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   :ב בהקשר התרבותי הישראלי"כבוד האד� של להט

כבוד האד� וחירותו ולאיסור : יסוד�הצעה פרשנית לחוק

  הטרדה מינית

  מאת

  *אורית קמיר

  מבוא. א

זכויות היסוד של האד� בישראל מושתתות על ההכרה בער� "כבוד האד� וחירותו קובע כי : יסוד�חוק

כובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת וה� י, בקדושת חייו ובהיותו ב� חורי�, האד�

כול� , פרטיותו וזכותו לעזוב את האר�, קניינו, חירותו, כבודו, גופו,  חייו של כל אד�1".ישראל

משמעות הדבר היא כי לפחות זכויות היסוד , לכאורה. באשר הוא אד� כל אד�היסוד ל� מובטחי� בחוק

, מוגנות בישראל מתו� הכרה בכבודו, יי� או הקבוצתיי�בלא קשר למאפייניו האיש, הללו של כל אד�

  . מיניות� או נטיותיה� המיניות, בלא הבחנה בי� אנשי� על פי הגדרת� את מינ�, כלומר בערכו

לאסור "וש� לו למטרה , היסוד�נסמ� על חוק, 1998–ח"התשנ, החוק למניעת הטרדה מינית

 2".וכדי לקד� שוויו� בי� המיני�, ותו ועל פרטיותועל חיר, הטרדה מינית כדי להג� על כבודו של אד�

התייחסות מבזה או משפילה המופנית "אחד המעשי� שחוק זה מגדיר כהטרדה מינית אסורה הוא 

משמעות הדבר היא כי החוק )). 5)(א(3סעי� " (לרבות נטייתו המינית, לאד� ביחס למינו או למיניותו

 נוגעשלא להיות מושפל ב –  אד� באשר הוא אד� לכבודלמניעת הטרדה מינית מג� על זכותו של כל

, הגנה גורפת זו אינה מבחינה בי� אנשי� על פי הגדרת� את מינ�. נטייתו המיניתלמיניותו או ל, למינו

   .מיניות� או נטיותיה� המיניות

ועל , ב"לרבות להט, ההגנות החוקיות הגורפות הללו על זכויות יסוד של כל אד� באשר הוא אד�

נטיותיו למיניותו או ל,  למינונוגעשלא להיות מושפל ב – לכבוד, ב"לרבות להט, כותו של כל אד�ז

נטיי� להגנה על זכויות וומיניות או נטיות מיניות אינ� רל, עשויות ליצור את הרוש� שמי�, המיניות

יוו� ב מובנות מאליה� כמו אלה של אנשי� אחרי� מכ"שזכויות של להט; היסוד של האד� בישראל

כדי , למעשה. כזהה לזה של כל אד� אחר, ב נתפס כמוב� מאליו"ערכ� האנושי של להט /שכבוד�

�אידאולוגית רבת, לזהות מדוע וכיצד הגנות חוקיות לקוניות אלה בהחלט מהוות אמירה ערכית

 
  .שלימדוני להבי� ולכבד, ובמיוחד לאיציק ולמרק ספינדלמ�, ב"מוקדש בתודה לחברותי ולחברי שה� להט   *
  .כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק1' ס  1
   .1998–ח"תשנ,  לחוק למניעת הטרדה מינית1' ס  2
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 כמו בכל –הקשר זה מבהיר שבישראל . ראוי לקרוא אות� על רקע הקשר� החברתי התרבותי, משמעות

וההכרה בה� מהווה בחירה ערכית , ב וזכויותיה� אינ� מובני� מאליה�" כבוד� של להט–ו� אחר מק

  . פרשנות ומימוש, בחירה זו מחייבת בחינה. אקטיבית

ובעקבותיו החוק , כבוד האד� וחירותו: יסוד�בפרק זה אני מבקשת להציג את הטענה שחוק

וכ� זכותו של כל אד� שלא להיות ,  בישראללמניעת הטרדה מינית קובעי� שזכויות יסוד של האד�

שאני , �dignityכבוד: נגזרות מסוג מסוי� של כבוד, נטיותיו המיניותלמיניותו ול,  למינובנוגעמושפל 

היסוד הישראלי ומרבית השופטי� בבית המשפט �זהו סוג הכבוד שיוזמי חוק". כבוד סגולי"מכנה 

 בעקבות עמדת� של יוזמי החוק ובית 3.היסוד� בחוקהמופיע" כבוד האד�"העליו� זיהו ע� הביטוי 

היסוד וע� זכויות היסוד �מזהה ע� חוק, ככלל, זהו סוג הכבוד שהחברה הישראלית, המשפט העליו�

כמו לכל מאפיי� אנושי (נטיות מיניות למיניות או ל, למי�" עיוור" סוג זה של כבוד 4.הגלומות בו

  . ב לבי� אנשי� אחרי�"מבחי� בי� להטולכ� אינו , )אישי או קבוצתי, ספציפי

ולמעשה היא מהווה , אני מבקשת להדגיש שהבחירה הישראלית בכבוד הסגולי אינה מובנת מאליה

 מכיוו� שבחברה הישראלית ,זאת; וא� מהפכנית במידה רבה, משמעות�נקיטת עמדה ערכית רבת

, "כבוד� הדרת"שאני מכנה , �honor כבוד: ותיקי� ומושרשי� הרבה יותר, נפוצי� שני סוגי כבוד אחרי�

השקפות העול� שהתפתחו במהל� ההיסטוריה סביב שני סוגי ". הילת כבוד"שאני מכנה , �glory וכבוד

ב ער� שווה לזה של אנשי� אחרי� ואינ� מבטיחות את זכויות היסוד "הכבוד הללו אינ� מעניקות ללהט

 אלה ה� בעלות השפעה תרבותית ניכרת השקפות עול� מושרשות. שלה� באופ� שווה לזה של אחרי�

לכ� אני מציעה שהבחירה הישראלית לגזור את זכויות היסוד של . כמו במקומות רבי� בעול�, בישראל

לרבות (ולגזור מער� זה ג� את זכותו של כל אד� , מ� הכבוד הסגולי דווקא) ב"לרבות להט(כל אד� 

מסמנת הכרעה ערכית קולקטיבית , נטיותיו המיניותמיניותו או ,  למינובנוגעלא להיות מושפל ) ב"להט

 בחירה זו בכבוד הסגולי היא הבסיס 5.הכבוד והילת הכבוד של העדפת הכבוד הסגולי על פני הדרת

 עללבחירה ערכית זו יש השפעות מרחיקות לכת . לשוויו� הזכויות והמעמד החוקתי של כל אד�

ולכ� , שערכו האנושי של אד�, משפט הישראליב, היא הקובעת; ב"מעמד� החוקתי והחוקי של להט

אינ� מושפעי� בשו� צורה , מיניותו ונטיותיו המיניות, ג� זכויות היסוד שלו וזכותו ליחס מכבד למינו

  . ב"שהיא מהיותו להט

 
 164–126  ישראליות וכבוד האד
–שאלה של כבוד להצגה מפורטת של טענה זו ראו אורית קמיר   3

החוק הישראלי אינו משתמש . הכבוד הסגולי יוצג בסעיפו הבא של פרק זה). 2005, יהימהדורה שנ(
  .אלא בכבוד האד�, במושג זה

מכל שדרות , ע� קהלי� ישראליי� רבי�נשענת על שיחות , שאינה מגובה בממצאי� אמפיריי�, אמונתי זו  4
במפגשי� אלה למדתי שהציבור הישראלי . שבפניה� הרציתי בעשור האחרו� על נושא זה, האוכלוסייה

מפני שישראלי� רבי� אינ� מודעי� להבחנה בי� סוגי , אינו בהכרח מודע לבחירה העקרונית האמורה
ישראלי� רבי� מביעי� את , כבוד השוני�א� כאשר ה� נחשפי� להבחנה בי� סוגי ה. הכבוד השוני�

לרוב� אי� ספק , ניסיוני מלמד כשמוצגי� לישראלי� סוגי� של כבוד. הבחירה העקרונית המוצגת כא�
  . כבוד הסגוליב – וראוי שייגע –היסוד נוגע �שחוק

לי� או ולא בהכרח באה לידי ביטוי בכל התנהגות אישית או ממלכתית של ישרא, בחירה זו היא עקרונית  5
כש� , התנהגות בפועל הסוטה מבחירה עקרונית זו אינה מבטלת או שוללת אותה. של מוסדות המדינה

  . שהפרה של כל הוראת חוק אינה שוללת או מבטלת את תוקפה או את הדבקות העקרונית בערכיה המוגני�
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" כבוד האד�"אני מציעה בפרק זה לפרש את משמעות הביטוי החקוק , לאחר הצגתו של טיעו� זה

). respect" (כבוד מחיה"שאני מכנה , אלא ג� סוג נוס� של כבוד, וד הסגוליכ� שיכיל לא רק את הכב

שהיא בהחלט , פרשנות כזו. מעל הכבוד הסגולי" היקומה שני", בדר� כלל, סוג זה של כבוד הוא

עמוקה ומשמעותית , יכולה להיות בסיס ערכי מוצק להכרה שיטתית, ולדעתי א� מתבקשת, אפשרית

, לרבות,  בקשת של תחומי חיי�–ב " וג� של להט–רות מסוימות של כל אד� בחיבצרכי� מסוימי� וב

כפי (ב "פומבי או הקצאת משאבי� ציבוריי� להתאגדויות של להט" מצעד גאווה"עריכתו של , למשל

" כבוד האד�"אני טוענת כי החוק למניעת הטרדה מינית כבר מוב� ומפורש כמי ש). שיפורט בהמש�

היסוד שממנו �וראוי להחיל תובנה זו ג� על חוק, ג� את כבוד המחיה, הסגולילצד הכבוד , שבו כולל

  . יונק החוק למניעת הטרדה מינית

אלא חזו� , כפי שהוא בא לידי ביטוי בפסיקת בתי המשפט, פרק זה אינו מציג מצב משפטי קיי�

� הערכית  החזו� המשפטי והשקפת העול6.משפטי הנשע� על השקפת עול� חברתית תרבותית ערכית

ה� חזוני והשקפתי , לאומיות��א� שה� מעוגני� בספרות ענפה וא� באמנות בי, המוצגי� כא�

או את השקפת עולמו של אד� אחר , � לייצג את המשפט הישראלי הנוהגיואינ� מתיימר, האישיי�

לית החברה הישרא, הקישורי� בינ� לבי� המשפט הישראלי, ההבחנות בי� סוגי הכבוד השוני�. כלשהו

ג� .  כול� משקפי� א� ורק את דעתי–וגזירת המסקנות מקישורי� אלה , או התרבות הישראלית

ת אישית ואינה מתיימרת בהכרח לשק� עמדות וההתייחסות למשפט הישראלי הנוהג היא פרשנ

  . מקובלות

הילת , כבוד�בי� הדרת, ואשר עליה מתבסס הטיעו� בפרק זה, את ההבחנה המושגית המוצגת כא�

 ש� הצעתי ג� את הקישורי� 7.כבוד סגולי וכבוד מחיה פיתחתי והצגתי במקומות קודמי� רבי�, בודכ

פרסומי� אלה מכילי� הפניות רבות . התרבות והמשפט הישראלי�, בי� סוגי הכבוד הללו ובי� החברה

שגי  כא� אני מסתמכת על פרסומי� קודמי� אלה כדי להחיל את מו8.לספרות מקצועית ענפה ומגוונת

ב הנדו� בפרק "היחס הראוי ללהט, במילי� אחרות. ב"הכבוד על הדיו� הנוכחי בכבוד האד� של להט

 
שה� קבועות ב לכבוד האד� כפי "כלומר של זכויות להט, הצגה מפורטת של המצב המשפטי הקיי�  6

 האד� כבוד: זרקור" מעי� נייזנה – לפרק זה הזרקורראו את , תו� התייחסות לסוגי הכבוד השוני�, בפסיקה
  .בספר זה" הישראלית בפסיקה לסוגיו

ראו . רלס טיילור'כבוד דומה להבחנה שהציע הפילוסו� צ�ההבחנה שאני מפתחת בי� כבוד סגולי להדרת  7
חניתה רוזנבלט ואוהד ( 21 תרבותיות במבח� הישראליות� רב" ההכרההפוליטיקה של"רלס טיילור 'צ

  ). 2003, אוהד נחתומי עור�, נחתומי מתרגמי�
שאלה קמיר : הדברי� המובאי� כא� מסתמכי� על דברי� שכתבתי בהרחבה בספרי� ובמאמרי� הבאי� 8

אורית ; )2007 (משפטי וחברתי,  פמיניז
 ישראלי–כבוד אד
 וחוה רית קמיר או; 3ש "לעיל ה, של כבוד
כבוד �הדרת, )dignity(החברה הישראלית בי� מגמות של כבוד סגולי : על פרשת דרכי כבוד"קמיר 

)honor( , הילת כבוד)glory ( וכבוד מחיה)respect "(169, 9 תרבות דמוקרטית) אורית קמיר ; )2005
אד
 ,  יהודי יש�– הרצל אז והיו
 "של הרצל' אלטנוילנד'ריות הציונית וכבוד האד� באוטופיית הגב"

הזמנה :  כבודה–רצו� בת המל� "אורית קמיר ; )2008 ,שטר� עורכי�' אבי שגיא וידידה צ (209 ?חדש
 הילכו: גבריות ופמיניז�, ציונות"אורית קמיר ; )2006 (409, 10 תרבות דמוקרטית" לפמיניז� ישראלי

מחקרי
 חדשי
 על מגדר  –  מגדר בישראל–עיוני
 בתקומת ישראל " ?שלושה יחדיו בלתי א� נועדו
אי� אפשר לזכור נשי� : משפט ואי� נשי�, זיכרו� קולקטיבי"אורית קמיר ; )2011 (443 בביישוב ובמדינה 

י אשה יהודייה הי"אורית קמיר ; )2011 (183 ,19–18 ישראל" ?במשפט בי� עמלק ליפי הבלורית והתואר
 "על שורשי הפיצול בהוויה הקיומית של הנשיות ההגמונית בישראל: בצאת�) קט�(בבית� וגבר ישראלי 

  ).2014 ,אביעד הכה� ואשר מעוז עורכי�( 325 זהות יהודית
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כתיבתי על סוגי הכבוד ומקומותיה� המצויי� והרצויי� בזה מהווה לבנה אחת בתאוריה שאני מפתחת 

כירי� כדי לאפשר את קריאת הפרק הזה למי שאינ� מ. בתרבות ובמשפט הישראלי�, בחברה) ייבעינ(

ואת הקישורי� הבסיסיי� , אני מסכמת כא� בתמציתיות את סוגי הכבוד השוני�, את סוגי הכבוד השוני�

התיאורי� והטיעוני� , כאמור. כפי שהצגתי אות� בפירוט במקומות אחרי�, בינ� לבי� הציונות וישראל

ציפיות רבות כבר ודיוני� בסוגיות ספ, לאומית��ההפניות לספרות מקצועית ישראלית ובי, המלאי�

 אינני מציגה כא� תפיסות שונות של ,כמו כ�. ולכ� לא אחזור עליה� כא�, מופיעי� בפרסומי� הקודמי�

  .כפי שפותחו על ידי פילוסופי� או משפטני� אחרי�, אחד או יותר מסוגי הכבוד

  כבוד האד� וחירותו: יסוד�ב וחוק" להט9,כבוד סגולי. ב

הוא מציי� את מה שנתפס כזהה בכל מי ;  לכל אד� באשר הוא אד�הוא האיכות המשותפת" אנושי"ה

אינו מכיל א� אחד ממאפייניו הפרטניי� של " אנושי"הממד ה". משפחת אד� וחוה"שנולדו לתו� 

זו שמצויה ; זהו אותו גרעי� קשה של זהות בסיסית המוגדרת כאחידה בכולנו; פלוני או של אלמוני

ספור המקטלגי� אותנו לקבוצות ��כי� ושאר ההבדלי� הרבי� לאיהשיו, בכולנו מתחת לכל התכונות

הוא ; אישי�האנושי הוא בלתי, במוב� זה. סופית��יחודיי� ויוצרי� את שונותינו האיישונות ופרטי� 

  . מאפיי� כללי של כולנו

הכרתיי� ורגשיי� , פיזיי�ביטחו� ורווחה תנאי במוגדר כקיו� " קיו� אנושי", מאז עיד� הנאורות

 אישית התפתחותשל   ולבחירהאוטונומיה להגדרה עצמיתקיו� המכיל חוויה בסיסית של ; בסיסיי�

   .במידה כלשהי

 מייחסת לאנושיות ת של המחצית השנייה של המאה העשרי�הומני�תפיסת העול� הליברלית

הכבוד  .וליסג אנושי כבודובעברית אני מכנה אותו , human dignity ער� זה מכונה. ולקיו� האנושי ער�

תכונה "הוא מהווה . �אנוש באשר הובת המוחלט של כל ב� האנושי הסגולי נתפס כמאפיי� הערכי 

, יכירו בכבודו הסגולישהסובבי� אותו לכ�  לאהמאצילה על כל פרט את הזכות המאנושית ה" ערכית

מעל . פגיעה מפני יגנו עליוא� מנעו מפגיעה בו ויי, כלומר יקבלו את שייכותו לקהילה האנושית

לעול� יש לנהוג בכל אד� כמטרה  : מפע� בה�והציווי הקטגורי שלו, הדברי� מרחפת רוחו של קאנט

שהיא ) תכלית(כאמצעי להשגת מטרה אי� לנהוג בא� אד� א� ורק  ולעול� ,בפני עצמה) תכלית(

  10.חיצונית לאותו אד�

לאומי שאושר על ידי � �סמ� בית זו מגולמת באופ� המובהק ביותר במהומני� השקפת עול� ליברלית

,  ההכרזה11.ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�: 1948ארגו� האומות המאוחדות בשנת 

 
  .8ש "להצגת הכבוד הסגולי ראו לעיל הפרסומי� בה  9
  ). 1984, משה שפי מתרג� (105  למטפיסיקה של המידותהנחת יסודעמנואל קאנט  10
11 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), 

available at http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html .לאומיות� אמנות בי�, בעקבות הכרזה זו 
לתיאור מפורט של ההתפתחות ההיסטורית שהובילה .  הוא הבסיס לזכויות אד�dignityרבות קובעות כי 

מוצאה , תורת זכויות האד�"לאימו� כבוד האד� כער� היסוד של העול� החדש ראו יהושע אריאלי 
, מנח� מאוטנר וד� גוטווי� עורכי� (25 משפט והיסטוריה" ומקומה בעיצובה של החברה המודרנית

1999.(  
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ער� ; אוניברסליקובעת כי האנושיות היא בעלת ער� מוחלט ו, שנוסחה לאחר מלחמת העול� השנייה

לכל מי שהוא ; שר הוא אד�קביעת ההכרזה מתייחסת לכל אד� בא. כבוד סגולי, dignityזה מכונה בה 

נטייה מינית או כל , עדה, מעמד, גיל, מי�, לאו�, גזע, ללא הבדל דת, "בת למשפחה האנושית/ב�"

סיומה מוסרית וחזקה קערכה של האנושיות נקבע כא,  במילי� אחרות12.מאפיי� אישי או קבוצתי אחר

  . כבוד סגולי, dignityוהוא מכונה , אידאולוגית חלוטה

הכבוד האנושי ע� קביעת : כל באי עול� על אודות זכויות האד� עושה מהל� נוס�ההכרזה ל

היא גוזרת ממנו , לאומית שאחרי מלחמת העול� השנייה��קהילה הביער� היסוד של הבתור הסגולי 

משמעות הגזירה הזו היא כי זכויות היסוד ה� הזכויות הנחוצות לכל . האד�היסוד של זכויות כל את 

 מכיוו� שהזכויות 13.האנושיכלומר את הקיו� , האד� כדי להבטיח את הכבוד הסגוליחבר במשפחת 

; ההכרזה קובעת כי ה� מוחלטות בכל מקו� ובכל תנאי,  בסיסיאנושיהללו נתפסות כהכרחיות לקיו� 

בי� ,  כוללותהיסוד הללוזכויות כי   ההכרזה מפרטת14.לעול� אי� לאיש זכות לפגוע בה� בשו� צורה

 סבוללא ל, לא לסבול אלימות, לא להיות משועבד,  זכותו של כל אד� לא לסבול עינויי� את,השאר

, לחופש מחשבה את זכותו של כל אד�; פחות מבני אד� אחרי�בעל ער� יחס אשר מבנה אותו כ

לשוויו� , לאזרחות, לעבוד, להקי� משפחה על פי בחירתו, רמת חיי� נאותהל; התאגדות ודת, דיבור

 כבודו הסגולי של האד� הוא הבסיס לזכויותיו של כל אד� 15.להשתת� בניהול מדינתו, בפני החוק

 
 להכרזה מדגיש שכל בני האד� חברי� 2ואול� סעי� , נית אינה מוזכרת בהכרזה במפורשנטייה מי  12

  . במשפחה האנושית ללא כל הבדל
זכויות " כלכליות�פוליטיות ובי� זכויות חברתיות�על היחסי� בי� זכויות אזרחיות"לדיו� ראו רות גביזו�   13

גביזו� מזכירה את ). 2004,  שני עורכי�יור� רבי� ויובל (25 חברתיות ותרבותיות בישראל, כלכליות
הזכות לא להיות . [...] שכל זכויות האד� נגזרות מרצו� לשמור על כבוד האד�, המצוטט רבות, הרעיו�"

שליטה של הפרט בחייו ואפשרות להשתת� בהחלטות [...] הזכות לא להיות נאנס , חשו� לעינויי�
ד או אי יכולת להתחת� ולהביא ילדי� לעול� מפאת אי יכולת לשרו. המתקבלות בקהילה הפוליטית שלו

 כל אלה הנ� מקרי� –או אי יכולת לקנות תרופה סטנדרטית מצילת חיי� , העדר אמצעי� לתמו� בה�
אשר , dignityלפיתוח שונה מעט של ). 50–49' בעמ, ש�" (שבה� האיו� על כבוד האד� ברור ובולט

ומעדי� לראותו כסטטוס המאגד יחדיו קבוצה של זכויות , �שולל את היותו מקור� הערכי של זכויות האד
כפי שמבהיר מאיר ד� כה� בהקדמה . JEREMY WALDRON, DIGNITY, RANK AND RIGHTS (2012): ראו, אד�

, לאומיי��גישה זו עולה פחות בקנה אחד ע� הפשט המשתמע מ� המסמכי� הבי�, לתפיסתו של וורדו�
  ). 5–4' בעמ, ש�(פילוסופי� ולכ� אינה מקובלת על משפטני� ו

14   �ההכרזה קובעת את גבולותיה� של . 11ש "לעיל ה,  להכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�30סעי
למדינה מותר להגביל את חופש התנועה של אד� ולכלוא אותו א� עבר עברה , למשל, כ�. זכויות יסוד

. וא� הוא נשפט על פי חוק במסגרת הליכי� שוויוניי�, ה כדי לפגוע בזכויות אד� של אנשי� אחרי�שיש ב
אסור לפגוע בכבודו הסגולי של האסיר , אבל ג� א� הגבלת חופש התנועה נחוצה לש� הגנה על החברה

  .עינוי או כל דבר הפוגע בקיומו האנושי, על ידי הרעבה
היא אינה מסתפקת בהטלת איסורי� , כלומר, "חיוביות"ל" ות שליליותזכוי"ההכרזה אינה מבחינה בי�   15

א� " (חיוביות"שנית� להבינ� כ" עשה"ומקנה לכל אד� ג� זכויות המחייבות בפעולות , ")אסור לענות("
). אזי על המדינה להקצות משאבי� לניהול מערכות בחירות, לכל אד� יש זכות להשתת� בניהול מדינתו

. 48–40' בעמ, 13ש "לעיל ה, ראו גביזו�, נה בי� זכויות שליליות לחיוביות ודחייתהלביקורת על ההבח
המשפט העליו� כמג� �בית"והפניות לפילוסופיה של המשפט בנקודה זו ראו יואב דות� , לגישה שונה

, יור� רבי� ויובל שני עורכי�( 79 ותיות בישראלחברתיות ותרב, זכויות כלכליות" הזכויות החברתיות
2004(.   
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וא� שהדבר , להחזיק באמונתו או לא להחזיק באמונה כלשהי, לדבר בלשונו,  יסודיתלרכוש השכלה

  . לממש את מיניותו ג� –אינו מצוי� במפורש 

 הכבוד הסגולי נקבע ג� בלב ,במקביל לקביעתו בלב ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�

 בעשרות 16.יהיהגרמני שהיווה את חוקתה החדשה של גרמניה אחרי מלחמת העול� השנ" היסוד� חוק"

 ולאמ� את הכבוד הסגולי כער� היסוד , האירופי בחר ללכת בעקבות גרמניההאיחוד, השני� האחרונות

 ופרשנותו על 1992ירותו בשנת כבוד האד� וח: יסוד� מאז חקיקת חוק. המתאחדת, של אירופה החדשה

ג� מדינת ישראל אימצה את הכבוד הסגולי כער� הליבה של שיטת המשפט , ידי הרשות השופטת

כבוד האד� וחירותו : יסוד�חוק,  ממש כמו ההכרזה לכל באי עול� בדבר זכויות האד�17.הישראלית

, ההכרה בער� האד�זכויות היסוד של האד� בישראל מושתתות על "מכריז בסעיפו הראשו� כי 

ת אוניברסליבכ� הוא מביע אמוני� להשקפת העול� הערכית ה". בקדושת חייו ובהיותו ב� חורי�

 מוכר על ידי מערכת המשפט הישראלית כמגילת זכויות היסוד�חוק. תלאומי�בי�המגולמת בהכרזה ה

   19.דיה והוא מהווה מסד חוקתי לזכויות האד� הבסיסיות המוכרות על י18,האד� של ישראל

השקפת העול� הערכית המושתתת על כבודו הסגולי של האד� ונגזרת ממנו מעניקה ער� , כאמור

היא אינה מבחינה בי� ערכ� של אנשי� על פי הגדרת� את , בתו� כ�; אחד לכל אד� באשר הוא אד�

 המשות� ורואה א� ורק את המכנה, היא עיוורת להבדלי� בי� אנשי�. מיניות� או נטיית� המינית, מינ�

שמיוחס באופ� אחיד לכל , ומכיוו� שזכויות האד� הבסיסיות נובעות מ� הכבוד הסגולי. האנושי שלה�

  . ב כמו לכל אד� אחר"ה� מובטחות ללהט, אד�

אלא , ב"להטכב "חשוב להדגיש שזכויות היסוד הנגזרות מ� הכבוד הסגולי אינ� מובטחות ללהט

וד הנגזרות מ� הכבוד הסגולי אינ� מתייחסות לא� מאפיי� כלומר זכויות היס. כחברי� במשפחת האד�

ממש כש� שה� אינ� מתייחסות לא� מאפיי� , ב"ב בשל היות� להט"ב ואינ� ניתנות ללהט"ייחודי ללהט

מטרת� של זכויות אלה לאפשר את . ב"ב ואינ� ניתנות לה� משו� שאינ� להט"ייחודי למי שאינ� להט

. אחיד וזהה בכל בני האד� ולהג� עליו, סי מינימלי שנתפס כמשות�קיומו של אותו מרכיב אנושי בסי

במסגרת . שווה מכל מאפייניו המסוימי�באופ� תעלמות ומ, באשר הוא אד�, לכ� ה� מוענקות לכל אד�

השוויו� המלא של כבודו הסגולי של , העיוורת לכל תכונה פרטנית לרבות נטייה מינית, השקפת עול� זו

שמבחינה רעיונית לא נית� להרהר אחרי זכות� השווה המלאה , משמעי ומוחלט�כל אד� הוא כה חד

 
תו� השוואה של גישה זו לגישה , להצגה מפורטת של הכבוד הסגולי כער� היסוד של המשפט הגרמני  16

 :EDWARD J. EBERLE, DIGNITY AND LIBERTY ראו, המציבה את החירות כער� הליבה, האמריקנית
CONSTITUTIONAL VISIONS IN GERMANY AND THE UNITED STATES (2002).  

הציג את רוח החוק , שהיה הרוח החיה מאחורי היזמה לחקיקתו, אהר� ברק, היסוד�ע� חקיקת חוק  17
זכויות יסוד : המהפכה החוקתית" ברק אהר�ראו למשל . וההיסטוריה שלו בסדרה של הרצאות ומאמרי�

 א משפט וממשל" ההיק� וההגבלות:  מוגנותזכויות יסוד" ברק אהר�; )1992 (9 א משפט וממשל" מוגנות
ראו ג� ). 1995 (545 ב משפט וממשל" חופש העיסוק: יסוד�על התיקוני� בחוק"אהר� ברק ; )1993 (253

). 1993 (323 א משפט וממשל"  ביוגרפיה של מאבקי כח–כבוד האד� וחירותו : יסוד�חוק"יהודית קרפ 
אול� ה� , משפט הישראלי במספר לא מבוטל של זכויות אד�היסוד הכיר ה�יוזכר כי ג� לפני חקיקת חוק

  .כלומר הכבוד הסגולי, זרות מכבוד האד�לא הוצגו כנג
  . 17ש "בהלעיל ראו המאמרי� שצוינו   18
ו� וחלק אחר מוכרז על ידי הפסיקה כמגול� בת, היסוד� חוקחלק מזכויות היסוד הללו מפורטות במפורש ב  19

 על היקפה של המהפכה –מנויות �הזכויות הבלתי" ראו הלל סומר ."היסוד�חוקכבוד האד� שבלב "
  ). 1997 (257 כח משפטי
" החוקתית
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ממש כמו שלא נית� להרהר אחרי זכות� (ב לכל זכויות היסוד הנגזרות מ� הכבוד הסגולי "של להט

  ). דת או לאו� לזכויות אלה, גובה, השווה המלאה של בני כל צבע

,  כבוד האד� וחירותו:יסוד� חוק ואימצה ב שזוהי השקפת העול� שמדינת ישראל בחרהטוענתאני 

  . משמעיות�ודומני שהמסקנות האופרטיביות המתחייבות מכ� ה� חד

יריעתו של פרק זה קצרה מכדי לדו� בסוגיות הרבות שמתעוררות סביב זכויות היסוד הנגזרות 

ואופיי�  ,יו�שוולהקשר בי� כבוד סגולי :  אגע בקצרה בשתי סוגיות,ע� זאת. מכבודו הסגולי של האד�

 ע� 20.הוא מורכב וענ�, כבוד סגולי בפרטבבי� שוויו� ל, הקשר בי� זכויות בכלל. הקבוצתי של הזכויות

הכבוד הסגולי מכיל בחובו שוויו� מלא : ישנה נקודה מרכזית שהיא פשוטה עד כדי מובנת מאליה, זאת

במסגרת השקפת עול� . גוליכלומר לכבוד� הס, ומוחלט בי� כל בני האד� בכל הנוגע לערכ� האנושי

לכ� ה� בהכרח שווי� ג� בזכויות . כל בני האד� שווי� –בכבוד הסגולי עצמו , שבלבה הכבוד הסגולי

בו מוכר שמקו� , כ�. כלומר מכבוד� הסגולי, אשר נגזרות מהער� המיוחס לאנושיות�, היסוד שלה�

 בי� שהמילה ,זאת; אד� היסודיותהכבוד סגולי בהכרח חייב להיות מוכר ג� שוויו� מלא בזכויות ה

, הוא מזערי –  כמו הכבוד הסגולי עצמו–יש לזכור ששוויו� זה , ע� זאת 21.שוויו� מופיעה ובי� שלא

  .יותיה� שקיו� אנושי זה יוכר ויזכה להגנהולזכו, ומתייחס א� ורק לקיומ� האנושי של כל בני האד�

מכיוו� שהכבוד הסגולי עיוור , וד הסגוליבאשר לאופיי� הקבוצתי של הזכויות הנגזרות מ� הכב

 הזכויות הנגזרות ממנו חלות באופ� אחיד וזהה על כל יצורי ,לאפיוני� אישיי� פרטיי� או קבוצתיי�

תנאי חייה� של פרטי� , ואול� בכל מציאות חברתית המתקיימת בזמ� ובמקו� מוגדרי�. האנוש

. � זכויות היסוד שלה� מושפעות משיוכי� אלהולכ� ג, אנושיי� מוכתבי� ג� על ידי שיוכ� לקבוצות

, הברית רק אפריקני� נמכרו לעבדות ועונו בעבודות פר��במדינות הדרו� של ארצות, למשל, כ�

א� שהכבוד הסגולי אוסר עבדות ועינויי� של כל אד� , במציאות כזו. באלימות ובמעשי אונס שיטתיי�

זכויות . כבוד האנושי הסגולי מפני עבדות ועינויי�רק האפריקני� נזקקו להגנה על ה, באשר הוא אד�

אשר נגזרות , "בעלי�" של הגנה מפני אלימות פיזית ומיניתלשלמות הגו� ול, היסוד לחירות מעבדות

לכ� במציאות זו הייתה הצדקה .  למי ששויכו לקבוצת האפריקני�נוגענפגעו רק ב, מ� הכבוד הסגולי

שהוא אחיד ,  שהכבוד הסגוליא�, יקני� ועל כבוד� הסגוליאבק על זכויות יסוד אלה של האפרילה

, במוב� זה. אוסר פגיעה בזכויות יסוד אלה של בני שתי הקבוצות, וזהה באפריקני� ובאירופאי�

על זכויות " ימאבק קבוצת, באותו זמ� באותו מקו�, המאבק על זכויות היסוד הללו של האפריקני� היה

  .היסוד של האפריקני�

יחסי מי� בהסכמה בי� בוגרי� הוגדרו בעבר ,  הישראליתהחברהכולל , בחברות רבות, בדומה לכ�

ב סובלי� "רק להט; כלומר בהקשר הומוסקסואלי, כאסורי� ופליליי� רק כאשר קוימו בי� גברי�

נמנע מה� להקי� משפחות באמצעות , בשונה מאנשי� הטרוסקסואלי�; מאלימות בשל נטייה מינית

יש הצדקה , ב"ב ולמי שאינ� להט"א� שהכבוד הסגולי משות� ללהט, מציאות כזוב. מוסד הנישואי�

 
משמעויותיה ? כבוד האד� על פני שוויו� החירות) שוויו�(מדוע עדי� "לדיו� מפורט ראו אורית קמיר   20

  ).2008 (263 יג המשפט"  כער� יסודהחברתיות של הבחירה הישראלית בכבוד האד� הסגולי
היסוד אינה מעלה ואינה מורידה לכל הקשור בכבוד �בחוק" שוויו�"מכא� יוב� מדוע היעדר המילה   21

מכיוו� , טוב היה להתייחס לשוויו� במפורש. סוג זה של כבוד מכיל כבר את השוויו� בחובו: הסגולי
ואול� בי� שההתייחסות לשוויו� מפורשת ובי� ;  אד�שדקויות כבוד האד� אינ� יכולות להיות נהירות לכל

   . היא כלולה מאליה בכבוד הסגולי–שלא 
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, אסרוילא י) בהסכמה(שמגעיה� המיניי� : ב"קבוצתיות של להטאבק על זכויות היסוד הימלאה לה

. שה� לא יסבלו מאלימות בשל נטייה מינית ושיותר לה� להקי� משפחות באמצעות מוסד הנישואי�

כל . כי ה� מבטיחות קיו� אנושי, זכויות יסוד הנגזרות מכבודו הסגולי של האד�כל הזכויות הללו ה� 

בהסכמה בוגרת (שמגעיו המיניי� , זכאי לא לסבול מאלימות בשל נטייה מינית, באשר הוא אד�, אד�

או (ב "בו רק להטשמקו� . ושיותר לו להקי� משפחה באמצעות מוסד הנישואי�, אסרוילא י) וחופשית

מחייב , אוניברסליסטילמרות אופיו ה, הכבוד הסגולי, סובלי� מפגיעה בזכויות יסוד אלה) בעיקר ה�

   22.קבוצתי על זכויות היסוד הללו שלה� כאילו היו זכויות קבוצתיותומבסס מאבק 

דומני . אני סבורה שנית� לטעו� שג� שינוי מי� צרי� להיחשב זכות יסוד הנגזרת מ� הכבוד הסגולי

כל אד� זכאי לחיות כב� , נית� לטעו� שכדי להתקיי� באופ� אנושי,  הכבוד הסגולישעל פי הגיונו של

מי שנולד ע� מאפייני� של מי� שונה מזה שאליו , על פי קו מחשבה זה. המי� שהוא מרגיש שיי� אליו

. זכאי לעבור את התהליכי� שיאפשרו לו לחיות כב� המי� שאליו הוא מרגיש שיי�, הוא מרגיש שיי�

סוד כזו תהיה רלוונטית רק למי שחשי� שנולדו ע� מאפייני� של מי� שונה מזה שאליו ה� זכות י

שאר אוניברסליסטית משו� שהיא נגזרת לא מער� יהיא ת". קבוצתית"במוב� זה היא תהיה ; שייכי�

ומ� הזכות , תאוניברסליאלא דווקא מערכה של אנושיות� ה, תכונותיה� הייחודיות של בני הקבוצה

  . הקשורה בער� זההכללית

לסיו� הדיו� בכבוד הסגולי ובזכויות היסוד המושתות עליו אזכיר שהניתוח שהוצע כא� הוא 

זכויות יסוד ,  על פי האמור כא�23.ואינו בהכרח מתאר את המצוי במשפט הישראלי, "רצוי"בבחינת 

או כנגד מדיניות חברתית אות� זו כנגד זו " לאז�"ולא נית� , אשר נגזרות מ� הכבוד הסגולי אינ� יחסיות

, שזכויות תמיד ניתנות לאיזו�, הגישה הרווחת במשפט הישראלי, לעניות דעתי. או אינטרסי� חברתיי�

  24.אינה הולמת את מוחלטות� של זכויות היסוד הנגזרות מ� הכבוד הסגולי

מטרתו . ומפני שאלה נועדו להיות תכונותי, פשוט ופסקני, הצגתי את הכבוד הסגולי באופ� תמציתי

המתוח סביב האנושיות בכל בני , מוב� מאליו, לסמ� קו אדו� ברור והחלטיהיא של הכבוד הסגולי 

כדי שקו אדו� זה . וקובע שאי� לפגוע בה בשו� מצב, מסמ� אותה כבעלת ער� של כבוד סגולי, האד�

ואול� ע� כל . ל פיולהפנימו ולחיות ע, עליו להיות ברור והחלטי כ� שכל אד� יוכל להבינו, יהיה יעיל

גר על יהכבוד הסגולי קורא ת,  מקו� לאפשרות אחרתות מותיר�שלכאורה אינ, פשטותו ופסקנותו

הכבוד והילת הכבוד �הדרת: תיקי� והמושרשי� של שני סוגי הכבוד האחרי�ועולמות הערכי� הו

,  ללא כל תנאי,הכבוד הסגולי קובע ער� אחיד ומוחלט לכל בני אנוש). אשר מוצגי� בהמש� הפרק(

בהתנהגותו ביחס , בכל רגע, הכבוד מתנה את ערכו של אד��הדרת, ולעומתו, פשוט כי ה� בני אנוש

ואילו הילת הכבוד גוזרת את , כבוד ובהשוואה להתנהגויותיה� של הסובבי� אותו�לנורמות הדרת

ה בכבוד הסגולי הבחיר, כמו בחברות אחרות,  בישראל25.כבודו של אד� מזה של האל ועל פי ציווייו

 
  .82ש "הטקסט שאליו מתייחסת ה ,להל�להדגמת טענה זו בנוגע לחוק למניעת הטרדה מינית ראו   22
או  ר. לפרק זהבזרקורמפורטי�  בי� המוצג כא�לוהקישורי� בינו , במשפט הישראלי" מצוי"ה, כאמור  23

  .6ש "לעיל ה, נייזנה
  . נקודה זוהמדגי�, 286–283' הדיו� בעמלהבהרת עמדתי ראו   24
 ;8ש "לעיל ה, שאלה של כבודלהשוואות מפורטות בי� סוגי הכבוד ומערכות הערכי� שלה� ראו קמיר   25

  . 8ש "לעיל ה, "על פרשת דרכי כבוד"קמיר 
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הומניסטית ואוניברסליסטית על פני השקפות העול� של שני , מגלמת אימו� של תפיסת עול� מודרנית

  . סוגי הכבוד האחרי�

להל� אציג בפירוט את מרכזיות� של שני סוגי הכבוד האחרי� בחברה הישראלית כדי להדגיש את 

נוכח ההיסטוריה .  שהוא מגל�המשמעות העמוקה של הבחירה בכבוד הסגולי ובהשקפת העול�

הבחירה הישראלית בכבוד הסגולי , ואחיזת� האיתנה בחברה ובתרבות בישראל, הציונית והדת היהודית

ואינו , ב"הבחירה בסוג של כבוד המעניק ער� שווה ומלא ללהט. איננה מובנת מאליה ולא טריוויאלית

היא ראויה . יא דרמטית וכבדת משקלה, מכונ� אות� כבזויי� ומושפלי� או כחוטאי� מחללי קודש

ב ומי " להט–כדי שישראלי� רבי� ככל האפשר , היא ראויה ללימוד והוראה. לתשומת לב והערכה

  . למשמעותה ולהשלכותיה הרבות,  יהיו מודעי� לה–משפטני� ואזרחי� אחרי� , ב"שאינ� להט

 ב"ישראליות ולהט, גבריות, כבוד�הדרת. ג

כבוד היא �הדרת. honorכדי לציי� מה שבאנגלית מכונה " כבוד�הדרת"י� אני משתמשת בצירו� המיל
ררכיה מעמדית בחברות שאנתרופולוגי� וחוקרי תרבות יהער� המרכזי המכונ� וַמבנה סדר חברתי והי

כבוד שונות ונבדלות זו מזו במגוו� רב של � חברות הדרתhonor and shame societies”.26“מכני� 
 –הער� החברתי של האד� : � מקובל לאפיינ� בכמה תכונות מבניות משותפותכ פי על וא�, רכיבי�

פי מידת  עלבראש ובראשונה  בה� י� ונקבעי� נמדד– ")כבודו העצמי("ערכו בעיני עצמו כמו ג� 
כבוד � עמידה בנורמות של הדרת27.כבוד ברורות ומוכרות לכול�עמידתו בנורמות התנהגות הדרת

 כישלו� .הערכה עצמית גבוהה ולהתנהגות חברתית תואמתזכות לד וטוס חברתי נכבאמעניקה סט
נתפשת " לא מכובדת"התנהגות . בעמידה בנורמות אלה גורר אחריו בושה והשפלה אישיות וחברתיות

תי יאמ" כבוד� איש הדרת"כבודו של �  הדרת.שמו הטוב של אד�על של בושה והשפלה " כת�"כיוצרת 
 .ביזיו� יותר מאשר ממוותמהשפלה ומ,  מבושה הוא ייזהר;יקרה לו יותר מחייו

כבודו של אד� יכולה �הדרתמשמעות הדבר היא ש". סכו� אפס"כבוד מכוננת משחק מסוג �הדרת
אשר , הזולתהתנהגות משפילה של אלא ג� מ, עצמו�מכובדת שלו�להינזק לא רק מהתנהגות בלתי

, כבוד גמולית�ע בהתנהגות הדרתפגיעה כזאת מחייבת את הנפג. כבודו שלו�מגדיל בכ� את הדרת
התנהגות גמולית חייבת להיות . כבודו של הפוגע� שתמחה את כת� הבושה שהושת עליו ותגרע מהדרת

הכבוד מחייב �הגיו� הדרת, בנוס�. טקסיות�פי נורמות מדוקדקות ולעתי� מעי� פומבית ולהתנהל על

 
בצפו� , בספרד, באיטליה, בעיקר ביוו�(כבוד מסוימות � ספרות אנתרופולוגית ענפה עוסקת בחברות הדרת  26

אחד מקובצי המאמרי� הראשוני� והמרכזיי� . ובמייחד כל אחת מה�) בדרו� אמריקה, בהודו, אפריקה
 HONOR AND SHAME: THE VALUES OF MEDITERRANEAN SOCIETY (J.G Peristiany: ביותר בתחו� זה הוא

ed., 1966).חוקרי תרבות והיסטוריוני� מסתמכי� על דיוני� פרטניי� אלה  , �מציגי� את המכנה המשות
אני נסמכת במיוחד על חוקר . כבוד באשר היא�לה� ומשרטטי� תמונה כללית יותר של חברת הדרת

 WILLIAM IAN MILLER, HUMILIATION: AND OTHERבמיוחד על ספרו ו, William Ian Millerהתרבות 

ESSAYS ON HONOR, SOCIAL DISCOMFORT AND VIOLENCE (1993).  
ומוכ� להקריב את חייו במלחמה , מי שמפגי� אומ� לב בשדה הקרב: "כבוד�דוגמאות לנורמות של הדרת  27

טיי� בלימודיו ונחשב על ידי מלמדיו מי שמצ"; "כבוד רבה� זכאי לקבל הדרת–מדינתו /למע� שבטו
� זכאי לקבל הדרת–מי שעושה חיל בעסקיו וצובר ממו� רב "; "כבוד רבה� זכאי לקבל הדרת–לעילוי 

  ". כבוד רבה� זכאי להדרת–מי שמכניס אורחי� ומפגי� כלפיה� נדיבות מופלגת "; "כבוד רבה
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שהצד המושפל לא די . ידה אותהשהתנהגות גמולית תהיה חריפה וחמורה יותר מ� ההתנהגות שהול
, כבוד�  הדרתליטול מ� הפוגע מעט יותרעליו אלא , ממנו "נלקחה"הכבוד ש� את הדרת"טול בחזרהיי"

�מחילה על הדרת. כבוד על ידי השפלתו�כדי להרתיע אחרי� שלא יעזו לנסות לקנות לעצמ� הדרת

יכולת ההרתעה וההישרדות של נתפשת כחולשה ומפחיתה מ) מנעות מתגובה גמוליתיכלומר ה(הכבוד 
ומוביל , "כבוד�סכסו� הדרת"היגיו� זה מסביר את ההסלמה הטבועה בכל . כבודו נרמסה�מי שהדרת

  ". נקמת ד�"לדינמיקה המוכרת כ
קציה חברתית קיי� אבכל אינטר: כבוד האלימות רוחשת תמיד קרוב לפני השטח�בחברת הדרת

ות של חבר. דו נפגעה ויגיב מיד להָשבתה ולביוש עולבוכבו� הדרתשפוטנציאל שמי מ� הנוכחי� יחוש 
כבוד ה� פעמי� רבות חברות �וחברות הדרת, כבוד� תרבות הדרתבעלות, פעמי� רבות, לוחמי� ה�

לרכישת ה� התנאי� הנדרשי� כיבושי� וניצחונות , עצמה פיזית, אומ� לבה� קובעות ש. מיליטנטיות
כבוד נרכשת באמצעות פיתוח �  ישנ� חברות שבה� הדרת,ע� זאת(להאדרתה ולהבטחתה , כבוד�הדרת

  ). או תרומה לקהילה" צניעות",  השכלה,יופי, וצבירה של עושר
ואול� היא קשורה ג� , יררכיה מעמדית בעלת מבנה של פירמידהיקובעת הכבוד �חברת הדרת

�ת הדרתחלוקה בינארית אחת היא בי� מי שנחשבי� חלק מחבר. תובחלוקות בינאריות דיכוטומי

�לבי� מי שנחשבי� כחיצוניי� לחברת הדרת, )רבה או מועטה(כבוד כלשהי �וה� בעלי הדרת, הכבוד

חלוקה בינארית נפוצה נוספת היא זו "). זר"ה, "אחר"ה( לחלוטי� כבוד� הדרת� וה� נטולי הדרת, הכבוד
כות על נשי� הכבוד מחילי� דרישות שונות וא� הפו� רבות כללי הדרתכבוד �הדרתבחברות . המגדרית

 גברית מובהקת ונכס "תכונה"מובנית כהכבוד � הדרת, פטריארכליתכבוד � בכל חברת הדרת. ועל גברי�
וכלליו חלי� על שחקניו הגברי� , משחק גברימוגדר כהכבוד � משחק הדרת.  ברורהמגדריתבעל איכות 

, תמיד משניי�, רלגו�  א� כשה� בעלי משמעויות הרות,במשחק הזה מקומ� של נשי� ותפקידיה�. בלבד
שה מסתופפת תחת כנפי ינית� לומר כי לרוב א. השחקני�, כבוד� של הגברי��נגזרי� וכפופי� להדרת

תפקידיה ה� להג� ). ואחר כ� בעלה, אביה או אחיה(כבודו של הגבר שאליו היא נתפשת כשייכת � הדרת
�כל חברת הדרת. יתבפרט בהתנהגותה המינ, להבטיחה ולהאדירה, כבודו של הגבר שלה�על הדרת

ומהי , כבודו של הגבר�כבוד מגדירה מעט אחרת מהי ההתנהגות המינית הנשית המבטיחה את הדרת
כבודו של גבר אחר באמצעות אשתו � גבר אחד יכול לפגוע בהדרתא� ברוב� . ההתנהגות המסכנת אותה

  . אתה מגע מיניבאמצעות חשיפת מיניותה וובמיוחד , )אחותו, בתו, או אמו/ו (של זה
הכבוד רוויי� �כל היבטיה של דינמיקת הדרת, ליותאכבוד פטריארכ�בחברות הדרת, למעשה

, כבוד� גבריות מקושרת ע� מילוי תפקיד של שחק� פעיל הנאבק על הדרת.בהבחנה מגדרית חריפה
, כנקודת תורפה) או בעיקר(א� ג� , כבודו של גבר�ונשיות נתפסת כאמצעי שיכול לבצר את הדרת

 ,בדר� כלל, נמדדתכבודו של גבר �הדרת. פגי� את עצמתו על ידי הוכחת שליטתו המלאה בהשגבר מ
, עצמתית, כוחנית, אמיצה, מוחצנתכלומר , "גברית" התנהגות עליו להפגי�, מצד אחד: פרמטרי�בשני 

� צייתנות, חסידות�, תומת�, "צניעות�"במקביל עליו להבטיח את  ; ואגרסיביתגאה, יד� רחבת, עצמאית
 שליטתו  להפגי� את– ומעל לכול ,)אשתו ובנותיו, אחותו, אמו(ומסירות� של הנשי� הקרובות אליו 

מקודדת שה ימיניותה של הא, בחברות כאלהלכ�  28.בנגישות המינית אליה�מעורערת � המלאה והבלתי
�שה פוגע בהדרתימיניותה של א" חילול. "הכבוד�פוטנציאל לבושה ומקור לסכנה מתמדת להדרתכ

 
קטלניות בקרב פלסטיני� בישראל ראו מנאר לניתוח ביקורתי מאל� של תופעה תרבותית זו ותוצאותיה ה 28

מי� מיגדר " המדינה ורצח נשי� בש� כבוד המשפחה, הפטריארכיה: הפוליטיקה של הכבוד"חס� 
  ).1999, מהדורה ראשונה, עורכות' דפנה יזרעאלי ואח (267 פוליטיקה
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מינית נתפסת בחברות אלה כביוש  "חדירה". כבודו של הגבר האחראי על שמירת הנגישות למיניותה
בלשו� ציורית פשטנית נית� ". כובש"כבודו של הגבר ה�וכהאדרת הדרת" רכושו נחדר"של הגבר ש

. כבוד פטריארכליות רבות גופה של האישה הוא בבחינת שער במגרש כדורגל�לומר כי בחברות הדרת
 הוא זוכה בנקודות על חשבו� –את הכדור לתוכו " להחדיר", את השער" להבקיע"שר היריב מצליח כא

   29.השחק� שלא הצליח להג� על השער שלו ולמנוע את הבקעתו
כבודו של הגבר בצניעות� המינית של הנשי� שתחת �כבוד מתנה את הדרת�לא כל חברת הדרת

כלל פחות אירופיות ייחסו בדר� �מערבצפו� ובוד כ�חברות הדרת. חסותו וודאי שלא באותה מידה

שלטונו של הגבר , ע� זאת. תיכוניות�מזרחי� תיכוניות ולמיניות הנשית בהשוואה לחברות משמעות 

 30.כבודו הגברית�משלי� בכל חברה פטריארכלית על הדרתלמול גברי� אחרי� על אשתו 
� ת אימצו את דפוסי תרבויות הדרתהתנועות האירופיות הלאומיות שעיצבו מחדש את דמות היבש

אלא , "שבטית"משפחתית ו, תה לא רק אישיתיהכבוד הי�הדרת, מעתה. הכבוד ושיוו לה� ממד לאומי

וכוננו , י�אתנועות אידאולוגיות אלה הציתו את דמיונ� של המוני האירופ. בראש ובראשונה לאומית

לוח� ללא חת הנכו� , גרסיבי ואמי�גבר לאומי א: עבור� דמות רומנטית של גיבור תרבות אידאלי

שזה מקרוב , הגרמני�. כיבוש וניצחו�, לחר� את נפשו ולקנות לעמו תהילת גיבורי� על ידי מאבק

הפגינו התלהבות , קמאיתתה ספוגה ברומנטיקה יהתאחדו ביצירת זהות לאומית משותפת ותרבות� הי

כבושי� ומחולקי� בי� , מובסי�, �ג� הפולני. מיוחדת ואימצו בחו� את האידאל התרבותי האמור

יהודי . הכבוד הלאומית בהתלהבות יתרה�אימצו את גבריות הדרת, האימפריות האירופיות השונות

הושפעו , בעיקר החוגי� המשכילי� והנאורי� ובה� מי שהפכו לאבות הציונות המדינית, מרכז אירופה

יתה יזו ה. עמ� באו במגע והפולנית שת הגרמניתיו מגילויו בתרבוובייחוד, עמוקות מהלו� רוח זה

מקס נורדאו ומנהיגי� ציוני� אחרי� בני זמנ� ובני הדורות , המסגרת התרבותית שבתוכה חלמו הרצל

הבניה תרבותית זו דבקה ג� בציונות של החלוצי� המיישבי� שעזבו . הבאי� את החלו� הציוני המדיני

  31.ישראל�את אירופה והקימו את עולמ� החדש באר�

תה חזקה במיוחד מפאת יהכבוד הלאומית הי�בקות� של אבות הציונית המדינית בגבריות הדרתד

עה האירופית הרווחת שיהודי� ה� משוללי פוטנציאל דשמא נכונה ה, החרדה העמוקה שקיננה בה�

כלומר הגברי� (יהודי אירופה , "אחרי�"ה, "זרי�"כשאר ה. כבוד וללאומיות�להדרת, לגבריות

המכוער , המנוו�, ההיסטרי,  אלא ע� תשלילה הנוירוטי, זוהו ע� הגבריות הלאומית היפהלא) היהודי�

שהפכה , יוחסה מיניות שופעת מדי ע� חושניות נשית כביכול, ואחריה� ליהודי�, לשחורי�: "והנשי

ממש , על היהודי� כקבוצה נאמר שה� מפגיני� תכונות נשיות. ה� היו נטולי כל גבריות. אהבה לתאווה

 All the features that“:  במילותיו של דניאל בויארי�32".כש� שהומוסקסואלי� נחשבו לנשיי�

 
" נקודות"ה. הבאופ� מסורתי אי� זה משנה א� החדירה לגו� האישה היא בהסכמתה או בניגוד לרצונ 29

להיות מובקע אינה מעלה " שער"של ה" נכונותו. "וכישלו� המניעה" הבקעה"מוענקות על פי הצלחת ה
  .ואינה מורידה

העסיקה , ובמיוחד בהקשרי� המיניי�, כבוד י� תיכוניות ובי� חברות אחרות�ההשוואה בי� חברות הדרת  30
 HONOR AND SHAME AND THE UNITY OF THEראו למשל המאמרי� בקוב� . אנתרופולוגי� רבי�

MEDITERRANEAN (David D. Gilmore ed., 1987).  
, ציונות"קמיר  ;8ש "לעיל ה, "אוטופיית הגבריות"האמור כא� מסכ� בעיקר את המפורט במאמרי� קמיר   31

  .להרחבה והפניות ראו ש�. 8ש "לעיל ה, "זיכרו� קולקטיבי" קמיר ;8ש "לעיל ה, "גבריות ופמיניז�
  ).2008, להד לזר מתרג� (54לאומיות ומיניות באירופה המודרנית מוסה ' ל' ורג'ג  32
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construct the figure of the homosexual construct the Jew as well, namely, hypersexuality, 

melancholia and passivity”.33 
, לאומי היה אוטו ויינינגר� ולני ובלתיח, נשי, גברי�  להבניית היהודי כבלתיתרומה מכרעתמי שתר� 

 �בי� . היה בעל השפעה אדירה, �1903 נדפס בווינה בר שא, מי� ואופישספרו ) היהודי המומר(הפילוסו

העובדה [...] ; מושג האזרח הוא בלתי נגיש ליהודי[...] היהדות רוויה בנשיות : "השאר קבע ויינינגר

חסרה , כמו לאשה, רומזת על כ� שליהודי, לא מאז ומתמידשהיהודי זר לרעיו� המדינה לא זה מקרוב א

ליהודי . 'נטלמ� יהודי'ג'אפשר לדמיי� �כ� אי', כבוד של נשי�'כש� שאי� במציאות [...] ; האישיות

, ליהודי האמיתי[...] חסרה אותה אצילות פנימית המביאה להרגשת הכבוד של האני ומצד הזולת 

מה שחסר באמת לאשה וליהודי הוא הגדלות . י� לו ג� ער� עצמיומשו� כ� א, אי� אני, בדומה לאשה

כמו האשה , היהודי האמיתי[...] לא קיימת עדיי� ההפרדה בי� הטוב לבי� הרע , כמו באשה, ביהודי[...] 

  34".ולא כאינדיבידואלי�, חיי� שניה� רק כסוג, האמיתית

 ,הומוסקסואלי�/ נשי� כלומר כ,"גברי�� לא"י� סיווגו יהודי� כאתה שהאירופימשמעות הדבר הי

תנועה יהודית לאומית , ה זוספי תפי על. וראו אות� כנטולי יכולת להשתת� בפרויקטי� הלאומיי�

 . אפשרי�תה רעיו� פרדוקסלי ובלתייהי
 יצורי� – או ביהודי� האחרי� סביב� –וראו בעצמ� , ציוני� רבי� הפנימו רעיונות נפוצי� אלה

שייחסו לעצמ� " מחלה"כדי להתגבר על ה. לאומיי��חולניי� ובלתי, סואלי�הומוסק, מנווני�, נשיי�

יהדות "את היהדות על ידי הפיכתה ל" לרפא"ציוני� רבי� אימצו את גישתו של נורדאו שיש , ולשבט�

א� הארי דוחה : "�1899במחזהו של נורדאו מ) ר קו�"ד(כפי שאומר הגיבור הראשי . גברית" שרירי�

� וגבריות בעלת. או� כיהודי� על השמי להשתדל להפו� לגבר בעל, ותו מ� הגזע האריאת השמי וזורק א

תפישות אלה לא ייחדו רק את אנשי הציונות המדינית שחיו  35".או� דורשת תודעה של לאומיות

 וברוח קריאתו של נורדאו הקימו אגודות ,י� סביב�אששאפו להידמות לגברי� האירופ, באירופה

עזיבת שמימשו את רעיו� המתיישבי� , ג� אנשי הציונות המעשית. � היהודיהתעמלות לחיזוק הגו

במילותיו של ההיסטוריו� . היו שותפי� מלאי� להשקפה זו, באר�יהודית התיישבות אירופה והקמת 

העלייה [...] ' יהדות השרירי�'ג� לאנשי העלייה השנייה לא היו זרות התקוות ל: "שמואל אלמוג

על א� [...]  ושאפה להסיר מעל היהודי� את כת� ההשפלה הכרו� בחולשה ז�להרואיהשנייה סגדה 

אפילו התכוו� נורדאו ', יהדות השרירי�'הבדלי המזג היתה העלייה השנייה בבחינת הגשמתה של 

שופר� של ,  וכפי שניסח זאת הסופר חיי� ברנר36".בשעתו לתחולה הרבה יותר מוגבלת של הסיסמה

אי� כוח , אי� כוח גברא! מידות של נשי� לאומה זו: צדק ויינינגר, ה� צדק: "חלוצי העלייה השנייה

 
33 DANIEL BOYARIN, UNHEROIC CONDUCT: THE RISE OF HETEROSEXUALITY AND THE INVENTION OF THE 

JEWISH MAN 215 (1997) .הספר מציג ניתוח יסודי של תפיסת היהודי האירופי כנשי .  
המאמר הופיע במקור בספרו של אוטו ). 2004 (22, 88 זמני
" יהדות ונשיות: תעודה"ראו אוטו ויינינגר   34

  ).1953, צבי רודי מתרג� (מחקר עקרוני: מי� ואופיויינינגר 
  .SANDER L. GILMAN, FREUD, RACE AND GENDER 13 (1993)בתו�  35

מאס� לתולדות התנועה הציונית והישוב : הציונות" 'דת העבודה'ל 'יהדות השרירי�'מ"שמואל אלמוג  36 
  ).1984 (144–142, 137 ט ישראל�היהודי באר�
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פחדנות וצעקנות בלתי , ויתורי�, עיקשות לב, התייפות, יש קלות דעת. אי� משפיעי� יסודיי�, יוצר

 37...".האופי היהודי הוא נשי. פוסקת
ישראל פרויקט � נית באר�נית� לראות בציונות המדינית ובהתיישבות הציו, על כ�,  מגדריתפריזמהמ

יתה יהמשימה ה.  של הקולקטיב היהודי"גבריותו"יתה חיזוק ילאומי שמטרתו המודעת והמוצהרת ה

לעצב ; חדי מבטורחבי כתפיי� , כבדי שרירי�" עברי� חדשי�"ל, כפופי גו" יהודי� ישני�"להפו� 

כבוד �הדורת, לה כגברית לקבוצה שתאופיי� כו,בזויה ועלובה, מחדש קבוצה שאופיינה כולה כנשית

 the project of these Zionists (known as Political Zionists) was to...“ :במילותיו של בויארי�. ולאומית

transform Jewish men into the type of males that they admired, namely, the ideal ‘Aryan’ male”.38   

וק#דדו בשיח הציוני כהתגלמות , ודי� חדשי� אלהעוצבו כטיפוס האידאלי של יה" צברי�"ה

, עובדי� עבודה קשה, לוחמי�, אציליי�, אמיצי�, ה� עוצבו כחזקי�. הכבוד�הדורת" גבריות"ה

 אחד האייקוני� המוכרי� שהובנו 39".עושי� מה שגברי� צריכי� לעשות"מקריבי� ו, שותקי�

השתתפותו  לעשנוס� , וח� ללא חתעובד האדמה והל, ציו��כמגלמי� אידאל זה היה מאיר הר

במלחמות ישראל ובמסעות אל הסלע האדו� ג� נק� את מותה של אחותו על ידי הריגת ארבעה 

כבודו הגברית לא רק בכיבוש האר� � ציו� הפגי� את הדרת� הר. בדואי� בני השבט שאנשיו גרמו למותה

הכבוד �וקיו� טקס הדרת קבלה –כלומר , אלא ג� בביצוע נקמת ד� מפורשת, בעבודה ובלוחמה

כמו , טיפוס אידאלי זה שימש כמודל לחיקוי לדורות הבאי� של ישראלי� ילידי האר�. המובהק ביותר

  ". כור ההיתו�"צר� ביולה" גלותיות"ג� של מהגרי� שנדרשו להשיל מעליה� את ה

, לפי חו�כ" כבוד� גברי� הדורי"נדרשו נשי� ישראליות להיות , המגדרי� במסגרת הפרויקט הלאומי

להיות  –כלומר ביחס לגברי� הישראלי� , וכלפי פני�, כלומר למול העול� המביט באומה הישראלית

   40.כבוד� של הגברי� שלה��נשי� אשר מבטיחות ומאדירות את הדרת

כרוכה ללא , וזו הציונית בפרט, הכבוד בכלל�דומני שדי בהצגה תמציתית זו כדי להבהיר שהדרת

� משמעותה של הבניה זו היא בראש ובראשונה הבחנה חד. סטראוטיפית קשיחההפרד בהבניה מגדרית 

, ככלל, הגבריות מזוהה. נשי� ונשי#ת מנגדלמצד אחד ) הטרוסקסואלית(משמעית בי� גברי� וגברי#ת 

, עצמה, הגבריות מקושרת ע� עצמאות. והנשיות ע� פוטנציאל בושה, כבוד�ע� פוטנציאל הדרת

כלומר ע�  (ע� מיניות וע� היות מושא לשליטה גברית –והנשיות , טיביותאסר, שליטה, אקטיביות

, של נשי�" כיבוש�"גבריות פטריארכלית סטראוטיפית כוללת בדר� כלל . ")אוקייבט מיני"היות 

 
לדיו� בברנר ובספרות ). 1985 (1293 כר� ד כתבי
" הערכת עצמנו בשלושת הכרכי�"יוס� חיי� ברנר   37

מגדר ומיניות בספרות העברית ,  לאומיות– הגו� הציוני ת מכוננת בהקשר זה ראו מיכאל גלוזמ�ציוני
  ).2007 (החדשה

38 BOYARIN ,הדברי� הבאי�למשל ראו . 277' בעמ, 33ש "לעיל ה: “For Freud, Zionism was motivated as 
much by the Oscar Wilde trials as by the Dreyfus trial. It was a return to Phallustine, not to 
Palestine… It was impossible to separate the question of Jewishness from the question of 
homosexuality in Freud’s symbolic, textual world. In that world, passing, for Jews, entailed 

homosexual panic, internalized homophobia and ultimately, aggression”) 222' בעמ, ש�.(  
לדיו� מפורט בדמותו . ”a man’s got to do what a man’s got to do“פרפרזה על הביטוי האמריקני העממי  39

  .105–79' בעמ, 8ש "לעיל ה, שאלה של כבודהכבוד האולטימטיבי ראו קמיר �של הצבר כגבר הדרת
היי אשה יהודייה "ובמיוחד קמיר , 8ש "לדיו� מפורט בנקודה זו ראו הספרי� והמאמרי� המוזכרי� בה  40

  ."בבית� וגבר ישראלי בצאת�
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�גבריות כזו צוברת לבעליה הדרת. על ידי גברי� אחרי�" כיבוש�"שליטה בה� ומניעת , חדירה לגופ�

במסגרת החשיבה המגדרית .  אחרי� באמצעות הנשי� הנחדרות והנשלטותכבוד על חשבו� גברי�

�ולכ� כנטול הדרת, "נשי"במוב� סטראוטיפי זה נתפס כ" גברי"כל מי שאינו , הבינארית הדיכוטומית

  . שהיכמו א, כבוד עצמאית וכמקור פוטנציאלי לבושה

ה� אינ� כובשי� . כבוד�רתולכ� ה� נטולי הד, "אינ� גברי�", על פי תפיסה זו, הומוסקסואלי�

ה� חותרי� תחת : גרוע מכ�. כבוד באמצעות�� ואינ� צוברי� הדרת, חודרי� לתוכ� ושולטי� בה�, נשי�

גבריות "ה� מציגי� קבל ע� ועול� ; נשי� כנחדרותבי� עצ� ההבחנה המגדרית בי� גברי� כחודרי� ו

בדימוי משחק הכדורגל . ריות מבישה גב–כלומר , "גבריות נשית "–כלומר , "בעלת פוטנציאל החדרות

אלא שהוא יכול להיות , "שחק�", בהגדרה, ה� מסמני� בעצ� קיומ� שגבר אינו בהכרח, שהצגתי קוד�

מכיוו� שה� מתריסי� בריש גלי נגד ". אובייקט שאפשר לחדור אותו"כלומר , "שער במגרש כדורגל"

מביישת א� לא ניתנת "מהות , כבוד�רתבמושגי הד, כלומר, "נחדרת�חודרת ובלתי"הגבריות כמהות 

ה� . הכבוד הפטריארכלית הסטריאוטיפית� ה� מערערי� מ� היסוד על תרבות הדרת–" לביוש

כהגדרתה הפטריארכאלית , הכבוד�שהדרת, בעצ� קיומ�, בהוכיח�" מוציאי� ש� רע לגבריות"

את עצמ� אל מחו� בשל כל אלה ה� מוציאי� . אינה טבועה בגברי� מעצ� קיומ�, הסטראוטיפית

   41".אויבי�" ולכ� ג� –" חיצוניי�", "אחרי�", "זרי�"הכבוד והופכי� את עצמ� ל�למחנה הדרת

גברי� יהודי� , "הכבוד התקנית�גבריות הדרת"בעול� שבו הומוסקסואליות נתפסה כחותרת תחת 

 –תוכ� הציוני�  וב–הנאורות והלאומיות , אירופיי� מודרניי� שראו את עצמ� שייכי� לעיד� ההשכלה

לא "מבוזי� ומוקעי� בשל תיוג� הקבוצתי הסטראוטיפי כ, ה� חשו נרדפי�. סלדו ממנה שבעתיי�

ועשו כל שביכולת� כדי להתנער , "כבוד�נטולי הדרת", "הומוסקסואלי�", "נשיי�"ולכ� כ, "גבריי�

ל� שה� בהחלט תה זו משימה מ� המעלה הראשונה להוכיח לעצמ� ולעוימבחינת� הי. ולהתרחק ממנו

בויארי� טוע� , למשל, כ�. ובשו� אופ� לא נשי� והומוסקסואלי�, כבוד�גברי� בעלי פוטנציאל להדרת

שהפכה לאב� פינה של , כי מוטיבציה זו היא שהניעה את פרויד בעיצוב כל משנתו הפסיכואנליטית

  : השיח המערבי המודרני

If Freud was not able to cure himself of his desire for the passive, “feminine”, 

hysterical role of male birth-giver, however, he was able to cure his theory, the part 

of himself that he showed the world. In that discourse, he shifted the main male 

protagonist from hysteric to paranoic, from what was gendered female, bent, and 

Jewish in his fin de ciecle world, to what was gendered male, straight, and Aryan. 

After 1890, no longer would a feminized male, father-desiring, pathic, hysterical 

Jewish queer be at the center of his thinking but an active, phallic, mother-desiring, 

father-killing, “normal” man.42 

 
, קסואליות והומוסקסואלי� בתרבות האירופית המודרנית ראו מוסהלדיו� מפורט בהבניה זו של הומוס  41

כבוד על ידי הומוסקסואלי� יכולה �הפנמה של תפיסת הדרת. 33 ש"לעיל ה, BOYARIN ;32ש "לעיל ה
  ".פסיבי"לעומת זה ה, באקט מיני המכיל חדירה, "גברי"ה, "אקטיבי" הצד הלהאדרת, למשל, להוביל

  .220' בעמ, ש�  42
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 “Feminine” Jewish passivity coded as homosexual and experienced as shameful for 

“real men” was to be rewritten as an originary, “manly” aggressiveness, an 

imaginary and desirable converse indeed.43 

אשר פרס� את המאמר החלוצי בעברית על הכמיהה הציונית להטרוסקסואליות של ,  גלוזמ�מיכאל

קריאה : "במילי� אלה, מייסד הציונות המדינית, מסכ� את המוטיבציה של הרצל, הגבר היהודי

�, מבוססת' תקניות'תפיסת ה'; תקנית'לגבריות , בראש ובראשונה, באלטנוילנד מעלה כי הרצל שוא

  44".של הגבר היהודי' הכחשת הנשיות'על , נהבראש ובראשו

את " מאמתי�"ו" מצדיקי�"יהודי� שנראו כ, י� מודרניי�אאי� זה מפתיע שבקרב יהודי� אירופ

ה� ביקשו . חרדה וכעס, הסטראוטיפ המתייג גברי� יהודי� כנשי� וכהומוסקסואלי� עוררו דחייה

כובשי "בעלי שרירי� ו, י עבודה גופניתעובד, שיהיו לוחמי�, ככל האפשר" גבריי�"לטפח יהודי� 

, "יהודי� גלותיי�", באתוס הישראלי. היוו מעי� התגלמות של ביעותיה�" נשיי�"יהודי� ; "נשי�

א� ". זרי�"ה, "אחרי�"ה� הובנו כ; מיאוס והתנשאות, חיוורי� ושבריריי� עוררו לגלוג" אברכי משי"

תכ� שה� עוררו י י–) כנשי� או לחיות כנשי�להתלבש ( נשי� להיותהיו גברי� שנחשדו בשאיפת� 

כמי שה� , מ� הסת�,  נתפסוגברי� שנמשכו ה� לנשי� וה� לגברי�.  עוד יותרי�שאט נפש וחרדה רב

אשר חותר , "מביש"ה, "חולני"ועליה� להתגבר על החלק ה, "גברי� אמתיי�"בעלי פוטנציאל להיות 

   45.הכבוד של הקולקטיב� ותחת גבריותו הדורת–הכבוד �תחת גבריות� הדורת

כבוד הרבה פחות � הטרידו את מנוחת� של גברי� הדורילסביות, בתרבות המערבית ככלל

ה� לא היו מעוניינות ": תקני"ה� היו נשי� שלא שיתפו פעולה ע� המגדור ה, אכ�. מהומוסקסואלי�

נשי� אחרות " חלהדי"ה� היו עלולות להוות מודל לחיקוי ו. להחדר ולהשלט בידי גברי�, "להכבש"

א� הדר� לנטרל את הסכנה . הכבוד הפטריארכלית�נגד המגדור הקשיח של תרבות הדרת" להתמרד"

 כנשי� שגברי� אינ� –במקו� כנשי� שאינ� מעוניינות בגברי� , להציג�: יתה פשוטהיהגלומה בה� ה

כתו המינית של הפתרו� היה להבנות� כנשי� שנכשלו בתפקיד� המיני לעורר את משי. מעונייני� בה�

ה� לא זכו לחסות בצל , "כישלונ�"בשל ". מחו� למשחק"עריריות ומסכנות , ולכ� נותרו בודדות, גבר

ה� ". אשת איש"סטאטוס של בולא הצליחו להמיר את בתוליה� בטבעת נישואי� ו, כבודו של גבר� הדרת

 
 For Freud… Zionism is coded male because it is essentially“: וראו ג� הדברי� הבאי�. 245' בעמ, ש�  43

about masculinity… “Zionism” had for Freud at this point in his life the same function that 
oedipality had for him at other nodes. Both signify a masculinizing of the allegedly feminized –

queer – Jewish male”) 272' בעמ, ש� .(  
 155, 145, 11תיאוריה וביקורת " ציונות ומיניות באלטנוילד: הכמיהה להטרוסקסואליות"מיכאל גלוזמ�   44

)1997.(  
ג� קשרי� , בנוס� ליחסיה� ע� נשי�, וקרי� סבורי� שיש בסיס לחשוב שג� הרצל וג� פרויד קיימוח  45

אולי כחלק , להדחיק ולהעלי� את המשיכה לגברי�, ושכל אחד מה� בחר לסיי�, אינטימיי� ע� גברי�
 לעיל , BOYARINלגבי פרויד ראו". הומוסקסואליות היהודית"ודיכוי ה" גבריות אמתית"מבחירותיה� ב

 ERNEST PAWEL, THE LABYRINTH OF EXILE: A LIFE OFלגבי הרצל ראו . 209–201' בעמ, 33ש "ה

THEODOR HERZL 48, 133 (1989); AVNER FALK, HERZL, KING OF THE JEWS: A PSYCHOANALYTIC 

BIOGRAPHY OF THEODOR HERZL 68–69, 138 (1993); Jacob Press, Same Sex Unions in Modern 
Europe: Daniel Deronda, Altneuland and the Homoerotics of Jewish Nationalism, in NOVEL 

GAZING: QUEER READINGS IN FICTION 299, 312–318 (Eve Kosofsky Sedgwick ed., 1997).  
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 להשתמש בה� כדי כ� אפשר היה. וכמי שראויות לכל היותר לרחמי�, הוצגו כעלובות ומושפלות

  . למשמע את כלל הנשי� למלא את תפקידיה� הסטראוטיפיי� במסגרת המבנה הפטריארכלי

זכו ) או הוקדשו לה על ידי משפחותיה�(נשי� שבחרו בפרישות נזירית , בתרבות האירופית הנוצרית

 כבוד )�הדרת(בחירה במנזר יכלה להיות מוצא של . כבוד ייחודית כנשותיו של האל�בהדרת

  46.ללסביות

הדימוי הנשי שביעת את היהודי� המודרניי� והציוני� היה הסטראוטיפ הנפו� של האישה 

�האישה  כלומר –השולטת ביד רמה , האסרטיבית, הדעתנית, האקטיבית, החזקה, היהודייה גדולת הגו

 if the [Jewish] men were read as sissies, the [Jewish]…“: במילותיו הקולעות של בויארי�". גברית"ה

women were read often enough as phallic monsters”.47   

חריגות� לא . אלא לאישיות חזקה, "סוטה"של הנשי� היהודיות לא יוחסה למיניות " מפלצתיות�"

לכ� סביר להניח . של הגברי� היהודי�" גבריות�"היא איימה על :  אלא כמגדרית,נתפסה כמינית

לסביות יהודיות לא אפשרו לגברי� , נכו�. לסביות מאשר מהומוסקסואלי�שהציונות סלדה פחות מ

כמו (א� הציוני� . חדירה לתוכ� ושליטה בה�, במוב� של כיבוש נשי�" גברי� אמתיי�"היהודי� להיות 

ממילא העדיפו להבנות את ) חברי� בתנועות לאומיות אירופיות אחרות בראשית המאה העשרי�

, כיבוש הקרקע והפגנת גאווה לאומית, עבודה פיזית, באמצעות לוחמה" שהיהודי החד"גבריותו של 

א� , "מסכנות"ו" פתטיות"לכ� באתוס הציוני לסביות היו אולי . ולאו דווקא באמצעות הכנעת נשי�

אי� זה מפתיע שבפולקלור . והרבה פחות מאיימות ומטרידות מאשר הומוסקסואלי�, "נסבלות"

כדי לרפא לסבית " גבר אמתי"שדי במפגש מיני ע� ) ת מחברות רבותהמוכר(הישראלי רווחה הדעה 

  ". סרבנותה"מ

של נשי� יהודיות " הסטייה המגדרית"נית� בהחלט לזהות בציונות קולות שתרגמו את , ע� זאת

של נשי� יהודיות יכלה להפו� לסלידה ג� " גבריות מגדרית"סלידה מ, ברוח זו; "סטייה מינית"ל

כעס , סלידה,  עוררו אימה49"פמיניסטיות" נשי� שנתפסו כ48. מ� הלסבי#ת–כלומר , "גבריות מינית"מ

 
ואול� מכיוו� שרבי� מתושבי .  ההפ� הוא הנכו�–ביסודה , ולמעשה, כבוד�הנצרות איננה תרבות הדרת  46

ומכיוו� שרוב� קיבלו את , ככל הנראה עוד טר� קבלת הנצרות, כבוד�אירופה השתייכו לקהילות הדרת
, כ� קרה שנזירות. כבוד�התרבות האירופית הפכה למזיגה של נצרות ותרבויות של הדרת, הנצרות

כבוד �יכלה להפו� למקור הדרת, ה שלמה בענווה ובצניעותשבמקורה הנוצרי נועדה להוות בחיר
  .בהקשרי� חברתיי�

47 BOYARIN ,בעמ, 33 ש"לעיל ה 'XXII ) ק"א –ההדגשה הוספה.(  
ראו . )2006, מהדורה שלישית(שכול וכשלו� מיכאל גלוזמ� מציע ניתוח זה לספרו של יוס� חיי� ברנר   48

גלוזמ� טוע� שהמעבר מסטייה מגדרית לסטייה מינית . 181–136' בעמ, 37ש "לעיל ה, הגו� הציוניגלוזמ� 
המיני הוא �כאילו הפג� המגדרי; מתרחש במקביל אצל גיבורו הגברי של ברנר ואצל הגיבורה הנשית

: ברנר מנייד את הפגימות המגדרית בעצמה אל תחו� המיניות. "ה�העוברת ביני" מחלה מידבקת"
הפגימות המגדרית נתפסת כעת כעדות לפגימות מינית אימננטית והפגימות המינית משמשת בתורה הוכחה 

הידיעה � פני� זו מוצגת בטקסט הברנרי כמפתח הפרשני בהא� פגימות כפולת. לקיומה של פגימות מגדרית
קרובתו של [תיאורה החוזר ונשנה של אסתר "וכ� ). 167' בעמ, ש�" (יחיד היהודילהבנת הפתולוגיה של ה

משק� את תפיסתו , כמי שזהותה המגדרית מהופכת ולא תקינה, כגברית] יחזקאל המנסה להפו� לאהובתו
כ� פגימותו , אישה�וכש� שגבריותה של אסתר הופכת אותה בעיניו ללא. העצמית של חפ� כגבר פגו�

על רקע תפיסה נוקשה ומקוטבת זו של הזהות המגדרית אי� תימה כי . גבר� בעיני עצמו ללאהופכת אותו
ראו ג� תמר הס ). 172' בעמ, ש�(" 'צירי לידה ויולדה'באחד מסיוטיו מדמיי� חפ� את עצמו כמי שסובל 



   :ב בהקשר התרבותי הישראלי"כבוד האד� של להט   בישראלזכויות הקהילה הגאה
  הטרדה מינית ירותו ולאיסורכבוד האד� וח: יסוד�הצעה פרשנית לחוק  

275  

שציוני� רבי� דבקו , מכיוו� שה� נתפסו כמי שקוראות תיגר על המגדור הקשיח, ושנאה בקרב ציוני�

ולכ� " נשיות�לא"נתפסו כ, "פמיניסטיות"כמו , לסבי$ת,  מכיוו� שבמסגרת הקיטוב המגדרי50.בו

  .ולכ� לרתיעה וסלידה ג� מלסבי$ת, "פמיניסטיות"לנוצר בסיס לקישור בי� לסביות , "יותגבר"בהכרח כ

מוב� . הכבוד הציונית� של הדרת, הפורמטיבי, הסתפקתי בהצגת השלב הראשוני, בשל קוצר היריעה

א� אינני סבורה כי חלו בה שינויי� ; הכבוד הישראלית התפתחה והשתנתה�הדרת, שע� הדורות

כמו ג� מנשיות , והומוסקסואלית" נשית" מורשת הסלידה הבראשיתית מגבריות יהודית 51.מהפכניי�

   .לא נגוזה, ולסבית" פמיניסטית"יהודית 

  ב" ולהט52הילת כבוד. ד

glory היא המילה המשמשת פעמי� רבות בתרגומי המקרא לשפה האנגלית לציו� מרבית ביטויי הכבוד 

, הוד, זוהר, נשגבת של זיוו, שמימית, יתזהילה מטפיכיל מכבוד שבביטויי� אלה ה 53.המיוחסי� לאל

,  תכונה טבועהאוהו, יתזזהו כבוד שאינו נית� להפרדה מ� המהות האלוהית המטפי. תפארת ותהילה

 ולכ� , באמנות אירופה הנוצרית בהילה של זהבזה תוארכבוד . ניתנת לפגימה�נצחית ובלתי, מוחלטת

  ". דהילת כבו"אני מכנה אותו בעברית 

היהדות מייחסת למי� האנושי משהו , "בצל� אלוהי�"בהסתמ� על המטפורה של בריאת אד� 

הילת כבודו של האד� היא זו של מי שנברא בצל� אלוהי� ותהילת השמי� . מהילת כבודו של האל

צל� 'ודבר זה הוא , וניצו� עליו� דבק בו, כי דבק בפני� שלו זיו ":ל"מהרכדברי ה. הואצלה עליו

 הילת כבוד האד� היא תכונה , לדעת רבי�54". הוא אור וזיו נבדל אלוקי שדבק באד�...'הי�אלו

הרי�  לאסור ,ע� זאת; שאי� צור� לרכוש אותה ולא נית� לקעקעה, טבועה בכל אד�, מוחלטת, מולדת

 
 197 טו מחקרי ירושלי
 בספרות עברית" ח ברנר"לי' שכול וכשלו�' דיו� פמיניסטי ב–' צרי� לנשק לה'"
)1995.(  

מיוחס לאו , במובנו העממי השלילי, במרכאות מכיוו� שהמושג" פמיניסטיות"אני מקיפה את המילה  49
אלא למי שמבקשות לעצמ� מעמד , דווקא למי שמגדירות את עצמ� כמחזיקות בהשקפת עול� פמיניסטית

  ". של גברי�"
  ".גבריות ופמיניז�, ציונות"ובמיוחד קמיר , 8ש "לדיו� ראו המאמרי� והספרי� בה 50
� ויצקה לתוכה מאפייני הדרת, הכבוד הישראלית� ההגירה הגדולה מארצות הי� התיכו� השפיעה על הדרת  51

, MILLER; 26ש "לעיל ה, HONOR AND SHAMEהכבוד הי� תיכונית ראו �לדיוני� בהדרת. כבוד י� תיכונית
; 30ש "לעיל ה, HONOR AND SHAME AND THE UNITY OF THE MEDITERRANEAN; 26ש "לעיל ה

PEREGRINE HORDEN & NICHOLAS PURCELL, THE CORRUPTING SEA: A STUDY OF MEDITERRANEAN 

HISTORY (2000).  
ראו , כבוד�לרבות השוואה לכבוד סגולי ולהדרת, לפירוט והרחבה של הצגה תמציתית זו של הילת כבוד  52

  .8ש "לעיל ה, "על פרשת דרכי כבוד" קמיר ;41–37' בעמ, 8ש "לעיל ה, שאלה של כבודקמיר 
" וישכו� כבוד אדוני על הר סיני", )10שמות טז " (והנה כבוד אדוני נראה בענ�" הכוונה לביטויי� כגו�  53

שמות " (וכבוד אדוני מלא את המשכ�", )17שמות כד " (ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת", )16שמות כד (
, )10תהילי� כד " (אדוני צבאות הוא מל� הכבוד", )2תהילי� יט " (מיי� מספרי� כבוד אלהש", )34מ 
] ...[הדר כבוד הוד� ", )31תהילי� כד " (יהי כבוד אדוני לעול�", )3תהילי� כט " (אל הכבוד הרעי�"

  ).5תהילי� קמה " (אשיחה
  ). 1998 (21 על� כבוד האד
 כער�–גדול כבוד הבריות נחו� רקובר   54
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חוטא  –בי� זו השורה עליו ובי� זו השורה על זולתו ,  מי שמנסה לפגוע בהילת הכבוד.פגוע בהיד כדי ל

שומרי מצוות ומאמיני� נדרשי� לגזור את  ":השופט מישאל חשי�של כדבריו . נגד האל והילת כבודו

 55."שעל דר� זו מרוממי� ה� את כבוד האד� אל רו� המעלה, כבוד האד� מכבוד הקדוש ברו� הוא

ופגיעה ,  ה� מצווי� לשמור עליה כמו על זו של האל–משגזרו את הילת כבודו של האד� מזו של האל 

   .בה היא חטא

 �ההבדל הוא שבעול� הדרת. חובותכבוד ג� הילת כבוד מבטאת השקפת עול� של �כמו הדרת

דמות צלמו וכל לרבות , ואילו בעול� הילת הכבוד ה� כלפי האל, הכבוד החובות ה� חברתיות

 חטאה עמידה בחובות הילת כבוד מהוו�ואי, בושהכבוד מעטה �עמידה בחובות הדרת�אי ;בבואותיה

כבוד עצמו ואת ] הילת[א� האד� מחלל את ": ק מנסח זאת כ�'יוס� דב סולובייצ' ר. שעונשו בצדו

עיקרו  "יבפשטות כקובע  נחו� רקובר 56". הריהו מחלל בזה את צל� אלוקותו ואת שליחותו–עצמו 

החובות  – ומכיוו� שהילת הכבוד היא דתית 57".הכבוד הוא בגדר חובה המוטלת על האד�] הילת[של 

כלומר נקבעות על ידי התפיסה הדתית המקובלת על קהילה דתית שאליה , שהיא מטילה ה� דתיות

, חובות אלה כוללות, ביהדות הרבנית האורתודוכסית במתכונתה הישראלית הנוכחית. משתיי� האד�

 לבצע ,להתאבד, "שאינו צנוע"להתלבש באופ� , ציות לאיסורי� לקעקע את הגו� או לנקבו, בי� השאר

יחסי מי� ללבוש בגדי� של המי� השני ולקיי� , לאונ�, )בנסיבות מסוימות(הפלה מלאכותית 

, ציות לאיסורי� אלה מהווה הרמת יד על הילת הכבוד האלוהית המצויה באד��אי 58.הומוסקסואליי�

, יש הסוברי�: זאת ועוד. על הקהילה לחנ� ולמשמע את חבריה שלא לבצע חטאי� אלה.  חטא–ולכ� 

אי� אד� רשאי למחול על הילת כבודו : כלומר, הילת כבודו של אד� אינה בת מחילה כי, כמו הרב קוק

  59.ולנהוג באופ� הפוגע בכבוד צל� האל שהוא מגל�

, תפיסת העול� היהודית הרבנית האורתודוכסית אשר מקדשת את הילת הכבוד, לאור האמור, א� כ�

. �יאוסרת איסור חמור לקיי� יחסי� הומוסקסואלי, והי�כלומר את כבוד האד� כמי שנברא בצל� אל

, לפי תפיסה זו. מחויבות לסוג דתי זה של כבוד אד� מכילה הוקעה מוחלטת של יחסי מי� בי� גברי�

וה� , הילת הכבוד, גברי� המקיימי� יחסי מי� זה ע� זה ה� חוטאי� המרימי� יד על כבוד האל שבאד�

על פי גישה זו יש להרתיע גברי� בכלל וילדי� בפרט מפני סוג זה של מוב� ש. ראויי� לגינוי ולענישה

" להתגבר"גברי� הנמשכי� ה� לנשי� וה� לגברי� צריכי� . ולהציגו במושגי� שליליי� ביותר, התנהגות

או , ג� מי שחשי� צור� ללבוש בגדי� המזוהי� ע� המי� האחר. על משיכת� לגברי� ולא לממשה

 קיו� על אי� איסור מפורש ,לעומת זאת. על רצונות חטאי� אלה" להתגבר "מחויבי�, לשנות את מינ�

ולכ� נית� לפרש שבמסגרת השקפת עול� דתית זו התנהגות לסבית , יחסי מי� של נשי� בינ� לבי� עצמ�

 
חשי� ) כתוארו דאז( לפסק דינו של השופט 28' פס, 1) 3(ד נב"פ, קראוס' ידיעות אחרונות נ 95/7325א "דנ  55

)1998 .(  
  . 27' בעמ, 54ש "לעיל ה, רקובר  56
  .162' בעמ, ש�  57
 יחס� של :ב ומול�"יהדות ויהודי� על להט"ה לדיו� בהקשרי� בי� הומוסקסואליות ליהדות ראו ירו� ב� נא  58

  .בספר זה" היסטורית סקירה – לסביות וטרנס, ההלכה והקהילות היהודיות להומוסקסואליות
  .84' בעמ, 54ש "לעיל ה, רקובר  59
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 הוא בודאי –וא� היא מהווה חטא , כלומר על הילת הכבוד, מעיבה פחות על צל� האל של האד�

   60.פחות

, לא אומצו בישראל על ידי חוק המדינה, המוכרות לציבור הישראלי היטב, ת אלההשקפות דתיו

הלו� הרוח היהודי , ע� זאת. ולכ� ה� אינ� חלות על אזרחי� ותושבי� שאינ� בוחרי� להחיל� על עצמ�

הדתי השורר בישראל בעת כתיבת הדברי� הללו מחזק את מעמד� של ההשקפות הללו בחברה 

בדי� בשירות המדינה וחברי כנסת מביעי� מדי פע� השקפות כאלה ה� בבית רבני� העו. הישראלית

מפורסמות במיוחד התבטאויות של רבני� וחברי כנסת שקישרו בי� . הנבחרי� הישראלי וה� בתקשורת

אסונות שהתרחשו בחברה הישראלית ובי� העובדה שיש בחברה הישראלית מי שמקיימי� יחסי מי� 

עדר הגדרה מפורשת של יובה, חוקה ומגילת זכויות אד� מפורטתעדר י בה61.�יהומוסקסואלי

אי� זה מ� הנמנע שהשקפות עול� אשר מקדשות את , היסוד�חוקב" כבוד האד�"משמעותו ותכניו של 

וישליכו על מעמד� , הילת הכבוד בפרשנותה הדתית המתוארת יקבלו ביטוי בחקיקה הישראלית

 לא יהיה היסוד�חוקהמופיע ב" כבוד האד�"וע� שראוי שפרק זה ט. ב וזכויותיה�"החברתי של להט

פרשנות זו עודנה בבחינת , כפי שכבר הזכרתי, ואול�, אלא הכבוד הסגולי וכבוד המחיה, הילת הכבוד

כל עוד ההבחנה בי� הילת . וטר� התקבלה במפורש על ידי הציבור ומערכות החוק והמשפט, חזו� אישי

 אינו היסוד�חוקשב" כבוד האד�"וכל עוד , אינה נחלת הכלל) יהוכבוד מח(כבוד לבי� כבוד סגולי 

תכ� שחקיקה דתית אשר תפגע בכבוד יבהחלט י, )וע� כבוד המחיה(מזוהה במפורש ע� הכבוד הסגולי 

 כמי – ואולי א� בבית המשפט – תפס על ידי המחוקקי�יב ת"של להט) או בכבוד המחיה(הסגולי 

  .היסוד�חוקשב, ות הילת כבודבמשמע, "כבוד האד�"שמתיישבת ע� 

   היסוד�חוקב" כבוד האד�"הצעה פרשנית להרחבת משמעות . ה
  ג� לכבוד מחיה 

והמקומות המרכזיי� שסוגי הכבוד הללו תופסי� במורשת , הכבוד�הצגת� של הילת הכבוד והדרת

 בשנת לכונ� שופכי� אור על בחירתה של מדינת ישראל, היהודית הרבנית המסורתית ובזו הציונית

לאור אחיזת� האיתנה .  הגוזר את זכויות היסוד של כל אד� בישראל מ� הכבוד הסגולייסוד�חוק 1992

נית� להתייחס , הכבוד בחלקי� גדולי� של החברה הישראלית ותרבותה�של הילת הכבוד והדרת

ו תכ� מאוד שמהפכה זיי.  כאל לא פחות מאשר מהפכה ערכית אידאולוגיתהיסוד�חוקלכינונו של 

. התאפשרה בזכות הבלבול המושגי העמוק השורר בישראל דוברת העברית בי� סוגי הכבוד השוני�

תכ� מאוד שחלק מ� המשתתפי� במהל� המהפכני לא היו מודעי� באופ� מלא להבדלי� העמוקי� בי� יי

 
   .120 'בעמ, 58ש "לעיל ה, ב� נאהלדיו� בנושא הקשרי� בי� לסביות ויהדות ראו   60
שההתנהגות , על פי קו המחשבה שהוצג כא�, טענה שהתנהגות הומוסקסואלית גורמת לאסונות משמעה  61

ראו למשל . וחטא זה גרר עונש בצורת אסו�, הילת הכבוד, ההומוסקסואלית פגעה בכבוד האל שבאד�
תו של עיד� יוס� המובאי� בכתב, כ אורי אריאל בראיו� לנחמה דואק בערו� הכנסת"דבריו של ח

-News1 )18.6.2012 (www.news1.co.il/Archive/001-D-301729" ל להילח�"ההומואי� מפריעי� לצה"
00.html ,המציגה תגובות לדבריו של השר שלמה בניזרי כאילו בגלל מעשי� , וכ� כתבתו של מישל דור

  יהדותYnet" ?ה רעדההא� בגלל הומואי� האדמ"מישל דור : הומוסקסואלי� התחוללה רעידת אדמה
)21.2.2008 (www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3509636,00.html.  
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" כבוד" המקדש את היסוד�חוק כי תמיכת� בייתכ�; הכבוד והילת הכבוד�הכבוד הסגולי לבי� הדרת

ואפילו מערכת המשפט ,  ג� הציבור הרחב62.הכבוד� מאהדת� להילת הכבוד או להדרת) ג�(הושפעה 

ג� בבית המשפט ;  אינ� בהכרח מודעי� תמיד להבדלי� המתחייבי� מסוגי הכבוד השוני�,הישראלית

 63.כבוד� מאפייני� מובהקי� של הילת כבוד או של הדרתהיסוד�חוקהעליו� היו מי שקראו אל תו� 

שבנוסחו האנגלי הרשמי מכונה , היסוד� חוקב" כבוד האד�", בי� במודע ובי� שלא במודע, ל� ככללואו

human dignity ,מרבית מוסדות המדינה ואזרחיה . מתפרש על ידי מערכת המשפט ככבוד סגולי

  . בעקבות מערכת המשפט בפרשנות זו, ככלל, הולכי�

הכבוד והילת הכבוד מסביר במידת מה את �הדרת שהבלבול המושגי בי� הכבוד הסגולי ובי� ייתכ�

כבוד � או הדרת/ומוג� ביתר שאת כאשר ג� שיקולי� של הילת כבוד " כבוד האד�"התופעה המוכרת ש

�כאשר שיקולי� של כבוד סגולי מובילי� בכיוו� שונה מאשר שיקולי� של הדרת; מובילי� להגנתו

, התקשורת והציבור הרחב, דינה אחרי�מוסדות מ, יש שמערכת המשפט, או הילת כבוד/כבוד ו

אני סבורה שנית� ,  ועל א� כל זאת64. ונקרעי� בי� הנטיות השונותמתקשי� לדבוק בכבוד הסגולי

והבעת מחויבות לא , בעיקר ככבוד סגולי" כבוד האד�"לזהות מגמה ברורה בשיח הישראלי של זיהוי 

נוכח המחויבות , כאמור). ת בה� מלחמהבעתות שלא מתנהל, לפחות ברמת המוצהר(מבוטלת לער� זה 

היא , א� שהיא מוגבלת, דומני כי מגמה זו, הכבוד�העמוקה של ישראלי� רבי� להילת הכבוד ולהדרת

 ואימוצו הרחב של היסוד�חוקונית� לראות בה מהפכה מתמשכת הנגזרת מכינונו של , חשיבות�רבת

ולהרחיב את ,  מציעה לקד� מהפכה זולהל� אני. כער� הליבה של החברה הישראלית" כבוד האד�"

  . מכבוד סגולי ג� לכבוד המחיה" כבוד האד�"פרשנותו של 

הוא מתייחס רק אל ההגדרה הבסיסית ביותר של :  ער� מזערי,כאמור, כבודו הסגולי של האד� הוא

 ומגדיר רק את הזכויות ,אל מה שנתפס כמכנה האנושי המשות� לכל בני האד�, "היות אנושי"

מזעריות זו היא מקור . שנועדו להבטיח הישרדות אנושית,  הנגזרות ממכנה משות� זהיות ביותרהיסוד

אשר , כלומר בסוג נוס� של כבוד, משלי�" מעגל ערכי שני"את הכבוד הסגולי ב "לעבות"הצור� 

" כבוד מחיה"אני מכנה סוג נוס� זה של כבוד בש� . מתייחס לרבדי� נוספי� של קיומנו כבני אד�

  65). מציינת את הער� הקרוב ביותר לזה שאני מתארת ככבוד מחיהrespectנגלית המילה בא(

הגדרתו בחירתו וייחודי לכל פרט על פי גוני שהוא �האנושי הרבלמימוש ער� יחס יכבוד המחיה מ

  אלא דווקא– המשות� לכל בני האד�תייחס לגרעי� האנושי הבסיסי  אינו מכבוד זה. חופשיתה

הוא הער� כבוד המחיה .  ככזהכל פרט אנושיפעמיי� המאפייני� �  של ייחוד ושוני חדמכלול המורכבל

שהוא או היא , הנטיות והשאיפות, היכולות, הכשרי�, הסגולות, המיוחס למכלול תכונותיו של כל פרט

שווה משמעות מכבוד זה . לממש ולפתח, להוציא מ� הכוח אל הפועל, לבנות, בחרו לזהות בעצמ�

 
היסוד מעיד על כ� שחלק מחברי הכנסת בהחלט עמד על �ניתוח הדיוני� בכנסת שקדמו לחקיקת חוק  62

היסוד �וחלק� א� התנגד לחוק, א� א� לא השתמש במושגי� המוצעי� כא�, ההבדלי� בי� סוגי הכבוד
' בעמ ,8ש "לעיל ה, שאלה של כבודלדיו� וניתוח ראו קמיר . וצע והצביע נגדו בדיוק על בסיסי� אלההמ

126–132 .  
  .150–132' בעמ, לדיו� וניתוח ראו ש�  63
  .164–151' בעמ, לדיו� מדגי� בנקודה זו ראו ש�  64
אני מוצאת שמועיל יותר לדבר . בכבוד המחיה שני רבדי� של סוג כבוד אחדנית� לראות בכבוד הסגולי ו  65

וזאת כדי לחדד את ההבחנות החשובות ביניה� ובי� סוגי הזכויות , עליה� כשני סוגי� של כבוד
  . המושתתות עליה�
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,  את הפוטנציאל האנושי שלוחיותלגדול ול, כל אד� להתפתחמאמציו והצלחתו של , ירתוערכית לבח

 –כלומר , ותחיבוחר לבתוכה הוא ש בהתא� לייחודו האנושי ולמערכת הערכית ,כפי שהוא מגדיר אותו

  .חברתולתרבותו ול, אישיותובהתא� ל

 לגרעי� �נתפס כשיי, ולהתממשהאוטונומיה היסודית לבחור כיצד להגדיר את עצמנו , עצ� החירות

ואול� .  זוכה לכבוד סגוליחירותלכ� ה; הקשה של האנושיות שהיא אחידה וזהה בכל בני האד�

פיתוח� במימוש המתבטא בבניית� ו, מימוש� של היבטי� אלה או אחרי� של פוטנציאל אנושי מסוי�

 כל אלה –תכניות ואורחות חיי� של כל אד� אוטונומי , חזקות, מאפייני�, כישורי�, בפועל של תכונות

.  ה� שוני� וייחודיי� בכל אחת ואחד מאתנו–וההפ� הוא הנכו� , אינ� אחידי� וזהי� בכל בני האד�

מקצת . פעמי� חד, דיייחו, נבדל, מימוש האוטונומיה האנושית מייצר בכל אד� את החלק שהוא מובח�

מחלק זה מכיל מאפייני� שאותו אד� בוחר לפתח מתו� הזדהות ע� אנשי� אחרי� המגדירי� את 

 מקצת ממנו מכיל מאפייני� שאותו 66;)למשל פיתוח זיקה למורשת תרבותית כלשהי(עצמ� כקבוצה 

מסוי� מ� הכוח כשה� מ#ָצאי� על ידי פרט אנושי , ג� אלה וג� אלה. אד� בוחר ומטפח באופ� פרטי

הכבוד הסגולי מתייחס . שכבוד המחיה משווה לו ער�, מייצרי� רובד אישיותי קיומי עשיר, אל הפועל

כבוד , ולעומתו, סופית בי� הפרטי� האנושיי���למכנה המשות� הנתפס כמסתתר מתחת לשונות האי

  . סופית��המחייה מתייחס דווקא לשונות האי

, הכלה, הכרהשל ) space(מרחב נת בראש ובראשונה מכונ ההכרה החברתית בסוג זה של כבוד

 יש 67. כבחירתומקי� כל פרט ומאפשר לו לפתח את ייחודו האישי והקבוצתיאופ� ו וסובלנות הקבלה

שההכרה בכבוד המחיה מחייבת ג� הקצאת משאבי� של החברה כדי לאפשר באופ� אקטיבי את פיתוח 

 קבלה ת על כבוד המחיה מבטאומשפטיות המושתתותת ות חברתייוזכוההכרה ב. הייחוד האנושי

  . הצרכי� השוני� הנגזרי� ממנולע, של הפלורליז� האנושיעמוקה 

ההגנה על , גוניות והמורכבות של רובד הקיו� האנושי הנהנה מכבוד המחיה�הרב, בשל העושר

מ� . בוד הסגוליעשירות ומורכבות לאי� שיעור מאשר ההגנה על הכ ,זכויות מפותחותכבוד זה מצריכה 

. לא לסבול עינויי� ולא לרעוב, אנסיזכויות האד� היסודיות שלא לה, בי� השאר, הכבוד הסגולי נגזרות

, לרבות כליאה של אנסי�, מניעה מוחלטת של אונס, בי� השאר, לכ� ההגנה על הכבוד הסגולי מחייבת

ת יוזכו ה68.ורת גג לכל אד�טחו� תזונתי וקילרבות הענקת ב, ומניעה מוחלטת של עינויי� והרעבה

 ולכ� יותרהרבה  ות רחב� ה,תכונות אנושיות למגוו� רחב יותר של המתייחסות, הנגזרות מכבוד המחיה

מכבוד , למשל, כ�. משמעיות מ� הזכויות הנגזרות מ� הכבוד הסגולי�בהכרח פחות מוחלטות וחד

הקבוצה שאליה הוא מרגיש המחיה מתחייבת הזכות שכל אד� יוכל ללמוד את שפתה ותרבותה של 

ולבטא את תחושת שייכותו הקבוצתית בקיו� מנהגי� וטקסי� של אותה קבוצה ובניהול חיי , שיי�

 
ח פלונית יכולה לפת, למשל. כמעט כל אד� בוחר לפתח מאפייני� הקשורי� בכמה קבוצות זהות מובחנות  66

בזו , בזו הצמחונית, בזו העירונית, בזו הנשית, בזו האמריקנית, מאפייני� הקשורי� בזהותה היהודית
  .'וכו, הפמיניסטית

א� אני מעדיפה לדבר על , נית� לדבר ג� על מרחבי� האופפי� קבוצות ומבטיחי� לה� זכויות קבוצתיות  67
  .ג� בהקשרי� שבה� ה� משייכי� את עצמ� לקבוצות, פרטי�

, די בדוגמאות אלה כדי להמחיש שההגנה על הכבוד הסגולי מצריכה זכויות חיוביות לצד זכויות שליליות  68
ובי� זכויות , לכ� אי� מקו� לקשר בי� זכויות וחובות שליליות וכבוד סגולי. וחובות מדינה משני הסוגי�

  .וחובות חיוביות וכבוד מחיה
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וכ� , היא עשויה להצרי� משאבי� חברתיי� רבי�.  זכות כזו עשויה להיות רחבה מאוד69.קהילה

 מוכרחות להיות לכ� זכויות הנגזרות מכבוד המחיה. להתנגש בזכויות אחרות של אנשי� אחרי�

ולבי� מטרות חברתיות אחרות המחייבות הקצאת , על החברה לאז� בינ� לבי� זכויות אחרות; יחסיות

כל חברה חייבת להבטיח באופ� מוחלט את כל זכויות היסוד הנגזרות מ� הכבוד , כ�. משאבי�

ל כבוד היא חייבת לקבוע במשא ומת� מתמש� כמה משאבי� היא מקצה להגנה עאול�  70,הסגולי

  . וכיצד היא מחלקת משאבי� אלה להבטחת הזכויות השונות, ית� של חבריהימח

נית� לומר שזכויות הנגזרות מכבוד , בשל מוחלטות� של זכויות היסוד הנגזרות מ� הכבוד הסגולי

 מקו� 71.מ� הכבוד הסגוליבו ה� עלולות להתנגש בזכויות הנגזרות שעצר במקו� יהמחיה חייבות לה

ת הנגזרות מכבוד מחייתו של פלוני עלולות להתנגש בזכויות הנגזרות מכבוד מחייתו של בו זכויוש

ולהכריע כיצד יוגדרו , על פי קריטריוני� ערכיי� מובררי�,  על החברה לאז� בי� הזכויות–אלמוני 

  .הזכויות וכיצד יחולקו משאבי� משותפי� מוגבלי�

גזרות מכבוד סגולי לבי� זכויות הנגזרות מכבוד האופ� הפשוט והנוח ביותר להבחי� בי� זכויות הנ

לכ� קל לקשר בי� זכויות הנגזרות . מחיה הוא לקשר כל אחת מקבוצות הזכויות לקבוצת זכויות מוכרת

למרות , ואול� קישור זה. מכבוד המחיה לבי� קבוצת הזכויות המוכרת כזכויות חברתיות וכלכליות

ת הנגזרות מ� הכבוד הסגולי ה� זכויות אד� הנחוצות לש� זכויו. אינו תמיד מדויק, הקס� שבפשטותו

זכויות הנגזרות מכבוד המחיה ה� זכויות . כחבר במשפחת האד�, הבטחת קיומו של אד� כיצור אנושי

ההבדל . הנחוצות כדי שאד� יוכל לממש את יכולותיו ושאיפותיו כפי שהוא עצמו בחר להגדיר אות�

אלא בדרגת , בתחומי החיי� שאליה� ה� מתייחסות,  הזכויותבי� שתי הקבוצות אינו בהכרח בסוג

  .המימוש העצמי שה� מאפשרות

, הכוללות שליטה כלשהי בכתיבה, השכלה והתמצאות בסיסיות בחברה האנושית, בעולמנו

נפרד מקיומו של � נתפסות חלק בלתי, טכנולוגיהבמדעי� וב, אזרחותב, היסטוריהב, חשבו�ב, קריאהב

שרדות יבשונה מה" (קיו� אנושי" אנו נוהגי� להבי� 72. האד�תושי וחבר במשפחכל אד� כיצור אנ

כמחייב מימוש כלשהו של מה שנתפס כצור� הבסיסי להבי� את המתרחש סביבנו ולהיות ) פיזית

אפשר לומר כי , במילי� אחרות. בתרבות ובכלכלה, מסוגלי� להשתת� לפחות באופ� מזערי בחברה

היות "ח למלא� נתפסי� לרוב כחלק מ� המכנה המשות� הבסיסי ביותר של צרכי� בסיסיי� אלה וההכר

אזי זכויות אד� , א� כ�. הנקרא כבוד סגולי, ולכ� אנו מייחסי� לה� ער� מוחלט, בעולמנו" אד�

 
פורס�  (עיריית ירושלי
'  בירושלי
 לגאווה וסובלנות נהבית הפתוח 343/09מ "למשל עעראו בהקשר זה   69

 ).14.9.2010 ,בנבו
. ההגנה על זכויות היסוד של פלוני לא אמורה להתנגש בהגנה על זכויות היסוד של אלמוני, בעיקרו�  70

. ההגבלה היחידה על זכויות הנגזרות מכבוד סגולי היא ההגנה על זכויות אחרות הנגזרות מ� הכבוד הסגולי
נעצרת במקו� שבו היא עלולה לפגוע , המושתתת על כבודו הסגולי, חירותו של פלוני, מילי� פשוטותב

   .בכבודו הסגולי של אלמוני
עלולה , זכותו של אד� לשמור על מנהגי תרבותו על ידי ביצוע כריתת דגדג� לבנותיו הקטינות, למשל, כ�  71

ההגנה על שלמות הגו� נתפסת כזכות הנובעת א� . להתנגש בזכות� של הבנות להגנה על שלמות גופ�
אזי ההגנה על , ואילו ההגנה על זכותו של אד� לבצע כריתת דגדג� נגזרת מכבוד מחייתו, מכבוד סגולי

ברית מילה . כ� ג� לגבי כריתת עורלה של בני� קטיני�, בשינויי� המחויבי�. שלמות הגו� בהכרח גוברת
  .לתוצאות שונות, לגביה, הסגולי ושיקולי הילת הכבוד יובילוהיא דוגמה ג� לתופעה ששיקולי הכבוד 

אד� שאינו יכול לרכוש או להכיל השכלה כזו הוא . מוב� שאמירה גורפת זו מותנית ביכולותיו של כל פרט  72
  .חבר מלא במשפחת האד� ג� בלעדיה
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כוללות את הזכות , נגזרות ממנו ונועדו להבטיח אותו, אשר מושתתות על הכבוד הסגולי, יסודיות

הבנה כלשהי , כתיבה, לרבות רכישת קריאה, יות בעול� החברתי המודרנילהשכלה ולהתמצאות בסיס

מקובל . בתרבות ובכלכלה, של החברה האנושית והשגת כלי� המאפשרי� השתתפות כלשהי בחברה

, מדינה לא רק לאפשר לכל חבר וחברה בה לרכוש מיומנויות בסיסיות אלהולחשוב שעל כל חברה 

ר להקצות משאבי� להקמת בתי ספר ולהבטחת הגעתו של כל ילד כלומ, אלא א� לספק את הכלי� לכ�

  73.אליה�

מעבר למימוש הצור� הבסיסי להתמצא בעול� החברתי ולרכוש כלי� הנחוצי� , ישנ� אנשי� אשר

באמצעות רכישת השכלה , בי� השאר, מבקשי� להגדיר את עצמ�, לש� השתתפות בתרבות ובכלכלה

תרבויות עתיקות או כל , אסטרונומיה, מדעי�, ללמוד שפותומבקשי� , מעמיקה בתחו� זה או אחר

אלא , התמחות בלימודי סינית או בתרבות שומר העתיקה אינה חיונית להבטחת קיו� אנושי. תחו� אחר

תשוקה כזו למימוש עצמי שייכת . לש� התפתחותו הייחודית המיטבית של פרט בהתא� לבחירתו

הזכויות הנגזרות מכבוד המחיה ה� בהכרח . ד מחיהלרובד הקיומי שהער� המיוחס לו הוא כבו

בשיקולי� של איזו� בי� זכויותיה� של פרטי� , טנטטיביות ומותנות בתנאי� השוררי� בזמ� ובמקו�

חברה רשאית לאפשר לכל אד� להעשיר את השכלתו . שוני� ובסדרי עדיפויות של הקצאת משאבי�

או , דד לימודי מדעי� יותר מאשר לימודי סיניתהיא רשאית לעו. א� לא לסבסד זאת, כראות עיניו

חברה . ולהשקיע משאבי� רבי� יותר בתחו� האחד מאשר בשני, משיקולי תועלת חברתיי�, ההפ�

מבוססת דיה עשויה להחליט להשקיע בפיתוח אישיותו של כל אחד מפרטיה ולהרחיב את כבוד 

כל עמדה כזו עשויה להיות . פי בחירתוולכ� לסבסד לכל אד� התמחות בלימודי� גבוהי� על , מחייתו

  .לגיטימית א� היא מושתתת על שיקולי� ענייניי� ושקופי�

אינ� שייכות בהכרח לכבוד הסגולי או לכבוד " הזכות להשכלה"ו" השכלה" זו ממחישה שהדוגמ

, וחלק אחר, מצומצ� של ההשכלה והזכות להשכלה קשור בכבוד הסגולי, יסודי, חלק אחד; המחיה

הבסיסי ביותר של הזכות להשכלה נגזר מ� , חלקה הראשוני. קשור בכבוד המחיה, ומגוו� יותרנרחב 

  . וכ� ג� לגבי זכויות אחרות. ואילו מרבית הזכות נגזרת מכבוד המחיה, ההגנה על הכבוד הסגולי

, היא בעייתית" זכויות חברתיות וכלכליות"לבי� " זכויות אזרחיות"לכ� ההבחנה המקובלת בי� 

" חובות שליליות או זכויות"ממש כמו ההבחנה בי� , פתירי� מכיווני� רבי��וררת קשיי� בלתיומע

בי� זכויות יסוד הנגזרות מ� הכבוד , אני סבורה כי ההבחנה המוצעת". חובות חיוביות או זכויות"לבי� 

. ר של זכויותעשויה להניב קבוצות קוהרנטיות ויעילות יות, הסגולי לבי� זכויות הנגזרות מכבוד המחיה

הקבוצה השנייה היא ; הקבוצה האחת היא של זכויות הנחוצות במידה אחת לכל אד� לש� קיו� אנושי

של זכויות הנחוצות לפלונית או לאלמוני כדי לממש במלואו את הפוטנציאל הייחודי שלה או שלו על 

זעריות שכל אד� הקבוצה האחת היא של זכויות מ. הגדרת� העצמית וערכיה�, פי בחירת� החופשית

, שיש להגדיר� כ� שלא תתנגשנה זו בזו, מוחלט ומלא ככל האפשר, זכאי ליהנות מה� באופ� אחיד

 הקבוצה השנייה 74.המדינה חייבת לנסות כמיטב יכולתה להבטיח לכל אד� תמיד בלא תנאי/ושהחברה

 
ינה מעניקה לימוד זה וכשהמדינה א, הוא זכות יסוד של כל אד�" מקצועות ליבה"לכ� נית� לומר שלימוד   73

  ).אולי מתו� התחשבות יתרה בכבוד המחיה של הוריה�(לחלק מילדיה היא פוגעת בכבוד� הסגולי 
שבה רק חלק מבני האד� , כמו מציאות של רעב, מציאות שבה זכויות יסוד של אנשי� מתנגשות זו בזו  74

לכ� לא . יכול להציע לה פתרו� טובששו� כלל אינו , היא מציאות טרגית, יכולי� לאכול מספיק כדי לשרוד
  .מצבי� כאלה ה� היוצאי� מ� הכלל המלמדי� על הכלל. נית� לשפוט התנהגות של אנשי� במציאות כזו
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פשר� ולהעניק� ושכל חברה המבקשת לא, שעלולות להתנגש זו בזו, היא של זכויות רחבות ועשירות

במידת יכולתה מוכרחה לדרג� על פי סדרי עדיפויות ערכיי� ברורי� ולהקצות לה� משאבי� ציבוריי� 

  . בהתא�

ההגדרה , למשל, כ�. י קבוצות הזכויות שתוארותב מתחלקות לש"ג� זכויות שמה� נהני� להט

צריכה להכיל ג� הגדרה , ישהיא חלק מ� הקיו� האנושי שאנו מייחסי� לו כבוד סגול, העצמית היסודית

, הטרוסקסואלכ, זכותו של כל אד� להגדיר את עצמה או את עצמו כלסבית, לכ�. עצמית מינית ומגדרית

חשב כזכות יצריכה לה, אד� שאינו גבר ולא אישהכאישה או כ, גברכ, הומוסקסואלכ, ביסקסואליתכ

ו של כל אד� באופ� מוחלט ואחיד על החברה להכיר בזכותו ז. אד� יסודית הנגזרת מ� הכבוד הסגולי

, מכא� מתחייב שאנשי� בגירי� זכאי� לבחור לחיות את חייה� כלסבית. ולאפשר אותה בכל דר�

ולקיי� , אד� שאינו גבר ולא אישהכאישה או כ, גברכ, הומוסקסואלכ, ביסקסואליתכ, הטרוסקסואלכ

, למשל, "מצעד גאווה"רה שקיו� אני סבו,  לעומת זאת75.ביניה� בהסכמה כל סוג של מגע וקשר מיני

קיו� "מניעת מצעד כזה לא תמנע מה� . ב המבקשי� לקיי� מצעד כזה"נגזר מכבוד מחיית� של להט

אלא שייכת לקבוצת הזכויות הנגזרות , ולכ� הזכות לקיי� מצעד כזה אינה יסודית ולא מוחלטת, "אנושי

על כל חברה לאז� בי� , מצעד כזה – או לערו� –לכ� בבואה להכריע א� לאפשר . מכבוד המחיה

כדי שהציבור , שיקולי� אלה צריכי� להיות שקופי�. השיקולי� בעד קיומו לבי� השיקולי� נגד קיומו

 שבזמ� ייתכ�בהחלט , כמו לגבי כל זכות מקבוצת זכויות זו. הרחב יוכל לדו� בה� ולהתווכח לגביה�

. ואילו בזמ� ובמקו� אחרי� יוחלט אחרת, מנהואולי א� למ, ובמקו� מסוימי� יוחלט להכיר בזכות זו

היא לגיטימית , שאינה לגיטימית לגבי זכויות הנגזרות מ� הכבוד הסגולי ונועדו להג� עליו, גמישות זו

  . לגבי זכויות הנגזרות מכבוד המחיה ונועדו לאפשר את מימושו ככל הנית� בנסיבות העניי�

כבוד זה ובי� השוויו� מורכב יותר מאשר הקשר בי� לסיו� הצגת כבוד המחיה אציי� כי הקשר בי� 

. כל בני האד� שווי� בכבוד� הסגולי ובזכויות המושתתות עליו, בהגדרה. השוויו�בי� הכבוד הסגולי ו

על הייחוד שכל , הרי כבוד המחיה חל דווקא על השונות ביניה�? א� הא� ה� שווי� בכבוד מחיית�

א� . לדבר על שוויו� במוב� של אחידות וזהות לגבי כבוד המחיהלא נית� , אכ�. אחד מה� פיתח וטיפח

נית� לקבוע שכל בני האד� : כלומר. נית� לקבוע שוויו� לגבי הזכויות המושתתות על כבוד המחיה

א� א� היקפו ותכניו של כבוד המחיה של כל אחד , זכאי� למידה שווה של הגנה על כבוד מחיית�

אפשר לפרש שכל אד� זכאי לכבוד מחייה בדרגה .  באופני� שוני�קביעה כזו נית� לפרש. מה� שונה

ולכ� על המדינה לסייע במימו� פיתוח כבוד מחייתו של מי שידו אינה משגת יותר מאשר במימו� , אחת

אפשר לפרש שהשוויו� בכבוד המחיה משמעו שכל , לחלופי�. פיתוח כבוד מחייתו של מי שידו משגת

. לאשיד� משגת ובי� שבי� ,  של תמיכה כלכלית בפיתוח כבוד מחיית�בני האד� זכאי� לאותה מידה

  .הבחירה בי� פרשנויות אלה מחייבת שיח ציבורי והכרעה ערכית

ההיסטוריה ". כבוד האד�"כבוד האד� וחירותו משתמש במטבע הלשו� העברית : יסוד�חוק

מעידי�  ”Basic Law Human Dignity and Liberty“� ותרגומו לאנגלית כ76היסוד�חוקהחקיקתית של 

 ולטעמי –ואול� אי� כל מניעה  .נתפס בראש ובראשונה ככבוד סגולי" כבוד האד�"שהצירו� הלשוני 

, הרחבה זו. כמכיל ה� כבוד סגולי וה� כבוד מחיה" כבוד האד�" לפרש את הביטוי –א� ראוי ונחו� 

 
  .נס לשאלה הא� זכאי אד� לבחור במגע מיני הפוגע בו באופ� ממשייכיריעתו של פרק זה קצרה מכדי לה  75
  .62ש "בה לעיל לפירוט ההיסטוריה החקיקתית ראו המקורות  76
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 רק על זכויות היסוד הבסיסיות תהווה מסגרת להגנה לא, המתיישבת היטב ע� רוח החוק וע� תכליתו

ובי� השאר ג� על חלקי� , או על היקפי� רחבי� יותר של זכויות, אלא ג� על זכויות רחבות יותר, ביותר

�חוקהענקת� המשפטית של זכויות כאלה מכוח . של זכויות שמקובל לכנות אות� חברתיות וכלכליות

, תכנות כלכלית ואיזוני� בי� קבוצות שונותיכרוכה בשיקולי� מורכבי� ובה� ִה , כמוב�,  תהיההיסוד

 היסוד�חוקההכרה בזכויות אלה ככלולות ב, ע� זאת. בי� פרטי� שוני� ובי� ערכי� חברתיי� שוני�

בתו� הזכויות הללו . משפטי ומקצועי רחבי� ומעמיקי�, תזכה אות� במעמד חוקתי ובדיו� ציבורי

, הרווחה, המשפחה, ב מתחו� הבריאות"להטתוכרנה ג� זכויות המושתתות על כבוד המחיה של 

  . ההשכלה והנראות הציבורית

בי� שה� בוחרי� להיות , חלק מ� הזכויות שראוי להעניק לזוגות של שתי נשי� או שני גברי�, כ�

ראוי להכיר , למשל. ודאי נגזרות מ� הכבוד הסגולי ויש להכיר בה� באופ� מוחלטוב, הורי� ובי� שלא

א� לחבר את , בנסיבות ההולמות, ולאפשר לה להחליט, לסבית כקרובת משפחהבבת זוגה של אישה 

זכויות אחרות בתחו� זה אינ� . או א� לתרו� את אבריה לאחר מותה, בת זוגה למכונות החייאה

א� ה� נחוצות לש� מימוש מרבי של , של לסביות או הומוסקסואלי�" קיו� אנושי"הכרחיות ל

). למשל הזכות לבחירת ש� ע� ב� או בת זוג לחיי� משותפי�(טבית בחירותיה� להתפתחות אישית מי

בדלת "חלק מזכויות כבוד המחיה הללו מוכרות היו� על ידי חלק מרשויות המדינה ומוסדותיה 

ההכרה המפורשת בזכויות כבוד מחיה תאפשר ". ידועי� בציבור"בזכות ההכרה הרחבה ב, "האחורית

הכרה חוקתית כמו זו .  באופ� ייחודי�ב זקוקי� לה"ות שלהטישירה ומנומקת בזכוי, הכרה גלויה

ולקד� את פיתוח� , ב למודעות ציבורית רחבה"המוצעת עשויה להעלות זכויות ספציפיות של להט

" כבוד האד�"לכ� אני סבורה שיש משמעות וחשיבות בהרחבת משמעותו של הביטוי . בשיח ובמשפט

  . ג� את כבוד המחיה, הסגוליכבוד  הלענוס� ,  כדי שיכילהיסוד�חוקב

בהקשר של " כבוד האד�" ומג� על היסוד�חוקהסעי� הבא מדגי� כיצד חוק ישראלי הנסמ� על 

 ה� זכויות המושתתות על הכבוד הסגולי וה� –ב בפרט "וללהט, לו לכ–הטרדה מינית יכול להבטיח 

  .זכויות המושתתות על כבוד המחיה

  ד� בשל מיניותו או נטייתו המיניתהאיסור להטריד מינית ולהשפיל א. ו

ומגדיר שש התנהגויות שה� בבחינת , החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית אוסר להטריד מינית

שתיי� מ� ההתנהגויות האסורות היו אסורות ג� טר� חקיקת החוק למניעת . הטרדה מינית אסורה

כלומר נגיעות (חוק העונשי� כהגדרת� ב" מעשי� מגוני�"ו, סחיטה מינית באיומי�: הטרדה מינית

 ארבע 77).או התערטלות מינית בפניו ללא הסכמתו, אינטימיות בגופו של אד� ללא הסכמתו

ההתנהגויות האסורות החדשות ה� הצעות מיניות חוזרות ונשנות למי שכבר הראה שאינו מעוניי� בה� 

של מי שכבר הראה שאינו מעוניי� התייחסויות חוזרות ונשנות למיניותו , )או תו� כדי ניצול יחסי מרות(

 
ובכל סעי� וסעי� ראו אורית , בפרשנותו, לדיו� מפורט בחוק. לחוק למניעת הטרדה מינית) 2(–)1)(א(3' ס  77

לדיו� באלימות מינית בתו� . )2009 ( לחיות ע
 החוק למניעת הטרדה מינית–זה מטריד אותי קמיר 
לי פטריארכח ותכנות קיומו של מבנה כיעל ה: מבנה של פגיעה "ענבר כה�או בית ר"הקהילה הלהט

  .בספר זה" ק"המקיי� אלימות מינית בקהילת הלהטב
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 לרבות נטייתו –ביזוי והשפלה של אד� בשל מינו או מיניותו , )או תו� כדי ניצול יחסי מרות(בה� 

  78.בלא הסכמתו, ופרסו� צילו� של אד� שעלול להשפילו, המינית

 –ב " ומפני להט–ב "כל שש ההתנהגויות האסורות בחוק למניעת הטרדה מינית מגנות על להט

החוק אוסר על אישה לסבית להטריד מינית אישה לסבית . ב ומפניה�"דיוק כמו על מי שאינ� להטב

, או גבר, אחרת בדיוק באותה מידה שהוא אוסר על אישה לסבית להטריד מינית אישה שאינה לסבית

ובדיוק באותה מידה שהוא אוסר על , סקסואל או סטרייט�טרנס, ביסקסואל, בי� שהוא הומוסקסואל

החוק אוסר להתייחס למיניותו של . ב"לרבות להט, שה או גבר סטרייטי� להטריד כל אד� שהואאי

האיסור הגור� . ב או לא"המתייחס הוא להטשובי� , ב או לא"הוא להטשאד� שאינו מעוניי� בכ� בי� 

נה לא משנה כיצד אד� מגדיר את עצמו מבחי". עיוור לנטייה מינית או להגדרה מינית" מינית להטריד

ואוסר עליו ,  החוק אוסר להטריד אותו מינית– או כיצד מגדירי� אותו אחרי� מבחינה מינית –מינית 

   79.להטריד אחרי� מינית

היא קובעת שאסור : ב"ההתנהגות החמישית האסורה בחוק מעניינת במיוחד בהקשר של להט

הוראה )). 5)(א(3עי� ס( לרבות נטייתו המינית –לבזות אד� או להשפילו בשל מינו או מיניותו 

  אוביסקסואל, לסבית, הומו, מפורשת זו קובעת שבישראל אסור להשפיל אד� מפני שהוא סטרייט

,  בי� ברצינות ובי� בצחוק–מיניות או נטייה מינית כלשהי ,  שמייחסי� לו מי�משו�או , סקסואל�סנטר

 80.ובי� שאיננו" נכו�"הדבר בי� ש, בי� בהסכמתו ובי� ללא הסכמתו, בי� בפניו ובי� מאחורי גבו

�סנטר, ית/ביסקסואל, לסבית, השפלה של אד� הכרוכה בכ� שנטע� לגביו שהוא הומו, בישראל

מי שמשפיל אד� בהתייחס לכ� . מהווה הטרדה מינית אסורה על פי חוק, תי/סקסואל או סטרייט

ממנו פיצויי� בתביעה ונית� לתבוע , עובר על החוק, ב"או שנטע� לגביו שהוא להט, שאותו אד� הוא

 5סעי� ( לפתוח בהלי� פלילי כדיאו להגיש נגדו תלונה במשטרה )  לחוק6סעי� , דיני נזיקי�(אזרחית 

) כלומר במסגרת עבודת המשפיל אצל מעביד(א� ההשפלה התרחשה במסגרת יחסי עבודה ; )לחוק

מעביד לנהל נגד ולדרוש מ� ה,  על הטרדה מינית במקו� העבודהתהנפגע רשאי לפנות לאחראי

תביעת פיצויי� על פי החוק אינה צריכה להכיל ).  לחוק7סעי� (המשפיל הלי� משמעתי על פי החוק 

מיניותו או נטייתו , שהחוק מניח וקובע שמי שהושפל בשל מינומכיוו� , הוכחה של נזק מוחשי כלשהו

   81.צוי ללא הוכחת נזק ניזוק במידה המצדיקה תשלו� פיצוי עד התקרה הקבועה בחוק לפי–המינית 

מהשפלות על . או הטרוסקסואליות נורמטיבית/ו, נדיר שאד� מושפל על ידי שמייחסי� לו גבריות

מהשפלות על רקע מיני#ת סובלי� מי . סקסואלי��רקע מי� סובלות בדר� כלל נשי� וכיו� ג� טרנס

". בלתי קונוונציונלית"או " שמרנית מדי", "מתירנית מדי"כלומר , "חריגה"שמיוחסת לה� מיניות 

 
  .לחוק למניעת הטרדה מינית) א5(–)3)(א(3' ס  78
התייחסות מינית אשר קשורה להגדרת הקהילה שלו את מינו או את אד�  לעאיסור גור� זה אוסר לכפות   79

. בית מכל סוג" או קהילה להט–חרדית , ליברלית, סקסיסטית, "ואיסטית'מצ"� שקהילה זו היא  בי,מיניותו
עינב וגית לרנאו ח בתו� בי"להט�קהילתי�לנקודה אחרונה זו ראו דיו� באיסורי� הפליליי� בהקשר הפני�

  .בספר זה" פלילי ואכיפת החוקהמשפט ה, ב" קהילת הלהט?מה לי ולמשפט הפלילי"מורגנשטר� 
נועד " ביחס למינו"האיסור לבזות ולהשפיל אד� . הוראה זו מכילה ג� איסור ביזוי או השפלה מגדריי�  80

בכותרת החוק נועדה להתייחס ה� למי� וה� " מינית"המילה . לאסור השפלה של אישה ביחס להיותה אישה
  .למגדר

קובע ) ב(וסעי� קט� , חיתלחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית היא עוולה אזר) א (6' ס  81
  .ח"ש 120,000פיצוי ללא הוכחת נזק עד תקרה של 
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נראה כי , א� כ�. לסביות וביסקסואלי�, מהשפלות על רקע נטייה מינית סובלי� בעיקר הומואי�

נטייתו המינית למיניותו או ל, האיסור להטריד מינית על ידי ביזוי או השפלה של אד� בהתייחס למינו

   82.ב"נועד להג� ומג� למעשה בעיקר על נשי� ועל להט

,  הטרדה מינית מצהיר בסעיפו הראשו� כי מטרתו להג� על ערכי היסוד כבוד האד�החוק למניעת

ומבהיר כי תכליתו , היסוד�חוק קושר את החוק ע� הסעי� מטרה ז. פרטיות ושוויו� בי� המיני�, חירות

החוק אינו מתייחס . אישיי��� באופ� ספציפי ומפורט על תחו� היחסי� הביהיסוד�חוקלהחיל את 

. כש� שאינו מבחי� במפורש בי� סוגי הכבוד השוני�, ב"להטלסטרייטי� או ל, גברי�ל, שי�במפורש לנ

" כבוד האד�"ואול� נית� להשתמש באיסורי� שהוא מכיל כדי להדגי� כיצד אפשר להשתמש בער� 

  . ב"לש� הגנה חברתית ומשפטית על כבוד סגולי ועל כבוד מחיה של להט

לסבית או הומוסקסואלית עלולה להגיע עד כדי פגיעה בכבוד ביזוי והשפלה של אד� בשל מיניות 

שאינה כדר� "התנהגות מינית ב, מחלהב, האשמת� של הומוסקסואל או לסבית בסטייה מינית. הסגולי

א� האישומי� מתיימרי� .  בכבוד הסגולית בהחלט להיתפס כפוגעהיכול, סיכו� החברהבאו , "הטבע

גר על ערכה המוחלט יא� ה� קוראי� ת, מכלל משפחת האד�להוציא את ההומוסקסואל או הלסבית 

ואול� אפשר לחשוב על השפלות שאינ� עולות . נית� להגדיר� כשלילת הכבוד הסגולי, אנושיות�של 

בזכות� של הומו או לסבית למימוש עצמי מיטבי " רק"אלא ה� פוגעות , כדי פגיעה בעצ� האנושיות

וג הורי� הומוסקסואלי� על ידי סירוב להכיר בה� כהורי� ביזוי של ז, למשל, כ�. על פי בחירת�

אי� שו� מניעה להחיל , ע� זאת. יכול להיחשב פגיעה בכבוד מחיית�, במשות� לצאצא שה� מגדלי�

אמנ� לא כל התייחסות גסת רוח לזוג הורי� . את האיסור שבחוק למניעת הטרדה מינית על השפלה כזו

א� התייחסות שנתפסת חמורה דיה ; אות� בשל נטיית� המיניתחשב מבזה יהומוסקסואלי� צריכה לה

 מ�  שניי�, יתרה מכ�. חשב מבזה בשל נטייה מינית מצדיקה שימוש באיסור הקבוע בחוקיכדי לה

 הצעות מיניות חוזרות ונשנות אחרי שאד� הראה שאינו – בחוק י� הקבועי� האחרי� החדשי�סוריהא

 יכולי� –וזרות ונשנות אחרי שאד� הראה שאינו מעוניי� בה� והתייחסויות מיניות ח, מעוניי� בה�

א� , למשל, כ�. בה� הער� שנפגע איננו הכבוד הסגולי אלא כבוד המחיהשודאי לחול על מקרי� וב

, אחרי שאלה הראו שאינ� מעונייני� בכ�, אד� שב ומציע הצעות מיניות ללסבית או להומוסקסואל

נית� לומר , ללא השפלה או איומי� מפורשי� או סמויי�, "רוח טובה"ב, "לשו� נקייה"והכול ב

בער� המיוחס לזכות� לממש את : שההתנהגות פוגעת בכבוד המחיה של הלסבית או ההומוסקסואל

משמעות האיסור המשפטי במקרה כזה היא הגנה על . עצמ� באופ� מיטבי על פי בחירת� החופשית

 הצעות מיניות חוזרות באמצעותה מינית שבוצעה כבוד המחיה של לסבית והומוסקסואל מפני הטרד

  .שאינ� רצויות לה�

בחוק למניעת הטרדה מינית מתייחס ה� לכבוד הסגולי " כבוד האד�"דוגמאות אלה ממחישות כי 

וכ� מבי� , כ� מפרשת את החוק הרשות השופטת, וככלל, זו הייתה כוונת המחוקק. וה� לכבוד המחיה

 היסוד�חוקב" כבוד האד�"אני מציעה שנית� ורצוי לפרש ג� את ,  בדומה83.אותו הציבור הרחב

 
 הטקסט ,ראו לעיל". זכויות קבוצתיות"זוהי דוגמה כיצד הגנה על כבוד סגולי או כבוד מחיה יכולה לכונ�   82

  .22ש "שאליו מתייחסת ה
, זה מטריד אותילדיו� מפורט ראו קמיר .  מכדי להתייחס בפירוט לקביעות אלהיריעתו של פרק זה קצרה  83

למצוא ג� החלטות שיפוטיות שאינ� עולות בקנה אחד ע� האמור , כמוב�, בפסיקה נית�. 77ש "לעיל ה
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פרשנות זו תאפשר להחיל את ההגנה החוקתית על . כמתייחס ה� לכבוד הסגולי וה� לכבוד המחיה

   .ב בתחומי חיי� רבי�"ג� על זכויות כבוד מחיה של להט" כבוד האד�"

ר להטריד מינית אד� על ידי ביזויו בשולי ההתייחסות לחוק למניעת הטרדה מינית אציי� כי האיסו

הציבור הישראלי . נטייתו המינית כמעט שנותר אות מתהלמיניותו או ל,  למינובנוגעאו השפלתו 

אינו מכיר הוראה זו של החוק וכמעט שאינו עושה בה , ב"ובכלל זאת חברי קהילת הלהט, הרחב

היא נועדה . ב ועל זכויותיה�" הוראת חוק זו היא הגנה מפורשת על כבוד האד� של להט84.שימוש

לאפשר לה� לתבוע פיצויי� או לפתוח בהלי� פלילי כדי למנוע ביזוי והשפלה הקשורי� בהיות� 

�שבע, עד כה. מטרתה לאפשר שינוי חברתי בעזרת החוק והפרסו� התקשורתי המתלווה לו. ב"להט

על , כדי שיתממשו. ממשוכל הכוונות הטובות הללו לא הת, 1998עשרה שנה מאז חקיקת החוק בשנת 

   85.ב להשתמש בחוק ולהוציאו מ� הכוח אל הפועל"ציבור הלהט

  סיכו�. ז

כער� הליבה " כבוד האד�"הקובע את , כבוד האד� וחירותו: יסוד� חוק חוקקה הכנסת את 1992בשנת 

במדינת ישראל נפוצות ה� התפיסות . של המשטר החוקתי בישראל ושל מגילת זכויות האד� שלה

כבוד , א� על פי כ�. וה� אלה הניזונות מהילת הכבוד, כבוד פטריארכלית וציונית�ונות מהדרתהניז

, במסגרת השקפת העול� הנגזרת מ� הכבוד הסגולי.  מתפרש לרוב ככבוד הסגוליהיסוד�חוקהאד� ב

 
וכ� בבלבול מושגי ,  או של כבוד המחיההחלטות כאלה קשורות לרוב בפרשנות של עובדות המקרה. כא�

  . כבוד והילת כבוד�הדרת, כבוד המחיה, הבחנה בי� הכבוד הסגולי�הנובע מאי
החוק למניעת הטרדה מינית "' ראו דיו� בממצאי� סטטיסטיי� ביחס לשימוש בחוק באורית קמיר ואח  84

זמי� ) 2014 (13 ב יות אד
זכו: ברשת" המשפט"" נתוני� מ� העשור הראשו�: במערכות החוק והמשמעת
 /http://www.colman.ac.il/research/research_institute/katedra_HumanRights/law_Network/Pages: ב

harassed.aspx.  
ואשר התקבלו על ידי בתי , במספר קט� של תביעות שהוגשו בגי� ביזוי והשפלה על רקע נטייה מינית  85

בית הארחה וג� ' נ' יעקבובי� 5901�09) ��שלו� י(א "בת. ויי�זכו התובעות והתובעי� בפיצ, המשפט
נקבע כי סירוב לאפשר לבנות זוג לסביות לקיי� את חתונת� ) 3.9.2012, פורס� בנבו (אירועי
 יד השמונה

כל אחת מ� התובעות . בג� אירועי� בשל נטיית� המינית עולה כדי ביזוי או השפלה מחמת הנטייה המינית
) א"תביעות קטנות ת(ק "בת. ח הוצאות משפט" ש�15,000וה� זכו ג� ב, ח פיצויי�" ש�30,000זכתה ב

נדונה תביעת� של בני זוג ) 4.7.2012, פורס� בנבו (חברת ד� אוטובוסי
' פר� נ 49667�09�11
בית . הומוסקסואלי� נגד נהג אוטובוס שהשתמש כלפיה� בביטויי� מעליבי� בנוגע לנטיית� המינית

עמית  43769�10�12) א"תביעות קטנות ת(ק "בת. ח לכל אחד מבני הזוג" ש8,000יצוי בס� המשפט פסק פ
זכה אד� שלא הוכנס למועדו� בפיצויי� בס� ) 8.5.2013 ,פורס� בנבו (מ"הנביאי
 אחד שתיי
 בע' נ

עוד דווח בתקשורת בהרחבה על ". מזדיי�"ו" הומו"מכיוו� ששומר המועדו� כינה אותו , ח" ש5,000
בגי� הטרדה מינית של עובדי� על , משה נסטלבאו�, בענה משמעתית שהוגשה נגד עובד רשות השידורתו

הטריד : תובענה משמעתית נגד משה נסטלבאו�"ראו נתי טוקר ויסמי� גואטה (רקע נטיית� המינית 
ברב� אור א� לי; TheMarker) 4.4.2013 (www.themarker.com/advertising/1.1985266עובדי� הומואי� 

) 4.4.2013 (גלובסמשה נסטלבאו� הטריד עובדי� על רקע מיני : נציבות שירות המדינה"
www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000833949 .( יצוי� כי ישנ� ג� תביעות בגי� ביזוי והשפלה

, ס� בנבופור (קורפשטיי�' סלינקו נ 12875/08) א"עבודה ת(' כגו� עב, על רקע נטייה מינית שנדחו
  ).9.10.2005, פורס� בנבו (מ"חברת אובספלד בע' מלכה נ 2272/05) �� תביעות קטנות י(ק "ת; )6.6.2011



   :ב בהקשר התרבותי הישראלי"כבוד האד� של להט   בישראלזכויות הקהילה הגאה
  הטרדה מינית ירותו ולאיסורכבוד האד� וח: יסוד�הצעה פרשנית לחוק  
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 בלי התחשבות בהגדרת�, כל בני האד� שייכי� למשפחה האנושית וזכאי� באופ� שוויוני לזכויות יסוד

 מבטיח את שוויו� ערכ� האנושי של היסוד� חוק, בהתא� לכ�. מיניות� או נטיותיה� המיניות, את מינ�

 נחקק החוק למניעת הטרדה 1998בשנת . את שוויו� כבוד� הסגולי ואת זכויותיה� הבסיסיות, ב"להט

בי� , להג�כדי " כבוד האד�" ומחיל את השקפת עולמו ואת ההגנה על היסוד�חוקמינית אשר נשע� על 

 לא רק נוגעבחוק למניעת הטרדה מינית " כבוד האד�. "ב מפני הטרדה מינית"ג� על להט, השאר

אני מציעה להחיל . ב בפרט" אד� בכלל ושל להטכלאלא ג� לכבוד המחיה של , לכבוד הסגולי

שהוא קובע כער� ליבה של החברה הישראלית " כבוד האד�"כדי ש, היסוד�חוקפרשנות כזו ג� על 

  .ב וה� של אנשי� אחרי�"ה� של להט, ג� זכויות כבוד סגולי וג� זכויות כבוד מחיהיכונ� 


