 .) 1976 ( 306 , 304 ) 2ל(פ"זתל-אביב-יפו,עירית

ישראל,משטרתנ'קוקו 561/85בג"ץראו:וכו . 133בעמי , 93ה"שלעילושחר,שרגא 106

 .) 1986 ( 73 , 72 ) 2 ( 86תק-על

 , 169 ) 3לג(ז IIפמונוסון,נוההמקומיתהמועצהנ'בע"מעובזיםשיכון 134/79בג"ץ 107

 .) I) 397, 404 (1994נ(ז IIפהפנים,שרנ'רמלהעיריית 5445/93בג"ץ ;) 1979 ( 171-170

בנבו,(פורסםגרמןנ'בע"מועבוזהאזםכוחשירותיאביגל 9771/05ס"םלמשל,ראו, 108

יזיעלבמיוחזגבוהותהוצאותבפסיקתלהתערבסירבהעליווהמשפטבית .) 23.10.2005

השופטתומהחלטתהערעוררשותמבקשתשעולהכפימינהלי;םילענייניםהמשפטבית

העתירהאתזחהמינהלייםלענייניםהמשפטשביתאףביניש,זוריתאז)(כתוארה

שלהכפייםניקיווחוסראתלקחהואכפיים,ניקיווחוסרבשלולאלגופההמנהלית

ההוצאות.בפסיקתבוובחשהעותרת

 .) 1980 ( 122 , 113 ) 3לה(פ"זהביטחון,שרנ'קוואסמה 320/80בג"ץ 109

 . 130בעמישם, 110

 , 93ה"שלעילכהנא,בענייולויוזיהשופטיזיעללמשל,אומצה,זוגישה . 136בעמישם, 111

 . 405בעמי

 .) 1980 ( 651 ) 4לז(פ"זחולון,עירייתראשנ'זילכה 10/80בג"ץ 112

אתלאפשרשלאהמשטרההחלטתנגזבעתירתםזהמסוגטענההעלוובו-גבירמרזלשם. 113

לעתירה-50-17ו 2פסיהמשטרה.מצזלסחבתנטעובעתירתםפאחם.אלבאוםהמצעז

בטענותכללזולאהמשפטביתכאמור,זאת,עם . 69ש IIהלעילפאחם,אלאוםבענייו

המשיבים.שלולאהעותריםשללאהמהותיות,

בג"ץ ;) 1989 ( 362-361 , 356 ) 4מג(ז IIפלממשלה,המשפטיהיועץנ'שפטל 223/88בג"ץ 114

 .) 1998 ( 574 , 542 ) 2נב(פ"זתל-אביב-יפו,עירייתנ'סצ'י 1618/97

להו.הנלווהוהטקסט 30-27ש IIהלעיל 115

להו.הנלווהוהטקסט-108ו 107ש IIהלעילראו 116

 . 38פסי , 51ה"שלעילהפתוח,הביתתשובת 117

לה.הנלווהוהטקסט 130ש IIהלהלוראו 118

שרנ'תקוהפתחעירית 19/68נ IIזוכו , 306בעמי , 105ה"שלעילישראלי,ענייוראו 119

 .) I) 253, 255 (1969כג(ז IIפהחקלאות,

 . 22ש IIהלעיל 120

לה.הנלווהוהטקסט 104ה"שלעילכהן,ענייוראו 121

לה.הנלווהוהטקסט 111ש IIהלעיל 122

 . 1ה"שלעיל , 2007גאווהבבג"ץריבליוהשופטשצייוכפי 123
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פאחס,אלבאוסהצעדהבענייןישראלמדינתמשטחיסיהערבאתלגרש

כפייסנקישאינוהעותרשלהנפשיהמצב ,העליוןהמשפטביתפטיקתלפי

השימוששאלת ,זהייןנלע , I24הכפייסניקיוןהיעדרשקילתלענייןרלוונטי

כאןמתעוררת ,לשנותובמטרה ,לושמתנגדמיידיעלהמשטרבמוטדות

ישראלמדינתשלותהיבהשכופריסלמילאפשרישהאס :עצמתהבמלוא

לקדסכדישלההמשפטבתיבמערכתלהשתמשודמוקרטיתיהודיתמדינה

דילמהזוהי ?דמוקרטיתלאלמדינההמדינההפיכתשלהס:היוסטדראת

 ,לאורההללוהעתירותעללחשובמקוסשהיהוייתכן ,ומוכרתידועה

עס ,המצעדיסשלההקשריתלתפיטהאישורבדיעבדניתן 2009ביוני

צעדות-15כלארגןהקיצוניהימיןפעילישלתכניתסעלהידיעותפרטוס

הגאווהמצעדאתלקייסהמשטרהאישורעלבמחאהערבייסביישוביס

25בהתקייס(המצעדבירושליס המחאהצעדותמארגניעס , 125 )-6,2009,

מצעדנגדהעותריס ,בן-גבירואיתמרמרזלברוךנמניסהקיצוניהימיןשל

126בפאחסאלבאוסהצעדהומארגניהקודמותבשניסהגאווה 2009-, 

ברגשותפגיעה . 2

הציבורברגשותלפגיעההטכנהוביןהביטויחופשביןהמתחבענייןהפטיקה

הכלל ,הגאווהמצעדןיבעניהדיןבפטקיבהרחבהנטקרתוהיא , I27ענפה

רגשותעלהשמירהמפניייטוגהביטוישחופשהואבפטיקהשהשתרש

שלהטפיסאמותאתמזעזעיסבאופייסאשריינדיריסבמקריסרקהציבור

רגשותייכלוליסהמוגניסהציבוררגשותבמטגרת , 12B "תיההדדהטובלנות

 , 129 "אחריסרגשותוביןעדתייסרגשותבין ,ומוטרייסדתייס

~ i9 ברגשותמדוברברגשותפגיעהנטענתשבהסהמקריסבמרבית ,על

Iדתייס אתץ"בגהטיגשבהסהנדיריסבמקריס ,במפתיעשלא ,ולכן , 30

רגשותהיואלה ,הציבורברגשותפגיעהשלהערךמפניהביטויחופש

בית-המשפטניטרליי ,ככללמוטלמיס,שלוביןיהודיסשלבין ,דתייס

 131 "ברגשותפגיעהעלהמבוטטיסטיעוניסשלכוחסאתלחלוטיןכמעט

זהטיעוןולהעלותלהמשיךמעותריסמונעתלאזועובדה ,כידוע ,(ואולס

 ,ץ)"לבגבעתירותושובשוב

ואחריסדתייס-ברגשותבפגיעהשימוששלהלגיטימיותשאלת

בהגותנרחבלדיוןזכתה ,רותיהחלהגבלתוכעילהתביעהכעילת-

Iהליברלית מתנגדזובהגותהמרכזיהזרס ,טטטמןדנישמצייןכפי , 32

עצמסוטפירטטטמןואף, 133ברגשותפגיעהבשלהחירותעלמגבלותלהטלת

 , 134 "ביקורתיתבחינהבלאהדתייסטענותאתלקבלשאיןייטבוריס

הפגיעהשברעיוןהתשתיתיתהבעייתיותאתידגיסשלהלןהדיון

זאתבכללהיכנטעלייהדיוןלצורך ,הביטויחופשלהצרתכנימוקברגשות

בתוכנוהתערבותןיאבאמתאסולבחוןהביטויחופששלהמהותילתחוס

 "רגשות"שמשוס ,זאתהס,באשר "רגשותיימכבדיסכאשרהביטוישל

 ,למשלכ,ךככאלה,נתפטיסשהסאף ,ניטרלייסמונחיסאינס "פגיעה"ו

יכוליסעליהס)להגןלגיטימי(שאוליוודתייסרגשותוואותס ,שאטעןכפי

להגןלגיטימי(שלאוופטריארכלייסרגשות"כמחדשמוגדריסלהיות

שישכרגשהדתימגשבהכירו , I35ברגשותהפגיעהבשאלתבדונועליהס),

 ,מוענקת)לאכזוהגנההמקריסשברוב(אפילועליוהגנהלשקולאפילו

פניעלהדתיהרגשאתשמעדיפה ,אידאולוגיתפרשניתהכרעהמבצעץוובג

י,דתכרגשהרגששלההגדרהעצסעסמטכיסגסהואאבל ;אחררגשכל

להלן,שאטבירכפי ,המציאותמחויבתשאינההגדרה

לבחוןמקוסישברגשות,הפגיעהחריגשלהצרהיקפולנוכחגסאבל

סיהבדלוהאס ,כלילממנומתעלסהואוהיכן ,אותושוקלהמשפטביתהיכן

באוסהצעדהבענייןהדיןשפטקמכיוון ,לעילשציינתיכפי ,מקרייסאלה

ברגשותהפגיעהשאלתממילא ,משפטיעקרונידיוןכלנטולפאחסאל

מההתלבטותבשונהוזאת ,בונדונהלאפאחסאלבאוסהערביהציבור

עלשחוזרתהתלבטות ,בירושליסהדתייסהיהודיסשללרגשותיהסבנוגע

הגאווה,מצעדיבענייןהדיןבפטקיעצמה

הפגיעהטוגייתלניתוחאפשריותמבטנקודותשתיאציעלהלן

 2007גאווהבענייןהנשיאהשלדינהמפטקמשתמעתהאחתברגשות:

שלמחודשתבהגדרהכאמורעוטקתוהאחרת ,ההפגנהלמיקוסונוגעת

יס,פטריארכליכרגשותדתייסרגשות

גאוגרפיהשלכשאלההציבורברגשותפגיעה )א(

המשפטביתנשיאתציינה , 2007גאווהץוובגבענייןבעתירהדינהבפטק

-מבוטלהיההגאווהמצעדכלומר-להתקבלהיההעתירהשדיןהעליון

מיבעיר,החרדיותהשכונותבלבלהיערךהגאווהמצעדאמורהיהוולויא

אתיבתיהמחההדדיתלטובלנותקיצוניבאופןמנוגדהיהכזהמעשהכי

 , 136ווהחרדי-דתיהציבורברגשותאנושהפגיעהיוצרוהיה ,כולההחברהבני

אלבאוסהקיצוניהימיןפעילילעשותשביקשומהבדיוקלאזההאס

הנשיאהשלהנחרצתמאמירתהץ"בגהתעלסשלהסבמקרהמדועפאחס?

 ? 1372007גאווהץוובגבעניין

 ,העליוןהמשפטבביתבעברנדונהלצועדיסעויןבאזורמחאהצעדת

בר-אילןברחובצעדהלקייסביקשהאשר ,צ IIמרסיעתבענייןהיתרבין

אשר ,הביתהרנאמניתנועתובעניין , I3Bהצהרייסאחרבשבתבירושליס

ותטתייסירושליסבמזרחשתעבורתהלוכהירושליסביוסלקייסביקשה

Iהביתבהר 39 , 

נועדהבר-אילןלאורךהתהלוכההתקבלה,צוומרטיעתעתירת

 ,המרכזיהתחבורהצירלאורךהחרדיהציבורשמפגיןהאלימותעללמחות

וזאת ,תתקייסשהתהלוכהקבעץוובגבשבת,לטגירתולהביאבמטרה

לקהלוטוזכותלתתשלאוהרצוןהביטויחופשעקרוןשלחשיבותולאור

 , I40ואליסעוין

ממשיחששעקביינדחתההביתהרנאמנישלעתירתס ,זאתלעומת

צייןץוובג , I41ווהציבוריוהטדרהשלוסלהפרתקרובהודאותשלבדרגה

 ,הציבוריוהטדרהשלוסהפרתאתלמנועלהיערךהמשטרהעל ,שככלל

שהמשטרהוכיוון ,ליסירושביוסלהתקייסתוכננהשהצעדהכיווןאולס

אותואירועיבכלהציבוריהטדרעללשמירהכוחותלהקצותנדרשה

הביתהרעבראלהתהלוכהאתלאשרשלאהמשטרההחלטת ,היוס

 , I42טבירההייתה

באמרתוכמו ,כאןמאוזכריסשלאנוטפיסבמקריסכמו ,המקריסבשני

מהזמןהתעלסלאץוובג , 2007גאווהבענייןדינהבפטקהנשיאהשלהאגב

בנירגשות ,מוטלמיאזור/חרדיתשכונה ,ליסירושיוס/(שבתומהמקוס

האיזוןאתבבצעוהללוהנתוניסאתושקל ,הגנה)בנישאינסרגשות/הגנה

הציבור,רגשותעלההגנהוביןהביטויחופשבין

המשפט 70



העליוןהמשפטתיבבפסיקתגםאחתלאהתעוררהזושאלה

בשלהביטויחופשאתלהגבילהמשפטבתיסירבושםוגם ,האמריקני

התנועהצעדתהואביותרהמפורסמיםהמקריםאחד . 143ברגשותפגיעה

אילינוי.נתישבמדשיקגו,שלפרבר ,סקוקיבעיירהתיקניהאמרהנאצית

מאתהפגנהרישיוןהאמריקניתהנאציתהתנועהביקשה 1976באוקטובר

הבחירהבעיר.צעדהקיוםלצורךסקוקיבעירייתםיהפארקעלהממונה

 40,000 (יהודיתהייתהאוכלוסייתהרובמקרית:הייתהלאבסקוקי

ניצוליהיוההיאבעתהיהודיםמתושביהורבים ,תושביה) 70,000מתוך

צלבסמלאתלהניףהנאציתהתנועהחבריביקשוהצעדהבמסגרת .שואה

השואה.אתומכחישיםהודיםילרצחהקוראיםעלוניםולחלק ,הקרס

סקוקיתושביעלאימיםלהלךהייתההצעדהשלהמוצהרתמטרתה

 . 144ברגשותיהםולפגוע

לביטולוהעיירהעתרה ,ההפגנהרישיוןלמבקשיםשהוענקלאחר

שלושההעירמועצתהעבירה ,במקביל .התקבלהוהעתירה , 1977בראשית

האמריקניתהנאציתלתנועההפגנהשיוןירמתןלמנועשנועדועזרחוקי

ליוםהנהפגרישיוןלקבלהנאציתהתנועהשלנוספתבקשה .בעתיד

כדיבכךשיהיהמוקיבנ ,סורבה , 1977ביולי-4ה ,האמריקניהעצמאות

ותילזכוהאמריקניתהאגודה ,זאתבעקבותהחדשים.העזרחוקיאתלהפר

 ,פדרלימשפטלביתהנאציתהתנועהבשםעתרה ) ACLU-ה(האזרח

המעוגןהביטויבחופשפוגעיםבהיותם ,חוקתייםלאהעזרשחוקיבטענה

 . 14Sלחוקההראשוןבתיקון

עםהזדהותואתהביעאמנםאילינוימדינתשלהעליוןהמשפטתיב

הנושאיםדגליםוהנפתנאו-נאציםהשצעדתפסקאולם ,סקוקיתושבי

שלהעליוןהמשפטבית . 146להיאסריכולותלאהקרסצלבסמלאת

שתוכנן ,המצעד . 147הפסיקהאתאישרובכך ,להתערבסירבארצות-הברית

פרנקהנאצית.המפלגהאנשיידיעלבוטל , 1978ביוני-25הראשוןליום

הכולבסךהייתההמצעדלקיוםשהדרישהטען ,התנועהמנהיג ,קולין

 . 148 "הביטויחופשאתלשקם"שמטרתוהתססהניסיון

אתלקייםלתבועדעתועלמעלה ,למשל ,היה "הפתוחהביתייהאם

בחרודווקאהקיצוניהימיןפעיליבחרבון?אושעריםבמאההגאווהמצעד

עירבלב ,ואיוםהפחדהשמטרתה ,לאומניתצעדהקיוםהזה:בנתיבבדיוק

שצייןץ"בגאותו ,העירשוליאלהצעדהנתיבהזזתלמעטבישראל.ערבית

אנשישללצדםעמד ,חרדיתבשכונהשעורבגאווהמצעדאוסרשהיה

 . 149הנמקהכלללא ,הקיצוניהימין

פסיקתוביןפאחםאלאיםבענייןץ"בגפסיקתבין ,אגב ,חשובהבדל

שללתכליתיותשבניגודהוא ,סקיקיבפרשתהאמריקנייםהמשפטבתי

עמדתאתושקיבלובפרשהשדנוהשונותרכאותעהשופטיכלץ,"בג

 oשביקשהמהאידאולוגיהשיתיהאסלידתםאתעויהבהנאציתהתנועה

בג"ץ ;) 1948 ( 62,58אפ"זתל-אביב,העירוניהאזורעלבפועלהממונהנ'ליון 5/48בג"ץ 124

 .) 1949 ( 729 , 716בפ"זיפו,נפקזים,לנכסיהאפוטרופוסנ'גולזשטיין 37/49

ערבים"ביישוביםלצעוזפתכנניםהיפיןפעיליהגאווה,לפצעזייבתגובהשרגאינזב 125

לאחרונה(נבזק Ivwlv.haaretz.com/hasite/spages/I094764.html . 22.6.2009הארץ

 ynetערבים"ביישוביםיצעזפרזלבי-ם:הגאווהייפצעזפזזינירונן ;)-16.7.2009ב

22.6.2009 . IV\VW. ynet.co.iI/Ext/Compl ArticleLayoutlCdaArticlePrintPreview I 
1,2506,L-3734968,00.html 16.7.2009בלאחרונה(נבזק-(. 

שם. 126

בכרי 316/03בג"ץ ;) l) 625 (2004נט(פ"זבכרי,נ'בוסיזן 10480103זנג"ץלפשל,ראו, 127

הממונה Iנהופמן 2410190בג"ץ ;) l) 249 (2003נח(פ"זסרטים,לביקורתהמועצה Iנ

משרזל IIמנכ Iנהופמן 3358/95בג"ץ ;) 1994 ( 265 ) 2פח(פ"זהמערבי,הכותלעל

 Iנראש-הממשלהמשרזל IIמנכ 4128/00זנג"ץ ;) 2000 ( 345 ) 2נז(פ"זראש-הממשלה,

הר-הביתנאמני 4185/90בג"ץהכותל);נשותזנג"ץ(להלן, ) 2003 ( 289 ) 3נז(פ"זהופמן,

 Iנסנש 6126/94בג"ץ ;) 1993 ( 221 ) 5פז(פ"זלממשלה,המשפטיהיועץ Iנעמותה-

 Universal City Studios Inc 806/88בג"ץ ;) 1999 ( 817 ) 3נג(פ"זהשיזור,רשות
שרנ'חורב 5016/96בג"ץ ;) 1989 ( 22 ) 2פג(פ"זומחזות,סרטיםלביקורתהמועצה Iנ

ה"שלעילכהן-אלפגור,לפשלראובפטיקה,אקזפילזיון .) 1997 ( 1 ) 4נא(פ"זהתחבורה,

 . 224-180בעפי , 4

 . 50בעפי , 127ה"שלעילחורבעניין 128

 .) 1987 ( 286 , 255 ) 3פא(פ"זהשיזור,רשותשלהמנהלהוועז Iנכהנא 399/85בג"ץ 129

ויהוזית:זמוקרטיתבמזינהרב-תרבותיותבתון,זתיים",רבגשותייפגיעהטטטפןזני 130

שפירורונןשגיאאביפאוטנר,(פנחם 134-133 , 133ל IIזרוזן-צבילאריאלהזיכרוןספר

 .) 1998עורכים,

 . 184-182בעפישם, 131

לביקורת .) 2006פתרגם,קובר(עפר 166-165החירותעלפילטטיוארטגיוןלפשל,ראו, 132

ראו,האפריקני,החוקתיבפשפטהביטויחופששלפטויגוהבלתיהפוחלטהפעפזעל

, RICHARD DELGADO & JEAN STEFANCIC, MUST WE DEFEND NAZIS? HATE SPEECH 
) 1997 ( 149-162 PORNOGRAPHY, AND THE NEW FIRST AMENDMENT . הפחרבים

הראשוןהתיקוןשללפוחלטותהרופנטיתייהפשיכהפכניםשהםפהאתפבקרים

הנאו-נאציםשלהביטויחופשעלהגנהאםביקורתיבאופןלבחוןשישוטבוריםלחוקה",

שם.הביטוי.חופשאתתקזםאכן

 . 141בעפי , 130ה"שלעילטטטפן, 133

משפטמחקריזתיים"רגשותעלוהגנהפזתחופשהזת,ייחופשטפירוגזעוןטטטפןזני 134

 .) 2004 ( 54 , 5כא

 .)ב() 2ז(בטעיףזיוןלהלןראו 135

לה.הנלווהוהטקטט 43ה"שלעיל 136

לעיל.שנזונההכפייםניקיוןלטוגייתגםקשורהזונקוזה 137

 .) 1996 ( 822 ) 2נ(פ"זירושלים,מחוזמפקז Iנמרצסיעת 4712/96בג"ץ 138

פ"זירושלים,מרחבמשטרתמפקז Iנישראלוארץהביתהרנאמניתנועת 411/89בג"ץ 139

 .) 1989 ( 17 ) 2פג(

 . 830בעפי , 138ה"שלעילמרצ,סיעתעניין 140

 . 21בעפי , 139ה"שלעילהבית,הרנאמניתנועתעניין 141

שם. 142

 . 183-182בעפי , 130ה"שלעילטטטפן, 143

144 ) 1986 ( 13 LEE C. BOLLINGER, THE TOLERANT SOCIETY . ,פציין,שבולינגירכפיאגב

 . 27-26בעפישם,זכאו.ניצוליהוזיהיההנאצית,התנועהפנהיגקולין,פרנקשלאביו

עלבירכההישראליתהאזרחלזכויותשהאגוזהלצייןפענייןזהבהקשר . 25בעפישם, 145

פעיליפצעזלפנועאיןהאזרח,לזכויותייהאגוזהפאחם.אלאוםצעזתבענייןבג"ץפטיקת

 \ vww.nrg.co.il/online/I/ARTI/804/305 .. 29.10.2008 nrgפאליפות",פחששיפין
html 15.7.2009בלאחרונה(נבזק-(. 

שלהעליוןהפשפטביתשלזינובפטקהפתוארעלנטפכותלעילהפפורטותהעובזות 146

 National Socialist . 26-25בעפי , 144ה"שלעילבולינגר,אצלוכןאילינוי,פזינת
) 1977 ( 43 . Party oJ Alnerica v. Village oJ Skokie 432 U.S . הפשפטבביתלהלין

 Village oJ Skokie v. National Socialist Party oJראו,אילינויפזינתשללערעורים
279 America, 51 111. App. 3d . גם,ראו: Donald A. Do\vns, Skokie Revisited 
629 . Hate Gro!!p Speech and the First Amendment, 60 NOTRE DAME L. REV 

) 1985 ( 
147 ) 1978 ( 916 . l, 439 U.S זSnlith v. Colli . 
148 ; 23.6.1978 , Douglas E. Kneeland, Nazis Cal/ Off March in Skokie, N.Y. TIMES 

25.6.1978 , A Peaceful Day in Skokie, N.Y. TIMES . 
פצזהייתההיאאולםובפקום,בזפןהתחשבותפאחםאלאוםבפרשתהייתהאפנם 149

בפאתיה.אלאהעירבפרכזלאהצעזהבקיוםשתפכווהפרקליטות,הפשטרה

71 



מוכיבוקיציא :ציווס .ובהגבתס"המקומתוומהומפאחסאובאוסהימיומצעד

באופןהכללמןיוצאבלינעשהזהמציין,ר'שבולינגכפילקדם,התנועה

האמריקניםשהשופטיםנראה , lSסהמשפטייםהדיוניםבכלחד-משמעי

מתוכניומסתייגתחד-משמעיתאמירהמגיעהסקוקישליהודיסברו

הישראליההרכבשופטינהגוכךלאעליו,שמגנההפסיקהבצדהביטוי,

 ,בכללישראלוערבייהעירערבייכלפיפאחםאלאוםבפרשת

שישהתחושהאתמחזקתרקפאחםאלואוםסקוקיביןההשוואה

הצעדהלמטרותכלשהיהתייחסותשלהמוחלטבהיעדרהמטרידמשהו

מארגנישלוהגזעניתהאנטי-דמוקרטיתולאידאולוגיהפאחםאלבאום

לערביםהסברלספקכדירקאפילו ,ץ"בגשלהקצרצרדינומפסקהצעדה

האמריקנייםהמשפטבתישעשוכפיזאת,למרותמתאפשרתהצעדהמדוע

סקוקי,בפרשת

הומואיםשלהביטויבחופששהדיוןהעומהאתלכךמוסיפיםאם

דווקא IIבנוסחמהפסיקהבציטוטיםעטוףהגאווהמצעדבמסגרתולסביות

זקוקות ] ..נ,וכאבכעס ,סלידהשלקשותתחושותהמעוררותאמירותאותן

lהבסיסיתהזכותשלההגנהלמעטהמכליותר Sl ll , שבג"ץהרושםמתקבל

ולהבהירהגאווהמצעדימתוכניעצמולהרחיקיכולתוכמיטבעושה

רטוריקהשלהיעדרהאלה,תכניםעםהסכמהמבטאתבהכרחלאשפסיקתו

 , lS2ההפוךהרושםאתיוצר ,לעילכאמורפאחם,אלאוםץ"מבגכזו

 ,הימיןצעדתשלהפוליטימההקשרץ"בגשלההתעלמותועו,דזאת

כללמשמעותאיןכאילו ,להפגיןלזכותוהצרההטכניתוההתייחסות

ערכיתסימטריהיצירתעלמעידהההפגנה,מתנהלתשבתוכולהקשר

שמתנגדיםמיובין ,זכויותושוויוןהביטויחופשלמעןשנאבקיםמיבין

גרוס:איילשכתבכפיאלה,בסיסייםדמוקרטייםלערכים

II שעשוייםלאירועיםהגאווהבמצעדהדיוןאגבשנעשוהשוואות

יוצרותערבי,ביישובלטרנספרמטיפיםשללמצעדכגון ,לאלימותלהוביל

אירועוביןזכויותשוויוןהואשלושהמסראירועביןמעוותתסימטריה

אלימותלעודדעשוישלוהמסרעצםכןועל ,ואפליהשנאהשלבמסרשבא

 ,הזכויותשיחהערבית,לאוכלוסיהואפליהנחיתותשלמסרלשדרוכן

לדחותישאך ,זומזויפתסימטריהלהזמיןעשוי ,האבסטרקטיאופיובשל

lוכלמכלאותה S311 , 

המשפט:ביתשלדומהעמדהעלסקוקימקרההצביעבארצות-הברית

המשטרלהפלתלהביאמכווןבמחלוקתהשנויהביטויאםמשנהזהאין

בכלהביטויבחופשלהשתמשאותוהנוקטיםשלזכותם ;הדמוקרטי

שלגאוותה , lS4הביטויחופשאתלחסלהיאמטרתםכאשרגם ,מקרה

בשלוםועברההתקיימהפאחםאלבאוםשהצעדהכךעלישראלמשטרת

אכיפתרשויותשלנחלתןהיאזובעייתיתשסימטריהכךעלמעידהיחסית

lהןבאשרהחוק SS , 

פגיעהביןלהבחיןסטטמןשלהצעתואתלצייןראויזהבהקשר

וביןהנפגע,אתולהשפיללהכעיסהמיועדתכזוכלומר ,ברגשותמכוונת

ייתכן ,הנפגעאתלהשפילכוונהמתוךשלאכלומרברגשות,אגביתפגיעה

שלחירותוהגבלתאתמסוימותבנסיבותתצדיקהמכוונתשהפגיעה

lSכזוהגבלהלהצדיקיכולהלאהאגביתהפגיעהאולם ,הפוגע צעדת , 6

מהווה ,עצמםהצועדיםשללשיטתם ,פאחםאלבאוםהקיצוניהימין

 ,זאתלעומת ,הצעדהשלהעיקריתמטרתהזוהי ,ברגשותמכוונתפגיעה

אגבית;פגיעתם ,הציבורברגשותלפגיעהגורמיםשהםככל ,הגאווהמצעדי

 ,הומואים ,לסביותכנגדהפליהשללקיומהמודעותהעלאתהיאמטרתם

לביעורוקריאה ,אחריםמינייםומיעוטיםביסקסואלים ,םיטרנסקסואל

בסעיףשאטעןכפימגדרית,והשתייכותמיניתנטייהבסיסעלהפליה

אינםאלהרגשותהרי ,מישהושלברגשותיופוגעותאלהמטרותאם ,הבא

הגנה,בניאינםהגזעןשלשרגשותיוכשםממש ,הגנהבני

פטריארכיהשלכשאלההציבורברגשותפגיעה )ב(

רקברגשותפגיעהבשלהביטויחופשאתהמשפטביתהגבילבכדילא

הנחותמשלבכברבעייתיתברגשותהפגיעהשאלתספורים,במקרים

הרגשותמהםקובעמי ?הגנהברהוארגשותשלסוגאיזההמוצא:

 1זאתעושיםכיצדפגיעה?בסכנתשנמצאים

בפגיעההכרהשלהבעייתיותאתלהדגיםמבקשאניזהבסעיף

כרגשותהגאווהמצעדכנגדהעותריםטענותפירושבאמצעותברגשות

בית ,בהמשךשאראהכפימוסריים,אודתייםכרגשותולא ,פטריארכליים

שהםאף ,פטריארכלייםברגשותלפגועבעברהיססולאוהמחוקקהמשפט

lכךאותםכינולא S7 , אםישתנה,ברגשותהפגיעהבסוגייתהדיוןהאם

פטריארכליים?ברגשותאלא ,דתייםברגשותלאפוגעהגאווהשמצעדנאמר

לגיטימית?ללאהופכתהפגיעהבדת,אלהרגשותכשצובעיםמדוע

lהכותלנשותבפרשתקצרדיוןבאמצעותטענתיאתאדגים S8 , 

להתפללהכותלנשותשלשזכותן ,המדינהעמדתאתץ"בגקיבלזובפרשה

-טליתותולעטותתורהבספרלקרואכלומר-הכותלברחבתדרכןלפי

 ,למעשההציבורי,לסדרהחששומפנידתייםברגשותהפגיעהמפניתיסוג

בעתירותהעותריםשהשמיעוהטענותאותןאתבטיעוניהיצגהיהמדינה

בחופשלפגועבהןשישכטענותץ"בגידיעלנדחוואשר ,הגאווהמצעדינגד

נשותבפרשתחשיןהשופטפסקוכך , IIהפתוחהבית IIאנשישלהביטוי

הרוב):(בדעתהכותל
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II הכותללידלהתפלללהןהעומדתהיאזכותהכותלנשותשלזכותן

ואני ,השניבפטק-הדיןנשנהכך .הראשוןןיבפטק-הדהוחלטכךכדרכן.

העותרותשלזכותןואולםממקומה,זוהלכהלעקורהצדקלינמצאלא

 .ללא-גבולותזכותהיאןיא ,במשפטזכותככלהכותל,לידכדרכןלהתפלל

ונשקלנהאותהנמודכי-במשפטאחרתזכותככל-הנדרשתהיאזכות

כיכולתנולעשותעלינואכן,אף-הן.להגנההראויותאחרותזכויותכנגד

שלתפילתןאורחבשלחשיםאחריםמצוותששומריהפגיעהאתלז;נזער

ןישבבהתנגשותחמוריםאירועיםלמנועאףזודרךועל ,הכותלנשות

lהניציםהמחנות S9I1 . 

הנמצא "רובינטוןקשת"באתרלהתפללתוכלנהשהנשיםנפטקלפיכך

שננקטההקשהלאלימותגושפנקאץ"בגנתןבכךהמערבי.הכותלליד

דתיים-יהודיים-אורתודוקטייםלרגשותעליונותקיוהענהכותלנשותנגד

 . l60הישראליתבגרטתם

והןהגאווהמצעדיבעניינהןשנדונהברגשותהפגיעהשאילוטבוראני

אזי ,פטריארכלייםברגשותכפגיעהמוכרתהייתההכותלנשותבפרשת

lנחטכתהייתההעליוןהמשפטביתשלהתלבטותו 6 l . 

בנשיםהגבריםשלטוןעלהמבוטטתהייררכיההיאהפטריארכיה

בטיטעלהייררכיהכלומר ,(בבניםצעיריםובגבריםהגילאיםכלבנות

נאטרובמטגרתו ,לגבריםנשיםמכפיףהפטריארכליסקדר . l6Zוגיל)מגדר

במטגרת ,בנוטף .מיניתמבחינהעצמאיותולהיותלעבודללמו,דנשיםעל

גברים.עםאינטימייםיחטיםלקייםגבריםעלנאטרהפטריארכליהטדר

עלוהןהחוקידיעלהןנענשיםההטרוטקטואליוויימהצשחורגיםגברים

 IIנשי IIכשמקודדממהשחורגותנשים .) IIנשיות IIבהאשמה(לעג,החברהידי

 ,תפיליןמניחות ,"קריירהנשות IIלהופכות ,ללדתשלאבוחרות ,(למשל

lדומהבאופןנענשותכיפה)חובשותאוטליתעוטות מהאיטוריםרבים . 63

 .העולםבדתותמעוגניםהפטריארכליים

-בעקיפיןאמנם-להכירהעליוןהמשפטביתהיהמוכןבעבר

עוגנוהםכאשרגם ,"הפטריארכלייםהרגשות IIשלהלגיטימיותבהיעדר

נשיםבהפלייתובמלחמהמגדריבשוויוןהעוטקתהפטיקהכלשהרי ;בדת

lפטריארכלייםרבגשותפגיעהמהווהנשיםהיותןבשל 64 . 

רביםםיפטריארכליהטדריםהישראליתהחקיקהביטלהגםכך

נשיםשלהכלכליתהתלותבביטולהחל :אלהברגשותלפגועשעשויים

בטעיףברזלוהצאןהמלוגנכטימוטדבאמצעותבגבריםנשואות

זכותאתהמבטיחותבהוראותוכלה ,האישהזכויותשיווילחוק 2

תימינהטרדהלמניעתבחוק ,החוקלאותוא 6בטעיףגופהעלהאישה

 .נוטפיםובחוקים

לשלטוןוימים)מט(וגרביםנשיםהכפפתכלומר ,הפטריארכיה

 , l65הדמוקרטיהאתשנוגדתפוליטיתותאוריהעולםהשקפתהיא ,הגרבים

פטריארכלייםברגשותפגיעה ,זהחשיבהקולפיטוטליטריזם.כמוממש

בניאינםאנטי-דמוקרטייםשרגשותמשום ,בעייתיתלהיותאמורהלא

הביטויחופשהיקףביןאיזוןלערוךכללנדרשלאלפיכךככאלה.הגנה

קידוםבעדהואכילמשל ,הפטריארכלירבגששפוגעזה(כלומר IIפוגעני IIה

אוהשוביניטטשלנטרטיהאהשוביניטט.שלרגשותיווביןמגדרי),שוויון

 . l66מוגןאינטרטאינושלהםהאידאולוגיותאתלקדםהגזען

 . 28בעמ' , 144היישלעילבולינג'ר, 150

יושבתנ'הפרכזשינוי-פפלגתפפלגת 2194/06בבגייץריבליוהשופטשלזרביומתוך 151

בבגייץצוטט ,) 28.6.2006בנבו,(פורססזינולפסק 4פסיהפרכזית,הבחירותועזתראש

ביניש.הנשיאהשלזינהלפסק 9פס' , 1היישלעיל , 2006גאווה

שלקיומההואפאחסאלאוסוצעזתהגאווהמצעזיבענייוהפסיקותביומענייוהבזלעוז 152

בגייץלמשל,(ראו,הגאווהמצעזיבענייומתריס"ולאצנועייאופיבעלתהתנהגותזרישת

שלהמוחלטוהיעזרהביניש),הנשיאהשלזינהלפסק 11פס' , 1היישלעיל , 2006גאווה

פאחם.אלאוםבפרשתאי-ההתרסהזרישת

 \ vww.notes.co.ill . 22.11.2006הפשתההציבור"ושלוסהביטויחופשייגרוסאייל 153

gross/25548.asp התפרסמהזהמאמרשלמקוצרתגרסה .)-15.7.2009בלאחרונה(נבזק

 . 6עמ' , 2006נובמרב , 12הפרקליטיםב

 . 15בעמ' , 144היישלעילבולינג'ר, 154

לבזוק"לטענתסביקשואשרפאחס,אלבאוסהקיצוניהימיולמפגינישבזומהמענייו 155

אנשיגסלה),הצמוזוהטקסט 207היישלהלו(ראוהחוקייבפנישוויווישבישראלהאס

כשלילתראושהסמהעלבכךלמחותרצובסקוקילצעוזשהתכוונוהנאו-נאציתהתנועה

הפועלותקבוצותהמקריס,בשני . 27בעמ' , 144היישלעילבולינג'ר,שלהס.הביטויחופש

ומאוימות.נרזפותשמרגישותאלההובעיניהו,רצוייסלאמיעוטיסלהכחזת

פשפטעיוניכבוז"שלמושגיסשניייסטטמוזני ; 157-147בעמ' , 130ה"שלעילסטטמו, 156

 ) 2001 ( 585 , 541כז

זה.בחלקלהלוזיווראו 157

 . 127היישלעילזו,בפרשההזיופסקישלושתאתראו 158

ההחלטהמתולאחרהאירועיסהשתלשלות . 318בעמ' , 127ה"שלעילהכותל,נשותזנג"ץ 159

 .) 2007 (תפילה"באישהייקולקציריעלשלבסרטהתוארהבזנג"ץ

לקריאתמתנגזיסאינסמסוימיסאמריקנייסיהוזיים-אורתוזוקסייסשזרמיסלצייוחשוב 160

קיימתהאורתוזוקסית,היהזותבקרבבארץ,גסנשיס.יזיעלטליתוללבישתבתורהנשיס

ביתבפסיקתלאביטוי,ליזיבאהלאהיאאולסבתורה,נשיסקריאתעלאחרתחשיבה
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