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נתאפשרהההומוטקטואליתהמשפטיתהמהפכההומוטקטואלים.

ובמיוחדהחברתית,משמעותהשלהמעורפלהאופיבשלדביוק

התנגדותשלהיעדרהלפחות(אובההפוליטיתשהתמיכהמשום

כלפיאהדהעלבהכרחמבוטטתהייתהלאפוליטית)

האינטימייםהקשריםשלבערכםהכרהאוהומוטקטואלים,

שלההצלחהאתלפיכךשאפשרוהיטודתנאיההומוטקטואליים.

צמצמואשרדביוקאלוהםההומוטקטואלית,המשפטיתהמהפכה

הומוטקטואליםעלההגנהפיתוחשלה.החברתיתהמשמעותאת

מכיווןאפשרייםהיוההומוטקטואליתבזוגיותחלקיתוהכרה

עמוקשינויחייבהלאהמשפטיתבמהפכההפוליטיתשהתמיכה

בנורמותאוהישראליתהחברהשלהשמרניבאופי

 .זובחברההדומיננטיותההטרוטקטיטטיות

דווקאאירוני,באופן

המהפכהשלהצלחתה

ההומוטקטואליתהמשפטית

בתנאיםפגעההתשעיםבשנות

הזוהמהפכהאתשאפשרו

הבלתיהקואליציהמלכתחילה.

תנועתפעילישלצפויה

ההומוטקטואליתהשחרור

השמרנייםוהפוליטיקאים

שנותבאמצעלקיצההגיעה

תמיכהכיום,התשעים.

משפטייםבהטדריםפוליטית

הומוטקטואליםעלהמגנים

כמשקפתנתפשתולטביות,

החייםאורחכלפיחיובייחט

הטובלניהשיחההומוטקטואלי.
יין qשמתיצילום: . 2000תל'אביבהגאווה,מצעד

שלבשיחוהומרגוועהתשעיםשנותבתחילתדומיננטיכהשהיה

נאורות.

טובלנותביןהקייםהניגודאתבוחןזהמאמרשלהראשוןהחלק

ביקורתיתטובלנותטובלנות:שלטוגיםשניומעמתלנאורות

המהפכהשלההיטטוריהאתטוקרהשניהחלקאגנוטטית.וטובלנות

להתבטטיכולההצלחתהכיומראהההומוטקטואלית,המשפטית

כלפיטובלנות ."טובלניים"לבין"נאורים"שביןקואליציהעל

בשלדווקאאפשריתהייתהההומוטקטואליתהמשפטיתהמהפכה

המשפחה""ערכישלוהדומיננטיותהחברהשלהשמרניאופיה

המשפטיתהמהפכהשלההצלחהדווקא(ההטרוטקטואליים).

הפוליטיהשיחאללמיניותהנוגעיםענייניםלהביאההומוטקטואלית

זו.משפטיתמהפכהשלהשלמתהעלמאיימתבישראל,

נאורותמולסובלנותא,

חייםמאורחנחותאינוהומוטקטואליחייםשאורחמניחהנאורות

יחטיםלרעההמפלהבאופןלהתייחטאיןכןועלהטרוטקטואלי

יותר,מורכבמושגנראיתזאת,לעומתטובלנות,הומוטקטואליים.

ההטדרהלביןלהומוטקטואליותהערכיהיחטביןהזיקהאתהמנתק

מרחיבההגדרהומציעהטובלנותמושגאתבוחןזה.פרקו 5המשפטית

הצלחתשלב'בפרקלניתוחבטיטמשמשתזומרחיבההגדרהשלו.

לקשייםהטעמיםאתגםכמוההומוטקטואליתהמשפטיתהמהפכה

התשעים.שנותטוףלקראתזומהפכהנתקלהבהם

העדפותרצונות,לקבלפרטיםמחייבתטובלנותכיטבור,רזיוטף

השקפתו,פיעלרצויות.בלתיהןפרטיםאותםבעיניאשרואמונות,

 " Restrains hisאדםבוהמקרההואטובלנותשלהטיפוטיהמקרה

indignation at the sight of injustice or some other moral evil, or rather 

at the sight of behavior which he 

16 " takes to be of this character . 

המשפטית"המהפכההמכוניםהמשפטיים,בשינוייםהתמיכה

נאורות.עלוהןטובלנותעלהןמבוטטתהייתהההומוטקטואלית",

 12המשפט

ברנרדגםמחזיקדומהבעמדה

כי:גורטאשרוויליאמט,

I f there is to be question of " 

toleration, it is necessary that there 

; should be something to be tolerated 

there has to be some bel ief or 

practice or way of life that one 

group thinks (however fanatically or 

unreasonably) wrong, mistaken, or 

undesirable ... If we are asking 

people to be tolerant, we are asking 

them something more 

complicated ... They will indeed 

have to lose something, their desire 

to suppress or drive out the rival belief; but they will also keep 

something, their commitment to their own beliefs, which is what gave 

them the desire 

. 7 '" in the first place 

כך:רביםפילוטופיםעלהמקובלתהעמדהאתמטכםהורטוןג'ון

It is widely agreed that the core of the concept of toleration is the " 

refusal , where one has the power to do so, to prohibit or seriously 

. 8 '" interfere with conduct that one finds objectionable 

אכנהאותה(ואשראלהלכותביםהמשותפתהמטורתית,העמדה

מדי.מצומצמתנראיתעוינת"),"טובלנותאוביקורתית""טובלנות

אשרמעמדותמתעלמתאלהכותביםשלמדבריהםהעולההעמדה

מושגשלהמקובלתשההבנהבעודכטובלנית.גםלטווגןישלדעתי

ביחטעויואפילואוביקורתיהואשהטובלומניחההטובלנות

אינוהמורחבהאפיוןפיעלהטובלןטובלני,הואכלפיהלהתנהגות

מתיישבתהמורחבבמובנהטובלנותעוינת.עמדהמאמץבהכרח

ביקורתית(טובלנותהרלוונטיתההתנהגותכלפיעוינתעמדהעם



נלהבתתמיכהאפילואוהמוטרי,ערכהכלפיאדישותעוינת),או

היאהטובלןמןהנדרשתהיחידההדרישההרלוונטית.בהתנהגות

לפחותהיא,הנטבלתבהתנהגותלטפלישכיצדבשאלהשההכרעה

הטובלןמייחטאותוהנורמטיביבערךתלויהבלתיחלקי,באופן

שלהביקורתיהטובלןלמשל,כךהנטבלת.להתנהגות

טבורשהואאלאההומוטקטואליות,אתעויןהומוטקטואליות

תלויהבלתילהיותחלקי,באופןלפחותצריכה,המשפטיתשההטדרה

אתהאוהדהנאור,הטובלןשלו.השליליהמוטריבשיפוט

משפטיים-ליברליים.בהטדריםהואאףתומךההומוטקטואליות

בהםהמשפטיים-ליברלייםההטדריםכיטבורהואזאת,עםיחד

יחטיםכיהעובדהמןבלעדיבאופןנגזריםאינםתומ,ךהוא

הטובלןהטרוטקטואליים.מיחטיםנחותיםאינםהומוטקטואליים

להומוטקטואליותביחטהמוטריהשיפוטביןבנתקלפיכךמאמין

הראויה.המשפטיתההטדרהלבין

בכמההרחבבמובנהטובלנותשלהגישהאימוץאתלהצדיקניתן

שנויהואהחייםשאורחההכרהעלאותהלבטטניתן .דרכים

מיותרים,חברתייםקונפליקטיםלמנועמנתעלולכןבמחלוקת,

עלנשענתאיננהאשרמשפטיתהטדרההיאביותרהטובההדרך

המרחיבההטובלנותגישתאתלבטטניתןבמחלוקת.שנויותעמדות

המדינהאמורהלפיהאשרעמדה-ליברלית-ניטרליתעמדהעלגם

כאשרערכייםבשיקוליםמשימושאוערכייםמשיפוטיםלהימנע

כן,כמו .' 9כלשהיהתנהגותלהטדרתבנוגעהחלטותמחליטההיא

כלשהיערכיתבמחויבותלנקוטרצוןחוטרעלזועמדהלבטטניתן

שיפוטי.תפקידלמשלמטוים,אדםמצויבוהמוטדיהתפקידבשל

לתמוךשישלפיכךמאמיןלהומוטקטואליםביחטהטובלן

ועלהומוטקטואליםעלהגנהשמטרתןהמשפטיותברפורמות

להומוטקטואליות.ביחטהמוטריותלעמדותיוקשרללאלטביות

המוטרילערךביחטטפציפיתלהשקפהבהכרחמחויבאינוכזהאדם

התומכיםהשני,העברמן .,סהומוטקטואליותשלהרפואילאפיוןאו

עלהמגנותמשפטיותברפורמותלתמוךשישמאמיניםה"נאורים"

בעלחייםאורחהיאשהומוטקטואליותהטעםמןהומוטקטואלים

לפחותאוהטרוטקטואלי,חייםלאורחבערכושווההואאשרער,ך

היררכי.לדירוגניתניםשאינםחייםאורחותבשנימדוברכי

פילוטופיים.מדיוניםיותרטבוכהתמידהיאהפוליטיתהמציאות

מכיווןמעורפלתפעםלאהיאלנאורותטובלנותביןההבחנה

פעםלאמשתמשיםעיתונאים,אושופטיםגםכמושפוליטיקאים,

ביניהם.בהבדליםהיטבלהבחיןמבליהטוגיםמשניבטיעונים

המהפכהאתהיטבשירתהמדגים,הבאשהפרקכפיזו,עמימות

פותחהבאהפרקהראשונים.בשלביהההומוטקטואליתהמשפטית

ומדגיםההומוטקטואליתהמשפטיתהמהפכהשלקצרהבטקירה

כדיזחדיןפעלןה"נאןרזם"ןהןה"סןבלנזזם"הןבהןהדרכזםאת

חשיבותאתמדגיםזהחלקהישראלית.המשפטמערכתאתלשנות

ההומוטקטואליתהמהפכהבהצלחתטובלנותשלהרטוריקה

להיחלשותהטיבותאתמדגיםהואכן,כמוהתשעים.שנותבראשית

ההשלכותואתהתשעים,שנותטוףלקראתטובלנותשלהרטוריקה

זה.תהליךשלהאפשריותהפוליטיות

בישראלביות Oובל Dואלי OPOבהומוהמשפטיהטיפולב.

 1988שנתעד

קבע: 1936הפלילי,החוקלפקודת ) 2 ( 152טעיף

אוהטבע;כדרךשלאאחראדםעםהשוכב )א"

 ....ב)

הטבע,כדרךשלאעמה)(אועמולשכבלזכרהמרשהג)

מאטר"".שנותלעשרצפויויהאבפשעיאשם

ובארצות-הברית,באנגליהשנחקקואחריםרביםחוקיםכמו

 Toleration: An Elusive Virtueראו:הסובלנותנושאאתהבוחניםמאמריםלאסופת . 15

) 1996 , D. Heyd, ed., Princeton (. 

16 . . 402 ) 1986 , J. Raz The Morality of Freedom (Oxford 

17 . . 19 . ns "Toleration: An Impossible Virtue", supra note 15, at p ןB. Willia 

כי:וקובעממשיךוויליאמס

if 1 and others in the neighborhood said that we were tolerating the homosexual " 

relations of the couple next door, our attitude would be thought to be less than 

. 20 . liberal". Ihid, at p 

18 .. 28 . S. Honon "Toleration as Vinue", supra note 15, at p 

 . Williams, supra note 17, at p . 23ראו:לסובלנותליברליזםביןהיחסעל . 19

מסוימותהומוסקסואליותלהתנהגויותביחסנאורלהיותאדםיכולקרובותלעתים . 20

כדי"נאורים"בטיעוניםלהשתמשלמשלאפשראחרות.כלפיסובלןבלתיאווסובלן

עללהגןניתןעתבאותההומוסקסואלים.יחסיםעלהפליליהאיסורבביטוללתמוך

אינטימיים-יחסיםשלהנחותבאופיאמונהלמרותהפליה,מפניולסיבותהומוסקסואלים

אשרלחקיקהלהתנגדניתןאחתובעונהבעתביקורתית).(סובלנותהומוסקסואליים

הומוסקסואליםכיהאמונהבשלהומוסקסואליםידיעלילדיםשלאימוץמאפשרת

כהורים.מחויבויותיהםאתלמלאיכוליםאינם

העונשין,בחוקהפלילי"),החוק"פקודת(להלן: 1936הפלילי,החוקפקודתהחלפתעם . 21

(להלן:הפליליהחוקלפקודת ) 2 ( 152סעיףנהפךהעונשין"),"חוק(להלן:-1977תשל"ז

החוקמפקודתבמעברשנעשוהשינוייםהעונשין.לחוק 351לסעיף )") 2 ( 152"סעיף

ליחסיהנוגעלאיסורהנוגעבכללפחותמשמעותיים,היולאהעונשיןלחוקהפלילי

ספיבקוד'יונאיי'ראוהתרבותית,וחשיבותםאלהשינוייםלסקירתגברים.ביןמין

- 1948בישראלהמשפטיבשיחההומואיםשלהזהותהבנייתלגינוי:שתיקה"בין

אתייחסשלהלן,דביון . 268-262 , 257(תשנ"ט) ) 2א(ישראליתסוציולוגיה " 1988

לפניניתנושיידונוהדיןפסקישכלמשוםהפלילי,החוקלפקודת ) 2 ( 152לסעיף

העונשין·חוקחקיקת

 13המשפט
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המשימהניטוחית".בבהירותמצטייןאינוהטבע"כדרך"שלאהביטוי

נמנעבלתיבאופןהושארהזהמוגדרבלתיאיטורפירוששלהקשה

אשרחטודימ,אמריקאיימלשופטימבניגודאךהמשפט.בתיבידי

 , 23הפליליהאיטורשלהמדויקהאופישלדקדקניתמחקירהנרתעו

ההתנהגותשלמדוקדקותהגדרותהישראליימהשופטימטיפקו

כאוטרהטעיףאתחשיןש"זהשופטפירש 1954בשנתהאטורה.

איברהחדרת-דיוקביתר-אוחדירה,משומבושיש"מעשהעל

 • 24הטבעי"המקוממןחוץהגוף,מנקבינקבלכלהזכרשלהמין

והןאוראלייממיןיחטיהןלכלולחשיןהשופטנתכווןזובהגדרה

לאישה.גברביןוהןגברימביןהןהמתקיימימאנאלייממיןיחטי

כילחרדתו,גילההואמרחיבה,בהגדרהבחרחשיןשהשופטאף

נשימ.ביןמיןיחטילכלוליכולהאיננהזומרחיבההגדרהאפילו

יכולהשהעבירהואמרלפיכךהוטיףהוא

שהואאלאנשימ,שתיידיעלגמלהתבצע

הנדרשימהאלמנטיממהמהבהירלא

 • 25כזהבמקרההעבירהביצועלצורך

דיןבפטקיותר,מאוחרשנימעשר

חיימהשופטעטק , 26הי"מנ'בז-עמי

לדיזהועמדבן-עמיזו.בעבירהכהן,

שקיימכךעל ) 2 ( 152טעיףלפי

אשתועמאנאלייממיןיחטי

העלהכהןהשופטרצונה).(כנגד

ביחטמרכזיימנימוקימשני

מוגבלתאינההעבירהכיומצא,בחןהואראשית,הטעיף.לפירוש

פטיקהעלבהטתמךאחר.גברידיעלגבראלאנאליתלחדירה

אנאליתחדירהגמכוללתהעבירהכיכהן,חיימהשופטהראהאנגלית

עלוכןהאנגליהמשפטעלנטתמךכהןהשופטשנית, . 2אישהךאל

למטקנהוהגיעבצמצומפליליימאיטורימלפרשישלפיוהעיקרון,

מתייחט " carnal knowledge against the order of nature "הביטויכי

 • 2Bבלבדאנאלייממיןליחטי

לאבמיוח,דבז-עמיבענייןהדיןפטקמוכרהישראליבציבור

כנגד"יחטימעלהאיטורהיקףשלהמפורטהמשפטיהניתוחבשל

כהןחיימהשופטשלהחריפהביקורתובשלדווקאאלאהטבע",

הואהאיטורהשופטשללדעתוזה.פליליאיטורשלקיומוכנגד

שכזולטערהגרמואלהדברימ . 29לבטלוהמחוקקועלאנכרוניטטי

משמעתיימבצעדימלנקוטישכיטענו,כנטתחברישכמהעדבכנטת

דיןפטקהוזכריותר,מאוחררבותשנימ . 30כהןחיימהשופטכנגד

הפליהעלהאוטרותחדשותחקיקהביזמותהדיוןבמטגרתבכנטתזה

 • 3הומוטקטואלימ'כנגדבעבודה

אנאלייממיןיחטיקיומעלאטר ) 2 ( 1 52שטעיףהעודבהלמרות

עלהובןשבטעיףהאיטורואישה,גברביןוהןגבריםזוגותביןהן

כישטענו,אףהיו . 32גברימביןמיןיחטיעלכאוטרהציבורידי

הביןהציבורבטעיף,כלולימאינמלטביימשיחטימהעודבהלמרות
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היאאףתרמה ,בכנטתבדיוןאוהחוקבהצעתבמפורשנזכרלא

המפלגותשלההתנגדותהיעדרשלדעתי,אלאהחקיקה.להצלחת

הוא,נהפוךמצדן.כמחדללהתפרשצריכהאינהלתיקוןהדתיות

המבוטטמצדן,שקטפעולהשיתוףדווקאמבטאהתנגדותהיעדר

תכליותיהםאתדווקאמשרתהאיטורביטולכיהאמונהעל

השמרניות.

התנגדושלארקלאהשמרנייםהכנטתחבריזו,פרשנותלפי

באיטורהציבוריהדיוןבו.תמכולמעשהאלאהאיטור,שללביטולו

אחתהשמוניםבשנותהיההומוטקטואלייםיחטיםעלהפלילי

אתלהחדירובכךהומוטקטואליותעללשוחחהבלעדיותהדרכים

יחטיעלהאיטורביטולבאמצעותהישראלי.הפוליטילשיחהטוגיה

התקיימותואתלמנועהדתייםהכנטתחבריאוליקיוואנאליים,מין

ההתגבשותאתגםלמנועובכךבהומוטקטואליות,ציבורידיוןשל

בההדיטקרטית,הטקטיקההומוטקטואלי.לובישלהפוליטית

היזמהלהצלחתחיוניתלכןהייתההחוק,תומכיהשתמשו

דביוקמשרתתהזוהדיטקרטיותכיהיהשנראהמכיווןהחקיקתית,

היעלמותהדהיינוהשמרניים,הכנטתחברילהשיגשרצוהמטרהאת

אכןאם . 47הישראליהפוליטיהשיחמןההומוטקטואליותשל

שתיטקרהתשעיםשנותשלשההיטטוריההרינכונה,זוהיפותזה

ההנחה-זותקווהבבטיטשעמדהההנחהאתאיששהלאלהלן

בארון.מוצנעלמקוםההומוטקטואליותתחזורהאיטור,ביטולשעם

מטביראשרבישראלחברתישינויכלחלשלאכמובןטועןאינני

היהכיטוען,איניכןכמוהאיטור.אתלבטלהיזמהאתחלקיבאופן

החליטוהדתיותהטיעותשחבריאוהדתיותהמפלגותשלמצדןקשר

האמורות.מהטיבותלתיקוןלהתנגדלאוחד-משמעימפורשבאופן

השיחלשוליתידחקשהומוטקטואליותהאמונהכיטבור,אניואולם,

נראהלאהאיטורביטולמדועמטבירההאיטור,יבוטלאםהפוליטי

הפליליהאיטוריבטולהדתיות.הטיעותמןהכנטתחבריבעינימאיים

לדחיקתכתרומהעתבאותהנתפטגבריםביןמיןיחטיעל

ציבוריתשהתנגדותבעודהציבורי,השיחמןההומוטקטואליות

הציבוריהענייןלהחייאתתורמתטפקכלללאהייתה

 • 48בהומוטקטואליות

ובלטביותבהומוטקטואליםהמשפטיהטיפולג,

 1988שגתמאז
זכויותלהבטחתהפוליטיהמאבקכיהגורטים,יש

.במיוחדו 988בשנתחדשלשלבנננסוהלסביותההומוסקסואלים

הזה,המאבקפעילישלהפוליטייםהמהלכיםכיכךעלמצביעים

המעבראולםהציבור.לידיעתוהובאו,נחשפו 1988לפנישהוצנעו

לביטולהמאבקשלההצלחהזיכרוןהדרגתי.היההחדשלעידן

 16המשפט

התקשורתיהשקטבשלורקאךשהצליחמאבקהפלילי,האיטור

ההומוטקטואליםמאבקשלהטקטיקהעללהשפיעהמשיךטביבו,

ההיטטוריההיאביותרהטובהשהדוגמהאפשר . 1988אחריגם

תשמ"ח-בעבודה,ההזדמנויותשוויוןלחוקהתיקוןשלהחקיקתית
49 נטייהעלהמבוטטתבתעטוקההפליהעלשאטרתיקון- 1988

יקיר,דןהוטיףהחוק,הצעתניטוחשלהראשוניםבשלביםמינית.

"נטייההביטוישלהגדרה ,בישראלהאזרחלזכויותבאגודהדיןעורך

וביטקטואל.הומוטקטואלהביטוייםאתכללהההגדרהמינית".

לחוקאיןולכןמדיבוטההיאכזושהגדרהטברואחריםפעילים

מןהוטרהההגדרה .להצליחממששלטיכוישכזוהגדרההמכיל

 • Sסנתקבלוהחוקההצעה

אישימעמדשלבטיטעלעבודהביחטישהפליהקבעהתיקון

זה,תיקון 1988משנתהתיקוןכמושלאאטורה.היאמיניתונטייה

הישראליהארגוןמצדומכווןמודעמאמץשלתוצאההיה

בחנוהפרטזכויותלשמירתהאגודהשלפעילים .ההומוטקטואלי

עםפעולהושיתפושונותחוקהצעותשלטיכוייהןאתבזהירות

נתפטבתעטוקההפליהעלהאיטור . sשונותוממפלגותפוליטיקאים

מחלוקתשיעוררכתיקון,ההומו-לטביתהקהילייהשלפעיליםידיעל

בחינה . 52המדינהשלמצדהכטפיתהוצאהיחייבולאביותרמועטה

הקואליציהשלהחשיבותאתמדגיםבכנטתהדיוןשלמדוקדקת

המהלך.בהצלחתשנימצדו"טובלנים"אחדמצד"נאורים"של

חברריבלין,ראובןהכנטתחברהיההאחרוניםביןביותרהבולט

ההזדמנויותשוויוןחוקתיקוןמיוזמיאחדשהיההליכו,דטיעת

לאורבמיוחדמשמעותיתהייתההפעילהתמיכתובעבודה.

עמדהמושלםבאופןהדגיםבכנטתנאומו . S3הפוליטיתהשתייכותו

 :ריבליןהכנטתחברהוטיףהחוקבשבחשדיברלאחרטובלנית.

כלשהוא.אדםשלכבודולמחילת .אדוניבלב,שמחהכללי"אין

באזהוחוקלרוחיאינהשנטייתםאלהמאותםשרביםיודעואני

ממשיךהכנטתחברדברי".עלישמחושלאוודאי ...עליהםלהגן

אנשיםשבהתרבותיצירתאוהיתרמתןמשוםבכך"איןכיוקובע

נטיותעםמאושראניאין ...נטייהאותהאחריונוהיםהולכים

ובנותינו;בנינוילדינו,לרגלינרלהיותהדברשצריךחושבאינניכאלה,

 • S4קיים"הדברזאת,עם

שהיההמרכזיהתפקידעלמצביעיםריבליןהכנטתחברשלדבריו

הראשוניםבשלביםהעוינתלטובלנותאוהביקורתיתלטובלנות

בטיעתכחברהישראלית.ההומוטקטואליתהמשפטיתהמהפכהשל

ההזדמנויותשוויוןלחוקבתיקוןלתמוךמתקשהריבליןהיהימין,

תמיכתולפיההציבוריתההבנהעלמטתמךהיהלאאםבעבודה,

כזוגישההומוטקטואלי.חייםבאורחתמיכהמחייבתאינהבתיקון

אלאהחוק,בהצעתהכנטתמחבריחלקשלתמיכהרקלאאפשרה

היושאחרתרביםכנטתחברישלהיחטיתלפטיביותגםטייעה

באורחמסויגתבלתיתמינההמבטאתלחקיקה,להתנגדצורךחשים

 • 55הומוטקטואליחיים

ל"נאורים"השמרנייםה"טובלניים"ביןשההרמוניהאלא



זוהרמוניהנתקלהר 994בשנתרב.זמןנמשכהלאהליברליים

הנוגעתהראשונההתביעהצפוי.ובלתיקשהבמכשוללראשונה

רגילבמקרהלאעטקהבעבודהההזדמנויותשוויוןבחוקלתיקון

בןשללזכויותהנוגעתהפליה,שלבמקרהאלאבעבודה,הפליהשל

כאמצעיבעבודהההזדמנויותשוויוןבחוקהשימוש . 56עודבשלזוגו

כהכרהנתפטההמיןאותובניעודביםשלזוגלבניהטבותלהבטיח

לזוגיותערךשוותהיאהומוטקטואליתשזוגיותבכךרשמית,

ביןהמחלוקתאתלפיכךחידדהכזועמדההטרוטקטואלית.

 • 57ל"נאורים""טובלניים"

זוגלבניחינםטיטהכרטיטיהעניקהאל-על,חברתהמעטיקה,

היאוהלטביותההומוטקטואליםלשחרורבתנועההפעילותאחתעםשנערךבריאיון . 44

אחרתפעילהבהתחלה.האמינהלאהיאהטעיף,ביטולעלשמעהכאשרכיאמרה,

 . 550בע'שמ,הימים".אחריתהיהזהלזה;שנניעחלמנו"לאאמרה:

טענואחרים . 549בע'שמ,ראוהדתיות.המפלנותעםהטכםשנחתםשטענוהיו . 45

שחברישטענוהיולבטוףהשמונים.בשנותליברליזציהשלתהליךעברהשישראל

אתמכיללאהמוצעהחדששהפרקהבחינולאפשוטהדתיותהמפלנותמןהכנטת

לאאף . 111 • 110 , 77 ) 1998 (זפל,ל,מותרבות"פלילי"משפטשחרי'ראוהאיטור!

שהייתהאלונישולמיתהכנטתחברתעםבראיוןמשכנע.הללוההטבריםמןאחד

כלנחתםלאידיעתהלמיטבכיאלוני,הכנטתחברתציינההחקיקה,בתהליךמעורבת

שלהליברליזציה . 549בע' , 1הערהלעיליונאי,ראוהדתיות.המפלנותעםהטכם

אולםהחקיקתי,המהלךהצליחדברשלבטופוכיצדלהטביריכולההישראליתהחברה

לאפשרותאשרהאיטור.ביטולכננדקולותנשמעולאכיצדלהטביריכולהאינההיא

בפרקכיהבחיןהדתיותהטיעותמחבריאחדלאשאףלהאמיןמתקשהאניהשלישית,

הטבע".כדרך"שלאיחטיםעלהאוטרהטעיףבוטלמיןבעבירותהעוטקהחדש

חפץאואיברכלהחדרתלכלולכדיאונטשלההנדרההרחבתאתכללההרפורמה . 46

יטוד-"אונטהאופטמןצ'ראווחשיבותוהתיקוןלניתוחהאישה.שלהמיןלאיבר

תשנ"ה)עורכת,רדאי(פרנטטובחברהבמשפטהאישהמעמדראיות"ודיניההטכמה

בעבירתאי-ההטכמהיטוד(עלאישהנבר,שתיקה,"אונט,לבנתי' ; 200-191,189

 . 199-194,187 ) 1997 (ופלילימהאונט)"

אףשאפתניתמטרהלהשינתת-מודעבאופןקיווהשמרנייםהכנטתשחבריייתכן . 47

לניבושחיוניהיהנבריםביןיחטיםעלהפליליהאיטורכיציינו,שוניםכותביםיותר.

הומוטקטואלית.קהילייהשלבקיומהלהכרהטייעיותרומאוחרההומוטקטואליתהזהות

התפתחותהאתעיכבהנשיםיבןמיןליחטייבחטהפליליהחוקשלהאדישותעת,באותה

האיטורבביטולהדתייםהכנטתחברישלהשקטהשהתמיכהאפשרלטיבת.קהילייהשל

ליצירתההבטיטאתיוצרהפליליהאיטורכישלהםהתת-מודעתההבנהאתמשקפת

שכונהמהבהבנייתהפליליהמשפטשלתפקידולניתוחהומוטקטואלית.זהותשל

 L.J. Moran The Homosexual(ity (ראו:משפטי",כטויביקטההומוטקטואלשל"היצירה

13 ) 1996 , ofLa,v (London . פוקושלהעמדהשליישוםאלאאינהמוראןשלעמדתו

 " Reverse (הפוך""שיחהיווצרותאפשרו"טטיות"עלחברתייםפיקוחאמצעילפיה

" Discourse (, בלניטימיותהכרהותובעתעצמהבשםהמדברתהומוטקטואליותדהיינו

 .) 1996אש,נבריאל(תרנםלדעתהרצו!-המיניותתולדותפוקומ'ראועצמה.שלה

ההומוטקטואליותוחיזוקלניבושלתרוםלמעשהיכולהפליליהאיסורקיוםכיההבנה

מייחטטטפן,האננלי,הפליליהמשפטשלהידועההיטטוריוןבהרבה.עתיקההיא

אלאהומוטקטואליות,עלאיטורקבעאנטלםכיקובעטטפןלאנטלם.כזועמדה

לבתשומתמשוךיזהשאיטורהטעםמןהאיטור,אתלהזכיראולפרטםלאששוכנע

 J.F. Stephen History oftheראו:שיביא.התועלתמןיותרנדוללנזקוינרוםלנושא,

430 ) 1883 , Criminal La,v of England (London . 

נוטפתדונמההםהוידוישלהפרקטיקהבעיצובהכנטייהבפניעמדואשרהקשיים

ביחטיםלטפלכיצדלהחליטבבואםהדתרשויותעמדובפניהםלקשיים

וזהיר"."דיטקרטילהיותצריךהיההכומרהוידוי,עלבחיבוריםהומוטקטואליים.

אשרבחטאיםלהרהרלמתוודהלנרוםעלולותסדוםליחטיבנונעישירותשאלות

שאזכורציינובנושאשעטקוכותביםמזו,יתרהכלל.עליהםחולמיםהיולאאחרת

בנפיצותו.עקיפההודאהידיעללחטאכחיזוקלשמשיכולהחטאשלמדימפורש

המתוודהאתלהביאעלולהחטאשלמדימפורשאזכורכיהרשויותחששולבטוף

 M.D. Jordan The Invention ofSodomyראו:חטא.אותושביצעואחריםעםלהזדהות

93-112 ) 1997 ( in Christian Theology . אשרהדילמהאתנפלאבאופןתיארנ'ורדן

המוודים:הכמריםעמדובפניה

, Ifthe sin against nature is only to be spoken with caution, elliptically or not at all " 

ho\v are the faithful to be instructed about it? How are they to leam about the 

ust be ןce of avoiding it? ... We have here the paradox of a dead1y sin that n ןimportal 

is in the confessiona1 ןout being mentioned. There is 110 sin 1ike t1 ןcondelnned wit1 

. 111 . practice-or Christian theo10gy". Ibid, at p 

בחקיקההשינוייםבבחינתלמצואניתןשבטקטטלטענהמטוימתשתמיכהייתכן . 48

לעמודוולפנדןנ'וןטראתהבריטיתהממשלהמינתה 1954בשנתבבריטניה.דומה

הוועדהדו"חהומוטקטואלים.יחטיםעלהאיטוראתהיתר,ביןשתבחן,ועדהבראש

הפליליים.האיטוריםמןרביםבביטולשתמךמכיווןליברלילדו"חכללרברךנחשב

ש:למטקנהמביאההדו"חשליותרמעמיקהבחינה

w ]hat appears to be a more libera1 approach towards homosexua1 cou1d be adopted [" 

because ofthe essentially 'private' and ' invisible' nature ofthe behaviour, whereas 

a seemingly more punitive line was adopted in relation to soliciting because of its 

. " aracter ןpublic' and 'visible ' cl ' 

 T. Newbum Permission and Regulation: L3\v and Morals in Post-Warראו:

64 ) 1992 , Britain (London . 

ההזדמנויותשוויון"חוק(להלן:-1988תשמ"חבעבודה,ההזדמנויותשוויוןחוק . 49

 . 2הערהלעילבעבודה");

ההטרדהחוקבחקיקתקרתההפוכהדינמיקה . 552בע' , 1הערהלעיליונאי,ראו . 50

הטרדהכינכתבקמיראוריתד"רידיעלשהונשהבהצעה . 1998בשנתשנחקקהמינית

יוזמתלמיניותו".אולמינוביחטלאדםהמופניתמשפילהאומבזה"התייחטותכוללת:

מדימפורשתהכללהוכימיניתנטייהנםממילאיכלול"מיניותו"שהמושנטברההחוק

אתהמקוריהנוטחלאחרבמפורשלהוטיףהוחלטבוועדהרביוןהחוק.להכשלתתביא

מינית.הטרדהלמניעתלחוק ) 5 ()א( 3טעיףראוהמינית".נטייתו"לרבותהמילים

זכויותעללהננההיחידהארנוןזמןבאותוהייתההפרטזכויותלשמירתהאנודה . 51

הזכויותשלהאמיתיהאופיאתהטתירשבכוונהשמה,בישראל.ההומוטקטואלים

הלטביות,כאנודתידועההאנודהוכיוםיות,דמאוחרשונההאנודה,הננהעליהן

יונאי,ראוהאנודה,שלקצרלתיאורוהטרנטננדרים.הביטקטואליםההומוטקטואלים

 . 543- 542בע' , 1הערהלעיל

 . 551בע'שמ, . 52

 . 796 ) 1991 ( 123ד"כראווייט,שבחהכנטתחברידיעלבכנטתרביוןצויןאףזהקושי . 53

שם.שמ, . 54

הפוליטיתבמערכתמבנייםשינוייםבעקבותנםבאההחוקהצעתיזמתקידוםכיייתכן . 55

כנטתחברינבחרובהןהראשונותהבחירותהיו 1992בשנתהבחירותהישראלית.

להצינהמועמדיםנדרשועתאותהעד(פריימריז).מקדימותבבחירותישירבאופן

הכנטתחברינדרשוהשינוי,אחרילהיבחר.כדיהמפלנהלמנהינימטוינתבלתינאמנות

דרשזהשינויהמפלנה.חבריציבורובמיוחדהציבורשלהלבתשומתאתלמשוך

חקיקהיזמותעלולהצביעהמפלנותממנהיניעצמאותםאתלהוכיחהכנטתמחברי

חוקי-ובראשןחשובות,חקיקהיזמותשלבטדרה 1992שנתנתאפיינהלכןעצמאיות.

"איזוניםבנבנישתיא'ראוהישראלית.המשפטיתהשיטהאתשינואשרהחדשים,היטוד

הצעתכילצייןחשובזאתעם . 797 ) 2001 (לאמשפטימהמשפט"ביתבחטותובלמים

אולילהטבירהמבנייםהשינוייםיכוליםלכן . 1990בשנתעודלכנטתהונשההחוק

הנשתה.עצםאתלאאךמרובהכהבהצלחההחקיקהזמתיעברהמדוע

 . 5הערהלעילדנילוביץ,עניין . 56

שהחוקטעןהואהמשפט.ביתלהחלטתהתננדותואתהביערביץאברהםהכנטתחבר . 57

אינואולםבתשלום,אולעבודהבקבלההפליהעלרקאוטרבעבודההפליהעלהאוטר

 ) 1994 ( 149ד"כראוחד-מיניים.עורביםשלזונלבניהמוענקותהטבותנםכולל

3240 . 
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המטורתייםההפליהלנוהגינאמנהעודביה.שלהטרוטקטואליים

דנילוביץ',ליונתןההטבהאתלהעניקאל-עלחברתטירבה , S8שלה

וביתהאזוריהדין.ביתו 979שנתמאזזוגובןעםשחיאל-על,דייל

ההזדמנויותשוויוןחוקהוראתעלשהטתמכולעבודה,הארציהדין

ביתידיעלגםאושרהזוקביעהדנילוביץ.'לטובתפטקובעבודה,

 • S9קדמיהשופטמפימיעוטדעתכללדינושפטקהעליון,המשפט

פטקלטוגיה.שונותמשפטיותגישותלשלושקולנתןהדיןפטק

דיןפטקהואדאז),(כתוארוברקלנשיאהמשנהמפיהעיקרי,הדין

עקרוןבמרכזיותומתמקדחוקתי,בפאתוטהרוויטיפוטי,ליברלי

השופטתשלגישתהבעבודה.ההזדמנויותשוויוןבחוקהשוויון

ואהדהאמפתיהמשקפתדורנר,

אהדה-הומוטקטואליםכלפי

תיאורבאמצעותהמובלטת

והטבל,הרדיפותשלרגשני

 • 6ההומוטקטואליםסעברואותם

שלהפורמליטטיתעמדתו

עלמבוטטתקדמי,השופט

עבריתשלולוגיאטימיניתוח

מדוקדקתבחינהתוךמקראית

נעשהבו"זוג",המושגשל

לביןאל-עלשביןבחוזהשימוש

 • 6עודביהן

השופטתשלשעמדתהבעוד

פיעלטפקללאמטווגתדורנר

כעמדהלעילהמוצעתהחלוקה

שלעמדותיהם"נאורה",

כתוארוברק,לנשיאהמשנה

משותפים.חייםחיהואשעמוזהאתעמוליטוללושיאפשר

ביןשיתוףוחיישוניםמיניםבניביןשיתוףחייביןהשוניזה,לעניין

 • 621ובוטה'ברורההפליההואמיןאותובני

עצמולהרחיקברקלנשיאהמשנהשלהמודעניטיונולמרות

הומוטקטואליתשזוגיותלעמדהנורמטיביתממחויבותבהחלטתו

החלטתוהובנהמהטרוטקטואלית,ערכיתמבחינהנחותהאיננה

הזוגיותשלוקבלהתמיכהעלכמבוטטתהישראליבציבור

שלזולקריאהביותרהטובההאינדיקציהאת . 63ההומוטקטואלית

השמרניים,הכנטתחברישלבתגובותיהםהןלמצואניתןהדין,פטק

הליברליים,הכנטתחברישלבתגובותיהםוהןלהחלטה,התנגדואשר

טוער,בדיוןבה.תמכואשר

פטקבעקבותבכנטתשהתנהל

אברהםהכנטתחבראמרהדין,

רביץ:

שלדיןפטקעלינונחת"שוב

חייםאורחותלשנותהבאבג"צ

למקובלבניגודנורמותולקבוע

בית ...האנושיתבחברה

בטוגייתהלכהחידש ...המשפט

מןשהיאהגדרההזוגיות,

האנושיתבחברההמקובלות

האדם,אתאלוקיםבראמאז

 • 64בראם'"ונקבה'זכרכנאמר

יעלהליברלית,הכנטתחברת

אתבשמחהאימצהדיין,

הדין,לפטקרביץשלפרשנותו

קבלהמביעזהדיןפטקלפיה
המשפטבתיהנהלתבישראל,שפיטהשנות SOהמשפט:ביתהטפד:מתוךךנילוביץ,'יונתן

השופטטובלנות.שלברטוריקהמשתמשותקדמיהשופטושלדאז,

שהמשנהבעודביקורתית,טובלנותשלהעמדהאתמאמץקדמי

נאורה,עמדהלעברנוטההואשכשלעצמודומהאשרברק,לנשיא

כותבלמשל,כךנאורות.שיקוליעלהחלטתואתלבטטשלאנזהר

ברק:לנשיאהמשנה

כבעל(ביןשוניםמיניםבניביןואחווהשיתוףחייהטוען:"יטען

שיתוףמחייבמהותםשוניםכההםבציבור)כידועיםוביןואישה

טובתהמעניקמשפטימשטרכלכיעדמין,אותובניביןואחווה

זושטענהאףהשני.היחטכלפיהפליהבואיןהראשון,ליחטהנאה

שעלינוהשאלהשכןעיון,בצריךלהשאירהאנימוכןקשה,לינראית

מיניםבניביןואחווהשיתוף(חייהאחדהיחטאםאינהלשאול

(חייהאחרמהיחטכלשהןמידהאמותעל-פיהואשונהנוגדים)

כילהניחאנימוכןכאמור,מין).אותובניביןואחווהשיתוף

לשאולשעלונוהשאלהזה.שונוקוומאכןשונומחברתוומבהקשרומ

הנדוןייהענייןהנדון.לענייןרלוואנטיהואביחטהשוניאםהינה

אל-לדעתהמצדיקים,והאחווה,השיתוףחייהחברתי,התאהוא

טיטהכרטיטבדמות(הקבוע)לעובדהנאהטובתהענקתעל,

 18המשפט

המשפטביתשלמצדוההומוטקטואליהחייםאורחשלמטויגתבלתי

שותףזוג,בןזכויותלצורךבזוגיותהכיר"הבג"צוציינה:העליון

בציבורהידועהכמוגבר,שלבציבורהידוע ...מיןמאותולחיים

הזוגלבןזכויותהמקנהבזוגיותמשותף,ביתבמשקהכיר-שלו

 • 6Sבציבור"הידוע

דייןהכנטתחברתושלאחדמצדרביץהכנטתחברשלזוהבנה

הדין.פטקשללניואנטיםרגישותחוטרעלמבוטטתהשני,הצדמן

הדיןפטקשללניואנטיםהרגישותשחוטרטבוראניזאת,עםיחד

לפוליטיקאיםהמשותפיםהאינטרטיםעלזהבמקרהמבוטט

המשפטביתאתלהציגמבקשיםהראשוניםושמרניים.ליברליים

מזהמצוייםהאחרוניםלשוויון.במאבקםנאמןבריתכבעלהעליון

והםהעליון,המשפטביתשלהגוברכוחוכנגדמרבמאבקשנים

להבאישמניטיונםכחלקהדיןפטקשלזופשטניתבהבנהמשתמשים

הזהורומלנוסוחומ . 66כוחואתולהגבולהמשפטבותשלרוחואת

אינודינושפטקהדגישבהםניטוחים-ברקלנשיאהמשנהשל

לזוגיותמקבילערךבעלתהיאהומוטקטואליתשזוגיותמניח

הדין.לפטקבנוגעהציבוריבשיחהדכלהיהלאהטרוטקטואלית,



הדיןפטקאתהיללוההומוטקטואליםשלהליברלייםהתומכים

כנטתשחבריבעודההומוטקטואלים,לשחרורחשובכניצחון

המשפטשביתלכ,ןנוטפתכהוכחההדיןפטקאתתיארושמרניים

שלונוצץדקציפויעטויהליברלית-חילוניתאידיאולוגיהמקדם

משפטיים.ניטוחים

נעשהלנאוריםטובלנייםביןהבריתאתלחדשאחרוןניטיון

הכנטתחברהציעהדיוןבמהלךרביץ.הכנטתחברידיעלדווקא

שבובאופןזוגלבניכיוםהמוענקותההטבותאתלהרחיברביץ,

העובדיוכלעודב,שלעבודתובגיןאחרלאדםהניתנתהטבה"כל

שההצעהשעה . 67אדם"כללהיותיוכלוהנהנההנהנהאתלקבוע

מןליהנותהומוטקטואלייםעודביםשלזוגלבנימאפשרתהייתה

בזוגיותהמפורשתההכרהמןנמנעתההצעההייתה ,ההטבות

לשקוללטעמי,צריכים,היוהנאורותחטידיהומוטקטואלית.

לפחותפותרת,זוהצעה : 8זומעניינתבהצעהתמיכהברצינות

(ביןזוגיחייםבאורחבחרואשראלוביןהפליהלכאורה,

הקייםההטדרפיעלזכאיםאשרהטרוטקטואלי)וביןהומוטקטואלי

עםגורלםאתלקשורשלאשבחרואלולביןההטבות,מןליהנות

בהתרחקותםראשוןשלבאולימהווהזוהצעהכן,עליתרזוג.בן

למוטדמעניקיםשהםהמוטדיתהתמיכהמןוהמעבידיםהמדינהשל

המדינהאתמחייבתנמנעבלתיבאורחאשרתמיכה-הזוגיות

בעת"משפחה".ומהי"זוג"מיהוכמונורמטיביותבשאלותלהכריע

חברישלבתמיכהגםלזכותזומעיןהצעהעשויהאחתובעונה

בזוגיותמפורשתמהכרהנמנעתשהיאמשוםשמרניים,כנטת

אתלדחותבחרוהליברלייםהכנטתשחבריאלאההומוטקטואלית.

הכנטתחבריטתמוזובהחלטהרביץ.הכנטתחברשלהמושטתידו

לביןהטובלנותחטידיביןהקואליציהעלהגוללאתהליברליים

השמונים.שנותטוףלקראתשנתגבשההנאורותחטידי

עלמשקפת,רביץהכנטתחברשלהצעתושלהפנימיתהלוגיקה

והחרדיים.הדתייםהכנטתחבריביןהרחבההתפישהאתהבנתי,פי

אתבפועלתקדםאשרלחקיקההתנגדותאיןזו,עמדהפיעל

איננההזוההכרהעודכלולטביות,הומוטקטואליםשלזכויותיהם

הומוטקטואליםבזכויותהכרהמבטאתואיננהמפורשתהכרה

החלפתדרךאגבכדרךנעשהאשרהאיטור,שביטולכשםככאלה.

היאהעיקריתשתכליתותיקוןדברך(ולאהרלוונטיהעונשיןפרק

הדתיות,המפלגותשלרוגזןאתעוררלאהפלילי),האיטורביטול

מבטאשאיננובאופןהכטפיותההטבותאתירחיבאשרתיקוןכך

הכנטתחבריעלקבילתיקוןהואבהומוטקטואליות,מפורשתהכרה

ולזכויותיהם,להומוטקטואליםעקרוניתהתנגדותלפיכךאיןהדתיים.

הפוליטי-חברתי.בשיחמוכרתכקטגוריהלהומוטקטואליותאלא

הציבוריתההבנהלביןהמשפטביתשלהרטוריקהשביןהפער

ביתשלזותרמאוחרדזןבפסקזותרעודמודגשההחלטה,של

הורהפתוחים,קלפיםבשםלימיםשנודעהבפרשההעליון.המשפט

בטדרהטלוויזיהתכניתלשדרשלאהחינוכיתלטלוויזיההחינוךשר

הומוטקטואליםנוערלבנישהוקדשהתכנית-פתוחים""קלפים

הובאהשלאמשוםמאוזנת,אינהשהתכניתטעןהשר . 69ולטביות

מוטריתבלתיהיאשהומוטקטואליותהטבוריםאלושלהעמדהבה

כנגדעתרואדםזכויותארגונישלושהטוטה.התנהגותשהנהאו

(שכזכורקדמיהשופטקיבלקצרה,בהחלטההחינוך.שרשלהחלטתו

לשרוהורההעתירה,אתדנילוביץ)בענייןהמיעוטדעתאתכתב

הצטרפודורנרוהשופטתברקהנשיאהתכנית.אתלשדרהחינוך

קדמי.השופטשללהחלטתו

השופטשלבעמדתומתחמדגימההדיןפטקשלזהירהקריאה

 490>בע'המשך

ראואל-על.לחברתקשורימבעבודהלהפליהבנוגעביותרהידועיממהתקדימימכמה . 58

מין);(הפליית 365דפד"עחזין,-אווירדייליצוותאנשיועד 3-25לג/דב"עלמשל,

נירקנט 6051/95בג"צמין);(הפליית 201כבפד"עוורמן,-ליכט 3-108תשן/דב"ע

גיל).(הפליית 289 ) 3נא(פ"דלעבודה,הארציבית-הדין

 Gross ,ראו:דנילוביץבענייןהזיןפסקשלהמשפטיתהחשיבותשלמקיפהלבחינה . 59

6 supra note . באופןוהןמצרבאופןהןלפרשניתןדנילוביץענייןשאתסבורגרוס

שוויוןחוקשלפרשנותעלכולהמבוססתהפרשההצרה,הפרשנותפיעלרחב.

הפרשנותפיעלעבודה.יחסישללתחוממוגבלתהיאולכןבעבודה,ההזדמנויות

המשפחה.מושגשלהבנהשלחדשניאופןמייצגהדיןפסקהרחבה,

שמרניתהיאדורנרהשופטתשלעמדתהמובנימבכמהאירוני,באופןזאת,עמיחד . 60

מאמינה:דורנרהשופטתכינאמר,עמדתהעלבביקורתמסוכנת.ואפילומאוד

that the legal rights of gay men and lesbians should be acknoweldged only " 

because ofthe more tolerant societal attitudes towards them. It therefore follows 

from her reasoning that the right to equality need not be recognized by courts 

unless the society develops tolerant attitudes towards the relevant discriminated 

group. Under this position, courts generally should follow social norlns rather 

. 266 . than initiate changes in these norms". Harel, supra note 1, at p 

יותרמופליתשהקבוצהככלכילמסקנהלפיכךמביאהדורנרהשופטתשלגישתה

השוויון.עקרוןבאמצעותמוגנתתהיהשהיאסבירפחותכךלרעה,

מבססקדמישהשופטבהתחשבקושימעוררתקדמיהשופטשלבחינתוזאת,למרות . 61

השופטמבקשאותוהמושג-"זוג"שהמושגאלאהתנ",ךמןציטוטימעלעמדתואת

ההשקפה . Harel, Ibid, at p . 268ראו:וכלל.כללבתנ"ךמופיעאינו-לפרשקדמי

ייחודיתאינההמילהשלהרלוונטיבמובן"זוג"מהווימאינמהומוסקסואלימזוגשבני
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/1הארץלהומוסקסואליס""שוויוןהארץבעיתוןהמערכתמאמראתלמשלראו . 63 12/1994 : 

החלטיות,וביתרראויהליברליתברוחפסקהמחוקקבעקבותהעליון,המשפט"בית

ונכללהעצמאותבהכרזתהאמורהשוויוןלעקרוןומנוגדתמוצדקתבלתיהפליהלמנוע

פסקלאחרוספותננלהבותלתגובותמוגנת".יסוזלזכותאצלנושהיההאזמיב'נבוז

 . Kalna, supra note 14ראו:הזין

 . 3240 ) 1994 ( 149ד"כ . 64

 . 3242 ) 1994 ( 149ז"כ . 65

 A. Harel "Theראו:הדתיות,למפלגותהעליוןהמשפטביתביןהקונפליקטימלתיאור . 66

Rule of Law and Judicial Review: Reflections on the Israeli Constitutional 

. Revolution" Redrafting the Rule of La\V: The Limits of Legal Order (D 

147-148 , 143 ) 1999 ,. Dyzenhaus, ed . 

 . 3240 ) 1994 ( 149ד"כ . 67

מןהצערלמרבה . 3242בע'שם,ראולרעיון.בחיובהתייחסהזייןהכנסתחברתואכן . 68

זבר.יצאלאהזוהברוכההיזמה

 . 8הערהלעילפתוחים,קלפיםעניין . 69
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אגנוטטיתטובלנותלביןעוינתאוביקורתיתטובלנותביןקדמי,

ביחטערכייםשיפוטיםלבצענכונותחוטרעלהמושתתת

קדמי,השופטשלדינופטקשלשטחיתקריאהלהומוטקטואליות,

אלאאגנוטטי,טובלןהואקדמיהשופטכילמטקנהלהביאעשויה

משתמש,הואבוהמליםאוצרוהןהשופטשלדבריוטוןשהן

הומוטקטואליות:כלפימובהקשלילייחטעלמצביעים

דגלאתונושאהפרטזכויותאתמטפחחייםאנושבו"העידן

עלוהנמניםוחריגים;מיעוטיםכלפיוהטובלנותהטבלנותההבנה,

לאחרונים,משתייכים-שלהםלשיטתםגםהחד-מיניתהקהילייה

מהמטגרתאינטגרליחלקמהוויםהםגםאחרים,כחריגיםברם,

המצדיקהמיוחדתטיבהעללהצביעניתןלאעודוכלשלנו,החברתית

ך Oמהם"זאתלשלולאין ..זכותם,וצמצוםצעדיהםהצרתאת

 ,),ה,א-שלי(ההדגשות

עוינתהייתהפתוחיםקלפיםבענייןקדמיהשופטשלעמדתו

ולמרותך, 1דנילוביץבענייןמעמדתולהומוטקטואליםיותרהרבה

שאפיינההבנהאותהשיקפההדיןלפטקהציבוריתהתגובהזאת,

פעיליםדנילוביץ,בענייןהדיןפטקבעקבותהציבוריתהתגובהאת

מוחלטתהכרההמייצגגדולכניצחוןההחלטהאתשיבחוליברליים

ך, 2ובלטביותבהומוטקטואליםהישראליתהמשפטמערכתשלומלאה

שביתלכךנוטפתהוכחהבווראוהדין,פטקאתביקרוהשמרנים

ך, 3אנטי-דתיהואהישראליהמשפט

בענייןברקהשופטשללטובלנות

שלהעוינתולטובלנותדנילוביץ

פתוחיםקלפיםבענייןקדמיהשופט

הפוליטי,בשיחהדכלהיהלא

היווהללוהדיןלפטקיהתגובות

שבולתהליךמצוינותדוגמאות

הותירואשרשיפוטיות,החלטות

אתעיוןבצריךבמכוון

ביחטהנורמטיבייםהשיפוטים

זוגיותשללערכה

הובנוהומוטקטואלית,

נאורות,כהחלטותבציבור

עמדותעלהמבוטטות

הקולהשתקתליברליות,

דיוקליתראוהטובלני

הקולשלהמכווןהטילוף

אתניתץהטובלני,

ביןהקואליציה

הנאוריםלביןהטובלנים

אשרקואליציה,

אתבעקבותיההביאה

הגדולותההצלחות

המהפכהשל

 20המשפט

שנותובראשיתהשמוניםשנותבטוףההומוטקטואליתהמשפטית

הציבוריותוהתגובותפתוחיםקלפיםבענייןההחלטההתשעים,

לאקדמיהשופטשלהטובלנותשקולותהוכיחוזו,החלטהעל

אתאפיינהאשרונאורותטובלנותביןהעמימותבציבור,הובנו

מכיווןפשוטהושתקו,הטובלנותקולותנעלמה,הפוליטיהשיח

נאורות,שלכביטוייםהישראליתבציבוריותבטעותנתפרשושהם

בלתישאלותמטפרמותירההיטטוריתההתפתחותשלזהתיאור

רבותכהלהצלחותטובלנותשלהרטוריקהזכתהמדועפתורות:

הייתהמדועהתשעים?שנותובתחילתהשמוניםשנותבטוף

-מקיפהכהלהגנההובילאשריעילכהפוליטיכליהטובלנות

ך 4אירופה?ממדינותלרבותבהשוואהגםלכתמרחיקתשהיאהגנה

בחלקהטובלניתהרטוריקהגוועהמדועלהביןחשובכן,עליתר

התשעים?שנותשלהשני

בנשואההדבלפשוטהואהציבורבגישתלשינויאחדאפשריהטבר

שלהמרכזיתהדרישההשמוניםבשנותהציבורי,הויכוח

המיןבחיייתערבלאשהחוקהייתהוהלטביותההומוטקטואלים

הרבהרדיקליותהיוהתשעיםבשנותשהועלוהדרישותשלהם,

לזוגיותערךשוותכזוגיותההומוטקטואליתבזוגיותהכרהוכללויותר

עלזהמטוגדרישותלבטטיותרקשהלכאורהההטרוטקטואלית,

גרידא,טובלנות

טובלנותשלהרטוריקהממצה,איננוזהשהטברמאמין,אני

רקלאלהצדיקיכולה

האיטורביטולאת

שינוייםגםאלאהפלילי

כלאיןיותר,רדיקליים

אשראפריוריתטיבה

שלרטוריקהבגללה

להצדיקיכולהלאטובלנות

.. ~ b.. _~, חד-מיניים,נישואיןגם

זוגיותכילטעוןאפשר----ן,......יי

נחותההיאהומוטקטואלית

לזוגיותבהשוואה

זאתועםהטרוטקטואלית

זוגותכילהטכים

ליהנותזכאיםהומוטקטואליים

היתרונותומןיציביםשיתוףמחיי

המוענקיםוהאחרים,הכלכליים

ביןההדבלהטרוטקטואלים,לזוגות

השמוניםשנותבטוףהציבוריהשיח

השיחלביןהתשעיםשנותותחילת

איננוהתשעים,שנותבסוףהציבורי

עלמועלותאשרהדרישותבטוגנעוץ

אלאהפרוגרטיבית,החקיקהתומכיידי

המשפחה""ערכישלהשונהבטטטוט



הזוגיותערכישלהדומיננטיותבהיחלשותובמיוחד

ההטרוטקטואלית.

טייעאשרהישראליתהחברהשלהשמרניהאופידווקאזההיה

עמדולאהשמוניםבשנותהפרוגרטיבית.החקיקהשללהצלחתה

הישראלית.בחברהאמיתיבמבחןהמטורתייםהמשפחהערכי

פיקוחאפשרוהישראליתהחברהשלהקטןוהגודלהאינטימיות

שללקיומהקשרללאאנשיםשלהמוטרייםהנהגיםעלאפקטיבי

שלהפוליטיתנראותהבלתיאוהשקיפותפרוגרטיבית.חקיקה

החלהאשרשקיפות,-בישראלוהלטביותההומוטקטואלים

ביציבותלביטחוןהביאה-התשעיםשנותבתחילתרקלהישחק

האינדיקציותאחתההטרוטקטיטטית.התרבותשלודבומיננטיות

היחטיתנדירותההיאההומוטקטואלית,הקהילייהשללשקיפותה

מערביותחברותמאפייניםאשרשנאה,ופשעיהומופוביהשל

בחברהההטרוטקטיזםשלמעורערתהבלתיהדומיננטיותאחרות.

השינוייםד. 5הומופוביהשללהיעדרההאחראיתזוהייתההישראלית

הרחבהההבנהבשלבעיקראפשרייםהיוהשמוניםבשנות

אותהלפטורניתןולכןשולית,תופעההיאשההומוטקטואליות

כישהתחושהאלאלטובלנות.הראויהאקזוטיתכמוזרותבביטול

נחלשהמאיימתובלתיאקזוטיתמוזרותאכןהיאהומוטקטואליות

הקהילייהזכתהבהןשנים-התשעיםשנותבמהלךמאוד

רבה.ציבוריתלחשיפהההומוטקטואלית

התשעים,בשנותהפרוגרטיביתהחקיקהשלהצלחתהזוהייתה

והפכהולטביותהומוטקטואליםכלפיהגישהאתשינתהאשר

הפוליטיהשיחשלקבועלמרכיבמיניותעלהשיחאתלראשונה

שלהדומיננטיותאתלראשונהבמבחןהעמידזהמהפךהישראלי.

ההצלחהדווקאאירוני,באופןבישראל.ההטרוטקטיטטיותהנורמות

העמדותשלוהשינויהישראליתההומוטקטואליתהמהפכהשל

הצלחתהאתאפשרואשרבנטיבותכרטמההומוטקטואליות,כלפי

תוצאתהיאהטובלנותברטוריקתהשימושהיחלשותזו.מהפכהשל

הטובלנותרטוריקתשלהיעלמותהזה.תהליךשלנמנעתבלתילוואי

המשךעלמאיימתובכךלטובלנותנאורותביןבקואליציהפוגעת

שהיאמכיווןהישראלית,ההומוטקטואליתהמהפכהשלהשלמתה

שלזהלתהליךלהתנג,דלאלמצעראולתמו,ןשמרניםעלמקשה

יזמותמטפרנכשלומדועלהטביריכוליםאלהשינוייםליברליזציה.

ד. 6הליברליזציהתהליךאתלהשלים

ביןהדרמטייםהשינוייםאתמטבירזהניתוחכיגםייתכן

קלפיםובענייןדנילוביץבענייןהמוקדמיםהדיןפטקישלהרטוריקה

בענייןהאחרונהבשנהשניתנוהדיןפטקילביןאח,דמצדפתוחים

ניכרההמוקדמיםהדיןשבפטקישעהפלונית.ובענייןברנר-קדיש

להומוטקטואליות,ביחטנורמטיבייםשיפוטיםלבטאבולטתנטייה

הםהמאוחריםהדיןפטקילאו,אםוביןרלוונטייםאלואםבין

כמתנגדאוכתומךלהתפרשהעלולדיוןמכלונמנעיםפורמליטטיים

שלהניתוחמןהנושבהצונןהיובשהומוטקטואליות.לפרקטיקות

אוברנר-קדישהזוגבנותשלבעניינןהרישוםפקידטמכויותהיקף

הראל,ראופתוחים,קלפיםבענייןקדמיהשופטשלהרטוריקהלניתוח . 826בע'שם, . 70

 . 8הערהלעיל

אינטימייםשיחסיםהייתהקדמיהשופטשלעמדתודנילוביץבענייןשגםלמרותזאת, . 71

ביןיחסיםכמורגשיתמשמעותאותהבעלילהיותכוליםיאינםהומוסקסואליםבין

 . 775בע' , 5הערהלעילדנילוביץ,ראוהטרוסקסואלים.זוגבני

אדםבניהםוהלסביותההומוסקסואלים"שריד:קימהברוא'מאיריש'למשל,ראו . 72

פמיניסטיתהלסביתמהקהילהעדן(מיכל . 22/9/1997הארץהמפד"ל"חבריכמו

אלחזרהוהלסביותההומוסקסואליםאתלדחוקניסושבוהעידן"הסתייםכי:קובעת

כניצחוןההחלטהאתהילל 23/9/1997מיוםהארץשלהמערכתמאמרהארון").

מאודמעטיםכותבים . 2319/1997הארץפתוחים""קלפיםראוהליברליים.לערכים

ראוהומוסקסואלים.כלפיקדמיהשופטשלדינומפסקהעולההנחתחוסרעלעמדו

 . 24/9/1997הארץמהפכה""כמעטגולדמןשי

שישסטייהמבטאתאינהכברמיניותחדקדמי:"השופטמאיריוש'ריינפלדמ'ראו . 73

הקובעמש"סבניזרישלמההכנסתחבר(מצוטט 22/9/1997הארץבה"להילחם

מוצהרהומולמנותהואבג"צנאורותשלהבאהשלב"מבחינתי,הציורית:בלשונו

עצמואתויוציאעצמועליצהירכזה,ישאםמהם,ושאחדהעליוןהמשפטלבית

הרצועה,הותרהכברלהתבייש,מהאיןעליו.עוטהשהואמהגלימהאומהגלוסקמא

מייצגיו").ואתהכיעוראתלראותטלוויזיהלישאיןמזלהסטייה.הותרה

במקרהלצדקהאירופיהמשפטביתדןדנילוביץ,בענייןהדיןפסקלאחרשניםכמה . 74

עודבת . Grant case, supra note 61, at p . 1-621ראו:לחלוטין.כמעטלוזההשהוא

הפליהמהווהזוגהלבתבנסיעותהנחותשאי-מתןטענהרכבותחברתשללסבית

 Advocate Generalה-שלהאוהדתעמדתולמרותהארופית.האמנהפיעלאסורה

 S .ראו:הדיןפסקלתיאורהעודבת.שלתביעתהאתלצדקהאירופיהמשפטביתדחה
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פלונית,שלבעניינההעליוןהרבניהדיןביתטמכויותשלהניתוחמן
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הישראליתהמשפטמערכתאתלשנותכדישימושנעשהשבוזה
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