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לגיטימיותשלוחותםרשמיתהכרהההומוסקסואלייםליחסיםאפילומעניקיםולעתיםכספיות
היאוללסביותלהומוסקסואליםשניתנההמשפטיתההגנההאם,לבחוןראוי,שנית,מוסדית
?ההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשללהשלמתהואולילהמשכהלצפותישהאם?יציבה

תהליךעלמבוססההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשללהצלחתההמסורתיההסבר
הצלחתהלפיו,אלטרנטיביהסברמציעזהמאמר,הישראליתהחברהשעברההליברליזציה

השמרניאופייהעלדווקאאירוניבאופןמבוססתההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשל
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.המשפחהערכיעלממששלכאיוםנתפסהלאשהומוסקסואליותמשום,הומוסקסואליות
שלקואליציהלהיווצרותלייחסישההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלההצלחהאת

סבוריםהראשונים.השניהצדמן"סובלנייםתומכים"ושלהאהדהצדמן"נאוריםתומכים"
מקבליםאינםהאחרונים.הטרוסקסואלייםמיחסיםנחותיםאינםהומוסקסואלייםשיחסים
,זאתעםיחד,פרברטייםאומוסרייםבלתיהםהומוסקסואלייםיחסיםכיוסבוריםזועמדה

האיסוראתמצדיקיםאינם,הומוסקסואליותשלהסוטההאופיאוהמוסרישהפגםסבוריםהם

ביתקיבלזהבעניין.(קדיש-ברנרעניין:להלן)368(2)נדד"פ,הפניםשר'נקדיש-ברנר99/1779צ"בג12
קדיש'נהפניםשר2000/4252צ"דנגראה,2001/4/23מיוםנוסףלדיוןהמדינהבקשתאתהמשפט

.(פורסםטרם)
.(פלוניתעניין:להלן)318(3)מהד"פ,בירושליםהגדולהרבניתדעבית'נפלונית00/293צ"בג13
,6Gross:ראו."ההומוסקסואליהעשור"התשעיםשנותאתמכנהגרוס14

,
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Terra:אצלגםתואךך/גזכךוהתשעיםבשגות FirTna: The0)8)81%00"1Terra]0ו[ח"Kama.1נ
the"ן Israeli Public Sphere110תLogbook of the Voyage of Gay Men 's Community

133(2000)Homosexualiay.בחיים-וגוםהולךבענייןגםלוותהההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכה
.Aיש7.ץ[855:למשלראו.בישראלולסביותהומוסקסואליםשלוההכרתייםהתרבותיים S . Fink

Walzer Between.,1;2000ל,Gay Men )" fsrael (Stanford:,0The Lives..ורץIndependence

(2000,York-,ו6א)Gay Journey Through Today

i

Changing Israel4:Sodom and Eden;ך'

,ביחידותומיניותגבריותאחדיסןוחייליםיונתן,דורקפלן

ma

~m
אינדיקציה.(ט"תשנ)ומשראליבצבא,

ישכיהסבורה(יצחקי)טמירמיכלשלבמאמרהלמצואניתןהתשעיםבשנותשקרתהלמהפכהנוספת
זכות-ולסביותהומוסקסואליםשללשוויוןחוקתיתבזכותשיכירבאופןהישראליתהחקיקהאתלפרש

לעיל,(יצחקי)טמירראו.ספציפיחוקשללקיומוקשרללאהמשפטחלקיבכלזהעיקרוןתהילאשר
.112'בע,6הערה
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המשפטיתהמהפכה.הומוסקסואליםשלזכויותיהםאתהמצריםאחריםהסדריםאוהפלילי
ובמיוחד,החברתיתמשמעותהשלהמעורפלהאופיבשלבדיוקנתאפשרהההומוסקסואלית

מבוססתהייתהלא(פוליטיתהתנגדותשלהיעדרהלפחותאו)בההפוליטיתשהתמיכהמשום
האינטימייםהקשריםשלבערכםהכרהאו,הומוסקסואליםכלפיאהדהעלבהכרת

המשפטיתהמהפכהשלההצלחהאתלפיכךשאפשרוהיסודתנאי.ההומוסקסואליים
ההגנהפיתוח,שלההחברתיתהמשמעותאתצמצמואשרבדיוקאלוהם,ההומוסקסואלית

שהתמיכהמכיוון,אפשרייםהיוההומוסקסואליתבזוגיותחלקיתוהכרההומוסקסואליםעל
הישראליתהחברהשלהשמרניבאופיעמוקשינויחייבהלאהמשפטיתבמהפכההפוליטית

.זובחברההדומיננטיותההטרוסקסיסטיותבנורמותאו
התשעיםבשנותההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלהצלחתהדווקא,אירוניבאופן
פעילישלצפויההבלתיהקואליציה.מלכתחילההזוהמהפכהאתשאפשרובתנאיםפגעה
שנותבאמצעלקצההגיעההשמרנייםוהפוליטיקאיםההומוסקסואליתהשחרורתנועת

,ולסביותהומוסקסואליםעלהמגניםמשפטייםבהסדריםפוליטיתתמיכה,כיום,התשעים
כהשהיההסובלניהשיח.ההומוסקסואליהחייםאורהכלפיחיובייחסכמשקפתנתפסת

.נאורותשלבשיהוהומרגוועהתשעיםשנותבתחילתדומיננטי
שניומעמתלנאורותסובלנותביןהקייםהניגודאתבוחןזהמאמרשלהראשוןההלק
ההיסטוריהאתסוקרהשניהחלק,אגנוסטיתוסובלנותביקורתיתסובלנות:סובלנותשלסוגים
קואליציהעללהתבססיכולההצלחתהכיומראה,ההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשל

הייתהההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהכלפיסובלנות."סובלניים"לבין"נאורים"שבין
"המשפחהערכי"שלוהדומיננטיותהתברהשלהשמרניאופייהבשלדווקאאפשרית

ענייניםלהביאההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלההצלחהדווקא,(ההטרוסקסואליים)

.זומשפטיתמהפכהשלהשלמתהעלמאיימת,בישראלהפוליטיהשיחאללמיניותהנוגעים

נאורותמולסובלנות.א

הייתה,"ההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכה"המכונים,המשפטייםבשינוייםהתמיכה
אינוהומוסקסואליחייםשאורחמניחהנאורות,נאורותעלוהןסובלנותעלהןמבוססת
יחסיםלרעההמפלהבאופןלהתייחסאיןכןועלהטרוסקסואליחייםמאורחנחות

ביןהזיקהאתהמנתק,יותרמורכבמושגנראית,זאתלעומת,סובלנות.הומוסקסואליים
הסובלנותמושגאתבוחןזהפרק."המשפטיתההסדרהלביןלהומוסקסואליותהערכיהיחס
הצלחתשל'בבפרקלניתוחבסיסמשמשתזומרחיבההגדרה,שלומרחיבההגדרהומציע

זומהפכהנתקלהבהםלקשייםהטעמיםשלגםכמוההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכה
,התשעיםשנותסוףלקראת
בעיניאשר,ואמונותהעדפות,רצונותלקבלפרטיםמחייבתסובלנותכי,סבוררזיוסף
בוהמקרההואסובלנותשלהטיפוסיהמקרה,השקפתופיעל,רצויותבלתיהןפרטיםאותם

Elusive:ראוהסובלנותנושאאתהבוחניםמאמריםלאסופת15 lfrt~e"ג:Toleration(.חם)Heyd.ס
(1996,Princeton(.

198



ההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלונפילתהעלייתה

the:אדם sight of

injustice

or some other moral evil , orא"restrains his indignation

6"'be of

this

character0)the sight of behavior which he takes)8rather,

:כיגורסאשר,וויליאמסברנרדגםמחזיקדומהבעמדה

necessary that there should15ן,be

~

:

question

of

I

.

toleration

0)15there'ץד)

be some belief or practice0)be tolerated; there has0)be something

-Of way of life that one group thinks (however fanatically or unrea

vve are asking people11...sonably]( wrong, mistaken, or undesirable

...asking them something more complicated870be tolerant, we0)

suppress or0)something, their desire10500)indeed have111,וThey

also keep something, their1ח7עthe nval belief; but they)טסdrive

what gave them the desire15their

,

own beliefs, which0)commitment

180theק"7יי. firstתו

:כךרביםפילוסופיםעלהמקובלתהעמדהאתמסכםהורטוןון'ג

the15widely agreed that the core of the concept of toleration15)1"

prohibit or seriously0),50do0)refusal, where one has the power

5interfereייי610ןת060ס063. with conduct that one finds

או"ביקורתיתסובלנות"אכנהאותהואשר)אלהלכותביםהמשותפת,המסורתיתהעמדה

מתעלמתאלהכותביםשלמדבריהםהעולההעמדה.מדימצומצמתנראית,("עוינתסובלנות"
הסובלנותמושגשלהמקובלתשההבנהבעוד.כסובלניותגםלסווגןישלדעתיאשרמעמדות

הסובלן,סובלניהואכלפיהלהתנהגותביחסעויןאפילואוביקורתיהואשהסובלןמניחה
מתיישבתהמורחבבמובנהסובלנות.עוינתעמדהמאמץבהכרחאינוהמורחבהאפיוןפיעל
כלפיאדישות,(עוינתאוביקורתיתסובלנות)הרלוונטיתההתנהגותכלפיעוינתעמדהעם

מןהנדרשתהיחידההדרישה.הרלוונטיתבהתנהגותנלהבתתמיכהאפילואו,המוסריערכה
,חלקיבאופןלפחות,היאהנסבלתבהתנהגותלטפלישכיצדבשאלהשההכרעההיאהסובלן

הסובלן,למשלכך,הנסבלתלהתנהגותהסובלןמייחסאותוהנורמטיביבערךתלויהבלתי
שההסדרהסבורשהואאלא,ההומוסקסואליותאתעויןהומוסקסואליותשלהביקורתי
,שלוהשליליהמוסריבשיפוטתלויהבלתילהיות,חלקיבאופןלפחות,צריכההמשפטית
.ליברליים-משפטייםבהסדריםהואאףתומך,ההומוסקסואליותאתהאוהד,הנאורהסובלן

נגזריםאינם,תומךהואבהםליברליים-המשפטייםההסדריםכיסבורהוא,זאתעםיהד

16402(1986Raz The Morality ofFreedom (Oxfordt.7.
8,15Impossible(ק.1719 Virtue", supra noteתג:Williams "Toleration.ח.

the:כיוקובעממשיךוויליאמס

:

:

neighborhood

sald

~

that we were:

toleratingI

theתנ

~

and

,

others1"" be less than10homosexual relations of

the

couple next door, our attitude would be thought

"iberal,8!ק.20 . Ibid1.
8,15Horton!ק.1828 "Toleration as Virtue", supra note.5.
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,הטרוסקסואלייםמיחסיםנחותיםאינםהומוסקסואלייםיחסיםכיהעובדהמןבלעדיבאופן

ההסדרהלביןלהומוסקסואליותביחסהמוסריהשיפוטביןבנתקלפיכךמאמיןהסובלן
,הראויההמשפטית

אותהלבססניתן,דרכיםבכמההרחבבמובנהסובלנותשלהגישהאימוץאתלהצדיקניתן
חברתייםקונפליקטיםלמנועמנתעלולכן,במחלוקתשנויהואהחייםשאורחההכרהעל

שנויותעמדותעלנשענתאיננהאשרמשפטיתהסדרההיאביותרהטובההדרך,מיותרים
-ניטרלית-ליברליתעמדהעלגםהמרחיבההסובלנותגישתאתלבססניתן,במחלוקת

ערכייםבשיקוליםמשימושאוערכייםמשיפוטיםלהימנעהמדינהאמורהלפיהאשרעמדה
זועמדהלבססניתן,כןכמו,כלשהיתהתנהגותלהסדרתבנוגעהחלטותמחליטההיאכאשר
,מסויםאדםמצויבוהמוסדיהתפקידבשלכלשהיערכיתבמחויבותלנקוטרצוןחוסרעל

,שיפוטיתפקידלמשל
שמטרתןהמשפטיותברפורמותלתמוךשישלפיכךמאמיןלהומוסקסואליםביחסהסובלן

,להומוסקסואליותביחסהמוסריותלעמדותיוקשרללאלסביותועלהומוסקסואליםעלהגנה
שלהרפואילאפיוןאוהמוסרילערךביחסספציפיתלהשקפהבהכרחמחויבאינוכזהאדם

ברפורמותלתמוךשישמאמינים"נאורים"ההתומכים,השניהעברמן.2"הומוסקסואליות
,ערךבעלהייםאורחהיאשהומוסקסואליותהטעםמןהומוסקסואליםעלהמגנותמשפטיות

הייםאורחותבשנימדוברכילפחותאו,הטרוסקסואליהייםלאורתבערכושווההואאשר
,הייררכילדירוגניתניםשאינם

סובלנותביןההבחנה.פילוסופייםמדיוניםיותרסבוכהתמידהיאהפוליטיתהמציאות
,עיתונאיםאושופטיםגםכמו,שפוליטיקאיםמכיווןמעורפלתפעםלאהיאלנאורות

עמימות.ביניהםבהבדליםהיטבלהבהיןמבליהסוגיםמשניבטיעוניםפעםלאמשתמשים
בשלביהההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהאתהיטבשירתה,מדגיםהבאשהפרקכפי,זו

ומדגיםההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלקצרהבסקירהפותחהבאהפרק.הראשונים
המשפטמערכתאתלשנותכדייחדיופעלו"נאורים"הוהן"סובלניים"ההןבהןהדרכיםאת

המהפכהבהצלחתסובלנותשלהרטוריקהחשיבותאתמדגיםזהחלק,הישראלית
הרטוריקהלהיחלשותהסיבותאתמדגיםהוא,כןכמו,התשעיםשנותבראשיתההומוסקסואלית

תהליךשלהאפשריותהפוליטיותההשלכותואתהתשעיםשנותסוףלקראתסובלנותשל
,זה

,0Williamsת(170,אק.23:ראולסובלנותליברליזםביןהיחםעל19 supra.

סובלןבלתיאווסובלןמסוימותהומוסקסואליותלהתנהגויותביחסנאורלהיותאדםיכולקרובותלעתים20
יחסיםעלהפליליהאיסורבביטוללתמוךכדי"נאורים"בטיעוניםלהשתמשלמשלאפשר.אחרותכלפי

באופיאמונהלמרות,הפליהמפניולסביותהומוסקסואליםעללהגןניתןעתבאותה.הומוסקסואלים
להתנגדניתןאחתובעונהבעת.(ביקורתיתסובלנות)הומוסקסואליים-אינטימייםיחסיםשלהנחות

אינםהומוסקסואליםכיהאמונהבשלהומוסקסואליםידיעלילדיםשלאימוץמאפשרתאשרלחקיקה

.כהוריםמחויבויותיהםאתלמלאיכולים
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1988שנתעדבישראלובלסביותבהומוסקסואליםהמשפטיהשיפולב4

:קבע1936,הפליליהחוקלפקודת(2)152סעיף

או;הטבעכדרךשלאאחראדםעםהשוכב(א"
...(ב
ויהאבפשעיאשם,הטבעכדרךשלא(עמהאו)עמולשכבלזכרהמרשה(ג

.ן2"מאסרשנותלעשרצפוי
"הטבעכדרךשלא"הביטוי,הברית-ובארצותבאנגליהשנחקקואחריםרביםחוקיםכמו
הושארהזהמוגדרבלתיאיסורפירוששלהקשההמשימה.ניסוחית22בבהירותמצטייןאינו

נרתעואשר,חסודיםאמריקאייםלשופטיםבניגודאך,המשפטבתיבידינמנעבלתיבאופן
הישראלייםהשופטיםסיפקו,הפליליי2האיסורשלהמדויקהאופישלדקדקניתמחקירה

1977-ז"תשל,העונשיןבחוק,(הפליליהחוקפקודת:להלן)1936,הפליליהחוקפקודתהחלפתעם21

351לסעיף((2)152סעיף:להלן)הפליליהחוקלפקודת(2)152סעיףנהפך,(העונשיןחוק:להלן)

,משמעותייםהיולאהעונשיןלחוקהפליליהחוקמפקודתבמעברשנעשוהשינויים.העונשיןלחוק
ראו,התרבותיתוחשיבותםאלהשינוייםלסקירת.גבריםביןמיןליחסיהנוגעלאיסורהנוגעבכללפחות

-1948בישראלהמשפטיבשיחההומואיםשלהזהותהבניית:לגינוישתיקהבין"ספיבק'ודיונאי'י

לפקודת(2)152לסעיףאתייחס,שלהלןבדיון.257,262-268(ט"תשנ)אישראליתסוציולוגיה"1988
.העונשיןהוקחקיקתלפניניתנושיידונוהדיןפסקישכלמשום,הפליליהחוק

[:ראובבריטניהסדוםלמעשיבנוגעהחוקיםהתפתחותשלמקיפההיסטוריתלסקירה22 . Cohen
181(1989).2,Atlantic88ן"Gross Indecency0)."Legislating the Norm: From Sodomy

מכוונתהייתההחוקיםשלשהעמימותטעןאחדכותב.מידהבאותהעמומיםהיואמריקאייםדוקים

ס.[.נ.MacNamara:ראו.זימהומלאגסלהיותהופךעצמוהחוקשבההמביכההתוצאהאתלמנועומטרתה
135(1977,York-*0א)Sagarin sext Crime and the Law.]1.שלהעמימות,הברית-בארצות

לתקוףניסיוןכלדתההעליוןהמשפטביתאולם.אלההוקיםלחוקתיותבנוגעספקותעוררהפהוקים
Wainwright;(1975)48.u%:למשלראו.עמימותשלהטעםמןאלהחוקים . s423,Rose % Locke

,כגוןביטוייםשלהשונותומהמשמעויותמהעמימותהתעלמות.Stone,414ט.21.5(1973) sodomy

buggeryאוcamal knowledge against

the

order

,

of

I

naUIreהניסיונותלכישלוןהסיבותאחתהייתה
כהוכחהאלהחוקסעיפישלהארוכהלהיסטוריהלהתייחסנטוהמשפטבתי.אלוהוראותחוקתיותלתקוף

השתנתהאלהביטוייםשלשהמשמעותמהעובדהולהתעלםהמערביתבתרבותשלהםהעמוקיםלשורשים
Boh,186.5.0478בענייןהדיןפסקשבבסיסההנחה.הדורותבמהלךקיצוניבאופן 'ers % Hardwick

":היאו50600)לפיה,(1986)
self

evident

unit

ofthought

T:ראו.מיסודהשגויההנה"8 .E . Halley

Goldberg.ו,the Renaissance" Qweering the Renais~ance (Durham1מHardwickז"Bowers

16-15(1994..46

כנגדוהמתועבהנאלחהפשע"עלהאוסרתעברהיסודעלאדםבטקססמשפטביתהרשיע1909בשנת23
abominableטז8ת(6","הטבע and detestable crime against166".אתלבחוןסירבהמשפטבית

the"("בולדוןמכדיודוחהעליולחשובמכדיאיוםהיההאישום"שהטעםמןה-העםהיקף charge was

"

~

scuss10revolting100contemplate and10too horrible(.ראו:.s .w115.State"(חסא'ש

טבעילאנוהגכל"ואוראלייםמיןיחסיעלמארילנדמדינתשלהפליליבחוקאיסור;1193(1909)

other"("אחרוסוטה unnatural or perverted practiceהשופטיםשלסקרנותםאתעוררלא("דתם,
לאמעשיםשלהתהוםכלאתלהקיףברורהחקיקתיתכוונה"מבטאתהאיסורשלשוןבפשטותשקבעו
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הסעיףאתחשיןז"שהשופטפירש1954בשנת,האסורהההתנהגותשלמדוקדקותהגדרות
הזכרשלהמיןאיברהחדרת-דיוקביתר-או,חדירהמשוםבושישמעשה"עלכאוסר
הןלכלולחשיןהשופטנתכווןזובהגדרה.24"הטבעיהמקוםמןחוץ,הגוףמנקבינקבלכל

אף,לאישהגברביןוהןגבריםביןהןהמתקיימיםאנאלייםמיןיחסיוהןאוראלייםמיןיחסי
איננהזומרחיבההגדרהאפילוכי,לחרדתוגילההוא,מרהיבהבהגדרהבחרחשיןשהשופט
עלגםלהתבצעיכולהשהעברהואמרלפיכךהוסיףהוא,נשיםביןמיןיחסילכלוליכולה
במקרההעברהביצועלצורךהנדרשיםהאלמנטיםמהםהבהירלאשהואאלא,נשיםשתיידי
.2'כזה

.זובעברה,כהןהייםהשופטעסק,תישם26'נעמי-בןדיןבפסק,יותרמאוחרשניםעשר
נגד)אשתועםאנאלייםמיןיחסישקייםכךעל(2)152סעיףלפילדיןהועמדעמי-בן

בחןהוא,ראשית,הסעיףלפירושביחסמרכזייםנימוקיםשניהעלהכהןהשופט,(רצונה

אין"כי,וקבעהמשיךהמשפטבית.State1Blake,12414.ט274,2732(1956):ראו."וסוטיםטבעיים

האמוניםהמשפטבתי,כך.(16!א,14%1)"הכלליריעתבגררהםאשר,המעשיםאתבפירוטלתארצורך

עסקוכאשראמוניםהםעליהםהדקדקנייםהסטנדרטיםמןפעםלאסטומפורטיםמשפטייםניסוחיםעל
:כיטעןאוואנסרוברט.סדוםמעשיעלהאיסורבפירוש

disgusting

nature

,

of

the

activity svas:[1]0א"

"excuse this lesser standard10held.ראו:.Pub.116"Naftwe

1Evans

"The

~

Crimes

:

against.3.ן

להגדירהניסיוןמןאמריקאייםשופטיםשלהרתיעהאתלהסבירמענייןלניסיון.[.(1967)163,159
Protection:ראוהללוהעברותאת forH1alley "The Politics of the C

~

oset : Towards Equa.].נ
ט(י1994)

(

Goldberg.נ,York-50"0"!(שטא,Gays,

~

,

Lesbian

'
,

andBisexualIdentity

" Reclaiming

החוקשלטוןשעקרוןוגרסולטעמםהמופרזתהצניעותאתבחריפותביקרואחריםמשפטבתי.174,145
אינההעברהשלמדויקתמהגדרהההימנעות.סדוםמעשהשלהעברהיסודותשלמדויקתקביעהמחייב

:שקבעבלקסטוןאצלמצויהביותרהידועההדוגמהאולי.האחרוניםהדורותשלהמצאה
dwell any longer10my readers as well as myself, as0),disagreeable part50act1ו,1ח01ת"

be rnore111,11ו.human nature0)disgrace815subject, the very mention Of which8upon

ery"5%1(תוthis respect

the

delicacy of our English law, which treats4181010ח1תוeligible

theש La~fחסBlackstone Commentaries."
be".ך nataed61801שcrime8indictments , as

.216-215(1769)11.England (Oxford, volלרוןאמריקאייםמשפטבתישלהסירוב,ואתעםיהד
.הצרפתיתהמשפטמערכתשללעמדתהבהשוואהמתונהכתגובהנראה,הנוראטבעהבשלהעברהבהיקף

שלפתותמכיוון,מלאותאינן"בצרפתההדשהזמןותחילתהבינייםימיתקופתמסוףהמשפטבתירשומות

."העברייןעםביחדההליךרשומותאתשרפופעםלאכיעד,נוראיםכהנחשבוסדוםמעשי,רשמיבאופן
Greenberg,1988):ראו The Construction Of ,:Homosexualsty (Chicago.[.(1.

.(והבתעניין:להלן)276,279חר"פ,א"הי'נוהבת53/219פ"ע24
.חשיןלשופטיחידיתאינה,המקובלהמשפםשלהמסורתיתמהעמרהמומההיאספקשללאהגם,ךעמדה25

,Evans:ראו.לסבייםליחסיםגםהאיסוראתהםאףהרחיבואמריקאייםמשפטבתייכמהבמה supra

שונהבאופןולסבייםהומוסקסואלייםמיניים-חדליחסיםהתייחסואחרותבמדינות.23note,ז8ק.168
[:למשלראו.לחלוטין . Flynn "The Irish Supreme Court and the Constitution of Male

,and ;~

the

. Politics ofLaw

I

~

(

Philadelphia,אשיג.Homosexuality" Legal ,Inversions: Lesbians

,

~

Gay

34-33,29(1995,.Stychin eds.]1Hennan.(1.
.(עטר-בןעניין:להלן)225(3)יחד"ת,מ"ה'נעמי-בן63/224פ"ע26
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עלבהסתמך,אחרגברידיעלגבראלאנאליתלחדירהמוגבלתאינההעברהכי,ומצא
.אישהי2אלאנאליתתדירהגםכוללתהעברהכי,כהןחייםהשופטהראהאנגליתפסיקה
איסוריםלפרשישלפיו,העיקרוןעלוכןהאנגליהמשפטעלנסתמךכהןהשופט,שנית

"הביטויכילמסקנהוהגיעבצמצוםפליליים
"carnal knowledge again

st

the order

~

'

ofnature

,בלבד28אנאלייםמיןליחסימתייחס

המשפטיהניתוחבשללא,במיוחדעמי-בןבענייןהדיןפסקמוכרהישראליבציבור
שלהחריפהביקורתובשלדווקאאלא,"הטבעכנגדיחסים"עלהאיסורהיקףשלהמפורט
,אנכרוניסטיהואהאיסורהשופטשללדעתו,זהפליליאיסורשלקיומונגדכהןחייםהשופט
כי,טענוכנסתחברישכמהעדבכנסתשכזולסערהגרמואלהדברים.לבטלותהמחוקקועל
פסקהוזכר,יותרמאוחררבותשנים,)"כהןחייםהשופטנגדמשמעתייםצעדיםלנקוטיש

מיןויחסיהומוסקסואלייםמיןיחסישקיוםבעוד.היהודיתהתפיסהמןזהבנושאשונההבריטיתהתפיסה27
לצייןחשוב.אסוריםאינםאישהעםאנאלייםמיןיחסי,העבריבמשפטחמורבאיסוראסוריםחיותעם

אינטימייםיחסיםשלצורהכלעלאוסר,כב,יח,ויקראבספרשהאמורהמקובלתהאמונהלמרותכי,עוד
[).:ראו.גבריםביןאנאלייםמיןיחסיעלרקאוסרתההוראהכי,גורסמודרנימחקר,הומוסקסואליים

333(1955)Hist. Sexuality51"''Sexuality:T5he History Of'1ת

:

Jews4ומ

.

There0]4"~ Boyarin

A.:ראו.דומותחוקבהוראותשעסקוהאמריקאייםהמשפטמבתיכמהגםהגיעומסקנהלאותה28 .B
Values : Searching for the Hidden0114081ץHistory, Homosexuality, and"8"451010

1085-1084,1073(1988)1]Yale97'"Hgdwick1tDete~rinants of

Bowers

בתי,זאתלמרות
ibid,8(ץק.1085-:ראו.אוראלימיןגםבהוכללוהעברההיקףאתהרחיבורביםאמריקאייםמשפט

,8,23Evans(קץ.171-162 supra note;1086.ניתנהזולהרהבהביותרהמעניינתשההצדקהייתכן
Herring,882,876.8.546הדיןבפסקיה'ורג'גמדינתשלהעליוןהמשפטביתידיעל " State

:כי,המשפטביתקבעבו,(1904)

,
"

.1-~ kif

I

the baser form of

I

the abominable and disgusting crime against nature

the days of

!

the early common law, the collftS of1תthe mouth-had prevailed(6

the1מof

I

the offense was included10עחEngland could well have held that that

."of

:

sodomy00שטcurrent definition of

~

the

!האחרונותהמאותשלחידושהןאוראליותמיניותפרקטיקותכילפיכךסבורהמשפטבית

שלאאישהמשכב":הלשוןבזויו-דםאתניסחכהןחייםהשופט,238'בע,26הערהלעיל,עמי-בןעניין29
מעשיםאינם,הטובמרצונםבגיריםאדםבניידיועלבצנעהנעשהכשהמעשה,זכרמשכבוכן,כדרכה
אלינובאואשרהןעבירות.לעונשהראוייםפושעיםשהםעושיהםעלמעידיםהםואין,קלוןבהםשיש

כדינוצרוהן.זמננובתמדינהשלהעונשיןבדינימקומןואין,עברוומדורותעתיקותמשיטותבירושה
,להגנתםזכאיכןועלשזקוקמה;העונשיןדינילהגנתזקוקאיננושכזהבתור'הטבע'...'הטבע'עללהגן
שהמדינההיאהאזרחשלהיסודמזכויות.בהסכמתושלאייפגעושלא,אדםשלוהירותווגופוכבודוהם
.להיפגעמסכיםכשהלההזולתבזכותפגיעהואין...חדריםבחדריובהתנהגותוהפרטייםבחייותתערבלא

לבסאין;מחולגופו...זולתולהנאתאולהנאתוגופוהמוסרואדם;מחולכבודו,כבודועלהמוחלאדם

ברנזוןהשופט,בהרכבהאחריםהשופטיםשני."העריותעלאפוטרופסיםעצמםלשיםהמשפטלבתי
שללנחיצותובנוגעדעהמחוויםהםשאיןמפורשותציינואך,הדיןפסקלתוצאתהסכימו,מניוהשופט
הניחה,כהןהייםהשופטשל"ליברלית"העמדתוכילצייןיש.239'בע,שםראו.הפליליהאיסור
.בחוקאותהלאסוראין,בהפכמהנעשיתהיאשאםאלא,משפילהחוויההיאאנאליתשחדירה

203ב"תשסן'זהמשפט



הראלאלון

נגדבעבודההפליהעלהאוסרותחדשותחקיקהביזמותהדיוןבמסגרתבכנסתזהדין
.הומוסקסואלימיי

ביןוהןגבריםזוגותביןהןאנאלייםמיןיחסיקיוםעלאסר(2)152שסעיףהעובדהלמרות
אףהיו.גברים2יביןמיןיהסיעלכאוסרהציבורידיעלהובןשבסעיףהאיסור,אישהגבר

האיסוראתהביןהציבור,בסעיףכלוליםאינםלמבייםשיחסיםהעובדהלמרותכי,שטענו
הקהילייהעלממשיאיוםהיווהלאהפלילישהאיסוראלא."לסבייםליחסיםגםכמתייחס

להעמידאולחקורשלאלממשלההמשפטייםהיועציםשלההחלטותבשל,ההומוסקסואלית
.ובצנעהבהסכמהמיןיחסיהמקיימיםבגיריםבשני-מדוםכאשראלוהוראותהפרתעללדין

היועץעדייןבהיותוכהןהייםהשופטידיעלהוצאה,אלהבנסיבותלחקורשלאההנתיח
שלאהנהיה,שמגרמאיר,לממשלההמשפטיהיועץפרסם1972בשנת."לממשלההמשפט
אלההוראות,אלהמבנסיבותבוצעההעברהכאשר(2)152סעיףהפרתעללדיןלהעמיד
.והפרקליטותהמשטרהידיעלכובדוככלל

לאשמעולםהיאהישראליתהמשפטיתבקהילייהבכיריםחבריםביןהמקובלתהאמונה
מוכיחיםוהבהוענייןעמי-בןשענייןאלא,'6(2)152סעיףלפיבעברהלדיןאדםהועמד
טיפלולאלממשלההמשפטייםהיועציםידיעלשפורסמוההנחיות,3'נכונהאינהזושאמונה
עםביחסיםמדוברהיהכאשראובהסכמהשלאשהתקיימוביחסיםדוברבהםבמצבים
להשתמשבמקום(2)152בסעיףלהשתמשהתביעהאתלעתיםשכנעוהוכחהקשיי,קטינים

.'אחרות8חוקבהוראות
שלליברליתעמדההמבטאות,כהנחיותפעםלאמתפרשותהמשפטייםהיועציםהנחיות
אלההנחיות,אחרבאופןאלההנחיותלפרששניתןאלא,הישראליתהמשפטיתהקהילייה

.2333(1964)40כ"דראו30
.796(1991)123כ"דראו31
.533'בע,1הערהלעול,יונאיראו32
.544'בע,שם33
ולחדשםפלייתםהליכיםלעכבהסמכות:החוקבאכיפתמינהלידעת-שיקולגביזון'ר;534'בע,שםראו34

.108שולייםהערת,156(א"תשנ)
.(1972,1.1)049.50לממשלההמשפטיהיועץהנחיותראו35
ציינהלהומוסקסואליותעוינתאינההישראליתהחברהכילהוכיחבניסיונה,דורנרהשופטת,למשלכך36

ניתןטעותאותה.781'בע,5הערהלעיל,דנילוביץענייןראו.נאכףלאמעולםהאיסורכי,בביטחון
,חמישיתמהדורה)ושדאלטמינתשלהקונטטישוציוניהמשפשמדינה'ובדובינשטיין'אאצלגםלמצוא
,327(אכרך,ז"תשנ

דיןפסקילשניבנוסף.268-277'בע,21הערהלעיל,וספיבקיונאיידיעללראשונהתועדהזונקודה37
ה'נכהארי56/94פ"ע,למשלראו.זהסעיףבגיןהמרשיעיםנוספיםדיןפסקיישנם,אלה

-
יר"פ,ם"

-המערערהורשעשבההעמיה":כימשמעי-חדבאורחהדיןפסקבפתהחשיןהשופטקובעבו,1193
r'נעווד71/416פ"ע,גםראו."ביותרחמורההיא-זכרמשכב )~aלף83/261פ"ע;775(כותד"פ

.570(לחםד"פ,י"מ'נ
הומוסקסואלייםיחסיםבגיןהאישוםכתבימרביתכי,הראומחקרים.הברית-בארצותגםתועדהדומהתופעה38

עברה,כךלמחצםציבורייםאוציבורייםבמקומותשנעשומעשיםאושידולבמעשילמעשהעסקו
מיניתפעילותלמנועלמעשהשימשההומוסקסואליותמיניותפרקטיקותעללאסורהייתהכוונתה

,8,22Sagarin(ק.131:ראו.ציבורייםבמקומותהומוסקסואלית supra note!שMacNamara.
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שלהיווצרותםאתלהחלישעזרושהןמשום,בישראלהשמרנייםלכוהותבעיקרהועילו
סיבהכלשאין,1971בשנתטענוכנסתחברימספר.'העברה9לביטולפוליטייםלחצים

.נאכפת40אינהשממילאעברהבביטוללעסוקכדיהיקרזמנהאתתבזבזמדיהעמוסהשהכנסת
לפחותאו,"הטבעכדרךשלא"מיןיחסיעלהאיסוראתלחלוטיןלבטלניסיונותמספר
הסעיףהדתיותיההמפלגותידיעלשהופעלכבדלחץבגללנכשלו,העונשאתלהפחית
בחוקהמיןעברותעלהפרקשלמקיףתיקוןבמסגרת,1988בשנתדברשלבסופובוטל

בחוקהייתהלאאולם,"הטבעכדרךשלא"מיןיחסיקיוםעלהאוסרהסעיףבוטלהעונשין
,הסבוריםרביםיש.בדיסקרטיותנעושההסעיףביטול,לביטול42מפורשתהתייחסותכלהמתקן

ההומוסקסואליתהקהילייהשלהראשוןהחקיקתילניצחוןהאחראיתהיאזודיסקרטיותכי
,4'בישראל

היו,רבים44הפתיעהכושליםניסיונותמספראחריהסעיףבוטלשבההיחסיתהקלות
חלקהיההאיסורשביטולהעובדה."הזוצפויההבלתיההצלחהאתלהסבירניסיונותמספר

ושינוייםאונסעלהעונשיםהחמרתאתשכללהרפורמה,העונשיןבהוקמקיפהמרפורמה
באופן,המהלך46להצלחתספקללאתרמה,הדתיותהסיעותחבריעלמקובליםשהיואחרים

אףתרמה,בכנסתבדיוןאוהחוקבהצעתבמפורשנזכרלאהסעיףשביטולהעובדה,דומה

1Harel,אק.264:ראו39 , supra note.גםהשוו:.Rev]"6ע"Yaron "Laws Disregarded.א
excessive tolerance, patience and reasonableness of

both

coufts and010")196,188(1971)

)

survive10possible for dead laws11prosecution which make.
.2615(1971)60כ"דראו40
.532-542'בע,1הערהלשול,יונאיראו41
לעביותהנוגעהפרקכלאתמחדשלחוקקהמחוקקבחר,בטלהעונשיןלחוק351סעיףכילצייןבמקום42

הממשלהשלהחוקהצעתכילהוסיףאוליראוי.מדוםמעשהנגדהאיסוראתהכיללאהחדשוהפרקמין
,יונאיראו.ההצעהמןהאיסורנמחקהכנסתבוועדותהדיוניםבמהלךרק.האיסורביטולאתכללהלא

.549'בע,1הערהלעיל
.573-575'בע,שםראו43
כאשרכי,אמרההיאוהלסביותההומוסקסואליםלשחרורבתנועההפעילותאחתעםשנערךבריאיון44

היהזה;לזהשנגיעחלמנולא":אמרהאחרתפעילה.בהתחלההאמינהלאהיא,הסעיףביטולעלשמעה
.550'בע,שם,יונאי."הימיםאחרית

תהליךעברהשישראלטענואחרים.549'בע,שםראו.הדתיותהמפלגותעםהסכםשנחתםשטענוהיו45
לאפשוטהדתיותהמפלגותמןהכנסתשחברישטענוהיולבסוף,השמוניםבשנותליברליזציהשל

(1998)זפלילים"ותרבותפלילימשפט"שחר'יראו,האיסוראתמכיללאהמוצעהחדששהפרקהבחינו

שהייתהאלונישולמיתהכנסתהברתעםבריאיון.משכנעהללוההסבריםמןאחדלאאף.77,110-111
המפלגותעםהסכםכלנחתםלאידיעתהלמיטבכי,אלוניהכנסתת-חםציינה,החקיקהבתהליךמעורבת
ו,יונאיראו.הדתיות

-

כיצדלהסביריכולההישראליתה-ההםשלהליברליזציה.549'בע,1הערהציל
נגדקולותנשמעולאכיצדלהסביריכולהאינההיאאולם,החקיקתיהמהלךהצליחדברשלבסופו
הדתיותהסיעותמחבריאחדלאשאףלהאמיןמתקשהאני,השלישיתלאפשרותאשר.האיסורביטול
."הטבעכדרךשלא"יחסיםעלהאוסרהסעיףבוטלמיןבעברותהעוסקהחדשבפרקכיהבחין

שלהמיןלאיברחפץאואיברכלהחדרתלכלולכדיאונסשלההגדרההרחבתאתכללההרפורמה46
האישהמעמד"ראיותודיניההסכמהיסוד-אונס"האופטמן'צראווחשיבותוהתיקוןלניתוח,האישה
על)אישה,גבר,שתיקה,אונס"לבנת'י;189,191-200(ה"תשנ,עורכתרדאי'פ,ובהברהבטהשפש

.187,194-199(ה"תשנ)1פלילים"(האונסבעבירתההסכמה-אייסוד
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אינהלתיקוןהדתיותהמפלגותשלההתנגדותהיעדר,שלדעתיאלא,החקיקהלהצלחתהיא
פעולהשיתוףדווקאמבטאהתנגדותהיעדר,הואנהפוך,מצדןכמחדללהתפרשצריכה
.השמרניותתכליותיהןאתדווקאמשרתהאיסורביטולכיהאמונהעלהמבוסס,מצדןשקט
אלא,האיסורשללביטולוהתנגדושלארקלאהשמרנייםהכנסתחברי,זופרשנותלפי

בשנותהיההומוסקסואלייםיחסיםעלהפליליבאיסורהציבוריהדיון,בותמכולמעשה
הסוגיהאתלההדירובכךהוטוסקסואליותעללשוהההבלעדיותהדרכיםאחתהשמונים

חבריאוליקיוו,אנאלייםמיןיחסיעלהאיסורביטולבאמצעות.הישראליהפוליטילשיה
גםלמנועובכך,בהומוסקסואליותציבורידיוןשלהתקיימותואתלמנועהדתייםהכנסת

תומכיהשתמשובה,הדיסקרטיתהטקטיקה,הומוסקסואלילובישלהפוליטיתההתגבשותאת
הזוהדיסקרטיותכיהיהשנראהמכיוון,החקיקתיתהיזמהלהצלחתהיוניתלכןהייתה,החוק

שלהיעלמותהדהיינו,השמרנייםהכנסתתברילהשיגשרצוהמטרהאתבדיוקמשרתת
שההיסטוריההרי,נכונהזוהיפותזהאכןאם,הישראליתהפוליטיהשיחמןההומוסקסואליות

ההנחה-זותקווהבבסיסשעמדהההנחהאתאיששהלאלהלןשתיסקרהתשעיםשנותשל

שוניםכותבים.יותראףשאפתניתמטרהלהשיגמודע-תתבאופןקיווהשמרנייםהכנסתי-שחםייתכן47
סייעיותרומאוחרההומוסקסואליתהזהלגיבושחיוניהיהגבריםביןיחסיםעלהפליליהאיסורכי,ציינו

ביןמיןליחסיביחסהפליליהחוקשלהאדישות,עתבאותה.הומוסקסואליתקהילייהשלבקיומהלהכרה
הדתייםהכנסתחברישלהשקטהשהתמיכהאפשר.לסביתקהילייהשלהתפתחותהאתעיכבהנשים

שלליצירתההבסיסאתיוצרהפליליהאיסורכישלהםמודעת-התתההבנהאתמשקפתהאיסורבביטול
ההומוסקסואלשלהיצירה"שכונהמהבהבנייתהפליליהמשפטשלתפקידולניתוח,הומוסקסואליתזהות

מ1996,60)13:ראו,"משפטיכסובייקט
"

0])Moran The Homosexaal(ity) ofLaw.3.].עמדתו
אפשרו"סטיות"עלחברתייםפיקוחאמצעילפיהפוקושלהעמדהשליישוםאלאאינהמוראןשל

Reverse"("הפוךשיח"היווצרות Discourse"(,ותובעתעצמהבשםהמדברתהומוסקסואליותדהיינו
.(1996,אש'גתרגם)לדעתהרצון-המיניותתולדותפוקו'מראו.עצמהשלהבלגיטימיותהכרה
.בהרבהעתיקההיאההומוסקסואליותוחיזוקלגיבושלתרוםלמעשהיכולהפליליהאיסורקיוםכיההבנה

אנסלםכיקובעסטפן.לאנסלםכזועמדהמייחס,סטפן,האנגליהפליליהמשפטשלהידועהיסטוריון
זהשאיסורהטעםמן,האיסוראתלהזכיראולפרסםלאששוכנעאלא,הומוסקסואליותעלאיסורקבע

Stephen::ראו.שיביאהתועלתמןיותרגדוללנזקויגרום,לנושאלבתשומתימשוך "isto~y ofנ.ן
theןEngland:0([מ60מ1883,0)430 Criminal Law.

בפניהםלקשייםנוספתדוגמההםמחמישהשלהפרקטיקהבעיצובהכנסייהבפניעמדואשרהקשיים
הכומר,הווידויעלבחיבורים.הומוסקסואלייםביחסיםלטפלכיצדלהחליטבבואםהדתרשויותעמדו
להרהרלמתוודהלגרוםעלולותסדוםליחסיבנוגעישירותשאלות,"וזהירדיסקרטי"להיותצריךהיה

מפורששאזכורציינובנושאשעסקוכותבים,מזויתרה.כללעליהםחולמיםהיולאאחרתאשרבחטאים
כיהרשויותחששולבסוף.בנפיצותועקיפההודאהידיעללחטאכחיזוקלשמשיכולהחטאשלמדי

:ראו.חטאאותושביצעואחריםעםלהזדהותהמתוודהאתלהביאעלולהחטאשלמדימפורשאזכור
112-93(1997)Christian Theology111Jordan The Invention Of Sodomy.(תיארורדן'ג.4ל.ץ

:המוודיםהכמריםעמדובפניהאשרהדילמהאתנפלאבאופן

,01cautlonת8! elliptically or4שbe spokenשonly15against nature51מthe,1"

the)860110ה108טHow are they?4instructed about

i

6010how are the faithhll,811

that

must

5deadly8[מ

;

We have here the paradox of...?1!importance of

avoiding

-the confes1מlike this51015ממbe condemned without being mentloned. There

Christian,8!ק.111. theology". Ibid)0-sional practice
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.בארוןמוצנעלמקוםההומוסקסואליותתחזור,האיסורביטולשעם
היזמהאתחלקיבאופןמסביראשרבישראלחברתישינויכלחלשלאכמובןטועןאינני
שחבריאוהדתיותהמפלגותשלמצדןקשרהיהכי,טועןאיניכןכמו.האיסוראתלבטל

.האמורותמהסיבותלתיקוןלהתנגדלאמשמעי-וחדמפורשבאופןהחליטוהדתיותהסיעות
יבוטלאםהפוליטיהשיתלשוליתידחקשהומוסקסואליותהאמונהכי,סבוראני,ואולם
הסיעותמןהכנסתחבריבעינימאייםנראהלאהאיסורביטולמדועמסבירה,האיסור
לדחיקתכתרומהעתבאותהנתפסגבריםביןמיןיחסיעלהפליליהאיסורביטול,הדתיות

תורמתספקכלללאהייתהציבוריתשהתנגדותבעוד,הציבוריהשיחמןההומוסקסואליות
,בהומוסקסואליות48הציבוריהענייןלהחייאת

1988שנתמאזובלסביותבהומוסקסואליםהפשפטיהטיפול.ג

לשלבנכנסוהלסביותההומוסקסואליםזכויותלהבטחתהפוליטיהמאבקכי,הגורסיםיש
,הזההמאבקפעילישלהפוליטייםהמהלכיםכיכךעלמצביעיםבמיוהד.1988בשנתחדש

,הדרגתיהיההחדשלעידןהמעבראולם.הציבורלידיעתוהובאונחשפו,1988לפנישהוצנעו

השקטבשלורקאךשהצליהמאבק,הפליליהאיסורלביטולהמאבקשלההצלחהזיכרון

.1988אחריגםההומוסקסואליםמאבקשלהטקטיקהעללהשפיעהמשיך,סביבוהתקשורתי
לחוק1992משנתהתיקוןשלהחקיקתיתההיסטוריההיאביותרהטובהשהדוגמהאפשר
המבוססתבתעסוקההפליהעלשאסרתיקון-491988-ח"תשמ,בעבודהההזדמנויותשוויון
הוסיף,המקוריגהוקהצעתניסוחשלהראשוניםבשלביםכילצייןמעניין,מיניתנטייהעל
,"מיניתנטייה"הביטוישלהגדרה,בישראלהאזרחלזכויותבאגודהדיןעורך,יקירדן

היאכזושהגדרהסברואחריםפעילים.וביסקסואלהומוסקסואלהביטוייםאתכללהההגדרה
מןהוסרהההגדרה,להצליחממששלסיכוישכזוהגדרההמכיללחוקאיןולכןמדיבוטה

.בלעדיה50נתקבלוהחוק,ההצעה

בשנת.בבריטניהדומהבחקיקההשינוייםבבחינתלמצואניתןשבטקסטלטענהמסוימתשתמיכהייתכן48
האיסוראת,היתרבין,שתבהןועדהבראשלעמודוולפנדןון'גסראתהבריטיתהממשלהמינתה1954
מןרביםבביטולשתמךמכיווןליברליח"לדוכללבדרךנחשבהוועדהח"דו.הומוסקסואלייםיחסיםעל

:שלמסקנהמביאהח"הדושליותרמעמיקהבחינה.הפלילייםהאיסורים

more liberal approach towards homosexual could be8be10WJhat appears["
,~

behaviow

001ש

~

adopted

I

:

because

~ ofthe ~
:

essentially

'private' ;and ' invisible' :nature

10relation10wasנת5011011 adopted1100seemingly ~ore punitive8whereas

-Newburn

.

Permission

~

:

andRegu

1."because

~

ofits 'public '

:

and 'visible' Icharacter

-Post([ת1992,0800)64. War .Britain1מlation: Law and

.

Morals

.2הערהעשר;(בעבודהההזדמנויותשוויוןחוק:להלן)1988-ה"תשמ,בעטדהההזדמנויותשוויוזפוק49
בשנתשנחקקהמיניתההטרדהחוקבחקיקתקרתההפוכהדינמיקה.552'בע,1הערהלעיל,יונאיראו50

משפילהאומבזההתייחסות":כוללתהטרדהכינכתבקמיראוריתר"דידיעלשהוגשהבהצעה.1998
נטייהגםממילאיכלול"מיניותו"שהמושגסברהההוקיוזמת."למיניותואולמינוביהםלאדםהמופנית
הנוסהלאחרבמפורשלהוסיףהוחלטבוועדהבדיון.החוקלהכשלתתביאמדימפורשתהכללהוכימינית
.מיניתהטרדהלמניעתלהוק(5)(13אסעיףראו."המיניתנטייתולרבות"המיליםאתהמקורי
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,אסורההיאמיניתונטייהאישימעמדשלבסיסעלעבודהביחסישהפליהקבעהתיקון
ומכווןמודעמאמץשלתוצאההיהזהתיקון,1988משנתהעונשיןלחוקהתיקוןכמושלא
בחנוהפרטזכויותלשמירתהאגודהשלפעילים,ההומוסקסואליהישראליהארגוןמצד

ממפלגותפוליטיקאיםעםפעולהושיתפושונותתוקהצעותשלסיכוייהןאתבזהירות
לסבית-ההומוהקהילייהשלפעיליםידיעלנתפסבתעסוקההפליהעלהאיסור,שונותיי
בחינה,'המדינה2שלמצדהכספיתהוצאהיחייבולאביותרמועטהמחלוקתשיעורר,כתיקון

אהדמצד"נאורים"שלהקואליציהשלההשיבותאתמדגיםבכנסתהדיוןשלמדוקדקת
,המהלךבהצלחתשנימצד"סובלניים"ו

אהדשהיה,הליכודסיעתחבר,ריבליןראובןהכנסתהברהיההאחרוניםביןביותרהבולט

במיוחדמשמעותיתהייתההפעילהתמיכתו,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקתיקוןמיוזמי
לאחר.סובלניתעמדהמושלםבאופןהדמםבכנסתנאומו,"הפוליטיתהשתייכותולאור
לטהילת,אדוני,בלבשמחהכלליאין":ריבליןהכנסתחברהוסיףהחוקבשבהשדיבר

באזהוחוקלרותיאינהשנטייתםאלהמאותםשרביםיודעואני,כלשהואאדםשלכבודו
משוםבכךאין"כיוקובעממשיךהכנסתחבר,"דבריעלישמחושלאוודאי,..עליהםלהגן
מאושראניאין,..נטייהאותהאחריונוהיםהולכיםאנשיםשבהתרבותיצירתאוהיתרמתן

עםובנותינוןבנינו,ילדינולרגלינרלהיותהדברשצריךהושבאינני,כאלהנטיותעם
,'4"קייםהדבר,זאת

הביקורתיתלסובלנותשהיההמרכזיהתפקידעלמצביעיםריבליןהכנסתחברשלדבריו

.הישראליתההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלהראשוניםבשלביםהעוינתלסובלנותאו
אם,בעבודהההזדמנויותשוויוןלהוקבתיקוןלתמוךמתקשהריבליןהיה,ימיןבסיעתכחבר
הייםבאורחתמיכהמחייבתאינהבתיקוןתמיכתולפיההציבוריתההבנהעלמסתמךהיהלא

אלא,החוקבהצעתהכנסתמחבריהלקשלתמיכהרקלאאפשרהכזוגישה,הומוסקסואלי
,לחקיקהלהתנגדצורךחשיםהיושאחרתרביםכנסתהברישלהיחסיתלפסיביותגםסייעה

,הומוסקסואלימחייםבאורחמסויגתבלתיתמיכההמבטאת

.בישראלההומוסקסואליםזכויותעללהגנההיחידהארגוןזמןבאותוהייתההפרסזכויותלשמירתהאגודה51
וכיום,יותרמאוחרשונה,האגודההגנהעליהןהזכויותשלהאמיתיהאופיאתהסתירשבכוונה,שמה

,האגודהשלקצרלתיאור.והטרנסגנדריםהביסקסואליםההומוסקסואלים,הלסביותכאגודתידועההאגודה
.542-543'בע,1הערהלעיל,יונאיראו

.551'בע,שם52
.796(1991)123כ"דראו,וייסשבחהכנסתחברידיעלבכנסתבדיוןצוינהאףזועובדה53
.שם,שם54
.הישראליתהפוליטיתבמערכתמבנייםשינוייםבעקשתגםבאההחוקהצעתיזמתקידוםכיייתכן55

מקדימותבבחירותישירבאופןכנסתחברינבחרובהןהראשונותהבחירותהיו1992בשנתהבחירות
.להיבחרכדיהמפלגהלמנהיגימסויגתבלתינאמנותלהציגהמועמדיםנדרשועתאותהעד.(פריימריז)

.המפלגהחבריציבורובמיוחדהציבורשלהלבתשומתאתלמשוךהכנסתחברינדרשו,השינויאחרי
.עצמאיותחקיקהיזמותעלולהצביעהמפלגותממנהיגיעצמאותםאתלהוכיחהכנסתמהברידרשזהשינוי
אתשינואשר,החדשיםהיסוד-חוקיובראשן,חשובותחקיקהיזמותשלבסדרה1992שנתנתאפיינהלכן

לאמשפטים"המשפטביתבחסותואיזוניםבלמים"בנבנישתי'אראו.הישראליתהמשפטיתהשיטה
השינוייםיכוליםלכן.1990בשנתעודלכנסתהוגשההחוקהצעתכילצייןחשובזאתעם.797(א"תשס)

.הגשתהעצםאתלאאךמרובהכהבהצלחההחקיקהיזמתעברהמדועאולילהסבירהמבניים
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,רבזמןנמשכהלאהליברליים"נאורים"להשמרניים"סובלניים"הביןשההרמוניהאלא

הראשונההתביעה.צפויובלחיקשהבמכשוללראשונהזוהרמוניהנתקלה1994בשנת
,בעבודההפליהשלרגילבמקרהלאעסקהבעבודהההזדמנויותשוויוןבחוקלתיקוןהנוגעת

שוויוןבהוקהשימוש,'עובד6שלזוגובןשללזכויותהנוגעת,הפליהשלבמקרהאלא
נתפסההמיןאותובניעובדיםשלזוגלבניהטבותלהבטיחכאמצעיבעבודהההזדמנויות

עמדה.הטרוסקסואליתלזוגיותערךשוותהיאהומוסקסואליתשזוגיותבכך,רשמיתכהכרה
.57"נאורים"ל"סובלניים"ביןהמחלוקתאתלפיכךחידדהכזו

.עובדיהשלהטרוסקסואלייםזוגלבניחינםטיסהכרטיסיהעניקה,על-אלחברת,המעסיקה
ליונתןההטבהאתלהעניקעל-אלחברתסירבה,שלהםהמסורתייםההפליהלנוהגינאמנה

הארציהדיןוביתהאזוריהדיןמת.1979שנתמאזזוגובןעםשחי,על-אלדייל,'דנילוביץ
.'דנילוביץלטובתפסקו,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקהוראתעלשהסתמכו,לעבודה
השופטמפימיעוטדעתכללדינושפסק,העליוןהמשפטביתידיעלגםאושרהזוקביעה
,"קדמי

המשנהמפי,העיקריהדיןפסק.לסוגיהשונותמשפטיותגישותלשלושקולנתןהדיןפסק
ומתמקד,חוקתיבפאתוסהרווי,טיפוסיליברלידיןפסקהוא,(דאזכתוארו)ברקלנשיא

,דורנרהשופטתשלגישתה,בעבודהההזדמנויותשוויוןבחוקהשוויוןעקרוןבמרכזיות
רגשניתיאורבאמצעותהמובלטתאהדה-הומוסקסואליםכלפיואהדהאמפתיהמשקפת

,קדמיהשופטשלהפורמליסטיתעמדתו,ההומוסקסואלים60עברואותם,והסבלהרדיפותשל

.5הערהלעיל,דנילוביץעניין56
הפליהעלהאוסרשהחוקטעןהוא.המשפטביתלהחלטתהתנגדותואתהביערחיץאברהםהכנסתחבר57

זוגלבניהמוענקותהטבותגםכוללאינואולם,בתשלוםאולעבודהבקבלההפליהעלרקאוסרבעבודה
.3240(1994)149כ"דראו.מיניים-חדעובדיםשל

/לגע"דב,למשלראו.על-אלת-לחםקשוריםבעבודהלהפליהבנוגעביותרהידועיםמהתקדימיםכמה58

/losע"דב;(מיןהפליית)365דע"פד,חזץ-אזהרדייליצוותאנאף1ץד25-3 len--3פרמן-ליבש,
הפליית)289(3)נאד"פ,לעבורההארצישאן-שאן-בית'נרקנט95/6051צ"בג;(מיןהפליית)201כבע"פד
.(גיל

,Gross.6:ראודנילוביץבענייןהדיןפסקשלהמשפטיתהחשיבותשלמקיפהלבחינה59 supra note

,הצרההפרשנותפיעל.רחבבאופןוהןמצרבאופןהןלפרשניתןדנילוביוענייןשאתסבורגרוס
שללתחובמוגבלתהיאולכן,בעבודהההזדמנויותשוויוןחוקשלפרשנותעלכולהמבוססתהפרשה
.המשפחהמושגשלהבנהשלהדשניאופןמייצגהדיןפסק,הרהבההמדשנותפיעל.עמדהיחסי

ואפילומאודשמרניתהיאדורנרהשופטתשלעמדתהמובניםבכמה,אירוניבאופן,זאתעםיחד60
:מאמינהדורנרהשופטתכי,נאמרעמדתהעלבביקורת.מסוכנת

1gayת0) men and lesbians should be acknoweldged01the legal rights)8ש"
therefore

:

follows11.because

,

ofthe more

I

tolerant

:

societal

:

attitudes

I

towards them

courts(6be recognized01תequality needשfrom her reasoning that the right

unless the society develops tolerant attitudes towards the

:

relevant

~

discriminated

rather80805group . Under this position, coufts generally should follow social

,0Harelת!10,ויק.266. supra.5מם0ם'יthese1תchanges0,1168תthan

סבירפחותכך,לרעהיותרמופליתשהקבוצהככלכילמסקנהלפיכךמביאהדורנרהשופטתשלגישתה
.השוויוןעקרוןבאמצעותמוגנתתהיהשהיא
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,"זוג"המושגשלמדוקדקתבהינהתוךמקראיתעבריתשלאטימיולוגיניתוחעלמבוססת

עובדיהםלביןעל-אלשביןבחוזהשימושנעשהבו
לעילהמוצעתהחלוקהפיעלספקללאמסווגתדורנרהשופטתשלשעמדתהבעוד
קדמיהשופטושל,דאזכתוארו,ברקלנשיאהמשנהשלעמדותיהם,"נאורה"כעמדה

,ביקורתיתסובלנותשלהעמדהאתמאמץקדמיהשופט,סובלנותשלברטוריקהמשתמשות
שלאנזהר,נאורהעמדהלעברנוטההואשכשלעצמודומהאשר,ברקלנשיאשהמשנהבעוד
:ברקלנשיאהמשנהכותב,למשלכך,נאורותשיקוליעלההלטתואתלבסס

וביןואישהכבעלבין)שוניםמיניםבניביןואחווהשיתוףחיי:הטועןיטען"
אותובניביןואחווהשיתוףמחייבמהותםשוניםכההם(בציבורכידועים

בואין,הראשוןליחסהנאהטובתהמעניקמשפטימשטרכלכיעד,מין
להשאירהאנימוכן,קשהלינראיתזושטענהאף.השניהיחסכלפיהפליה

שיתוףהיי)האחדהיחסאםאינהלשאולשעלינוהשאלהשכן,עיוןבצריך
מהיחסכלשהןמידהאמותפי-עלהואשונה(נוגדיםמיניםבניביןואתווה
כילהניחאנימוכן,כאמור,(מיןאותובניביןואחווהשיתוףחיי)האחר

הינהלשאולשעלינוהשאלה.זהשוניקייםאכןשוניםחברתייםבהקשרים
,החברתיהתאהוא'הנדוןהעניין'.הנדוןלענייןרלוואנטיהואביחסהשוניאם
לעובדהנאהטובתהענקת,על-אללדעת,המצדיקים,והאחווההשיתוףחיי

חיהואשעמוזהאתעמוליטוללושיאפשרטיסהכרטיסבדמות(הקבוע)

וחיישוניםמיניםבניביןשיתוףהייביןהשוני,זהלעניין.משותפיםחיים
,62"ובוטהברורההפליההואמיןאותובניביןשיתוף

נורמטימתממתויכתבהחלטתועצמולהרחיקברקלנשיאהמשנהשלהמודעניסיונולמרות
החלטתוהובנה,מהטרוסקסואליתערכיתמבחינהנחותהאיננההומוסקסואליתשזוגיותלעמדה
האינדיקציהאת,"ההומוסקסואליתהווגיותשלוקבלהתמיכהעלכמבוססתהישראליבציבור
הכנסתחברישלבתגובותיהםהןלמצואניתן,הדיןפסקשלזולקריאהביותרהטובה

אשר,הליברלייםהכנסתתברישלבתגובותיהםוהן,להחלטההתנגדואשר,השמרניים
:רביץאברהםהכנסתחבראמר,הדיןפסקבעקבותבכנסתשהתנהל,סוערבדיון.בהתמכו

עלעמדתואתמבססקדמישהשופטבהתחשבקושימעוררתקדמיהשופטשלבחינתו,זאתלמרות61
ך"בתנמופיעאינו-לפרשקדמיהשופטמבקשאותוהמושג-"זוג"שהמושגאלא,ך"התנמןציטוטים

,Harel,81ק.268:ראו.וכללכלל Ibid.במובן"זוג"מהוויםאינםהומוסקסואליםןגשבניההשקפה
Case(נ-South1Grant249196-:למשלראו.קדמילשופטרקייחודיתאינההמילהשלהרלוונטי

648-1,621-1.E .C .R[1998].West Trains, Ltd(עניין:להלןGrantט5שאו)Grant(.
.762'בע,5הערהלעיל,רנילוביועניין62
המשפטבית":1994.12.1הארו"להומוסקסואליםשוויון"הארץבעיתוןהמערבתמאמראתלמשלראו63

מוצדקתבלתיהפליהלמנוע,החלטיותוביתרראויהליברליתברוחפסקהמחוקקבעקבות,העליון

יסודלזכותאצלנושהיה'האדםכטד'בונכללהעצמאותבהכרזתהאמורהשוויוןלעקרוןומנוגדת

,14Kama:ראוהדיןפסקלאחרנוספותנלהבותלתגובות."מוגנת supra note.
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ההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלונפילתהעלייתה

נורמותולקבועהייםאורחותלשנותהבאצ"בגשלדיןפסקעלינונחתשוב"
בסוגייתהלכהחידש...המשפטבית.,.האנושיתבחברהלמקובלבניגוד
אתאלוקיםבראמאזהאנושיתבהברההמקובלותמןשהיאהגדרה,הזוגיות
,64"'בראםונקבהזכר'כנאמר,האדם

,הדיןלפסקרביץשלפרשנותואתבשמחהאימצה,דייןיעל,הליברליתהכנסתחברת
ביתשלמצדוההומוסקסואליהחייםאורחשלמסויגתבלתיקבלהמביעזהדיןפסקלפיה

מאותולחייםשותף,זוגבןזכויותלצורךבזוגיותהכירצ"הבג":וציינההעליוןהמשפט
בזוגיות,משותףביתבמשקהכיר-שלובציבורהידועהכמו,גברשלבציבורהידוע...מין

.65"בציבורהידועהזוגלבןזכויותהמקנה
עלמבוססת,השניהצדמןדייןהכנסתחברתושלאחדמצדרביץהכנסתחברשלזוהבנה
לניואנסיםהרגישותשתוסרסבוראני,זאתעםיחד,הדיןפסקשללניואנסיםרגישותחוסר
.ושמרנייםליברלייםלפוליטיקאיםהמשותפיםהאינטרסיםעלזהבמקרהמבוססהדיןפסקשל

.לשוויוןבמאבקםנאמןבריתכבעלהעליוןהמשפטביתאתלהציגמבקשיםהראשונים
והם,העליוןהמשפטביתשלהגוברכוחונגדמרבמאבקשניםמזהמצוייםהאחרונים
ביתשלריחואתלהבאישמניסיונםכחלקהדיןפסקשלזופשטניתבהבנהמשתמשים
שבהםניסוחים-ברקלנשיאהמשנהשלהזהיריםלניסוחים.'כוהו6אתולהגבילהמשפט
לזוגיותמקבילערךבעלתהיאהומוסקסואליתשזוגיותמניחאינודינושפסקהדגיש

שלהליברלייםהתומכים,הדיןלפסקבנוגעהציבוריבשיתהדכלהיהלא,הטרוסקסואלית
שחבריבעוד,ההומוסקסואליםלשהדורהשובכניצחוןהדיןפסקאתהיללוההומוסקסואלים

אידאולוגיהמקדםהמשפטשבית,לכךנוספתכהוכחההדיןפסקאתתיארושמרנייםכנסת
.משפטייםניסוחיםשלונוצץדקציפויעטויהחילונית-ליברלית
הכנסתחברידיעלדווקאנעשהלנאוריםסובלנייםביןהבריתאתלחדשאהרוןניסיון

זוגלבניכיוםהמוענקותההטבותאתלהרחיב,רביץהכנסתחברהציעהדיוןבמהלך.רביץ
אתלקבועהעובדיוכל,עובדשלעבודתובגיןאחרלאדםהניתנתהטבהכל"שבובאופן
עובדיםשלזוגלבנימאפשרתהייתהשההצעהשעה,67"אד0כללהיותיוכלוהנהנההנהנה

בזוגיותהמפורשתההכרהמןנמנעתההצעההייתה,ההטבותמןליהנותהומוסקסואלים
מעניינתבהצעהתמיכהברצינותלשקול,לטעמי,צריכיםהיוהנאורותחסידי,הומוסקסואלית

בין)זוגיחייםבאורחבחרואשראלוביןהפליה,לכאורהלפחות,פותרתזךהצעה"זו

לבין,ההטבותמןליהנותהקייםההסדרפיעלזכאיםאשר(הטרוסקסואליוביןהומוסקסואלי

.3240(1994)149כ"ד64
.3242(1994)149כ"ד65
Rule:ראו,הדתיותלמפלגותהעליוןהמשפטביתביןהקונפליקטיםלתיאור66 of Law0אז"Harel.)ע

the Israeli Constitutional Revolution" Recra

~

ing the0תand Judicia] Review : Reflections

148-147,143(1999,.fil ( le ofLaw: The Limits ofLegal Order (Oxford. ], . Dyzenhaus . ed

.3240(1994)149כ"ד67
הזוהברוכההיזמהמןהצערלמרבה.3242'בע,שם,ראו,לרעיוןבחיובהתייחסהדייןהכנסתחברתואכן68

.דבריצאלא
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ראשוןשלבאולימהווהזוהצעה,כןעליתר.זוגבןעםגורלםאתלקשורשלאשבחרואלו
-הזוגיותלמוסדמעניקיםשהםהמוסדיתהתמיכהמןוהמעבידיםהמדינהשלבהתרחקותם

מיהוכמונורמטיביותבשאלותלהכריעהמדינהאתמחייבתנמנעבלתיבאורחאשרתמיכה

חברישלבתמיכהגםלזכותזומעיןהצעהעשויהאחתובעונהבעת,"משפחה"ומהי"זוג"
שהבריאלא.ההומוסקסואליתבזוגיותמפורשתמהכרהנמנעתשהיאמשום,שמרנייםכנסת
סתמוזובהחלטה.רביזהבנסתחברשלהמושטתידואתלדחותבחרוהליברלייםהכנסת

הנאורותחסידילביןהסובלנותחסידיביןהקואליציהעלהגוללאתהליברלייםהכנסתהברי
,השמוניםשנותסוףלקראתשנתגבשה
התפיסהאת,הבנתיפיעל,משקפתרביץהכנסתהברשלהצעתושלהפנימיתהלוגיקה

אשרלחקיקההתנגדותאין,זועמדהפיעל,והחרדייםהדתייםהכנסתחבריביןהרחבה
הכרהאיננההזוההכרהעודכל,ולסביותהומוסקסואליםשלזכויותיהםאתבפועלתקדם

אשר,האיסורשביטולכשם.ככחולההומוסקסואליםבזכויותהכרהמבטאתואיננהמפורשת

העיקריתשתכליתותיקוןבדרךולא)הרלוונטיהעונשיןפרקהחלפתדרךאגבכדרךנעשה
ירהיבאשרתיקוןכך,הדתיותהמפלגותשלרוגזןאתעוררלא,(הפליליהאיסורביטולהיא
תיקוןהוא,בהומוסקסואליותמפורשתהכרהמבטאשאיננובאופןהכספיותההטבותאת

,ולזכויותיהםלהומוסקסואליםעקרוניתהתנגדותלפיכךאין.הדתייםהכנסתהבריעלקביל
,חברתי-הפוליטיבשיהמוכרתכקטגוריהלהומוסקסואליותאלא

עודמודגש,הההלטהשלהציבוריתההבנהלביןהמשפטביתשלהרטוריקהשביןהפער
קלפיםבשםלימיםשנודעהבפרשה,העליוןהמשפטביתשליותרמאוחרדיןבפסקיותר

קלפים"בסדרהטלוויזיהתכניתלשדרשלאהחינוכיתלטלוויזיההחינוךשרהורה,פתוחים

שהתכניתטעןהשר,ולסביות69הומוסקסואליםנוערלבנישהוקדשהתכנית-"פתוחים
בלתיהיאשהומוסקסואליותהסבוריםאלושלהעמדהבההובאהשלאמשום,מאוזנתאינה

שרשלהחלטתוכנגדעתרואדםזכויותארגונישלושה.סוסההתנהגותשהנהאומוסרית
(רנילוביזבענייןהמיעוטדעתאתכתבשכזכור)קרמיהשופטקיבל,קצרהבהחלטה.החינוך

הצטרפודורנרוהשופטתברקהנשיא.התכניתאתלשדרהחינוךלשרוהורה,העתירהאת
,קדמיהשופטשללהחלטתו

ביקורתיתסובלנותבין,קדמיהשופטשלבעמדתומתחמדגימההדיןפסקשלזהירהקריאה
ביחסערכייםשיפוטיםלבצענכונותחוסרעלהמושתתתאגנוסטיתסובלנותלביןעוינתאו

כילמט42הלהביאעשויה,קדמיהשופטשלדינופסקשלשטחיתקריאה.להומוסקסואליות
הואבוהמיליםאוצרוהןהשופטשלדבריוטוןשהןאלא,אגנוסטיסובלןהואקדמיהשופט
:הומוסקסואליותכלפימובהקשלילייחסעלמצביעים,משתמש

הסבלנות,ההבנהדגלאתונושאהפרטזכויותאתמטפהחייםאנושבוהעידן"
גםמינית-החדהקהילייהעלוהנמנים;וחריגיםמיעוטיםכלפיוהסובלנות
מהוויםהםגם,אחריםכהגיגים,ברם.לשהרוניםמשתווכים-שלהםלשיטתם

עללהצביעניתןלאעודוכל,שלנוהחברתיתמהמסגרתאינטגרליהלק

.8הערהלעיל,פתותםשפסעניין69

212



ההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלונפילתהעלייתה

זאתלשלולאין,,,זכותםוצמצוםצעדיהםהצרתאתהמצדיקהמיוחדתסיבה
,(,ה.א-שליההדגשות)""מהם

להומוסקסואליםיותרהרבהעוינתהייתהפתוחיםשלפיםבענייןקדמיהשופטשלעמדתו
הבנהאותהשיקפההדיןלפסקהציבוריתהתגובה,זאתולמרות.'דנילוביץיבענייןמעמדתו
ליברלייםפעילים,דנילוביובענייןהדיןפסקבעקבותהציבוריתהתגובהאתשאפיינה
הישראליתהמשפטמעינתשלומלאהמוחלטתהכרההמייצגגדולכניצחוןההחלטהאתשיבחו

,ובלסביותמבהומוסקסואלים

הואהישראליהמשפטשביתלכךנוספתהוכחהבווראו,הדיןפסקאתביקרוהשמרנים
,"דתי-אנטי

בענייןקדמיהשופטשלהעוינתולסובלנותדנילוביץבענייןברקהשופטשללסובלנות
דוגמאותהיווהללוהדיןלפסקיהתגובות.הפוליטיבשיחהדכלהיהלאפתוחיםקלפים
השיפוטיםאתעיוןבצריךבמכווןהותירואשר,שיפוטיותההלטותשבולתהליךמצוינות

,נאורותכהחלטותבציבורהובנו,הומוסקסואליתזוגיותשללערכהביחסהנורמטיביים
שלהמכווןהסילוףדיוקליתראוהסובלניהקולהשתקת.ליברליותעמדותעלהמבוססות

הביאהאשר,קואליציה-הנאוריםלביןהסובלניםביןהקואליציהאתניתץ,הסובלניהקול
שנותבסוףההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלהגדולותההצלחותאתבעקבותיה
עלהציבוריותוהתגובותפתוחיםקלפיםבענייןההחלטה.התשעיםשנותובראשיתהשמונים
ביןהעמימות.בציבורהובנולאקדמיהשופטשלהסובלנותשקולותהוכיחו,זוההלטה

פשוט,הושתקוהסובלנותקולות.נעלמההפוליטיהשיחאתאפיינהאשרונאורותסובלנות
,נאורותשלכביטוייםהישראליתבציבוריותבטעותנתפרשושהםמכיוון

זכתהמדוע:פתורותבלתישאלותמספרמותירההיסטוריתההתפתחותשלזהתיאור
?התשעיםשנותובתחילתהשמוניםשנותבסוףרבותכהלהצלחותסובלנותשלהרטוריקה

שהיאהגנה-מקיפהכהלהגנההובילאשריעילכהפוליטיכליהסובלנותהייתהמדוע

.8הערהלעיל,הראלראו,פתוחיםשפיםבענייןקדמיהשופטשלהרטוריקהלניתוח.826'בע,שם70
הומוסקסואליםביןאינטימייםשיחסיםהייתהקדמיהשופטשלעמדתודנילוביץבענייןשגםאף,זאת71

.הטרוסקסואליםזוגבניביןיחסיםכמורגשיתמשמעותאותהבעלילהיותיכוליםאינם
.775'בע,5הערהלעיל,דנילוביץענייןראו

"ל"המפדחבריכמואדםבניהםוהלסביותההומוסקסואלים:שריד"קימהבר'ואמאירי'ש,למשלראו72
לדחוקניסושבוהעירןהסתיים":כיקובעתפמיניסטיתהלסביתמהקהילהעדןמיכל).1997.9.22הארץ
אתהילל1997.9.23מיוםהארץשלהמערכתמאמר.("הארוןאלחזרהוהלסביותההומוסקסואליםאת

מאודמעטיםכותבים.1997.9.23הארץ"פתוחיםקלפים"ראו.הליברלייםלערכיםכניצחוןהההלטה
כמעט"גולדתן'שראו.הומוסקסואליםכלפיקדמיהשופטשלדינומפסקהעולההנחתחוסרעלעמדו

.1997.9.24הצרו"מהפכה
השדץ"בהלהילהבשישסטייהמבטאתאינהכברמיניותחד:קדמיהשופט"מאירי'ושריינפלד'מראו73

,מבחינתי":הציוריתבלשונוהקובעס"משבניזרישלמההכנסתחברמצוטטזובכתבה)1997.9.22
,כזהישאם,מהםושאהדהעליוןהמשפטלביתמוצהרהומולמנותהואצ"בגנאורותשלהבאהשלב
כבר,להתביישמהאין.עליועוטהשהואמהגלימהאומהגלוסקמאעצמואתויוציאעצמועליצהיר
.("מייצגיוואתהכיעוראתלראיתטלוויזיהלישאיןמול.הסטייההותרה,הרציעההותרה
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גוועהמדועלהביןהשוב,כןעליתר'4?אירופהממדינותלרבותבהשוואהגםלכתמרחיקת
?התשעיםשנותשלהשניבחלקהסובלניתהרטוריקה

,הציבוריהוויכוחבנשואההבדלפשוטהואהציבורבגישתלשינויאחדאפשריהסבר
יתערבלאשהחוקהייתהוהלסביותההומוסקסואליםשלהמרכזיתהדרישההשמוניםבשנות

הכרהוכללויותרהרבהרדיקליותהיוהתשעיםבשנותשהועלוהדרישות.שלהםהמיןבחיי
יותרקשהלכאורה.ההטרוסקסואליתלזוגיותערךשוותכזוגיותההומוסקסואליתבזוגיות
,גרידאסובלנותעלזהמסוגדרישותלבסס

אתרקלאלהצדיקיכולהסובלנותשלהרטוריקה.ממצהאיננוזהשהסבר,מאמיןאני
בגללהאשראפריוריתסיבהכלאין,יותררדיקלייםשינוייםגםאלאהפליליהאיסורביטול

זוגיותכילטעוןאפשר.מיניים-הדנישואיןגםלהצדיקיכולהלאסובלנותשלרטוריקה
זוגותכילהסכיםזאתועםהטרוסקסואליתלזוגיותבהשוואהנתותההיאהומוסקסואלית
,והאחריםהכלכלייםהיתרונותומןיציביםשיתוףמחייליהנותזכאיםהומוסקסואליים

ותחילתהשמוניםשנותבסוףהציבוריהשיחביןההבדל.הטרוסקסואליםלזוגותהמוענקים
אשרהדרישותבסוגנעוץאיננו,התשעיםשנותבסוףהציבוריהשיחלביןהתשעיםשנות

"המשפחהערכי"שלהשונהבסטטוסאלא,הפרוגרסיביתהחקיקהתומכיידיעלמועלות
,ההטרוסקסואליתהזומותערכישלהדומיננטיותבהיחלשותובמיוהד
החקיקהשללהצלחתהסייעאשרהישראליתהחברהשלהשמרניהאופידווקאזההיה

בהברהאמיתיבמבחןהמסורתייםהמשפחהערכיעמדולאהשמוניםבשנות.הפרוגרסיבית
עלאפקטיביפיקוחאפשרוהישראליתהחברהשלהקטןוהגודלהאינטימיות.הישראלית

אוהשקיפות,פרוגרסיביתחקיקהשללקיומהקשרללאאנשיםשלהמוסרייםהנהגים

החלהאשר,שקיפות-בישראלוהלסביותההומוסקסואליםשלהפוליטיתנראותהבלתי
התרבותשלובדומיננטיותביציבותלביטחוןהביאה-התשעיםשנותבתחילתרקלהישחק

נדירותההיא,ההומוסקסואליתהקהילייהשללשקיפותההאינדיקציותאחת,ההטרוסקסיסטית
הדומיננטיות.אחרותמערביותחברותמאפייניםאשר,שנאהופשעיהומופוביהשלהיחסית
שללהיעדרההאחראיתזוהייתההישראליתבחברהההטרוסקסיזםשלמעורערתהבלתי

הרחבהההבנהבשלבעיקראפשרייםהיוהשמוניםבשנותהשינויים,הומופוביה5י
אקזוטיתכמוזרותבביטולאותהלפטורניתןולכן,שוליתתופעההיאשההומוסקסואליות

כמעטלוזההשהואבמקרהלצדקהאירופיהמשפטביתדן,דנילוביץבענייןהדיןפסקלאחרשניםכמה74
81,61Grantק.621-1:ראו.לחלוטין case, supra note.שאיטענהרכבותהברתשללסביתעובדת-

שלהאוהדתעמדתולמרות.האירופיתהאמנהפיעלאסורההפליהמהווהזוגהלבתבנסיעותהנחותמתן

Advocate~-ה Generalהדיןפסקלתיאור.העובדתשלתביעתהאתלצדקהאירופיהמשפטביתדחה
DiscriminationמEuropean1:ראו and Homosexualityתסא?Far700Bridgeג"Terrett.5

487(1995).1.Eur Pub4"Community Law.הרובדעתאתדווקאאימצואחריםזריםדיןפסקי
FitEpatrick:למשלראו.הליברליתפרשנותםאתלחזקכדיזהדיןבפסקהשתמשוואפילודנילוביץבעניין
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ובלתיאקזוטיתמוזרותאכןהיאהומוסקסואליותכישהתחושהאלא,לסובלנותהראויה
ההומוסקסואליתהקהילייהזכתהבהןשנים-התשעיםשנותבמהלךמאודנחלשהמאיימת
,רבהציבוריתלחשיפה

הגישהאתשינתהאשר,התשעיםבשנותהפרוגרסיביתהחקיקהשלהצלחתהזוהייתה
שלקבועלמרכיבמיניותעלהשיחאתלראשונהוהפכהולסביותהומוסקסואליםכלפי
הנורמותשלהדומיננטיותאתלראשונהבמבחןהעמידזהמהפך.הישראליהפוליטיהשים

ההומוסקסואליתהמהפכהשלההצלחהדווקא,אירוניבאופן.בישראלההטרוסקסיסטיות
אתאפשרואשרבנסיבותכרסמה,הומוסקסואליותכלפיהעמדותשלוהשינויהישראלית
בלתילוואיתוצאתהיאהסובלנותברטוריקתהשימושהיחלשות.זומהפכהשלהצלחתה
נאורותביןבקואליציהפוגעתהסובלנותרטוריקתשלהיעלמותה,זהתהליךשלנמנעת

,הישראליתההומוסקסואליתהמהפכהשלהשלמתההמשךעלמאיימתובכךלסובלנות
.ליברליזציהשלזהלתהליך,להתנגדלאלמצעראו,לתמוךשמרניםעלמקשהשהיאמכיוון
,7"הליברליזציהתהליךאתלהשליםיזמותמספרנכשלומדועלהסביריכוליםאלהשינויים

הדיןפסקישלהרטוריקהביןהדרמטייםהשינוייםאתמסבירזהניתוחכיגםייתכן
שניתנוהדיןפסקילבין,אחדמצדפתוחיםקלפיםובענייןדנילוביובענייןהמוקדמים

ניכרההמוקדמיםהדיןשבפסקישעה,פלוניתובענייןקדיש-ברנרבענייןהאחרונהבשנה
וביןרלוונטייםשאלובין,להומוסקסואליותביחסנורמטיבייםשיפוטיםלבטאבולטתנטייה
כתומךלהתפרשהעלולדיוןמכלונמנעיםפורמליסטייםהםהמאוחריםהדיןפסקי,שלאו

סמכויותהיקףשלהניתוחמןהנושבהצונןהיובש,הומוסקסואליותלפרקטיקותכמתנגדאו
הרבניהדיןביתסמכויותשלהניתוחמןאוקדיש-ברנרהזוגבנותשלבעניינןהרישוםפקיד

להשתמשההפציםאלואתלהדוף,השופטיםמקוויםכך,עשוי,פלוניתשלבעניינההעליון
,שמרניותאוליברליות,פוליטיותמלהמותלניהולככליהדיןבפסקי

התמיכהמאבדןהחשש-טקטייםרקאינםהסובלניהשיחהיחלשותבעקבותהקשייםאולם
סובלנותשלהרטוריקההיחלשות,ובנוסף,ליברליותברפורמותסובלנירחבציבורשל

נאורותשלהרטוריקהאתשיעדיפוהליברליבמתנהרביםבוודאייש,מוסריקושימעוררת
אחרתשאלהמעוררלעילשתוארהפוליטיהתהליךואולם.סובלנותשלהרטוריקהפניעל

אומשפטייםמוסדותאויחידיםשבותהליךאינו,זהבפרקשנותחהתהליך,7'לחלוטין
אתבמקומהולאמץסובלנותשלהרטוריקהאתלזנוחמודעבאופןמחליטיםפוליטיים
משתמשיםבהסובלנותרטוריקתבזתהליךהוא,שתוארהתהליך.נאורותשלהרטוריקה

הכספיותההטבותהיקףתחולתאתלהרחיבהכושלהניסיוןהיא,הנראהככל,ביותרהבולטתהדוגמה76
ראו.1970-ל"תש,[משולבנוסח](גימלאות)המדינהשירותחוקלפיהמיןאותובניזוגלבניהמוענקות

זוגבנישלרישוםלנהלבייליןיוסישלהמהפכניתבהצעה,כןכמו.556-557'בע,1הערהלעיל,יונאי
רישום,מציעולילין"אילן'שראו.בלבדהטרוסקסואליםלזוגותמיועדהזוגיותרישוםכיבמפורשנאמר

.00.8.21הארץ"נישואיםבמקום,זוגי
מנקודתהןלהיעשותיכולהקבלהשלוהרטוריקהסובלנותשלטוריקה-טהטעם/הרציותשלהערכה77

שלהמבטמנקודת.הפוליטיהפילוסוףשלהמבטמנקודתוהן(הפרוגרסיבי)הפוליטיהפעילשלהמבט
המוקדמיםשהשלביםכפי-העמימות,אחדמצד.חסרונותוגםיתרונותגםישלעמימות,הפוליטיהפעיל

,ובפסיקהבחוקשינוייםשללהצלחתםתורמת-מוכיחיםבישראלההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשל
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.נאורותשללרטוריקהבציבורומתורגמתמסולפת,משפטייםאופוליטייםמוסדותאופרטים
,(ביקורתית)סובלנותשלמסרמשמעי-וחדברורבאופןהעבירקדמיהשופטשלדינופסק

,פתורכםשפיםבענייןקדמיהשופטהשתמשבה,סובלנותשלהברורההלשוןלמרות
אתנטשולאהסובלנותתומכי.נאורותשלכמסרהמסראתהבינוהכנסתוחבריהציבור

ברטוריקהלהשתמשהאפשרותמהםנמנעהובכך,הושתקופשוטהם;סובלנותשלהרטוריקה
הסובלנותותומכי,לפיכךהידלדלההפוליטיהשיחשלהשפה,הציבוריבשיחסובלנותשל

.הפוליטילשיחמחוץאלברירהבליתנרחקו
לרפורמההבסיסלהיותצריכהסובלנותולאשנאורותשלמהבאמונההמאמיניםגם

בחירהמתוךלהיעשותצריךנאורותשלברטוריקההשימושכילהאמיןחייבים,משפטית
טרונייתי,הפוליטיהשיחשלהידלדלותועקבנכפיתהזושהרטוריקהמכיווןולאחופשית
אלא,בסובלנותולאבנאודותבחרווהשופטיםשהמחוקקיםכךעלאינה,כןאם,המרכזית
רטוריקהביןלבתורהאפשרותלהומוסקסואליותבנוגעהפוליטיבשיחמהמשתתפיםשנמנעה

.סובלנותשללזונאורותשל

סיכום.ד

הוא,הישראליתההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשללהצלחתההמסורתיההסבר
גברוהליברלייםהאורכוחותהדרגתיבאופןולכן,ליברליתלחברההפכהישראלשמדינת

אינוזהמאמר,מינייםמיעוטיםשלבדחיקתםתומכיםאשרהאנכרוניסטייםהכוחותעל
אלא,התשעיםשנותבמהלךיותרלליברליתהפכההישראליתשהחברההטענהעלחולק
,התשעיםשנותשלהמשפטייםלשינוייםשאחראיהואהליברליזציהתהליךשלא,טועןהוא

שימושנעשהשבוזההוא,הישראליתהחברהשלהשמרניאופייהדווקאדברשללאמיתו

.ליברליתברוההישראליתהמשפטמערכתאתלשנותכדי
פעילי.המשפטייםהשינוייםהמשךעליקשההליברליזציהתהליךדווקא,אירוניבאופן
יותרהרבהחריפההיאלעמדותיהםשהאופוזיציה,לגלותעשויים,זהבנושאאדםזכויות
המשפחהערכישלהדומיננטיותכי,מביניםבישראלהשמרנייםהכוחותוכי,שסברוסמה

,פוליטיזציהשלתהליךעברההמיניות.מעורערתבלתיאקסיומהבגדרעודאינהבישראל
.לשמרניםליברליםביןהפוליטיהקרבמשדהחלקבעתידלכןותהווה

עלהמבוססיםשינויים.מוגבלהואסובלנותעלהמבוססיםהמשפטייםהשינוייםשלההברתיהערךואולם
סובלנותעלהמבוססיםשאלושעהההומוסקסואליתהקהילייהשלהעצמיהכבודלתחושתתורמיםנאורות
לאלבואיכולהסובלנותעלהמבוססיםמשפטייםלשינוייםההתנגדות.זובתחושהלפגועדווקאעלולים

מכיווןמספקתאינהשסובלנותשסבור,הפוליטיהפילוסוףשלמפיוגםאלא,הפוליטיהפעילמןרק
Sandel:למשלראו.ההומוסקסואלשלבכבודופוגעתשהיא "Moral Argument and Liberal.4נ
537,152(1989)Cal. ]. Reuדד"~Toleratlolli Abortion and Homosexualityוושביקורתאלא

עבורמאודמוגבלניצחוןמהווהביקורתיתמובלגות.הסובלנותמושגשלצרההבגתעלפעםלאמבוססת
להסירמצליחההיאאם,ערךבעלתלהיותיכולההיאמסוימותבנסיבות.ההומוסקסואליתהקהילייה
פוגעתשלההסמליתהמשמעותאך;ולסביותהומוסקסואליםשלמחייהםמסוימותמשפטיותמכשלות

משמעותיש,זאתלעומתהרחבבמובןלסובלנות,להביאיכולההיאלהםהפרקטייםמההישגיםיותר
.שונהחברתית
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