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א .מבוא
בפרק זה נבח את יחסו של המשפט הפלילי לתחומי הקשורי לקהילת הלהט"ב משתי נקודות מבט
שונות :האחת סוקרת את יחס המשפט הפלילי להתנהגות הקשורה לביטויי של מיניות ,והאחרת – את
תפקיד המשפט הפלילי כמג על הקהילה הגאה .נבקש לעמוד על שינוי מהותי שחל במשפט הפלילי
ביחס לחברי קהילת הלהט"ב :ממי שנחשבו לעברייני הלוקי בפתולוגיה נפשית בשל נטיית המינית
לקהילה הנתפסת כקבוצת מיעוט שיש לאפשר לה לממש נטיות והעדפות מיניות שונות ולהג על אורח
חייה מפני גילויי אלימות ,שנאה והדרה.
הפרק פותח בדיו על אודות המעבר מאיסור התנהגות מינית להט"בית להתרת ,תו ביסוס הטענה
שהאיסור הפלילי על התנהגות מינית כזו ,ג כאשר איננו נאכ ,מונע פיתוח של שיח משפטי העוסק
בזהות להט"בית ובזכויות .בהמש הפרק נדו בחקיקת המג ובצעדי שהרחיבו את ההכרה המשפטית
בזכויות הקהילה הגאה ,ובפרט בחקיקתו של סעי 144ו לחוק העונשי ,העוסק בפשעי שנאה.
נסיי את הפרק בבחינה ביקורתית של השינויי שחלו ביחסו של המשפט לקהילת הלהט"ב
ובעיקר למידה שבה נאכפי איסורי פליליי שנועדו להג עליה .נטע כי הג שהמשפט הפלילי עבר
מלהיות חרב במאבק נגד התנהגות מינית להט"בית לשמש כמג על אורח חיי זה ,הרי שמבט מעמיק
יותר ,הבוח לא רק את נוסח החוק אלא ג את יישומו ,מעורר ספק א השינויי המהותיי שנקבעו
בחוק הוטמעו דיי במערכת אכיפת החוק.

* חגית לרנאו ,ד"ר לקרימינולוגיה ובעשור האחרו מכהנת כמשנה לסניגור הציבורי הארצי.
** עינב מורגנשטר ,בוגרת הפקולטה למשפטי ובית הספר לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית
בירושלי.
נבקש להוקיר תודה מיוחדת לאס שר ולד"ר גיל פישהו שסייעו לנו להבי את הקשיי שעמ
מתמודדת קהילת הלהט"ב ואת הביקורת של פעילי בקהילה על החקיקה הקיימת הנוגעת לפשעי שנאה
וחשפו אותנו לפעילות החשובה של מרכז ניר כ .נוס על כ נבקש להודות למירי גוראריה ,להדר
דנציגרוזנברג ,לעידו דרויא ,לענת הורווי ,לענבל וילמובסקי ,לענבר כה וללילה מרגלית שהשקיעו
מזמנ בקריאת נוסחי קודמי של הפרק וסייעו לנו בפיתוחו.
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ב .להט"בי כנאשמי בהלי הפלילי
 .1האיסור הפלילי על יחסי מי להט"ביי וביטולו
עד לשנת  1988הייתה קבועה בחוק העונשי עבירה פלילית חמורה ,שמקורה בחקיקה מנדטורית ,אשר
אסרה על משכב זכר ועל יחסי מי שלא כדר הטבע .כותרת הסעי הייתה "סטיות מדר הטבע",
בצד היה עשר שנות מאסר .העבירה כללה ארבע חלופות עובדתיות
והעונש המרבי שהיה קבוע ִ
שונות" :שוכב ע אד שלא כדר הטבע"; "שוכב ע בהמה"; "מרשה לגבר לשכב עמו"; "מרשה
לגבר לשכב עמו שלא כדר הטבע"1.
בשנות החמישי הנחה היוע המשפטי דאז ,חיי כה ,את המשטרה והתביעה הכללית להימנע
מאכיפת האיסור כנגד בוגרי שקיימו יחסי מי בהסכמה 2.הנחייתו קיבלה תוק רשמי עת הוספה
לקוב הנחיות היוע המשפטי לממשלה על ידי היוע המשפטי בשעתו ,מאיר שמגר 3.ואכ ,במאגרי
משפטיי נית לאתר רק מקרי מעטי שבה הוגשו כתבי אישו בגי יחסי מי שלא כדר הטבע.
עיו בדר שבה מתוארות עובדות הפרשות השונות בהחלטות בית המשפט מלמד שכתבי האישו
הוגשו במקרי שבה התקיימו יסודותיה של עבירת האינוס :כאשר האקט המיני נעשה כלפי קטיני ,
בנסיבות של ניצול משמעותי של נפגע העבירה או כאשר הוא הביע ביטויי ברורי של היעדר
הסכמה 4.בפסיקת בית המשפט העליו נחלקו הדעות א הסעי אוסר על קיו יחסי מי אורליי או רק
על יחסי אנליי  ,א הוסכ שהאיסור אינו מתמקד ביחסי בי גברי אלא חל ג על יחסי אנליי בי
גבר לאישה וככל הנראה ג על יחסי לסביי  .ע זאת ,ככל שנית ללמוד מהספרות המקצועית,
מעול לא הועמדה אישה לדי בגי עבירות אלו5.
בשנת  1964נת השופט חיי כה ,הפע ביושבו כשופט בית המשפט העליו ,החלטה שהיא ציו
דר חשוב במאבק לדהקרימינליזציה של יחסי מי הומוסקסואליי  .במסגרת פסק דינו הדגיש השופט

1
2
3
4

5

ס'  351לחוק העונשי ,התשל"ז– ,1977ס"ח  .226להקשר משפטי וחברתי של האיסור בחוק ראו יובל
יונאי "'אסור להיות הומוסקסואל' :כיצד הומואי והעיתונות הכתובה חשבו וכתבו על החוק 'האוסר
הומוסקסואליות'" בספר זה )להל :יונאי "אסור להיות הומוסקסואל"(.
יובל יונאי "הדי בדבר נטייה חדמינית – בי היסטוריה לסוציולוגיה" משפט וממשל ד ,535–534 ,531
)) (1998להל :יונאי "הדי בדבר נטייה חדמינית"(.
"הגשת כתביאישו בעניי משכב זכר" הנחיות היוע המשפטי לממשלה ) 50.049התשל"ב(
.http://justice.gov.il/NR/rdonlyres/702F4685-3036-49C1-A3F9-5FAE64FEB214/0/50049.pdf
ראו ע"פ  261/83לוי נ' מדינת ישראל ,פ"ד לח) ;(1984) 570 (1ע"פ  128/52שווילי נ' היוע המשפטי
לממשלת ישראל ,פ"ד ז  .(1953) 438בספרות הועלתה טענה שלפיה קשיי הוכחה ה שהובילו את
התביעה להעדי את השימוש בסעי  (2)152לפקודת החוק הפלילי 1936 ,במקו בהוראות חוק אחרות,
התואמות את המקרי .להרחבה ראו אלו הראל "עלייתה ונפילתה של המהפכה המשפטית
ההומוסקסואלית" המשפט ז .(2002) 195
שתי ההחלטות החשובות בהקשר זה ה :ע"פ  229/53והבה נ' היוע המשפטי לממשלת ישראל ,פ"ד ח
 ;(1954) 276ע"פ  224/63ב עמי נ' היוע המשפטי לממשלה ,פ"ד יח) .(1964) 225 (3החלטות ספורות
נוספות נית לאתר במאגר המידע משפט ולהט"ב של הפקולטה למשפטי באוניברסיטת תל אביב .ראו
www.lgbtlaw.tau.ac.il/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C%D
.7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91
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כה כי ראוי לבטל את האיסור הפלילי ככל שהוא מתייחס לבגירי הפועלי בצנעה ובהסכמה,
באומרו:
משכבאשהשלאכדרכה ,וכ משכבזכר ,כשהמעשה נעשה בצנעה ועלידי בניאד
בגירי מרצונ הטוב ,אינ מעשי שיש בה קלו ,ואי ה מעידי על עושיה שה
פושעי הראויי לעונש .עבירות ה אשר באו אלינו בירושה משיטות עתיקות ומדורות
עברו ,ואי מקומ מדיני העונשי של מדינה בת זמננו .ה נוצרו כדי להג על "הטבע",
כלומר על אבסטרקציה של התנהגות מינית נורמלית; ]" [...הטבע" בתור שכזה אינו
עוד זקוק להגנת דיני העונשי; מה שזקוק ועלכ זכאי להגנת  ,ה כבודו וגופו
וחירותו של אד  ,שלא ייפגעו שלא בהסכמתו .מזכויותהיסוד של האזרח היא
שהמדינה לא תתערב בחייו הפרטיי ובהתנהגותו בחדרי חדרי  ,כל עוד אינו פוגע
בזכות הזולת שלא כדי; ואי פגיעה בזכות הזולת כשהלה מסכי להיפגע .אד המוחל
על כבודו ,כבודו מחול; ואד המוסר גופו להנאתו או להנאת זולתו )ובלבד שלא יסכ
את חייו או את חיי הזולת( ,גופו מחול; אי לה לבתי המשפט לשי עצמ
אפוטרופסי על העריות6.
א שהדברי מבטאי סובלנות כלפי פרקטיקות והתנהגויות מיניות הנעשות בצנעה ובהסכמה ,בדר
של שלילת היסוד הפלילי שבמעשה המיני הלהט"בי ,ה מבוססי על עמדה ערכית התופסת יחסי מי
שאינ הטרוסקסואליי כתוצר של פתולוגיה נפשית7.
בשנת  1977נערכה קודיפיקציה של הפקודה הפלילית המנדטורית ונוסח תורג מחדש והותא
כחוק העונשי דהיו  .על א הנחיות היוע המשפטי לממשלה והביקורת של בית המשפט העליו,
כמו ג ניסיונות שוני במהל שנות השבעי לעודד חקיקה שתביא לביטול העבירה הפלילית או
להחלפתה בעבירה קלה יותר ,נותרו בחוק הסעיפי הכוללי איסור על משכב זכר וקיו יחסי מי שלא
כדר הטבע .חר מדיניות איהאכיפה והימנעות רשויות התביעה מהגשת כתבי אישו  ,בציבור הרחב
הובנה העבירה הפלילית כאיסור על יחסי הומוסקסואליי  ,וקיומה בחוק שימר יחס מפלה כלפי
הקהילה .מעדויות של חברי קהילה נית ללמוד על פיקוח שנהגה המשטרה לקיי בשני הללו
במקומות מפגש של הומואי  ,אשר כלל בדיקות של תעודות זהות ,תיעוד ורישו של חברי הקהילה8.
בשנת  ,1988במסגרת רפורמה שנערכה בפרק העוסק בעבירות מי ,בוטל הסעי שאסר על קיו
יחסי מי שלא כדר הטבע .יותר משנית לדבר על הכרעה מודעת ומושכלת של המחוקק לביטולו של

6
7

8

ראו פרשת ב עמי ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' 238ה.
במסגרת פסק הדי מציי השופט כה כי הוא מוכ להניח "] [...כדבר ידוע ומוב מאליו ,שאלה אשר
התנהגות המינית היא בלתי נורמלית ,רוב ככול סובלי מהפרעות נפשיות אשר הטיפול יפה לה";
ש ,בעמ' 238ג .ראוי לזכור כי זיהוי בי הומוסקסואליות להפרעה נפשית היה נהוג בתקופה זו ג בקרב
הקהילה הפסיכיאטרית ,וכי רק בשנת  1973החל תהלי מדורג של ניתוק הקשר בי נטייה מינית לבי סיווג
מחלות נפש ב .DSMלהרחבה ראו Charles Silverstein, The Implications of Removing Homosexuality
from the DSM as a Mental Disorder, 38 ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR 161 (2009); Robert L.
Spitzer, The Diagnostic Status of Homosexuality in DSM-III: A Reformulation of the Issues, 138
).AM J. PSYCHIATRY 210 (1981

יונאי "אסור להיות הומוסקסואל" ,לעיל ה"ש  ;1יונאי "הדי בדבר נטייה חד מינית" ,לעיל ה"ש .2
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הסעי ,נראה שהרפורמה הכללית אפשרה את השמטתו בשלב מתקד של הליכי החקיקה .בדברי
ההסבר לרפורמה לא אוזכר הסעי ,וביטולו ג לא נדו במהל הדיוני בוועדת החוקה ,חוק ומשפט
או במליאת הכנסת .הסעי כאילו נשכח בשלבי האחרוני של הכנת הרפורמה ,א מתו חוסר
תשומת לב של המפלגות הדתיות וא מתו הסכמה שבשתיקה9.
מהל חקיקתי זה מסמ נקודת מפנה ביחס המשפט הישראלי כלפי הומוסקסואליות ובמאבקה של
הקהילה הגאה להבטחת זכויותיה 10.השפעה זו אינה ברורה מאליה .נית היה לתת משמעות מצמצמת
לביטול הסעי של איסור יחסי מי שלא כדר הטבע ולהבינו כחלק ממגמה רחבה יותר ,המבקשת
לשנות את המשפט ולהופכו מכלי לאכיפת מוסר לאמצעי המשמש להגנה על האוטונומיה ושלו הגו.
פרשנות מעי זו מתבטאת למשל בפסיקתו של השופט כה שהוזכרה לעיל ,המשמרת יחס של הוקעה
חברתית כלפי יחסי הומוסקסואליי  ,א מבטלת את האיסור הפלילי עליה  .עד ביטול הסעי שימש
הכלי הפלילי להגדרה ולאפיו של מי שמשתייכי לקהילה הגאה באמצעות נהגי מיניי אסורי .
נקודת מבט זו הצרה את אופ התייחסותו של המשפט להומוסקסואליות ,ג בשני שבה העבירה
הפלילית לא נאכפה .ביטול האיסור בחוק פתח אפשרות להרחבת השיח המשפטי על אודות נטייה
מינית הומוסקסואלית מעבר לאקט המיני ,וסלל דרכי להכרה בזהות להט"בית ובאורח חיי זה
כמושא לשוויו ולכבוד11.
 .2להט"ב כנאשמי
ע ביטול האיסור על קיו יחסי מי הומוסקסואליי חדל המשפט מלהגדיר עבירות ייחודיות
המתייחסות לאורח החיי של הקהילה הגאה .בהיעדר עבירות ספציפיות מתאפיינת פסיקת בית
המשפט בתחו הפלילי בגישה של חוסר התייחסות וא התעלמות מזהות להט"בית ומהמשמעות
החברתית שיכולה להיות לה עבור חשודי  ,נאשמי ועוברי חוק .בחלק זה נסקור מספר מצומצ של
החלטות משפטיות שאיתרנו ,המתייחסות לזהות המינית והמגדרית של הנאש או הנאשמת ,ונבח א
וכיצד זו משפיעה על הכרעות שונות המתקבלות במהל הדיו הפלילי.

9

10
11

מאמרי מרכזיי שעוסקי בנושא ה יונאי "אסור להיות הומוסקסואל" ,לעיל ה"ש  ;1יונאי "הדי בדבר
נטייה חד מינית" ,לעיל ה"ש  ;2הראל ,לעיל ה"ש  .4מהל דומה התרחש ביחס לס'  211לחוק העונשי,
אשר קבע עבירה שאסרה על גבר להיכנס בלבוש אישה למקו שמיוחד לנשי ,אשר עונש המאסר שהיה
בצד עמד על שנת מאסר אחת .ג סעי זה הושמט מחוק העונשי בלי שנער דיו ממשי ,אגב
קבוע ִ
תיקו כללי שנעשה בשנת  2000בחלק הד בעבירות מי ותועבה .ראו הצעת חוק העונשי )תיקו מס' (58
)עבירות זנות ,מי ותועבה( ,התשנ"ז– ,1997ה"ח  ;464חוק העונשי )תיקו מס'  ,(56התש"ס– ,2000ס"ח
.226
הראל ,לעיל ה"ש  ,4בעמ'  ,207במאמרו א מפצל את הדיו באופ מובהק לתקופה שלפני ואחרי .1988
פייפר מתייחסת במאמרה לחסמי משפטיי המעכבי את הטיפול בסוגיה של אלימות אינטימית בקרב
קהילת הלהט"ב בארצות הברית .לדבריה ,כל עוד היו בחלק מ המדינות חוקי שאסרו על קיו יחסי מי
אנליי ,ה שימשו לחיזוק סטיגמות פוגעניות ולשימור חשש מפני חשיפה ,ג א לא נאכפו .בכ היוו
איסורי אלו חס ממשי בפני נפגעי להט"בי מפני פנייה למשטרה .שינוי מגמה החל בשנת 2003
בהחלטה בעניי ) ,Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 123 S. Ct. 2472, 156 L. Ed. 2d 508 (2003שבה
פסל בית המשפט העליו בארצות הברית חוק של מדינת טקסס שאסר על משכב זכר .ראו Tara R. Pfeifer,
Out of the Shadows: The Positive Impact of Lawrence v. Texas on Victims of Same-Sex Domestic
).Violence, 109 PENN ST. L. REV. 1251 (2005
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דוגמה אחת לתחו שבו התבקש בית המשפט להתייחס לזהות להט"בית היא בחינת הקשר שבי
זהות מגדרית לבי לחצי המופעלי על חשודי להודות במהל החקירה .בפסק הדי של בית
המשפט העליו בפרשת מובארק הורשעו שני צעירי פלסטיני ברצח אד שלו סיפקו שירותי מי
בתשלו  .הרשעת המערער ,אחד הצעירי  ,התבססה בעיקרה על הודאותיו במשטרה .ההגנה טענה
שיש לפסול את ההודאות שניתנו בחקירה ,בי היתר בשל העובדה שה ניתנו תמורת הבטחה
שהחוקרי לא יביאו את אביו לתחנת המשטרה ולא יחשפו בפניו את עיסוקו בזנות הומוסקסואלית,
דבר אשר היה מטיל עליו קלו חברתי וא מעמידו בסכנת חיי  .בית המשפט העליו קבע שחלק
מהדברי שאמרו החוקרי עולי כדי פעולת חקירה פסולה ,אשר יכולה ,בתנאי מסוימי  ,להביא
לפסלות הודאה שניתנה בעקבות כ .לגופו של עניי החליט בית המשפט שלא לפסול את ההודאה,
נוכח הודאה נוספת שמסר המערער כעשרה ימי לאחר מכ .עובדה זו ניתקה ,להערכת בית המשפט,
את הקשר בי ההודאה לבי החשש מפני יידוע משפחתו על אורח חייו12.
דוגמה בולטת יותר ,אשר מלמדת על הרחבת ההכרה המשפטית בזכויות הקהילה הלהט"בית
במסגרת המשפט הפלילי ,נית למצוא בהחלטת בית המשפט העליו שעניינה מצב של אסירי
טרנסג'נדרי  13.תחילת הפרשה בשוד שביצעו שלושה צעירי בחנות נוחות בתחנת דלק ,שבמהלכו
נשדדו באיומי סכי כ 1,000שקלי  .בבית המשפט המחוזי נגזרו על כל אחד מה  15חודשי מאסר
לריצוי בפועל .אחד מבני החבורה הוא טרנסג'נדר ) (Female to Maleבשלבי מתקדמי של תהלי
לשינוי מי .בערעור שהוגש בעניינו הוגשו מסמכי מטע שירות בתי הסוהר שמה עלה שמדיניות
שב"ס היא לכלוא אסירי שזהות המינית אינה חדמשמעית )כ במקור ,הכוונה לזהות מגדרית(
באג הפרדה ,בשל חשש מפגיעה בה או באחרי  14.טענת הסנגוריה התמקדה בקושי הייחודי של
ריצוי מאסר באג הפרדה שבו מוחזקי האסירי בבידוד מלא ,בתא סגור ,במש כל שעות היממה
למעט יציאה לשעת טיול יחידה ביו בחצר נפרדת .החזקה באג הפרדה שוללת מאסירי אפשרות
להשתלב במסגרות חינו ,טיפול ותעסוקה בכלא ועלולות להיות לה השפעות פסיכולוגיות ונפשיות
הרסניות 15.בהחלטה בערעור התייחס בית המשפט העליו לקשר בי תנאי המאסר של טרנסג'נדרי
לבי מדיניות ענישה ראויה ,וא קיצר את עונשו של המערער לעשרה חודשי מאסר .ההחלטה החשובה

12

13
14
15

ע"פ  10477/09מובארק נ' מדינת ישראל ,פס'  62–42לפסק דינה של השופטת נאור )פורס בנבו,
 .(10.4.2013דוגמה נוספת נית למצוא בתפ"ח )מחוזי חי'(  3031/06מדינת ישראל נ' שלגי )פורס בנבו,
 .(19.4.2007בפרשה זו נאשמה עובדת משק בית ברצח בעלת הבית .במסגרת פרשת ההגנה העלתה
הסנגוריה טענה שלפיה הודאת הנאשמת בחקירה חולצה ממנה לאחר איומי של החוקרי כי יעצרו
אנשי הקרובי לה ובה חברתה ,וכ בשל חששה שאד אחר שהיה מעורב בפרשה יפגע בבת זוגה .בית
המשפט ,שהיה ער להיותה של הנאשמת אישה לסבית ,דחה את טענות ההגנה מבלי לרדת לעומקה של
מערכת היחסי בי הנאשמת ל"חברתה" .נציי כי במקרה זה חומר הראיות התבסס נוס על הודאות
הנאשמת ג על ראיות דנ"א שנאספו מהזירה ,וכי הנאשמת לא חזרה על טענותיה בדבר חוסר קבילות
ההודאה בערעור שהוגש לעליו.
ע"פ  5833/12פלונית נ' מדינת ישראל )פורס בנבו) (12.9.2013 ,להל :פרשת פלונית(.
ש ,הודעת שב"ס ביחס להחזקת אסירי טרנסג'נדרי ,המצוטטת בפס'  2להחלטת השופט ג'וברא.
למידע על תנאי ההחזקה בהפרדה והמשמעות הקשה של בידוד מוחלט מבחינה פסיכולוגית והשפעות
נפשיות ,וכ לביקורת על שימוש יתר בכלי בבתי הכלא בישראל ראו משרד המשפטי ,הסניגוריה
הציבורית מופרדי מזכויותיה :דוח הסניגוריה הציבורית בנושא החזקת אסירי בהפרדה )(2012
.http://index.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/hafrada.pdf
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ביותר מבחינה נורמטיבית ניתנה על ידי השופט ג'וברא ,שקבע כי הזכות לשוויו ,כזכות חוקתית
מוגנת ,מאצילה ג על זכותו של אסיר טרנסג'נדר להכרה של רשויות הכלא בזהות המגדרית שהוא
מייחס לעצמו ועל זכותו להיכלא בתנאי זהי לאלה של כל אסיר אחר:
הזכות לשיוויו של טרנסג'נדרי  ,בדומה לזכות החוקתית לשיוויו של חברי הקהילה
הגאה ,היא זכות חוקתית מוגנת ,מכוח חוק יסוד :כבוד האד וחירותו )ראו) :עע"
 343/09הבית הפתוח בירושלי לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלי ),(14.9.2010
פסקה  56לפסק דינו של השופט י' עמית( .משכ ,לאסיר הטרנסג'נדר עומדת הזכות
להיכלא בתנאי שווי לכל אסיר אחר ככל הנית .הגנתה של הזכות לשיוויו נפרשת
לא רק על מי שהשלי את תהלי השינוי המגדרי .הקשיי החברתיי והמשפטיי
שעמ נדרש הטרסג'נדר להתמודד אינ תלויי במידת השלמת תהלי פיזיולוגי
לשינוי המי .עצ אי ההכרה בזהות המגדרית של הפרט ,כפי שהוא רואה אותה ,היא
פגיעה בזכות לשיוויו [...] .המצב הנוכחי לפיו ,כפי שצוי" ,בכל מקרה בו מתקבל
אסיר אשר זהותו אינה חד משמעית נדרשת החזקה בתנאי הפרדה וזאת מחשש לפגיעה
באסיר או באסירי בסביבתו" מעורר קשיי 16.
הדברי חשובי  ,א קשה להתעל מ הפער שבי העוצמה הרטורית של ההחלטה לבי המשמעות
המעשית שלה .ראשית ,על א ההצהרה המרשימה בדבר זכותו של הפרט שיכירו בזהות המגדרית
שלו ,כפי שהוא רואה אותה ,המשי בית המשפט העליו ,לאור פסק הדי ,לפנות ולהתייחס למערער
בלשו נקבה 17.שנית ,ספק א קיצור העונש לעשרה חודשי מאסר יכול היה למנוע את הפגיעה
הפסיכולוגית והנפשית החמורה שהחזקה מתמשכת בתנאי הפרדה עלולה לגרו  18.ואחרו ,על א
הביקורת מקבלי כל שופטי ההרכב את ההנחה ששימוש בהפרדה הוא אמצעי לגיטימי והכרחי במאסר
של אסירי טרנסג'נדרי 19.
חודשי מספר לאחר מכ ,בפרשת אוז ,נדרש בית המשפט העליו לסוגיה זו שוב ,בעקבות
החלטת בית המשפט המחוזי לשלוח למאסר טרנסג'נדרית אשר הורשעה בשני אירועי של תקיפה
הגורמת חבלה חמורה וגניבה מלקוחות שאות פגשה בעבודתה בזנות .בהחלטתו ממעט בית המשפט
העליו לעסוק בפ החוקתי והעקרוני של הסוגיה ,א מבחי את עניינה מההחלטה בעניי פלונית,

16
17
18

19
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פרשת פלונית ,לעיל ה"ש  ,13פס'  5לפסק דינו של השופט ג'וברא.
בכותרת פסק הדי מזוהה המערער כ"פלונית" ,וכל שלושת השופטי מתייחסי אליו כ"מערערת" .דווקא
התייחסות שב"ס )המצוטטת בפסק הדי( מתייחסת למערער בלשו זכר.
לימי ,בעקבות פנייה לשרת המשפטי ולנשיא המדינה ,חנ הנשיא את המערער במוב זה שהמתיק את
עונש המאסר בפועל לעונש מאסר שירוצה בעבודות שירות .אביאל מגנזי "'לא אשרוד כלא' – טרנסג'נדר
לפני מאסר"  ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4430773,00.html (17.9.2013) Ynetאביאל מגנזי
"בעקבות הראיו ב :Ynetחנינה לטרנסג'נדר" www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- (17.10.2013) Ynet
.4442147,00.html
לגישה ביקורתית יותר לפסק הדי ראו נורה גרינברג "משפטו של אד בלתי נראה :איהכרה בזהותו של
עבריי טרנסג'נדר כמחיקת קיומו" המשפט ברשת :מבזקי הארות פסיקה  ;(2014) 5 ,26עידו קטרי "שונות
מגדרית בפסק הדי פלוני)ת( – בי שמרנות לחדשנות" המשפט ברשת :מבזקי הארות פסיקה 32 ,26
).(2014
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בהדגישו שבמקרה של המערערת אי מדובר במאסר ראשו ,שהערכאה הראשונה כבר שקלה את תנאי
המאסר הקשי וכ שהוגש לבית המשפט מידע שממנו עולה כי נעשה מאמ בשב"ס לשלב את
המערערת בהדרגה בפעילות בכלא וא נבחנת אפשרות לשלבה במסגרת טיפולית 20.עיו בפסיקת
הערכאות הנמוכות מלמד שהחלטת בית המשפט העליו משמשת כשיקול מסוי בענישת עוברי חוק
טרנסג'נדרי  .ע זאת ,בתי המשפט ,א שה מקפידי להתייחס לנאשמי בזהות המגדרית
שהנאשמי מייחסי לעצמ  ,אינ רואי בה שיקול מכריע להימנעות משליחת טרנסג'נדרי לכלא ג
בגי עבירות קלות ער יחסית .בשלב גזירת העונש ,בתי המשפט ג אינ רואי את עצמ מוסמכי
להיכנס לגדרי שב"ס ולחייב אותו להימנע מהחזקת אסירי אלו בתנאי הפרדה21.
שאלת מדיניות המאסר של טרנסג'נדרי הנה שאלה חשובה הראויה למאמר נפרד ,א אינה עומדת
במרכז פרק זה .בנקודה זו נבקש להתמקד בשינוי שחל ברטוריקה של הפסיקה ביחס לקהילת הלהט"ב.
בעוד הרטוריקה של השופט כה בעניי ב עמי מתמקדת בפעילות מינית של הומוסקסואלי ,
הרטוריקה בהחלטה של השופט ג'וברא מתמקדת בזהות הפרט ובזכותו לכ שהחברה תתייחס אליו
בהתא לזהות שאותה הוא מגדיר ,ג כאשר התהלי הפיזי של שינוי המגדר לא הושל  22.חשוב מכ,
השופט חיי כה ביטא דרישה מהחברה להפגי יחס של סובלנות כלפי אחר הבוחר לפגוע בעצמו כל
עוד הפגיעה העצמית נעשית בצנעה ,ואילו בהחלטה בעניי פלונית מעלה השופט ג'וברא דרישה
רחבה להכרה ,לכבוד ולשוויו .בפסק הדי בעניי אוז צועד בית המשפט העליו צעד נוס בהכרה זו,
בכ שהוא מאמ את גישת הערכאות הנמוכות ומתייחס לנאשמת בהתא למגדר שבו היא חיה.
בתחילת פסק הדי נאמר "יצוי ,כי המערערת הינה טרנסג'נדרית הנחזית להיות כאישה ולכ
ההתייחסות אליה תהיה כמי נקבה ושלא כמי זכר כפי שמופיע בכתב האישו " .ג כא נית להצביע
על דואליות ערכית ביחסו של בית המשפט ,שכ נית להניח שהנאשמת רואה את עצמה כאישה ממש
ולא כנחזית להיות אחת .ע זאת ,ניכרת ההתקדמות מבחינת ההכרה בכ שהאופ שבו הנאשמת
מגדירה את עצמה צרי להשפיע על התייחסותו של בית המשפט אליה.
גישה זו ,של הכרה הולכת וגוברת בצורכי הקהילה הלהט"בית במסגרת ההלי הפלילי ,מצאה
ביטוי ג בהחלטת נציבות שב"ס משנת  ,2013שבה הכיר שב"ס ג בזכות של אסירי להט"בי
להתייחדות .הכרה זו נעשתה לאחר פניות חוזרות של הזרוע המשפטית של האגודה לשמירת זכויות
הפרט ושל האגודה לזכויות האזרח 23.מעניי לציי כי השינוי בעמדת שב"ס נעשה א על פי שבתי

20
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ע"פ  2734/14אוז נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(13.8.2014 ,
במקרה אחד נשפטה נאשמת בבית משפט השלו לעונש של עשרה חודשי מאסר בגי עבירות רכוש קלות
ער ,תו שבית המשפט מפעיל עונש מאסר על תנאי בר הפעלה של תשעה חודשי .החלטת בית משפט
השלו נהפכה בערעור שהוגש למחוזי ,ועונש המאסר בפועל בוטל .ראו עפ"ג )מחוזי ת"א( 360251113
ר.ק .נ' מדינת ישראל ).(3.9.2014
על חשיבות המעבר מהתייחסות להומוסקסואליות כאקט מיני להתייחסות אליה כזהות ראו במאמרה של
מיכל טמיר "הזכות לשוויו של הומוסקסואלי ולסביות" הפרקליט מה .(2000) 94
ראו פנייה של האגודה לזכויות האזרח לשב"ס משנת  2006ותשובה של שב"ס משנת 2007
 ,www.acri.org.il/he/27728וכ ראו באתר האגודה לשמירת זכויות הפרט התייחסות לפעולותיה של
האגודה בעניי זה .http://glbt.org.il/he/listen/articles.php?categoryID=1075
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המשפט המחוזיי  ,שהסוגיה הובאה לפתח במסגרת עתירות אסירי  ,לא סברו שמדיניות שב"ס שלא
לאפשר התייחדות לבני זוג מאותו המי מהווה הפליה פסולה24.

ג .להט"בי כקרבנות בהלי הפלילי
 .1מחרב למג – מניעת התעמרות ,אלימות והפליה
א שהחרב הפלילית נגד משכב זכר ויחסי מי שלא כדר הטבע הייתה חלודה וכמעט לא נעשה בה
שימוש ,ביטולה היה צעד חשוב לקראת שינוי משפטי וחברתי כולל .הסלחנות והחסד כלפי הקהילה
הלהט"בית ,שהתבטאו במדיניות של איהגשת כתבי אישו מתוק הנחיות היוע המשפטי לממשלה,
התחלפו תו שני עשורי במכלול של חקיקת מג .חקיקה זו מכירה בקהילה ככזו שנאלצת להתמודד
ע יחס מפלה ,והיא מקימה הגנה מפני פגיעה באד בשל נטייתו המינית במכלול רחב של הקשרי ,
אשר יוצגו בקצרה בחלק זה.
החל משנות התשעי המאוחרות נערכו בחוק הישראלי תיקוני רבי  ,אשר עיקר איסור פלילי
וקביעת עוולות אזרחיות על הפליה או פגיעה באד בשל נטייתו המינית או שיוכו המגדרי .בי תיקוני
אלו נית למנות את התיקו לחוק איסור לשו הרע משנת  ,1997אשר היה הראשו בחקיקה הפלילית
שהכיר במעמד המיוחד של קרבנות להט"בי  .להגדרת לשו הרע נוס ג פרסו דבר שעלול לבזות
אד בשל "גזעו ,מוצאו ,דתו ,מקו מגוריו ,מינו או נטייתו המינית" 25.שנה לאחר מכ נחקק חוק
למניעת הטרדה מינית ,הקובע עבירות פליליות בגי הטרדה מינית או התנכלות על רקע מיני .הטרדה
מינית הוגדרה בחוק ,בי השאר ,כ"התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאד ביחס למינו או
מיניותו ,לרבות נטייתו המינית" 26.כ ג בחוק איסור הפליה במוצרי  ,בשירותי ובכניסה למקומות
בידור ומקומות ציבוריי  ,הקובע עבירה פלילית ועוולה אזרחית בגי הפליה בקבלת שירותי או
מוצרי בגי השתייכות לקבוצות שונות ,לרבות הפליה על רקע מי או נטייה מינית 27.למותר לציי
שחקיקה זו אינה עומדת בריק; לצדה תוקנו תקנות ונקבעו הלכות שהצטרפו לשינוי רחב יותר ,החוצה
הספרה המשפטית ומתרחש בזירות נוספות ,כמו הזירה התקשורתית ,הצבא ,מערכת החינו
את ֶ
וההשכלה הגבוהה .דמותו השטוחה והחדממדית של ההומוסקסואל ,המאופיי דר התנהגותו
המינית ,התעבתה והתרחבה ,ואל השיח הציבורי והמשפטי נכנסו לסביות ,טרנסג'נדרי  ,דיו על הורות
ועל זכויות סוציאליות ועוד28.

24
25
26
27
28
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ראו למשל עע"א )מחוזי ת"א(  2260/08שלגי נ' שירות בתי הסוהר )פורס בנבו.(8.1.2009 ,
חוק איסור חוק לשו הרע )תיקו מספר  ,(5התשנ"ז– ,1997ס"ח  .70להשלמת התמונה נציי שבתיקוני
מאוחרי יותר נוספה ג הוראה האוסרת על ביזוי אד בשל גילו או מוגבלותו .להרחבה בנושא ראו הדי
ויטרבו "לשו הרע" בספר זה.
חוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח– ,1998ס"ח  .166לדיו מרחיב בנושא ראו אורית קמיר "כבוד האד
של להט"ב בהקשר התרבותי הישראלי :הצעה פרשנית לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו ולאיסור הטרדה
מינית" בספר זה.
חוק איסור הפליה במוצרי ,בשירותי ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי ,התשס"א–,2000
ס"ח .58
ראו למשל עירא הדר "זכויות כלכליות לזוגות מאותו המי" בספר זה.
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בשנת  2004נחקק הסעי המהותי ביותר מבחינת ההגנה שיכול המשפט הפלילי להעניק לקהילת
הלהט"ב ,כמיעוט החשו לפגיעות מהציבור הרחב ,והוא הסעי המגדיר עבירות שנאה .סעי 144ו
לחוק העונשי תיק את החוק וקבע שפשע שנאה הנו נסיבה מחמירה ,המכפילה את עונש המקסימו
הקבוע בשל עבירות פליליות ,א אלה נעשו מתו מניע של גזענות או של "עוינות כלפי ציבור מחמת
דת ,קבוצה דתית ,מוצא עדתי ,נטיה מינית או היות עובדי זרי " .נוכח חשיבותו של הסעי
ומחלוקות שונות בדבר אופ יישומו ,נרחיב מעט את דברינו על עקרונותיו ועל הביקורת המופנית
כלפיו.
 .2עבירות שנאה
)א( על חשיבותה ומגבלותיה של הוראת החוק
בעשורי האחרוני החלו שיטות משפט מערביות רבות להגדיר עבירות מיוחדות לפשעי שנאה ,בדר
של קביעת כעבירות נפרדות או באמצעות הגדרת כנסיבה מחמירה לענישה .הגדרת פשעי השנאה
מכוונת לשלול התנהגות בעלת אופי עברייני שהמוטיבציה לביצועה נובעת מחשיבה סטריאוטיפית,
מגזענות ומדעות קדומות המופנות כנגד קבוצה מסוימת .מדינות שונות נבדלות זו מזו במענה לשאלות
"מהו הפשע" וכלפי מי ה"שנאה" .כ ,בעוד מדינות אחדות דבקות בהגדרה מצומצמת למושאי
השנאה ,הכוללת גזע ,דת או לאו בלבד ,אחרות מוסיפות ומכלילות בגדרה אנשי בעלי מוגבלויות,
שנאה על רקע השתייכות פוליטית ,פגיעה על רקע השתייכות לשושלת מסוימת ועוד 29.מבט על הסדרי
חקיקה בעול מגלה מגמת הרחבה של מספר הקבוצות המהוות מושא לפשעי שנאה וסוגיה,
ובמסגרתה ג נכונות להכיר במי שנפגעי על רקע העדפה מינית או זהות מגדרית כזכאי להגנה
ולהכליל בקרב הקבוצות המוגנות30.
על פי רוב מוכווני פשעי השנאה כלפי קבוצות מוחלשות ,ובכ ה משמרי יחסי כוחות
השוררי בי הקבוצה שממנה מגיעי התוקפי לבי הקבוצה שהיא מושא הפגיעה .ככאלו ,ה אמצעי
לאישוש הכפיפות ה"ראויה" בי הקבוצות ,ולא פע ה חוברי למנגנוני ודפוסי רחבי יותר של
אידאולוגיה ושל אישוויו חברתי ופוליטי 31.מאפיי אחרו זה מלמד כי לעתי קרובות פשעי שנאה
ה ביטוי לתפיסות חברתיות המקובלות בקרב ציבור גדול בחברה ,ולכ ה זוכי לא פע בלגיטימציה
חברתית רחבה – ג א היא מועברת באמצעי עקיפי ומוסווי  .הבנת פשעי השנאה כחלק מיחסי

29

30
31

להרחבה ופירוט ראו סקירה משווה מקיפה של מרכז מחקר ומידע של הכנסת ,דינה צדוק ודפנה בפורת
הקבוצות המוגנות בעבירות שנאה )הכנסת – מרכז מחקר ומידעwww.knesset.gov.il/mmm/ (2004 ,
 .data/pdf/m00928.pdfהשוואה בי היק ההגנה החוקית ומושאיה בקרב מדינות ארצות הברית נית
למצוא באתר הליגה נגד השמצה .archive.adl.org/learn/hate_crimes_laws/map_framesets.html
להרחבה ודוגמאות ראו דפנה בפורת ודינה צדוק מי או נטייה מינית כרקע לעבירת הסתה או כמניע
המהווה נסיבה מחמירה :סקירה משווה )הכנסת – מרכז מחקר ומידעwww.knesset.gov.il/mmm/ (2004 ,
.data/pdf/m00936.pdf
לאחרונה פורסמה מהדורה מעודכנת של ספר הסוקר בהרחבה סוגיות פסיכולוגיות ,קרימינולוגיות
ומשפטיות הקשורות לפשעי שנאה ראו ) .NATHAN HALL, HATE CRIME (2nd ed. 2013ראו ג BARBARA
) ;PERRY, IN THE NAME OF HATE: UNDERSTANDING HATE CRIMES (2001קמיר ,לעיל ה"ש .26
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הכוח בחברה מעלה ציפייה שפשעי השנאה יפשטו וילבשו צורה בהתא לתרבות ,לזמ ,למקו ,
למגמות חברתיות ולאירועי דחק חברתיי 32.
מתובנות אלו עולה כי המוקד של פשעי השנאה הוא בהעברת מסר לחברי הקבוצה המותקפת .מי
שנופלי קרב לפשע שנאה ה כלי שדרכו מבקשי התוקפי להגיע לקולקטיב רחב ,לקהילת השיו
של הקרב ,ולהבהיר כי היא אינה רצויה או לגרו לשינוי באורחות חייה 33.בחירת הקרב על סמ
השתייכותו לקבוצה ה"אחרת" ,ולא על סמ מאפיי אינדיווידואלי ,מבטאת ממד של דהפרסונליזציה
של הקרב 34,ויש הקושרי בי ממד זה לבי נטייה להסלמה ולהחמרה באלימות המופנית כלפיו35.
מבחינת המשפט הפלילי ,ההצדקה לקביעת עבירה נפרדת או נסיבה המחמירה את הענישה בגי
פשעי שנאה טמונה בכ שמעגל הפגיעה שפשעי אלו יוצרי חורג מפגיעה בקרב עצמו .הוא מתרחב
אל עבר הקהילה הרלוונטית באמצעות זריעת פחד ,הטלת טרור ,יצירת דהלגיטימציה של הקהילה
והפיכת כל חבריה לקרבנות פוטנציאליי  .הצדקה זו נכונה ג במקרי שבה אי נפגע מסוי  ,כמו
ריסוס כתובות שטנה על מוסדות חינו ודת או במקומות מפגש או מגורי של חברי הקבוצה; פשעי
אלו ,אשר אי לה נפגע מידי ,יוצרי חשש מפני "אפקט וירוס" ,שכ בכוח להוביל לתגובת שרשרת
של מעשי שנאה ונק ההולכי ומסלימי 36.
הצדקה נוספת להחמרת הענישה על פשעי שנאה טמונה בהכרה ביחסי הכוח בי הפוגעי לקרבנות
וברצו לחייב את מערכת אכיפת החוק ליצור הגנה טובה יותר לקבוצות מוחלשות .קביעת עבירות אלו
מבטאת אפוא חשש שיחסי הכוחות החברתיי מחלחלי ג למשפט ולמערכת אכיפת החוק ועשויי
להוביל להטיה של האורגני הפועלי בה ,כ שאלו יעדיפו שלא להעמיד לדי נאשמי שביצעו
עבירות כלפי קהילות מוחלשות או להקל בדינ .
הצדקה שלישית היא רמת הפגיעה הפיזית והנפשית הגבוהה המאפיינת קרבנות של פשעי שנאה.
מחקרי מורי כי כמה גורמי מובילי לכ שעבירות שנאה גורמות לפגיעה אנושה יותר .גורמי אלו
ה האלימות החריפה במיוחד המופעלת בפשעי שנאה ,יסוד הדההומניזציה שחווה הקרב כחלק
מקבוצה מותקפת והעובדה שהפגיעה שסובל הקרב – תהיה אשר תהיה – מתלווה לרצ פגיעות
שחווה בעבר על יסוד השיו הקבוצתי שלו ,באופ שמעצי את הפגיעה הנוכחית .סיבה נוספת לפגיעה
החריפה בקרב פשע השנאה היא אופי התגובה החברתית לתקיפה ,במיוחד כאשר יש בה ביטוי של

32

33
34
35
36
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ספרות מקצועית רחבה יחסית עוסקת בניסיו להגדיר ולאבח את המוטיבציה לביצוע פשע שנאה ,תו
התייחסות לקשרי בי גורמי אישיותיי לבי גורמי חברתיי המהווי זרז לעלייה בפשעי שנאה:
Bureau of Justice Assistance – U.S. Department of Justice, A Policymaker's Guide to Hate Crimes,
)) NCJ 162304. p.13–21 (1999להלWilliam B. ;(A Policymaker's Guide to Hate Crimes :
Rubenstein, The Real Story of U.S. Hate Crimes Statistics: An Empirical Analysis, 78 TUL. L. REV.
1213 (2004); Neil Chakraborti & Jon Garland, Reconceptualizing Hate Crime Victimization
).Through the Lens of Vulnerability and “Difference”, 16 THEORETICAL CRIMINOLOGY 499 (2012
Maria Pabon Lopez, Race & Immigration Symposium: An Essay Examining the Murder of Luis
Ramirez and the Emergence of Hate Crimes Against Latino Immigrants in the United States, 44
) ,Chakraborti & Garland ;ARIZ. ST. L.J. 155 (2012לעיל ה"ש  ,21בעמ' .506–505
 ,PERRYלעיל ה"ש .31
 ,A Policymaker's Guide to Hate Crimesלעיל ה"ש  ,Rubenstein ;32לעיל ה"ש .32
 ,A Policymaker's Guide to Hate Crimesלעיל ה"ש .32
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תמיכה או הבנה של התוק ומעשיו .תגובה כזו יוצרת האשמה והוקעה חברתית של הקרב והשתקה
של הפגיעה ,בד בבד ע טיפוח תחושות של בושה ואשמה עצמית אצל הקרב.
ע זאת ,קיימת ביקורת המטילה ספק בהצדקות האמפיריות והנורמטיביות של חקיקה זו ,ובעיקר
במידת היעילות שלה לצמצו תופעות חברתיות של גילויי שנאה .חלק מהביקורת עניינו החשש
שגישה מוסדית עונשית נוקשה גורמת להעמקת קונפליקטי חברתיי ולהחמרת  .המבקרי סבורי
כי מוטב להפנות משאבי חברתיי לתמיכה בנפגעי  ,לפעולות חינו או לניסיו להביא את הצדדי
להליכי של צדק מאחה.
מבקרי אחרי גורסי כי החקיקה נגד פשעי שנאה מופנית ,בסופו של דבר ,להחמרת ענישה של
קבוצות אוכלוסייה מודרות ופגיעות ,שעליה ביקשה החקיקה לכאורה להג .יישו מדיניות ענישה
מחמירה כלפי התוקפי מפנה את הזרקור החברתי לעברייני ספציפיי  ,בדר כלל מאוכלוסיות
מוחלשות בשולי הקבוצה החזקה ,ולא לגורמי ולמוסדות החברתיי שמקדמי תפיסות גזעניות
והפליה37.
הטיעוני שנפרסו עד כה מתייחסי לכל הגדרה של פשע שנאה .ואול  ,לפשעי שנאה כלפי
הקהילה הגאה ,כקבוצה מרכזית הסובלת מהתנכלות ,יש מאפייני ייחודיי  .ניתוח של נתוני דיווח על
אודות פשעי שנאה בארצות הברית העלה שהקבוצות העיקריות המדווחות על פשעי שנאה ה חברי
קהילת הלהט"ב ,יהודי ואפרואמריקני  .הנתוני  ,אשר נאספו החל משנות התשעי  ,מלמדי
ששיעור הדיווח על פגיעות על רקע נטייה מינית הוא כ 18לכל  100,000איש – שיעור הגבוה פי שניי
וחצי משיעור הדיווח של חברי הקבוצות האחרות38.
בתו קהילת הלהט"ב ,האוכלוסייה החשופה ביותר לפשעי שנאה הנה אוכלוסיית הטרנסג'נדרי .
מחקרי מראי כי ככל שקבוצה רחוקה יותר מהתנהגות וממראה הטרונורמטיביי טיפוסיי היא
תהא חשופה יותר לאיומי ולפגיעה 39.מחקרי אלו זוכי לתמיכה ג בישראל ,בנתוני המתפרסמי
בשני האחרונות על ידי מרכז ניר כ" ,הפועל במסגרת האגודה לשמירת זכויות הפרט ,ואשר
מבוססי על דיווח אישי לאתר האינטרנט של המרכז .מהנתוני עולה שחלקה של האוכלוסייה

37

38

39

להתייחסות באופ ביקורתי למגמה של חקיקת חוקי שנאה ראו Heidi M. Hurd & Michael S. Moore,
Punishing Hatred and Prejudice, 56 STAN. L. REV. 1081 (2004); Karen Franklin, Good Intentions:
The Enforcement of Hate Crime Penalty-Enhancement Statutes, 46 AM. BEHAVIORAL SCIENTIST 154
(2002); Jessica S. Henry, Hate Crime Laws: a Critical Assessment, in HATE CRIMES 183 (Barbara
) ,HALL ;Perry, Brian Levin, Paul Iganski, Randy Blazak & Frederick M. Lawrence eds., 2009לעיל
ה"ש  ,31פרקי Bill Dixon & David Gadd, Look Before you Leap: Hate Crime Legislation ;9–8
).Reconsidered, 40 S. AFR. CRIM. Q. 25 (2014
 ,Rubensteinלעיל ה"ש  .32לסקירת מאפייני פסיכולוגי וחברתיי של אלימות כלפי להט"ב ראו
Gregory M. Herek, J. Roy Gillis & Jeanine C. Cogan, Psychological Sequelae of Hate-Crime
Victimization Among Lesbian, Gay, and Bisexual Adults, 67 J. CONSULTING & CLIN. PSYCHOL. 945
(1999); Ilan H. Meyer, Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual
).Populations: Conceptual Issues and Research Evidence, 129 PSYCHOL. BULL. 674 (2003
לניתוח הקשר בי מעמד חברתי לבי חשיפה לאלימות ויחס כלפיה ראו Doug Meyer, Evaluating the
Severity of Hate-Motivated Violence: Intersectional Differences Among LGBT Hate Crime Victims,
) .44 SOCIOLOGY 980 (2010להתייחסות לפשעי שנאה כלפי טרנסג'נדרי ראו NEIL CHAKRABORTI & JON
).GARLAND, HATE CRIME: IMPACT, CAUSES AND RESPONSES ch. 5 (2009
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הטרנסג'נדרית מתו כלל הדיווחי על פגיעות להט"בופוביות גדול באופ ניכר ביחס לגודלה של
קהילה זו 40.נוס על כ ,נראה שכאשר נטייה מינית או זהות מגדרית חוברות לזהויות וקבוצות מודרות
אחרות ,נתוני חברי הקהילה לשנאה כפולה המגבירה את מידת הפגיעות ,תדירותה ועוצמתה41.
לקהילת הלהט"ב מאפייני המייחדי אותה מקבוצות מיעוט אחרות ומובילי לכ שהתמודדותה
ע פשעי שנאה שונה מאלו של קבוצות אחרות .חבריה של קהילת הלהט"ב חוצי מגזרי  ,מעמדות
ומבני משפחתיי  .בניגוד לקבוצות הסובלות מהתעמרות ואלימות על רקע גזע ,דת או לאו  ,קהילות
המוצא של חברי הקהילה אינ מהוות בדר כלל מושא לשנאה להט"בופובית ,ופעמי יכולות א
להיות המקור לה .עובדה זו אולי מאפשרת מידה רבה יותר של היטמעות בקרב האוכלוסייה הכללית,
א ג מותירה לא אחת את הקרב ללא רשת חברתית תומכת אשר יכולה להבי את התחושות העולות
בעקבות הפגיעה ולהזדהות עמ .מחקר שנער בקרב בני נוער הומוסקסואלי  ,לסביות וביסקסואלי
מצא כי אלו מביניה שהתגוררו בשכונות שנודעו בשיעורי גבוהי של אירועי תקיפה על רקע
להט"בופובי דיווחו על ניסיונות ומחשבות אבדניות בשיעורי גבוהי יותר מאשר אלו שהתגוררו
בשכונות שבה שכיחות של פשעי שנאה אלו הייתה נמוכה42.
)ב( החקיקה בנוגע לפשעי שנאה בישראל
עד שנת  2004הכיר המחוקק הישראלי במסגרת חוק העונשי רק בעבירות המבוצעות על רקע של
גזענות ככאלו שהרקע לה יכול לשמש כנסיבה מחמירה לעונש" .גזענות" הוגדרה באופ מצמצ
יחסית כהתייחסות לגזע ,צבע או מוצא לאומיאתני .באותה שנה התקבל כאמור תיקו לסעי אשר
קבע כנסיבה מחמירה פגיעה באד על רקע "עוינות כלפי ציבור" מפאת השתייכות לאחת הקבוצות
המוגנות בסעי ,וביניה נטייה מינית .ובלשו הסעי:
144ו).א( העובר עבירה מתו מניע של גזענות כהגדרתה בסימ א' 1או של עוינות כלפי
ציבור מחמת דת ,קבוצה דתית ,מוצא עדתי ,נטיה מינית או היות עובדי זרי  ,דינו –
כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שני  ,הכל לפי העונש הקל יותר.
נוסח מוקד של ההצעה ביקש לכלול בגדרה כל פגיעה באד בשל השתייכותו לציבור מסוי  ,מבלי
להגדיר ולתח את אופי הציבור או סוגו .התפיסה שעמדה בבסיס הצעה זו היא שהחומרה המיוחדת,

40
41

42

902

מרכז ניר כ" הוק בשנת  2012והוא פועל לאיסו דיווחי על פגיעה להט"בופובית ,למיפוי סוגי הפגיעה
ולפרסומ .דוח כללי יחסית המסכ את הדיווחי מפורס באתר האגודה לשמירת זכויות הפרט .הדוח
זמי בכתובת.www.glbt.org.il/he/aguda/articles.php?articleID=2056 :
בספרות הפמיניסטית נקבעו המונחי  Intersectionalityאו  Intersectionalismלתיאור מערכת הדיכוי
המוגברת הנובעת מהשתייכותו של אד לקבוצות מיעוט שונות .מאמר של הדר דנציג רוזנברג ונעמי
לבנקרו "אלימות הגירתית" עיוני משפט לז)) (2טר פורס( עוסק בנקודת המפגש של קבוצות מוחלשות
בחברה הישראלית :נשי נפגעות אלימות במשפחה ונשי מהגרות .מונחי אלו עשויי לשמש לתיאור
ה"צמתי" שבה מצטלבות זהות מגדרית או נטייה מינית "שונות" ע שייכות לקבוצות מוחלשות אחרות
כגו גזע ,מי ,השתייכות מעמדית וכדומה ,אשר מובילה לפגיעות מוגברת של מי שמשתייכי לקבוצות
אלו.
Brian Mustanski et al., Envisioning an America Without Sexual Orientation Inequities in Adolescent
).Health, 104 AM. J. PUB. HEALTH 218, 220 (2014
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מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב ,משפט פלילי ואכיפת החוק

המצדיקה ג ענישה מחמירה ,נגרמת מעצ הפגיעה באד בשל השתייכותו לקבוצה וכי סוג הקבוצה
וזהותה אינו מעלה ואינו מוריד 43.ההצעה בנוסח זה לא התקבלה ,והמחוקק נקט גישה שביקשה
לצמצ ולהגדיר את הקבוצות שסובלות מיחס מפלה ואלי ולהג עליה במפורש.
המחוקק ג קבע רשימה של עבירות שעליה חל הסעי ,הכוללות עבירות אלימות ,רכוש ,איומי ,
פגיעה ברכוש ובריונות וכ עבירות בשירות הציבור וכלפיו )לדוגמה ,שימוש לרעה בסמכות הנתונה
לאד מכוח משרתו( ועוד 44.התנאי להכללת של עבירות אלה הוא שהעונש הקבוע בצד הוא פחות
מעשר שני .
)ג( ניתוח ביקורתי של ההסדר החוקי
הבעייתיות בהגדרתה של עבירת השנאה וצמצומה לעבירות בדרגת חומרה קלה ובינונית התעוררה
בעקבות הגשת כתב האישו בגי הרצח בבר נוער .פיגוע הירי בבית אגודת הלהט"ב בתל אביב
במוצאי שבת ,ה 1באוגוסט  ,2009שבו נרצחו שני צעירי ונפצעו עשרה ,הוא מהאירועי הקשי
והמטלטלי שעברו על הקהילה הלהט"בית בישראל .בעקבות הרצח זכתה הקהילה לחיבוק ממסדי
חסר תקדי מפוליטיקאי שקוד לכ היססו לתמו בה בגלוי 45.מנגד ,התגובה של חלק ממשפחות
הנפגעי חשפה את עוצמת ההומופוביה והניכור שעמה נדרשי להתמודד בני נוער להט"בי  .הרצח
והתגובה הממסדית אליו עוררו ויכוחי הקשורי לפוליטיקה הפנימית בקהילה ולתפיסות חברתיות
כלפיה 46.בימי שלאחר הרצח החל ויכוח ביחס להגדרתו כרצח שנאה .לצד הקולות הברורי בתו
הקהילה שהגדירו אותו כרצח שנאה וביטוי להומופוביות גלויה וסמויה ,נחשפה הבלוגוספרה לביטויי
הומופוביי ולביקורת על שימוש ברצח לצרכי פוליטיי של הקהילה .ביולי  ,2013לאחר חקירה
משטרתית מאומצת ,הוגשו כתבי אישו נגד שלושה עברייני מוכרי למשטרה ,אשר נחשדו כי ביצעו
את הרצח מתו רצו לפגוע במנהל הברנוער ,כנקמה על פגיעה מינית שהוא פגע ,לכאורה ,באחיו של
החשוד המרכזי ומתו עוינות לנטייתו המינית .לאחר שהחקירה הפכה לגלויה פנתה האגודה לזכויות
הפרט לפרקליטות בדרישה לכלול בכתב האישו ג עבירה של פשע שנאה .לפי דיווח בעתונות,
הדרישה נועדה להבהיר את המהות הנורמטיבית של המעשה וכ להקל את קידומה של הצעת חוק

43

44

45
46

כ נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק העונשי )תיקו מס' ) (82עבירה בשל השתייכות לקבוצה(,
התשס"ד– ,2004ה"ח " :173קשה להצדיק הבחנה בחומרה בי מעשה עבירה שנעשה כנגד אד בשל
השתייכות לגזע ,צבע או מוצא לאומי אתני לבי מעשה עבירה שנעשה כנגד אד בשל השתייכות או נטייה
מינית ,השתייכות דתית או השתייכות לציבור מסוי אחר ] [...פגיעה באד בשל השתייכות לציבור מסוי
פוגעת באד מעבר לפגיעה הגלומה במעשה עצמו .היא פוגעת בזהותו של אד ובכבודו כאד .וכ
בקבוצת האוכלוסיה שאליה הוא משתיי ובתחושת הבטחו של כלל חבריה בחברה".
ס' 144ו)ב( לחוק העונשי מגדיר "עבירה" לצור סעי זה כ"עבירה נגד הגו ,החירות או הרכוש ,עבירה
של איומי או סחיטה; עבירות של בריונות ותקלות לציבור ושל מטרדי הכלולי בסימני ט' וי"א בפרק
זה ,ועבירה בשירות הציבור וכלפיו הכלולה בפרט ט' סימ ד' ,הכל למעט עבירה שהעונש שנקבע לה הוא
מאסר עשר שני ומעלה".
יאיר קדר "אימפריית הגאווה" האר דעות .www.haaretz.co.il/opinions/1.1205681 7.6.2010
אייל גרוס "הפוליטיקה של זכויות הלהט"ב :בי )הומו( נורמטיביות ו)הומו( לאומיות לפוליטיקה
קווירית" מעשי משפט ה ) (2013) 101להל :גרוס "הפוליטיקה של זכויות הלהט"ב"(.
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לתשלו פיצויי לנפגעי הירי ,כנפגעי פשע שנאה 47.בשולי הדברי נציי כי כתשעה חודשי לאחר
הגשת כתב האישו  ,בעקבות ראיות חדשות שפגעו באמינותו של עד המדינה ,בוטל כתב האישו
והפרשה נותרה לא מפוענחת48.
שתי ביקורות מרכזיות מופנות כלפי ההסדר החוקי ביחס לפשעי שנאה .הראשונה מצביעה על כ
שהמחוקק לא יצר השוואה מלאה בי עבירות שמבוצעות על רקע גזענות מסורתית המתייחסת לצבע,
לגזע או למוצא לבי השתייכות לקבוצות שנוספו בתיקו לחוק משנת  .2004ביחס לראשונות מכיר
החוק ג בעבירות המצמצמות את חופש הביטוי ,כגו הסתה והחזקת פרסומי גזעניי  ,בעוד אות
עבירות המבוצעות כלפי קבוצה דתית ,מוצא אתני ונטייה מינית ,אינ מהווה "פשע שנאה" כפשוטו של
החוק 49.ההסבר המקובל להבדל זה נשע על הרצו המסורתי של המחוקק להימנע מפגיעה בחופש
הביטוי ,ולצמצ ככל האפשר בעבירות המבוססות על פגיעה כזו .ההגנה על חופש הביטוי נשמרת ג
באמצעות הדרישה לאישור היוע המשפטי לממשלה בהגשת כתבי אישו בגי עבירות על רקע של
גזענות שאכיפת כרוכה בפגיעה בחופש הביטוי.
ביקורת שנייה נוגעת לחומרת העבירות שעליה יכול לחול הסעי של פשעי שנאה .הקושי נוצר
מכיוו שהמחוקק הגביל את הנפקות העונשית של היות העבירה פשע שהתבצע על רקע של גזענות או
שנאה לתוספת של חמש שנות מאסר לכל היותר .לצור כ נקבע שתקרת הענישה בגי ביצוע עבירה
על רקע של פשע שנאה תעמוד על עשר שני )כפל העונש עבור העבירה הספציפית או עשר שנות
מאסר ,הנמו מביניה ( .בהתאמה נקבע בסעי 144ו)ב( שהנסיבה המחמירה של פשע שנאה תתלווה
א ורק לעבירות שהעונש בגינ אינו גבוה מעשר שנות מאסר .טכניקת חקיקה זו יוצרת תוצאה
אבסורדית שלפיה דווקא במקרי שבה גזענות ושנאה מובילות לפשעי החמורי ביותר אי אפשרות
לתת ביטוי פורמלי בכתב האישו או בענישה לעובדה שהמניע לביצוע העבירה היה מניע של שנאה50.
טיעו שיכול לתמו בטכניקת החקיקה שנקט המחוקק קשור לכ שבעבירות החמורות ,שהעונש
הקבוע בצד הוא מעל עשר שנות מאסר ,יש לבית המשפט מרחב גדול מאוד של שיקול דעת בגזירת
הדי ,והוא יכול לתת ביטוי עונשי מחמיר למניע לביצוע העבירה ג ללא קיומה של נסיבה מחמירה
המאפשרת את הכפלת העונש .להערכתנו ,יש ג טע רב במדיניות חקיקתית אשר מבקשת להגביל
ולווסת את עוצמת המשקל העונשי שיש לתת למניע השנאה שעמד ביסוד העבירה ,במיוחד כאשר
משקל זה מצטבר לעונש הקבוע בגי ביצוע .ע זאת אנו סבורות כי ראוי לשקול שינוי בטכניקת
החקיקה שנקט המחוקק בהגדרת פשעי השנאה ,באופ שיתאפשר ויסות המשקל העונשי שראוי לתת
למניע השנאה מבלי שייווצר אבסורד נורמטיבי המביא לכ שדווקא בעבירות החמורות ביותר אי
ביטוי פורמלי למניע זה .דוגמה אחת להסדר חקיקתי כזה היא שינוי ההגדרה של פשע השנאה והפיכתו
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מערכת ערו הגאווה "האגודה דורשת :להאשי את חגי פליסיא ג בפשע שנאה"  MAKOגאווה
.www.mako.co.il/pride-news/local/Article-2e4aa871eae9f31006.htm 2.7.2013
גיא פלד "תיק הברנוער קרס סופית :כתב האישו נגד חגי פליסיא בוטל" 9.3.2014 MAKO
.www.mako.co.il/news-law/legal/Article-d2d481b8fd6a441004.htm
תיקו חקיקה שניסה להוביל חבר כנסת ניצ הורבי בשנת  2010במטרה להשוות את מעמד של פשעי
השנאה לזה של עבירות על רקע גזענות נדחה :הצעת חוק העונשי )תיקו – הסתה לגזענות( ,התשס"ט–
.www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/racism_incitement_bill_amendment_2009.pdf ,2009
אנחנו מבקשות להודות לאס שר שהפנה את תשומת ליבנו לסוגיה זאת ,לקושי הערכי שהיא מעוררת
ולפתרונות אפשריי.
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מנסיבה מחמירה )המכפילה את הענישה שנקבעה בעבירת המקור( לעבירה עצמאית ,אשר עונש
המקסימו הקבוע בצדה אחיד .בדר זו נית יהיה ,במקרי שבה יש בסיס ראייתי לכ שהעבירה
התבצעה מתו מניע של שנאה ,להעמיד נאשמי לדי בגי ביצוע עבירת שנאה כעבירה עצמאית
נוספת לכל עבירה אחרת .גישה אחרת היא הכללת מניע השנאה כחלק מהוראות החוק המבקשות
להבנות את שיקול הדעת של בית המשפט בהלי גזירת הדי 51.במסגרת זו יהיה מניע השנאה חלק
ממארג הנסיבות הקשורות לביצוע עבירה ואשר משפיעות לחומרה על מתח העונש ההול  .טכניקת
חקיקה זו תחייב את התביעה לפרט את מניע השנאה בכתב האישו ולהוכיחו; במקרי שבה יוצג
לפני בית המשפט בסיס ראייתי להתרחשות נסיבה מחמירה זו ,הוא יידרש להתייחס אליה כחלק
מהמבחני המנחי את שיקול דעתו בכל עבירה ועבירה52.

ד .משוואה ע נעלמי – ביקורת על דר יישומ של ההסדרי החוקיי
בעשורי האחרוני נית כאמור לזהות מגמה ברורה בחקיקה הפלילית ,שהחלה ע ביטול האיסור
הפלילי על משכב זכר ,ועיקרה עיגו נורמות שתכלית הגנה על אורח חיי הלהט"בי .התפיסה
המשתקפת בחוק הפלילי כיו מבטאת עמדות המכירות בחופש בביטוי המיניות )ככל שה נעשי
במסגרת הנורמות המקובלות על התנהגות מינית ,כלומר בהסכמה ,ללא ניצול יחסי כוח ותו הגנה
מפני ניצול מיני של ילדי וקטיני ( והמכירות ג בחובת החברה להג על מי שמקיי אורח חיי שונה
מפני פשעי שנאה ,הפליה או הדרה.

51

52

בשנת  2012נחקק בחוק העונשי פרק העוסק בשלבי שעל בית המשפט לבחו כחלק מתהלי גזירת
הדי .השלב הראשו הוא קביעת מתח העונש ההול ,אשר משק את היחס החברתי הגמולי ההול
כלפי העבירה .המתח נקבע ,בי היתר ,על פי רשימה של נסיבות הקשורות לביצוע העבירה ואשר
משפיעות על הערכת חומרתו .חלק מהנסיבות הללו ,כמו לקות נפשית או שכלית של מבצע העבירה,
יכולות להביא להקלה במתח העונש ההול ,וחלק מה ,כמו פעולה מתו אכזריות או ניצול של קרב
העבירה ,יכולות להביא להחמרת המתח .למתח העונש ההול שקובע בית המשפט יש השפעה לא רק
על הענישה במקרה ספציפי ,אלא ג על ענישה בגי אירועי פליליי הנעשי בנסיבות דומות .רק לאחר
קביעת המתח נדרש בית המשפט להחליט א לחרוג ממנו לקולא )מטעמי של שיקו הנאש( או
לחומרה )מטעמי הגנה על הציבור( .בשלב שלישי מתייחס בית המשפט לאינטרס ההרתעה ולנסיבות
האישיות של מבצע העבירה )רקע אישי ומשפחתי ,עבר פלילי ,תרומה קודמת של הנאש לחברה ,מאמציו
לפצות את נפגע העבירה ועוד( כדי לקבוע את העונש המתאי בתו המתח.
לפירוט והרחבה ראו יניב ואקי ויור רבי "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה :תמונת מצב והרהורי
על העתיד לבוא" הפרקליט נב  ;(2013) 413חגית לרנאו וישי שרו "שמונה הכרעות ערכיות בחקיקת חוק
הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה" הסניגור .(2012) 14 ,183
גישה זו עוקבת במידה מסוימת אחר טכניקת החקיקה באיסור הפדרלי בארצות הברית ,אשר הופכת את
היסוד של פשע שנאה לנסיבה מחמירה במודל של טבלאות ענישה ) (SGLהמקובל ש וכ ב Criminal
 Justice Actבאנגליה המנחה את בית המשפט להחמיר בעונש של עבירות שהתבצעו על רקע מניע של
שנאה .ראו לעניי זה מסקנות מדוח של המועצה המשפטית לבחינת רפורמות חקיקה באנגליה ,הממליצה
על מדיניות דומהLAW COMMISSION, HATE CRIME: SHOULD TH CURRENT OFFENCES BE EXTENDED?, :
(Law Com No. 348), (May 2014), available at https://www.gov.uk/government/uploads/system/
.uploads/attachment_data/file/316099/9781474104852_Web.pdf
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הג שהשינוי שחל בחקיקה חשוב עד מאוד ,בחינה מקיפה של יחס החברה והמשפט הפלילי
הישראלי לקהילת הלהט"ב מחייב בחינה של המישור המעשי של אכיפת הוראות החוק ויישומ 53.את
מישור זה נית לבחו דר עיו בפסקי די וכ מתובנות הלקוחות מספרות אקדמית העוסקת בקשר
שבי קהילת הלהט"ב למשפט הפלילי .נית להצביע על שלוש ביקורות מרכזיות כלפי מערכות
האכיפה של המשפט הפלילי :הראשונה ,והשכיחה ביותר ,היא ביקורת על איאכיפה בגי עבירות
פליליות המתבצעות כלפי קהילת הלהט"ב; ביקורת שנייה מתייחסת לאיאכיפה נגד עבירות בתו
קהילת הלהט"ב ,בעיקר עבירות של אלימות אינטימית בי זוגות להט"בי ועבירות מי בי חברי
הקהילה; ביקורת שלישית ,הבאה מכיוו לימודי המגדר ,מתייחסת לעוד אכיפה של עבירות ,בעיקר
עבירות מי ,אשר אינו מביא בחשבו את הזהות המגדרית הייחודית של מבצע העבירה .לפי ביקורת זו,
העמדה לדי בשל התנהגות שמאפיינת התנהגות מגדרית שונה מבטאת תפיסות חברתיות שביסוד
הרצו להג על נורמות התנהגות מגדריות המתאימות לחברה הטרוסקסואלית.
 .1היעדר אכיפה של חקיקת המג ופשעי שנאה
הביקורת הראשונה והנפוצה ביותר ביחס למדיניות האכיפה ,מתייחסת לאיאכיפה במקרי של עבירות
פליליות המתבצעות כלפי קהילת הלהט"ב .הטענה הבסיסית היא כי על א שכיחות של אירועי
אלימות והדרה כלפי קהילת הלהט"ב ,תופעה זו כמעט אינה מתורגמת לפעולות אכיפה נגד התוקפי ,
ה בשל מיעוט הדיווח על אירועי אלו וה בשל קושי של מערכת אכיפת החוק ,כמו ג של נפגעי ,
להגדיר את העבירות המדווחות כפשעי שנאה54.
ואכ ,חיפוש במאגרי נתוני רשמיי מעלה כי למרות חקיקת המג המרובה ,ובעיקר הוראת החוק
נגד פשעי שנאה ,אי כמעט אזכורי של הוראות חוק אלו .כ ,לדוגמה ,מאגרי נתוני רשמיי  ,כמו
השנתו הסטטיסטי של משטרת ישראל ודוחות שנתיי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,המכילי
פירוט על מגמות של חקירות פליליות ושל כתבי אישו  ,חסרי התייחסות כלשהי לקטגוריה של
פשעי המתבצעי על רקע מניע של שנאה55.

53

לאחרונה פורס דוח של נציבות האומות המאוחדות לזכויות אד הסוקר התפתחויות בחקיקה ובמדיניות
כלפי הקהילה הלהט"בית ברחבי העול .המגמה הכללית עליה מצביע הדוח דומה לזו שמאפיינת את
ישראל :ביטול חקיקה פלילית האוסרת על התנהגות מינית הומוסקסואלית ,אימו חקיקת מג והשקעה
חברתית בהכשרת סוכני של מערכת אכיפת החוק לזהות ולהתמודד ע אלימות והפלייה כלפי קהילת
הלהט"ב .א לצד מגמה חיובית זו ,ממשיכות אלימות ופגיעה בזכויות אד על רקע להט"בי .לעיו בדוח
ראו UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, DISCRIMINATION AND VIOLENCE
)AGAINST INDIVIDUALS BASED ON THEIR SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY (A/HRC/29/23
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).(2015
Gregory M. Herek, Hate Crimes against Lesbians and Gay Men: Issues for Research and Policy, 44
AM. PSCHOL. 948 (1989) ; Kath Browne, Leela Bakshi & Jason Lim, "It's Something you Just Have
to Ignore": Understanding and Addressing Contemporary Lesbian, Gay, Bisexual and Trans Safety
).Beyond Hate Crime Paradigms, 40 J. SOC. POL'Y 739 (2011
משטרת ישראל ,אג התכנו והארגו שנת המפנה  :2013השנתו הסטטיסטי של משטרת ישראל )(2014

 .www.police.gov.il/Doc/TfasimDoc/shnaton2013v4.pdfלדיווחי הלמ"ס ראו ?www.cbs.gov.il/reader/
.MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=394

זכויות הקהילה הגאה בישראל

מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב ,משפט פלילי ואכיפת החוק

ג בפסיקת בתי המשפט באר אי כמעט אזכור של שימוש בחקיקת המג במסגרת המשפט
הפלילי 56.מעיו בפסיקה עולה כי לצד שימוש ברטוריקה המוקיעה את הפגיעה באוכלוסיית הלהט"ב
על רקע מוחלשות 57,ג במקרי שבה נית היה לעשות שימוש פורמלי בסעי 144ו מסתפקי
התביעה ובתי המשפט בשימוש במונחי כמו הומופוביה ושנאה ,ללא אזכור הסעי המחמיר או
הרשעה לפיו58.
אחת הדוגמאות הבולטות לחוסר השימוש של התביעה או בתי המשפט בחקיקת המג היא בעניינו
של ישי שליסל ,אשר ביוני  2005דקר בסכי שלושה מהצועדי במצעד הגאווה בירושלי  .שליסל
הועמד לדי בגי שלוש עבירות של ניסיו לרצח .נוכח חומרת העבירות ,אשר העונש הקבוע בצד כל
אחת מה הוא  20שנות מאסר ,לא הייתה אפשרות לכלול בכתב האישו ג את סעי 144ו ,המתייחס
לפשעי שנאה ,א האופי הלהט"בופובי של המעשה בא לידי ביטוי בגזר הדי .בתשובה לכתב האישו
טע הנאש כי פעל מתו ערפול חושי וכאוטומט ,כשליח של הקדוש ברו הוא ,נוכח חילול הש
הגדול שהיה כרו בתהלוכה .בית המשפט דחה טענה זו בקובעו שהתלבטות הנאש לפני ביצוע
המעשה והעובדה שסימ לו למטרה לפגוע דווקא במי שאחז בדגל הגאווה מלמדי על שיקול דעת
ושליטה ,במיוחד נוכח העובדה שלנאש לא הייתה היסטוריה של מחלת נפש .בית המשפט קבע
שהנאש פעל מתו פנטיות ,כשהוא מונע מהחלטה פנימית שלא להניח למצעד להסתיי בשלו  ,וכי
מעשיו מבטאי השקפת עול הנעדרת כל סובלנות כלפי משתתפי המצעד 59.בגזר הדי עמד בית

56

57
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החיפוש במאגרי המידע נסמ על בחינה פרטנית של פסקי די שבה מוזכר סעי 144ו וכ באמצעות
השימוש במילות מפתח כגו "פשע שנאה" ו"הומופוביה" .נציי כי ג במאגר המידע שפורס לאחרונה
על ידי הפקולטה למשפטי באוניברסיטת תל אביב מובאי רק שבעה גזרי די של פשעי שנאה נגד
להט"ב )נית לעיי במקרי אלו בwww.lgbtlaw.tau.ac.il/%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99-
.(%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91
כ למשל בת"פ )מחוזי ב"ש(  8281/03מדינת ישראל נ' נביל )פורס בנבו (3.5.2005 ,מתייחס בית
המשפט לעובדה שבחירת המתלונ נעשתה על רקע נטייה מינית ולאינטרס הציבורי שיש בהוקעת המעשה
והגנה על "חריגי בחברה" .דוגמה נוספת נית למצוא בפסק די בע"פ )מחוזי ת"א(  40050/07מדינת
ישראל נ' חאז )פורס בנבו (9.9.2008 ,שעסק במעשי שוד יזומי שבוצעו בצוותא ,שבה הוצב אחד
מחברי הקבוצה כפתיו עבור גברי שביקשו לקיי יחסי מי הומוסקסואליי ולאחר מכ נשדדו .בהחלטה
על הארכת המעצר מתייחס בית המשפט לחומרת המעשי וכ עושה שימוש בסטריאוטיפי ביחס חברי
הקהילה הגאה ההומוסקסואלי]" :המשיבי[ תכננו את מעשי השוד כלפי אוכלוסיה חלשה ] [...תו
הנחה שכוח של אלה לא יעמוד לה למול מספר תוקפי שיתקפו אות ,ואולי ג מתו הנחה שעצ
המעמד הוא כה מביש עבור המתלונני עד אשר אלה יהססו בטר יפנו".
כ לדוגמה ,בת"פ )שלו ת"א(  385131210מדינת ישראל נ' גבארי )פורס בנבו (7.5.2012 ,הורשע
נאש בתקיפת שני בני אד באמצעות אלת ע וסכי על רקע היות הומוסקסואלי .הנאש לא הורשע
פורמלית בסעי 144ו ,א השופטת מתייחסת לחומרה היתרה שיש במעשה שנעשה על רקע סלידת
הנאש מנטיית המינית של המתלונני .במקרה אחר הגיע אד לפאב של הקהילה הלסבית והחל מאיי
על הנוכחות באמצעות גרז .בפסק הדי ,שבו נגזרו על הנאש שמונה חודשי מאסר בפועל ,מאסר על
תנאי ,קנס ופיצויי ,מיוחסת לו התנהגות מתו מניע של "הומופוביה" אול אי אזכור של סעי 144ו
)ת"פ )שלו ת"א(  195610613מדינת ישראל נ' כה )פורס בנבו .((14.7.2014 ,בעפ"ג )מחוזי חי'(
 598080613מדינת ישראל נ' אלפאר )פורס בנבו ,(7.8.2013 ,מקרה שבו הותק צעיר בג ציבורי על
רקע זיהויו כהומוסקסואל ,מתקבלת הטענה כי מדובר ב"פשע שנאה" ,אול בפועל הוראות ס' 144ו אינ
מוצאות ביטוי בגזר הדי.
פ"ח )מחוזי י(  843/05מדינת ישראל נ' שליסל )פורס בנבו.(31.1.2006 ,
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המשפט באופ מפורש יותר על האופי הלהט"בופובי של המעשה ונת משקל לעובדה שהנאש ביצע
את העבירה על רקע אידאולוגי ,תו שהוא שולל את אורח חייה  ,כבוד וגופ של משתתפי המצעד,
ובהתחשב בכ שמעשיו מבטלי ערכי חברתיי של חופש הבעת דעה וזכות התקהלות .בבית
המשפט המחוזי נגזרו על שליסל  12שנות מאסר .בפסק הדי בעניי ערעורו של שליסל הצטר בית
המשפט העליו לרטוריקה של בית המשפט המחוזי ,א שבסופו של דבר הקל את עונש המאסר
והעמיד אותו על עשר שני 60.
א שפרק זה מתמקד ביחס המשפט לפשעי שנאה כלפי קהילת הלהט"ב ,חשוב לציי שהיעדר
פסיקה המתייחסת לפשעי אלו במישרי נכו ג ביחס לקבוצות נוספות שעליה ביקש המחוקק להג.
אפשר כמוב לטעו שהיעדר התייחסות מערכתית לעבירה של פשעי שנאה מלמדת על כ שבישראל
כלל לא קיימת בעיה של הפליה ועבריינות כלפי קבוצות מובחנות ,וכי המקרי המועטי המוזכרי
בפסיקה משקפי טיפול מערכתי ראוי .ואול  ,טענה זו מעוררת קושי :ראשית ,היא סותרת תובנות
ממחקרי בעול המבוססי על דיווח עצמי של חברי קהילות שונות והמצביעי על תופעה רחבה של
פגיעה בזכויותיה של קבוצות מוחלשות .ספק רב א יש סיבה טובה להניח שביטויי של גזענות
ושנאה בישראל שוני מאלה שבמדינות מערביות אחרות 61.שנית ,א שהנתוני הנאספי בישראל
דלי מאוד ,עדיי נית ללמוד מה על התרחשות של פשעי שנאה ועל דפוסי של חוסר דיווח
למשטרה 62.ולבסו ,טענה זו אינה מתיישבת ע ההתפתחות הענפה של חקיקת המג ,המלמדת על
פועל של ארגוני זכויות וקבוצות אינטרס המקדמי חקיקה מסוג זה ומבטאי צור בהגנה מפני
הדרה ,הפליה ואלימות.
בישראל לא נער סקר נפגעי עבירות בקרב הקהילה הלהט"בית ואי מידע מחקרי בדבר הפער בי
מספר אירועי השנאה נגד חברי הקהילה לממדי הדיווח למשטרה ולמספר המקרי בה הוגש כתב
אישו  .ע זאת ,נראה שהיעדר כמעט מוחלט של התייחסות לנושא במאגרי הנתוני הרשמיי מלמד
על קושי מערכתי בטיפול בו ולא על היעדרה המוחלט של תופעה כזו.
בכתיבה אקדמית העוסקת בהיעדר אכיפה בשל פשעי שנאה נית למצוא התייחסות לחסמי רבי
התורמי למצב זה ,ובה חסמי הגורמי לתתדיווח ביחס לאירועי אלימות מצד חברי הקהילה
וחסמי הקשורי להיעדר מודעות של סוכני מערכות אכיפת החוק .תחושות של בושה ,אשמה עצמית

60

61

62
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ע"פ  2625/06שליסל נ' מדינת ישראל )פורס בנבו .(17.12.2007 ,חודש לאחר שחרורו מעונש המאסר,
ביו  30ביולי  ,2015שב ודקר ישי שליסל שישה בני אד במצעד הגאווה בירושלי .הנערה שירה בנקי
ז"ל ,אשר נפצעה מהדקירות ,נפטרה ימי ספורי לאחר מכ .בעקבות זאת שליסל נעצר והוגש נגדו כתב
אישו בגי רצח ,ניסיונות רצח ופציעה בנסיבות מחמירות .ראו רועי ינובסקי ואח' "פיגוע שנאה :הדוקר
במצעד הגאווה לפני עשור דקר שוב הערב ופצע קשה משתתפי" 30.7.2015 Ynet
 ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4685873,00.htmlרועי ינובסקי ,רות אליזרע ודני אדינו אבבה
"נפטרה הנערה שנדקרה במצעד הגאווה' :בשל רשעות ורשלנות קופד פתיל חייה'" 2.8.2015 Ynet
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4686659,00.html
קיומו של פער בי שיעור הדיווח למשטרה לבי ממדי תופעות חברתיות הקשורות לאלימות הוא אתגר
מוכר של מערכות חברתיות ומערכת אכיפת החוק ג בהקשרי אחרי ,כמו אלימות במשפחה ופגיעות
מיניות .המחקר הקרימינולוגי יכול לתרו להבנת תופעה זו באמצעות עריכת סקרי נפגעי שבה נשאלי
חברי באוכלוסייה הנחקרת א היו חשופי לסוגי שוני של פגיעות.
זאת נית ללמוד בי היתר מהטענה בדבר שיעורי דיווח נמוכי למשטרה ,אשר עולה מדוח מרכז ניר כ"
לשנת  ,2014לעיל ה"ש .40
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וחשש מתגובה חברתית מאפיינות חלק גדול מקרבנות פשעי השנאה ומסבירות את הקושי הרגשי
לפנות ולדווח לרשויות אכיפת החוק .תחושות אלו מתלוות לא אחת לחשש מחשיפה של הנטייה
המינית בפני אנשי מערכת אכיפת החוק ,ובעקבותיה חשיפה אפשרית מול המשפחה או הסביבה
הקרובה .לכ מתווס החשש מפני יחס מתנכל ולא מכבד מצד גורמי אכיפת החוק .חוסר אמו וחשש
הנ חס גדול יותר כאשר חברי קהילת הלהט"ב באי מקרב אוכלוסיות מיעוטי 63.
חס נוס קשור למודעות אנשי המשטרה לתופעה וליכולת לזהות אירועי אלימי כאירועי
שבבסיס פגיעה באוכלוסיית הלהט"ב .ככל שהמודעות של אנשי המשטרה והתביעה קטנה יותר ,כ
רב הסיכוי שאירועי שוני יוגדרו כעבריינות רגילה ויטופלו ככאלה ,מבלי שבמהל החקירה
ובהחלטה להגיש כתב אישו יינת משקל לאופי הלהט"בופובי שלה  64.דוגמה מובהקת לקושי זה
נית למצוא בפולמוס הציבורי והתקשורתי בעקבות אירועי הברנוער וברתיעה של גורמי רבי להגדיר
את האירוע כפשע שנאה65.
מודל התערבות אחד ליצירת שינוי מערכתי נית למצוא בדמות ה Hate Crime Statistic Actשנחקק
בארצות הברית בשנת  .1990החוק מנחה את התובע הכללי ליצור מאגר נתוני המבוסס על מידע
שנאס מרשויות אכיפת החוק השונות ברחבי ארצות הברית ולפרס דוח שנתי על פשעי שבוצעו על
בסיס מניע גזעני .מטרת החוק היא לייצר עבור סוכנויות אכיפת החוק כלי עזר לזיהוי פשעי שנאה וכ
לשמש בסיס אמפירי לקביעת מדיניות אכיפה .במהל השני הפ מאגר המידע שנאס על ידי הFBI
למקור מרכזי לבחינה וניתוח סטטיסטי על פשעי המ#נעי משנאה66.

63

במחקר שנער בקרב הקהילה הטרנסג'נדרית בארצות הברית דיווחו כמעט מחצית מהמשיבי ) (46%על
כ שאינ חשי בנוח לפנות לעזרת המשטרה .עוד נרש כי חמישית מהמשיבי שבאו במגע ע
המשטרה דיווחו על הטרדה מצד השוטרי ,ע שיעורי גבוהי יותר בקרב אנשי ממיעוטי אתניי.
ראו Jaime M. Grant, Lisa A. Mottet & Justin Tanis, Injustice at Every Turn: a Report of the
National Transgender Discrimination Survey, 162–165 NATIONAL CENTER FOR TRANSGENDER
).EQUALITY (http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/reports/reports/ntds_full.pdf

למאמרי המתייחסי לאימו מדיניות מכוונת לצמצו חסמי ולהתערבות מערכתית מיטיבה ע נפגעי
פשעי שנאה ראוKevin T. Berrill & Gregory M. Herek, Primary and Secondary Victimization in :

Anti-Gay Hate Crimes: Official Response and Public Policy, 5 JOURNAL OF INTERPERSONAL
VIOLENCE 401 (1990); Gregory M. Herek, Jeanine C. Cogan & J. Roy Gillis, Victim Experiences in
Hate Crimes Based on Sexual Orientation, 58 J. SOC. ISSUES 319 (2002); Marian Duggan, Working
with Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender: Communities to Shape Hate Crime Policy, in
RESPONDING TO HATE CRIME: THE CASE FOR CONNECTING POLICY AND RESEARCH 87 (Neil
) .Chakraborti & Jon Garland eds., 2014דיו דומה אפשר למצוא בהקשר של תלונות של נשי זרות על

64
65
66

פגיעות מיניות ופיזיות וכ ביחס למחסו של נשי בזנות לפנות למשטרה .ראו גלעד נת ומריה רבינובי
עבירות מי נגד עובדות זרות – מסמ עדכו )הכנסת – מרכז מחקר ומידע.(2011 ,
לתרבות הארגונית במשטרה יכולה להיות השפעה רבה על דפוסי הדיווח .ראו James J. Nolan & Yoshio

Akiyama, An Analysis of Factors that Affect Law Enforcement Participation in Hate Crime
).Reporting, 15 J. CONTEMP. CRIM. JUST. 111 (1999

ראו לעיל בעמ' .899
למידע נוס ראו מרכז המחקר של ה .www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2012 ,FBIלסקירה
אקדמית של השפעת החוק ראו James J. Nolan, Yoshio Akiyama & Samuel Berhanu, The Hate Crime
Statistics Act of 1990: Developing a Method for Measuring the Occurrence of Hate Violence, 46
AM. BEHAVIORAL SCIENTIST 136 (2002); James B. Jacobs & Barry Eisler, The Hate Crime Statistics
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מודל אחר ליצירת אקלי המעודד הגשת תלונות בגי פשעי שנאה מופעל על ידי האגודה לזכויות
הפרט ,אשר הקימה בסו שנת  2012את מרכז ניר כ" למאבק בלהט"בופוביה 67.המרכז מקבל
השראה מארגו  MANEOהפועל בברלי מאז  .1990המרכז פועל לאסו נתוני המבוססי על דיווח
עצמי של נפגעי  ,ובאמצעות ליצור בסיס ידע בנוגע לפגיעות על רקע להט"בופובי ומאפייניה.
מטרה נוספת של המרכז היא ליזו שיתו פעולה ע משטרת ישראל וגורמי אכיפת החוק ,במטרה
להגביר מודעות לצורכי הקהילה ,להביא לשינוי בדפוסי התנהגות של שוטרי וחוקרי וליצור אקלי
המיטיב ע מתלונני  .בה בעת מבקש המרכז לספק לקרבנות ליווי רגשי ומשפטי ,ובמקרי המתאימי
ג ליצור הד תקשורתי וציבורי להוקעת התופעה .מאז הקמתו פרס המרכז שני דוחות המבוססי על
דיווח עצמי של נפגעי  .כותבי הדוח ביקשו להדגיש כמה ממצאי ובה  :הערכה שאירועי על רקע
להט"בופובי מתרחשי בכל האר ובכל אחד ממרחבי החיי )עבודה ,בית ,שטחי ציבוריי ( ,מיעוט
הפניות למשטרה בקרב הפוני לדווח למרכז )רק כ (17%וריבוי יחסי של פניות מקרב הקהילה
הטרנסג'נדרית68.
 .2אישוויו באכיפת החוק – אלימות אינטימית ומינית בקהילה
ביקורת מסוג אחר המתייחסת לאכיפת הדי הפלילי בהקשר לקהילת הלהט"ב מצביעה על היעדר
אכיפה מספקת של עבירות המתרחשות בתו הקהילה הגאה ,ובעיקר עבירות אלימות אינטימית
ופגיעות מיניות בי חברי הקהילה.
במרבית העבירות המוגדרות בחוק העונשי המחוקק אינו נוקט לשו מגדרית .כ ,לדוגמה ,נוסח
עבירות התקיפה כולל ג תקיפה של "ב זוג ,לרבות הידוע בציבור של ב זוגו" ,נוסח החל ג על זוגות
בני אותו המי 69.נוכח המורכבות הייחודית של עבירות אלימות ומי המתבצעות בתו התא
המשפחתי ,ומידע מחקרי שנצבר על דפוסי של היעדר דיווח ועל חשש מתלות כלכלית ורגשית של
קרב העבירה ,ייחד המחוקק כמה אמצעי ייחודיי להתמודדות ע עבירות כאלה .אמצעי אלו
כוללי  ,בי היתר ,הוראות הקובעות שבמקרי של אלימות בי בני זוג לא תתקבל החלטה שלא לחקור
תלונה או לא להגיש כתב אישו בשל חוסר עניי לציבור רק על סמ בקשת ב הזוג הנפגע 70.ואול ,
הכלי המרכזי להתמודדות ע אלימות במשפחה הוא החוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א–1991
והתקנות שהותקנו מכוחו .החוק נועד לתת לבית משפט לענייני משפחה כלי משפטיי מהירי
ויעילי יחסית להתמודד ע מצבי של אלימות אינטימית ופגיעות מיניות בתו התא המשפחתי .בי

67

68
69
70
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Act of 1990, in VICTIMS OF CRIME AND THE VICTIMIZATION PROCESS 113 (Marilyn McShane & Frank
).P. Williams eds., 2013

מרכז ניר כ" למאבק באלימות ולהט"בופוביה הוק לזכרו של ניר כ" ,מדרי נוער במרכז ההומולסבי
שנרצח בשנת  2009באירוע הירי בברנוער .המרכז מיועד להתמודד ע התופעות הרווחות של אלימות,
הפליה ופגיעות בקהילת הלהט"ב על רקע של שנאה ובורות ,כמו ג ע תופעות של אלימות ופגיעות
בתו הקהילה .למידע על הארגו ראו .www.maneo.de/en/about-maneo.html
הדברי מבוססי על ריאיו שערכנו ע ד"ר גיל פישהו ,רכז המרכז .למידע נוס ולטופס דיווח על
אירוע להט"בופובי ראו באתר האגודה  .www.glbt.org.il/he/aguda/articles.php?articleID=1973לעיו
בדוח המרכז לשנת  2014ראו .www.glbt.org.il/he/aguda/articles.php?articleID=2056
ס' )382ב( לחוק העונשי.
ס' 59א ו62א לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב– ,1982ס"ח .43
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היתר מאפשר החוק לבית המשפט להוציא באופ מידי צווי הרחקה כנגד בני זוג אלימי  ,צווי אשר
בשלב הראשו ניתני במעמד הצד הנפגע בלבד ועל בסיס תצהיר שהוא מגיש .החוק ג מאפשר לבית
המשפט לקבל התחייבות לקבלת טיפול בכפו להסכמת ב הזוג האלי  ,לאסור החזקה ונשיאה של
נשק ועוד71.
דווקא בעניי יישומו של חוק זה התעוררה בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה מחלוקת ביחס
לאפשרות לראות בני זוג להט"בי כנכללי בהגדרת "משפחה" ולייש בעניינ את החוק .בשנת 1997
ניתנה ההחלטה הראשונה בעניי זה ,כאשר בית משפט לענייני משפחה בחיפה הכיר במערכת יחסי
בי שתי נשי כתא משפחתי והורה על הרחקת בת זוג מהבית בשל תלונות על אלימות 72.מנגד ,בשנת
 2003ניתנה החלטה שזכתה לחשיפה גדולה יחסית ולביקורת רבה בקרב הקהילה הגאה ,שבה קבע
שופט בית משפט לענייני משפחה ברמת ג שהחוק למניעת אלימות במשפחה אינו חל על זוגות
להט"בי בהנמקה שלא מתקיי יסוד ה"משפחה" וכי יחסי הומוסקסואליי עומדי בסתירה לערכיה
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 73.יש סבירות גבוהה לכ שבאווירה המשפטית הקיימת
היו יטו רוב השופטי וערכאות הערעור לאמ את הגישה שבאה לידי ביטוי בהחלטה הראשונה של
בית המשפט בחיפה .ואול  ,נראה כי ההחלטה של בית המשפט לענייני משפחה ברמת ג שולחת מסר
מטריד כלפי חברי הקהילה הלהט"בית ,אשר עלול להניא מפנייה לבית המשפט לענייני משפחה
במקרי של אלימות אינטימית.
המבקרי את היעדר האכיפה מתייחסי ג להיעדר התמודדות של רשויות החוק ע עבירות מי
הנעשות בי חברי קהילת הלהט"ב .עבירת האונס מוגדרת בחוק כהחדרה של איבר או חפ לאיבר המי
של אישה ,ללא הסכמתה או כאשר בשל מאפייני שוני של האישה ההסכמה אינה נחשבת כהסכמה
חופשית .המקבילה הרלוונטית לעבירה זו בהקשר ההומוסקסואלי היא העבירה של ביצוע מעשה סדו ,
המוגדר כהחדרה של איבר או חפ לפי הטבעת )של גבר או של אישה( או החדרה של איבר מי לפיו
של אד  .עבירה זו יכולה להתבצע כלפי גבר או אישה ועל ידי גבר או אישה ,והמחוקק א השווה,
ככלל ,בי דרישת ההסכמה ,הנסיבות האסורות ורמת הענישה בביצוע אונס לבי רמת הענישה בביצוע
מעשה סדו באות הנסיבות74.
בד בבד ע המגמה שאותה סקרנו בתחילת הפרק ,שלא לאסור מעשי מיניי מסוימי  ,הלכה ע
השני וגברה מגמה להרחיב את האוטונומיה של הפרטי המשתתפי באקט המיני ולבסס .הגור
המבחי בי יחסי מי חוקיי ונורמטיביי לבי המישור הפלילי עבר ע השני מהתייחסות לשאלה
אילו פעולות עושי הצדדי לאקט המיני ,שאלה שהתשובה לה היא במישור הפיזי ,אל המישור
הנפשי ולקיומה של הסכמה לקיו יחסי מי .ע השני התפתח מושג ההסכמה ועבר מהדרישה שלא
לקיי יחסי מי בכפייה לעבר דרישה לברר ולהבטיח שב או בת הזוג לאקט המיני רוצי בכ )ובהנחה
שה מצויי בגיל ובנסיבות שבה נית לתת הסכמה( .יתרה מכ ,המשפט פיתח את יסוד ההסכמה כ
שההסכמה תהיה חופשית מאילוצי הנובעי מיחסי כוח ותהיה מודעת במוב זה שתתייחס למהות
האקט המיני ולמאפייני הקשורי לב או לבת הזוג .נחזור ונעסוק ביסוד ההסכמה בתתהפרק הבא,

71
72
73
74

ס' 2 ,2א2 ,ב לחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א– ,1991ס"ח .138
תמ"ש )משפחה חי'(  32520/97פלונית נ' אלמונית )פורס בנבו.(2.6.1997 ,
תמ"ש )משפחה ת"א(  16310/08פלוני נ' אלמוני )פורס בנבו.(27.4.2008 ,
ראו ס' )347ב( לחוק העונשי.
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א לעניי הביקורת על הקושי באכיפה בגי אלימות מינית בקהילה הגאה ,חשוב לשי לב שההגדרות
המשפטיות הקיימות מרחיבות ולמעשה מכילות ג פרקטיקות מיניות שנדמה שה מקובלות בחלקי
שוני של קהילת הלהט"ב75.
בדומה לחוקי המג והחקיקה בדבר פשעי שנאה ,ג בהקשר של אלימות אינטימית בתו הקהילה
ניכר פער בי רובד החקיקה ,אשר לכאורה מעניק לחברי קהילת הלהט"ב הגנה משפטית זהה להגנה על
יחסי הטרוסקסואליי  ,לבי מידת האכיפה הקיימת .בדומה להיעדר אזכור של אירועי אלימות כנגד
חברי הקהילה ,אי כמעט התייחסות משפטית לאלימות אינטימית בתו קהילת הלהט"ב .ג בתיקי
פליליי שבה נדונות פגיעות מיניות בי בני אותו המי ממעטי בתי המשפט להתייחס לזהות
המגדרית של התוק והנפגע; ה בוחני את התגבשות של יסודות העבירה והעונש ומתעלמי
מהזהות המגדרית ומהנטייה המינית של הפוגע או הנפגע .למעט ההחלטות של בית המשפט לענייני
משפחה לא הצלחנו לאתר החלטות במסגרת המשפט הפלילי שבה דני בתי המשפט במפורש
במשמעות של אלימות אינטימית בקהילה הלהט"בית .שתיקת המשפט בעניי זה צורמת על רקע
נתוני שוני המלמדי ששיעור האלימות הפיזית וההיפגעות המיניות בקרב זוגות להט"בי אינו נופל
מזה של זוגות הטרוסקסואלי 76.
קושי נוס באכיפת החוק האוסר על אלימות מינית בכל הנוגע לקהילת הלהט"ב נובע מחסמי
ייחודיי לקהילה ,אשר מובילי למיעוט תלונות ולהשתקת התופעה על ידי הקהילה עצמה .כ ,פרט
לחסמי המאפייני קרבנות של עבירות מי ושל עבירות שנאה ,ובה חוסר מודעות של גורמי מערכות
החוק ,היעדר פעולות אכיפה וחשש של הקרבנות מתיוג וחשיפה ,נית להוסי לגורמי המביאי
להשתקת התופעה ג קושי להמשיג ולהגדיר אלימות אינטימית בי זוגות להט"בי  77.קושי זה נובע
מתפיסות חברתיות הנוטות לקשור בי אלימות אינטימית לבי יחסי כוח המאפייני מערכות יחסי
הטרוסקסואליות .מחקרי מראי שבני זוג להט"בי הסובלי מאלימות אינטימית מתקשי יותר
לחשו אותה בשל חשש ליחס מזלזל וקושי להתמודד ע ציפייה ,ה בקרב החברה הקרובה וה בקרב
סוכני אכיפת החוק ,שהאלימות תהיה הדדית78.
חס ייחודי נוס הוא הנטייה של הקהילה הגאה עצמה להשתיק תופעות של אלימות בקרבה מתו
חשש שתופעות כאלו יפגעו בתדמיתה ובמאבקיה לשוויו .ביטוי לחס זה נית לראות בקושי שהיה
לאנשי הקהילה להתמודד ע העובדה שכחלק מחקירת הרצח בברנוער נחשד ונחקר אחד מהפעילי
75
76
77
78

ראו ענבר כה "מבנה של פגיעה :על היתכנות קיומו של מבנה כוח פטריארכלי המקיי אלימות מינית
בקהילת הלהטב"ק" בספר זה.
ש.
להרחבה בדבר בעיית ההמשגה ) (namingראו דפנה ברקארז "מזיהוי עוול לסעד משפטי :בעקבות
 "Naming, Blaming, Clamingמעשי משפט ג .(2010) 33
בהיעדר נתוני זמיני או כתיבה רלוונטית ביחס למתרחש באר ראו  ,Pfeiferלעיל ה"ש Dena ;11
Hassouneh & Nancy Glass, The Influence of Gender Role Stereotyping on Women's Experiences of
Female Same-Sex Intimate Partner Violence, 14 VIOLENCE AGAINST WOMEN 310 (2008); Emily F.
Rothman, Deinera Exner & Allyson L. Baughman, The Prevalence of Sexual Assault Against
People Who Identify as Gay, Lesbian, or Bisexual in the United States: A Systematic Review, 12
TRAUMA VIOLENCE & ABUSE 55 (2011); Susan Turell, Molly Herrmann & Gary Hollander, Lesbian,
Gay, Bisexual, and Transgender Communities’ Readiness for Intimate Partner Violence Prevention,
).24 J. GAY & LESBIAN SOC. SERV. 289 (2012
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מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב ,משפט פלילי ואכיפת החוק

המוכרי  ,אשר היה ממקימי הברנוער ובמש שני התנדב בסיוע לבני נוער להט"בי בקשר לפגיעה
מינית לכאורה 79.לרגעי היה נדמה שהחשדות מאיימי לפתוח תיבת פנדורה ולחייב את הקהילה
להתמודד ע מאפייני פני קהילתיי שיש בה כדי לעודד ניצול מיני של בני נוער ,א בפועל רק
מעטי בקהילה הביעו ביקורת ציבורית גלויה .אחד ממאמרי הדעה הצלולי בביקורת נכתב על ידי
רעות גיא ,המסתמכת על שני של ניסיו בעבודה ע נוער להט"בי ונוער בסיכו80:
לא אגזי א אומר ,שכל אחד מאתנו שמע או מכיר אפילו אישית סיפור כזה או אחר
על מישהו מהקהילה ,בעל תפקיד בכיר או שלא ,במסיבה כזו או אחרת ,תמורת כס או
תמורת שווה ער כס ,תו כדי גלישה באתר כזה או אחר .אנחנו סובלניי מדי
לתופעה ,בגלל זה היא כל כ נפוצה .מי שלא מאמי לי עדיי ,שיעשה ע עצמו ניסוי
קצרצר .כניסה חפוזה לאתר ההיכרויות של הקהילה אטר תחת הניק "ב  15מחפש
תומ" ויראה מה קורה תו עשר שניות.
קריאה ממוסדת להתחיל להתייחס לפגיעות אינטימיות בתו הקהילה נשמעה בדצמבר 2013
באוניברסיטת תל אביב בכנס שכותרתו "במילי אחרות – שיח מתעורר על פגיעה מינית במרחב
הלהט"בי" .הכנס אורג על ידי אוניברסיטת תל אביב ,מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל
אביב ופרויקט שקמ"ה ,שהוק במטרה להתמודד ע פגיעות מיניות במרחב הלהט"בי81.
 .3אכיפה עודפת – יישו יסוד ההסכמה בעבירות מי בקרב קהילת הלהט"ב
ביקורת שלישית ,ואולי המעניינת ביותר מבחינה תאורטית ,מתייחסת לעוד אכיפה בגי מעשי
הנתפסי כעבירות ,בעיקר עבירות מי ,אשר אינו מביא בחשבו את הזהות המגדרית וחוויית החיי
הכוללת של מבצע העבירה .כתבי האישו המוגשי במקרי אלו אינ בגי התנהגות מינית "סוטה",
אלא מתמקדי בסוגיות הקשורות להסכמה לקיו יחסי מי ולאוטונומיה של הצדדי השותפי
ליחסי המיניי  .א על פי כ ,טענת המבקרי היא שההרשעה הפלילית משקפת את הפגיעה שחווה
מי שהתנהגותו המינית מבוססת על תפיסה הטרונורמטיבית שעה שהוא נחש להתנהגות מינית
המבוססת על יחסי מגדר שוני .
הפרשה שזכתה לפרסו הרב ביותר היא פרשת הרשעתו של ח/קובי אלקובי בעבירות של התחזות
לאד אחר ,מעשה מגונה וניסיו אינוס .אלקובי ,אשר נולד ע אברי מי נקביי  ,היה בעת ביצוע
העבירות כב  20ובהקשרי חברתיי מסוימי נהג להציג את עצמו כגבר .כתב האישו מתייחס

79
80

81

נסלי ברדה "פרשת ה'ברנוער' :מנהל המועדו ,שאול גנו ,משת מה עבר עליו בחודשי האחרוני"
.http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1040747 27.2.2014 nana10
רעות גיא "קהילת הלהט"ב אחרי הבר נוער :לא אנחנו הולכי?" http://saloona.co.il/blog/% 24.6.2013
D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%91%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A
2%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%9F-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D
.7%94%D7%95/
בעקבות הכנס פורסמה אסופת ההרצאות והסדנאות שנשמעו בכנס הזמינה בכתובתwww.macom.org. :
.il/wp-content/uploads/2014/04/Asufat-Arzaot-for-Mail.pdf
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לקשרי אינטימיי ומיניי שקשר ע כמה קטינות .היסוד הפלילי בהתנהגותו טמו בעובדה שבנות
זוגו סברו בטעות שהוא זכר ,וטענו כי לא היו רוקמות עמו יחסי אינטימיי לו ידעו את זהותו המינית
הביולוגית.
אלקובי הודה בשלושה אישומי  ,דבר שייתר בירור טענות משפטיות בבית המשפט .ואול  ,בגזר
הדי קבע בית המשפט כי קיימת חובה לגילוי הזהות המינית הביולוגית כתנאי למילוי יסוד ההסכמה
לקיו יחסי מי .כאמור בגזר הדי ,על אד לחשו "את היותו 'זכר' או 'נקבה' במוב הצר והמקובל
כיו של המילה" ,והיעדר החשיפה פוגע באוטונומיה של ב הזוג ובהסכמה לקיי יחסי מי82.
הפרשה עוררה דיו אקדמי ביקורתי בסדרת מאמרי שכתב פרופ' אייל גרוס 83.במישור המהותי
מציי גרוס שההרשעה בעבירת ההתחזות והקביעה כי על אד לגלות את זהותו המינית ה ביטוי
לחרדה מהומוסקסואליות כפויה ,וכי דרישה זו נועדה להג על החברה ההטרוסקסואלית מפני מצב של
משיכה או נגיעה באופ מיני במי שאבריו המיניי זהי לאבריה  .לדברי גרוס ,הגבול שאותו מסמ
בית המשפט בפרשת אלקובי עלול להשתיק חוויית חיי של מי שהזהות המגדרית שלו אינה
דיכוטומית וברורה ,ופסיקת בית המשפט מאלצת אותו ,בשלב מסוי של התפתחות מערכת יחסי
אינטימיי " ,לגלות" ו"לחשו" את היותו שיי לקבוצה שמעול לא חש חלק ממנה.
רובד נוס שאליו מתייחסת הביקורת על ההחלטה בעניי אלקובי נוגע למגמה משפטית כללית
להרחיב את ההגנה על האוטונומיה ועל חופש הרצו בקיו יחסי מי .בהקשר זה יש לראות את פרשת
אלקובי בתו רצ של קביעות מתחו המשפט הפלילי ,אשר אינ נוגעות באופ ישיר לנושא הלהט"ב,
העוסקות בקשר בי גילוי פרטי על אד לבי הסכמה לקיו יחסי מי .בעבר ,כאשר הוגשו כתבי
אישו נגד גברי אשר הציגו מצג שווא בקשר למעמד החברתי או הכלכלי ,ה הוגשו בגי עבירה
של קבלת דבר במרמה .כ היה בעניינו של נאש אשר הציג את עצמו בכזב לפני בנות זוג כטייס
לשעבר ורופא עשיר בהווה ,וכ ג בעניינ של נאשמי שהסתירו מבנות הזוג שלה את היות
נשואי ושיקרו ביחס לדת  84.לאחר פרשת אלקובי חלה החמרה בגישת המשפט הפלילי להתנהגות
מסוג זה ,ובמקרי דומי מורשעי נאשמי בגי עבירת האינוס ,שהיא חמורה בהרבה מהעבירה של
קבלת דבר במרמה 85.כ למשל הורשע אד בסדרה של מעשי אינוס לאחר שהציג את עצמו במרמה
כבכיר במשרד השיכו והבטיח לנשי קשות יו לסייע לה בהשגת דירות תמורת קיו יחסי מי86.
בפרשה זו קבע בית המשפט כי הרשעה בעבירה הקלה יחסית של קבלת דבר במרמה אינה מתאימה
להתנהגות מינית בשל האופי העסקי והקנייני שיש לעבירה זו ,ומאחר שלא ראוי לסווג יחסי מי
כ"דבר" או לסווג עבירת מי כ"טובת הנאה" .דוגמה נוספת להחמרה היא בעניינו של אד שהורשע
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ת"פ )מחוזי חי'(  389/02מדינת ישראל נ' אלקובי ,ס'  14–13לגזר הדי )פורס בנבו.(7.9.2003 ,
אייל גרוס "'התחזות כאד אחר' :חיקוי ומרי מגדרי במשפט של ח אלקובי" משפטי על אהבה 365
)ארנה בנפתלי וחנה נוה עורכותAeyal Gross, Gender Outlaws Before the Law: The Courts ;(2005 ,
).of the Borderlands, 32 HARV. J.L & GENDER 165 (2009
יש החלטות רלוונטיות מעטות .ראו ע"פ  817/76דנינו נ' מדינת ישראל ,פ"ד לא) ;(1977) 645 (3ע"פ
)מחוזי ת"א(  157/98ב אברה נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ;(12.7.1997 ,תפ"ח )מחוזי ת"א( 1010/01
מדינת ישראל נ' פדר )פורס בנבו.(17.10.2001 ,
להרחבה בסוגיה ראו ע"פ  5097/07פחימה נ' מדינת ישראל ,פ"ד סג) ,(2009) 830 (1שבו דעות חלוקות
של השופטי הביאו לכתיבת חוות דעת מעמיקות בנוגע להגדרת העבירה של אינוס במרמה.
ע"פ  2411/06פלוני נ' מדינת ישראל ,פ"ד סג).(2008) 170 (1

זכויות הקהילה הגאה בישראל

מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב ,משפט פלילי ואכיפת החוק

באינוס במרמה על סמ עובדות כתב אישו  ,שלפיה במפגש אקראי שהוביל לקיו יחסי מי
אנונימיי הציג את עצמו כרווק ששמו "דודו" על א היותו ערבי בעל משפחה87.
התפתחות הפסיקה מעוררת שאלה :איפה עובר הגבול של מה שעלינו לגלות על עצמנו כשאנו
מפתחי קשרי רומנטיי אינטימיי ארוטיי כדי שהתנהגותנו לא תחשב כאינוס? תשובת בית
המשפט העליו היא שטר קיו יחסי מי נדרש אד לחשו ולגלות מאפייני אישיי שה מהותיי
בעיניה של בת זוג סבירה .במקרי שבה ההסכמה לקיו יחסי מי קשורה לאיחשיפה של מאפייני
אלו מתקיימי יסודותיה של עבירת האינוס.
מגמה פסיקתית זו זכתה להתייחסות אקדמית רחבה יחסית .בקליפת אגוז נית לאפיי את
ההתייחסות באופ דוערכי :מצד אחד זוכה פסיקת בית המשפט לתמיכה ככזו המגינה על החירות
המינית של נשי ועל הצור להבטיח שיחסי מי יתקיימו מתו הסכמה ממשית ומחזקת אות ; מצד
אחר נטע שהרחבת עבירת האינוס אינה שומרת על יחס מידתי ונכו בי מידת החומרה של מקרי
שבה ההתנהגות המינית נכפית על אד בניגוד לרצונו לבי מקרי שבה יחסי המי מתבצעי
בהסכמה ,א שבדיעבד מתברר שהיא הושגה במרמה .על פי טענה זו היה צרי לפתח עבירה אחרת,
בעלת דרגת חומרה נמוכה יותר ,למקרי הרמייה וההטעיה ולא להכליל אות כחלק מעבירת האינוס88.
עוד נטע שהלכות אלו נותנות גיבוי משפטי חזק ג לשיקולי בעייתיי  ,כמו במקרי שבה מערכות
יחסי אינטימיות נתפסות ככלי לשדרוג מעמד חברתי/כלכלי )במקרה של היענות ליחסי מי התלויה
בהצגה עצמית כרופא עשיר( ,שיקולי גזעניי )במקרה של מי הציג את עצמו כיהודי( ,או במקרי
שבה השיקולי לקיו יחסי מי מבוססי על הומופוביה ,דעות קדומות והתרחקות מאחרות
ומשונות 89.אייל גרוס טוע כי דרישה משפטית מסוג זה יוצרת דג נקי ורציונלי של מיניות ,ובכ ג
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ע"פ  5734/10קאשור נ' מדינת ישראל )פורס בנבו .(25.1.2012 ,כתב האישו המקורי בפרשה זו התבסס
על תיאור עובדתי של עבירת אינוס קלאסית .כתב האישו תוק כחלק מהסדר טיעו ,ובעקבותיו תוקנו
הסעיפי המפרטי את עובדות המקרה כ שהיסוד העובדתי לעבירת האינוס התבסס על איגילוי הזהות
האתנית והסטטוס המשפחתי .הפרשה זכתה לבולטות תקשורתית גבוהה לאחר שבית משפט מחוזי ד את
קאשור ל 18חודשי מאסר בפועל ,וערעור שהוגש מטעמו התייחס באופ ביקורתי לעובדות כתב האישו
המתוק .בסופו של דבר בערעור הומתק עונשו לתשעה חודשי מאסר בפועל.
עמית פונדיק "בי מרמה לכפייה :על עברת האונס במרמה לגבי מיהות העושה" עיוני משפט לו 215
).(2013
ראו אלקנה לייסט "הערת פסיקה :אינוס במרמה לגבי 'מיהות העושה' – בעקבות ע"פ  2411/06פלוני נגד
מדינת ישראל" הסניגור  ;(2009) 4 ,146פונדיק ,לעיל ה"ש  ;88עמיר פוקס "התחזות לאונס – על תיק
סאבר קשור" www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7% 20.12.2010
95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D
7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA-%D7%9C
%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D
 .7%A1%D7%90%D7%91%D7%A8-%D7%A7%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A8לגישה אחרת,

המבקשת להרחיב את ההגנה המשפטית כאשר הסכמת האישה הושגה תו רמייה בדבר שיקולי
רלוונטיי עבורה ראו דנה פוג' "קרימינליזציה של גינוני חיזור מקובלי? מרמה ,טעות הקורב והסכמה
לעניי עבירות מי" מגמות בפלילי – עיוני בתורת האחריות הפלילית ) 149אליעזר לדרמ עור,
 ,(2001מאמר שנכתב כביקורת על הרשעת ב אברה בעבירה של קבלת דבר במרמה והשפיעה על
ההתפתחות ההלכה לאחריו.
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חגית לרנאו ועינב מורגנשטר

זכויות הקהילה הגאה בישראל

מגבילה ומצמצמת את האפשרות שתשוקה ומיניות יהוו מרחב להתנסות שאינה מוגבלת על ידי דעות
קדומות ותפיסות אישיות וחברתיות.
לצור פרק זה נבקש להצביע על כ שההלכה המשפטית המתפתחת ,המבקשת להג על
האוטונומיה של נשי ולמנוע את ניצול על ידי גברי  ,עלולה לעורר קשיי לא מבוטלי כאשר היא
מיושמת על התנהגות מינית בקהילות שבה יחסי הכוח מורכבי ואינ ניתני לזיהוי על בסיס
מאפייניה של ההשתייכות המגדרית .א נחזור להצדקות שעמדו בבסיס הרשעתו של אלקובי בעבירת
האינוס ,הרי שה מיטשטשות א מניחי שביחסי הכוח שעליה הושתתה מערכת היחסי האינטימית
בינו לבי הנערות שאת קרבת חיפש היה אלקובי דווקא בעמדת נחיתות .מנקודת מבט זו אפשר להבי
את התנהגותו על רקע חששו מביזוי ,הוקעה חברתית וא אלימות א תתגלה זהותו המגדרית90.
בדומה לאלקובי ,הצבת ר גבוה של חובות גילוי וחשיפה בפני קבוצות שהכוח החברתי שלה נמו
יחסית ואשר גילוי המידע עלול לגרו לה לנידוי ולהפליה עלולה לחזק תהליכי חברתיי הפוגעי
בה .בהקשר זה נית להניח שככל שזהותו של הפרט והתנהגותו חורגי במידה רבה יותר ממודל
הטרונורמטיבי מקובל ,כ גוברי חששותיו שלו מפגיעה ומהוקעה חברתית ,ובהתאמה – מפני גילוי
מאפייני אישיי רלוונטיי .
דוגמה אחת שנית לחשוב עליה קשורה לשאלה א ומתי קמה דרישה מאנשי שחיי ע
/HIVאיידס לחשו את דבר נשאות  .על פי המבח המשפטי שהתווה בית המשפט העליו ,המדד
לשאלה זו הוא מה היו מצפי בת או ב זוג סבירי כתנאי להסכמה לקיו יחסי מי 91.נדמה שעל פי
מבח זה נדרש נשא /HIVאיידס לחשו את נשאותו קוד לכל מגע בעל אופי מיני ,ג כאשר מדובר
במגע מיני שבו החשש להדבקה נמו ביותר ואשר אינו מסכ את ב או בת הזוג .ואול  ,אמת מידה
משפטית זו אינה מביאה בחשבו את יחסי הכוח הנרקמי בסיטואציה כזו :מי שחי ע /HIVאיידס
עלול להיות ,או לראות את עצמו ,בעמדת נחיתות ,בשל חששו מהמחיר החברתי הקשה שהוא עלול
לשאת בו במונחי של התמודדות ע סטיגמה ,נידוי והוקעה ,הנובעי לרוב מבורות ומחוסר ידע על
דרכי ההדבקה .כאמור ,שאלה זו לא הגיעה לפתחו של בית המשפט ,א הדוגמה מבקשת להמחיש
שהכללי המשפטיי שנקבעי על בסיס הנחה בדבר מבנה יחסי הכוח הקיי בי גברי לנשי בחברה
הטרוסקסואלית מקבלי משמעות אחרת כאשר ה מיושמי במערכת שונה של יחסי הכוחות .יישומה
של חובת הגילוי במקרה של נשא או נשאית /HIVאיידס המקיימי יחסי מי מוגני ע ב זוג אשר
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בית המשפט מזכיר את היות המתלוננות בפרשה קטינות על מנת להצדיק את ההגנה שיש לספק לה מפני
הולכת השולל הכרוכה בהסתרת הזהות המינית של אלקובי.
ככל הידוע לנו ,עד כה לא הוגשו כתבי אישו במקרי אלו בגי עבירת האינוס אלא בעבירה של מעשה
העלול להפי מחלה מידבקת ,אשר הער המוג שבה מתייחס לחשש מפני הדבקה ולא להגנה על
האוטונומיה והבחירה של ב הזוג .שלושה מקרי ידועי :ע"פ )מחוזי ב"ש(  560/96פלנסיה נ' מדינת
ישראל )פורס בנבו ;(26.11.1997 ,ע"פ  11699/05סרפו נ' מדינת ישראל ,פ"ד סב).(2008) 498 (4
החלטה הרלוונטית במיוחד היא ברע"פ  6136/09חגשי נ' מדינת ישראל )פורס בנבו ,(12.4.2010 ,ש
טע המערער שהמדינה לא הוכיחה שמשגל נסוג מהווה מעשה שעלול להפי את המחלה .בית המשפט
העליו דחה טענה זו וקבע כי משגל נסוג ,בניגוד לשימוש בקונדו ,תלוי ברצו הצדדי ומועד לתקלות,
ולכ לא ראוי להגדירו "פרקטיקה מינית נורמטיבית" עבור נשאי /HIVאיידס .בנימוקיו נת בית המשפט
משקל מחמיר לעובדה שהמערער הסתיר מבת זוגו את מחלתו וא רמז על כ שהייתה אפשרות להעמיד
את המערער לדי בגי עבירת האינוס.

זכויות הקהילה הגאה בישראל

מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב ,משפט פלילי ואכיפת החוק

אינו מודע לנשאות אינו מג על קבוצה הסובלת מנחיתות מובנית; חובה כזו עלולה להחליש ,לבודד
ולהוקיע קבוצה חברתית הסובלת ממילא מיחס חברתי פוגעני.
חשש נוס העולה ממגמת הפסיקה להחמיר במקרי כגו אלה הוא שהמבח שמציב בית המשפט
עלול לחזק יחס סטריאוטיפי ,גזעני ומפלה ולתת לו גיבוי .ביקורת זו הושמעה ה בפרשה שבה התחזה
גבר ערבי ליהודי וה בהקשר של זהות מינית טרנסג'נדרית.
שאלות אלו יכולות כאמור להיות רלוונטיות ג בהקשר של יחסי הטרונורמטיביי  ,א ה
מתחדדות ומקבלות משנה תוק נוכח נהגי מיניי הרלוונטיי לפחות לחלק מהקהילה הלהט"בית:
הא חובת הגילוי באשר למאפייניו של אד כוללת גילוי מלא של ההעדפה המינית? הא חובה זו
משתנה כאשר הקשרי החברתיי המובילי ליחסי מי ה שטחיי יחסית למצב שבו נרקמי יחסי
ארוכי טווח? הא נית לטעו שבמקרי כגו אלו הציפייה לגילוי היא פחותה? הא החשש מפני
חשיפה ,נידוי וגינוי צרי ויכול להיות רלוונטי ביחס להיק חובת הגילוי? והא יש מקו לתמו
בדרישת הגילוי כאשר היא מבטאת למעשה יחס של סלידה ושנאה כלפי אחר#ת?
בצורה מופשטת יותר נית לנסח את השאלות שהוצגו לעיל )וג את הביקורת הקווירית על
הרשעתו של אלקובי( כחלק מהמ$גה משפטית של שאלות הקשורות להגנה תרבותית :הא בית
המשפט נדרש ,בבוחנו את מידת הפליליות של התנהגות מינית ,לשי את עצמו בתו ההקשר הספציפי
של הנהגי המיניי והחברתיי של הקהילה שבתוכה מתבצעת התנהגות זו ,או שמא עליו לייש בכל
מקרה נורמות גילוי כלליות וזהות?

ה .סיכו
המשפט הישראלי עבר תהלי מהיר יחסית של שינוי ביחס לקהילה הלהט"בית .בעשורי הראשוני
לקו המדינה נחשבה מיניות הומולסבית לעבירה פלילית ,א היחס של מערכת המשפט התאפיי
בסלחנות וחסד ,שהתבטאו בהנחיה של היוע המשפטי לממשלה שלא לאכו את העבירה של "סטיות
מדר הטבע" .נדמה שג ביטול העבירה ,בשנת  ,1988נעשה באופ כמעט אקראי ,אגב ניצול הזדמנות
במסגרת רפורמה כללית בעבירות המי ומבלי לקיי דיו ישיר או הכרעה ערכית עקרונית .שני מעטות
לאחר מכ החלה תקופה חדשה ביחס המשפטי לקהילה הלהט"בית ,אשר הביאה לחקיקת שורה ארוכה
של חוקי שנועדו להג על הזכות לקיי אורח חיי שונה ללא התעמרות ,אלימות ,הפליה או נידוי,
שהחשובה שבה היא הוראת החוק המתייחסת לעבירות שנאה.
ואול  ,היחס המשפטי כפי שהוא בא לידי ביטוי בהוראות החוק הוא רק חלק מתמונה מורכבת
יותר .בחלק השלישי של פרק זה הוצגו שלוש ביקורות מרכזיות העוסקות ביישו החקיקה הקיימת
ותרגומה מהוראות החוק לפרקטיקות של אכיפה .הראשונה ,והנפוצה ביותר ,מתייחסת לאיאכיפה
בגי עבירות פליליות המתבצעות כלפי קהילת הלהט"ב; ביקורת שנייה מתייחסת לאיאכיפה בגי
עבירות בתו הקהילה ,בעיקר עבירות של אלימות אינטימית בי זוגות להט"בי ועבירות מי בתו
הקהילה; ביקורת שלישית מתייחסת לחשש מפני עוד אכיפה ,בעיקר בתחו עבירות המי ,אשר אינו
מביא בחשבו את יחסי הכוח והזהות המגדרית של מבצע העבירה .במבט ראשו ביקורות אלו שונות זו
מזו וא קוראות למערכת אכיפת החוק לאמ מדיניות סותרת .הראשונה מבקשת להרחיב את ההגנה
על הקהילה מפני אלימות חיצונית והשנייה מתמקדת באלימות בתו הקהילה; שתיה ג יחד מבקרות
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את מערכת אכיפת החוק על הימנעותה משימוש בכלי פליליי ככל שהדבר נוגע לאלימות כלפי
הקהילה ובתוכה ,ואילו השלישית מעלה חששות מפני שימוש עוד בכלי המשפט הפלילי ,אשר אינו
מביא בחשבו מאפייני ייחודיי לקהילה הלהט"בית או לחלקי בה.
ע זאת ,יש מ המשות לשלוש הביקורות הללו ,והוא טמו בתפיסה שבניגוד לרובד הנורמטיבי
המתבטא בהוראות החוק ,מערכת אכיפת החוק פועלת כמערכת העיוורת לקיומה של קהילת הלהט"ב,
לנוהגיה ולצרכיה הייחודיי  .עיוורו זה מוביל מצד אחד לחוסר רגישות בנוגע לצרכי של חברי
הקהילה כנפגעי עבירות המתבצעות על רקע שנאה והדרה ,ומצד אחר לזלזול בזוגיות שאינה הטרו
נורמטיבית ולחוסר רגישות ביחס למשמעות הפוגענית שיכולה להיות להיווצרות של יחסי כוח
ולחשש מפני אלימות והדרה במסגרת היחסי הללו.
לכל שלוש הביקורות משותפת התחושה שהקהילה הלהט"בית נמצאת במידה רבה "מתחת לרדאר"
של המשפט הפלילי :נראה שהמשטרה וגורמי אכיפת החוק נמנעי מהפניית משאבי ייחודיי להבי
את צורכי הקהילה ולהג עליה ,וכי בשל חסמי אישיי ומערכתיי חברי הקהילה ממעטי לפנות
למשטרה במקרי של פגיעה בה  .נדמה כי נית לראות ראשיתו של שינוי בקהילה הגאה ,שהחל
בעקבות הרצח בברנוער ,שעיקרו עידוד חשיפת של מעשי אלימות כלפי הקהילה ובתוכה .כחלק
משינוי זה נית למנות את הקמת מרכז ניר כ" למאבק בלהט"בופוביה ,המתמקד באלימות כלפי חברי
הקהילה ,את פרויקט גילה ,הפועל להעצמת הקהילה הטרנסג'נדרית ,את הקמת פרויקט שקמ"ה ואת
עריכת כנס "במילי אחרות" ,העוסקי בפגיעות ואלימות בתו הקהילה.
מגמה זו ,המבקשת להרחיב את הנגישות של חברי הקהילה למערכות אכיפת החוק כחלק ממארג
שתפקידו להג על הקהילה ,חיונית להתמודדות ע מה שנתפס כהזנחה חברתית ביחס לאלימות כלפי
הקהילה .פעולות כאלו יחייבו את הקהילה לרמה גבוהה יותר של מודעות והתייחסות לנורמות
משפטיות פליליות ולהתאמת הנורמות הפני קהילתיות לנורמות אלו .ואול  ,כניסת המשפט הפלילי
לתו תחומי הקהילה ונהגיה יכולה להביא עמה ג בחינה חיצונית וביקורתית של נורמות מיניות
מקובלות שהתפתחו בקהילה ,בחינה שתיעשה ג בכלי משפטיי של המשפט הפלילי .כאמור,
המשפט הפלילי המודרני אינו עוסק עוד בהבחנות בי התנהגות מינית אסורה להתנהגות מינית מותרת,
א הוא מפתח כללי משפטיי המסדירי את אופייה של מערכת היחסי המובילה להסכמה לקיי
יחסי מי ,תו הרחבת ההגנות נגד יחסי מי המושתתי על ניצול של יחסי כוח .בעניי אחרו זה חשוב
לשי לב לכ שקהילות וקבוצות יכולות להימצא "מתחת לרדאר" של פיקוח חברתי ,א ספק רב א
ה יכולות להיות "מחו לרדאר" של קביעות משפטיות נורמטיביות .המשפט הפלילי נוטה לדחות
טענות הקשורות להגנה תרבותית עקב קיומ של נורמות חברתיות בקבוצות מיעוט .בהקשרי שוני
ומגווני הוא ידחה טענות של עוברי חוק המבקשי להסביר את התנהגות או להצדיקה על רקע של
ערכי ונהגי תרבותיי  ,ופעמי טענות מסוג זה א משמשות את בית המשפט כדי להצדיק החמרה
עמ 92.

92

תמר תומרפישמ יחס בתי המשפט לשונות תרבותית :תרבות וכוח במשפט ) 182–180חיבור לש קבלת
תואר "דוקטור לפילוסופיה" ,האוניברסיטה העברית בירושלי (2006 ,זמי בכתובתhttp://digitool. :
_haifa.ac.il/view/action/singleViewer.do?dvs=1435750931809~746&locale=en_US&VIEWER
=URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=3&adjacency=N&application
 .(DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=trueראו פירוט והרחבה של הוויכוח הנורמטיבי
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מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב ,משפט פלילי ואכיפת החוק

אנו סבורות שהביקורות השונות שהצגנו ביחס לדפוסי אכיפת החוק בעבירות אלימות מינית
ואינטימית ה ביטוי למישור מתח רחב יותר בתו הקהילה ,שאייל גרוס הגדיר אותו במונחי של מתח
בי הומונורמטיביות לבי פוליטיקה קווירית 93.השאיפה ההומונורמטיבית מתבטאת ברצו לזכות
בהגנתו המלאה של המשפט הפלילי בדר של היטמעות באמות המידה הקולקטיביות ,בעוד
הפוליטיקה הקווירית מבקשת להתמיד במבט ביקורתי על ערכי הומונורמטיביי ולפתח תרבות
המאפשרת שונות ואחרות .בכנס "במילי אחרות" ביקשה אפי זיו להתייחס למתח זה בניסיו להגדיר
מיניות קווירית ולייחד אותה כמיניות הפועלת במרחב המודע לקשרי המורכבי בי מיניות לבי יחסי
כוח ואלימות .לדבריה ,הכרה בקשרי הללו ,בניגוד להכחשת במסגרת הגדרת המיניות הנורמטיבית,
מאפשרת לנסח כללי התנהגות המתאימי למרחב זה ו"לשחק ע הכוח במקו שהוא ישחק אתנו"94.
דברי אלו יכולי לשמש נקודת מוצא לפיתוח כלליי נורמטיביי להתנהגות מינית בתו קהילת
הלהט"ב ,אשר מצד אחד לא יכפיפו את תפיסת המיניות לדר ההסדרה של מערכות הטרונורמטיביות
ומצד אחר לא ישמשו כמנגנו של הכחשה ושל הסתרה של פגיעות מיניות בתו הקהילה.

93
94

בשאלה א ראוי להכיר בהגנות תרבותיות ובאיזה הקשר משפטי ,אצל יור רבי ויניב ואקי דיני עונשי
) 629–609מהדורה ראשונה.(2008 ,
גרוס "הפוליטיקה של זכויות הלהט"ב" ,לעיל ה"ש .46
אפי זיו "פגיעות מיניות בקהילה הגאה – הצעה לחזו קווירי" כנס במילי אחרות :שיח מתעורר על
פגיעה מינית במרחב להט"בי – אסופת הרצאות וסדנאות www.macom.org.il/wp-content/ 10
.uploads/2014/04/Asufat-Arzaot-for-Mail.pdf

919

