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א ו ב . מ  ו

 לאחרונה הולך וגובר השיח הציבורי והמשפטי בכל הנוגע לזכויות הומוסקסואלים
 ולסביות. אולם, דווקא על רקע זה, בולטת העדרה של תפיסת שוויון קוהרנטית,
 אשר תשמש בסיס לבחינת המקרים השונים בהם מתעוררות שאלות של אפליה.
 התוצאה היא החלטות מנוגדות או פסקי־דין, שאף אם התוצאה הסופית שלהם
 מתיישבת עם גישה הדוגלת בשוויון להומוסקסואלים ולסביות, הרי שהם חסרים
 תשתית והנמקה ראויים. כך, בשנת 1994 ניתן בישראל פםק־הדין העיקרי והמפורסם
 ביותר בסוגיה זו, בעניין דנילוביץ,1 אשר בו נקבע על־ידי שופטי הרוב כי חברת
יבת להעניק כרטיס טיסה חינם, הטבה הניתנת לבני זוגם של דיילים, אף  אל־על מחו
 לבן זוגו ממין זכר של דייל הומוסקסואל. שופטי הרוב, למרות קיומו של סעיף חוק
2 הסתמכו אף על ערכים ועקרונות נרחבים יותר, וביניהם  ספציפי החל על הסוגיה
4 אך  עקרון השוויון.3 שלוש שנים לאחר מכן, אותו הרכב של בית־המשפט העליון,
 הפעם בפה אחד, פסל החלטה של שר החינוך והתרבות לפיה נמנעה שידורה של
 תכנית מסדרת תוכניות בשם ״קלפים פתוחים״ ואשר הוקדשה לזהות מינית.5
 בפסק־דין זה, לא זו בלבד שלא נעשה כל נסיון להסתמך על תפיסת שוויון כלשהי,
ת  אלא שעניין דנילוביץ לא הוזכר ולו ברמז. התמיהה בולטת עוד יותר בשתי החלטו
 סותרות שניתנו על־ידי ועדות ערר שדנו בעניינו של בן זוגו של קצין צה״ל שנפטר
 במהלך שירות קבע, ואשר תבע מצה״ל וממשרד הביטחון גמלאות ותגמולים מכוח
6 ועדת הערעורים לפי חוק שירות  היותו בן זוגו הידוע בציבור של קצין שנפטר.

 * יסודו של מאמר זה בעבודה סמינריונית שהוגשה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה
 העברית במסגרת הסמינר ״מיניות ומשפט״ שנערך בשנה״ל תשנ״ח. תודתי למורה הסמינר

 ד״ר אלון הראל. כמו כן ברצוני להודות לעו״ד דורי םפיבק ולד״ר אריאל בנדור על עזרתם.
 חיבורם של יצחק זמיר ומשה סובל ״השוויון בפני החוק״ משפט וממשל ה (תש״ס) 165 וכן
 בג״צ 1779/99 ברנר־קדיש נ׳ שר הפנים (בעניין רישום לסבית כאמו המאמצת של בנה
 הביולוגי של זוגתה לחיים) התפרסמו לאחר סיום כתיבת מאמר זה. לאור זאת, אין התייחסות

 אליהם במאמר.
 ** תלמידה לתואר דוקטור למשפטים ועוזרת הוראה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה

 העברית בירושלים.
 1. בג״צ 721/94 אל על נתיבי אויר לישראל בע״מ נ׳ דנילוביץ, פ״ד מח(5) 749 (להלן - עניין

 דנילוביץ).
 2. סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988, כפי שתוקן ב-1992 (להלן - חוק

 שוויון ההזדמנויות בעבודה)
International Journal of1 " ? A. Harel "Gay Rights In Israel: A New E: ראו . r a 3 

.Discrimination and the Law (1996) 261,265 
 4. כב׳ הנשיא ברק והשופטים קדמי ודורנר; פסק-הדין ניתן על־ידי השופט קדמי, אשר היה

 בדעת מיעוט בעניין דנילוביץ.
 5. בג״צ 273/97 האגודה לשמירת זכויות הפרט נ׳ שר החינוך והתרבות, פ״ד נא(5) 822 (להלן

- עניין קלפים פתוחים).
 6. להלן - עניין אדיר שטיינד. הערעורים על החלטות הוועדות, שהוגשו לבתי־המשפט

 המחוזיים בתל-אביב ובירושלים, הסתיימו בפשרה.
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 הפרקליט מה, חוברת א הזכות לשוויון של הומוםקםואלים ולסביות

 הקבע (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה־1985, קיבלה את עמדת התובע,
 בפסק־דין בן שני עמודים המסתמך על עניין דנילוביץ, ולעומתה ועדת הערעורים
ת חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י־1950, דחתה  לפי חוק משפחו

7 שבין היתר מאבחן את עניין דנילוביץ.  את התביעה בפםק־דין בן 88 עמודים,
 מסתבר כי תופעה זו של העדר קוהרנטיות, אינה רק נחלתנו. בשנת 1986,
 בעניין Hardwick8 אישר בית־המשפט העליון של ארצות־הברית ברוב דעות חוק
 פלילי של מדינת ג׳ורג׳יה, אשר אסר על מעשי סדום ואשר נאכף אך ורק בהתייחס
 לזוגות הומוסקסואלים. עשר שנים לאחר מכן, ביטל בית־המשפט העליון בעניין
ב דעות, תיקון של חוקת קולורדו, אשר אסר על רשויות המדינה להגן, ו ר ב 9 E v a n s 
 על הומוסקסואלים ולסביות באמצעות חוקים, תקנות או הוראות מינהל כלשהן.
 דעת הרוב אשר קבעה כי תיקון זה נוגד את השוויון, כלל לא הזכירה את עניין

 Hardwick, בעוד שדעת המיעוט הסתמכה עליו באופן נרחב.
ט אל הקהילה האירופית אינו מגלה מצב טוב יותר. בית־דין צדק של ב  מ
1 קבע בעניין Grant,11 בסיטואציה דומה ביותר לזו שבעניין 0  הקהיליה האירופית,
 דנילוביץ, כי בת זוג נקבה של עובדת אינה זכאית לנסיעות חופשיות ברכבת, הטבה
 אשר ניתנת לבני זוגם של עובדים, תוך דחיית הטענה כי הדבר מנוגד להוראת
Councii) האמנה האירופית האוסרת על אפליה מינית של עובד ולדירקטיבות 
 Directives) הנלוות אליה. החלטה זו עוררה תמיהה לאור העובדה שקצת יותר
 משנה קודם לכן, בענייןp. v. s.12 פירש בית־הדין את האיסור על אפליה מינית

1 3  פירוש מרחיב הכולל אף אפליה על רקע שינוי מין.
Evans and בקנדה, בית־המשפט העליון דן לראשונה בשנת 1995, בעניין 
, לזכויותיהם של ההומוסקסואלים והלסביות C h a r t e r 1 5 ה שמעניק , ^ נ ג ה ב 1 4 N e s b i t 

 וקבע פה אחד, על דעת תשעה שופטים, כי אפליה על בסיס נטייה מינית אסורה,

 7. יוער כבר עתה, כי במקרה זה, כפי שיפורט בהמשך, אכן נוסח החוק הקשה על הכרה בזכויות
 הנטענות. הביקורת שלי מתמקדת יותר בהנמקות פסק־הדין ופחות בתוצאה שלו.

U.S. 186 (1986) .8) ן ל ה ל 4 7 8 Bowers, Attorney General of Georgia v. Hardwick 
.(Hardwick עניין -

 Evans() .1996(Romer, Governor of Colorado v. Evansלהלן - עניין (9
.http://www.aclu.org/court/ :כתובת ,ACLU Freedom network :מתוך האתר 

.Court of Justice of the European Communities .10 
. פסק־הדין ניתן בתאריך להלן - עניין (17.2.98 1 1 . .Grant v. South-West Trains Ltd 

.(Grant 
http://europa.eu.int/ :כתובת ,Europa, the European UnionJs server :מתוך האתר 

jurisp/cji-bin/ 
.(P. v. S.ן - עניין ל ה ל . [1996] 2 C. M. L. R) P. v. S . 247 12. 

 13. לכאורה מדובר בשתי סיטואציות שונות, שהרי שינוי מין ונטייה מינית הינם שני דברים
 נפרדים, כפי שאכן יוסבר בהמשך. אלא שלאור העובדה שאין סעיף ספציפי באמנה האוסר על
 אפליה מחמת נטייה מינית, נדון עניין Grant במסגרת האיסור על אפליה מינית; ואכן, חוות
̂•advocate general, שהינו פונקציה עצמאית וניטראלית הנותנת חוות דעת  הדעת של 
 משפטיות לבית-הדין ואשר אינן מחייבות את בית־הדין, הייתה כי לפרשנות הסעיף הרלוונטי

 בעניין P. v. S יש השלכה גם על עניין Grant וכי יש לקבל את עמדת התובעת.
2 SCR 513 .14) להלן - ענייןEgan and Nesbit.(] 1995[Egan and Nesbit v. Canada 

.Canadian Charter of Rights and Freedoms (Part I of the Constitution Act, 1982) .15 
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 מיכל טמיר(יצחקי) הפרקליט מה, חוברת א

; אלא  וזאת מתוך אנלוגיה לבסיסי האפליה האסורים בסעיף 15(1) ל־־ש^ב)
 שפסק־הדין נשא עימו ״בשורות טובות״ ו״בשורות רעות״ בו־זמנית, שכן נחשפה
קת ערכית קשה בין השופטים בכל הנוגע למושגים ״זוגיות״ ו״משפחה״,  בו מחלו
1 בסופו של דבר, 6  וכן בשאלה אימתי חקיקה תחשב למפלה על בסים נטייה מינית.
 ברוב של חמישה שופטים נגד ארבעה, נדחה ערעורם של זוג ההומוסקסואלים

 לקבלת קצבה המגיעה ל״בן זוג״, על פי־חוק הפנסיה הרלוונטי.
 מטרת מאמר זה היא לנסות ולגבש תפיסת שוויון קוהרנטית המתאימה למצב
 החוקתי במדינת ישראל, וזאת תוך ניתוח והסקת לקחים מהמצב המשפטי
 בארצות־הברית, בקהיליה האירופית ובקנדה. בשל אופיו העקרוני, המאמר אינו
 מתמקד בתחום ספציפי של אפליה, מתוך מודעות לכך כי, מטבע הדברים, תפיסת

 שוויון תצטרך לעבור קונקרטיזציה כאשר הדיון יעבור לאפליה בתחום מוגדר.
 בפרק הבא תוצג התמונה הכוללת של הגישה המוצעת, ובפרקים האחרים

 יפורטו מרכיביה.

ת ע צ ו מ ה ה ש י ג  2. ה

 הגישה המוצעת מבוססת על שלושה נדבכים. הנדבך הראשון הוא קבלת התפיסה
 לפיה יש להתייחם להומוסקסואליות כזהות ולא כאקט. על־פי גישה זו, בין אם
 הומוסקסואליות הינה תוצאה של כיוון המשיכה המיני של האדם, ובין אם היא
 תוצאה של בחירה מהותית של דרך חייו, הרי שהיא משקפת את זהותו. מכך
 תתחייבנה מספר מסקנות:ראשית, זכויותיהם של ההומוסקסואלים והלסביות אינן
 מתמצות רק בזכות לקיים אקטים מיניים עם בני מינם בפרטיות, והגנה משפטית על
 זכות זו לא תספק את דרישת השוויון,׳שנית, העובדה שהומוסקסואליות הינה זהות
 הופכת אותה לחלק מכבודו של האדם, זכות המעוגנת כיום בחוק יסוד: כבוד האדם
(להלן - חוק-היסוד). יצוין כי מאחר ובארץ אקטים הומוסקסואליים אינם תו רו חי  ו
1 7 ,  מהווים עבירה פלילית, תתייתר שאלת ההגנה החוקתית לאקט שהינו פלילי

1 8  שאלה המתעוררת במדינות בהן קיים איסור פלילי כזה.
ת נטייה מינית מ ח  הנדבך השני לגישה המוצעת הינו הכרה בזכות לאי־אפליה מ
 במסגרת השוויון החוקתי. בהקשר זה ייטען כי לזהות המובחנת של

.D.G. Casswell Lesbians, Gay Men, and Canadian Law (1996) 406-407 :16. ראו 
 17. ראו למשל, בג״צ 399/85 כהנא נ׳ הועד המנהל של דשות השידוד, פ״ד מא(3) 255 - שם
 התעוררה שאלת תחולת הזכות לחופש הביטוי על ביטוי שהינו פלילי; וכן א׳ קלגסבלד
 ״עבירה״ פלילית ומניעה מוקדמת (בשולי בג״צ 399/85 כהנא נ׳ ״הוועד המנהל של רשות
 השידוד)״ פלילים ב (תשנ״א) 93; א׳ בנדור ״עבירה פלילית ומניעה מוקדמת״ (תגובה

 למאמרו של א׳ קלגםבלד) פלילים ג (תשנ״ג) 240.
 18. כך למשל, אחת הסיבות לסירובם של חלק מבתי־המשפט בארצות-הברית לקבוע כי
 הומוסקסואלים ולסביות מהווים קבוצה ״חשודה״, נבעה מזיהוי נטייה מינית הומוסקסואלית
 עם מעורבות בפעילות מינית לא חוקית, כגון מעשה סדום. הטענה היא שאם המדינה מוציאה
 מעשה סדום אל מחוץ לחוק, הרי שקלסיפיקציה המבוססת על האבחנה אם אדם מבצע מעשה
The Editors of the Harvard Law :סדום או לא, אינה יכולה להיות בלתי תקפה. ראו 

Sexual O- להלן ( r i e n t a t i o n 5 5 ) 1990(Review Sexual Orientation and the Law 
.(and the Law 

96 



ות לסבי ם ו אלי סקסו מו ת לשוויון של הו כו ת א הז ר ב ו , ח  הפרקליט מה

 ההומוסקסואלים והלסביות יש קשר הדוק לנטייה המינית שלהם, להבדיל ממינם,
 דהיינו ה״ג׳נדר״ אליו הם שייכים; לאור זאת, ״סביבת השוויון״ החוקתי המתאימה
ת מין. במסגרת מ ח ת נטייה מינית ולא אפליה מ מ ח  לטיפול באפליה זו היא אפליה מ
ת נטייה מינית, מ ח  זו אראה כיצד העובדה שהמשפט בדרך כלל אינו מכיר באפליה מ
 גרמה לנסיונות שבחלקם הצליחו ובחלקם כשלו, להכניס אפליה זו תחת כנפי
ת מ ח  האפליה המינית, וכי לאור העובדה שבארץ קיים כבר היסוד לדיון באפליה מ
 נטייה מינית יש להמשיך ולפתח כיוון זה. עוד ייטען כי יש להבחין בין שאלות של
 נטייה מינית לבין שאלות אחרות הקשורות במיניות, כגון גיל הסכמה, עבירות מין

 וכדומה.
ת נטייה מינית: מ ח  מספר מסקנות נובעות מגישת הזכות החוקתית לאי־אפליה מ
 ראשית, בית־המשפט רשאי להתערב בקריטריונים הנקבעים על ידי הרשויות

 השונות ולבחון את הסיווג de novo, כלומר כלל הריסון השיפוטי לא יחול;,15שנית,
ת נטייה מינית תחולה בכל מישורי המשפט ולא רק בדיני מ ח  לזכות לאי־אפליה מ
 העבודה, בהם, כאמור, קיים הסדר של חוק ספציפי,׳שלישית, מהיותה של הזכות
 זכות חוקתית נובע כי יש להגן עליה באופן פוזיטיבי, ואף להשקיע משאבים אם יש
 צורך בכך, שכן מימוש זכויות האדם עשוי לעלות כסף,׳ולכסוף, מתחייבת המסקנה
 כי זכות זו מוגנת במסגרת הזכות לשוויון אשר מעוגנת בחוק־היםוד כחלק מהזכות
 לכבוד, על-פי התפיסה הגורסת כי חוק־היסוד מגן מפני פגיעה בעקרון השוויון,

 כאשר הפגיעה גורמת להשפלה, כלומר לפגיעה בכבוד האדם באשר הוא אדם.
 מההגנה על זכותם של ההומוסקסואלים והלסביות לשוויון במסגרת חוק־היסוד
 נובעות גם כן מספר מסקנות: ראשית, פגיעה בוכות השוויון של ההומוסקסואלים
 והלסביות תיתכן רק בחוק או מכוח הסמכה מפורשת בחוק, אשר עומד בהוראות
 פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק־היסוד;>עע7/, פרשנותם של חוקים קיימים, אשר
 תוקפם משוריין בסעיף 10 לחוק־היםוד, תיעשה ברוח הזכויות המעוגנות בחוק־
 היסוד, דהיינו באופן המתיישב כמה שיותר עם זכותם של ההומוסקסואלים
 והלסביות לשוויון; שלישית, מכוח סעיף 11 לחוק־היםוד תקום חובתן של כל
 רשויות השלטון לכבד את זכותם של ההומוסקסואלים והלסביות לשוויון,׳ולבסוף,
 מעיגון זכות השוויון של ההומוסקסואלים והלסביות בחוק־היםוד נובעת תחולתה
 של זכות זו אף במשפט הפרטי, מכוח הגישה שאציע לפיה זכות השוויון, ככל שהיא

ל מהזכות המינהלית), חלה אף במשפט הפרטי.  חוקתית(להבדי
 הנדבך השלישי לגישה המוצעת הינו תפיסת שוויון מהותי, להבדיל משוויון
 פורמלי או מכאני. מתפיסה זו מתחייבת ראשית, המסקנה, כי יש לבחון בקפידה
 הסדרים שהינם כביכול שוויוניים, אך השפעתם המיוחדת על ההומוסקסואלים
 והלסביות גורמת לאפלייתם. במילים אחרות, יש להגן על הומוסקסואלים ולסביות
 לא רק מפני אפליה ישירה אלא אף מפני אפליה עקיפה,׳ שנית, גישת השוויון
 המהותי מאפשרת שימוש בהעדפה מתקנת, שכן היא רואה בכך אמצעי לקידום
 השוויון ולתיקון אי צדק חברתי. גישה כזו תעודד הסדרים שוויוניים לכאורה, אשר

 השפעתם החיובית על הומוסקסואלים ולסביות היא גדולה יותר.

 19. הכלל לפיו בית-המשפט לא יחליף את שיקול הדעת המינהלי בשיקול דעתו הוא. ראו, למשל,
 בג״צ 389/80 דפי זהב בע״מ נ׳ רשות השידור, פ״ד לה(1) 443,421.
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 מיכל טמיר(יצחקי) הפרקליט מה, חוברת א

ת ו ה ז ת כ ו י ל א ו ס ק ס ו מ ו  ב. ה

 מושג ההומוסקסואליות פותח לראשונה במאה ה־19 בעקבות התפתחות
 הפסיכיאטריה והרפואה. עד אז, למעשה, לא היתה קיימת ״הומוסקסואליות״
2 פוקו 0  כמושג המזהה אדם, למרות שכמובן היו קיימים אקטים הומוסקסואליים.
 מזהה מעבר שנעשה במאה ה־19 מהתייחסות אל פרקטיקות מיניות בעייתיות
 מסיבות שונות ללא אבחנה ביניהן, למצב של אבחנה בין סוגים שונים של
 פרקטיקות מיניות לא נורמטיביות: סוג אחד ממשיך להיות הסוג המסורתי, דהיינו
 אינוס, ניאוף וכדומה; והסוג השני הינו התנהגויות המוגדרות כ״םטיות״, או
2 מבחינת ההתייחסות 1  בהתנהגויות ״שלא כדרך הטבע״, וביניהן הומוסקסואליות.
the sin) אל ההומוסקסואליות התאפיין השינוי במעבר מ״גישת החטא״ 
 conception), הרואה בהומוסקסואליות אקט לא מוסרי, לגישה הרואה
the illness view) בהומוסקסואליות חלק מאישיות האדם, חולי הניתן לריפוי 
 point).22 מעבר זה משקף שינוי מהותי בגישה אל ההומוסקסואליות וראייתה כחלק

 מזהותו של האדם. בסוף המאה ה־19, בעקבות התפתחויות חברתיות וכלכליות,
 הופיעו אף קהילות הומוסקסואלים ולסביות, שהחלו להילחם על זכויותיהם. כך
 התפתחה גישה שלישית, שלוותה לעיתים בשינויים משפטיים, ואשר קיבלה את
 הקונספציה של ההומוסקסואליות כזהות, אך ראתה בכך שוני שאינו צריך לשמש

the neutral difference approach).23)בסיס לאפליה או למתן יחם שונה 
 סקירת התפיסות השונות מלמדת כי יש להבחין בין שתי שאלות שונות:
 השאלה האחת, עניינה ההתייחסות אל ההומוסקסואליות כאקט או כזהות. לעניין זה

 דומה בעיני כי התייחסות אל האקט הינה התייחסות צרה ובמובן מסוים אפילו
 שולית. אין ספק, כי יש הבדל עצום בין אדם שביצע אקט הומוסקסואלי בחייו
 כהתנסות, לבין אדם שזהו אורח חייו, או שזו נטייתו אף אם לא מימש אותה מעולם,
 שאז הדבר הופך לחלק מזהותו וממהותו. זאת ועוד, אנשים המבצעים אקטים
 הומוסקסואליים, לא עושים זאת מאחר ובחרו בנטייתם המינית. לאדם נטייה מינית
 מסוימת, ולפיה הוא נוהג. יתרה מזאת, גם אילו לא היה נוהג על פיה, לא היה הדבר
2 ואכן, הגישה הרואה בהומוסקסואליות זהות ולא אקט, היא 4 . ו  משנה את נטייתו ז
 הגישה הרווחת כיום, אם כי, ניתוח פםקי־הדין בארץ ובעולם מעיד כי הדבר עדיין

 אינו נחלת הכלל.
 גם אם קיבלנו את התפיסה הרואה בהומוסקסואליות זהות, עדיין יש להשיב על
 השאלה השנייה, שעניינה אופי ההתייחסות המתחייב למי שמאופיין בזהות זו. האם

 יש להתייחס לזהות זו באופן ניטראלי או שמא מתחייב לעיתים יחם שונה ? לצורך
 הדיון הנדון נראה לי כי ניתן להתייחס לשני המובנים העיקריים של המושג ״נטייה
 מינית״ יחדיו: המובן האחד, מתייחם למין אליו נמשך האדם מבלי להתייחם אל

.Halperin One Hundred Years of Homosexuality (1989) 15 .20 
 21. מ׳ פוקו תולדות המיניות (ג׳ אש תרגם, כרך א - הרצון לדעת) 38-29.

 Sexual Orientation and the Law .22, לעיל הערה 18, בע׳ 4-2.
 23. שם, בע׳ 6-5. לאחרונה הוצגה גישה נוספת: possitive difference, לפיה הומוסקסואליות
 מהווה תרומה חיובית אשר מגוונת ומעשירה את החברה. ראו: Casswell, לעיל הערה 16,

 בע׳ 10.
.M. Strasser Legally Wed Same-Sex Marriage and the Constitution (1998) 37 .24 
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׳ חוברת א הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות  הפרקליט מה

 התנהגותו בפועל; והמובן השני, מתייחס להתנהגותו בפועל של האדם, דהיינו
2 לגישתי, בין אם נטייה  לשאלה עם בני איזה מין הוא יוצר קשרים רגשיים־מיניים.5
 מינית הינה מושא המשיכה של האדם, בין אם היא בחירה מהותית של דרך חייו
 והתנהגותו, ובין אם שילוב של שניהם, הרי שהיא יוצרת זהות מובחנת וחלק מהותי
 מאישיותו של האדם. לאור זאת, ולאור היסטוריה של רדיפת המיעוט המובחן
 בזהותו זו, כפי שאראה בהמשך, גישה של התייחסות ניטראלית אינה מספקת את

 ההגנה הדרושה מפני אפליה.
 רמז לגישה ניטראלית ניתן למצוא באמרת אגב שנאמרה על־ידי השופטת דותן

2 6  בשולי פסק־דינה בעניין אמםלם:
 ״...מקובלת עלי ההשקפה לפיה בחברה סובלנית ופתוחה יש להתייחם
 לנטייתו המינית של אדם כשם שמתייחסים לצבע שערו. וכשם שלא יעלה על
 הדעת לראות עלבון בציון העובדה ששערו של אדם שחור או בלונדיני, אין
 לייחס משמעות מעליבה לנטייתו המינית. אולם לצערנו, טרם הגענו למידה
ת  כזו של פתיחות וסובלנות ובמציאות כיום המילה ׳הומו׳ מהווה עלבון לפחו

 בעיני חלק נכבד מן הציבור.״

 לכאורה, דומה כי אכן התייחסות אל נטייתו המינית של אדם כאל צבע שערו, הינה
 אידאל אליו עלינו לשאוף; עם זאת, נראה לי כי דווקא בחברה מודרנית, השואפת
 למצב של שוויון להומוסקסואלים ולסביות, ההתייחסות לנטייתו המינית של אדם
 אינה צריכה להיות זהה להתייחסות לצבע שערו. שכן, בעוד נטייה מינית הינה חלק
2 פרט 7 , פן  מהותי מזהותו של האדם, הרי שצבע שערו הינו להוציא מקרים יוצאי דו
 תיאורי ותו לא. לפיכך, הגישה המוצעת רואה בהומוסקסואליות זהות המובחנת

 בנטייה המינית.
 מהקונספציה הרואה בהומוסקסואליות זהות מתחייבות מספר מסקנות אשר

 תידונה להלן.

ת ק פ ס ה מ נ ג ה ה נ י אי ל א ו ס ק ס ו מ ו ה ט ה ק א ל ה ה ע נ ג  (א) ה

 השוואה של עמדות הרוב והמיעוט בשני פםקי־הדין של בית־המשפט העליון
 בארצות־הברית מגלה תופעה מעניינת לפיה השופטים אשר מגינים על זכויותיהם
 של ההומוסקסואלים מתייחסים אל ההומוסקסואליות כזהות, ואילו השופטים אשר

.R. Wintemute Sexual Orientation and Human Rights (1995) 6-8 .25 
 26. ת״א (ת״א) 20174/94 אמסלם נ׳ קליין (דינים - שלום ה 659). בעניין זה נדונה תביעת לשון
 הרע שהגיש שחקן כדורסל נגד עיתון ״העיר״, לאחר שזה פרסם כתבה שכותרתה ״אמסלם לא
 לבד״ ואשר עסקה באולימפיאדת ההומוסקסואלים שנערכה בניו-יורק. נקבע כי מכותרת
 הכתבה לא נותר ספק שאמםלם משתייך אף הוא לקהיליה העורכת את המשחקים המתוארים.
 כב׳ השופטת דותן בבית-המשפט השלום בתל-אביב קיבלה את תביעתו וערעור שהגיש
 העיתון לבית־המשפט המחוזי נדחה - ע״א (ת״א) 1145/95 קליין נ׳ אמםלם, תק־מח 97(1)

ין אמםלם). י  3188 (להלן-ענ
 27. כך למשל, בית־המשפט העליון הכיר בכך כי גידול זקן עשוי להיות חלק מדמותו והווייתו

 האישית של האדם: בג״צ 205/94 נוף נ׳ מ״י, פ״ד נ(5) 449.
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2 בעניין Hardwick הגדיר השופט 8 .  נמנעים ממתן ההגנה שמים את הדגש על האקט
 White, אשר כתב את דעת הרוב שאישרה את תוקף האיסור על מעשה סדום, את
 הסוגיה העומדת לדיון באופן צר, תוך התמקדות בשאלה האם קיים עיגון חוקתי
2 שופטי הרוב סברו כי הזכויות 9 ם.  לזכותם של ההומוסקסואלים לבצע מעשה סדו
 שהוכרו בעבר במסגרת ^Due Process אינן דומות לזכות הנטענת במקרה זה
 והתנגדו להרחבת ^Due Process אל עבר הכרה בזכויות נוספות שאינן מעוגנות
3 על פסיקה זו הסתמך השופט Scalie, אשר כתב את דעת 0 . קה  מפורשות בחו
 המיעוט בעניין Evans וקבע, כאמור, כי התיקון לחוקת קולורדו האוסר מתן הגנה
 להומוסקסואלים ולסביות - תקף. לשיטתו של שופט זה, אם חוקתי לאסור על
 התנהגות הומוסקסואלית ולקבוע כי התנהגות זו הינה התנהגות פלילית, קל וחומר
 שמדינה יכולה לקבוע חוקים שאינם מגלים אהדה להתנהגות הומוסקסואלית, וקל
 וחומר בן בנו של קל וחומר שמדינה יכולה לקבל חוק שאינו מגלה חוסר אהדה
3 1 . ו  להתנהגות הומוסקסואלית, אלא רק אוסר על המדינה לקבוע הגנות להתנהגות כז
,Hardwick אחד משופטי המיעוט בעניין ,Blackmun מנגד, מדברי השופט 
3 שופט זה סבר כי על 2  עולה ברורות התייחסות אל ההומוסקסואליות כזהות.
,Equal Protection Claused בית-המשפט מוטל היה לבחון אם החוק עומד בתנאי 
 אך לא היה לו צורך להכריע בכך, מאחר שקבע כי האיסור על מעשה סדום אינו
,Kennedy 3 גם מדברי השופט 3  עומד בתנאי ^Due Process בשל פגיעתו בפרטיות.
 השופט אשר כתב את דעת הרוב בעניין Evans, עולה התייחסות אל
 ההומוסקסואליות כזהות. שופט זה, כאמור, כלל אינו מזכיר את פסק־דין
 Hardwick ואף אינו דן באקטים ההומוסקסואליים. תחת זאת הוא מתייחם אל
 ההומוסקסואלים כקבוצה המסומנת באמצעות תכונת ההומוסקסואליות שלה

3 4 ת.  וכתוצאה מכך מופלי
 בארץ, מאחר והאיסור על ״משכב זכר״ בוטל כבר בשנת 1988, שאלת ההגנה
 על התנהגות שהיא פלילית במהותה, כאמור אינה עולה. עם זאת, מהדיון דלעיל
 ניתן להפיק את הלקחים הבאים: הגנה על האקט אינה מספקת והעדר הפליליות
 עדיין אינו מונע את אפליית ההומוסקסואלים והלסביות בתחומים אחרים. בכשל זה
 לוקה, לדעתי, פםק־דינו של השופט גרמן בעניין אדיר שטיינד. לשיטתו, האיזון בין
 היות המדינה דמוקרטית להיותה יהודית, מושג מצד אחד, בכך שמשכב זכר אינו
 עבירה פלילית; ומצד שני, ב״שלילת ראיית יחסים אלה כיוצרים תא משפחתי, מכח

 28. להתייחסות לפסק־דין Hardwick כמנצל את חוסר היציבות שבין זהות/אקט בחוקים
J.E.:האוסרים על מעשי סדום, למכניזם הומופובי המעצים את הזהות ההטרוםקסואלית, ראו 
Halley "Reasoning about Sodomy: Act and Identity In and After Bowers v. 

Virginia L. Rev79 " H a r d w i c k 1 7 2 1 , 1 7 7 0 ) 1993. ( 
 29. עניין Hardwick, לעיל הערה 8, בע׳ 190.

 30. שם, בע׳ 196-190.
.Scalia לפסק־דינו של השופט II לעיל הערה 9 ; ראו חלק ,Evan 31. עניין 

 32. עניין Hardwick, לעיל הערה 8, בע׳ 203, הערה 2.
J.E. Halley "The :ראו ,equal protections 33. לעמדה לפיה ניתן להגן על האקט תחת 
Politics of the Closet: Towards Equal Protection for Gay, Lesbian, and Bisexual 

" 36 UCLA L. Rev. (1988-9)915.Identity 
.Kennedy לפסק-דינו של השופט III לעיל הערה 9 ; ראו חלק ,Evans 34. עניין 
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ות ם ולסבי אלי מוסקסו ל הו ת לשוויון ש כו ברת א הז  הפרקליט מה, חו

3 כלומר, השופט מסתפק בהגנה על 5  פיקציה משפטית, בניגוד למצב הטבעי״.
 ההומוסקסואליות כאקט, ושלילת היכולת להקים משפחה כלל אינה נתפסת אצלו

 באפליה.

 (ב) זהותם של ההומוםקםואלים והלסביות מוגנת כחלק מהזכות
 לכבוד

 משקבענו שהומוסקסואליות הינה חלק מזהותו והווייתו של אדם, אין ספק כי רצונו
 של האדם לממש ולהגשים זהות זו, מוגן כחלק מכבודו. למסקנה זו חשיבות מרובה,
 שכן הומוסקסואלים סובלים מסטיגמות שליליות ויחם עוין של החברה, דבר שגורם
3 ולעיתים אף להתכחש לזהות המינית שלהם, בעוד 6  לרבים מהם לחיות ״בארון״
 מחקרים בתחום בריאות הנפש מצביעים דווקא על ההשלכות החיוביות שיש להכרה
3 בשנים האחרונות אמנם חל שיפור ניכר 7 .  בנטייה המינית וקבלתה על־ידי החברה
 ביחסם של החוק ושל החברה הישראלית אל ההומוסקסואלים והלסביות, אולם
 עדיין מוטבעת על קבוצה זו סטיגמה חברתית שלילית, המוצאת ביטוי במגעים עם

3 8 יות של אנשי ציבור.  הרשויות ובהתבטאו
3 9  כבוד האדם משמש גם סיבה וגם רציונל לכל התחיקה בדבר זכויות האדם.
 ענייננו כאן בזכות עצמה לכבוד, אשר עוגנה בחוק־היסוד ואשר מתמלאת תוכן
 באמצעות פרשנותו של בית־המשפט. בית־המשפט הכיר בכך כי כבוד האדם
 משתקף, בין היתר, ״ביכולתו של יצור אנוש בתור שכזה לגבש את אישיותו באופן
4 לאור זאת, 0 .״. .  חופשי, כרצונו, לבטא את שאיפותיו ולבחור בדרכים להגשמתן.
 ״בעידן בו כבוד האדם הנו זכות יסוד חוקתית מוגנת, יש ליתן תוקף לשאיפותיו של
4 חשוב להדגיש כי הכבוד האסור לפגיעה 1  האדם להגשים את הווייתו האישית״.
 והזכאי להגנה אינו רק שמו הטוב של האדם, אלא גם מעמדו כשווה בין שווים.
 הפגיעה בכבודו אינה רק בהוצאת שם רע או בעלבונות, אלא גם באפליה וקיפוח,
4 זאת ועוד, ביסוד כבוד האדם מונחת 2 לה.  במשוא פנים ובהתייחסות משפי
 האוטונומיה של הרצון הפרטי, שכן הפרט נתפס כישות רוחנית הנהנית מחופש

 35. השופט גרמן ישב בראש ועדת הערעורים לפי חוק חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום),
ק התגמולים), וכתב את פסק-הדין אשר דוחה את תביעתו של אדיר חו  תש״י-1950 (להלן -

 שטיינר לתגמולים. הציטוט מע׳ 67 לפםק־דינו.
K. Yoshino "Suspect Symbols::36. לניתוח מעניין של תופעת הארון כדילמת אסיר ראו 
The Literary Argument for Heightened Scrutiny for Gays" 96 Columbia L . 

. (1996) 1753, 1794-1801.Rev 
.R. Green Sexual Science and the Law (1992) 55 37. 

 38. ראו זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 1996 (נ׳ ישובי עורך, תשנ״ו) 84.
Israel Year Book13 " H. H. Cohen "On the Meaning of the Human D i g n i t y : ראו . 3 9 

 of Human Rights (1983) 226, 231. בהמשך תידון השפעת כבוד האדם על זכותם של
 ההומוסקסואלים לשוויון.

 40. דברי הנשיא שמגר בע״א 5942/92 פלוני נ׳ אלמוני, פ״ד מח(3) 842,837.
 41. דברי השופטת ביניש בע״א 7155/96 פלוני נ׳ י״מ, פ״ד נא(1) 160.

 42. ראו דבריו של ח׳ כהן במאמרו ״ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית - עיונים בחוק־יסוד:
 כבוד האדם וחירותו״ הפרקליט (ספר היובל) 32,9.
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 מיכל טמיר(יצחקי) הפרקליט מה, חוברת א

4 אוטונומיה רצונית היא גם אוטונומיה מוסרית ומצפונית: בכפוף 3 .  לפתח את עצמה
ק - ולחוק בלבד - זכאי כל אדם לקבוע לו את דפוסי התנהגותו ואורח חייו  לחו

4 ורצונו של אדם הוא כבודו. 4 .  כאוות נפשו

? מ נ מ א ת - ה י נ י ה מ י ל פ  4. א

 בפרק זה תיבחן ״סביבת השוויון״ המתאימה לדיון באפלייתם של ההומוסקסואלים
 והלסביות, תוך הפקת לקחים מהמצב בארצות־הברית, בקהיליה האירופית ובקנדה.

ת י ר ב ה - ת ו צ ר א ה ב ק י ס פ  (א) ה

 עקרון השוויון בארצות־הברית מעוגן Equal Protection Clauseo של התיקון ה־14
4 הביקורת השיפוטית במסגרת סעיף זה משתנה בהתאם לקטגוריות השונות 5 . קה  לחו
Rational Relationship Review שיצרה הפסיקה. הביקורת הרגילה מכונה 
 ובמסגרתה בתי־המשפט יאשרו מיונים וסיווגים שעורך השלטון, אף אם הם פוגעים
 בשוויון, כל עוד יש להם קשר רציונלי להגשמת אינטרס לגיטימי של הממשל. עם
 זאת לגבי קבוצות מקופחות מסוימות קבעו בתי־המשפט את מבחן ״המיון החשוד״
 (suspect classification). קבוצות אלה מוגדרות כ״חשודות״ או ״מעין חשודות״,
 מאחר והאפליה כנגדן טבועה עמוק. לאור זאת, בית־המשפט יתייחס בחשד למיון
 רציונלי כביכול, במקום שהוא מקפח את אחת הקבוצות הללו, ויעביר אותו

strict scrutiny).46)בביקורת קפידה 
 בית־המשפט העליון בארצות־הברית נמנע מלקבוע כי ההומוסקסואלים
 והלסביות מהווים קבוצה חשודה. בעניין Hardwick דעת הרוב כלל לא בחנה את
 החוק על סמך סעיף השוויון, ואילו שופט המיעוט Blackmun ציין כי האכיפה
 הסלקטיבית של עבירת מעשה הםדום מהווה אפליה בלתי־חוקתית, וזאת אף מבלי
 להכריע בשאלה השנויה במחלוקת אם ההומוסקסואלים מהווים קבוצה חשודה 475
 בעניין Evans בחינה רגילה של קשר רציונלי הספיקה לדעת הרוב על מנת לפסול
 את התיקון. שופטי הרוב קבעו כי חוק המצהיר שככלל, לקבוצה מסוימת של אנשים
 יהיה קשה יותר לקבל סיוע מהממשל מאשר לאחרים, מהווה הפרה של השוויון
 במובן הפשוט ביותר, ומוביל למסקנה הבלתי־נמנעת שהמגבלה מוטלת על מנת
 לפגוע בקבוצה הפוליטית המסוימת, דבר שאינו יכול להוות אינטרס לגיטימי
4 בהעדר תקדים של בית־המשפט העליון, ובהיות מעשה סדום עבירה 8 .  כלשהו
 פלילית בחלק ממדינות ארה״ב, נמנעו אף בתי־המשפט האחרים בדרך־כלל מלקבוע
 כי הומוסקסואלים ולסביות מהווים קבוצה חשודה, למרות שניתן לומר כמעט ללא

 43. א׳ ברק ״כבוד האדם כזכות חוקתית״ הפרקליט מא(תשנ״ג-ד) 279,271.
 44. ח׳ כהן, לעיל הערה 42, בע׳ 38.

.45"No State shall... deny to any person within its jurisdiction the equal protection 
. U . S . Const. Amend. XIV, Section of the law5' 1 

 46. ראו: Sexual Orientation and the Law, לעיל הערה 18, בע׳ 54.
 47. עניין Hardwick, לעיל הערה 8, בע׳ 203, הערה 2.

.Kennedy לפסק־הדין של השופט III לעיל הערה 9 ; מתוך חלק ,Evans 48. עניין 
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 הפרקליט מה, חוברת א הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות

 היסום כי הומוסקסואלים ולסביות עונים על הקריטריונים שהתווה בית־המשפט
4 9  העליון לסיווג קבוצה ככזו, ואפלייתם מצדיקה בחינה קפידה.

 ההימנעות מלקבוע סיווג על בסים נטייה מינית כסיווג חשוד הביאה לנסיונות
 לבסס טענות של אפליה על בסים מין, על מנת שתידרש רמת בדיקה קפידה יותר.
 אמנם, גם רמת הבדיקה של סיווג על־פי מין שנויה במחלוקת בארצות־הברית, אך
5 1 5 לבין סיווגה כ״מעין חשודה״ 0  כאן המחלוקת היא בין סיווג הקבוצה כ״חשודה״,
 ואין ספק כי יש צורך להראות הרבה יותר מאינטרס לגיטימי של המדינה על מנת
5 ואכן, גם בספרות קיימת תמיכה בטענה כי המדובר באפליה על 2  להצדיק פגיעה.
 בסים מין. כך למשל, טוענים עורכי Harvard Law Review במסגרת דיונם באפליית
 הומוסקסואלים ולסביות במשפט הפלילי, כי עבירות מעשה סדום האוסרות על
 האקט רק כאשר הוא מבוצע בין בני אותו מין, מהוות אפליה מינית, זאת מאחר
 וההתנהגות האסורה מוגדרת בהתייחס למין והפליליות תלויה במינו של המבצע,
 דהיינו החוק מתיר לאישה לבצע מעשה סדום עם גבר, אך אינו מתיר לגבר לבצע
 מעשה סדום עם גבר. זאת ועוד, עבירות אלה מחזקות, לטענתם, את הסטריאוטיפים
 באשר לתפקידם של המינים, כלומר את הראיה הדיכוטומית של המינים שבה
 ההבדל בין גברים לנשים מהותי וקשור בתפקידם ברביה, ואשר עליה מבוססים
 התפקידים הג׳נדריליים. מבנה טיעון זה מוביל אותם אל המסקנה כי אפליה זו ראויה

heightened scrutiny).53)לבחינה ברמה מוגברת 

 לדעתי, טיעונים אלה אף אם הם נכונים ברמה העקרונית, הרי שהם משניים
ת נטייה מ ח  בחשיבותם לעומת האפליה האמיתית הקיימת כאן, והיא האפליה מ
 מינית: ראשית, יש להבחין בין נטייה מינית לבין אספקטים אחרים של מיניות, הן
 בשל השוני המהותי של כל אחד מהמושגים ״נטייה מינית״, ״זהות מינית״,
5 והן משום שהדבר יאפשר 4  ״גבריות״, ״נשיות״ ומושגים אחרים הקשורים במיניות,
ת נטייה מינית, מבלי להתייחס לכל האספקטים מ ח  לאסור על אפליה מ
 הקונטרוברסליים הקשורים במיניות, ומבלי להוציא מכלל אפשרות הסדרה
5 שנית, גם אם טיעון האפליה 5  משפטית של אספקטים אחרים שאינם נטייה מינית;
 המינית נכון מבחינה לוגית, הרי שאין ספק כי מהותית האיסור הנדון מוטל על אדם

 49. שלושת הקריטריונים העיקריים הינם: 1. האם הקבוצה סבלה היסטוריה של אפליה? 2. האם
 הקבוצה חלשה מבחינה פוליטית? 3. האם הקבוצה מאופיינת על־ידי תכונות בלתי משתנות?
 ראו במאמר של Yoshino, לעיל הערה 36, בע׳ 1755 ; לבעייתיות המרכיב השלישי בהתייחס
 להומוסקסואלים, לפרשנות הראויה של מרכיב זה וליישומו בסיטואציה - ראו מאמרה של

 Halley, לעיל הערה 33.
U.S411 Frontiero v. Richadson . 677, 682י שנקבע על־ידי חלק מהשופטים ב־ פ כ 5 0 . 

. 1973 ) 6 8 5 ) 
. U . S 4 2 9 Craig v. Bowen . 190 ( 1 9 7 6 ) - י שנקבע ב . פ כ 5 1 

Baehr 52. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר לשימוש בטיעון האפליה המינית מצויה בפסק־דין 
HSBA AccessLine to Hawaii Légal R: מתוך האתר e s o u r c e s 1 9 9 3 ( v . Lewin ) 

. h t m :http://www3.worldpoint.eom/hsba/members/SC/l 5 6 8 9 . ת ב ו ת  כ
 53. ראו Sexual Orientation and the Law, לעיל הערה 18, בע׳ 18-17.

 Halperin .54, לעיל הערה 20, בע׳ 25.
 Wintemute .55, לעיל הערה 25, בע׳ 10. הדגמה מצוינת לטיעון ניתן לראות על-ידי השוואת

 גישותיהם של השופטים שמגר וברק בע״פ 308,439/79 ווים נ׳ מ״י, פ״ד לזץ2) 378.
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ת א ר ב ו , ח  מיבל טמיר(יצחקי) הפרקליט מה

 בשל נטייתו המינית ולא בשל מינו. גישה זו נאמנה אף לתפיסת ההומוסקסואליות
 כזהות ולא כאקט, הדגש אינו על כך שעל גבר נאסר לבצע אקט עם גבר, בעוד אישה
 יכולה לבצע את אותו אקט עם גבר, אלא שעל הומוסקסואל נאסר לממש את נטייתו
ת מ ח  ההומוסקסואלית. האקט הוא רק ביטוי לכך;ושלישית, הסתמכות על אפליה מ
 מין נראית מוזרה במקצת לאור העובדה כי טענה זו התפתחה על רקע אפלייתן
 ההיסטורית והמבנית של נשים, בעוד המופלים העיקריים בשל נטייה מינית הם
5 דהיינו אלה המשתייכים לג׳נדר החזק בדיון על אפליה 6  ההומוסקסואלים הגברים,
5 נםיונות אלה להעביר את הדיון לאפליה מינית, נובעים כאמור מהעובדה 7  מינית.
 המצערת שבית־המשפט העליון של ארצות־הברית לא מצא לנכון לקבוע כי
 הומוסקסואלים ולסביות הינם קבוצה ״חשודה״. כפועל יוצא מכך אפליה על בסיס

 נטייה מינית אינה זוכה לביקורת הקפידה לה היא ראויה.

 (ב) הפסיקה בבית־דין צדק של הקהיליה האירופית
 שני פסקי־דין של בית־דין צדק של הקהיליה האירופית - אשר בהם נטענה אפליה
 על בסים סעיף 119 לאמנה האירופית, הקובעת את העקרון של שכר שווה לעובדת
5 - מעידים על 8  ולעובד, ועל בסיס הדירקטיבות(Council Directives) הנלוות אליה
 הבעייתיות שבהעדר הגנה ברורה נגד אפליה מחמת נטייה מינית, ועל הבעייתיות
 בנסיון להסתמך על אפליה מינית, גם במקרים בהם קיים איסור מפורש על אפליה

 כזו.
 בית-דין צדק נדרש לניתוח האיסור על אפליה מינית בעניין.p. v. s, בו נדונו
 פיטוריו של עובד במוסד חינוכי בבריטניה, לאחר שהודיע למעסיקו כי הוא עומד
 לעבור ניתוח לשינוי מין. בהתייחס לדירקטיבה הדורשת מתן יחס שווה בתנאי
5 קבע בית־הדין כי היקף האיסור על 9  עבודה ובתנאי פיטורים לעובד ולעובדת,
ת מין אינו מוגבל רק לאפליה המבוססת על העובדה שאדם משתייך מ ח  אפליה מ
 למין זה או אחר, אלא מתפרש אף על אפליה הנובעת משינוי מין, שכן אפליה כזו

 56. השאלה מהו אחוז ההומוסקסואלים והלסביות באוכלוסיה בעייתית, ומחקרים שונים מגיעים
 לתוצאות שונות. יחד עם זאת, כל המחקרים מראים כי יש בערך כמות כפולה של

 הומוסקסואלים, לעומת לסביות. ראו: Casswell, לעיל הערה 16, בע׳ 17-14.
 57. אכן, הטענה לפיה יש קשר בין סטריאוטיפים לגבי תפקידי המינים ובין הומופוביה היא טענה
 מובנת, שכן בערעור על חלוקת התפקידים המינית (הגבר כ״חודר״ והאישה כ״נחדרת״) יש
 ערעור על הסטריאוטיפים המיניים, ובקיום הלסבי יש משום ערעור על המבנה הפטריארכלי
 של החברה. אך עם זאת, חוקים האוסרים על מעשה סדום בין בני אותו מין משקפים, לדעתי,
 בראש ובראשונה, סטריאוטיפים שליליים נגד הומוסקסואלים ולסביות, הגם אם מקורם של
 אלה קשור, באופן חלקי, לסטריאוטיפים הקשורים לתפקידים של המינים. לבעייתיות

 בהסתמכות על אפליה מחמת מין, ראו: Wintemute, לעיל הערה 25, בע׳ 247.
A. Byre :הנלוות אליו ראו EEC TREATY^ 119 ל־ Council Directives- 58. לדיון בסעיף 
"Equality and Non-Discrimination" Homosexuality: A European Community 

., 1993) 211•Issue (K. Walaldijk & A.Clapham, ed 
5(1) of Council Directive: "Application of the principle of equal .59Article 

treatment with regard to working conditions, including the conditions governing 
dismissal, means that men and women shall be guaranteed the same conditions 

.without discrimination on grounds of sex" 
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ות לסבי ם ו אלי מוסקסו ת לשוויון של הו כו ברת א הז  הפרקליט מה, חו

6 פרשנות זו נראית 0  מתבססת באופן מהותי, אם לא קונקלוסיבי, על מינו של האדם.
 לי ראויה. אפליית טרנםקםואל בשל שינוי מין שהוא מתעתד לבצע, הינה אפלייתו
 בשל המין־הג׳נדר אליו הוא רוצה להשתייך ועל כן הינה אפליה מינית. אלא
 שבחירת ההשתייכות למין הינה שאלה שונה לחלוטין משאלת הנטייה המינית,
 שעניינה המין אליו משתייכים מי שאיתם רוצה האדם להיכנס למעורבות
 רגשית־מינית. ואכן, כפי שמדגים המקרה הבא, כשנדרש בית־דין צדק להגן על
 זכויותיהן של עובדת לסבית ובת זוגתה, באמצעות הסעיף האוסר על אפליה מינית,

 הוא סירב לעשות זאת.
 בעניין Grant נדונו תקנות של חברת רכבות, אשר העניקו הטבות בדמות
 כרטיסים חופשיים לבן זוג של עובד, בתנאי שהמדובר בבן זוג מהמין השני עמו היו
 לעובד יחסים משמעותיים שנתיים או יותר. ליםה גרנט שעבדה בחברה דרשה את
 ההטבות עבור בת זוגתה, איתה היו לה יחסים משמעותיים מעל שנתיים, אך סורבה.
 היא טענה כי עצם העובדה שהעובד שאייש לפניה את המשרה בה היא מועסקת,
 קיבל את אותה הטבה עבור בת זוגתו, שעמה הוא לא היה נשוי, מעידה שהסיבה
 לכך שהיא אינה מקבלת את ההטבה נעוצה בהיותה אישה. לפיכך תקנות אלה
 עומדות בניגוד לסעיף 119 לאמנה האירופית ולדירקטיבות הנלוות, הקובעים את
P. v. S . ן  העיקרון של שכר שווה לעובדת ולעובד. זאת ועוד, מצוידת בפםק־די
ת נטייה מינית, הכלולה מ ח  טענה ליםה גרנט, כי סירובו של המעביד מהווה אפליה מ
 בגדר האפליה המינית הנדונה בסעיף הנ״ל לאמנה. לטענתה, אפליה על בסיס נטייה
 מינית נובעת מדעות קדומות הקשורות להתנהגותם של המינים, ולפיכך מהווה
 אפליה על בסיס מין. בית־דין צדק קבע ראשית, כי מאחר והתקנות ישימות באותו
 אופן על עובד גבר ועובדת אישה, לא ניתן לומר כי הן מפלות על בסים מין: ההטבה
 אינה ניתנת לגבר אשר חי עם בן זוג גבר, בדיוק כפי שהן נמנעות מאישה שבת
 זוגתה לחיים הינה אישה,׳ שנית, יחסים יציבים בין בני זוג בני אותו מין אינם
 מקבילים ליחסי נישואין ואף אינם מקבילים ליחסים יציבים מחוץ לנישואין עם בן
 זוג מהמין השני. לפיכך על המעביד לא חלה חובה להתייחם למצבים אלה באותו
 אופן ולהעניק להם יחם שווה,׳ ולבסוף קבע בית־הדין, כי ההנמקה בפסק־דין
P מוגבלת למצב של שינוי מין, ואינה ישימה למצבים של יחם שונה המבוסס .v .S . 

 על נטייה מינית.
 גם כאן התוצאה העגומה נובעת מהעדר תשתית לטענת שוויון המבוסם על
 נטייה מינית. אכן, האפליה הדומיננטית הנטענת כאן הינה אפליה על בסים נטייה
 מינית ולא מין, שכן התובעת מופלית לא בשל היותה אישה אלא בשל היותה אישה
 הבוחרת לקיים קשר יציב של חיים משותפים דווקא עם אישה. עם זאת, בהעדר
 סעיף העוסק בנטייה מינית מצופה היה שבית־דין צדק ימשיך בקו של מתן פרשנות
 מרחיבה לאיסור האפליה על בסיס מין, ויאסור אף על אפליה על בסיס נטייה מינית,
 כלומר יזרע את הזרעים לפיתוח תפיסת שוויון על בסים נטייה מינית. בציפייה זו

 הוא כאמור לא עמד.

בע׳ 263.  P.v.S .60, לעיל הערה 12 ,
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 מיכל טמיר(יצחקי) הפרקליט מה, חוברת א

דה ה בקנ ק י ס פ  (ג) ה

 בפםק־דין Egan and Nesbit נדון מקרה של זוג הומוסקסואלים אשר חיו יחדיו
Old Age•^ הגיע לגיל 65 והיה זכאי לפנסיה על־פי Egan 1986מאז 1948. ב־ 
 Security Act. חוק זה מאפשר גם לבן זוגו של הפנסיונר לקבל קצבה מסוימת,
 כאשר בן הזוג הוא בגיל 65-60 והכנסתם המשותפת הינה מתחת לסכום מסוים,
 אלא שהגדרת ״בן זוג״ בחוק כללה את המילים "of the opposite sex" ובקשתם של
 בני הזוג סורבה. הפרשה התגלגלה עד לבית־המשפט העליון של קנדה, אשר דן
 בשלושה נושאים עקרוניים:ראשית, האם אפליה על בסים נטיה מינית אסורה על־פי
 סעיף השוויון בחוקה - סעיף Chartere61 ()115 - למרות שהסעיף אינו אוסר עליה
 מפורשות, אך באנלוגיה לבסיסי האפליה המפורטים בו? כל תשעת השופטים
ת נטייה מינית מהווה חלק מ ח  השיבו על כך בחיוב, דהיינו קבעו כי איסור אפליה מ
 מהמשפט החוקתי של nip:,* שנית, בית־המשפט דן בשאלה, האם הוראת החוק
 מפלה את בני הזוג. חמישה שופטים השיבו על כך בחיוב, שכן הגדרת ״בן זוג״ כבן
 המין השני מחזקת את הסטריאוטיפים לפיהם הומוסקסואלים אינם מסוגלים לכונן
 מערכת יחסים הדדית, ארוכה ותומכת כמו זוגות הטרוםקםואליים. לעומת זאת,
 ארבעה שופטים סברו שבנסיבות המקרה לא היתה אפליה,׳שלישית, נדונה השאלה,
 האם בהינתן העובדה שהחוק מפלה את בני הזוג, ניתן לומר שאפליה זו מוצדקת
; שלושה 6 2  לאור סעיף 15(1). ארבעה שופטים פסקו כי לא ניתן להצדיק את האפליה
 מבין השופטים, אשר קבעו שלא היתה כלל אפליה, פסקו שגם אם היתה הרי שהיא
 מוצדקת, לאור מטרותיו הסוציאליות של החוק לתמוך בזוגות נשואים או זוגות
 שאינם נשואים אך חיים ב־"Common Law Relationships". לדעת שופטים אלה,
 קשר בין זוגות הומוסקסואליים אמנם כולל את ההיבט המיני, אך להיבט זה אין
 קשר עם המטרות הסוציאליות שהחוק בא לקדם; אף שופט אחד מבין השופטים
 שקבעו שקיימת אפליה, השופט Sopinka, סבר שהיא מוצדקת והסכים כי לממשלה
 מוקנית מידה מסוימת של גמישות בהחלטה למי לתת זכויות סוציאליות וכי לצורך
6 לפיכך, התוצאה 3  העניין היא אינה חייבת להכיר בסוג חדש של מערכת יחסים.
 הסופית היתה שרוב של חמישה שופטים כנגד ארבעה דחה את הערעור. דעת
ל על זוג חד מיני, אלא  המיעוט סברה שיש לקבל את הערעור ולקבוע כי החוק ח
 שיש לדחות את מתן הסעד בשנה, על מנת לאפשר לפרלמנט לשקול מחדש את

 ההגדרה של ״זוג״ בחוק.

 61. הסעיף קובע כדלקמן:
"Every individual is equal before and under the law and has the right to the 
equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in 
particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, 

.colour, religion, sex, age or mental or physical disability" 
 62. כך למשל, השופט Cory סבר שאין קשר רציונלי בין מטרות החוק ושלילת הזכות מזוגות
 הומוסקסואליים. המטרה הסוציאלית למנוע עוני של זוגות מבוגרים, אינה מצדיקה את שלילת
 הסעד מזוגות הומוסקסואליים, ותוכנית שהייתה כוללת את הזוגות הללו, הייתה משיגה טוב

 יותר את מטרות החוק.
 Egan and Nesbit .63, לעיל הערה 14 , בע׳ 572.
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 הפרקליט מה, חוברת א הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות

ת נטייה מינית כמוגנת על־ידי מ ח  פםק־הדין הציג, אם כן, לצד הכרה באפליה מ
 סעיף השוויון בחוקה, עמדה קונסרבטיבית של רוב השופטים, לפיה הממשל רשאי
יב להכיר  להעדיף זוגיות הטרוסקסואלית על פני זוגיות הומוסקסואלית, ואינו מחו
 במסגרות חיים חדשות. עם זאת, מנקודת המבט של מאמר זה, פםק־הדין מהווה
ת נטייה מינית כבסים מ ח ת חיובית ביותר, בכיוון של הכרה באפליה מ  התפתחו
 אפליה נפרד, בלא צורך להיזקק לטיעון האפליה המינית. יש לזכור, כי למרות
ת נטייה מינית אפשרה מ ח  התוצאה הסופית, ההכרה הנזכרת לעיל באיסור האפליה מ
 לשופטים להעביר את החוק בביקורת חוקתית, הגם, שלדעתי, בסופו של דבר לא

 השכילו להגיע לתוצאה הראויה.

ץ ר א ה ב ק י ס פ  (ד) ה

 בעניין דנילוביץ המשנה לנשיא (כתוארו אז) ברק מוצא עיגון לעקרון השוויון
ת נטייה מינית. מ ח  בהלכה, בדין החקוק ובחוק־היםוד ופונה לדון באפליה מ
 במסגרת זו הוא מתייחם גם לאפשרות שמדובר באפליה מינית, מביע דעתו כי אכן
ת מ ח  אפליה כזו קיימת, אך לא מכריע בשאלה בשל מסקנתו כי מדובר באפליה מ
6 ניתן לציין בסיפוק כי למרות שהיה ער לטענת האפליה המינית, 4  נטייה מינית.
 המשנה לנשיא כלל לא נדרש לה, מאחר ובניגוד למצב בארצות־הברית, באירופה
בחלק ממחוזותיה של קנדה, בארץ קיימת הוראה מפורשת האוסרת על מעביד  ו
ת עובדים על בסים של נטייה מינית. עם זאת, נשאלת השאלה אם מפםק־הדין  להפלו
 ניתן להסיק גם תפיסת שוויון כוללת יותר, הישימה גם למקרים שאין עניינם ביחסי
 עובד־מעביד. מדבריו של המשנה לנשיא לא ברור אם קביעתו היתה שונה אילולא
ת נטייה מינית במסגרת מ ח  היה קיים סעיף החוק. מחד, המשנה לנשיא דן באפליה מ
 האפליות ״החוקתיות״ או ״הקבוצתיות״, כמו גזע, דת, לשון, עדה וגיל; מאידך,
 בסופו של דבר הוא בחר לבסס את פסיקתו על חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
 אכן, התבססות על סעיף החוק הספציפי אינה שוללת בהכרח קביעה כי אפליה
ג הנדון היתה אסורה גם בטרם נכנם החוק לתוקפו, בהיותה נוגדת את תקנת  מהסו
6 אולם אין הדבר מובן מאליו. לאחרונה הוכיחה הפסיקה כי העובדה שחוק 5  הציבור,
 זה אוסר על אפליה מסוגים שונים בתחום דיני העבודה, אינה מחייבת בהכרח הכרה
6 מכל האמור עולה, כי לא ניתן 6 . ק  בכך שאפליה זו אסורה גם מחוץ לתחומי החו
 להסיק מפםק־דינו של המשנה לנשיא מסקנה ברורה לגבי תחולתו הכללית של
ת נטייה מינית במשפט, וייתכן כי בתחומים אחרים בהם אין מ ח  האיסור על אפליה מ

 הוראת חוק מפורשת, היה נדרש דווקא לניתוחו לעניין האפליה המינית.
 לעומת זאת, השופטת דורנר ציינה מפורשות, כי זכותו של הדייל אינה נובעת
 רק מחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, אלא מעקרון השוויון בכללותו, שנקלט זה
 מכבר בתחום יחסי העבודה. לשיטתה, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, בנוסחו
 המקורי, שיקף את עקרון השוויון בין המינים אך לא ייסד אותו. בדומה, התיקון
ת נטייה מינית, לא שינה את הדין מ ח  לחוק אשר הוסיף את האיסור על אפליה מ

 64. עניין דנילוביץ, לעיל הערה 1 , בע׳ 763.
 65. ראו, למשל, בג״צ 104/87 נבו נ׳ בית הדין הארצי לעבודה, פ״ד מד(4) 766,749.

 66. בג״צ 6086,6051/95 רקנט נ׳ אל־על נתיבי אויר לישראל בע״מ, פ״ד נא(3) 289.

107 



׳ חוברת א  מיכל טמיר(יצחקי) הפרקליט מה

6 מפםק־דינה 7 . י  הקיים בדבר שוויון זכויות ההומוסקסואלים, אלא אך נתן לו ביטו
 של השופטת דורנר ניתן ללמוד על עיגון רחב יותר של האיסור להפלות על בסים
ב לענינינו הוא  נטייה מינית במשפט, אך יש לזכור כי דעתה היתה דעת יחיד. החשו
 ששני שופטי הרוב בעניין דנילוביץ כלל לא נדרשו לשימוש בקונסטרוקציה של

6 8  אפליה מינית.
 הבעייתיות בביסוס הטיעון על אפליה מינית ניתן להדגמה היטב באמצעות שני
6 מוגדר המונח ״בן זוג״ 9  פסקי־הדין בעניין אדיר שטיינר. בשני החוקים הרלוונטיים

7 0 מה:  באופן דו
 ״מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה
 עמו אותה שעה, או מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע

 בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה.״

 מאחר שהחוק מתייחס לשני המינים, טענה של אפליה מינית קשה יותר לביסוס,
 ועמדת הצבא היתה שהמחוקק הביע את רצונו בלשון מפורשת שהזכויות יינתנו רק
 לבן הזוג בן המין השני. השופט אלוני, אשר קיבל את התביעה, החיל את עקרון
 שוויון המינים וקבע שמאחר ואילו היה מדובר באישה היתה היא זכאית לכל
7 הנמקתו של 1 .  הזכויות, הרי שזכויותיו של אדיר שטיינר נשללות בשל היותו גבר
 השופט אלוני נראית לי בעייתית: זכויותיו של אדיר שטיינר לא נשללות בשל היותו
 גבר, שהרי אם היה ידוע בציבור של אשת קבע היה מקבל את כל הזכויות; הזכויות
ת נטייה מינית. חוסר מ ח  נשללות ממנו בשל היותו גבר בן זוג לגבר, כלומר אפליה מ
 הקוהרנטיות נובע מהסתמכות על פםק־דין דנילוביץ שהתבסס כאמור על אפליה
ת נטייה מינית, בעוד הנמקת הפסק של השופט אלוני מבוססת על אפליה מינית מ ח  מ
 דווקא. נראה לי שזו תוצאה של שילוב נסיבות: העדר התחולה של חוק שוויון
 ההזדמנויות בעבודה במקרה זה, הרצון להסתמך על פםק־דין דנילוביץ, יחד עם
 חוסר היכולת להסתמך על איסור גורף של אפליה מחמת נטייה מינית בשיטת
 המשפט שלנו, משום שאיסור כזה אינו קיים. בוועדה השנייה, השופט גרמן, אשר
 לא קיבל את התביעה, דחה את הטענה כי יש לפרש את החוק בהתאם להוראת סעיף
 6 לחוק הפרשנות, התשמ״א־1981 , הקובע כי ״האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה
 במשמע, וכן להפך״. לשיטתו, ניסוחו הברור של החוק המתייחם לנספה זכר וזכאית
 נקבה או לנםפה נקבה ולזכאי זכר, מצביע בעליל על כך שהמחוקק הבהיר ברורות

 67. עניין דנילוביץ, לעיל הערה 1 , בע׳ 779-778.
 68. פסק־דינו של השופט קדמי בעניין קלפים פתוחים אינו מסתמך על כל עיקרון או דוקטרינה
 משפטית ברורה ולכן גם אינו מתייחס לאפליה מינית. ראו: א׳ הראל ״בית המשפט
 והומוםקסואליות - כבוד או סובלנות (הערות על בג״צ 273/97 האגודה לשמירת זכויות

 הפרט נ׳ שד החינוך התרבות והספורט)״ משפט וממשל ד(תשנ״ח) 785, 787.
 69. חוק שירות הקבע (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה־1985 ; חוק משפחות חיילים שנספו

 במערכה(תגמולים ושיקום), תש״י-1950.
 70. גם בחוק שירות המדינה (גמלאות), התש״ל-1980, קיימת הגדרה דומה. נציבות שירות
 המדינה הודיעה כי היא רואה עצמה מחויבת לשלם לשארים של עובדים שנפטרו ללא קשר
 למינם, ויש לקוות כי החלטה זו תשפיע גם על עמדת משרד הביטחון וצה״ל. ראו ד׳ ספיבק
 ״נציבות שירות המדינה: מינו של בן הזוג אינו רלוונטי״ הזמן הוורוד גליון 20 (מאי 1998) 2.

 71. פסקה 4 לפסק-דינו של השופט אלוני.
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7 לדעתי, יש בכך להדגים מדוע ההתבססות 2 .  מתי כוונתו לזכר ומתי כוונתו לנקבה
 על אפליה מינית אינה מספקת. במקרה זה המחוקק הקדים סעיף משנה לנםפה זכר
 ובת זוגתו וסעיף לנםפית נקבה ובן זוגה, ועל כן יש צורך להתמודד עם הסעיף תוך

 שימוש בתפיסת שוויון של איסור אפליה מחמת נטייה מינית ולא אפליה מינית.

ם ביניים כו  (ה) סי

ת נטייה מינית, נעשה בארצות השונות מ ח  בהעדר עיגון מפורש לאיסור אפליה מ
 ניסיון להסתמך, בין השאר, על טענות בדבר אפליה מינית. לדעתי, גם אם ניתן
 להסכים עם הדעה שטיעון האפליה המינית הוא המתאים ביותר בכל הקשור למצב
7 הרי שלא ניתן להתעלם מהבעיות 3  המשפטי בארצות־הברית ובאירופה,
ת בכיוון  שבהסתמכות על טיעון האפליה המינית ואשר עליהן עמדתי לעיל. התפתחו
 חיובי של הכרה בנטייה מינית כבסים אפליה האסור באופן עצמאי, ניתן כבר לראות
ת נטייה מינית כמוגנת במסגרת מ ח  בקנדה, שם הכיר בית־המשפט העליון באפליה מ
 סעיף השוויון בחוקה. בארץ, מאחר וניצני החקיקה והפסיקה בדבר איסור נטייה
 מינית כבר קיימים, יש להמשיך ולפתח תפיסת שוויון כללית בכיוון זה. על־פי
ת נטיה מינית: מ ח  תפיסה זו ״הזכות לשוויון כוללת את הזכות שלא להיות מופלה מ
 הגנה מפני פגיעה בכבודו וזכויותיו של אדם בשל נטייתו המינית, וחירות ליצור
 קשרים רגשיים ומיניים ולהקים משפחה, ללא הפליה בשל מינם של בני הזוג, ותוך
7 מהותה 4  קבלת אותה הגנה ותמיכה חברתית שמקבלות משפחות הטרוסקםואליות״.

 החוקתית של תפיסת שוויון זו תידון בפרק הבא.

י ל ה נ מ ן ב ו י ו י ושו ת ק ו ן ח ו י ו  5. שו

 עקרון השוויון הוא אמנם עיקרון בסיסי אחד אשר ניתן לתמצתו במשפט ״הכל
7 אך עם זאת יש להבחין בין משמעויות, מובנים, פנים והיבטים 5 , ק״  שווים בפני החו
 שונים שלו. בפרק זה ייעשה שימוש בהבחנה שבין ״שוויון חוקתי״ ל״שוויון
 מינהלי״. השוויון המינהלי הוא חלק מחובותיה של הרשות כנאמן הציבור. על
ל ״בהגינות (מהותית  רשות מינהלית מוטלת חובה מכוח המשפט המינהלי לפעו
 ודיונית), ביושר, בסבירות, תוך שוויון, בתום לב, ללא שרירות, שלא בדרך של ניגוד
7 שוויון בהקשר זה פירושו שוויון רלוונטי והוא דורש 6 .  עניינים ושלא בדרך מפלה״
 לעניין המטרה הנדונה ״טיפול שווה״ באלה אשר המצב האמור מאפיין אותם.
7 - זהו השוויון החוקתי, אשר אוסר על 7 ו  השוויון הוא אף זכות יסוד בשיטתנ
 האפליה הקבוצתית. ״אפליה קבוצתית הינה תופעה היסטורית שבה חברי הקבוצות

 72. ע׳ 18-17 לפםק־דינו של השופט גרמן.
 73. ראו Vintemute\, לעיל הערה 25, בע׳ 247-245.

 74. חוברת זכויות האדם בישראל, לעיל הערה 38, בע׳ 83.
 75. ראו א׳ רובינשטיין המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (מהדורה חמישית, תשנ״ז,

 כרך א) 271.
 76. בג״צ 688/81 מיגדה בע״מ׳ נ׳ שד הבריאות, פ״ד לו(4) 91,85 (ההדגשות הוספו - מ׳ט׳).

 77. בג״צ 953/87,1/88 פורז נ׳ ראש עיריית תל אביב־יפו, פ״ד מב(2) 309 (להלן - עניין פות).
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 מיכל טמיר(יצחקי) הפרקליט מה, חוברת א

 המסומנות stigmatised בשל קריטריון גזע, דת, מין, סובלים מקיפוח סוציו־
 כלכלי־משפטי. חברי קבוצות מסומנות אלה הוצאו בעבר מתחום התחולה של

7 8 .  העקרונות החוקתיים, בכלל, ומתחום ההגנה של זכויות האדם והאזרח, בפרט״
 אין ספק כי קיים קשר הדוק בין השוויון כערך יסוד (השוויון החוקתי) ובין
 חובתה של כל רשות לנהוג בשוויון(השוויון המינהלי). הלכה פסוקה היא כי אין
 רשות רשאית לפגוע בזכויות הפרט, אלא אם כן הוסמכה לעשות כן בלשון מפורשת
; כיום, באם מדובר בזכות המעוגנת בחוקי היסוד, הרי שנדרשת הסמכה 7 9 ק ו ח  ב
8 עם זאת, יש נפקות רבה להבחנה בין שוויון 0  מכוח חוק העומד בתנאי חוק היסוד.
 מינהלי וחוקתי. טענת אפליה יכולה ללבוש שתי צורות שונות: האחת, הטענה כי
 התובע נכנם לגדר קריטריון מסוים ובכל זאת הוא מופלה ביישום הקריטריון;
 והשנייה, הטענה כי הקריטריון גופו מפלה את התובע. כאשר עסקינן בשוויון

 המינהלי, על מנת שעותר יצליח בטענה כי הופלה עליו להראות כי קיים קריטריון
 מסוים, אשר הוא נופל לגדרו, ולמרות זאת מופלה לעומת אחרים (טענה מהסוג
 הראשון). טענה מן הסוג השני לא תצלח, שכן בית־המשפט לא יתערב בקריטריון,
8 ולא יחליף את שיקול דעת הרשות בשיקול 1 ,  אלא לכל היותר יבחן את סבירותו
8 לעומת זאת, כאשר המדובר בשוויון חוקתי, דהיינו השוויון המגן מפני 2 .  דעתו
 האפליה הקבוצתית, בית־המשפט לא יחיל את ״כלל הריסון״, לפיו אין הוא מחליף
 את שיקול דעת הרשות בשיקול דעתו, ויבדוק de novo את הקריטריון. כאמור

 בדבריו של הנשיא ברק:
 ״ריסון שיפוטי אסור לו שיביא לשיתוק שיפוטי. כאשר המחוקק פוגע בזכות
 אדם המעוגנת בחוק היסוד והפגיעה היא מעבר למידה הדרושה, אין מנוס

8 3  מנקיטת עמדה שיפוטית ברורה.״

 רשימת הקבוצות עליהן מגן השוויון החוקתי אינה סגורה. השופט ברק בבג״צ
 פורז קבע כי ״יש לקיים שוויון בין בני אדם המשתייכים לדתות, לאומים, עדות,
8 והדגיש כי הרשימה אינה 4  גזעים, מפלגות, השקפות, גופים וקבוצות שונות״
 סגורה. ואכן השוואה לדבריו בעניין דנילוביץ המאוחר יותר, מגלה כי לרשימת
8 5 .  האפליות שיש בהן חומרה יתרה, נוספה קטגוריית הגיל, שלא הוזכרה בעניין פורז

 78. פ׳ רדאי ״׳הפרטת זכויות האדם׳ והשימוש לרעה בכוח״ משפטים כג(תשנ״ד) 34,21.
 79. בג״צ 337/81 מיטתי נ׳ שד התחבורה, פ״ד לז(3) 337, 358.

 80. ראו דברי השופטת דורנר בבג״צ 4541/94 אלים מילר נ׳ שר הביטחון, פ״ד מט(4) 94, 139
 (להלן - עניין אלים מילר).

 81. ראו למשל, בג״צ 720/82 אליצור איגוד ספורטיבי דתי נ׳ עיריית נהריה, פ״ד לז(3) 17.
 המקרה עוסק בזכות של שתי אגודות ספורט להשתמש בבריכה עירונית: פסילת הקריטריון לא
 נעשתה משום שבית-המשפט ראה לנכון להתערב בשיקול דעת העיריה, אלא משום חוסר

 סבירותם של הקריטריונים שקבעו את חלוקת שעות המסלול בין האגודות.
 82. ראו למשל, בג״צ 678/88,803/88 כפר ורדים נ׳ שד האוצר, פ״ד מג(2) 501 - עתירה של
 ישוב להיכלל ברשימת הישובים שבתוספת לתקנות מם הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול
 הצפון), התשמ״ח-1985 ; בית־המשמט סרב להתערב בקריטריונים, אך משהראה כפר ורדים

 כי ברשימת הישובים בתוספת ישנם ישובים אשר אין מקום לאבחן בינם לבינו, קיבל סעד.
 83. בג״צ 1715/97 לשכת מנהלי השקעות נ׳ שר האוצר, פ״ד נא(4) 367.

ת, לעיל הערה 77, בע׳ 332-331.  84. עניין פו
 85. עניין דנילוביץ, לעיל הערה 1 , בע׳ 763.
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 לדעתי, בהמשך למגמה זו, יש להכיר באפליה מחמת נטייה מינית כקטגוריה
 נוספת, באפליה על רקע השתייכות לקבוצה: קבוצת ההומוסקסואלים והלסביות.
 אפליה זו שייכת לקבוצת ״האפליות החמורות״. המוגנות במסגרת השוויון
 החוקתי. אמנם ישראל לא ידעה מעולם רדיפות נגד הומוסקסואלים מהסוג שידעו
8 אך אין ספק שגם בישראל הומוסקסואלים 6 ת,  בעבר מדינות מערביות אחרו
 ולסביות סבלו מהיסטוריה של אפליה בשל סיווגם על-פי נטייתם המינית, סיווג
 המבוסם על סטריאוטיפים לא מדויקים, ואשר אין לו כל קשר לרמת היכולת או
 התרומה של האדם לחברה. זאת ועוד, הומוסקסואלים ולסביות אינם יכולים
 להסתמך על התהליך הפוליטי על מנת שישמעו אותם, מאחר ואנשים שחושפים את
 נטייתם המינית חשופים לפגיעה במעמדם החברתי ולגינוי ציבורי. יתרה מזאת,
 אפילו אם רוב ההומוסקסואלים והלסביות היו חושפים את נטייתם המינית, הרי

 שלאור העובדה שהם מיעוט באוכלוסייה, מלחמתם באפליה עדיין היתה קשה.
 מגישת השוויון החוקתי מתחייבות מספר מסקנות:

ת י ל ה נ י ת מ ם רשו כי ונים המדרי ל הקריטרי ה de novo ש נ  (א) בחי

 כאמור, כאשר מדובר באפליה קבוצתית עליה מגן השוויון החוקתי, בית־המשפט
ן את הקריטריונים של הרשות המינהלית, ללא החלת כלל  רואה עצמו חופשי לבחו
 הריסון השיפוטי. החלת גישה זו על המקרה שנדון בעניין קלפים פתוחים, מוליכה
 למסקנה כי למרות שדובר בהחלטה מינהלית של שר החינוך והתרבות, על
(דבר הלי נ  בית-המשפט מוטל היה לבחון לא רק את עמידתה בכללי המשפט המי
 שאף הוא ספק אם נעשה, מאחר ומפםק דינו של השופט קדמי לא ברור על־פי איזו

8 אלא אף את תוכנה ועמידתה בעקרון השוויון. 7 ,  עילה מינהלית נפסלת ההחלטה)
 ניתוח פסקי־הדין בעניין אדיר שטיינר מגלה כי גישתו של השופט אלוני דווקא
 מתיישבת עם גישת השוויון החוקתי, המאפשרת בחינה de novo של הקריטריונים,

 גם אם אלה קבועים בחוק:
 ״אם אכן המשיב צודק בפרשנות שהוא מעניק לחוק, לפיה כוונת הכתוב
 ליחסים בין בני זוג מין־שונה הרי שלפנינו דין הנגוע בשרירות, חוסר צדק
 וחוסר סבירות ודין כזה אינו מתיישב לא עם תפיסת עולמנו החוקתית

8 8  בכללותה ולא עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו במיוחד.״

 לעומת זאת, השופט גרמן בפםק־דינו מנמק את חוסר רצונו להתערב בקריטריונים,
 תוך עשיית היקש מההלכה בדבר אי־התערבות בית־המשפט בחקיקה המיוחדת
 לחיילי צה״ל, גם כאשר חקיקה זו מפלה את החיילים לעומת החקיקה המקבילה
 העוסקת באזרחים. הדוגמא המובאת על־ידו עוסקת בהתיישנות הקבועה בחוק
 הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959. התיישנות זו שונה מההתיישנות
 האזרחית הרגילה הן באורכה (3 שנים במקום 7), והן בהיותה התיישנות מהותית
 ולא דיונית. בית־המשפט העליון הסכים כי ההתיישנות בחוק זה מפלה את התובעים

 86. רובינשטיין, לעיל הערה 75, בע׳ 326.
 87. ראו הראל, לעיל הערה 68, בע׳ 787.

 88. פסקה 7 לפסק־דינו.

111 
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8 לדעתי, 9  על פיו ביחס לשאר בעלי זכויות במדינה, אך למרות זאת לא התערב.
ת מ ח  הכשל בהיקש שעושה השופט גרמן נובע בדיוק מהעדר התייחסות לאפליה מ
 נטייה מינית כחלק מתפיסת שוויון חוקתי. כאשר המדובר בטענה לאפליה קבוצתית
 על בסים זה, בשונה מטענת אפליה של קבוצת החיילים כלפי קבוצת האזרחים, על
 בית־המשפט לבחון לא רק את הרלוונטיות של ההבחנה, אלא גם את הקריטריון, אף
 אם קריטריון זה קבוע בחוק. כפי שאראה בהמשך, לבית־המשפט נתונים הכלים
 לעשות זאת, בין בדרך פרשנות, בין בדרך של ביטול חוקים שאינם משוריינים, ובין

 בדרך של אכיפת חובתן של רשויות המדינה לכבד את הוראות חוק היסוד.

ט פ ש מ ל שטחי ה ב ן ב ת העיקרו ל ו ח  (ב) ת

 הכרה בהגנת השוויון החוקתי על קבוצת ההומוסקסואלים והלסביות מחייבת,
 לדעתי, את החלת העיקרון בכל חלקי המשפט, בלא תלות בקיומו של חוק ספציפי.
 בהיבט המעשי, יש בכך הענקת הגנה משפטית רחבה יותר מפני תופעות של אפליה
 לסוגיה; בהיבט הסמלי, יש בכך הענקת שוויון מלא והתייחסות לקבוצה זו כקבוצה

9 0 .  שמגיע לה כבוד בפני עצמה
ת נטייה מינית בדיני מ ח  בארץ, כאמור, קיים חוק ספציפי האוסר על אפליה מ
 עבודה, אך חסרה גישה חוקתית כללית, המעניקה שוויון מלא להומוסקסואלים
 ולסביות. מעבר לעובדה, שיש בכך מניעה של הכבוד וההצהרה בדבר שוויון
לת ההגנה על אפליה  שקבוצה זו ראויה להם, הרי שהדבר מותיר את שאלת תחו
ת נטייה מינית בשאר תחומי המשפט - שאלה פתוחה. כך למשל, בעניין אדיר מ ח  מ
9 לאבחון המקרה שהוא דן בו מעניין 1  שטיינר השופט גרמן מקדיש עמודים רבים
 דנילוביץ באמצעות הנמקות והסברים שונים: השוני במאטריה הנדונה, העדר יחסי
 עובד - מעביד בין צה״ל וחייליו וכדומה. באם היתה נאמרת בפסק־דין דנילוביץ
ת נטייה מינית, שלא מ ח  אמירה ברורה בדבר הגנת עקרון השוויון מפני אפליה מ
 דווקא בהקשר דיני העבודה, לא היה טעם בנסיונות לאבחן את פסק־הדין. זאת ועוד,
 השופט גרמן ציין את סכנת ״המדרון החלקלק״ שבפריצת ההגדרה של ידועה
 בציבור והחלתה על זוג חד־מיני אף מחוץ לתחום דיני העבודה. לשיטתו הדבר
 יגרור אי-ודאות, למשל בכל הנוגע לתחולת חוק בית־המשפט לענייני משפחה,
 התשנ״ה־1995. דומה שגישת שוויון כוללת אינה מותירה גם ספקות כאלה, וניתן

 ר״ע 166/83 בן הלל נ׳ קצין התגמולים, פ״ד לח(3) 13 ; וכן ע״א 455/85 קצין התגמולים נ׳ .89
 כספי,פ״ד מב(1) 177.

 חשיבות הדבר מומחשת היטב באמצעות חוק זכויות ההומוסקסואלים והלסביות אשר התקבל .90
 בשנת 1989 במדינת Massachusetts, לאחר 17 שנות מאבק של קהילת ההומוסקסואלים
P.M. Cicchino, B.R. Deming & K.M. Nicholson "Sex, Lies, and :והלסביות. ראו 

Civil Rights: A Critical History of the Massachusetts Gay Civil Rights Bill" 
Legal Inversions - Lesbians, Gay Men, and the Politics of Law (D. Herman, 

.C. Sychin, eds., 1995) 141 
 91. ע׳ 85-70 לפסק־דינו.
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 לציין בסיפוק שכיום ניתן כבר לתת תשובה חיובית גם לתחייתו של השופט גרמן
9 2 . ה ח פ ש  לגבי סמכותו של בית־המשפט לענייני מ

יות ל זכו ה פוזיטיבית ע נ ג  (ג) ה

 היותה של הזכות לשוויון זכות חוקתית מחייבת הגנה פוזיטיבית על הזכות, להבדיל
 מההגנה הנגטיבית המודגמת בעניין קלפים פתוחים. השופט קדמי נמנע בפסק־דין
 זה מלנקוט כל עמדה חיובית כלפי הומוסקסואלים ולסביות, תרתי משמע:לזדעימ,
 לגופו של עניין, הדגיש השופט, כי אין ברצונו לנקוט כל עמדה כלפי ה״תופעה״;
 ושנית הוא אינו מעניק להומוסקסואלים זכויות כלשהן באופן פוזיטיבי, אלא קובע

9 השופט מסכם את דבריו בכך שלא מצא 3 .  שאינו רואה סיבה מיוחדת לשלול אותן
9 4 ק. ז  הצדקה למניעת שידורה של התוכנית משום שהצפייה בתוכנית אינה גורמת נ
 זו הנמקה נגטיבית. גישה פוזיטיבית אלטרנטיבית היתה עומדת על הצורך במתן
 במה גם לקבוצת מיעוט, ועל החובה להקצות לה משאבים כמו כסף וזמן שידור
 באורח שוויוני; מה גם, שהקצאה שוויונית במקרה זה משמעה הגשמה ראויה של

 זכות יסוד אחרת בדבר חופש הביטוי.
 בהקשר זה יודגש כי הגנה פוזיטיבית על הזכות לשוויון משמעה גם הבנה כי
 הדבר יכול שיהא כרוך בכסף, שכן שמירה על זכויות היסוד של האדם כרוכה
9 אחד הנימוקים של השופט גרמן בעניין 5 .  בעלויות, אשר על המדינה לשאת בהן
 אדיר שטיינד לאי הענקת הזכות, היתה העומס התקציבי שיוטל על קופת המדינה,
 מאחר שמדובר על החלטה החלה על כלל האזרחים המתגייסים לצה״ל, ולא על
9 גישה 6 .  קבוצת עובדים מצומצמת כמו בעניין דנילוביץ, שעסק בחברת אל על
 הרואה בשוויון להומוסקסואלים ולסביות זכות חוקתית, שוללת הנמקה זו מכל וכל.

 92. השופט גלובינסקי בבית-הדין לענייני משפחה בחיפה הוציא צו הגנה ללסבית לפי החוק
 למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-1991 , המגן עליה מפני בת זוגתה - תיק משפחה

.32520/97 
 93. ״.״ברם, כחריגים אחרים, גם הם מהווים חלק אינטגרלי מהמסגרת החברתית שלנו; וכל עוד
 לא ניתן להצביע על סיבה מיוחדת המצדיקה את הצרת צעדיהם וצמצום זכותם להציג את
 אורח חייהם וחוויותיהם בפני הציבור, אין לשלול זאת מהם.״ - עניין קלפים פתוחים, לעיל

 הערה 5, בע׳ 826.
 94. שם, בע׳ 827.

 95. כך למשל, השופטת דורנר בעניין אלים מילר, לעיל הערה 80, בע׳ 142, מכירה בכך שגישה
 המתחשבת בצרכיה המיוחדים של האישה עולה כסף, אך סבורה כי בעלויות אלה צריכים
 לשאת המדינה ומעבידים פרטיים; וראו גם דבריו של השופט זמיר בעע״א 7440/97 (רע״ב
 6172/97) מ״י נ׳ גולן, פ״ד נב(1) 1 : ״אכן המימוש של זכויות יסוד עשוי לעלות בכסף, אך
 חברה המחשיבה את זכויות היסוד צריכה להיות מוכנה לשלם מחיר עבור מימוש הזכויות...״.

 96. ע׳ 85 לפםק-דינו של השופט גרמן.
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ת ר ג ס מ ת ב ו י ב ס ל ה ם ו י ל א ו ס ק ס ו מ ו ה ל ה  (ד) עיגון עקרון השוויון ש
ד  חוק־היםו

 שאלת מעמדו של עקרון השוויון לאור חקיקת חוק־היםוד זכתה להתייחסות נרחבת
9 אך טרם התגבשה הלכה חד־ 8 9 ולמספר רב של אמירות בפסיקה, 7  במאמרים,
 משמעית בסוגיה. דומה כי אין חולק כי חוק־היםוד משפיע על ההגנה על השוויון,
 אך נותרת שאלת היקפה, משמעותה ותחולתה של הגנה זו. כך למשל, בעניין שדולת
9 בעוד השופט מצא התייחס כמובן מאליו לעליית מעמדו של עקרון 9  הנשים,
 השוויון למדרגה חוקתית במסגרת חוק־היסוד, ואף מקיש מכך את תחולתו במשפט
1 הרי שהשופט זמיר אינו רואה צורך להסתמך על חוק-היסוד. לשיטתו, 0 0 ,  הפרטי
 עקרון השוויון ככלל פרשני קיבל ביטוי רב עוצמה בסעיף 1 לחוק־היסוד, הקובע
 שחוקים, ככל שהם נוגעים לזכויות היסוד של האדם, יפורשו ברוח העקרונות
 שבהכרזה על הקמת המדינה, ובכלל זה עקרון השוויון; אלא שעיגון עקרון השוויון
 כחלק מכבוד האדם הוא בעל משמעות מרחיקת לכת, משום שפירוש הדבר שניתן

1 0 1 . קק ל חוק שאינו מתיישב עם עקרון השוויון, וספק אם זו היתה כוונת המחו  לפסו
1 לפיה ספק אם ראוי 0 2  הגישה המועדפת בעיני הינה גישתה של השופטת דורנר,
 לקבוע כי תכליתו של חוק־היסוד לספק הגנה לעקרון השוויון הכללי. עם זאת, אין
 ספק כי תכלית חוק־היסוד להגן על אדם מפני השפלה. לא כל פגיעה בשוויון גורמת
 להשפלה, אך בסוגים מסוימים של אפליה לרעה על רקע קבוצתי, טמונה השפלה
 עמוקה לקורבן האפליה, שכן ביסודה של האפליה עומד ייחום מעמד נחות למופלה.
ת מ ח  לעניין זה מזכירה השופטת אפליה מחמת מין וגזע, ואני מוסיפה - אפליה מ
 נטייה מינית, וזאת מהסיבות המצטברות שהביאוני למסקנה כי הזהות המינית מוגנת
 כחלק מהזכות לכבוד וכי אפליה על בסים נטייה מינית היא אפליה קבוצתית הזכאית
 להגנת השוויון החוקתי. המסקנה המתבקשת היא כי זכותם של ההומוסקסואלים

 והלסביות לשוויון מעוגנת בחוק-היסוד. משמעות הדבר תידון בפרק הבא.

ו ת ו ר י ח ם ו ד א ד ה ו ב : כ ד ו ס י ״ ק ו  6. ח

 תחולתו של חוק־היסוד מחייבת מספר מסקנות: ראשית, פגיעה בזכותם של
 ההומוסקסואלים והלסביות לשוויון יכולה להיעשות רק בחוק, או מכוח חוק,
 העומד בתנאי פסקת ההגבלה, שבסעיף 8 לחוק־היםוד. לאור זאת, אם חוק שהתקבל
 לאחר תחילת תוקפו של חוק-היםוד, פוגע בזכות השוויון של ההומוסקסואלים

 97. ראו למשל י׳ קרפ ״חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו - ביוגרפיה של מאבקי כוח״ משפט
 וממשל א (תשנ״ג) 361-345,323; א׳ ברק ״זכויות אדם מוגנות: ההיקף וההגבלות״ משפט

 וממשל א(תשנ״ג) 261,253.
 98. ראו למשל דבריו של השופט אור בבג״צ 5394/92 הופרט נ׳ יד ושם, פ״ד מח(3) 353, 362 ;

 דבריו של המשנה לנשיא(כתוארו אז) ברק בעניין דנילוביץ, לעיל הערה 1, בע׳ 760.
 99. בג״צ 453,454/94 שדולת הנשים נ׳ ממשלת ישראל, פ״ד מח(5) 501 (להלן - עניין שדולת

 הנשים).
 100. שם, בע׳ 526.

 101. שם,בע׳ 536-534.
 102. עניין אלים מילר, לעיל הערה 80, בע׳ 133-131, וכן בג״צ 4513/96 אבו עראר נ׳ שר הפנים,

 פ״ד נב(4) 47-46,26.
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 והלסביות, עליו להיות לתכלית ראויה, להלום את ערכיה של מדינת ישראל ולפגוע
1 שנית, יש לפרש חוקים קיימים, באופן 0 3  בזכות במידה שאינה עולה על הנדרש;
 המתיישב ככל שניתן עם זכותם של ההומוסקסואלים והלסביות לשוויון, לאור
1 0 4 ד,  ההלכה לפיה פרשנותם של חוקים אלה, אשר משוריינים בסעיף 10 לחוק־היסו
1 ושלישית, על כל רשויות השלטון לכבד 0 5  תיעשה בהשראת הוראות חוק־היםוד;
 את זכותם של ההומוסקסואלים והלסביות לשוויון, מכוח ההוראה שבסעיף 11
1 במסגרת זו נראית לי ראויה הגישה לפיה יש להחיל את עיקריה של 0 6 ד.  לחוק־היםו

1 0 7 . ן  פסקת ההגבלה, מכוח היקש, גם לעניין חובה זו של רשויות השלטו
 שלוש המסקנות הללו מחייבות דיון בתנאיה של פסקת ההגבלה, פרשנותם,
 תוכנם והשימוש הראוי שיש לעשות בהם, ככל שהדבר נוגע לדיון בשוויון של

 הומוסקסואלים ולסביות, דהיינו לבחינת טענות אפליה על בסיס נטייה מינית.

ה ל ב ג ה ת ה ק ס  (א) פ

) ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 1 ) 

 אין ספק שהגדרת ערכיה של מדינה או אומה כלשהי היא משימה בעייתית. בארץ,
 הבעייתיות שבקביעתם של ערכים ותפיסות חברתיות מודגמת היטב בשוני בין פסק־
 דינה של השופטת דורנר בעניין דנילוביץ לבין פםק־דינו של השופט גרמן בעניין
 אדיר שטיינר. השופט גרמן הציג את הגישות הרווחות בעם, כדלקמן: ״פוק חזי מא
 עמא דבר (צא וראה איך העם נוהג, ולענייננו גם איך העם סבור). אין רואים ואין
 מתייחסים לזוג זכרים, אפילו יקיימו יחסי מין, וחרף יחסי ידידות עמוקים ביניהם,
1 לעומת זאת, השופטת דורנר התייחסה בפםק-דינה לסובלנות 0 8 ״. . .  כמשפחה.
 הקיימת כיום בישראל כלפי הומוסקסואליות. לשיטתה, המשפט בישראל בעניינם
 של ההומוסקסואלים משקף את השינויים בתפיסה החברתית שחלו במשך
1 נראה לי כי בעידן שבו ייחום של השתייכות לקהיליה ההומוסקסואלית 0 9 ים.  השנ
1 ובו מועלות בבית־משפט טענות, לפיהן ביצוע צוואת מנוח 1 0  מהווה לשון הרע,
 שהשאיר את רכושו לבן זוגו מאותו מין, הוא בבחינת מתן תוקף למעשה בלתי
1 אין מנוס מלהחיל אלמנט נורמטיבי של משפט 1 1  מוסרי הנוגד את תקנת הציבור,

 103. ראו א׳ ברק ״המהפכה החוקתית: זכויות ארב מוגנות״ משפט וממשל א (תשנ״ב) 9, 22; וכן
 ע״א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד נ׳ מגדל כפר שיתופי, פ״ד מט(4) 221, בו נקבע כי
 בית־המשפט רשאי לפסול חוקים הפוגעים בזכויות המעוגנות בחוק־היסוד ואשר אינם

 עומדים בתנאי פסקת ההגבלה.
 104. סעיף 10 קובע: ״אין בחוק־יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של

 חוק־היםוד.״
 105. דנ״פ 2316/95 גנימאת נ׳ מ״י, פ״ד מט(4) 589, בעיקר דבריו של הנשיא ברק בע׳ 660-658.

 106. סעיף זה קובע כדלקמן: ״כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי
 חוק-יםוד זה.״

 107. ראו דברי השופטת דורנר בעניין אלים מילר, לעיל הערה 80, בע׳ 138.
 108. ע׳ 41-40 לפסק־דינו.

 109. דנילוביץ, לעיל הערה 1, בע׳ 781-778 .
 110. עניין אמםלם, לעיל הערה 26.

 111. ע״ז (ת״א) 3441/90 בדאון נ׳ בדאון, דינים - מחוזי א 679.
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 ראוי לתוך ערכיה של המדינה. לבית־המשפט העליון, הרואה עצמו כבית־משפט
 חוקתי המוסמך לפרש את ערכי היסוד, יש כל הכלים והלגיטימציה לעשות כן.

 דא עקא, שלכך מתווספת מורכבות נוספת, לאור העובדה כי סעיף 1א לחוק־
 היסוד קובע שמטרת חוק־היםוד לעגן את ערכיה של מדינת ישראל ״כמדינה יהודית
 ודמוקרטית״, אך מכפיף את ההסכמה הפוליטית בסוגיה למובן שייחם בית־משפט
1 וכמספר הכותבים כך מספר 1 3 , 1 ואכן, מאמרים רבים נכתבו על כך 1 2 ה.  לביטוי ז
 הדעות. לענייננו, הבעיה העיקרית הינה בשימוש בחוק־היסוד כמכשיר להכנסת
 גישות ערכיות אורתודוכסיות המתנגדות להומוסקסואליות, וזאת לאור ערכיה של
1 ואכן, השופט גרמן בעניין אדיר שטיינר קבע כי ״אין כל ספק 1 4  מורשת ישראל.
1 לדעתי, מאחר והתאמה 1 5 ״  שהומוסקסואליות ויהדות אינם עולים בקנה אחד.
 לערכיה של מדינת ישראל מהווה אחד הקריטריונים להכשר של פגיעה בזכות, הרי
או הערכים הדמוקרטיים, /  שיש לפרש ״יהודית ודמוקרטית״ כערכים היהודיים ו
 שיש בהם להגדיל זכויות, שהרי המחוקק לא נתן הכשר לפגיעה בזכות בכל פעם
 שהדת היהודית מאפשרת זאת. סעיף 8 לחוק היסוד קובע כי על־מנת שחוק יוכל
 לפגוע בזכויות אדם, עליו להלום הן את ערכי המדינה כיהודית והן את ערכי המדינה
 כמדינה דמוקרטית. לפיכך ״חוק הפוגע בזכות האדם באופן ההולם את ערכי
 המדינה כמדינה יהודית, אך אינו הולם את ערכיה כמדינה דמוקרטית, אינו עומד

" 6  בתנאי סעיף 8״.

 (2) תכלית ראויה

 מובנה של ״תכלית ראויה״ בהתייחס לחוק שונה ממובנה בהתייחס להחלטה שיל
 רשות מינהלית: בעוד שלעניין חוק יש לבחון אם תכליתו משרתת מטרה ציבורית
 שלשם הגשמתה עשויה להיות הצדקה לפגיעה בזכות יסוד, הרי שלעניין החלטה
 מינהלית יש לבחון, אם תכליתה היא במסגרת התכליות - הכלליות והפרטיקולריות
1 בין כך ובין כך השימוש במבחן התכלית ראוי שייעשה 1 7 . ך - של החוק המסמי
1 לפיכך יש לזכור כי תתכן תכלית שהיא לכאורה ראויה, אך 1 8 .  בזהירות רבה
 למעשה יש בה לעגן אפליה מבנית קשה. כך למשל, תכלית שעניינה עידוד נישואין
 היא לכאורה תכלית ראויה, אך בהקשרים מסוימים היא יכולה להפוך לתכלית

 שאינה ראויה, מאחר ומההומוםקםואלים והלסביות נמנע להינשא.

 112. ד׳ אבנון ״הציבור הנאור: יהודי ודמוקרטי או ליברלי ודמוקרטי״ משפט וממשל ג(תשנ״ו)
.420 ,417 

 113. ראו למשל מאמריהם של א׳ לבונטין, א׳ מעוז, ר׳ גביזון, ח׳ גנז, ר׳ שמיר, א׳ פלדמן, א׳ כשר
 וי׳ אנגלרד שהתפרסמו בעיוני משפט יט(וזשנ״ה).

 114. ראו הראל, לעיל הערה 3, בע׳ 263.
 115. ע׳ 54 לפםק-דינו.

 116. א׳ בנדור ״פגמים בחקיקת חוקי היסוד״ משפט וממשל ב(תשנ״ה) 452,443.
 117. בעניין אלים מילר, לעיל הערה 80, בע׳ 140.

 118. כך למשל, בעניין Egan and Nesbit הקנדי, רוב השופטים הצדיקו את האפליה ברצון
.Common Law•̂  לתמוך בזוגיות המסורתית לפי 
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 בעניין דנילוביץ השופטים ברק ודורנר בחנו את תכלית הכלל, שהוגדר כ״תמיכה
1 והגיעו למסקנה כי על רקע הקשר זה, 1 9  בתא חברתי הדוק המבוסס על חיי שיתוף״,
 ברור כי שלילת טובת ההנאה מבן זוג מאותו מין מהווה אפליה. לעומת זאת, שימוש
 יוצא דופן במבחן התכלית עשה השופט גרמן בעניין אדיר שטיינר. הוא למד משם
ת חיילים שנספו במערכה״ - על התכלית לתמוך במשפחות,  החוק - ״חוק משפחו
 ומאחר ואין הוא רואה בבני זוג בני אותו מין ״משפחה״, אזי הוא למד שתכלית
1 זהו טיעון טאוטולוגי, משום שאם 2 0 .  החוק אינה לתת לבן זוג חד מיני את ההטבה
 השופט היה רואה באדיר שטיינר ״בן משפחה״, היה קובע שתכלית החוק היא כן
 לתת לו הטבה; דא עקא, שנימוק זה מעיד על כך שהשימוש במבחן התכלית צריך
 להיעשות מתוך גישה של שוויון מהותי, אשר מתחשבת בנתוני הפתיחה השונים,

 ואשר תידון בפרק הבא.
ן אם תכלית ראויה כביכול, אינה מבוססת, למעשה, על  זאת ועוד, יש לבחו
 דעות קדומות ומעגנת אפליה מבנית קשה. כך למשל, בתי-משפט בארצות־הברית
 הצדיקו לעיתים אי־העםקת עובד הומוסקסואל, בשל העובדה שהדבר עלול לגרום
 למתח, עוינות ותסיסה של עובדים אחרים או של הציבור, וכן הצדיקו הוצאת
1 מניעת 2 1 .  הומוסקסואלים מהצבא בנימוק של שמירה על הסדר הציבורי והצבאי
 תסיסה של עובדים או שמירה על הסדר הציבורי הן, לכאורה, תכליות ראויות, אך
 השאלה מה המשקל שיש לתת להן בהינתן העובדה שהתסיסה והפגיעה בסדר
 מקורם בסטריאוטיפים שליליים ודעות קדומות לא מבוססות, ובהתחשב בפגיעה
 הקשה בשוויון של ההומוסקסואלים והלסביות. יש לזכור כי מדובר בשוויון חוקתי
ת נטייה מינית. על כן, גם כאשר אפליה מחמת נטייה מינית מ ח  אשר מגן על אפליה מ
 היא שיקול ענייני, יש לבחון את עצם הפגיעה בשוויון של ההומוסקסואלים
 והלסביות. בחינה כזו תוביל לעיתים לפסילתן של תכליות, גם אם הן, על פניו, אינן

1 2 2  נראות בזרות.

 (3) במידה שאינה עולה על הנדרש

 תנאי זה מבטא את דרישת המידתיות במקרים של פגיעה בזכויות אדם. על־פי
 דרישה זו יש לבחון,ראשית, קשר רציונלי בין האמצעי למטרה(הראויה);שנית, כי
 האמצעי הנבחר הוא זה אשר פוגע בפרט במידה הפחותה ביותר; ושלישית, כי
 האמצעי הנבחר הוא מידתי, דהיינו הפגיעה בפרט היא ביחס ראוי לתועלת שהיא

1 2 3 ת.  תביא להגשמת התכלי

 119. דנילוביץ, לעיל הערה 1, בע׳ 762; להגדרת מבחן התכלית על־ידי השופטת דורנר ראו בע׳
.783-782 

 120. ע׳ 23-21 לפםק-דינו.
 121. ראו: Sexual Orientation and the Law, לעיל הערה 18, בע׳ 52 ו-61.

 122. כך למשל, בית-המשפט העליון בארצות-הברית קבע בעבר כי הרצון להימנע מתגובות
 שליליות של השכנים אינו בסיס מספיק להחלטת העיריה שלא לתת אישור להקמת בית

U.S473 , :432. City of Cleburne v. Cleburne Living Center, I n c ו א  למפגרים. ר
.(1985) 

 123. ראו למשל, בג״צ 3477/95 בן עטיה נ׳ שר החינוך והתרבות, פ״ד מט(5) 1.
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 לבחינה זו נגיע, רק אם הכשרנו קודם לכן את התכלית, שלשמה פוגעים בזכות
 השוויון של ההומוסקסואלים והלסביות, וקבענו כי היא ראויה. שימוש זהיר, כפי
 שהצעתי לעיל במבחן התכלית, אמנם יצמצם את מספר המקרים הללו, אך תמיד
 ייוותרו מקרים בהם אין מנוס מקביעה כי הפגיעה היא למטרה ראויה. כך למשל,
 לעיתים הזהות ההומוסקסואלית רלוונטית לצורך סיווג בטחוני, במצב בו האדם
 מנסה להסתיר זהות זו, שאז הוא חשוף לסחיטה. הורדת הסיווג הבטחתי בשל כך
 הינה לתכלית ראויה ויש קשר רציונלי בין האמצעי למטרה, אלא שיש להיזהר
 שהשימוש באמצעי זה לא ייעשה מעבר לנדרש. בארצות־הברית, למשל, גם
 במצבים שבהם היו מעורבים הומוסקסואלים ולסביות שלא הסתירו את זהותם,
 בתי-המשפט אישרו את אי־העסקתם או גיוסם על בסיס סיווג בטחוני, בטענה שהם
 עלולים להיות חשופים לסחיטה וכפועל יוצא מכך למסור אינפורמציה מסווגת,
1 זו, לדעתי, 2 4 ם. י  במטרה להסתיר את הנטייה המינית של בני זוגם ושותפיהם לחי
 טענה גורפת ופגיעה בזכות במידה העולה על הנדרש. כפי שהעובדה שהטרו־
 סקםואלים נשואים עלולים לקיים מערכות יחסים רומנטיות סודיות מחוץ לנשואים,
 אינה מצדיקה הטלת איסור גורף עליהם לעבוד בעבודות בטחוניות, כך אין להטיל
1 2 5 :  איסור גורף שכזה על הומוסקסואלים. ואכן, זו הגישה שאומצה על־ידי צה״ל
 צה״ל מגיים ומשבץ חיילים הומוסקסואלים על־פי הכללים הרגילים, כאשר כל
 מקרה נבחן לגופו. שיבוצו של חייל הומוסקסואל יכול שיהא מוגבל משיקולים
 ענייניים שנבדקו לגופו של עניין, כשם ששיבוצו של חייל נשוי, המחזיק בסתר
ות כי  פילגש, יכול שיהא מוגבל, וזאת עקב החשש של היותו חשוף לסחיטה. יש לקו
 שינוי המדיניות בצה״ל מתבטא לא רק להלכה אלא גם למעשה, וכי עקרון

 המידתיות יהא נר לרגלי המחוקק ורשויות המינהל אף בתחומים אחרים.

ט ה&רטי פ ש מ ת לשוויון ב ו כ ז ת ה ל ו ח  (ב) ת

 התרבות המסורתית המשפטית שלנו מבוססת על הבחנה חדה בין משפט ציבורי
1 במסגרת זו התפיסה המקובלת בעבר היתה כי רשות פרטית אינה 2 6 .  למשפט פרטי
1 בהקשר של זכויות האדם ההלכתיות, 2 7 ת החלות על רשות ציבורית. בו  כפופה לחו
בת השוויון ואיסור האפליה, היתה מקובלת הגישה כי החובה לכבדן חלה  ובכללן חו
1 כיום, לאור עליית מעמדן של חלק מזכויות היסוד 2 8 .  על רשויות ציבוריות בלבד
 למעמד חוקתי, נשאלת השאלה: האם זכויות האדם מכוונות כלפי השלטון בלבד או
 שמא הן מכוונות גם כלפי פרטים אחרים ? ובאופן ספציפי לענייננו, האם זכותם של
 ההומוסקסואלים והלסביות לשוויון, זכות שכאמור מעוגנת בחוק־היםוד כחלק

 Sexual Orientation and the Law .124, לעיל הערה 18, בע׳ 50.
 125. הוראות קבע אכ״א משנת 1993. יצוין כי זו גם המדיניות בקנדה החל משנת 1992. ראו:

 Casswell, לעיל הערה 16, בע׳ 194-186.
 126. א׳ ברק פרשנות במשפט(כרך ג, תשנ״ה) 647.

 127. הבחנה חדה בין רשות ציבורית לפרטית, מצויה למשל, בדבריו של השופט ח׳ כהן בבג״צ
 142/70 שפירא נ׳ הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ״ד כה(1) 325, 331: ״לא הרי
 רשות היחיד כהרי רשות הציבור, שזו בתוך שלה היא עושה, ברצותה מעניקה וברצותה

 מסרבת, ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם לשרת את הכלל.״״.
 128. בג״צ 262/62 פרץ נ׳ כפר שמריהו, פ״ד טז(3) 2114,2101.
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 מכבודם, חלה גס במשפט הפרטי? לעניין זה יש להבחין בין משפט העבודה
 הפרטי לבין שאר התחומים:

) משפט העבודה הפרטי 1 ) 

 החלת זכות השוויון במשפט הפרטי יוצרת קונפליקט עם הפררוגטיבות של
 המעביד, אשר כוללות את זכותו של המעביד לשכור ולפטר עובדים כרצונו ואת
1 לכאורה, מזכויות אלה נובע כי המעביד 2 9 . ו נ  זכותו לנהל את מקום העבודה כרצו
 הפרטי רשאי לפטר או לא להעסיק עובד בשל היותו הומוסקסואל, או כי המעביד
 הפרטי רשאי להעניק הטבות אשר במהותן מפלות את העובדים ההומוסקסואלים
 והלסביות. יתר על כן, ניתן לטעון כי גם זכויותיו אלה של המעביד מעוגנות כיום
 בחוק־היסוד המגן על האוטונומיה של הרצון הפרטי של המעביד במסגרת הזכות
, אלא שסוגיית 3 0 . ן י י  לכבוד, ועל זכותו לנהל את מפעלו כרצונו, במסגרת הזכות לקנ
ת נטייה מינית בתחום דיני העבודה הוסדרה בארץ מפורשות בחקיקה מ ח  האפליה מ
 בשנת 1992, באמצעות תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. על הסדר חקיקתי זה
 התבסס פםק־דין דנילוביץ, אשר בו אפילו השופטת דורנר, שקבעה כי זכויותיו של
 הדייל אינן נובעות רק מהחוק אלא גם מעקרון השוויון בכללותו, הדגישה כי מדובר
1 נשאלת השאלה 3 1  בעקרון השוויון ״שנקלט זה לא מכבר בתחום דיני העבודה״.
 האם מפסק־דין זה ניתן להסיק עיקרון רחב יותר מתחום דיני העבודה ולפיו אפליית
 הומוסקסואלים ולסביות בתחום הפרטי הינה אסורה בהיותה, למשל, מנוגדת לתקנת

 הציבור?
 נראה כי לעובדה שמדובר בשדה עבודה (וביחסי עבודה קיבוציים בפרט)
 השלכות ההופכות את התחום לייחודי, כך שלא ניתן ללמוד מפסק־הדין עיקרון
ל הוראה  ברמת הפשטה גבוהה מדי: ראשית, בית־המשפט נוטה ביתר קלות לפסו
1 הטעם לכך 3 2  בהסכם קיבוצי הנוגדת את תקנת הציבור, מאשר הוראה בהסכם רגיל.
 הוא שבחלק הנורמטיבי שלו קרוב הסכם קיבוצי לדבר חקיקה. הוראה בהסכם
 קיבוצי חלה על הפרט בשל היותו חלק מציבור מסוים, וברור שהסכם כזה צריך
 יותר מהסכם פרטי לשקף את ערכיו של הציבור כולו או את ערכיה של החברה: יתר
 על כן, הסכם קיבוצי נחתם בידי נציג עובדים, שהוא בבחינת שלוח או נאמן, המייצג
>עעמ, זכויות היסוד בדיני 1 3 3 ; בת האמון שלו  ציבור מגוון וייצוג מפלה חוטא לחו
 עבודה נובעות מהרעיון של איזון החולשה היחסית של העובד, היחיד, כנגד הכוח
1 ושלישית, לא 3 4  הסוציו־כלכלי העדיף של המעביד ולעיתים של ארגון העובדים;
 ניתן להתעלם מהעובדה שפסק־הדין עסק בחברת אל־על שהינה חברה ממשלתית.
 אמנם הנמקה זו כלל לא עמדה ביסוד פסק־הדין, אך אין ספק כי על גוף כזה נקל

 129. ר׳ בן ישראל ״השוויון במשפט העבודה מנין ולאן?״ שנתון משפט העבודה ו(תשנ״ו) 85,
.114 

 130. ר׳ בן ישראל ״דיני עבודה״ ספר השנה של המשפט בישראל(תשנ״ב־תשנ״ג) 444,433.
 131. עניין דנילוביץ, לעיל הערה 1, בע׳ 778.

 132. דב״ע לג/25־3ועד אנשי צוות דיילי אויר נ׳ חזץ, פד״ע ד 378,365.
 133. נ׳ כהן ״השוויון מול חופש החוזים״ המשפט א(תשנ״ג) 137,131.

 134. רדאי, לעיל הערה 78, בע׳ 41.
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לת 1 לאור כל זאת, יש להמשיך ולבחון את תחו 3 5  יותר להחיל ״דואליות נורמטיבית״.
 הזכות לשוויון בתחומים אחרים של המשפט הפרטי.

 (2) תחומים אחרים של המשפט הפרטי

 הענקת זכות במשפט הפרטי לאחד, משמעה פגיעה בזכותו של האחר. כך למשל,
 קביעה שלא ניתן לסרב להשכיר לאדם דירה בשל מינו, גזעו וכדומה, משמעה הגנה
 על השוויון של השוכר, ופגיעה בזכות הקניין, בחופש החוזים ובאוטונומיה של
 רצונו של המשכיר. לאור זאת, הפסיקה בקנדה נקטה בגישה ליברלית, הממעטת
 להתערב בספירה הפרטית, וסירבה לקבוע כי הזכויות המוגנות ב-&1*2&€ חלות אף
1 לעומת זאת, דומה כי הפסיקה בארץ 3 7 . ' (״מודל העדר התחולה״) 3 6  במשפט הפרטי
 קיבלה את הגישה לפיה זכויות היסוד המעוגנות בחוקי־היםוד חלות אף במשפט
 הפרטי, כאשר המודל המועדף הוא ״מודל התחולה העקיפה״. על־פי מודל זה
לה זו אינה ישירה אלא  לזכויות האדם תחולה במשפט הפרטי; יחד עם זאת, תחו
 עקיפה: זכויות האדם •המוגנות מוחלות במשפט הפרטי, דרך מושגי שסתום כגון
 ״תום לב״, ״סבירות״, ״רשלנות״ ו״תקנת הציבור״, דהיינו באמצעות דוקטרינות של
1 פרופ׳ רדאי מבקרת גישה זו ומכנה אותה גישה ״פורמליסטית״, 3 8 .  המשפט הפרטי
 שלא מתייחסת לאלמנט של ניצול לרעה של כוח, ואשר מיישמת את זכויות האדם
 במשפט הפרטי באופן מכני, שאינו מבטיח שההגנה תינתן דווקא מפני גוף פרטי
 בעל כוח סוציו־כלכלי גדול יותר מזה של מבקש ההגנה. לשיטתה, יש להעדיף את
 הגרסה ״המהותית״ להפרטת זכויות האדם, השומרת על התפקיד המסורתי של
 זכויות האדם בהענקת הגנה לאוטונומיה של הפרט החלש, כנגד כוחות חברתיים
1 אף לדעתי, החלה מכנית של עקרון השוויון 3 9 . ח ו  ממוסדים המפעילים כלפיו כ
 במשפט הפרטי, תוביל מחד, לפגיעה קשה מדי בחופש החוזים במקרים מסוימים;
 ומאידך, לא יהא בה מתן הגנה מספקת לקבוצות המיעוט המופלות אפליה

 135. ראו: ב׳ ברכה משפט מינהלי (חלק א) 11-10, הערה 6: ״לעניין זה של תחולת המשפט
 המינהלי ניתן לראות גם את החברות הממשלתיות כחלק מהמשפט הציבורי...״; וכן ראו בג״צ
 731/86 מיקרודף נ׳ חברת החשמל, פ״ד מא(2) 449 - אם כי השופט ברק לא ביסס את
 הנמקתו להחלת חובות מן המשפט הציבורי על חברת החשמל, בהיותה חברה ממשלתית,
 ומצא הצדקות לכך בתכונות אחרות שנתקיימו בה; וראו גם: ע״א 293/91 חברת קדישא
 גחש״א קהילת ירושלים נ׳ קסטנבאום, פ״ד מו(2) 464 (להלן - עניין קסטנבאום) ובג״צ
 4212/91 בית דבקה נ׳ הסוכנות היהודית לארץ ישראל, פ״ד מז(2) 661. על הקשר בין
 הרחבת זכויות היסוד למשפט הפרטי והחלת המשפט המינהלי על גופים פרטיים ראו גם: א׳

 בנבנישתי ״תחולת המשפט המינהלי על גופים פרטיים״ משפט וממשל ב(תשנ״ד) 12,11.
Retail, Wholesale & Department Store Union, Local 580 v. Dolphin .136 
B. Slattery "The Charter Relevance to :וראו ;Delivery Ltd. 33 D.L.R.(4th) 174 

.Private Litigation: Does Dolphin Deliver?" (1987) McGill L. J. 905, 922 
 137. לסקירת המודלים השונים ראו: ברק, לעיל הערה 126, בע׳ 665-653.

 138. עניין קםטנבאום, לעיל הערה 135, בע׳ 530. ראוי לציין שהמודל שמציע ברק בספרו הינו
 מודל התקיפה העקיפה המחוזקת. ייחודה הוא בכך, שלא רק שייעשה שימוש במושגי
 השסתום, אלא שמעגל הסעדים שלו יהיה זכאי הנפגע, יהיה רחב מעבר לסעדים הרגילים
 במשפט האזרחי שניתנים במסגרת מושגי השסתום. ראו: ברק, לעיל הערה 126, בע׳

.685-680 
 139. רדאי, לעיל הערה 78, בע׳ 28.
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 קבוצתית, ולעיתים, כפי שאראה בהמשך, אף יהא בכך להביא לתוצאה הפוכה.
 לפיכך, השוויון שראוי שיחול במשפט הפרטי הוא השוויון החוקתי־קבוצתי. במצב
 כזה אמנם תפגע החלת זכות השוויון בזכותו של המתקשר לפעול באופן מפלה,
 אולם מנקודת מבטו של הצד המופלה, השוויון יעניק לו חופש פעולה, שנשלל ממנו
1 כפועל יוצא מגישה זו, אם הכרנו בזכות השוויון של 4 0 ה.  קודם לכן בשל האפלי
 ההומוםקםואליפ והלסביות כזכות חוקתית (קבוצתית), הרי שזכות זו חלה אף

 במשפט הפרטי.
 ואכן, פםקי־דין המחילים את זכות השוויון של ההומוסקסואלים והלסביות גם
1 דן נשיא 4 1  במשפט הפרטי כבר קיימים בארץ: בעניין פרוייקט גן העיר נ׳ הורוביץ
 בית־המשפט השלום, כב׳ השופט אילת בבקשתו של שוכר פאב כנגד המשכירה, על
 כך שזו הפרה את החוזה עמו בשל חששה כי המקום ישמש מפגש להומוסקסואלים.

 השופט לא קיבל את עמדת המשכירה וקבע כי:
 ״נטיותיו המיניות של אדם הן עניינו הפרטי ביותר, כל עוד אינו מפר הוראת
 חוק כלשהי. כפי שלא יעלה על הדעת לפני התקשרות חוזית לשאול אדם
 לטעמיו הקוליניריים, כך לא יעלה על הדעת בתקופתנו לשאול אותו על

 השקפותיו המיניות, משום שאין לכך שום קשר לעניין הנדון.״

1 נתנה שופטת שלום 4 2 , ן  בעניין אחר, האגודה לשמירת זכויות הפרט נ׳ מצקי
ת הנכם  בחיפה, כב׳ השופטת שטמר, צו המחייב בעלי נכס למסור את מפתחו
 לאגודה לשמירת זכויות הפרט ולאפשר לה להחזיק במושכר עד למתן פםק־דין
 בתיק העיקרי. במקרה זה, משהתברר לבעלי הנכס כי האגודה הנזכרת לעיל מייצגת
 הומוסקסואלים ולסביות הודיעו כי לא ישכירו לה את הנכם. לטענתם, הרכבה
 ומטרותיה של האגודה לא היו ידועים להם משום שהאגודה הפרה את חובת הגילוי
 המוטלת עליה. השופטת קיבלה את הגישה כי זכות השוויון מעוגנת בחוק־היםוד
 ואת תחולתה במשפט הפרטי וציינה כי יש לאזן בינה לבין זכויות אחרות. במסגרת
 איזון זה, לדעתה, כאשר מדובר באדם פרטי המשכיר מושכר, גוברת צנעת הפרט
 ואין עליו חובת גילוי בדבר נטייתו המינית, בעוד כאשר מדובר בחבר בני אדם
 השוכרים מושכר כדי לנהל בו פעילות מסוימת, משקלה של הזכות בדבר צנעת
 הפרט יורד ויש לתת עדיפות לזכות הקניין של המשכיר ולאוטונומיה של הרצון
 הפרטי שלו. מכאן התבקשה המסקנה כי חובה היה על האגודה לגלות את אופי
 פעילותה למשיבה, במטרה לאפשר לה לעשות שימוש בזכויותיה הקנייניות,
 הכוללות סירוב להשכיר למי שאינה חפצה. אי־גילוי זה עלול לאפשר למשכיר, אם
 יתמלאו יתר התנאים, לבטל את ההסכם. עם זאת כאמור ניתן צו ביניים על מנת

 לשמר את המצב הקיים עד למתן פסק־הדין.

 140. לעומת זאת, תחולה רחבה יותר של השוויון במשפט הפרטי, דהיינו החלת החובה המינהלית
 לנהוג בשוויון גם על יחסים שבין גופים פרטיים, תטשטש לחלוטין את ההבחנה בין רשות
 ציבורית ופרטית ותפגע באורח קשה מדי בחופש החוזים. לגישה שונה ראו דעת המיעוט בד״נ

 22/82 בית יולס נ׳ רביב משה ושות׳ בע״מ, פ״ד מג(1) 441.
 141. ת״א(ת״א) 319/90; מובא ברובינשטיין, לעיל הערה 75, בע׳ 328-327.

 142. המ׳(חיפה) 4694,4583/96 (ת״א 5233/96)
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 עם כל הכבוד, אין בידי להסכים עם מסקנותיה של השופטת. התוצאה,
 המוטעית, לדעתי, לפיה המשכירה רשאית לסרב להשכיר את קניינה לאגודה בשל
 פעילותה למען ההומוסקסואלים, נגרמת כתוצאה מכשל של החלת השוויון באופן
 טכני במשפט הפרטי ואי־התייחםות להומוסקסואלים כקבוצה מקופחת. לעניין זה
 היה צורך להבחין בין אגודה פוליטית כלשהי, למשל אגודה התומכת במפלגה
 מסוימת, שאז יש להכיר בזכותו של משכיר שאינו תומך בה, שלא לרצות להשכיר
 לה נכס, לבין אגודה המייצגת הומוסקסואלים, שאז התנגדות לה נובעת
 מסטריאוטיפים שליליים שיש לעוקרם מן השורש. זהו בדיוק ההבדל בין השוויון
 המינהלי, שראוי, לדעתי, שיחול רק במשפט הציבורי, לבין השוויון החוקתי, שראוי
ת בין גופים  שיחול גם במשפט הפרטי. על רשות מינהלית מוטלת חובה שלא להפלו
 המעוניינים להתקשר עימה בחוזה שכירות, מכוח חובת השוויון המוטלת עליה
 כרשות מינהלית, וללא קשר בין השוויון לבין כבודם של המתקשרים. על כן, ככל
 שהיה מדובר באגודה שאינה תומכת בקבוצה המוגנת על־ידי השוויון החוקתי, הרי
 שזכותה לשוויון חלה רק במשפט הציבורי. לעומת זאת, זכותה של אגודה התומכת
 בהומוסקסואלים שלא להיות מופלית בשל פעילותה, מוגנת על־ידי השוויון

 החוקתי, הקשור קשר הדוק עם הכבוד, ואשר חל גם במשפט הפרטי.

י ת ו ה ן מ ו י ו  7. שו

 קיימות שתי גישות עקרוניות לפירוש הזכות לשוויון. האחת, פורמלית־טכנית, לפיה
 שוויון משמעו מתן יחם שווה למי שמצויים במעמד זהה בנסיבות הרלוונטיות;
 והשנייה, גישה מהותית הגורסת כי שוויון בתוצאה הוא היעד אליו יש לשאוף,
 ולפיכך מן הראוי להתחשב בנתוני פתיחה שונים, או בהבדלים אחרים, הקיימים בין
1 כיום מקובל כי החובה לנהוג בשוויון המוטלת על הרשות 4 3 ת.  האנשים או הקבוצו
 המינהלית, אינה החובה להבטיח שוויון פורמלי, שלעיתים עלול לגרום אי־צדק ואף
 לסכל את תכלית החוק, אלא שוויון מהותי. בהקשר המינהלי, השגת שוויון מהותי

1 4 4 ם.  נעוצה בעמידה על ההבדלים הרלוונטיים ועל המטרות אותן בא החוק להגשי
 כאשר עוברים לדיון בשוויון החוקתי־קבוצתי, ל״מהותיות״ השוויון מתווסף
 היבט אחר. מאחר שמטרתו של השוויון הקבוצתי הוא ביטול האפליה שנעשתה
 בעבר!. הרי שהשוויון המהותי משמעו הכרה בכך שיש לעשות חלוקה מחדש של
1 עקרון קבוצתי־ 4 5  הכוח ולהעדיף קבוצות חלשות יותר, על מנת להשיג שוויון.
 מעמדי זה הוא תוצאה של התפתחות היסטורית של רעיון צדק שבו נוסחת השוויון
 האריתמטי של אריםטו פינתה את מקומה למושג של שוויון, המכונה על־ידי פרופ׳

 143. חוברת זכויות האדם בישראל, לעיל הערה 38, בע׳ 29, וכן ראו דבריו של השופט חשין
 בבג״צ 7111/95 מרכז השלטון המקומי נ׳ הכנסת, פ״ד נ(3) 502,485.

 144. ראו דברי השופט זמיר בבג״צ 3792/95 תיאטרון ארצי לנוער נ׳ שרת המדע והאומנויות, פ״ד
 נא(4) 281,259; בג״צ 98/69 ברגמן נ׳ שר האוצר ומבקר המדינה, פ״ד כג(1) 693 5 בג״צ

 246/81 אגודת דרך ארץ נ׳ רשות השידור, פ״ד לה(4) 1.
 145. עמד על כך השופט אור, בעתירה שתקפה את מינהל מקרקעי ישראל בשל החכרת מגרשים
 מסוימים רק לבדואים. ראו בג״צ 528/88 אביטן נ׳ מינהל מקרקעי ישראל, פ״ד מג(4) 297,
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, על־פי הנוסחה הפורמלית של שוויון שהוגדרה 4 6  רדאי ״שוויון סוציו־דינמי״.
 על־ידי אריםטו, יש לנהוג בשווים באופן שווה, ובלא שווים - באופן בלתי שווה,
 בהתאם לשוני שביניהם. נוסחה זו התקבלה בפסיקה בישראל על-ידי השופט אגרנט,
 אשר הגדיר בעניין בורונובסקי שוויון כ״יחם שווה אל בני האדם, אשר לא קיימים
1 התועלת של הגדרה 4 7 .  ביניהם הבדלים של ממש, שהם רלוונטיים לאותה מטרה״
 זו תלויה תמיד ביכולת של בית־משפט לקבוע אם המעשה הנדון הוא בבחינת
 אפליה או הבחנה בין שונים. ואולם, כאשר מדובר באפליה המכוונת נגד פרטים
פחת  עקב היותם חברים בקבוצה המזוהה על בסים גזע, דת, לאום או מין ואשר מקו
 היסטורית, מבוססת היכולת של בית־משפט להשוות בין אנשים, על אותם
 סטריאוטיפים ודעות קדומות שמנסים לבטל באמצעות ההשוואה. כתוצאה מכך,
 על־פי נוסחה פורמלית זו, אפשר היה להצדיק במהלך ההיסטוריה קיפוח של
ם  קבוצות חלשות כמו נשים, על סמך הטענה שהם שונים ואינם שייכים כלל לתחו
, זאת ועוד, הנוסחה האריםטויאנית מותירה לדורשי 4 8 ם.  ההגנה החוקתית על אזרחי
 השוויון את הנטל להוכיח אמפירית כי הם בעלי תכונות אשר הופכות אותם לזכאים
, כתוצאה מכך, אפשרות התביעה, הקיימת לקרבן של אפליה קבוצתית 4 9 . ה ה  ליחס ז
 לתבוע כנגד האפליה לאחר מעשה, אינה אפקטיבית כאמצעי לחיסול האפליה, בגלל
 הקושי להתמודד יחידי בתהליך ההתדיינות וקשיי ההוכחה שקיימת אפליה במקרה
, לאור כל האמור, הדרך להתמודד עם אפליה קבוצתית המושרשת עמוק 5 0 . פי  הספצי
 במוסדות החברה ובפסיכולוגיה של האדם, אינה דרך הנוסחה האריםטויאנית של
 ״יחם שווה לשווים״, אלא באמצעות שוויון מהותי הלוקח בחשבון את האפליה
 המובנית ודורש חלוקה מחדש של הכוח, ובאמצעות טכניקות שיפוטיות המעבירות
 את הנטל להצדקת מדיניות המקפחת את חברי הקבוצה המופלה, על יוצרי

 המדיניות.

 ואכן, השוויון הקלאסי, בדמות ״יחם שווה לשווים״, אינו יכול לסייע לקבוצה
 מופלית מבנית והיסטורית כמו הומוסקסואלים ולסביות. כאמור, הומוסקסואליות
 הינה זהות. זהות זו אינה מאפשרת לומר על הומוסקסואל והטרוסקסואל שהם
 ״שווים״. זהות זו גם אינה מאפשרת להתייחס אל הומוסקסואליות באופן ״ניטראלי״
 כאל צבע שיער. יתרה מזאת, הציבור ההומוסקסואלי אינו זקוק לסובלנות או
 לניטראליות ערכית, אלא להכרה בהומוסקסואלים ובחייהם, כאורח חיים
1 לאור זאת, חשוב כי בדיון בשוויון 5 , ם. י  אלטרנטיבי הזכאי להכרה ולעידוד חברתי
 להומוסקסואלים ולסביות ייושם עקרון שוויון מהותי, הלוקח בחשבון את קיפוחם
 ההיסטורי־מבני ואת הסטריאוטיפים השליליים הקיימים בחברה, מחד; ואת זהותם

 המובחנת, מאידך. מכך מתבקשות מספר מסקנות:

 146. רדאי, לעיל הערה 78, בע׳ 36.
 147. ד״נ 10/69 בודונובסקי נ׳ הרבנים הדאשיימ לישראל, פ״ד כה(1) 35,7.

 148. פ׳ רדאי ״על השוויון״ מעמד האשה בחברה ובמשפט (פ׳ רדאי, כ׳ שלו, מ׳ ליבן-קובי
 עורכים,תשנ״ה) 34-33,19.

.J. Stone "Equal Protection and the Search for Justice" 22 Ari. L. Rev. (1980) 4 .149 
 150. פ׳ רדאי ״על העדפה מתקנת״ משפט וממשל ג(תשנ״ה) 172,145.

 151. הראל, לעיל הערה 68, בע׳ 790.
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ה עקיפה י ל פ  (א) א

 גישה מהותית מחייבת להכיר בכך שייתכנו הסדרים שוויוניים לכאורה, שהשפעתם
 על קבוצת ההומוסקסואלים והלסביות לשלילה היא גדולה במיוחד, ועל כן הם
1 הדוגמא שמבהירה בעייתיות זו באופן המובהק ביותר, 5 2  מהווים אפליה עקיפה.
 הגם שאינה רלוונטית לארץ, היא חוקים האוסרים על מעשי סדום וקיימים במספר
 מדינות בארצות־הברית. במקרים מסוימים מנוסחים החוקים באופן שלכאורה נראה
 שלא קיימת אפליה לרעה של הומוסקסואלים. לדוגמא, חוק האוסר על מעשי סדום
 בין זוגות שאינם נשואים אך אינו אוסר על מעשי סדום בין זוגות נשואים, על פניו
 אינו חוק המפלה את ההומוסקסואלים, משום שהוא מחיל את אותו איסור על
 הטרוסקסואלים שאינם נשואים. אלא שאין ספק שקיימת כאן אפליה עקיפה, שכן
 הומוסקסואלים, ברוב המכריע של מדיניות העולם, אינם יכולים להינשא. זאת ועוד,
 גם אם ייאמר כי תכלית החוק היא לעודד נישואים, הרי שתכלית זו יש לבחון,
 כאמור בפרק הקודם, באופן זהיר ומתוך גישת שוויון מהותי, שהרי המטרה היא
 לעודד דבר שמראש נמנע מההומוםקסואלים להשיגו. אפשר לטעון, אם כץ, כי חוק
 האוסר על מעשי סדום באופן כללי, ללא הבחנה בין זוגות נשואים ושאינם נשואים,
 אינו חוק מפלה. אלא שבטענה זו יש משום התעלמות מהאפקט הלא פרופורציונלי

 של האיסור על ההומוסקסואלים ומהאפליה העקיפה הנוצרת עקב כך.
 כאמור, בעניין Hardwkk בית־המשפט העליון בארצות־הברית בחן חוק של
ן  מדינת ג׳ורג׳יה, אשר אסר באופן כללי על מעשי סדום, אך שופטי הרוב בחרו לבחו
נת תוקף החוק לאור הוראות החוקה ות(בחי  את העניין מההיבט של הפגיעה בפרטי
 בדבר due process) ולא מההיבט של הפגיעה בשוויון (לאור הוראות החוקה
 בדבר equal protection) - באופן שייתר את הדיון באפליתם העקיפה של
 ההומוסקסואלים. אלא שעניין Hardwkk מלמד אותנו על סוג נוסף של אפליה
 והיא האפליה באכיפה או השימוש המפלה בחוק ניטראלי, שכן מדינת ג׳ורג׳יה
1 הבעיות הקונסטיטוציוניות הקשות 5 3  אכפה את החוק רק כנגד הומוסקסואלים.
1 חורגות 5 4  שבהכשרת חוקתיות חוק, רק בהינתן העובדה שהוא נאכף סלקטיבית,
 מהיקפו של מאמר זה, אך יש בכך להעיר את תשומת הלב, כי שוויון זכויות אמיתי
 הוא עניין שאינו יכול להיבדק רק על־ידי קריאת טקסטים משפטיים, שכן הצורה

1 5 5 . ו נ  שבה מופעל החוק קובעת לא פחות מלשו

ה ב ו ט ם ל י ל א ו ס ק ס ו מ ו ה ל ה ם ע ת ע פ ש ה ם ש י ר ד ס ה קף ל ן תו ת  (ב) מ
ה יותר ב ה ר נ  הי

 לפי הגישה הפורמלית לשוויון, העדפת חברי קבוצות מקופחות, הבאה להקטין את
 הפער הםוציו־כלכלי שנוצר בינם לבין הקבוצות המבוססות, מהווה אפליה במהופך

 152. לאבחנה בין אפליה ישירה ועקיפה בהקשר זה ראו Wintemute, לעיל הערה 25, בע׳ 10.
 153. זוג הטרוסקסואלים שביקש להצטרף לעתירה, נדחה בשל העדר זכות עמידה. ראו עניין

 Hardwick, לעיל הערה 8, הערה 2 לפסק-הדין.
 154. ראו דברי שופט המיעוט Stevens, בהערה 13 לפסק-דינו. שם, בע׳ 220.

 155. א׳ רובינשטיין המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל(מהדורה רביעית, תשנ״א, חלק א)
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 (reverse discrimination). מנגד, לפי הגישה המהותית, אמצעים אלה מטרתם תיקון
 אי־צדק חברתי ויש בהם כדי לקדם את השוויון. ואכן תוצאה מתבקשת מההכרה
 בשוויון מהותי היא תמיכה בתוכניות העדפה מתקנת, דהיינו בצעדי ביניים שיש
 בהם לקדם קבוצה מסוימת על מנת להגביר את השוויון בינה לבין קבוצות אחרות,
 ואשר מיועדים לשבור את הסטריאוטיפים הקיימים ואת המחסומים המבניים
 המונעים את קידומה. צעדים אלה יכולים ללבוש צורות שונות: החל בהעברת נטל
1 המטרה 5 6 . ת  ההוכחה לגורם השולט במתן ההזדמנות השווה וכלה בקביעת מכסו
 הסופית הינה ״יצירתה של מציאות חדשה שסופה להעביר מן העולם גם את

, 5 7 ות״.  שורשיה הנסתרים של ההפליה ואת תוצאותיה הנלו
 ברצוני לתמוך בהעדפה מתקנת במובן של הכשרת הסדרים אשר השפעתם על
 ההומוסקסואלים לטובה הינה רבה יותר, וזאת על מנת שיוכלו לקחת חלק בעניינים
 רבים השייכים למהלך החיים הרגיל, ואשר עבור אחרים הם מובנים מאליהם. כך
 למשל, בעניין קלפים פתוחים, לדעתי, ההנמקה לדחיית טענת ״חוסר האיזון״ במסר
 העולה מן התוכנית, יכולה היתה להיתמך בשוויון המהותי. בני נוער מקבלים כל
 הזמן מסרים בדבר הזוגיות הרצויה בצורה ישירה ועקיפה: בטלוויזיה, בספרי
 הלימוד, וכמעט בכל תחום שנחשפים אליו - מוצגים בני זוג הטרוסקסואלים
 והמשפחה המסורתית. תוכנית אחת שמציגה זוגיות אלטרנטיבית ואשר כביכול
 המסר בה אינו מאוזן, מהווה, למעשה, נםיון לקדם שוויון מהותי, להילחם
 בסטריאוטיפים שליליים, ולאזן ולו במעט את כל המסרים שמקבלים בני הנוער

 בדרכים אחרות.
Domestic) דוגמא נוספת היא הסדרים המעניקים הטבות לבני זוג לחיים 
 partnership), שאינם בהכרח נשואים. אין ספק כי הסדרים אלה הם בעלי השפעה
 מיוחדת לטובה על זוגות הומוסקסואלים ולסביות, אלא שזו תוצאה מתבקשת לאור
ת  העובדה שמחד, זוגות חד־מיניים משוללי אופציה להשיג את אותן הטבו
1 ומאידך, מחקרים מראים כי בערך למחצית מההומו־ 5 8  באמצעות הנישואין;
1 במקרים מסוימים, איזוטריים אמנם, 5 9 ם. י  םקםואלים והלסביות ישנם בני זוג לחי
 התוצאה יכולה להיות אפילו עדיפות מסוימת לבני הזוג החד־מיניים שאינם נשואים.
 כך למשל, אחת ההנמקות של השופט גרמן בעניין אדיר שטיינר היתה אפליה בין
 הזכאים על פי־החוק. לשיטתו, אם יוחל חוק התגמולים גם על בן זוג מאותו המין
 של חייל שנפטר, ייווצר מצב של אפליה בין אלמן או אלמנה שמאבדים זכותם לפי
 החוק עם הינשאם לאחר, לבין בן־זוג חד־מיני ממנו לא תסור הכרת החוק לעולמים

 156. רדאי, לעיל הערה 150,בע׳ 149.
 157. השופט מצא בעניין שדולת הנשימ, לעיל הערה 99, בע׳ 527: לביקורת על פסק־הדין ראו:

 ם׳ פלאוט ״העדפה מקלקלת״ משפט וממשל ג(תשנ״ה) 235.
R.L. Elbin "Domestic Partnership Recognition in the Workplace: Equitable .158 
Employee Benefits for Gay Couples (and Others)" 51 Ohio State L. J. (1990) 

.1067, 1069 
C. A. Bowman, B.M. Cornish "A More Perfect Union: A Legal and Social .159 
Analysis of Domestic Partnership Ordinances" 92 Colum. L. Rev. (1992) 1164, 

.1166 
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 מיכל טמיר(יצחקי) הפרקליט מה, חוברת א

1 הנמקה זו נדחית על־ידי גישת שוויון מהותי מכל 6 0  מאחר שאיננו יכול להינשא.
 וכל. אין לראות ב״יתרון״ זה לבני הזוג ההומוסקסואלים אפליה לטובה, אלא
 תוצאה של העובדה המצערת שבני זוג הומוסקסואלים אינם יכולים להינשא וכפועל
 יוצא מכך גם אינם יכולים להנות מהטבות של זוגות נשואים. הפתרון בוודאי אינו
 בהעמקת האפליה אלא במתן תוקף להסדר, אף אם לכאורה הוא יוצר מצב של
 יתרון, וזאת על מנת להגשים את השוויון המהותי. זאת ועוד, ״יתרון״ זה מתגמד
 לעומת החסרונות שבחוסר היכולת להינשא: ראשית, רק האפשרות להינשא תיתן
 להומוסקסואלים ולסביות את אותן זכויות והגנות שנותן המשפט למקביליהם
ושנית, נישואים אינם מתבצעים רק לשם קבלת הטבות, אלא 1 6  ההטרוםקםואלים \ 1
 הם המכשיר באמצעותו אנשים בוגרים, שאחרת לא היו קשורים ביניהם, יוצרים את

 קשרי המשפחה, אפשרות אשר נשללת מהומוםקםואלים ולסביות.
 דוגמא אחרת לצורך בגישה מועדפת לכאורה, היא היחס לאסירים ועצירים
 הומוסקסואלים. בית סוהר או בית מעצר הם מקומות אשר הומוסקסואלים ולסביות
 יכולים להגיע אליהם, בלא קשר לזהותם המינית, אלא שהשהות בהם מעוררת
 בעיות מיוחדות להומוסקסואלים, הנוספות על אלה הקיימות ממילא לעצירים
 ולאסירים אחרים. לאור זאת, מגישת שוויון מהותי מתחייב, לדעתי, לשקול הסדרים
 שיקחו בחשבון את זהותו ההומוסקסואלית של העציר או האסיר, ולא יתיחסו אל
 זהות זו התיחםות ״ניטראלית״. מגמה כזו מסתמנת בשיקוליו של השופט גולדברג
1 בעניין זה נדונה שאלת מעצרו עד תום ההליכים של נאשם 6 2  בעניין גולדנבוים.
 הומוסקסואל. השופט ציין כי המעשים המיוחסים לנאשם ועברו מצביעים על
 מםוכנותו לציבור, אך מאידך לא ניתן להתעלם מהצפוי לעציר בין כותלי בית
 המעצר, בהיותו הומוסקסואל. לאור שיקולים אלה ביכר השופט ״מעצר בית״ על
 פני מעצר בבית מעצר. לכאורה, יש כאן ״אפליה לטובה״ של הנאשם
 ההומוסקסואל, לעומת נאשם הטרוםקםואל באותה דרגת מסוכנות לציבור ועבר
 פלילי, אלא שהתחשבות זו הינה בלתי נמנעת בשל מצבם של עצירים הומו
  סקסואלים. הפתרון לטווח רחוק הוא, כמובן, יצירת הסדרים אשר יתנו להומו
 סקסואלים את אותה מידת ביטחון הקיימת לאסירים ועצירים אחרים; אך כל עוד זה

1 6 3 .  לא המצב, הפתרון אינו בהתעלמות מהבעיה, אלא בהתחשבות בה

 160. ע׳ 81 לפסק-דינו.
M.N. Cameli "Extending Family Benefits to Gay Men and Lesbian Women" 68 .161 

.Chicago-Kent L. Rev. (1992) 447,478 
 162. בש״פ 3495/90 מ״י נ׳ גולדנבוים, תק-על 90(3) 239.

 163. שאלת ההסדרים הראויים להומוסקסואלים בבתי סוהר התעוררה ברע״ב 4377/96 הרמץ נ׳
 שירות בתי הסוהר, תק-על 96(3) 427, בו נדונה עתירה של אסיר בכלא איילון להורות לשירות
 בתי הסוהר להקים אגף נפרד להומוסקסואלים וטרנסקסואלים בבתי הכלא. טענתו היתה,
 שאםירים שקיימו יחסים הומוסקסואלים הוענשו בקשיחות וכן היו נתונים להצקות ועלבונות
 מילוליים מצד הסוהרים. שירות בתי הסוהר הציג גישה של שוויון ליברלי-פורמלי, וטען כי
 מאחר וחלוקת אסירים באגפים נעשית בהתאם לקריטריונים עניינים בלבד, הרי שאין לבודד
 אסירים הומוסקסואלים באגף נפרד. בית-המשפט המחוזי קבע כי ״מדובר בפניה יחידה וכל
 עוד אין פניות מציבור כזה, אי אפשר להתייחם לבעיה״. בערעור בבית-המשפט העליון הנשיא
 ברק דחה את העתירה, מבלי להיכנס לגופן של הטענות, וקבע כי השיקולים של בית-המשפט

 המחוזי היו ענייניים ורלוונטיים.
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 הפרקליט מה, חוברת א הזכות לשוויון של הומוסקסואלים ולסביות

ם ו כ י  8. ס

 מבט השוואתי אל מעבר לים, מגלה בסיפוק כי מבחינת ההגנה המשפטית הניתנת
 לזכויותיהם של ההומוסקסואלים והלסביות, ישראל די מתקדמת בהשוואה למדינות
 אחרות. אלא שאף בישראל חסרה תפיסת שוויון כוללת, המנחה את הדיון בטענות
 אפליה של הומוסקסואלים ולסביות. כפועל יוצא, פםקי־הדין הדנים בנושא, גם אם
 מגיעים לתוצאה שיש בה כביכול הגנה על זכותם של ההומוסקסואלים והלסביות

 לשוויון, לוקים בחוסר קוהרנטיות ולעיתים נעדרים הנמקה ראויה.
 במאמר זה ניסיתי להציע גישה עקרונית, לפיה זכותם של ההומוסקסואלים
 והלסביות לשוויון מוגנת באמצעות השוויון החוקתי, האוסר על אפליה על בסים
 נטייה מינית, כאשר שוויון בהקשר זה הינו שוויון מהותי ולא פורמלי. דוגמא להכרה
 באיסור אפליה על בסים נטייה מינית, כאיסור המעוגן בחוקה, קיימת כבר במשפט
 הקנדי. אמנם ישראל נעדרת מסורת חוקתית כבקנדה, אך דומה כי המצב המשפטי
 כיום לאור חוק־היםוד והפרשנות שנתנה הפסיקה לזכויות המעוגנות בתוכו
 (ובמיוחד הזכות ל״כבוד״), כמו גם לסמכות בית־המשפט בכל הנוגע לביקורת
ת נטייה מינית מ ח  שיפוטית לאור חוק־היסוד, מאפשרים הכרה באיסור אפליה מ
 כאיסור המוגן על־ידי השוויון החוקתי כחלק מהזכות לכבוד. יתרה מזאת, ההגנה
ת נטייה מינית, לא הביאה תמיד לתוצאות מ ח  החוקתית בקנדה על איסור אפליה מ
 רצויות מבחינתם של ההומוסקסואלים והלסביות. ניתן להסביר זאת, בין השאר,
 ברתיעתה של מערכת המשפט בקנדה ממתן כר רחב מדי לפרשנות שיפוטית
1 ומרתיעתה מהתערבות בספירה הפרטית על דרך 6 4  ולשיקול דעת בתי־המשפט,
1 לא לזו ולא לזו - המשפט הישראלי שותף. 6 5 .  החלת זכויות יסוד במשפט הפרטי
 לשיטת המשפט שלנו יש כל התשתית והיסודות הנדרשים להחלתו של שוויון כולל

 בכל תחומי המשפט, ולבתי־המשפט כל הכלים להפעלת ביקורת שיפוטית יעילה.
 זאת ועוד, זכות השוויון אין משמעותה משפטית גרידא. לזכות השוויון היבטים
 חברתיים ופסיכולוגיים, והכרה בשוויון כולל משמעותה הכרה בכבודם של ההומו
 סקסואלים והלסביות. הכרה כזו תועיל אף לצמצום הפער בין המצב המשפטי
 בישראל בעניינם של ההומוסקסואלים והלסביות, שניתן לומר כי הוא טוב באופן

 יחסי, לבין מצבם החברתי, הרחוק מלהיות משביע רצון.
 מאמר זה לא התיימר להציג פתרון לכל בעיה, אלא אך להציע קווי מחשבה

 שצריכים לעמוד ביסוד כל דיון בנושא, מתוך תקווה לעתיד ורוד יותר.

̂•Charter הוא על דרך של  164. בתי־המשפט סבורים כי יש צורך בריסון שיפוטי כאשר השימוש 
 קריאה לתוך החקיקה ("reading in"), בפרט כאשר ברור כי ההשמטה נעשתה באופן מכוון.

 ראו: Caswell, לעיל הערה 16, בע׳ 203.
 165. המשפט הקנדי נוקט, כאמור, גישה ליברלית הנמנעת מהתערבות במשפט הפרטי, על דרך של
A.C. Hutchinson & A. Petter "Private :החלת החובה לכבד את זכויות היסוד. ראו 

" 38 University ofRights/Public Wrongs: The Liberal Lie of the Charter 
.Toronto L. J. (1988) 278 
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