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  ביות"להט וזכויות פמיניסטיות תאוריות

  מאת

  *צבי טריגר

 למשפט שרלוונטיות הפמיניסטיות מהגישות לכמה ותמציתי ביקורתי, קצר מבוא בבחינת הוא זה פרק
 מטרתו. בפרט בישראל וביסקסואלי� טרנסי�, הומואי�, לסביות של ולזכויותיה� בכלל הישראלי

 בנוגע והאקטיביסטית התאורטית החשיבה לקידו�, לדעתי ,לתרו� שעשויות תאורטיות סוגיות להאיר
 הפמיניסטיות בתאוריות וממצה מקי� דיו� לקיי� נועד לא הוא; בישראל הגאה הקהילה לזכויות

 ההוגות בחירת ג� כמו, והצגת� התאוריות בחירת, היריעה קוצר בשל, הדברי� מטבע. בו המוזכרות
  .וככותב כחוקר שלי וטע� פרשנות, הערכה של תוצר והיא, מצהמ ואינה חלקית היא, כא� יידונו שכתביה�

  קצר מושגי מבוא": מיניות"ו "מגדר", "מי�"  .א

 והוצע ביקוביצקי ורדה ידי על התשעי� בשנות נטבע �genderל כתרגו�" מגדר "העברי המונח
 משקל על והוא, "גדר"ומ" מי�"מ הורכב המונח. הרצוג חנה' פרופ ידי על העברית ללשו� לאקדמיה

 תכונות אינ�" גברי�ת"ו" נשי�ת"ש ההבנה את מבטאת) gender (למגדר) sex (מי� בי� ההבחנה 1".מגזר"
 עובדה הוא) ונקבה זכר (המי� בעוד 2.חברתית הבניה של תוצרי� אלא, הביולוגי מהמי� שנובעות
, והחברה התרבות ידי על מוכתבי� אלה תפקידי�. בחברה המיני� תפקידי את מייצג המגדר, ביולוגית

  .מהזכריות בהכרח שנגזרת" גברית "או מהנקביות שנגזרת" נשית "מהות ואי�
, והכרחי כטבעי למגדר מי� שבי� הקשר שבהצגת האידאולוגי למרכיב מתייחס זרמיו על הפמיניז�

 את לתמונה הוסיפה הקווירית התאוריה. זו הצגה שבבסיס הפטריארכלית האידאולוגיה את וחוש�

 
 .המכללה למינהל, המסלול האקדמי, ש חיי� שטריקס"הספר למשפטי� ע בית, פרופסור חבר   *
מיגדר מי� " מבוא"; )2006, אורי ר� וניצה ברקובי� עורכי� (227–220 שוויו�/אי" מגדר"חנה הרצוג   1

מבט ביקורתי על גלגולו : במבח� הזמ�"חנה הרצוג ; )1999, עורכות' דפנה יזרעאלי ואח (11–9פוליטיקה 
במילו� המונחי� המקוו� של האקדמיה ללשו� ). 2009 (10, 2 עיוני� בשפה וחברה" של השיח על מגדר

1997� האקדמיה כמונח תקני מתואר� לעל ידיהעברית אימוצו  )http://hebrew-terms.huji.ac.il( . 
בתחומי " מגדר"יש הגדרות רבות מספור למונח . 10' בעמ, 1ש "לעיל ה, "במבח� הזמ�"הרצוג  ראו למשל  2

וג� , כמו סוציולוגי�" מגדר"פסיכואנליטיקאי� אינ� מגדירי� בהכרח . ידע שוני� וא� באות� תחומי ידע
, להתרשמותי, ההגדרה שאני משתמש בה. ויות ולדיוק ההגדרהבינ� לבי� עצמ� יש ויכוחי� בנוגע לדק

כמו , לדוגמאות ספורות להגדרות של המונח בשפה האנגלית. היא הרווחת ביותר בשיח האקדמי המשפטי
 ,HARRIET BRADLEYראו למשל , ג� לסקירות של התהוותו ושל הפולמוסי� על אודות הגדרות אלה

GENDER 1–2 (2nd ed. 2012); R.W. CONNELL, GENDER 7–10 (2002).  
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 או המי� את מציינת המינית ההעדפה או המינית הנטייה. המינית הנטייה את או המיניות ורייתקטג
 3".והרומנטי הארוטי האובייקט – האד� של העיקרית והרגשית המינית המשיכה אובייקט של "המגדר

 לוגיהביו מהמי� המינית הנטייה או המיניות שגזירת כ� על הצביעו קווירי� הוגי�, הפמיניז� בהשראת
" גברי "להיות נתבע) מי� (שהזכר כש�. הפטריארכלי ַהסדר ושל חברתית הבניה של תוצר היא ג�

 היא, "נשית "להיות מתועלת שהנקבה כש�: ולהפ�, )מיניות (לנקבה להימש� נדרש ג� הוא, )מגדר(
 טבעי, כאוניברסלי הזה הסדר את מציגה הפטריארכלית האידאולוגיה. לזכר להימש� נדרשת ג�

, הקווירית הביקורת ובעקבותיה, הפמיניסטית הביקורת 4.היחיד הלגיטימי כסדר ג� ולכ�, ונורמלי
 של הצגת� משמעויות על ולעמוד הפטריארכלי שבסדר האידאולוגי הממד את לחשו� מבקשות
 הבחירה אלמנט שבחשיפת המשחרר הפוטנציאל על ג� כמו, והכרחיי� כטבעיי� הללו הקשרי�
  .ומיניות מגדר, מי� – הללו המרכיבי� שלושת בי� הפטריארכלי רשבקישו האנושית

 במדעי ניתוח כקטגוריית ה�, שעברה המאה של שבעי�ה בשנות במגדר להתעניי� החלה האקדמיה
 שנויה המגדר קטגוריית של הגדרתה א�, למחקר מושא עצמו שהוא כמושג וה� והרוח החברה

 וה� החברתי לתפקיד ביולוגיה בי� ההבחנה למקור ה� אותגרס כמה יש 5.אנו ימינו עד חריפה במחלוקת
 המסומ�, הביולוגי המי� לעומת, החברתי התפקיד את כמסמ� האנגלית בשפה gender המונח ליצירת
 בי� שהבחינה הראשונה הייתה) 1978–1901 (מיד מרגרט האנתרופולוגית, אחת גרסה לפי. sex במילה

 במונח לנקוב בלי (6פרימיטיביות חברות בשלוש ומזג מי� רהבספ המגדר לקטגוריית המי� קטגוריית
 הקטגוריה בי� היא ג� הבחינה, �1949 מ השני המי� בספרה ,)1986–1908 (בובואר� דה סימו�; ")מגדר"

  7".אישה נעשית אלא, אישה נולדת אינה אישה"ש וקבעה לחברתית הביולוגית
 זאת הזוקפי� יש: דקדוקי�הלא במובנו "נדר'ג" במונח שהשתמש הראשו� היה מי ברור זה אי�
 מגדר, מי�, �1972מ ספרהב אוקלי לא� זאת מייחסי� אחרי� 8;שישי�ה בשנות סקסולוגי� לזכות

 
 ).1999, דלית באו� ועדית מר� עורכות (9 לסביות והומוסקסואליות בראי המציאות  3
הפלות והומוסקסואליות במשפט , ניאו�: פשעי� נגד הפטריארכיה צבי טריגר על מושג הפטריארכיה ראו  4

 ).2014 (23–13 ובתרבות
5  BRADLEY ,1' בעמ, 2ש "לעיל ה. 
ונענה בדייקנות ובניגודיות , כי האופי האנושי נית� לחישול באופ� שלא ייאמ� כמעט, אנו נאלצי� להסיק"  6

כמו ההבדלי� בי� יחידי� , ההבדלי� בי� יחידי� המשתייכי� לתרבויות שונות. לתנאי� תרבותיי� מנוגדי�
; במיוחד בגיל הילדות המוקד�, דלי� שבהתנאהכמעט להב�יש לייחס� לחלוטי�, בתוככי תרבות אחת

מ� הסוג  איפואאישיות מתוקנני� שבי� המיני� ה�  הבדלי. ידי התרבות�וצורתה של התנאה זו מוכרעת על
ראו מרגרט מיד . "מתחנכי� ולומדי� להסתגל, זכר ונקבה, שכלפיה� כל דור ודור, יצירות תרבותיות–הזה 

 MARGARET MEAD, SEX: במקור) (1970 ,מילא אהל מתרג� (196 ותמי� ומזג בשלוש חברות פרימיטיבי

AND TEMPERAMENT IN THREE PRIMITIVE SOCIETIES (1935) .( להסבר זה ראוSIMON BLACKBURN, THE 

OXFORD DICTIONARY OF PHILOSOPHY (2nd ed. 2008), DOI: 10.1093/acref/9780199541430.001.0001.  
 ). 2007, שרו� פרמינגר מתרגמת (13המציאות היומיומית :  כר� שניי� השניהמסימו� דה בובואר   7
8  BRADLEY ,ו� מאני 'הסקסולוג ג. 15' בעמ, 2ש "לעיל ה)John Money (טע� ב� שהוא היה הראשו� 1972

תאוריות א� כי במשמעות שונה במעט מזו המשמשת ב, 1955�כבר ב, שהשתמש בהבחנה הזו
ראו . להבדיל מהמי� הביולוגי, התכוו� מאני להתנהגות מינית, להבדיל ממי�, בדברו על מגדר: פמיניסטיות

JOHN MONEY & ANKE A. EHRHARDT, MAN AND WOMAN, BOY AND GIRL: THE DIFFERENTIATION AND 

DIMORPHISM OF GENDER IDENTITY FROM CONCEPTION TO MATURITY (1972) .הרצוג ראו �במבח� " ג
 .13–11' בעמ, 1ש "לעיל ה, "הזמ�
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 של ההתפתחות על: ומגדר מי� סטולר רוברט הסקסולוג של ספרו על הסתמכה עצמה אוקלי 9.והחברה

 הפמיניסטי בשיח 10.שבעי�ה ותבשנ רבות פמיניסטיות מחברות ידי על שצוטט ,ונשיות גבריות
 המילה יוחדה ואז, השישי� בשנות חשוב תפקיד למלא החלה למגדר מי� בי� ההבחנה האמריקני

gender) הביולוגי מהמי� הנגזר החברתי התפקיד לסימו�) דקדוקי מי� של במוב� שימשה אז שעד. 
 לקראת ורק, למגדר מי� �בי בהבחנה שהשתמשו הראשונות היו אמריקניות פמיניסטיות אקטיביסטיות

 לימודי"ל בתכניות, הברית בארצות האקדמי הפמיניסטי השיח תו� אל ההבחנה זלגה השבעי� שנות
 האקטיביסטי הפמיניז�, כ� או כ� 11".מגדר לימודי"ל לתכניות השמוני� בשנות שהפכו, "נשי�

 טע� אלא, שהיא תכמו החדשה במשמעותו gender המונח באימו� רק הסתפק לא האמריקני והאקדמי
 כיצד להראות כדי נדר'ג במונח השתמש אמנ� סטולר": שלו והאידאולוגיי� הפוליטיי� בהיבטי� אותו
 קייט, אוקלי ובה�, הפמיניסטיות ההוגות אבל, גברית לפסיכולוגיה נשית פסיכולוגיה בי� הבדלי� נוצרו
 לתאוריה המגדר רעיו� בי� שקישרו האל היו) 1975 (רובי� וגייל) 1971 (מיטשל ולייט'ג, )1971 (מילט

  12."נשי� של ודיכוי הפליה של
 בכתיבה ביותר החשובי� הספרי� אחד ספק ללא הוא, �1949ב בצרפת שהתפרס�, השני המי�

 להבחנה בנוגע ומקיפה סדורה משנה בובואר דה הציעה זה בספר. העשרי� המאה של הפמיניסטית
 מגווני� מקורות של וניתוח סקירה כדי תו�"). מגדר "חבמונ להשתמש בלי (למגדר מי� בי� החשובה
 דה חשפה) ועוד פילוסופיה, פסיכואנליזה, ספרות, אנתרופולוגיה, היסטוריה (שוני� ידע מתחומי
  .לגברי� הנשי� של להכפפת� שמביאי� החברתיי� המנגנוני� את בובואר
. ביולוגיות או" טבעיות "נותתכו ולא תרבותיות קטגוריות ה�" אישה"ו" גבר"ש טענה בובואר דה
 נעשית אלא, אישה נולדת אינה אישה "– השני המי� של השני הכר� של המפורס� הפתיחה משפט
 התפתחות ג� אלא, ביולוגי מי� רק אינה האנושות: "הסיכו� בפרק המופיעה לטענה מצטר� –" אישה

 הבהירה, חינו� של תוצרי� ה� גברי� של והגבריות נשי� של שהנשיות העובדה, ואול� 13".היסטורית
 בי�ל גברי� בי� תהומיי� הבדלי� יש. נשי� בי�ל גברי� בי� הבדלי� שאי� פירושה אי�, בובואר דה

 ה�, אובייקטי� ה� נשי�. כובשי�, אקטיביי�, סובייקטי� ה� הפטריארכלית בתרבות גברי�: נשי�
, בביולוגיה נעוצי� נשי� בי�ל �גברי בי� ההבדלי� שלפיה לתפיסה ועד מכא� אבל. ונכבשות סבילות

�  . בביולוגיה ולא בתרבות הוא הללו להבדלי� שהמקור סבורה בובואר דה, כאמור. רחוקה הדר
 נקלט והוא, שלו הביקורתי מהממד מה במידת ע�קר" מגדר "המונח, מציינת הרצוג שחנה כפי

 שעדיי� מונח" (יניז�פמ"ל במחלוקת שנוי ולא" נקי "כתחלי� אחת לא הישראלי ובשיח באקדמיה

 
9  ANN OAKLEY, SEX, GENDER AND SOCIETY (1975).  
10  BRADLEY ,15' בעמ, 2ש "לעיל ה ;ROBERT STOLLER, SEX AND GENDER: THE DEVELOPMENT OF 

MASCULINITY AND FEMININITY (3rd ed. 1984).  
11  BRADLEY ,15' בעמ, 2ש "לעיל ה. 
בשל הבידול שהיא מרמזת עליו בי� ל ההבחנה בי� מי� למגדר עלביקורת פמיניסטית  .16–15 'בעמ ,ש�  12

 Wendy Cealey Harrison, The Shadow and the Substance: The Sex/Gender  ראו למשלגו� לנפש
Debate, in THE SAGE HANDBOOK OF GENDER AND WOMEN’S STUDIES 35 (Kathy Davis, Mary Evans 

& Judith Lorber eds., 2006).  
 .7ש "לעיל ה, המי� השני רדה בובוא  13
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 כשמשתמשי�, "מי� "למונח כתחלי� א� ולפעמי�, )באקדמיה לרבות, רבי� בחוגי� אנטגוניז� מעורר
  14.לא ותו לאישה גבר בי� להבחי� כדי" מגדר "במילה

  במשפט ויישומ� פמיניסטיות לתאוריות מבוא  .ב

 מוסריות בשאלות וסקע הוא. הפמיניסטית הפוליטית התאוריה של ענ� הוא המשפטי הפמיניז�
" הפמיניסטית התאוריה "על לדבר מדויק זה אי�. הפסיקה ובביקורת הראוי המשפט בעיצוב, ופוליטיות

 בעלי א�, לזה זה מנוגדי� חלק�, "פמיניסטיות תאוריות "שהנ� רבי� זרמי� יש; אחת מקשה כעל
 על רק לא להשפיע נותמכוו פמיניסטיות תאוריות: אחרי� דעת מתחומי אות� המייחד משות� מכנה

 המשפטי הפמיניז� של השוני� זרמיו 15.והתרבות החברה על ג� אלא, מושגת הדעת שבו האופ�
 בהתא�, שונות פרשניות אפשרויות ומציעי� המשפט שמציב האתגרי� ע� שוני� באופני� מתמודדי�

 – פורנוגרפיהול לזנות והיחס המיניות בשאלת כמו – חשובות בסוגיות 16.שבבסיס� העול� להשקפת
 בהקשר הרצוג חנה שכותבת כפי, ואול� 17.שוני� מזרמי� פמיניסטיות בי� חריפות מחלוקות קיימות

 של זרמיו בי� השזור הלוגי החוט", )משפטי פמיניז� רק דווקא ולאו (בכלל פמיניסטיות תאוריות של
 הגומלי� יחסי ושל יחברת שוויו��אי של לניתוח למקור הממוצב בידע השימוש הוא הפמיניסטי השיח

 18".המ�דרי� הכוחות ובי� המדירי� הכוחות בי�

   המרכזיות הפמיניסטיות הגישות  .1

: פמיניז� של עיקריי� זרמי� שלושה על לדבר נהוג משפטי לפמיניז� בעברית מבוא בכל כמעט
 יחסי של ניז�ופמי) תרבותי פמיניז� או (הבדלי� של פמיניז�, )ליברלי פמיניז� או (שוויו� של פמיניז�

 בפקולטות ההרצאות באולמות המקובלי� ה� בסוגריי� המופיעי� השמות 19).רדיקלי פמיניז� או (כוח
 מדויק באופ� מבטאי� האחרי� השמות דווקא אול�, בעברית המשפטית ובכתיבה בישראל למשפטי�

 ברתיהח הסדר על ביקורתו מהות ואת האלה מהזרמי� אחד כל שבבסיס העול� השקפת את יותר
  .הקיי�

 לאפליית שונות סיבות מציעי� שלושת�. האמריקני בפמיניז� מקור� הפמיניז� של אלה זרמי�
 כמו נוספי� זהות רכיבי בי� הבחנה בלא, נשי� ה� באשר נשי� על מדברי� ה� אבל, ולדיכוי� נשי�

 
על הניסיו� להתרחק מזיהוי ע� הפמיניז� ראו . 25–24, 10 'בעמ, 1ש "לעיל ה, "במבח� הזמ�"הרצוג   14

 ).2007 (70–67  התרבות הישראלית בראי השפה–ללא מילי� עמליה רוזנבלו� וצבי טריגר 
פמיניז� דילמתי ומודל המשמורת " דפנה הקר ;)2002 (26 זכויות ומשפט, פמיניז�ראו ג� אורית קמיר   15

, עורכות' ארז ואח�דפנה ברק (700–699, 699 פט מיגדר ופמיניז�עיוני� במש" הפיזית הרצוי בגירושי�
לסקירה ). 2011 (325, 321 טז המשפט" נשי� ומגדר במרחב האקדמי, ]י�[פמיניזמ" חנה ספר� ;)2007

ראו ) מערבי� בעיקר מנקודת המבט של הפמיניז� הליברלי(פופולרית ונגישה של התפתחות של הפמיניז� 
 ).2000 (?פמיניז�מה זה בכלל טלי רוזי� 

 ).2011 (37 טז המשפט" פרשנות פמיניסטית"ארז �דפנה ברק  16
 ).2014, אדרה חתומי מתרגמת (73  מבוא קצר מאוד–מיניות ורוניק מוטייה   17
 .16' בעמ, 1ש "לעיל ה, "במבח� הזמ�"הרצוג   18
 .60–49' בעמ, 15ש " הלעיל, זכויות ומשפט, פמיניז�ראו למשל קמיר   19



  ביות"להט וזכויות פמיניסטיות תאוריות  זכויות הקהילה הגאה בישראל

85  

, פמיניז� לש אחרי� זרמי�. אחרי� זהות רכיבי או מינית נטייה, כלכלי מעמד, אתני מוצא, תרבות
 המונח את פירקו, לפניה� או למרכזיי� הנחשבי� הזרמי� שלושת ע� בבד בד התפתחו שחלק�

 ג� אלא, שווי� נולדו האד� בני כל שלא בלבד זו שלא כ� על והצביעו נוספי� זהות לרכיבי" אישה"
 נגד קבמאב, עשרה התשע במאה נטועי� ששורשיו (שחור פמיניז�, וכ�. שוות נולדו הנשי� כל לא

 הכוח יחסי בביקורת עוסקי�) דוגמאות כמה רק למנות א� (היספאני ופמיניז� לסבי פמיניז�, )העבדות
 לבי� נשי� בי� היחסי� של ג� אלא, המיני� בי� היחסי� של מפרספקטיבה רק לא האנושית בחברה

 נשי� לש גב� על לעבודה יוצאות וכ�, היספאניות מטפלות המעסיקות לבנות נשי�: למשל (עצמ�
 ג� – לסבי פמיניז� של בהקשר ולפחות, )העבודה לכוח להצטר� לה� המאפשרות, מוחלשות

  .מינית נטייה של מהפרספקטיבה
� של הסיפור דר� על ג� אלא, ומושאיה הביקורת תוכני על רק לא מחלוקות צמחו כ� בתו

 of“" (כהות "יותפמיניסט ביקרו הברית בארצות, למשל כ�. פמיניסטיות תאוריות של התפתחות�

color” (את ואחרות" � תודעה של היווצרותה סיפור את שמספר, הדומיננטי הפמיניסטי המהל
 נשי�, לסביות, שחורות –' אחרי� 'קולות של השתלבות� את בתוכה כולל ואז מערבית פמיניסטית

  20".הפועלי� ממעמד
 כלל בדר� הנלמדי� יז�הפמינ של המרכזיי� הזרמי� שלושת את בתמצית אציג שלהל� בפסקאות

, נוספי� זרמי� שלושה אציג מכ� ולאחר, משפטי לפמיניז� בסיסי כמבוא למשפטי� הספר בבתי
� פוסט ופמיניז� לסבי פמיניז�, שחור פמיניז�: הישראלית המשפטית באקדמיה פחות מוכרי� שיחסית

 הוא אי� אול�, ותחשוב הוגות של מכתיבת� דוגמאות באמצעות ייעשה הזרמי� בכל הדיו�. מודרני
 בכתביה� לדו� או והמחלוקות הדקויות, הזרמי��תתי כל את לנתח באפשרותי אי� זו ובמסגרת, ממצה

  21.מהזרמי� אחד בכל ההוגות כל של

  )ליברלי פמיניז� (שוויו� של פמיניז� )א(

 היגיו�ה פי על" 22.שנה �300כ לפני, עצמו הליברליז� בעליית נעוצי� הליברלי הפמיניז� של שורשיו
 כותבת, "הפמיניז� רעיו� לבי� ליברלית�הדמוקרטית התורה בי� להפריד אפשר אי כי נראה, הפשוט
 את הליברלית הדמוקרטיה מהווה", מוסיפה היא, "פשוט היגיו� אותו פי על" 23.ביזאוי�פוגל סלביה

 
, 221, 24 תיאוריה וביקורת" פוליטיקה פמיניסטית באקדמיה: תרגיל בהשמדה עצמית"גארב �רונה ברייר  20

פמיניסטיי� בתכנית ללימודי מגדר בניו סקול שבניו �גארב טוענת שהמאבקי� הפני��ברייר). 2004 (224
תרמו בסופו של ) היה רעוע בשל העוינות האקדמית לפמיניז�, ת ללימודי מגדרככל תכני, שמעמדה(יורק 

 ).228' בעמ, ראו ש�(דבר לפירוקה 
בשעת , ומבטאת את מה שאני סבור, ות היא מטבעה אישיתמסוימות ובסוגיות מסוימהבחירה בהוגות   21

יות פמיניסטיות לבי�  לצור� הבנת הקשר בי� תאור– במוב� הרחב ביותר –שנחו� , כתיבת שורות אלה
 ולקבוע מה בפני� ומה אי� פה ניסיו� לשרטט קאנו� פמיניסטי. בית בישראל כיו�"זכויות הקהילה הלהט

 .בחו�
 ).1993 (161, 159 יח עיוני משפט" נושא האונסבהשיח המשפטי : מיניותו של החוק"אילת שחר   22
ראו ג� קרול גיליג� ). 2011 (9 וזכויות אד�אזרחות ,  מגדר–דמוקרטיה ופמיניז� ביזאוי �סילביה פוגל  23

 CAROL GILLIGAN & DAVID A.J. RICHARDS, THE; )2006, דריה שועלי מתרגמת (19–18 הולדת העונג

DEEPENING DARKNESS: PATRIARCHY, RESISTANCE, AND DEMOCRACY’S FUTURE 249–263 (2008).  
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 אלא 24."ולהשפיע להתפתח, להתגבש יוכל הפמיניסטי שהרעיו� מנת על נחוצהה הפורייה הקרקע
 לבחור הזכות מנשי� נשללו ,עשרה שמונהה המאה בסו� ,הליברלית הדמוקרטיה של כינונה שמאז

 נאלצו כ� 25.לדיכוי להתנגדות והזכות אישי לביטחו� הזכות, לחירות הזכות, הקניי� זכות, ולהיבחר
 ויותזכ ולשלילת לדיכוי� אחראי� היו אלה שכ�, מוסדותיה ועל הדמוקרטיה על תיגר לקרוא נשי�

 נשי� של מאבק של תוצר ה� דמוקרטיות במדינות נשי� של זכויותיה�, דבר של אמתול 26.שלה� היסוד
  27.הליברלית הדמוקרטיה של תוצר ולא

 צרפת של בקולוניות (עבדות של קיומה ע� מתחילתו הסכי� ליברלי� הדמוקרטי פרויקטה: ועוד זאת
. נשי� של יה�זכויות שלילת ע�, כאמור, וג� ופועלי� עניי� הדרת ע�, )הברית ובארצות ובריטניה

 פועלי�, עניי�, אמריקני��י�נאפריק של נחלת� היה לא המלא האזרחי המעמד, פרדוקסלי באופ�
 האד� חירות את החברתי הסדר במרכז העמידו אשר", הליברליי� המשחק כללי במסגרת דווקא ונשי�

  28."האד� בני בי� האוניברסלי השוויו� ואת
, לב�, גבר: "בליברליז�" האד� "בהגדרת נעוצה, ביזאוי�פוגל מזכירה, זה פרדוקסל התשובה

 על ענו שלא מי כל, אד� כבני שהוגדרו למי רק ניתנו האד� שזכויות כיוו� 29."רכוש בעל, חופשי
 זו לא הליברליז� 30.החברתי הסדר בעיצוב להשתת� יכלו לא ג� ולכ�, בה� זכו לא הללו הקריטריוני�

, חיקו אל אותה ואימ� אותה שעתק א� הוא אלא, הפטריארכיה מכבלי הנשי� את שיחרר שלא בלבד
� את שמקד� וכזה, והמוסרי הראוי, הטבעי כסדר הפטריארכלי העול� סדר את מקבל שהוא תו

  31.הכלל של האינטרסי�
 בי�, נשי� נגד ההפליה על ביקורת מתוכ� הצמיחו הליברלי וההיגיו� הליברלית החשיבה מסגרת

 כמבשרי אלה חיבורי� לראות נית�. לנשי� זכויות שוויו� בזכות חשובי� חיבורי� כמה בצורת היתר
 על הגנה ה� הללו המפורסמי� מהחיבורי� שניי�. בפרט" שוויו� של פמיניז�"וה 32בכלל הפמיניז�

 34,מיל סטיוארט ו�'ג מאת) 1869 (האישה שעבודו �179233מ וולסטונקרפט מרי של האישה זכויות
  35.הליברליז� של המייסדי� מהאבות

 
 .9' בעמ, 23ש "לעיל ה, דמוקרטיה ופמיניז�ביזאוי �פוגל  24
 .ש�  25
 .10' בעמ, ש�  26
 .השוו לדיו� להל� בנוגע לזכויות נשי� יהודיות בתקופת היישוב ולאחר קו� המדינה. ש�  27
 .31' בעמ, ש�  28
 .ש�  29
 .32–31' בעמ, ש�  30
 .32' בעמ, ש�  31
שונמית ( 8–7 שהישעבוד האיל ו� סטיוארט מ'ג" הקדמה: ליברליז� משלה"יופי תירוש וזהר כוכבי   32

 ).2009, ליפשי� מתרגמת
33  MARY WOLLSTONECRAFT, A VINDICATION OF THE RIGHTS OF WOMAN: WITH STRICTURES ON 

POLITICAL AND MORAL SUBJECTS (1792) ;בעברית מתו� הספר התפרסמו ב �ללמוד פמיניז�: קטעי :
 ).עורכות' דלית באו� ואח (30–18 ית מאמרי� ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסט–מקראה 

 .32ש "לעיל ה ,שעבוד האישהמיל   34
שכ� יש בה רמזי� ליכולת שלו להבחי� בעוול שנגר� , הביוגרפיה של מיל בעלת חשיבות בנקודה זו  35

 20 בגיל חווה, בהתעללות מצד אביו, כנראה, שהיה נתו� למשמעת חמורה שגבלה, מיל: לנשי�
התמוטטות נפשית ובעקבותיה שינה את גישתו לפילוסופיה והבי� שאינטלקט בלא רגש מולי� למבוי 

אלא הכירה ג� בחשיבות� של הרגש , מכא� ואיל� לא התמקדה הגותו רק בלוגיקה ובשיטות הוכחה. סתו�
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 רלוונטיי� אינ� המיני� בי� ביולוגיי� שהבדלי� היא" שוויו� של הפמיניז� "של המרכזית הטענה
 זר�. חברתית הבניה של בתוצר שמדובר הרי, מסוימת במידה רלוונטיי� ה� וא�, הפוליטית לתאוריה

 ביולוגי הבדל של קיומו למרות המיני� בי� ההפליה ולמיגור הזדמנויות לשוויו� קורא הפמיניז� של זה
 כיצור האד� של הליברליות המוצא הנחות בקבלת זה זר� לאפיי� נית�, ככלל 36.לגברי� נשי� בי�

 כלפי הליברלי הפמיניז� של המרכזית הביקורת; עצמי מימוש למע� הפועל ואטומיסטי אוטונומי
 שכ�, העצמי מימוש של בפרויקט השתתפות מנשי� שנמנעת היא ,בפועל מיוש� שהוא כפי הליברליז�

, כ� 37.שלה� באוטונומיה ההכרה�אי את להצדיק כדי משמשי� גברי� לבי� בינ� הביולוגיי� ההבדלי�
 38.רגל דריסת להיות אמורה לא למשפט, הליברלית התאוריה לפי, שבה, הפרטית לספרה מודרות ה�

 ואי�, והדאגה הרגש, האהבה בה שלי�שמו ככזו הליברלית בתאוריה מאופיינת הפרטית הסֵפרה
 לאישה בעל בי� הסכמות, למשל, זו תפיסה מכוח. "לי מגיע"ו זכויות של שיח באמצעות" לזהמה"

 העשרי� המאה לאמצע עד נמנעו הברית ובארצות באנגליה המשפט ובתי מחייבי� לא לחוזי� נחשבו
 40,החירות עלב הציבורית לסֵפרה הפרטית הסֵפרה בי� ההבחנה בשבחי דיבר עצמו מיל 39.מלאוכפ�

  41.האישה שעבודב נשי� זכויות על שלה ההשלכות את ביקר אול�

 
,  ע� אשתואלא ג� המפגש, השפיע על הגותו של מילשחווה לא רק המשבר הנפשי הקשה . והדמיו�

, עפר קובר מתרג� (33–32 על החירותו� סטיוארט מיל 'ג" מבוא" ראו יהודה מלצר .הארייט טיילור
לזכרה של מי שהיתה מקור : "הוקדש לה" על החירות". 9' בעמ, 32ש "לעיל ה, תירוש וכוכבי; )2006

  אני מקדיש את הכר� הזה באהבה ובצער]... [כתביובאופ� חלקי המחברת של כל המיטב שב, ההשראה
, הל�, יחד ע� טיילור ובתה מנישואיה הקודמי�). 39' בעמ, 35ש "לעיל ה, על החירותראו מיל  ("]...[

מלצר ; 11–10' בעמ, 32ש "לעיל ה, תירוש וכוכבי ראו. חיבר מיל מסות רבות על שוויו� בי� המיני�
 SEXUAL EQUALITY: WRITINGS BY JOHNלקוב� מכתביה� ראו . 30–29' בעמ, 35ש "לעיל ה, "מבוא"

STUART MILL, HARRIED TAYLOR MILL, AND HELEN TAYLOR (Ann P. Robson & John M. Robson 
eds., 1994 .(לאמת האינטלקטואלית היא ההבנה של מיל של �מחויבי �א נית� לנתק את השכל מהרגש א

 ומהחשובות שבהוגות בקול שונהמחברת , הל� שעשוי להיראות כמבשר את משנתה של קרול גיליג�מ
  . 69ש " ראו להל� ה– "פמיניז� של הבדלי�"זר� הפמיניז� המכונה 

יש ג� צד אפל ,  חופש הביטוי והחירות בכלל, שוויו� זכויות לנשי�למרות העמדה הנחרצת של מיל בזכות  
כש� שהיא לא : הוא מציי� יוצא מ� הכלל לדוקטרינת החירות על החירותשל בפרק הראשו� . בטיעוניו

כ� היא ג� לא חלה על , מפני עצמ�שחירות� נשללת מה� כדי להג� עליה� , חלה על ילדי� או פסולי די�
, עריצות היא צורת שלטו� לגיטימית כשמתעסקי� ע� ברברי�": הוא כותב". בקטינות�"גזעי� שנמצאי� 

על ראו מיל ". רה זווהאמצעי� מוצדקי� בכ� שה� אכ� מקדמי� מט, בתנאי שהמטרה היא השיפור שלה�
 .54' בעמ, ש�, החירות

ראו . ו� סטיוארט מיל'עמדתו של גג� טענה זו היא ברוח . 14' בעמ, 32ש "לעיל ה, ראו ג� תירוש וכוכבי  36
 .32' בעמ, 35ש "לעיל ה, "מבוא"מלצר 

 .162–161' בעמ, 22ש "לעיל ה, "מיניותו של החוק"שחר   37
38  SUSAN MOLLER OKIN, JUSTICE, GENDER AND THE FAMILY (1989) ;בעמ, 32ש " הלעיל, תירוש וכוכבי '

" כס� ומגדר בדיני החוזי�"צבי טריגר ; )2005 (25 דיני חוזי� מפרספקטיבה פמיניסטיתהלה קר� ; 15
 ).2014( 135יח משפט ועסקי� 

 Balfour v. Balfour, [1919] 2 K.B. 571; Miller v. Miller, 78 Iowa 177, 42 N.W 641ראו למשל   39
 .91–90' בעמ, 38ש "לעיל ה ,דיני חוזי� מפרספקטיבה פמיניסטיתראו ג� קר� . (1889)

 .152–147' בעמ, 35ש "לעיל ה, על החירותמיל   40
 .115–92' בעמ, 32ש "לעיל ה, שעבוד האישהמיל   41
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 לבחור הזכות על, פוליטית אזרחות על המאבק היה פמיניסטיות של והבסיסי הראשו� מאבקה
 זכות רבי� במקרי� :התפכחותה ג� באה, רבות במדינות בהצלחה המאבק הכתרת ע� 42.ולהיבחר
 שהעניקו דמוקרטיות לא מדינות של הרב מהמספר 43.נוספות אזרחיות זכויות עמה אההבי לא הבחירה

 שזכות באמונה תמימות של מסוימת מידה תהישהי כ� על ללמוד נית� אולי הבחירה זכות את לנשי�
  44.נוספות בזכויות הכרה בעקבותיה תביא הבחירה

 ולהבי� לנסות החלו הליברלי הפמיניז� ע� שמזוהות פמיניסטיות משפטניות, האקדמי במישור
 למגדר מי� בי� ההבחנה כניסת ע�; לנשי� מלאה פוליטית אזרחות אחריה גררה לא הבחירה זכות מדוע
 מהמייצגות, ויליאמס וא�'ג. אלו סוגיות על החשיבה את לקד� כדי בה להיעזר היה נית�, האקדמי לשיח

 שבי� הקשר את דחתה, העשרי� המאה של השנייה במחצית המשפטי הליברלי הפמיניז� של הבולטות
 הבדלי� שיש הכחישה לא א�, )התרבותי הפמיניז� של מסוימות בגרסאות ביטוי לידי שבא (למגדר מי�
 בי� הבדלי� כלל שאי� שגורסות הליברלי הפמיניז� של קיצוניות לגרסאות בניגוד וזאת (המיני� בי�

 שאינ� ובוודאי, חברתית הבניה של וצרת אלא, טבעיי� אינ� אלה הבדלי�, לטענתה 45).המיני�
 מובחנת נשית אתיקה שיש שטוע�, התרבותי שהפמיניז� סברה היא. נשי� של לרעה הפליה מצדיקי�

 עלולה האתיקות �בי ההבחנה שכ�, נשי� עבור אסו��הרה פוטנציאל בעל הוא, הגברית מהאתיקה
  . בחברה המגדרית דההעבו חלוקת של הנצחתה את דווקא שתצדיק, פיפיות�כחרב לתפקד

, ויליאמס של עבודתה ע� בבד בד, השמוני� שנות בסו� פרסמו חשובות פמיניסטיות הוגות שתי
 הפמיניז� על נוקבת ביקורת בה� לראות נית� ואשר משיקות בסוגיות העוסקי� חשובי� ספרי�

 47.משפחהוה מגדר, צדק מחברת, אוקי� וסוז� 46,המינית האמנה מחברת, פייטמ� קרול: הליברלי
 את, ורוסו הובס, לוק של משנותיה� לפי, המעגנת החברתית האמנה תאוריית את בספרה ביקרה פייטמ�

 של וחירויותיה� בזכויותיה� מדובר דבר של שלאמתו טענה פייטמ�". האד� "של והחירויות הזכויות
, "המינית מנההא "באמצעות לגברי� מוכפפות ה� שכ� החברתית מהאמנה מודרות ונשי�, בלבד גברי�

  48.הפרטית בסֵפרה המתקיימת
 בי� בהבחנה הליברלית החשיבה של ההיאחזות את בחריפות ביקרה) 2004–1946 (אוקי� סוז�
 פעולת� עיקר שכ�, מנשי� זכויות שלילת מבטאת הזו שהחלוקה טענה היא. לפרטית הציבורית הספרה

 הוא הקלאסית הליברלית חשיבהה של החשובי� המאפייני� שאחד הדגישה היא 49.הבית בתו� הוא

 
המאבק על ראו ש� ניתוח השוואתי של . 61–29' בעמ, 23ש "לעיל ה, דמוקרטיה ופמיניז�ביזאוי �פוגל  42

 .)מצרי� ועוד, סי�, רוסיה, צרפת, אנגליה, ארצות הברית(זכות הבחירה לנשי� במדינות רבות 
מאבק בנקודה זו נית� להקביל בי� המאבק הפמיניסטי הליברלי להשגת זכויות אזרחיות מלאות ל. ש�  43

, מינית�בזוגיות חד, בסו� שנות התשעי� ובתחילת שנות האלפיי� להכרה בזכות לשרת בצבאבי "הלהט
 . ג� בזכות להורות–ובעשור האחרו� , מיניי��בנישואי� חד

ה� אינ� יכולות להיבחר כחברות כנסת במפלגות : בישראל של היו� זכות� של נשי� להיבחר עדיי� מוגבלת  44
 .ה� אינ� יכולות להתמנות כדיינות בבתי הדי� הרבניי�, שפיטהבמישור ה. החרדיות

45  Joan C. Williams, Deconstructing Gender, 87 MICH. L. REV. 797 (1989).  
46  CAROLE PATEMAN, THE SEXUAL CONTRACT (1988).  
47  OKIN, JUSTICE, GENDER AND THE FAMILY ,38ש "לעיל ה. 
 .17' בעמ, 1ש "לעיל ה, "במבח� הזמ�"ראו ג� הרצוג   48
49  SUSAN MOLLER OKIN, WOMEN IN WESTERN POLITICAL THOUGHT 6 (2nd ed. 1992); OKIN, JUSTICE, 

GENDER AND THE FAMILY ,10' בעמ, 38ש "לעיל ה.  



  ביות"להט וזכויות פמיניסטיות תאוריות  זכויות הקהילה הגאה בישראל

89  

 הלכה 50.נשי� של והמעמדית החברתית ובנחיתות� המגדרית העבודה בחלוקת כופרת אינה שהיא
 סדר במסגרת "דווקא נשי� הפליית של קיומה המש� את מאפשרת הליברלית החשיבה, למעשה
 ראשונה חשיבות ישש אוקי� סברה כ� עקב 51".ואינדיווידואלי שוויוני, רסליכאוניב לכאורה שהובנה
 הראשו� הספר בית היא, טענה כ�, המשפחה שכ�, הפרטית הספרה על במלואו המשפט להחלת במעלה

 ה�, והוגני� שוויוניי� ה� לא� האב בי� שהיחסי� רואי� הילדי� כאשר. ולצדק לשוויו�, למוסר כול� של
  52.תחנכי�מ ה� כ�, גברמה נחותה שהאישה רואי� ה� כאשר. לזה זה שווי� וגברי� שנשי� לומדי�

 שבראשה ההטרוסקסואלית המשפחה עניינו, השמוני� שנות בשלהי שנכתב, אוקי� של הטיעו�
: מינית נטייה בסיס על בי�"להט נגד אפליה על ליישו� נית� בהחלט הוא, זאת ע�. ואישה גבר עומדי�

 רק לא יאלהפוטנצ את בחובה טומנת – המשפחה – הפרטית הסֵפרה על במלואו המשפט החלת
 מפני עליה� להגנה וכ� ביות"להט במשפחות מלאה משפטית להכרה ג� אלא, לנשי� זכויות לשוויו�
 המשפט בבית מסוימי� שופטי� בעיני, למשל כ� 53.בבית פגיעה מפני חבריה� ועל המדינה פלישת
 ויהשנ עדיי� מיניות�חד משפחות על המשפט בית של השיפוט סמכות החלת שאלת משפחה לענייני

 להוציא סירב משפחה לענייני המשפט בית שבו זה כגו� מקרה לראות נית� כ� של כתוצאה. במחלוקת
 אלימות למניעת החוק לעניי�" זוג בני "אינ� גברי� ששני בטענה, אלי� זוג�ב� כנגד הרחקה צו

 גהזו בב� פוגעת המי� מאותו זוג בני בי� בסכסוכי� מהתערבות המשפט בית הימנעות 54.במשפחה
 להיוותר שצריכה ככזו הפרטית הסֵפרה של הליברלית התפיסה על אוקי� סוז� של ביקורתה 55.החלש

  .שאת ביתר א� ואולי, מיניות�חד למשפחות בנוגע ג� וקיימת שרירה משפטית מהתערבות" נקייה"
 הלב� בגבר לשימוש פרט (שלו השוויו� דג� ושל הליברלי הפמיניז� של הנוספות המגבלות אחת

 לנשי�": כמו"ה טיעו� על נשע� שהוא הייתה, ממבקריו כמה טענו כ�, ")האד� "כדג� הרכוש בעל
 הועלה זה טיעו� 56.נגד� האפליה את שמצדיק גברי� לבי� בינ� רלוונטי שוני אי� כי, זכויות שוויו� מגיע

 אי� פיהשל – זו השקפה לייחס ומקובל, והתשעי� השמוני� בשנות בי�"להט זכויות פעילי ידי על ג�
 בהכרה לתומכי� – משפטית אפליה המצדיקי� בי�"ללהט הטרוסקסואלי� בי� רלוונטיי� הבדלי�

 
50  OKIN, WOMEN IN WESTERN POLITICAL THOUGHT ,282' בעמ, 49ש "לעיל ה.    
 נשי� בפוליטיקה –נשי� ריאליות חנה הרצוג ; 32' בעמ, 23ש "לעיל ה, דמוקרטיה ופמיניז�ביזאוי �פוגל  51

 ).1994 (34 המקומית בישראל
52  OKIN, JUSTICE, GENDER, AND THE FAMILY ,21' בעמ, 38ש "לעיל ה. 
ראו ג� את ספרה של מרתה ארתמ� העוסק באופ� שבו המשפט מעצב את מוסד המשפחה בכלל ואת   53

 ,MARTHA M. ERTMAN: ואת הפוטנציאל שבהכנסת המשפט לספרה הפרטית, בית בפרט"המשפחה הלהט
LOVE’S PROMISES: HOW FORMAL AND INFORMAL CONTRACTS SHAPE ALL KINDS OF FAMILIES (2015). 

 זאת א� על פי שכבר בסו� שנות ).27.4.2008, פורס� בנבו (אלמוני' פלוני נ 16310/08 )א"ת (ש"תמ  54
' פלונית נ 32520/97) 'חי(ש "תמב, התשעי� נית� צו הגנה מכוח החוק במקרה של בת זוג לסבית אלימה

 .)2.6.1997, פורס�לא  (מוניתאל
מיניי� היה � מקרה נוס� שבו סירב בית המשפט לענייני משפחה להכיר בסמכות השיפוט שלו על זוגות חד  55

ידו של ב� הזוג , במצב כזה.  שנות זוגיות11בקשה לדיו� בסכסו� הכרו� בפרדה בי� בני זוג גברי� לאחר 
ות על ידועי� בציבור בכל הנוגע לרכוש המשות� לא שכ� ההלכות החל, בעל האמצעי� היא על העליונה

פריגת וצבי טריגר �יילת בלכרא; )לא פורס�(אלמוני ' פלוני נ 14480/98ש "ראו תמ. חלות על בני הזוג
טר� " (מבח��מיניי� כמקרה�המקרה של גירושי� חד? הא� יש זכות לגירושי� במשפט הישראלי"

  ).פורס�
 .16–15' בעמ, 32ש "לעיל ה, תירוש וכוכבי  56
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, שגוי שהוא סברו בית"הלהט הקהילה מתו� הזה המחשבה קו מבקרי 57.מיניי�� חד בנישואי� משפטית
 נסיבות בשל כפויי� שה� בי�, בי�"להט של ובבחירות החיי� באורח להבדלי� להתכחש אי� שכ�

, הטרוסקסואליי� חברתיי� מבני� לאמ� הניסיו� 58.מבחירה שה� ובי� שוני� חוקיי� ואיסורי� חייה�
�, בית"הלהט הייחודיות על ויתור בו ויש פטריארכליי� מוסדות של ביקורתית לא קבלה מבטא, נטע� כ

" מוכ"ה טיעו�, בנוס�. שלה המגדר משטרת ועל הפטריארכיה על תיגר לקרוא השאיפה על ג� כמו
 בי�"להט של לשוויו� הזכאות לבחינת המידה אמת היא שההטרוסקסואליות המוצא הנחת את מבצר

 של" כמו"ה מטיעו� להשתמע שעשוי כפי, לנשי� זכויות להענקת המידה אמת הוא שהגבר כש�(
  ).הליברלי הפמיניז�

  )תרבותי פמיניז� (הבדלי� של פמיניז�) ב(

 ע� מכול יותר הישראלית באקדמיה מזוהה, לנשי� גברי� בי� בהבדלי� שמתמקד, התרבותי הפמיניז�
 אוניברסיטת של למשפטי� הספר בבית כיו� המלמדת פסיכולוגית, גיליג� של התאוריה. גיליג� קרול

 של הפמיניסטית התאוריה על נוס�. המשפטי�הפמיניסטי השיח על עצומה השפעה השפיעה, יורק ניו
 קיי�, למשפט רלוונטיות המוסריות ושהשלכותיה, נשי� ושל גברי� של בפסיכולוגיה שעוסקת, גיליג�

, וסט רובי�. גיליג� של התאוריה של כיישו� ולא עצמאי באופ� שהתפתח משפטי תרבותי פמיניז� ג�
 נגזר הפטריארכלי בעול� האנושיות שמושג טוענת, טאו�'ורג'ג אוניברסיטת של למשפטי� הספר מבית

 אוטונומי אינדיבידואל, האחרי� האנוש בני מכל מובח� היותו ידי על מוגדר אנוש ב�: הנפרד�ת מרעיו�
 ימניות לתאוריות ג� המשות�, גברי רעיו� היא שהנפרד�ת כ� על מצביעה היא. אטומיסטי קיו� בעל

 וטוענת, )אונגר רוברטו של זו כגו� (שמאליות לתאוריות וג�) נוזיק רוברט של זו כגו� (ליברטריאניות
  59.לנשי� בהכרח לא אבל, לגברי� נכונה אולי תשנפרדו

 הבעיה. מוסרי והבדל קיומי הבדל, חומרי הבדל: לנשי� גברי� בי� הבדלי� שלושה יש, לטענתה
 תורת, לכ�. הגברית התפיסה את שמבטאת, הנפרדות תזת על מבוססת המשפטית שהתאוריה היא

 ולתרו� הזו הבעייתיות על להצביע הוא פמיניסטית משפט תורת של תפקידה. גברית היא כיו� המשפט
 ליצירת, דבר של בסופו, ובכ�, ביסודו הנשי, הקשר רעיו� את ג� בחשבו� שמביאה משפט תורת ליצירת

 ה� המיני� בי� שההבדלי� סבורה וסט. בכללותה האנושית מהחוויה שנובעת כזו, אנושית משפט תורת
 בי� הביולוגיי� בהבדלי� מעוגני� הללו בדלי�הה, לדעתה. חברתית הבניה של תוצר ואינ� מהותיי�

 משפט תורות כול� ה�, )CLS (המשפט של הביקורתיי� הלימודי� וג�, הליברלי הפמיניז�. המיני�
  . הנפרד�ת תאוריית את מאמצות כול� שכ�, גבריות

 
57  YUVAL MERIN, EQUALITY FOR SAME-SEX COUPLES: THE LEGAL RECOGNITION OF GAY PARTNERSHIPS 

IN EUROPE AND THE UNITED STATES (2002) ; נישואי� בי� בני זוג מאותו המי� והכשל "יובל מרי�
 .)2001 (20, 12 המשפט" מינית�ת חדשבאלטרנטיבות לרגולציה משפטית של זוגיו

 Aeyal M. Gross, Challenges toבי ראו למשל "בהקשר הלהט" כמו"לדיו� במגבלות טיעו� ה  58
Compulsory Heterosexuality: Recognition and Non-Recognition of Same-Sex Couples in Israeli 
Law, in LEGAL RECOGNITION OF SAME-SEX PARTNERSHIPS: A STUDY OF NATIONAL, EUROPEAN AND 

INTERNATIONAL LAW 391 (Robert Wintemute & Mads Tonnesson Andenaes eds., 2001).  
59  Robin West, Jurisprudence and Gender, 55 U. CHI. L. REV. 1 (1988).  
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 הליד, בהיריו� מתמקדת היא: שלו הביולוגי במוב� לקשר מתכוונת היא, קשר על מדברת וסט כאשר
 מהנפרדות הפוכה שהיא 60,הנשית העול� השקפת את שמעצבות הבסיסיות הנשיות כחוויות והנקה

 עובדה היא שלה הבדלי� של הפמיניז� בתאוריית המוצא נקודת. הגברית ההשקפה את המאפיינת
  .גברי� של מזו שונה נשית מוסרית עול� השקפת, לדעתה, שיוצרת ביולוגית

 האיטלקייה הפילוסופית של זו ע�, אמריקנית משפטנית, וסט של עמדתה את להשוות מעניי�
 סבורה היא 61.לנשי� גברי� בי� ההבדלי� כשורש בלידה מתמקדת קוואררו ג�. קוואררו אדריאנה

 ייחוס. במוות שמתמקדת הגברית העול� השקפת על מבוססת הפטריארכאלית העול� השקפתש
 ולא בכלל האנושי במצב מדובר כאילו, האנושות לכלל ,במרכז המוות את המעמידה ,הגברית התפיסה
 בפערש סבורה קוואררו 62.בלידה, קוואררו לדעת, הממוקדת, הנשית החוויה את מוחק ,גברית בתפיסה

   .המיני� בי� ההבדלי� נעוצי�) ותנשי (ואימהות ללידה) גברי (מוות בי�
 את מכנה קוואררו .שיותהנ מהות ה� ואמהות לידהש סבורה אינה קוואררו, וסט רובי� כמו שלא
 וטוענת) symbolic matricide" (סמלי א�� רצח "בש� האנושית החוויה מ� הנשית החוויה של נפקדותה

 כיוו� 63.ואובד�) mortality (תמותה, במוות שממוקד הפטריארכאלי העול� את לשמר כדי הכרחי שהוא
 בפילוסופיה מתואר הגו� תמזומנו לעתי� (בזה זה נקשרי� והגו� הנפש שבו מאורע היא שלידה

 כאמור בפטריארכיה שכ� (ליתפטריארכ מבחינה שלילי אירוע זהו ,)הנפש של הסוהר כבית המערבית
 קוואררו 64.נשי� ה� שלו שהמחוללות כזה אלא, שלילי אירוע סת� לא ;)המוות למע� לחיות עלינו
, רח� יש לנשי� שרק כיוו�. הנשית מהחוויה חלק אלא הנשית מהמהות חלק היא שהלידה טוענת אינה

  65.האנושות של העתיד את וה� האנושית ההיסטוריה את ה� בגופ� נושאות ה� רק
 ווז, העובר של כמארחת האישה של התפיסה השתמרה המדעית דמההִק  למרות ,קוואררו לדברי

 דהוהול תמה�יא 66.הבית עבודות של הכלכלי הער� וסרוח ההפלות בסוגיית במיוחד ביטוי לידי הבא
 תפקידה. ואישה אישה כל של לבחירתה שנתונות שאלות לא, ציבוריי� ענייני�, פוליטיות סוגיות ה�

 כאינדיבידואל העובר תפיסת נובעת מכא�. ילדי�) fatherland (האבות לאר� לספק הוא האישה של
 טוטליהאריס הרעיו� ע� מתיישבת זו תפיסה. לגברי� ותשניתנ חוקתיות לזכויות זכאיה מאמו נפרד

  67.קיבול כלי הכול בס� היא ההרה הא� שלפיו

 
 .83–82' בעמראו   60
61  ADRIANA CAVARERO, IN SPITE OF PLATO: A FEMINIST REWRITING OF ANCIENT PHILOSOPHY 20–24 

(Serena Anderlini-D’Onofrio & Áine O’Healy trans., 1995).  
ראו .  הלידה אצל חנה ארנדטמושגה על ה בדבר החוויה הנשית כממוקדת בלידקוואררו מבססת את טענת  62

 ).2013, מי�אריאלה אזולאי ועדי אופיר מתרג (283–282, 211–210, 37 המצב האנושי חנה ארנדט
63  CAVARERO, IN SPITE OF PLATO ,61ש "לעיל ה. 
64  �והניתוק בי� הגו� לנפש באמצעות , )ולכ� שלילי(מקודד כדבר נשי , כמו ג� קשירתו בנפש, הגו

הנשי הכוח , אלא שלפי קוואררו). ולכ� חיובית(כפעולה גברית , הפילוסופיה והייצור של ידע טהור
, כלומר חלק מהביוגרפיה של כול�, ה� כיולדת של נשי� וגברי�:  באישהנמצאי�והנצחיות וההמשכיות 

 .24–20' בעמ,  ש�.לדו בני� ובנות אחריהכלומר מי שימשיכו ויֵ , וה� כיולדת בנות
 .65' עמב, ש�  65
 .75–73' עמב, ש�  66
, פשעי� נגד הפטריארכיההגבר ראו טריגר המחמ� את זרע " תנור"על התפיסה של אריסטו בנוגע לרח� כ  67

 .16–15' בעמ, 4ש "לעיל ה
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 כיו� כ� כל רבי� הומואי� גברי� של השאיפה לאור קוואררו של תובנותיה על לחשוב מעניי�
�, פונדקאיות בעזרת ואחרי�, אישה ע� משותפת הורות במסגרת לאבות הופכי� חלק�. לאבות להפו

 לילד� קיבול כלי משמשת היא כלומר, מ$רח את משכירה ואחרת הביצית את תורמת אחת כשאישה
 בשני�. החברתית או המשפטית אמו אינה התינוק את שיולדת האישה, הלידה לאחר. אחרי� של

 ההכרה 68,הישראלי הפונדקאות ולחוק ל"בחו הפונדקאות להלי� בנוגע המחלוקות ע�, האחרונות
 את שוברת הפונדקאות הא�. דדההתח ציבוריי� וענייני� פוליטיות סוגיות ה� וההולדה שההיריו�

 הוא שמא או, מאתנו ואחת אחד כל של בביוגרפיה נמצאת אישה שבמסגרתו, קוואררו שמתארת הרצ�
 ?ממנו להינתק נית� ולא נשמר

. קוואררו או וסט של מאלה מאוד שונה לנשי� גברי� בי� להבדלי� באשר גיליג� קרול של עמדתה
 החניכה בתהלי� אלא, בביולוגיה הנשית לזו הגברית אתיקהה בי� ההבדלי� את תולה אינה גיליג�

 מספקת היא, זה במוב� 69).חברתית הבניה של כגרסה לראותו שנית� (בני� ושל בנות של השונה
 של ולטענותיה 70מיד מרגרט האנתרופולוגית של לממצאי� אמפירי אישוש הפסיכולוגיי� במחקריה

  71.השני מי�הב בובואר דה סימו�
 והצביעה, קולברג לורנס של המוסרית ההתפתחות תאוריית בביקורת דרכה בראשית העסק גיליג�

 לזו ביחס מעוכבת נשי� של המוסרית התפתחות� שלפיה, המקובלת הפסיכולוגית שהתאוריה כ� על
 הראו גיליג� של ממצאיה. בלבד בני� וע� גברי� ע� החוקר שקיי� ראיונות בסיס על פותחה, גברי� של

 מדובר אול�, מוסריות שאלות על וילדי� נערי�, גברי� מאשר אחרת חושבות וילדות תנערו, שנשי�
 של השונה הקול, גיליג� של ממצאיה לפי. ועמיתיו קולברג שהסיקו כפי, נחות בקול לא, "שונה קול"ב

 ה� כלומר (יחסי� מערכת של מהפרספקטיבה מוסריות דילמות להערי� נוטה ונשי� נערות, ילדות
 הקול הוא קולברג שלפי ,הגברי הקול בעוד, )הזולת ע� יחסיה� על החלטותיה� השפעת תא שוקלות
  .במרכז זכויותיו ואת עצמו את ש� שהוא תו� מוסריות דילמות ע� להתמודד נוטה, הכללי האנושי

 של אתיקה "– הגברית זו ואת) ethics of care" (דאגה של אתיקה "הנשית האתיקה את כינתה גיליג�
 לפרשנות בניגוד. רעותה על עליונה מהאתיקות אחת לא א�, לטענתה). ethics of rights" (זכויות

 נובעות ושתיה� הגברית זו על עליונה הנשית האתיקה שלפיה, גיליג� של לתאוריה והשגויה המקובלת
 וג� העצמי את ג� שרואה זה הוא מלא אנושי שקיו� סבורה גיליג�, בהתאמה והנשיות הגבריות ממהות

 מחונכי� שה� משו� נשי� ע� שלה� היחסי� במערכות משהו מחמיצי� גברי�, לדעתה. הזולת את
 שיש בהשפעות להתחשב ולא ההחלטות קבלת הלי� במרכז שלה��זכויותיה� ואת עצמ� את לשי�

 הפטריארכליי� הסטנדרטי� לפי מספיק" גברי "אינו בזולת שמתחשב גבר. הזולת על אלו להחלטות
 דופי חלילה יוטל שלא כדי, שבאישיות� המתחשב מהצד להתעל� הגברי� על נגזר לכ�ו, המקובלי�

 
משפטי� " גישה להסכמי� לנשיאת עוברי� בישראל כחלק מהגשמת הזכות להורות"רות זפר� ראו למשל   68

�ממעשה הרואי למוצר"ואתי סממה ליפקי� נופר ; )2015( 1ח על אתר � זוחלת של יזציהנורמטיב: מד
: 'ילדי� זה שמחה'"פריגת ורות זפר� �איילת בלכר ;)2013 (435  טומשפט וממשל "פונדקאות בישראל

: מסע אחר" טריגר ביצ; בספר זה" הורות בסיוע טכניקות הולדה מלאכותיות על ידי בני זוג בני אותו מי�
2015�וי להתפרס� בצפ (9, 44 תיאוריה וביקורת" חוויות של הורי פונדקאות ישראלי� בהודו.( 

דנה  ( להתנגדות�צטרלהקרול גיליג� ; 23ש "לעיל ה, הולדת העונגגיליג� ; )1995 (בקול שונהקרול גיליג�   69
2015�צפוי להתפרס� ב, פלג מתרגמת' ג.( 

 . והטקסט הצמוד לה6 ש"ראו לעיל ה  70
 . והטקסט הצמוד לה7ש "עיל הראו ל  71
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 מחמיצה היא ג� ולכ�, מספיק" נשית "אינה, זולתה על רק ולא עצמה על שחושבת אישה. בגבריות�
 נמצאי� ה� שבה� היחסי� ממערכות חלקי באופ� נעדרי� המיני� שני. שלה היחסי� במערכת משהו
 ולתכתיבי� הביולוגי למינ� בהתא�, "נשי�"כ או" גברי�"כ להתנהג התרבותי תכתיבל נעני� ה� כאשר

 ההטרוסקסואלית היחסי� מערכת לכ�; מהמיני� אחד לכל הראויה להתנהגות באשר הפטריארכליי�
 משונה זה כישלו� 72.היחסי� במערכת ביטוי לידי באה לא המלאה אנושיות� שכ�, לכישלו� נדונה

 העדיפה הזוגיות לצורת בתרבות נחשבת ההטרוסקסואלית הזוגית שהמערכת ההעובד לאור במיוחד
 הקשר על התיגר קריאת בשל, ולסביות שהומואי� סבורה גיליג� 73).הלגיטימית היחידה א� ולעתי�(

  74.לשינוי ממשי פוטנציאל אוצרי�, שלה� והרומנטי המיני בקיו� המובנית למגדר מי� בי�
 בהבדלי� שלה� עיגו� ולא (המיני� בי� הבדלי� של חברתית ניההב ממנה שמשתמעת נוספת גישה
 את במרכז שמה ודורו'צ. ודורו'צ ננסי והסוציולוגית הפסיכואנליטיקאית של גישתה היא) ביולוגיי�

. כאחד ובנות בני� – כול� את מגדלת שהא� בכ� המיני� בי� ההבדלי� את ותולה, הא� את לא, הילד
 תו� מה� ההיפרדות תהלי� את עוברי� בני�, הא� ע� הזדהות תו� ידואללאינדיב הופכות בנות בעוד
 שקשורות כמי הזה החניכה מתהלי� מגיחות שבנות היא התוצאה. לאמ� עצמ� את מנגידי� שה�

 יותר טובי� כישורי� בעלות לכ� ה� נשי�. בני� מאשר פחות מהזולת מובחנות, יותר ומתקשרות
 בהבנת כשלה שהפסיכואנליזה ודורו'צ טענה יותר מאוחרת בודהבע 75.הזולת ע� ולקשר לאינטימיות

 לפי מיניות בסוגי מלדו� לחדול ושעליה, גברית לדומיננטיות הטרוסקסואליות בי� הכרחי הלא הקשר
  76.וחברתיי� תרבותיי�, אישיי� זהות ברכיבי ולהכיר, שלה�" נורמליות"ה מידת

 לשער אפשר, חברתית והבניה חינו� של תוצר המיני� בי� בהבדלי� הרואה, גיליג� של מהניתוח
 הפטריארכלית החלוקה, ילדי� של העיקרי כמטפל שמתפקדי� הומואי� אבות ויותר יותר שיהיו ככלש

 אב שבו בבית הגדלי� ילדי�. לקרוס חייבת תהיה לזולת שדואגות לנשי� לעצמ� שדואגי� גברי� בי�
 הדבר. גבריות ושל אבהות של שונה דג� של ולאור לחיות פוטנציאל בעלי ה� אבות שני או אחד

 בבנות שמדובר ובי� בני� שה� בי� – שלה� והגבריות האבהות תפיסת על, דבר של בסופו, ישפיע
 בהנחה, כמוב�, זאת כל. המסורתיי� הפטריארכליי� לקודי� עונה שאינה גבריות שיש שרואות

  .המסורתיות" אימהיות"ה המלאכות לביצוע נשית עזרה שוכרי� לא שהאבות
 שהולכות החדשות במשפחות ולהכיר הללו השינויי� ע� להתמודד יצטר�, מצדו, המשפט

 כמו (מינית�חד להורות קשר בלא חלק�, מתחוללי� כבר רבי� שינויי�. שלה� ובצרכי� ומתהוות

 
 שנה קוד� לכ� העלתה סימו� דה בובואר טענה 50�יותר מ. 32' בעמ, 23ש "לעיל ה, הולדת העונגגיליג�   72

משלמות לא רק  את מחיר דיכוי� של נשי� :א� כי מנימוקי� שוני� במקצת, "המי� השני"דומה בספרה 
בעוד , משו� שבעול� שבו כל שאיפתה של האישה היא למצוא לה גבר, ג� הגברי� נפגעי� ממנו. נשי�

מערכות היחסי� בי� , "וגורלו אינו מתמצה בה, אלא אחד ממרכיבי חייו"מבחינת הגבר האישה אינה 
וזהו אחד ,  המיני�אינה זהה לגבי שני' אהבה'משמעותה של המילה . "נשי� נדונו לכישלו�לגברי� 

פסימית מאוד באשר הייתה היא .  דה בובוארכתבה, "ההבנות החמורות שחוצצות ביניה��המקורות לאי
 ראו דה .לסיכויי התקיימות� של מערכות יחסי� בריאות ועמוקות בי� גברי� ובי� נשי� בעול� הפטריארכלי

 ).בהתאמה (549, 93' בעמ, 7ש "לעיל ה, המי� השניבובואר 
 .33' בעמ, ש�  73
 .69ש "לעיל ה,  להתנגדותלהצטר�גיליג�   74
75  NANCY J. CHODOROW, THE REPRODUCTION OF MOTHERING: PSYCHOANALYSIS AND THE SOCIOLOGY 

OF GENDER 167 (1978).  
76  NANCY J. CHODOROW, FEMINITIES, MASCULINITIES, SEXUALITIES: FREUD AND BEYOND (1994).  
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 הומואי� הורי� של המאבק בזכות ואחרי�, )הקיי� ההסדר של המגבלות כל על, לגברי� לידה חופשת
  ).אימו� על בפרק, זה בספר למשל ראו (ולסביות

  )רדיקלי פמיניז� (כוח�יחסי של פמיניז� )ג(

 חריפה מחלוקת מבטאי� – הבדלי� של ופמיניז� שוויו� של פמיניז� – שהוצגו הראשוני� הזרמי� שני
 העיסוק. לגברי� ביחס נשי� של" שונ�ת"ל" זה�ת "בי� פמיניסטיות ואקטיביסטיות תאורטיקניות בקרב

 הפמיניז� של הביקורת בבסיס שעומד הוא מהגברי� שלה� בשוני או לגברי� נשי� של בדמיו�
 את, דבר של בסופו, מקבלי� הבדלי� של הפמיניז� וה� שוויו� של הפמיניז� שה� שטוע�, הרדיקלי

  77.האישה נבחנת שלפיה המידה אמת הוא שהגבר המוצא הנחת
, היתר בי�, לזהות אפשר לגברי� הנשי� הכפפת וביקורת יתהרדיקל הפמיניסטית ההגות שורשי את

 של השנייה במחצית חשובה אנרכיסטית פעילה, )1940–1869 (גולדמ� אמה של ובפועלה בכתיבתה
 והיגרה בליטא יהודית למשפחה שנולדה, גולדמ�. העשרי� המאה וראשית עשרה התשע המאה

 ההכפפה על והצביעה, הבחירה בזכות דגש שש� הליברלי הפמיניסטי למאבק התנגדה, הברית לארצות
  78.והילודה) זנות של חוקי מיסוד הוא שלדעתה (הנישואי� מוסד בעזרת לגברי� נשי� של

 באירוטיזציה מתמקדת, כוח יחֵסי של הפמיניז� של המשפטי בזר� המרכזית ההוגה, מקינו� קתרי�
 בביקורת מתמקד הרדיקלי �הפמיניז. הפטריארכיה להבנת כמפתח בה השליטה ושל האישה של

 כלפי מינית אלימות של אחרות ובצורות בפורנוגרפיה, בזנות, באונס שעוסקי� המשפטיי� ההסדרי�
  .נשי�

 פמיניז� בי� שהוויכוח סבורה ,פרופסורית בבית הספר למשפטי� של אוניברסיטת מישיג� ,מקינו�
 תוצר ה�" המיני� בי� הבדלי�"ה נתהלטע שכ�, עקר ויכוח הוא הבדלי� של פמיניז� לבי� שוויו� של
 לא" המיני� בי� ההבדלי� "ולכ�, לגברי� נשי� של הכפפת� המש� את משרתי� ה�. הפטריארכיה של

, הפטריארכלית העול� בהשקפת שטופי� שכולנו מכיוו�. פוליטית תכלית משרת קיומ� שכ�, ייעלמו
 גישת ג�, אופ� ובכל, המיני� בי� לי�ההבד על באמת לדעת כדי ידע מספיק לנו אי�, מקינו� טוענת

 מקינו�. האישה נבחנת שלאורו כסטנדרט הגבר את, במשתמע, רואות ההבדלי� גישת וג� השוויו�
 הנשי� שכל משו�, מה� שונות או לגברי� שוות נשי� א� לדעת יכולות אינ� שהפמיניסטיות סבורה
 או שונ�ת יש א� לדעת יהיה נית�, רוימוג הללו הכוח יחסי כאשר רק. הפטריארכיה לשליטת נתונות
 79.המיני� בי� ממשי שוויו� בהשגת כושלי� השוויו� דיני שבשל$ הסיבה ג� זוהי. המיני� בי� דמיו�

  80.כותבת היא, "לגברי� נשי� בי� לשוני שווה לנשי� גברי� בי� השוני"
 ליטהמהש להיפטר כיצד השאלה אפוא עומדת הרדיקלי הפמיניז� של היו� סדר במרכז

 להשגת אמצעי היא המיניות. המיניות באמצעות בעיקר מתבצעת, מקינו� לפי, השליטה. הפטריארכלית
 סקס. ההטרוסקסואליות של טבעה זהו. השליטה על מושתת ההטרוסקסואלי והמי�, בנשי� שליטה

 
 23 פמיניז� משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה" על אפליה מינית: שוני ושליטה"ראו למשל קתרי� מקינו�   77

 ).2005, עידית שורר מתרגמת, ארז עורכת�דפנה ברק(
 ).2005, דפנה רוזנבליט עורכת ומתרגמת ( חמישה מאמרי� פמיניסטיי�אמה גולדמ�ראו   78
 . 23' בעמ, 77ש "לעיל ה, פמיניז� משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה" על אפליה מינית: שוני ושליטה"מקינו�   79
 .27' בעמ, ש�  80
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. י�החי תחומי בכל בנשי� לשלוט לגברי� מאפשרת זו מיניות. והכנעה שליטה של סקס הוא" נורמלי"
. אירוטית נחשבת עצמה השליטה אלא, לשליטה אמצעי היא המיניות רק שלא מוסיפה מקינו�

  .פוליטית סוגיה לדבריה היא בנשי� השליטה של האירוטיזציה
 גישה אי� לנשי�. להבינו הגברית הדר� היא העול� את להבי� האנושית שהדר� סבורה מקינו�

 של פטריארכלית הטיה המסווה, גברי מושג היא" אובייקטיביות"; לעול� אמצעית ובלתי ישירה
 ג�, פוליטית בחירה של תוצר שאינו טבעי כעניי� עצמה את המציגה, אידאולוגיה ככל. החשיבה

 והניסיו� שהחוויה באופ� – כנשי� גברי� – כול� של העול� השקפת את מעצבת הפטריארכיה
 נחשב פמיניז� כ� משו� אולי. קופי�ש ה�. מאליה� כמובני� נתפסי� וה�, הסטנדרט ה� הגבריי�

  .כלשהי אידאולוגית הטיה לנטול נחשב הקיי� המצב אישוש בעוד, "מ�טה"ל באקדמיה
 כולו שהמשפט טענה, בפורנוגרפיה למאבק מקינו� של שותפתה, )2005–1946 (דבורקי� אנדריאה

 81.לגברי� נשי� של תהמיני נגישות� את להסדיר המיועדי�, גברי� בי� קואורדינציה ככללי מעוצב
 עבור. לוכ וחובק רחב פוליטי הקשר בעל הוא, חדרי� בחדרי נעשה כשהוא ג�, דבורקי� טענה, משגל

 ובעל ספציפי תמיד שהוא (בגבר אלא, ספציפית שהיא ע� ששוכב בגבר מדובר לא, לטענתה, הנשי�
 ומי, הנשי המי� נציגת, "השיא"ה את, דבורקי� של במלותיה, שמזיי�) גבר היותו מעצ� מובחנת אישיות

  82".רבות מני אחת ]...[ מסוימת לא, גנרית"ל שהופכת
 בתרבות אירוטיזציה עברה הזאת הנשי� ושנאת, נשי� שנאת מבטא דבורקי� של בתאוריה המשגל

 והרשמי המזוכ�, הטהור ביטויו הוא משגל. "מיני עונג לידי הגברי� את מביאה עצמה שהשנאה באופ�
. המשפט במערכת, דבורקי� סבורה, נמצאות לכ� וההוכחות 83,"לנשי� גברי� �שרוחשי הבוז של

 א�, ענישה� בני פליליי� לאיסורי� אות� והופ� החברתיות הנורמות את משק�, דבורקי� טענה, המשפט
 מי הקובעי� חוקי� מנסחת החברה": "הטבע כדר� שלא "ומה" טבעי "מה וקובע נורמות יוצר ג� הוא
 את לשי� ורוצי� מספיק טבעיי� שאינ� אלה את ומעניש לטבע עוזר החוק ...] [ומתי איפה מה ש�

 הפי� את למשל כמו, נכו� הלא במקו� נכו� הלא הדבר את לשי� 84".נכו� הלא במקו� נכו� הלא הדבר
 האיסור. המיני� בי� ההבדלי� את לטשטש משמעו) אישה של או גבר של (בפה או הטבעת בפי

 תועבה אישה משכבי תשכב לא זכר�ואת: "מפורשת בלשו� זו בסיבה וקבנ זכר משכב על המקראי
 ג�, כאמור 85".המיני� בי� ההבדלי� הפחתת"ל להביא תועבה זוהי, כלומר). 22, ח"י ויקרא" (היא

 ולא, הווגינה עבר אל הפלילי המשפט ידי על מנותב הנישואי� קשר בתו� ההטרוסקסואלי המשגל
  86".טבעת ופי פה יש לגברי� ג� כי", ישההא של הטבעת פי או הפה לעבר

 כמעט נעל�, מינית התנהגות של רגולציה באמצעות גברי� על גברי� של הפיקוח של, זה היבט
 רבות פמיניסטיות כותבות כמו. משגל ספרה אל דבורקי� של מבקריה של התייחסות מכל לחלוטי�

 
 ).2005, דניאל פרידמ� מתרג�( 173–172 משגלאנדריאה דבורקי�   81
 .144' בעמ, ש�  82
 .151' עמב, ש�  83
 .161' בעמ, ש�  84
 .164' בעמ, ש�  85
 .168' בעמ, ש�  86
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 שדבורקי� משו�, במיוחד מעניי� הז 87.מיני ובתסכול בפוריטניות, גברי� בשנאת דבורקי� הואשמה
 של הלגיטימית המינית ההנאה אפשרויות את ג� מפחיתה נשי� המדכאת שהשיטה בספרה טוענת
  .גברי�

 התאוריה. פוליטי תפקיד יש, טוענת היא, לרעיונות. האידאולוגיה בביקורת עוסקת מקינו�
 הגברית בשליטה לטיפול מתאי� ואינ המרקסיז� ג�. גברית תאוריה זוהי; תוחלת חסרת היא הליברלית

 הבעיה). המעמדות מלחמת תיגמר כאשר נחוצה תהיה לא המדינה (למדינה מתנגד הוא שכ�, בנשי�
, לכ�. ולהיאנס מוכות להיות ימשיכו נשי�, מדינה תהיה לא שא� היא המרקסיסטי החזו� בהתממשות

, גברית היא כיו� המדינה. המדינה של פמיניסטית תאוריה וצרי�, יסודי שינוי לעבור צריכה המדינה
  88.המדינה של הולמת תאוריה אי�, מקינו� לדעת, ולפמיניז�

 שוויו� של הליברלית לתפיסה מוגבל הפמיניסטי המאבק עוד שכל סבורה מקינו�, לסיכו�
, רדיקלית�פמיניסטית מבט מנקודת, לפיכ�. תימש� נשי� של והכפפת�, די בכ� אי�, הזדמנויות

 שזיהתה שטוענת, לגיליג� בניגוד וזאת (האבוד הנשי הקול את לגלות הוא האמתי ניסטיהפמי הפרויקט
 אמת מציעה אינה שהיא הוא מקינו� של הביקורת של החסרונות אחד). נשי� של הייחודי קול� את

  89.מזהה שהיא נשי� של הכוזבת לתודעה חלופית חיצונית
 השמוני� בשנות ודבורקי� מקינו� רכז�ובמ, בזר� ההוגות שהציעו חשובות תאורטיות תובנות

 90,מינית בהטרדה ההכרה כמו – מהשינויי� חלק. במשפט חשובי� לשינויי� תורגמו, והתשעי�
, שונות משפט במערכות נקלטו – המאיימת ההטרדה בעבירת והכרה האונס עבירת בתפיסת שינויי�
, תורמי� ג� ה�; נשי� של ות�למיני מתייחס המשפט שבו האופ� את ושינו, הישראלי המשפט לרבות

  .גברי� של לגחמותיה� ומיניות� נשי� הכפפת של הלגיטימיות למידת באשר תודעתי לשינוי, בהדרגה
 של ניסיונ�, הברית בארצות. אומצו לא, פורנוגרפיה על לאסור הניסיו� ובראש�, אחרי� שינויי�

 נפגעות לנשי� נזיקית תביעה עילת ותעניק פורנוגרפיה על שתאסור חקיקה ליזו� ודבורקי� מקינו�

 
ביקורתה על מגזי� הגברי� . מלחמתה בפורנוגרפיה שימשה עוג� למבקריה ולמבקרותיה, "משגל"יותר מ  87

שבשער אחד מגיליונותיו הציג צילו� מעובד של אשה המוזנת אל תו� מטחנת בשר , "האסלר"הפורנוגרפי 
קטורות וצילומי� פורנוגרפיי� שהציגו אותה נענתה בסדרת קרי, ויוצאת מ� הפתח השני כבשר טחו�

והיא לא פסקה מלשמש שק , תביעת הדיבה שהגישה דבורקי� נגד המגזי� נדחתה. כלסבית מתוסכלת מינית
 .Dworkin v. Hustler Magazine, Inc., 611 F. Suppראו . יתנחבטות של תעשיית הפורנוגרפיה האמריק

781 (D.C.Wyo. 1985); Dworkin v. Hustler Magazine, Inc., 867 F.2d 1188 (9th Cir.) cert. denied, 
110 S. Ct. 59 (1989).  

88  Catharine A. MacKinnon, Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist 
Jurisprudence, 8 SIGNS 635 (1983).  

מחשבות בורקי� ומקינו� ראו עמליה זיו לעמדה פמיניסטית בנוגע לפורנוגרפיה החולקת על גישת� של ד  89
בטקסט ,  זה להל�בפרקראו דיו� ). 2013(פורנוגרפיה והפוליטיקה של המיניות , תיאוריה קווירית – מיניות

 .110ש "הצמוד לה
ראו . השבעי�המשיגה מקינו� את העבירה של הטרדה מינית במקו� העבודה בשלהי שנות  בארצות הברית  90

CATHARINE A. MACKINNON, SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN (1979) . החוק נחקק באר�
זה מטריד ראו ג� אורית קמיר . ר אורית קמיר ובליווי�" בי� היתר ביוזמת ד,1998�למניעת הטרדה מינית ב

ב בהקשר "ד האד� של להטכבו"ורית קמיר  אוכ�) 2009 ( לחיות ע� החוק למניעת הטרדה מינית– אותי
 .בספר זה" כבוד האד� וחירותו ולאיסור הטרדה מינית: יסוד�הצעה פרשנית לחוק: התרבותי הישראלי
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 ערוצי של השידורי� את למנוע המאבק, באר� 91;חוקתי כלא נפסל כשהחוק נכשל פורנוגרפיה
 המשגת נקלטה לא, והאמריקני הישראלי, המקרי� בשני 92.כישלו� הוא ג� נחל פורנוגרפיה

 פורנוגרפיה על סורהאי ולכ� 93,החוקתי הביטוי חופש תחת החוסה כביטוי ולא כמעשה הפורנוגרפיה
  .הביטוי בחופש, המשפט מערכת בעיני, פגיעתו בשל נפסל

  שחור פמיניז�) ד(

 לכל מתייחסי� כול�: המרכזיי� הפמיניז� זרמי בשלושת העיקרי החיסרו� על הצביע השחור הפמיניז�
 את בוחני� הזרמי� שלושת, השחור הפמיניז� של הביקורת לפי, מזאת יתרה. שוות כאל הנשי�

 חלקיות תאוריות ה� אלו. גבוה� בינוני ממעמד לבנה אישה של הדג� לאור ה� באשר נשי� של יותיה�בע
 נשי� של חוויותיה� מגוו� את משק� אינו גבוה�הבינוני המעמד בת הלבנה האישה דג� שכ�, בלבד

 ה� מה – כ� וא�, המיני� בי� הבדלי� קיימי� א� ובשאלה גברי��נשי� ביחסי ההתמקדות. בחברה
. גזע הוא נשי� בי� המרכזיי� ההבדלי� אחד. נשי� בי� שקיימי� ההבדלי� את הזניחה, הבדלי� אות�
  94.לבנות נשי� סובלות שמה� מאלה שוני� אפליה מסוגי סובלות שחורות נשי�

 היא, המי� על נוס� זהות של שוני� רכיבי� לבחו� מתחילי� כאשר, הפמיניז� של המרכזית הדילמה
 ההפליה של ההבנה את שיקדמו ניתוח של קטגוריות מה�. משתק פרטיקולריז�ל לגלוש לא כיצד

, אפשריי� לבלתי המשפט של לרפורמה הניסיונות את שיהפכו זהות של קטגוריות ומה�, אותה ויעמיקו
 אינה כמוב� זו דילמה? בחברה הייחודיי� הפרטי� כמספר, מבט נקודות אינספור של אימו� ידרשו שכ�

 מערכת ע� ויחסיה הזהויות פוליטיקת של בבסיסה עומדת והיא, השחור יניז�הפמ את מייחדת
  .וישימי� שימושיי� הסדרי� ליצור שואפת מטבעה אשר, המשפט
 נסיבה בצירו� אישה אינה שחורה אישה 95".המרובות תודעות"ה מבח� את מציעה האריס לה'אנג
 של הדיו� לכ� 96.לבנה אישה של להמא לחלוטי� אחרות שחוויותיה אישה אלא, )גזע כלומר (נוספת

 
בעניי� הארגוני� (פסק הדי� שלא נכתב : וכבוד האד�") הזניה מתועדת("על פורנוגרפיה "אורית קמיר   91

 התרבות המשפטית של – !מדברי�, טשק)" הכנסת נגד שידורי ערו� פלייבוי ואח! החברתיי� וחברי
 ).2006, מיכאל בירנהק עור� (265–264, 247 חופש הביטוי בישראל

 65) 3(ד נח"פ, המועצה לשידורי כבלי� ולשידורי לוויי�'  לשוויו� ייצוג נשי� נ–� .י.ש �5432/03 "בג  92
)2004.( 

93  CATHARINE A. MACKINNON, ONLY WORDS (1993). 
זו גישה שונה מאוד מהגישה של סימו� דה . 82–81' בעמ, 23ש "לעיל ה, קרטיה ופמיניז�דמוביזאוי � פוגל  94

כש� שהגבר הוא . שערכה הקבלה בי� מעמד� של נשי� למעמד� של שחורי� בארצות הברית, בובואר
בארצות הברית , כ�, ")גבר פגו�"ולכ� היא מעי� , אי� לה פי�(והאישה נתפסת כחריג ביחס אליו , הנורמה

דה בובואר טענה .  לגבר פגו� ג� כ�–והגבר השחור , הגבר הלב� נחשב לנורמה, בתקופת העבדות
שתיה� מוצדקות בכ� שנחיתות חברתית : שאפליה על בסיס מגדרי דומה מאוד לאפליה על בסיס גזעי

כולת להשתכר ולהיות עצמאי� הכשרה מקצועית וי, שלילת השכלה(שנכפתה על המיעוטי� המוחלשי� 
בעוד בעצ� , הביולוגיהג� הנשי� וג� השחורי� הופכי� לקורב� של . מוצגת כעת כאמת ביולוגית) כלכלית

המי� ראו דה בובואר . ממש כמו שהנשי� נעשו נשי�, אלא נעשו שחורי�, ג� השחורי� לא נולדו שחורי�
 .54–53' בעמ, 7ש "לעיל ה, השני

95  Angela P. Harris, Race and Essentialism in Feminist Legal Theory, 42 STANFORD L. REV. 581, 584 
(1990).  

 .ש�  96
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 נשי� באונס שמואשמי� שחורי� גברי� יש: בשחורי� כשמדובר לחלוטי� שונה האונס בשאלת מקינו�
 מחו� ה� לבנות שנשי� השחורי� לגברי� לשדר שנועד פוליטי וכאקט' לינ� למעשי כהצדקה לבנות

 המגבלות על ג� מצביעה האריס 98.�אדוניה בידי שנאנסו, ְשפחות, שחורות נשי� או 97,עבור� לתחו�
. הבינוני מהמעמד גרעיניות במשפחות אמהות על הוא מספרת שווסט הסיפור: וסט של הדיו� של

  .ומוחלשי� נמוכי� למעמדות ושייכות, הוריות�חד לרוב ה� שחורות אמהות
, "ב�הל פמיניז�"ה את מבקרת, האמריקני השחור הפמיניז� של חשובה תאורטיקנית, הוקס בל ג�

 99.שחורות נשי� של חוויותיה� את שמאפיינות ושעבוד הכפפה, אפליה של המיוחדות לצורות שעיוור
� כתנאי העבודה בשוק להשתלב לנשי� לאפשר ליברלית� הפמיניסטית שהקריאה טענה הוקס, למשל, כ

 יתהב למשק מחו� עבדו, לבנות היו לא מה� שרבות, הפועלי� ממעמד שנשי� מכ� התעלמה לשחרור�
 שוויוניי� לא ובתנאי� יוקרתיות לא בעבודות הייתה לבית מחו� עבודת�, ואול�. ומעול� מאז שלה�

  100.לשחרור� כלל תרמה ולא
 )Critical Legal Studies – CLS( המשפט של הביקורתית התאוריה את מבקרת ויליאמס פטרישה

 המשפט על שחורי� של הפרספקטיבה. המשפט אודות על לבני� גברי� של תאוריה שהיא וטוענת
 חשובות דווקא הזכויות, )ניכור היוצרות (הזכויות רעיו� את מבקר �CLSה בעוד. שונה ופגמיו

 בלבד זו לא זכויות שחורי� עבור. זכויות ושלילת דיכוי, ניצול של שני� מאות חוו ה� שכ�, לשחורי�
 מאפליה סבלו לא מעול�ש, לבני� גברי� רק. האד� לכבוד מקור ה� אלא, ניכור יוצרות שאינ�

 עמדתו את חופ� ויליאמס של טיעונה כא� 101.לניכור מקור בזכויות לראות יכולי� זכויותיה� ומשלילת
, אנושיי� יחסי� ליצירת הבסיס ה�, בחוזה המעוגנות, פורמליות שזכויות המציי�, וולדרו� רמי'ג של

 בעלות ה�, לכאורה�מנוכרותה, הפורמליות הזכויות; לה� מתנכרת שהחברה אלה בעבור במיוחד
 החשיבות בדבר אוקי� סוז� של עמדתה ע� ג� זו בנקודה נפגשת ויליאמס 102.עבור� מעצי� פוטנציאל

 את ג� וכ�, המשפחה את להפו� וכדי נשי� על להג� כדי הפרטית בספרה למשפט רגל דריסת מת� של
 המשפטית ההכרה בותחשי בדבר ארתמ� מרתה של עמדתה ע� וכ� 103,יותר לשוויוניות, החברה

  104.להקי� בוחרי� שה� המשפחות במסגרת בי�"להט של בזכויותיה�
 של רבי� וכותבי� כותבות שמאפיינת המתודולוגיה ביטוי לידי באה וויליאמס האריס של בכתיבת�

 בסיפורי� שימוש –) Critical Race Theory" (ביקורתית גזע תאוריית "הקרויה הגישה תחת טקסטי�
)storytelling :(התאורטי הטיעו� צמיחת � הביאה זו מתודולוגיה. הייחודית האנושית החוויה סיפור מתו

 
: אהבה ודעה קדומה"צבי טריגר . ג� מי� בהסכמה בי� אישה לבנה לגבר שחור נחשב לאונס, במסגרת זו  97

 –733,763מגדר ופמיניז� , עיוני� במשפט" דתיי� בישראל�ישואי� הבי�על הפרדוקסליות של תופעת הנ
 ).2007, עורכות' ארז ואח�דפנה ברק (764

98  Harris ,598 'בעמ, 95ש "לעיל ה. 
 ).2002, דלית באו� מתרגמת ( פוליטיקה מכל הלב–פמיניז� זה לכול� בל הוקס   99
 .7' בעמ, ש�, "ורא הישראלימבוא לק"דלית באו�   100
101  Patricia J. Williams, Alchemical Notes: Reconstructing Ideals from Deconstructed Rights, 22 HARV. 

C.R.-C.L. L. REV. 401 (1987).  
102  JEREMY WALDRON, LIBERAL RIGHTS: COLLECTED PAPERS 1981–1991, 376–377 (1993).  
 .47ש "והטקסט הצמוד לה, 38ש "לעיל ה, OKIN, JUSTICE, GENDER AND THE FAMILYראו   103
104  ERTMAN ,53ש "לעיל ה. 
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, הללו הכותבות לטענת, אול� 105,מספיק אקדמית אינה זה אנר'ז במסגרת שהכתיבה להאשמה אחת לא
 סמכות של פטריארכליות נורמות על תיגר קוראת במרכז האנושית החוויה בהעמדת הבחירה עצ�

 חייה� מחוויות מנותק הוא א� מדעית תק� להיות יכול אינו ידע". תק� "ידע צירתוי מדעית
  .להקי� מתיימר הוא חוויותיה� שאת האנשי� אות� של הקונקרטיות

�הבינוני המעמד בת הלבנה האישה דג� של מוגבלותו בדבר ותובנותיו השחור לפמיניז� בדומה

 מזרחיות פמיניסטיות של מכיוונ� הברית מארצות אשיוב הפמיניז� לע ביקורת צמחה בישראל ג�, גבוה
 בחלק כ� על. השראה כמקור האמריקני השחור הפמיניז� על במישרי� הסתמכו א� חלק�. ופלסטיניות

  ).ב(2

  לסביות פמיניסטיות גישות) ה(

 גישות ג�, האמריקני הפמיניז� של המרכזיי� זרמיו על השחור הפמיניז� של הביקורת ברוח
 עוסקי� כול�: הללו הפמיניז� זרמי שלושת של הפרטיקולריות את מדגישות לסביות פמיניסטיות

 כפי, "הכפויה הטרוסקסואליות"ה: הנשית בחוויה חשוב היבט ומחמיצי� ההטרוסקסואלית באישה
 שנשי� סקסיז�, מציינת באו� שדלית כפי 106.'רי� אדריא� והתאורטיקנית המשוררת אותה שכינתה
 ולסבופוביה, אחד מצד לשוויו� ההומולסבית התנועה במסגרת השישי� בשנות וחו אמריקניות לסביות

 קבוצות הקימו לסביות שנשי� לכ� גרמו, שני מצד הטרוסקסואליות פמיניסטיות מצד חוו שה�
  107.משלה� עצמאיות

 פמיניסטיות בי� ממש של אנטגוניז� התקיי� שעברה המאה של והשבעי� השישי� בשנות
 התנועה בהנהגת הטרוסקסואליות פמיניסטיות של החשש. לסביות פמיניסטיות �לבי הטרוסקסואליות

 יהיו א� מדי וכרדיקליות כשוליות תפיסת� מפני היה) פריד� בטי למשל כמו (האמריקנית הפמיניסטית
, החברה ידי על לעיכול קלות, לדעת�, יהיו הפמיניז� שמטרות כדי. הלסביות לפמיניסטיות קשורות

 לזהות היה נית� מכ� לאחר עשורי� שני 108.הלסבי לפמיניז� התנכרו טרוסקסואליותה פמיניסטיות
 שכ�, וטרנסקסואליות לטרנסקסואלי� דומה התנכרות מינית נטייה בסיס על לשוויו� הישראלי במאבק

 הביולוגי מינ� בי� מתא� שקיימו ולסביות הומואי� כמו מספיק" ייצוגיי�"ו" נורמטיביי� "נראו לא ה�
  109.יותר לייצוגיי�, כ� בשל, נחשבו ואשר, המגדרית ת�להופע

 ביחס הוא הלסבי לפמיניז� ההטרוסקסואלי הפמיניז� שבי� למחלוקות הביטויי� אחד
 גברי� של השליטה של לאירוטיזציה ביטוי בפורנוגרפיה רואה הרדיקלי הפמיניז� בעוד. לפורנוגרפיה

 פורנוגרפיה סוגי בי� מבחי� הלסבי פמיניז�ה, הללו השליטה יחסי להנצחת מכשיר ג� כמו בנשי�
 לצריכה" לסבית "לפורנוגרפיה בניגוד (לסביות בעבור שנוצרת לסבית פורנוגרפיה רואה הוא; שוני�

 
, ללמוד פמיניז�" '1984, סולידריות פוליטית בי� נשי�: אחיות'הקדמה למאמרה של בל הוקס "שרו� הלוי   105

 .223' בעמ, 33ש "לעיל ה
 .165 'בעמ, ש�, "1980, רוסקסואליות כפויה והקיו� הלסביהט "'אדריא� רי�  106
 .111'  בעמ,ש�, "'1970, האישה המזדהה ע� נשי�: רדיקלסביות'הקדמה למאמר "דלית באו�   107
 .38'  בעמ,15ש "לעיל ה, זכויות ומשפט, פמיניז�קמיר   108
הפוליטיקה של זכויות "אייל גרוס ; )2003 ( דפוסי תקשורת של הומואי�–העיתו� והארו� עמית קמה   109

 115–114, 101 ה מעשי משפט" לאומיות לפוליטיקה קווירית) הומו(נורמטיביות ו) הומו(בי� : ב"להט
)2013.( 
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 של קיומה אפשרות על כותבת זיו עמליה 110.ומשחרר חתרני פוטנציאל כבעלת) הטרוסקסואלית גברית
 כמו. לפורנוגרפיה המתנגדת הפמיניסטית יסההתפ את ומבקרת בפורנוגרפיה נשית סובייקטיביות

 מיניות� ושל נשי� של כייצוג פורנוגרפיה בניתוח מתמקדת זיו ג�, פורנוגרפי�האנטי הפמיניז�
 בי� מבחיני� תמיד לא זיו של הביקורת וג� פורנוגרפי�האנטי הפמיניז� ג�, ואול�. ותשוקותיה�

 המסורת. פורנוגרפיי� ולסרטי� פורנוגרפית ספרותל שווה באופ� ומתייחסי�, פורנוגרפיה של אנרי�'ז
 מדובר כאשר בעייתית" תרבותיי� טקסטי� "כאל סרטי� אל התייחסות של ביקורתית�האקדמית

 של יצרני� רק לא ה� ולכ�, וד� בשר אנשי� של תיעוד ה�, לסיפורי� בניגוד, סרטי�. בפורנוגרפיה
  .ייצוגי�
 פרגמנטציה קיימת הלסבי בפמיניז� ג�, )בכלל פמיניז�וב (הרדיקלי בפמיניז� הפרגמנטציה כמו

 ה� שפרשו הראשונות הקבוצות אחת. אחת מקשה עשויי� אינ�, לסביות ג� כמו, לסבי שפמיניז� ונטע�
 בארצות השישי� שנות בסו� ולסביות להומואי� זכויות לשוויו� מהתנועה וה� הפמיניסטית מהתנועה

 עול� בתו� נשי� לאהוב מודעת בחירה "בלסבי�ת ראתה, )Radicalesbians" (רדיקלסביות", הברית
 שונה עמדה זוהי 111".הגברית השליטה לערעור במעלה ראשונה פמיניסטית אסטרטגיה, אות� ששונא

. בפטריארכיה מרי של צורה בלסבי�ת בובואר דה ראתה �1949ב כבר". מלידה "לסביות של מזו מאוד
 ואינה מכוונת סטייה אינה הלסבי�ת"ש כתבה, נשי� ע� חסי�י מערכות ניהלה שבעצמה, בובואר דה

 רצו� מתו� ומאומצת שמ�נעת גישה, כלומר, מסוי� במצב בה שבוחרי� גישה זוהי. גורל גזרת
   112."חופשי
 של מזו מאוד שונה ערביות לסביות של החוויה: הלסבי�ת ע� המצטלבות זהות קטגוריות כמוב� יש

, היהודיות שבקרב כש�, חילוניות של מאלו שונות דתיות לסביות של �חוויותיה, יהודיות לסביות
 תאוריות מצריכות שונות חוויות. מזרחיות לסביות של מאלה שונות אשכנזיות לסביות של חוויותיה�

  .מיגורו ושל הדיכוי של שונות

  מודרני�פוסט פמיניז�) ו(

 אמת של קיומה על תיגר שקוראת מודרנית�הפוסט מהתפיסה השראה שואב מודרני�הפוסט הפמיניז�
 באחרי� ולא מסוימי� במקומות כממוק� הכוח תפיסת על, מציאות לייצג השפה של היכולת על, אחת
, השבעי� שנות ובתחילת השישי� שנות בסו� בצרפת צמח זה פמיניז�. האנושי הסובייקט תפיסת ועל
  114.איריגארי ולוס 113קריסטבה ליהו'ז, סיקסו הל� את למנות נית� במסגרתו הבולטות ההוגות ובי�

 
 .89ש "לעיל ה, מחשבות מיניותזיו   110
 .111' בעמ, 107 ש"הלעיל , "הקדמה לרדיקלסביות"באו�   111
 .219' בעמ, 7ש "לעיל ה, המי� השנידה בובואר   112
 195–177 מבוא ללימודי מיגדר –דרכי� לחשיבה פמיניסטית " זמ� הנשי�"וליה קריסטבה 'ראו למשל ז  113

וליה קריסטבה והסובייקט הנשי שאינו ' ז–כוחות האימה "ליאת פרידמ� ; )2007, עורכות' ה ינאי ואחניצ(
 .301' בעמ, ש�, "מובנה באופ� פשוט כמו השפה

 .83' בעמ, 23ש "לעיל ה, דמוקרטיה ופמיניז�ביזאוי �פוגל  114
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 הנחשבת הכתיבה, גברית היא השפה: השפה בביקורת מתמקדות 116איריגארי לוסו 115סיקסו ל�ה
 בשל וזאת, חוויות ושל קולות של ריבוי להכיל מסוגלת שאינה, ליניארית כתיבה היא סמכותית
, הגבר של בגופו אחד ורבאז ממוק� הגברי העונג בעוד. הגברית העונג בתפיסת הפאלוס של מרכזיותו

 מסוגלת אינה הפטריארכלית הגברית השפה; הגברי מזה ומורכב יותר הרבה חמקמק הנשי העונג
 מנחה קו שנעדרת ומבוזרת אסוציאטיבית חשיבה, קולות ריבוי להכיל בנויה שאינה כש� אותו להכיל
 למרות אול�, כא� �עליה אעמוד שלא ההוגות בי� חשובות מחלוקת נקודות קיימות. ואחיד נוקשה

 לשחרור שהציעה ובמודל" גברית פילוסופיה "בובואר� דה של בפילוסופיה שלושת� ראו אלו מחלוקות
  117".גברי מודל "האישה

 התאוריה – מודרני� פוסט כפמיניז� לראותו שנית� נוס� ענ� צמח פוקו של הכוח תאוריית בהשראת
 הפחות לכל או (כול� על כוח מפעילי� �כול. בכול נמצא הכוח, פוקו לפי 118.באטלר ודית'ג של

 אי� או לנו שיש משהו אינו זה כוח. סיטרית�דו היא הכוח וזרימת, )אחרי� על כוח להפעיל מסוגלי�
 מי יש אחרי� ובהקשרי�, אחרי� כלפי כוחניי� אנו מסוימי� בהקשרי�. מבצעי� שאנו משהו אלא, לנו

 התפקידי� שני את ממלאי� כול�. משמעיי��דח" מעוולי�"ו" קורבנות "אי�. כלפינו שכוחניי�
, לתושייה מקור ג� הוא דיכוי, פוקו לפי, מזאת יתרה 119.שוני� בהקשרי� במקביל א� ולעתי� לסירוגי�

 הוא, "התנגדות ישנה כוח שישנו היכ�: "יצירתיות מתקיימת הייתה לא דיכוי בלי. ולמרי ליצירתיות
  120.קובע
 של צרות"ב פיתחה, מפוקו השראה ששאב מודרני�הפוסט �הפמיניז ע� המזוהה, באטלר ודית'ג
, מבצעי� שאנו משהו אלא לנו שיש משהו אינו המגדר. פיקציה הוא המגדר שלפיה תאוריה 121"מגדר
 על שהפמיניז� טוענת באטלר 122).אוסטי� של התאוריה בעקבות, "ביצועי מבע ("פרפורמנס או חיקוי
 ג�, באטלר לפי: ועוד זאת. לשינוי ניתנת ובלתי מהותית יהקטגור כאל המגדר אל בטעות מתייחס זרמיו
 של תוצרי� ה� הנשי והגו� הזכרי הגו�. המגדר רק ולא, חברתית הבניה של תוצר הוא עצמו הגו�

 
" צחוקה של המדוזה"הל� סיקסו ; )2009, הילה קרס מתרגמת (זה עתה נולדההל� סיקסו וקתרי� קלמנט   115

 .135' בעמ, 33ש "לעיל ה, ללמוד פמיניז�
 אנחנו, את, אנילוס איריגארי ; )2003, דניאלה ליבר מתרגמת] (מבחר[ מי� זה שאינו אחדלוס איריגארי   116

 ).2004, הילה קרס מתרגמת(
 .83' בעמ, 23ש "לעיל ה, וקרטיה ופמיניז�דמביזאוי �פוגל  117
' בעמ, 33ש "לעיל ה, ללמוד פמיניז�" 'גופי� נחשבי�'ודית באטלר 'הקדמה למאמרה של ג"דפנה הירש   118

443. 
119  MICHEL FOUCAULT, POWER/KNOWLEDGE: SELECTED INTERVIEWS AND OTHER WRITINGS, 1972–1977, 

 61–55 מישל פוקו שרה מילס: לסקירה נגישה ותמציתית של תפיסת הכוח של פוקו ראו; (1980) 119 ,98
 ).2005, אהד זהבי מתרג�(

לבחינה ; )2008, מהדורה עשירית, גבריאל אש מתרג� (66  הרצו� לדעת– Iתולדות המיניות  מישל פוקו  120
 .63–61' בעמ, 119ש "יל הלע, ביקורתית ראו ג� מילס

121  JUDITH BUTLER, GENDER TROUBLE: FEMINISM AND THE SUBVERSION OF IDENTITY (1990) ; לעברית
 קטע ;)2001 (202  במכא�]" קטע[צרות של מגדר "ודית באטלר 'ראו ג. תורגמו רק קטעי� קטני� מתוכו
דרכי� לחשיבה  "צרות של מגדר"טלר ודית ב'ג:  ב ג�הודפס" מכא�"מהטקסט שפורס� בכתב העת 

טקסט חשוב נוס� של באטלר שתורג� לעברית הוא ספרה . 352–337 'בעמ, 113ש " לעיל ה,פמיניסטית
CRITICALY QUEER .2001, דפנה רז מתרגמת (קוויר באופ� ביקורתיודית באטלר 'ראו ג.( 

 ).2006, גיא אלגת מתרג� (32–29 אי� עושי� דברי� ע� מילי� אוסטי� ' ל'ג  122
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 של" מינית השמה "ניתוחי ועל אינטרסקס על כתיבתה (המיני� תפקידי מאשר פחות לא חברתי עיצוב
   ).123זו תפיסה לעיצוב שימשה )אינטרסקס( המיני� שני של מי� איברי ע� שנולדו תינוקות

 ביצועי מבע הוא המגדר שלפיה, באטלר של התאוריה של המעשיות ההשפעות את להשוות מעניי�
 למשפטי� פרופסור, האלי נט'ג של הביקורת להשפעת, מזהותנו לשינוי נית� ובלתי מהותי חלק ולא

 חיובית גישה בעלת פוסמודרניסטית"כ עצמה גדירהה האלי. הפמיניז� על, הארווארד מאוניברסיטת
 מדי יותר התמקד הפמיניז�, לטענתה 124".פמיניסטית היא ולסירוגי� רחוקות לעתי� שרק, לסקס

 כ� ובעקבות, גברי� של כקורבנותיה� נשי� ובהצגת לנשי� עושי� שגברי� מעשי� של בקרימינליזציה
 אי� אול�, גברי� של כקורבנות נשי� של סהתפי משליט שהפמיניז� סבורה היא. דרכו את איבד

 125.תאוריה כאל ולא היפותזה כאל אליה להתייחס מציעה והיא, במציאות אחיזה בהכרח הזו לתפיסה
 ויש, העול� של וקוהרנטית אחידה תאוריה מספק אינו, האלי של לדעתה, הפמיניז�, ליומרותיו בניגוד

  126.לדחות� או בה� להשתמש שנית�, תאוריה של פרגמנטי� כאל אליו להתייחס
 בסיס המשמשת מזו יותר הרבה מורכבת שהמציאות פי על א�: נכשל שהפמיניז� סבורה האלי
 נזק לגרו�, פעולות לבצע כושר, רוע, רצו�, )agency (פעלנות לאישה לייחס, הפמיניסטית לתאוריה
, הגבר 127.הנפגע שהיא העובדה של) משונה (ולהכחשה פמיניסטי לא למעשה נחשב, לאחרי�
 הפמיניסטיות ההתנגדויות אחת, האלי לטענת. פגיע לבלתי הפמיניסטית בחשיבה נחשב, המכפי�

 המחיר על דיבור ג�. מנשי� ג� – להיפגע שיכולי� וכמי כפגיעי� גברי� להצגת היא ביותר הנמרצות
  128.פמיניסטי לא נחשב גברי� של פגיעות חוסר של זו תפיסה של החברתי

 היא, פמיניסטיות חוקרות של לטענת� בניגוד". מהפמיניז� להפסקה לצאת "אאפו מציעה האלי
 זה ואי�, מיניות או למי� בנוגע כלשהי תאוריה לגיבוש הכרחי ואינו נחו� אינו שהפמיניז� סבורה
  129.אלה בנושאי� והחקירות הדיוני� כל של בתשתית� שיעמוד הכרחי

 
123  Judith Butler, Doing Justice to Someone: Sex Reassignment and Allegories of Transsexuality, 7 

JOURNAL OF LESBIAN AND GAY STUDIES 621 (2001).  
124  JANET HALLEY, SPLIT DECISIONS: HOW AND WHY TO TAKE A BREAK FROM FEMINISM 15 (2006) .

ראו למשל . פמיניסטי�פמיניסטי או אנטי�במקו� אחר היא טענה שהמהל� שהיא מציעה אינו פוסט
 .Ian Halley, Queer Theory by Men, 11 DUKE J. GENDER L: המאמר שפרסמה תחת ש� העט איא� האלי

& POL'Y 7, 14 (2004). 
 .8' בעמ, ש�  125
126  HALLEY, SPLIT DECISIONS ,7' בעמ, 124ש "לעיל ה. 
 .320' בעמ, ש�  127
 .320' בעמ, ש�  128
ולפחות בכ� היא נפגשת ע� ,  ולעתי� א� מבטלתגישתה של האלי לפמיניז� היא מהותנית. 5' בעמ, ש�  129

א� על פי שהיא . י� א� זלזול בוולפרק, בספרה נימה ברורה של כעס כלפי הפמיניז� יש. מתנגדי הפמיניז�
ובדיונה היא , באשר הוא" הפמיניז�"הספר עוסק ביציאה להפסקה מ,  בזרמי� שוני� של הפמיניז� בודנה

ע� מפקדה אחת שממנה יוצאת , כאילו יש צבא מאורג�, וכדומה" הפמיניז�", "הפמיניסטיות"כותבת על 
למשל כאשר , ו� בפמיניז� א� מזלזל ועוי� במופג�לעתי� הדי.  שיש להילח� בו,"התאוריה הפמיניסטית"

 "נשי� אמתיות"יות לפגוע בהמוחה על כ� שההצעות של האלי עשו" אישה מאוד כועסת"היא כותבת על 
 נדמה לי שאחד הדברי� המרכזיי� שהאלי יוצאת נגד� אינו קשור דווקא למחלוקת .)306' בעמ, ש�ראו (

ד#גמה והשתקה , אלא יותר לתרבות של תקינות פוליטית, ניסטיותעניינית ועמוקה ע� הפמיניז� וע� פמי
מי שכותבת על ניצול נשי� , כ�. שהשתלטה לדעתה על השיח הפמיניסטי, פמיניסטיות� של מחלוקות פני�

 Xהשמעת קולה של : "וכ� הלאה, מדירה נשי� שחורות שנוצלו בספרה הזו באופ� שונה, בסֵפרה הפרטית
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� הפוסט הפמיניז� על חריפה ביקורת לה יש בלא, מודרנית� כפוסט עצמה את מגדירה האלי, כאמור

 כקטגוריות לנשיות גבריות ובי� לנקבה זכר בי�, לאישה גבר בי� מההבחנה להתגרש ששוא�, מודרני
 פמיניסטית תאוריה להציע הצליחה לא פמיניסטית� פוסט כותבת שא� טוענת היא. בעול� שמתקיימות

  130.בה� שימוש בעצ� היא ההבחנות שלילת ג� שכ�, הללו בהבחנות שימוש עושה שאינה
 שכ�, עקר אינטלקטואלי אתגר מציגות, מבקריה� ידי על נטע� כ�, האלי ושל באטלר של התאוריות

 אינו) בספר$ האלי שעושה להשטחה בניגוד –" הפמיניזמי� "לכתוב יהיה יותר מדויק או (הפמיניז�
 אנשי� של חייה� על להשפיע פותשוא השונות הפמיניסטיות התאוריות. בלבד אקדמית דיסיפלינה

 להשגת והדר� התאורטית ההנמקה יהיו אשר יהיו – לנשי� ומלא אפקטיבי זכויות לשוויו� ולהביא
). לפתרונה שונות והצעות הבעיה למקור שוני� הסברי� בפמיניז� זר� לכל, כאמור, שכ� (המטרה
 בלא האקטיביסטית וייבותהמח את מותירות האלי ושל באטלר של ההצעות, אלה תאוריות לעומת

, קוד� שהזכרתי כפי, עצמה האלי (בפעולה כלשהו לצור� במשתמע מתכחשות א� הטועני� ויש, כלי�
  ).מודרני�הפוסט הפמיניז� של מתחלואיו אחד שזהו סברה

, באטלר של ביצועי כמבע המגדר תאוריית של ביותר החריפות המבקרות אחת, נוסבאו� מרתה
 ואת הפטריארכיה הנצחת את משרתת דבר של ובסופו, פוליטית�א היא אטלרב של שהתאוריה טוענת
 נשי� מיליוני מאות של חייה� ממציאות, נוסבאו� לדעת, שמנותק אקדמי פמיניז� זהו. הקיי� המצב
 בעבור�. ביומו יו� מדי נשי� היות� בשל ומושפלות מוכות, נרצחות, נאנסות, שמופלות העול� ברחבי

" חיקוי", "ביצועי מבע "ולא, לגברי� להכפפת� שמשמשות, וממשיות אמתיות וריותקטג ה� ומגדר מי�
 להפסקה לצאת שבהצעתה בכ� מודה עצמה האלי נט'ג ג� 131.אות� רואה שבאטלר כפי, "פרודיה "או

 מחושב בסיכו� שמדובר סבורה היא אול�, מפניה מתריעה שנוסבאו� הסכנה גלומה מהפמיניז�
 שעלולות אמתיות נשי� שיש כש�, לדעתה 132;הזה הסיכו� את מצדיקה שלה שבפרויקט ושהתועלת

 ממנו לצאת שעשויות אמתיות נשי� יש כ�, מהפמיניז� התנתקות של הזה מהפרויקט להיפגע
 133.נשכרות

 מדבר המשפט: המשפט על כלשה� השפעות בעלות תובנות אלו מגישות לחל� קשה, לכאורה
 אי� א�. ואחידות לעקביות שאיפה ועל מושגי� של הגדרות על נסמ� הוא. וודאות יציבות של בשפה
 חייה� חוויות בתרגו� כ� כל מוגבלת השפה א�, אישה/גבר, נקבה/זכר של מובחנות קטגוריות בנמצא

 גישה. שלו�ילכ מראש נדו� המשפטית בספרה שוויו� לקידו� שהמאבק דומה, האנוש בני כל של
 דבר אי� ג� אולי: ניהיליז� של סכנה בחובה טומנת מגדר של ומהותית יציבה קטגוריה שאי� שקובעת

 א�: הקרב� האשמת של סכנה ג� בה יש? מגדרי בסיס על אפליה או" אונס", "מינית הטרדה "כזה

 
�תרבות פני�, לדעת האלי). 307' בעמ, ש�" ( או כהעלמתהYה נתפסת כהשתקת או הפניית הזרקור עלי

 .הביאה את הפמיניז� למבוי סתו�" הדרה"ועל " השתקה"פמיניסטית זו של דיבור על 
 . 310' בעמ, ש�  130
131  Martha Nussbaum, The Professor of Parody, 22 THE NEW REPUBLIC 37, 45 (1999). להגנה על התזה 

 .Kenji Yoshino, Covering, 111 YALE L.J. 769, 868–871 (2001)טלר ראו למשל של בא
132 HALLEY, SPLIT DECISIONS ,317–316' בעמ, 124ש "לעיל ה. 
 I think you can't answer it [the question of the price of taking a [...]“: היא כותבת. 319' בעמ, ש�  133

break from feminism] squarely if you're not willing to get some blood on your hands” . זוהי אמירה
 אלה שייפגעו כתוצאה של נטישת –שכ� הד� שהיא מדברת עליו הוא דמ� של נשי� אחרות , בעייתית

 .הפמיניז�
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 אשמתה זוהי אולי, הנשי המגדר ציוויי לפי" נשית "היותה בשל מופלית ואישה ביצועי מבע הוא מגדר
  134?כגבר להתנהג" בחרה "שלא

 המשפטית השפה מגבלות את להבי� לסייע עשויה מרוככת מודרנית� פוסט פמיניסטית ישהג, ואול�
 תמיד משתקפות אינ� אנשי� של חוויותיה� שבה מציאות, מורכבת מציאות ע� להתמודד בבואה

 על גבר ילד של אונס (מסוימי� מקרי� חזו לא שהמחוקקי� משו� א�, הקיימי� המשפטיי� בהסדרי�
 טר� שהחוק משו� א�ו) וכדומה האזרחי בתחו� מינית�חד משפחה הקמת; פליליה בתחו� אישה ידי

 קשה מעשית�משפטית שמפרספקטיבה פי על א�, כ� א�. המשתנות החברתיות הנורמות את הדביק
 בפני לפתוח עשויות שחלק� דומה, פוסטמודרניות פמיניסטיות מתורות תובנות במלוא� לאמ�

  .בי�"להט של לזכויות הנוגע בכל בוודאי, ומועילות חדשות שניותפר אפשרויות ומשפטני� משפטניות

  נוספי� פמיניסטיי� אתגרי�) ז(

 רבייה תא ע� עובר יצירת', א באר� זרע או ביצית רכישת" (פריו� תיירות", עבודה הגירת, גלובליזציה
�בי� אימו� ,וגירושי� נישואי� תיירות, )'ג מאר� פונדקאית של ברחמה והשתלתו' ב מאר� הורה של

 תופעות ה� אלה כל – הדתי הפונדמנטליז� עליית 135,המעמדי והקיטוב ליברליז��הניאו עליית, ארצי
 המשפטית ההכרה שאלת, בחירה חופש של שאלות כמו, מורכבות פמיניסטיות דילמות שמעוררות

, בי�"להט, נשי� (שונות משפט בשיטות שפגיעי� מי של זכויותיה� על הגנה, המוצא במדינת
 לשינוי ניתוח לעבור (רצונותיה� את לממש כדי לנדוד אחת לא שנאלצי�, בי�"להט בעבור 136).ילדי�

 המוצא במדינת המשפטית בהכרה הקשורי� אתגרי� של שכבה נוספת, )להורי� להפו�, להתחת�, מי�
  .זה ספר מטפל הללו מהסוגיות בחלק 137.שלה�

  ישראלי משפטי פמיניז�  .2

  המדינה קו� ולאחר יישובה בתקופת פמיניז�) א(

 מאבק�. היהודי היישוב של כימיו לפחות ה� בפלסטינה יהודיות נשי� זכויות למע� הפעילות של ימיה
" השוויו� מיתוס "נופ� ג� ובמסגרתו, ותועד נחקר היישוב במסגרת זכויות לשוויו� יהודיות נשי� של

 
" מותרת"שה� חורגות מההתנהגות הפעמי� רבות נשי� נענשות על כ� . ההפ� הוא הנכו�, לאמתו של דבר  134

א� הופקינס לא קודמה לדרגת , למשל, כ�". גברי"ומנסות להתנהג באופ� שמאופיי� בתרבות כ, לה� כנשי�
א� על פי שהייתה המועמדת , "גברית"שותפה בפירמה האמריקנית פרייס ווטרהאוס בשל התנהגותה ה

 :ANN BRANIGAR HOPKINS, SO ORDERED.כול� גברי�, הטובה ביותר מבי� אלה שעמדו בפני קידו�
MAKING PARTNER THE HARD WAY (1996) . התביעה שהגישה נגד המעסיק בגי� הפליה על בסיס מגדרי

  .Price Waterhouse v. Hopkins, 490 U.S. 228, 109 S. Ct. 1775 (1989) ראו .התקבלה
ממדיות �רב: עובדי�/הורי� א" ליברזי�לדיו� פמיניסטי בהיבטי� מעמדיי� ראו למשל אריא� רנ�  135

עיוני  " תשתית תאורטית לשילוב משפחה ועבודה בישראל–והפמיניז� החברתי של מעמד הפועלות 
 .)2012 (307 לה משפט

 DAPHNA HACKER, LEGALIZED FAMILIES IN THE ERA OF BORDERED GLOBALIZATION  (workראו למשל   136
in progress) ; 2003(גלובלית האישה הברברה אנריי�.( 

137  Zvi Triger, Fear of the Wandering Gay: Some Reflections on Citizenship, Nationalism, and 
Recognition in Same-Sex Relationships, 8 INT. J. OF LAW IN CONTEXT 268 (2012).  
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 עד העשרי� המאה מפנה של מיותהלאו התנועות מכל הציונית התנועה את לכאורה שייחד המגדרי
 כמו (לגברי� נשי� בי� משפטי שוויו� הושג שבה� בתחומי�, רבות חוקרות שהראו כפי 138.למחציתה

 הושג הוא, )ועוד 141חכירה חוזי על בחתימה 140,הבחירה זכות 139,די� בעריכת לעסוק בזכות למשל
  142.היישוב הנהגת של התנגדותה למרות, נשי� של מאבק� של כתוצאה
 וא�, הראויה המאבק דר� על נשי� זכויות למע� פעילות נשי� ביניה� נחלקו המדינה קו� לפני עוד

" פמיניז� "במונח שראו, מאיר גולדה למשל ביניה�, כאלה היו". פמיניז� "במונח השימוש עצ� על
 השוויו� ער� את בתוכה כוללת כבר הסוציאליסטית שהציונות וסברו ובדלני מגונה מונח משו�
  143.המדינה להקמת במאבק תפגע רק פמיניסטית�נשית בדלנות ולכ�, ריהמגד

 במשפט נשי� הפליית של המרכזי כמוקד המשפחה מוסד על הצביע הישראלי המשפטי הפמיניז�
 מוסד הוא, ואזרחיי� דתיי� דיני� של שילוב ידי על בישראל שמוסדר, זה מוסד. הישראליי� ובחברה

 
דפנה יזרעאלי ; )1978, נעמי גל מתרגמת ( האשה בחברה הישראלית–צלע אד�  ראו למשל לסלי הייזלטו�  138

–109, 32  לתולדות אר� ישראל ויישובה– קתדרה" 1927תנועת הפועלות באר� ישראל מראשיתה עד "
דפנה ; )1987 ( השאיפה לשוויו� בתקופת היישוב–ישראל �אשה באר�דבורה ברנשטיי� ; )1984 (140

 פרנסס רדאי ;)1982 (ראל על מצב האשה ביש– נשי� במלכודורות שריפט  אריאלה פרידמ�, יזרעאלי
מירי קרסי�  (גולה באר� המובטחת מרשה פרידמ�; 209–172' בעמ, ש�, "נשי� במשפט הישראלי"

 אד��נשי� כבניוני  שולמית אל;)1996 (להמציא ע�, להמציא אר� יפה ברלובי�; )1991, מתרגמת
אפליית : מגדר ומשפט רינה בוגוש; )1997 (327 ז כמשפטי� "לכל אשה יש ש�" אורית קמיר; )1976(

שונות ושוויו� בי� המיני� בראי המשפט , דומותנויה רימלט ; )1999 (נשי� בבתי המשפט בישראל
. )2001, אביב�אוניברסיטת תל, "משפטי�דוקטור ל"תואר חיבור לש� קבלת  (האמריקני והישראלי

, יעל עצמו� עורכת (יתייצוגי� של נשי� בתרבות הישראל? התשמע קולית כללית ראו לסקירה היסטורי
�רות קרק וגלית חז�, מרגלית שילה ( נשי� ביישוב ובציונות בראי המגדר–העבריות החדשות ; )2001

; )1996 ( סיפור חייה של שרה טהו�–המאבק לשוויו� זכויות האישה  רפי טהו�; )2002, רוק� עורכות
ג� בזמ� אמת פרסמו נשי� את קורות . זוהי רשימה חלקית בלבד. 15ש "לעיל ה, מה זה בכלל פמיניז� רוזי�

פרקי� : י"התאחדות נשי� עבריות לשווי זכויות באראו למשל שרה עזריהו . המאבק לשוויו� זכויות
� WOMEN IN ISRAEL: STUDIES OF ISRAELI SOCIETY ;)1977( 1900–1947, לתולדות תנועת האשה באר

(Yael Azmon & Dafna Izraeli eds., 1993); BARBARA SWIRSKI & MARILYN SAFIR, CALLING THE 

EQUALITY BLUFF: WOMEN IN ISRAEL (1991).  
ישראל � כניסת� של נשי� לתפקידי שיפוט ופרקליטות באר�: 'פטרוזיליה לייפוי הסלט'לא עוד "אייל כתב�   139

 ).2010 (69 לב עיוני משפט" ישראל�ובמדינת
הסטטוס קוו ויצירת קטגוריות : פרשת המאבק על זכות הבחירה לנשי� בתקופת היישוב"חגי בועז   140

המאבק על זכות : לא רוצות להיות נחמדותחנה ספר� ; )2002 (107, 21 תיאוריה וביקורת" חברתיות
 ).2006 (הבחירה לנשי� וראשיתו של הפמיניז� החדש בישראל

 בי� העצמה –נועת הפועלות וחברות המושבי� ת: '�את היית בי� הכובשי'"שטר� �שבע מרגלית�בת  141
; )2013,  עורכותרחל שרעביביזאוי ו� סילביה פוגל (נשי� בקיבו� ובמושב –בי� הפרטי לציבורי " להכפפה

 צפוי ,עורכות' יופי תירוש ואח (מגדר וקפיטליז�" חתימה והשוק, נשי�: על החתו�"צבי טריגר 
2015�להתפרס� ב(. 

מהמאה התשע עשרה פורסמו ברחבי המזרח התיכו� ג� חיבורי� רבי� , ו בקר מציינתאולה אב'כפי שח  142
ריבוי משמעויות של פמיניז� כדוגמה לחינו� "אולה אבו בקר 'ח. שעסקו בזכויותיה� של נשי� ערביות

 193–192, 187 חינו� בחברה רבת תרבויות" פמיניז� של נשי� ערביות כחקר מקרה: תרבותיות�לרב
 ).2007,  עורכתפנינה פרי(

גולדה מאיר וראשית תנועת הנשי� האר� : 'מעול� לא הצטרפתי לתנועה לזכויות נשי�'"צבי טריגר   143
 321–320, 293 זכויות ומשפט בתקופת המנדט,  נשי�–חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה " ישראלית

 ).2010, קדרי עורכי��מרגלית שילה ורות הלפרי�, אייל כתב�(
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 על לכת מרחיק באופ� משפיע והוא, לגברי� משפטית וככפופות כנחותות נשי� שמבנה פטריארכלי
  144.המשפחה בתחו� רק לא, בכלל נשי� של החוקתי מעמד�

 ומקי� שיטתי באופ� לראשונה שעסק, "ובמשפט בחברה האישה מעמד "הספר פורס� �1995ב
 משפטניות של עבודותיה� לו קדמו 145.הישראלי במשפט נשי� אפליית של שוני� בהיבטי�

 קובציבו, משפטיי� עת בכתבי מאמרי� שפרסמו 147,רדאי ופרנסס 146להב פנינה כגו� ,ניסטיותפמי
 עבודותיה� פרסו� ע� בבד בד 148.השוויו� מיתוס על תיגר שקראו והיסטוריי� סוציולוגיי� מאמרי�

, ואחרות עיל� אסתר, רזניק רות כמו, פמיניסטיות פעילות של פעילות� ג�, פמיניסטיות משפטניות של
 דוגמת בתחומי� חשובי� ומשפטיי� חברתיי� לשינויי� תרמה 149לאישה אישה כמו ארגוני� שלו

  .מיניות ולתקיפות נשי� נגד לאלימות המודעות

   עליו והביקורת האמריקניות הגישות יבוא) ב(

 ל"מחו תאוריות יבוא על מסתמ� שהוא הייתה הישראלי המשפטי הפמיניז� נגד שנשמעו הטענות אחת
 ישראל של היותה למשל, הישראלי מזה מאוד שונה ומשפטי תרבותי, חברתי ֶהקשר השראתב שנוצרו
 יבוא שאינו מקורי ישראלי משפטי פמיניז� קיי� הא�. למדינה דת בי� בה הפרדה והיעדר לאו� מדינת

  ? אירופיות או) בעיקר (אמריקניות תאוריות של
 החל, יובא אלא, בישראל צמח לא אליהישר המשפטי שהפמיניז� כ� על הצביעה בילסקי ליאורה

 פמיניסטיות תאוריות ושילבו ל"בחו מלימודי� ששבו פמיניסטיות מרצות ידי על, השבעי� בשנות
 ובמשפט בחברה נשי� של ומעמד� הישראלית שהתרבות טענה בילסקי 150.באר� שלימדו בקורסי�
. אמריקניות נשי� של מאלה שוני� נתוני� על שמתבססת ומקורית מקומית תאוריה מצריכי� בישראל

 נשי�, למשל כ�. ישראליות נשי� של לצורכיה� מתאימי� אינ� האמריקני הפמיניז� שמציע הכלי�
 בכל הצבאי השירות במסגרת מופלות ה� וש�) אמריקניות לנשי� בניגוד (בצבא לשרת חייבות יהודיות

 נשי� של המרכזית המינית ההטרדה זירת, כ� על נוס�. בה� לשרת יכולות שה� לתפקידי� הנוגע
 בכתיבתה ובפרט, הרדיקלי הפמיניז� ידי על שטופל (העבודה בשוק ולא בצבא היא בישראל יהודיות

 
רפאל  (161, 143 סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית" קול האישה בדמוקרטיה הישראלית"אי פרנסס רד  144

 ).1999, אלמגור עור��כה�
 ).1995,  עורכותקובי�מיכל ליב� וכרמל שלו, פרנסס רדאי (מעמד האישה בחברה ובמשפט  145
146  Pnina Lahav, The Status of Women in Israel – Myth and Reality, 22 AM. J. COMP. L. 107, 108 

מאמרה של להב הוא מאמר תגובה למאמרה של פליאה אלבק שדיבר בשבחו של שוויו� הזכויות . (1974)
 .Plea Albeck, The Status of Women in Israel, 20 AM. J. COMP: לדעתה, שנשי� ישראליות נהנות ממנו

L. 693 (1972). 
 ה� –רנסס רדאי את תולדות הפמיניז� המשפטי בישראל  סקרה פ2007�במאמר רטרוספקטיבי שפורס� ב  147

חקיקה והתדיינות פמיניסטיות , תאוריה משפטית"פרנסס רדאי : באקדמיה וה� במישור האקטיביסטי
 .19' בעמ, 97ש "לעיל ה,  ופמיניז�מגדר, עיוני� במשפט" רטרוספקטיבה: בישראל

, Women in Israel; 138ש "לעיל ה, Swirski & Safirבאנגלית ראו למשל . 138ש "לעיל ה, נשי� במלכוד  148
 .138ש "לעיל ה

 ).2013, די� עורכות�חנה ספר� ותלמה בר (שלושי� שנות פעילות: אשה לאשה פמיניסטית  149
 ).2001 (524, 523 כה עיוני משפט" המקרה של הפמיניז� בישראל: יבוא תרבותי"ליאורה בילסקי   150
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 של היותו לאור מתחדדות הצבאי שירות� במהל� נשי� בה� שנתקלות הבעיות). 151מקינו� קתרי� של
  152.הישראלי השוויו� במיתוס חשוב נדב� הצבאי השירות

 הדת. בישראל למדינה דת בי� ההפרדה היעדר היא האמריקני היבוא של ייתיותלבע נוספת סיבה
, דתי מונופול תחת נתוני� והגירושי� הנישואי� דיני שכ�, נשי� להפליית המרכזיי� המקורות אחד היא
 מקומית לתאוריה זקוקי� אנו כ� משו� ג�. פטריארכליות דתות ה� בישראל המוכרות הדתות וכל

 הליברלי האמריקני הפמיניז� (ישראליות לנשי� הייחודיי� לאתגרי� שמתאימי� כלי� להציע המסוגלת
  ).ההפליה לבעיית הולמי� פתרונות בהצעת הדתי המונופול בהינת� במיוחד כושל

153למעשה מתאוריה המשפטי הפמיניז� בספרה השוותה רימלט נויה
 האמריקניות הגישות את 

 הצביעה היא. המיני� בי� השוויו� לקידו� ככלי המשפט של האפקטיביות מידת מבחינת והישראליות
 ידי על זכויות של רטוריקה אומצה כאשר: לישראלי האמריקני הפמיניז� בי� מושגיי� הבדלי� על

 את שהדגיש ,האמריקני הפמיניז� מ� יבוא הייתה היא 154,פרידמ� מרשה כמו פמיניסטיות פעילות
 פחות מתאי� שוויו� על ולא חירות על האמריקני הדגש 155.המיני� בי� השוויו� את ולא האישה חירות

  .שוויו� לקד� ביכולתו למוגבל האמריקני הפמיניז� יבוא את והופ� הישראלי להקשר
 ההשראה לשאיבת באשר המשפטית באקדמיה פמיניסטיות�הפני� המחלוקות מ� כמה רק ה� אלו

 הישראלי בהקשר הנטועה ישראלית פמיניסטית תאוריה של לעיצובה ובאשר האמריקני הפמיניז� מ�
 בהקשר האמריקני המשפטי הפמיניז� יבוא את לראות יש. לו המיוחדי� והבעיות האתגרי� על ועונה
 של ובוגרי� בוגרות על ברובה מסתמכת זו. הישראלית המשפטית האקדמיה מבנה של הרחב

 פרסו� הוא הישראלי� הסגל חברי רוב בעבור המרכזי הקידו� ומכשיר, אמריקניות אוניברסיטאות
 אפוא היא הישראלית המשפטית באקדמיה האמריקנית ההטיה 156.אמריקניי� משפטיי� עת בכתבי

  157.בכלל הישראלית האקדמיה של אמריקנית הטיה של יותר רחבה מתמונה חלק
 בית"הלהט האקדמיה ג� שכ�, בישראל בי�"להט זכויות על לחשיבה במיוחד רלוונטית זו סוגיה

 באוניברסיטאות שלמדו צעירי� מרצי� ביוזמת היתר בי�, אמריקניות תאוריות ביבוא כהדר את החלה
 המקראה עורכי. שלה� בקורסי� הקוויריות התאוריות הוראת את לשלב לאר� שוב� ע� והחלו ל"בחו

 THE LESBIAN AND GAY STUDIES READER בש� אמריקנית ממקראה השראה שאבו" למיניות מעבר"

 
151  MACKINNON, SEXUAL HARASSMENT ,90ש "לעיל ה. 
 .532' בעמ, 150ש "לעיל ה, בילסקי  152
 המאבק לשוויו� בי� המיני� בישראל ובארצות –תיאוריה למעשה המשפטי מ הפמיניז�נויה רימלט   153

 ).2010 (הברית
 .138ש "לעיל ה, גולה באר� המובטחת פרידמ� :ראו את ספרה  154
 .142' בעמ, 153ש "לעיל ה, הפמיניז� המשפטי מתיאוריה למעשהרימלט   155
 ,Haim Sandberg; )1982 (425 יב משפטי�" על הוראת המשפט בארצות הברית ובישראל" ויסמ� יהושע  156

Legal Colonialism – Americanization of Legal Education in Israel, 10 GLOBAL JURIST 1, 23 (2009) ;
 419יד  המשפט" האמריקניזציה של החינו� המשפטי בישראל: קולוניאליז� תרבותי"חיי� זנדברג 

)2011.( 
 ).2014 (143–139, 79 יט המשפט" דיאלוג על החינו� המשפטי"צבי טריגר ומנח� מאוטנר   157
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 לעריכת המקורי הרעיו� במימוש קשייה� על התודה בדברי סיפרו א� וה� �1993,158ב שפורסמה
  159".מדי מוקד� היה זה "כי שננטש רעיו�, מקומיי� וכותבי� כותבות מאת מקראה

  מזרחי פמיניז�: השחור האמריקני הפמיניז� של יישו�) ג(

 אותו, הלבנות הנשי� של הפמיניז� שהוא הייתה הברית מארצות המיובא הפמיניז� על הביקורות אחת
 חוות שנשי� השוני� ההפליה סוגי ובהחמצת ושוות כזהות הנשי� כל בראיית שחוטא פמיניז�

 הישראלי שהפמיניז� הזכויות. בזהויותיה� אחרי� רכיבי� על ג� אלא נשי� היות� על רק לא בהתבסס
) זה מאבק של לשיאו נחשבת 160מילר כשפרשת, למשל, בצבא שוויו� (דרכו בראשית עליה� נלח�

 הזכות מאשר יותר הרבה דוחקי� הפליה סוגי ע� שמתמודדות רבות נשי� בעיני למותרות נחשבו
 162בילסקי שמצייני� כפי, ואול� 161.ורצח אונס, במשפחה אלימות למשל כמו, טיס לקורס להתקבל

 תיחבר, תרבותי רקע על נוצר הוא וג�, הברית מארצות מיובא השחור הפמיניז� ג� 163,בארי�'וג
  .מזרחיות נשי� או פלסטיניות נשי�, למשל, המאפיי� מזה שונה ומשפטי

 מורכבות על הצביעו, האמריקני השחור מהפמיניז� השראה שואבות שחלק�, מזרחיות פמיניסטיות
 החוויה את מזהה אינו האשכנזי הפמיניז�. מזרחיות רק ולא נשי� רק לא ה�: מזרחיות נשי� של הזהות

 לנשי� הייחודיות ההפליה צורות ע� להתמודדות כלי� מספק אינו כ� ובשל, זוה והשונה הייחודית
 נשי� של חייה�', אוניברסלית ישראלית אישה 'אי�", האלר�מוצפי פנינה שכתבה כפי 164.מזרחיות
 ספר� חנה 165".והתרבותי הגאוגרפי וממיקומ� האתנית מזהות�, המעמדי משיוכ� מושפעי� בישראל
 הביקורתית לחשיבה מקביל או נוס� מסלול מציעה אינה המזרחי הפמיניז� של הביקורת"ש הדגישה

 שיצרו החברתיות המסגרות של ואתגור ההגמונית החשיבה של פירוק מציעה היא אלא, הפמיניסטית
 מי 166."יחד ג� וגברי� נשי� סובלי� שמה� המעמדיי� הפערי� ואת התרבותי הדיכוי את ומייצרות

 של בהקשר דווקא לאו – הישראלי במשפט מזרחי� נגד ההפליה תבחשיפ במחקריה רבות שעסקה
 בביקורת ג� שעוסקת משפטנית, ביטו� יפעת ר"ד היא – בכלל מזרחי� אלא, מזרחיות נשי� הפליית

 
158  THE LESBIAN AND GAY STUDIES READER (Henry Abelove, Michele Aina Barale & David M. 

Halperin eds., 1993). 
לסביי� �מבחר מאמרי� בלימודי� הומו – מעבר למיניות" תודות"עמליה זיו ואור� קנר , יאיר קדר  159

 ).2003, עמליה זיו ואור� קנר עורכי�, יאיר קדר (7 ותיאוריה קווירית
לניתוח של פסק די� זה ברוח הפמיניז� ). 1995 (94) 4(ד מט"פ, שר הביטחו�' מילר נ �4541/94 "בג  160

 ).2000 (18  טפלילי� פמיניז� ואזרחות$ – רדאי $הצבא רנסיספהליברלי ראו למשל 
לאומיות ופמיניז� במשפט , אזרחות: חס� ג!בארי� $לקראת גישות ביקורתיות של המיעוט הפלסטיני  161

 ).2000 (70–57, 53 ט פלילי� הישראלי$
 .537' בעמ, 150ש "לעיל ה, בילסקי  162
 .66' בעמ, 161ש "לעיל ה, בארי�'ג  163
 .222 'בעמ, 1ש "לעיל ה, מי� מיגדר פוליטיקה"  בי� מזרח למערב–פמיניז� מזרחי "כלב �הנרייט דהא�  164
" קווי� לקראת היסטוריוגרפיה ביקורתית פמיניסטית ישראלית: אשכנזייה שנשבתה"האלר �פנינה מוצפי  165

,  ושאול רגב עורכי�טובה כה� (268, 267 סיפורה של היהודייה בת המזרח:  אשה ממזרח–אשה במזרח 
2005.( 

 .332' בעמ, 15 ש"לעיל ה, ]"י�[פמיניזמ"ספר�   166
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 פמיניסטית פוליטיקה, לאחותי והיצירות המחקרי�, המאמרי� קוב� 167.הנזיקי� דיני של פמיניסטית

 שפמיניסטיות ומעמד זהות של לשאלות שונות וגישות שוני� לותקו מאגד, �2007ב שהופיע, מזרחית
  168.בה� עוסקות מזרחיות

  דתי�יהודי פמיניז�) ד(

 מורכבי� לדת פמיניז� בי� היחסי�, וגירושי� נישואי� על דתי מונופול יש כאמור שבה, בישראל
 בעשורי� צומחי� רבות דתות בתו�? זו ע� זו בשלו� לחיות יכולות ופמיניז� דת הא�. במיוחד
 ביקורות ג� ובכלל�, דתות באות� המקובלות הפרשנויות כלפי ביקורתיי� זרמי� י�האחרונ

 לעתי� שעשויי�, הדתיי� התכני� ע� הפמיניסטית זהות� את ליישב המבקשות נשי� של, פמיניסטיות
  .פוגעניי� להיות
� טובה. בהלכה נשי� נגד יהההפל ע� שונות בדרכי� שמתמודד אורתודוקסי פמיניז� יש, למשל, כ
 ידי על המוצגות הלכתיות סוגיות ע� ביקורתית התמודדות מציעות כה� ואורה גורדי� רחל, הרטמ�
 169.נשי� ותפילת המיני� בי� הפרדה, צניעות דוגמת, בלתה שאי� כאמת האורתודוקסי הרבני הממסד

 יהודיות ג� כוללת קבוצהה (אורתודוקסיות פמיניסטיות ה�" הכותל נשות "בארגו� מהחברות חלק
 העותרות בי� 170.שונות מפלות להלכות פמיניסטית פרשנות המציעות) וקונסרבטיביות רפורמיות
 דיני בתחו� 171.חרדיות נשי� היו הציבורית בתחבורה המיני� בי� ההפרדה נגד �"לבג והעותרי�
 של המוסדית תבביקור וה� ההלכה בביקורת ה� עוסקי� קדרי�הלפרי� רות של מחקריה, המשפחה
 דתית�הפמיניסטית לפעילות ה� ספורות דוגמאות רק ה� אלו 172.הרבני הדי� בית דייני – מפעיליה

  .המשפטית בזירה פמיניסטי לאקטיביז� וה� האקדמית

 
על טיבה וט&ָבה "יפעת ביטו� ; )2011 (455 מא משפטי�" 'יש'כ' אי�' ה–מזרחי� במשפט "יפעת ביטו�   167

 ).2011 (75 ד מעשי משפט" המזרחי� בישראל בי� הגלוי לנסתר: של הפליה
 ).2007, שלומית ליר עורכת (פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, לאחותי  168
169  TOVA HARTMAN, FEMINISM ENCOUNTERS TRADITIONAL JUDAISM: RESISTANCE AND ACCOMMODATION 

לשאלת : משני עברי המחיצהאורה כה� ; )1999 (צניעות האישה בעיד� המודרניאורה כה� ; (2007) 48–47
 מאבק� של נשי� –' שבת בבוקר יו� יפה'"רחל גורדי� ; )2007 ( בהלכה היהודיתההפרדה המגדרית

,  ופמיניז�מגדר, עיוני� במשפט" בקהילה האורתודוקסית לשותפות בבית הכנסת ובריטואלי� הדתיי�
שלא בא , נוגע לסוגיות אלהיש ריבוי קולות ביהדות האורתודוקסית ב. 158–149, 143' בעמ, 97ש "לעיל ה

פרקי� במדיניות :  קריאת נשי� בתורה–דרכה של הלכה דניאל שפרבר ראו ג� . לידי ביטוי בשיח הציבורי
:  ולא לבנותי�! הרהורי� מ� העבר השני של המחיצה–ושיננת� לבני� ' $רות הלפרי� קדרי; )2007 (פסיקה

הדרת הנשי� "אדמיאל קוסמ� ; )2002 (353יח מחקרי משפט  " הכללה והדרה של נשי� בשפת ההלכהעל
 .www.haaretz.co.il/literature/safrut/print/1.1610603) 6.1.2012 (האר�" או הדר הנשי�

 Pnina Lahav, Seeking Recognition: Women’s Struggle for Full Citizenship in the Community ofראו   170
Religious Worship in GENDERING RELIGION AND POLITICS: UNTANGLING MODERNITIES 125, 138 

(Hanna Herzog and Ann Braude eds., 2009) . בפועל� של נשות הכותל ובמאבקיה� �לעיו� מקי
 WOMEN OF THE WALL: CLAIMING SACRED GROUND AT JUDAISM'S HOLYהציבוריי� והמשפטיי� ראו 

SITE (Phyllis Chesler and Rivka Haut eds., 2003). 
 ).5.1.2011, פורס� בנבו (משרד התחבורה' רג� נ �746/07 "בג  171
; )2000 (451כב  תלפיות " בדיני נישואי� וגירושי� בהלכההבניית המגדר "קדרי�ראו למשל רות הלפרי�  172

הצדק השוויו� , על הכבוד:  לקראת השלמה–דיני משפחה אזרחיי� נוסח ישראל  "קדרי�רות הלפרי�
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 לנשי� תורנית השכלה עניינו לעצמ� הציבו אורתודוקסיות יהודיות שפמיניסטיות האתגרי� אחד
 לקוחות המייצגי�, הרבניי� הטועני� למקצוע נשי� כניסת על המאבק וזה. הרבניי� הדי� בבתי וייצוג�

 פי על א� (רבניות כטוענות לשמש נשי� יכלו לא התשעי� שנות לתחילת עד. הרבניי� הדי� בבתי
 רבני כטוע� הסמכה לקבל שכדי משו�, )הרבניי� הדי� בבתי לקוחות בעת בה ייצגו די� עורכות שנשי�

�, הדרישות שינוי על מאבק בעקבות. בישיבה ללמוד יכולות אינ� ונשי�, שיבהי בוגר להיות היה צרי
 כטוענות הרבניי� הדי� בבתי לקוחות לייצג הסמכה לקבל יכלו זה לצור� שהוכרו מוסדות בוגרות נשי�

  173.להכשיל� הרבי� והניסיונות הרבני הממסד של הנחרצת התנגדותו א� על, רבניות
 שמציבות האתגר כמו (מבחירה הדת ציוויי את עצמו על קבלשמ פמיניז� מציב מיוחד אתגר
 כיצד). לאמה�ת ולהתמסר עבודת� את לעזוב הלידה לאחר שבוחרות קריירה נשות הליברלי לפמיניז�

 זאת עושות שה� וטוענות ראש� על אב'חיג שעוטות מוסלמיות נשי� של טענות ע� להתמודד נית�
? הציבורית בתחבורה המיני� בי� בהפרדה התומכות דיותחר נשי� של טענות או? חופשית מבחירה

 אל ג�, זה בפרק שנסקרי� הפמיניז� של הרבי� הזרמי� כמו 174?פמיניסטיות אלה נשי� הא�
 הדתי הפמיניז� של שוני� בזרמי� שכ�, "פמיניזמי� "כאל להתייחס יותר ראוי דתי�היהודי הפמיניז�

 .אויהר האישה מעמד של וסותרות שונות תפיסות יש

  פלסטיני פמיניז� )ה(

 מציבות ה� ג� – עליה� שכותבות מי ושל פלסטיניות כותבות של – פלסטיניות פמיניסטיות גישות
 כאלה או ישראל אזרחיות פלסטיניות, נשי�: זהות של שונות לקטגוריות התייחסות של מורכב אתגר
 על לדבר נית� לא כא� ג� לכ�. ביותלס, הטרוסקסואליות, בדואיות, נוצריות, מוסלמיות, אזרחיות שאינ�
 מהקונפליקטי� כמה ממצה לא ובאופ� בקצרה כא� אשרטט. קשיי� אות� על או אפליה של זהי� סוגי�

  .ועליה� פלסטיניות נשי� של – הפמיניסטית בספרות שנדוני�
 לדיני כפופות ישראל אזרחיות פלסטיניות נשי� ג�, בישראל למדינה דת בי� ההפרדה היעדר בשל

 דיני� ה� בישראל המוכרות הדתיות העדות כל של הדתיי� הדיני� 175.דתיי� אישי מעמד
 השיפוט לסמכות הכפופות (מוסלמיות נשי�, גירושי� בסכסוכי וה� בנישואי� ה� ולכ�, פטריארכליי�

 נמצאות) הנוצריי� הדי� בתי של השיפוט לסמכות הכפופות (נוצריות ונשי�) השרעי הדי� בית של

 
בגידת הבעל "קדרי � הלפרי�ותר; )2001( 105 יז מחקרי משפט " יושתתו מעתה דיני המשפחההכוונהו

 .)1989( ז מחקרי משפט "כעילה לכפיית גט
המכו�  �6300/93 "בג: �"ניסיונות אלה נבלמו בעקבות עתירת המכו� להכשרת טוענות רבניות לבג  173

השתלשלות הענייני� מפורטת ). 1994 (441) 4(ד מח"פ, השר לענייני דתות' להכשרת טוענות בית די� נ
טוענות רבניות בקהילה : פמיניז� ופרופסיונליז�, שליחות"מיכל שטראי ונלי אליאס , רונ� שמיר: אצל

 ).1997 (204 לח מגמות" אורתודוקסית�הדתית
 ).2013( 726–724, 703 לה עיוני משפט" הפרדה בי� גברי� לנשי� כהטרדה מינית"לדיו� ראו צבי טריגר   174
לניתוח היסטורי של מעמד� של נשי� מוסלמיות בבתי הדי� השרעיי� בפלסטי� ובסוריה במאות השבע   175

 JUDITH E. TUCKER, IN THE HOUSE OF THE LAW: GENDER AND ISLAMIC LAWעשרה והשמונה עשרה ראו 

IN OTTOMAN SYRIA AND PALESTINE (2000).  
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 מובנית נחיתות בעמדת נמצאות מוסלמיות נשי�, מזאת יתרה 176.זוג� בני לעומת ניכרת חיתותנ בעמדת
  177.הגבר של זה לעומת כנחות מעמד� הבניית בשל, נשי� היות� מעצ�

 לנסיגה הביא �1947ב החלוקה החלטת לאחר הפלסטיניות הערי� חורב�, חס� מנאר שטענה כפי
, המגדר ביחסי לרבות, רבי� שינויי� של כסוכנת, טיניתהפלס העיר 178.פלסטיניות נשי� של במעמד�

 של הרומנטיזציה. יחד ג� והפלסטינית הציונית מההיסטוריוגרפיה הושכחה ג� אבל פיזית נחרבה
 של במעמד� משמעותיות התקדמויות להשכחת תרמה מסורתית�כפרית כחברה הפלסטינית החברה

  179.חורלא שני� אות� והסיגה, עירוניות פלסטיניות נשי�
: הלאו� לבי� והמגדר המי� שבי� זו היא פלסטיניות נשי� של בחייה� נוספת הצטלבות נקודת

�הישראלית בחברה מהפליה סובלות ג� ה� א�. נשי� היות� בשל מהפליה סובלות ה�, רבות כנשי�

 זה כל. בישראל שוני� חיי� במישורי לרעה מופלי� בכלל שערבי� כש� 180,ערביות היות� בשל יהודית
 כלומר, הכבושי� השטחי� תושבות פלסטיניות נשי� מתמודדות שאת� מהבעיות השינוי תכלית שונה

 רלוונטי – קולוניאלי�פוסט פמיניז� – כה עד הוזכר שלא פמיניסטי זר� 181.ישראל אזרחיות שאינ� מי
 אליקולוני� הפוסט הפמיניז�. השטחי� תושבות פלסטיניות נשי� סובלות שמה� האפליה סוגי לניתוח

 לידי הבאי� הערכי� הבדלי ואת המערב ידי על" השלישי העול� "של והנישול הניצול היבט את מאיר
  182".השלישי עול�"ב והדת המסורת, המשפחה מוסד של השונה במקומו, היתר בי�, ביטוי

  בישראל פמיניסטיות מחלוקות) ו(

, תאורטי�אינטלקטואלי יו�לע רק ולא חברתי לשינוי הפמיניז� של השוני� הזרמי� מחויבות בשל
 ברמה ה� ביניה� חלוקות, האמריקניות עמיתותיה� כמו, ישראליות פמיניסטיות ופעילות תאורטיקניות

  .הנשי� אפליית לבעיית יותר הטובה הגישה בדבר, המעשית ברמה וה� המושגית

 
 תהליכי שינוי במעמד� של נשי� מוסלמיות –כח בית הדי� השרעי לנועל נשי� בבית הדי� השרעי ראו   176

 הטלת –מאחורי הרעלה " ראו ג� גילה שטופלר). 2012, ליאת קוזמא עורכת (בישראל ובמזרח התיכו�
 ).2010 (191 יב משפט וממשל "לנשי� במדינות ליברליות ראש �סויהגבלות על עטיית כי

 .188–187' בעמ, 142ש "לעיל ה, בקראבו   177
 205, 197, 27 אוריה וביקורתית" המנצחי� והמנוצחי�: חורב� העיר והמלחמה נגד הזיכרו�"מנאר חס�   178

)2005.( 
למחקר שבוח� את מאבק� של נשי� בדוויות בישראל של ימינו לרכישת השכלה ראו סראב . ש�  179

 .)2008(  של נשי� בדוויות משכילותסיפוריה� – ואהובות מודרותקווידר �אבורביעה
 Hanna Herzog, ‘Both an Arab and a Woman': Gendered, Racialised Experiences ofראו למשל   180

Female Palestinian Citizens of Israel, 10 SOCIAL IDENTITIES 53 (2004).  
ויח מגזענות ומסקסיז� בחברה מי מרודה אלנאבולסי 'עוד על הקשר בי� גזענות לסקסיז� ראו אצל רג  181

דוח זה הוא פרויקט משות� של תנועת אחותי ועמותת ערוס אלבחר למע� האישה ). 2013 (?האזרחית
 .ביפו

תחת "נדרה טלפדה מוהנטי 'ראו ג� צ. 83–82' בעמ, 23ש "לעיל ה, דמוקרטיה ופמיניז�ביזאוי �פוגל  182
 ;415' עמב, 33ש "לעיל ה, ללמוד פמיניז�" ות פמיניסטית ושיחי� קולוניאליי�הג: עיניי� מערביות

 in ,Speculations on Widow Sacrifice: ?Can the Subaltern Speak ,Gayatri Chakravorty Spivak
, .rry Grossberg edsCary Nelson and La( 271 ULTURECNTERPRETATION OF IARXISM AND THE M
)1988.  
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 אליהישר למשפט לטענתה שמותאמת, מקורית ישראלית פמיניסטית תאוריה הציעה קמיר אורית
 למניעת החוק, למשל (חקיקה לקידו� בפועלה וה� האקדמית בכתיבתה ה�. הישראלית ולתרבות

. אות� מזהה שהיא כפי, האד� כבוד מושג של השונות משמעויותיו על נשענת קמיר, )183מינית הטרדה
 תפיסת לנוכח מעוצב קמיר של הישראלי הפמיניז� 184.מקורי ישראלי יסוד בחוק המעוג� ער� זהו

, הפסיבי, "נשי"ה היהודי הגבר סטריאוטיפ של כדחייה שצמחה, המדינית הציונית במחשבה ריותהגב
 קמיר 185).אנטישמיי� סטריאוטיפי� של אימו� שהיא תפיסה (אותו מפרנסת שאשתו הישיבה תלמיד
 יותר ומועיל יותר נכו� ופורנוגרפיה בכבוד פגיעה בשל נשי� רצח, אונס כגו� סוגיות שניתוח סבורה

  .הברית מארצות מיובא ולא הישראלי בהקשר מעוג� הוא שכ�, וחוה אד� כבוד של פמיניז� אורל
, לדעתה, שהמיר קמיר של מהדיו� ה� – השוויו� מושג היעדר את מבקרת, זאת לעומת, רימלט נויה

 במעמד שעסקה המוקדמת הישראלית החקיקה שבבסיס מהרציונלי� וה�, האד� בכבוד השוויו� את
, למשל (נשי� של במעמד� לדיו� מוצא נקודת שימשה הנשית השונ�תש כ� על מצביעה ימלטר. האישה
 הצדקהוכ) 1949–ט"התש, ביטחו� שירות וחוק 1951–א"התשי, שהיהא זכויות שיווי חוק על בדיוני�

) לידה חופשת, למשל (לנשי� שהוענקו סוציאליות זכויות מגוו� 186.ומדירי� מפלי� הסדרי� חקיקתל
 לאפשר נועדו אלה זכויות 187.המיני� בי� השוויו� קידו� למע� ולא נשית שונות של תפיסה מתו� ניתנו

 תפקיד� מילוי בי� לשלב היותר ולכל, בית וכעקרות כאמהות המסורתי תפקיד� את לממש לנשי�
 נשי�, לטענתה 188."האימהי התפקיד למילוי עדיפות מת� תו�", לבית מחו� עבודה ובי� כאמהות

 ושל זכויות של רטוריקה היעדר בשל המדינה קו� לאחר הראשוני� העשורי� בשני כבד ירמח שילמו
 השבעי� בשנות והפמיניסטי המשפטי לשיח השוויו� כניסת 189.ההפלות בסוגיית למשל, שוויו�

 מפלי� הסדרי� ליצירת כהצדקה המיני� בי� בשוני השימוש את, רימלט לטענת ,הפסיקה לא והשמוני�
 הגישה ברוח 190,רלוונטית תכשונ� ותפיסת� לידה, ריו�יה, להפלה הנוגע בכל בעיקר, י�אוטיפיסטר או

  .לשוויו� האריסטוטליאנית
 האפליה למיגור ככלי – המהותי וה� הפורמלי ה� – השוויו� מגבלות למרות כי טוענת רימלט
 למניעת חוקב שהתרח כזה ניסיו�. בעייתי הוא ג� השוויו� על לוותר הניסיו�, נשי� נגד המשפטית

 
מילי� במחלוקות תאורטיות ובנתוני� אמפיריי� ראו , לדיו� מקי� בסוגי� השוני� של הטרדה מינית  183

 ).2011, ליאת לבנו� עורכת ( סוגיות בהטרדה מינית מילולית–מטרידות 
 ).2007 (משפטי וחברתי,  פמיניז� ישראלי–כבוד אד� וחוה אורית קמיר   184
, 11 תיאוריה וביקורת" ציונות ומיניות באלטנוילנד: הכמיהה להטרוסקסואליות" מיכאל גלוזמ� ראו למשל  185

, מעבר למיניות" אנטישמיות והמצאת אדיפוס, הומופוביה: פרויד ופליס"דניאל בויארי� ; )1997 (145
האנטישמיות " ת מראה של האנטישמיותהציונות כתמונ"פלד �רינה רק�; 272' בעמ, 159ש "לעיל ה

" האד� החדש"רינה פלד ; )2000, יעקב בורוט ועודד היילברונר עורכי� (133  הערכה מחדש–הגרמנית 
 –הגו� הציוני מיכאל גלוזמ� ; )2002 (השומר הצעיר ושורשיו האירופיי�: של המהפכה הציונית

 מיתוסי� –חרושת הישראליות משה צוקרמ� ; )2007 (מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, לאומיות
נישואי� וגירושי� בי� יהודי� : יש מדינה לאהבה"צבי טריגר ; )2001 (192 ואידיאולוגיה בחברה מסוכסכת

 .)2005, נפתלי וחנה נוה עורכות�ארנה ב� (217–213, 173 משפטי� על אהבה" ישראל�במדינת
 .131' בעמ, 153ש " הלעיל, הפמיניז� המשפטי מתיאוריה למעשהרימלט   186
 .137' בעמ, ש�  187
 .138' בעמ, ש�  188
 .142–138' בעמ, ש�  189
 .145' בעמ, ש�  190
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 הגנה של מטעמי� מגדרית ניטרלית בלשו� מינית הטרדה אוסר אשר, 1998–ח"התשנ, מינית הטרדה
 אורית (פמיניסטית יוזמה הייתה החוק לחקיקת היוזמה 191.בשוויו� פגיעה של ולא האד� כבוד על

 הייתה שוויו�ב ולא שלו המכונ� כעיקרו�" האד� כבוד"ב והבחירה 192,)החוק יוזמות בי� הייתה קמיר
 אי�ש העובדה את, במתכוו� שלא, החוק נוסח טשטש כ� שבשל סבורה רימלט 193.ומכוונת מודעת
 :ועוד זאת 194.נשי� ה� ממנה הסובלות שרוב בתופעה אלא, ממנה סובל אד� שכל בתופעה מדובר

, החוק חקיקת מאז שחלפו בשני� מינית הטרדה בתיקי שדנו, המשפט בתי שעשו השימוש, לדבריה
 הכבוד מושגי מורכבות 195.המידות טוהר ועל מוסרה על השמירה את במרכז העמיד" כבוד "במונח

 אל חלחלה לא 196מינית מוטרדות ה� כאשר נפגעות שנשי� הפגיעה להבנת ככלי קמיר אורית שהציעה
 במוב�" כבוד"כ לרוב הוב�, החוק מטרת על שמכריז, לחוק 1 שבסעי�" כבוד"ה; משימ באופ� הפסיקה

  .מיני מוסר על בשמירה ההתמקדות ומכא�, )קמיר של בתאוריה" כבוד הדרת ("בלבד honor של
 קשורי� – הפוליטית בפעילות ג� כמו באקדמיה – פמיניסטיות בי� מחלוקת של אחרי� צירי�

, השמוני� משנות החל, בישראל"ש, למשל, ציינה באו� דלית. לעיל שנדונו זהות של שונות בקטגוריות
 של במונחיה" לב� רפורמיסטי פמיניז� ["כזה בפמיניז� השתמשו והגבוה הבינוני המעמד בנות נשי�

 ג� כמו במחקרה – קשרה ג� באו� 197".והכלכלי המקצועי לקידומ� ככלי] ט"צ – הוקס בל
 בקבוצות פגיעה לבי� לסביות של הפליה בי� –") שחורה כביסה "הקבוצה במסגרת (שלה באקטיביז�

 הפעילות מראשונות, פרידמ� מרשה לה קדמה 198.הכיבוש שגור� עהלפגי ובפרט, אחרות
 לסביות זכויות, נשי� זכויות בי� שקשרה, ולסבית כנסת חברת, השבעי� בשנות היהודיות הפמיניסטיות

  199.ישראל אזרחי הפלסטיני� וזכויות והומואי�
 הפמיניסטית עההתנו של שכוחה לכ�, ביזאוי�פוגל לדעת, גורמת הנשי� ארגוני של ההפרגמנטצי

 אלה ע� אלה פעולה לשת� שלא רבי� נשי� ארגוני של בחירת� את מבקרת היא 200.מוגבל בישראל
 הפיצול 201.מוטעית באסטרטגיה שמדובר וסבורה, הממסדית הפוליטית המערכת בתו� לפעול ולא
 לעומת ישראליות נשי� של היחסית הפוליטית חולשת� את להסביר הוא ג� ,לדעתה, יכול הזה

 
 .225–224' בעמ, ש�  191
א פגיעה בשוויו� או בכבוד הא� הטרדה מינית הי: איזו מי� הטרדה"ראשיתו במאמרה של אורית קמיר   192

 ).1998 (317ט  כמשפטי� "?האד�
 .ש�  193
 .254' בעמ, 153ש "לעיל ה, הפמיניז� המשפטי מתיאוריה למעשהרימלט   194
 .225–224' בעמ, ש�  195
 ישראליות –שאלה של כבוד ראו ג� אורית קמיר . 189–170' בעמ, 90ש "לעיל ה ,זה מטריד אותיקמיר   196

בשני ספרי� אלה . 86–64 'בעמ, 184ש "לעיל ה, כבוד אד� וחוהקמיר ; )2004 (42–19 וכבוד האד�
כבוד , כבוד סגולי, הדרת כבוד(הציגה קמיר את ארבעת המובני� השוני� של מושג הכבוד שהיא זיהתה 

שג כבוד האד� ומשתמש בו והשתמשה בה� כדי להציע פמיניז� ישראלי הנשע� על מו) מחיה והילת כבוד
 .כבסיס הערכי לתפיסתה הפמיניסטית

 .9' בעמ, 100ש "לעיל ה, "מבוא לקורא הישראלי"באו�   197
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 של הבעייתי ומהצד הנשי� ארגוני בי� הפיצול מהשלכות ללמוד כמוב� ורצוי כדאי .בעול� מיתותיה�ע
  .בישראל הגאה הקהילה זכויות בקידו� עוסקי� כאשר ג� הזכויות פוליטיקת

  הגאה הקהילה וזכויות הקווירית התאוריה, "לסביי��הומו לימודי�". ג

 של צאצאי� הקווירית ובתאוריה) Gay and Lesbian Studies (לסביי��ההומו בלימודי� הרואי� יש
 כמייצג אחד אנושי בדג� והשימוש האוניברסלי היחס שסכנת לנו הראו השוני� הפמיניזמי�. הפמיניז�

 די. וחברותיה חבריה, הגאה הקהילה זכויות בקידו� שעוסקי� למי ג� אורבת האנוש ובני בנות כל את
" לסבית�ההומו הקהילה"מ – לקהילה להתייחסות בנוגע שחל המונחי� בשינוי להיזכר

  202".בי�"להט"ל
 שא� בכ� ולהכיר, בית"הלהט הזהות של לאוניברסליות מודעת לא מטענה להיזהר חשוב, לענייננו

 לסביות: שווי� אינ� ההפליה סוגי, לרעה מופלית הטרוסקסואלית שבתנח שאינה מי שכל פי על
. פטריארכלי עדיי� ועולמנו, נשי� ג� ה� הכול אחרי. י�הומוא מאשר שוני� אפליה מסוגי סובלות

 ביסקסואלי� ג� כ�. הפליה של אחרי� מסוגי� ה� ג� סובלי� וטרנסקסואליות טרנסקסואלי�
 Gay and Lesbian" (לסביי��הומו לימודי�"כ שהחל האקדמי התחו� ג�, כ� בשל. וביסקסואליות

Studies (ל שמו את שינה�LGBT Studies) Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender/Transexual (
  .בעתיד ישתנה עוד שהש� להניח וסביר

 את, ההפליה מקורות את לעומק להבי� כדי מספיק אינו המיניות הזהויות פירוק ג�, ואול�
 בסול� שלנו המיקו� את מעצבות זהות של נוספות קטגוריות שכ�, למגר$ הדרכי� ואת השפעותיה

 בנוגע; ודת לאו� – בכלל לישראלי� בנוגע; עדתי מוצא – ויהודיות ליהודי� בנוגע: החברתי
�סוציו מעמד – לכול� בנוגע; הכבושי� השטחי� תושבי או ישראל אזרחי ה� א� – לפלסטיני�

 אקונומיי��סוציו במעמדות זהות של מסוימות לקטגוריות יתר ייצוג כמוב� יש כי א� (אקונומי
 להרכיב יש אלה כל על). וכדומה הגבוהי� בעשירוני� יותר רבי� אשכנזי� יהודי� גברי� – מסוימי�

 משימה זוהי. ְלַמשֵטָר$ והחברתית המשפטית וההירתמות האד� מיניות של המגוונת הקשת את
  .כמותה מאי� מורכבת

  הקווירית התאוריה  .1

 תאוריות מה� ירלהגד לנסות נית� לא כ�, "פמיניז� "למושג מוסכמת אחת הגדרה למצוא שקשה כש�
 שהופקעה אנגלית מילה היא" קוויר. "דיוק חוסר בהגדרה שימצאו מי שיהיו בכ� להסתכ� בלי קוויריות

 ,)מסוימי� עברית דוברי עבור" הומו"ל שקרה כמו (הפוגעני המילי� מאוצר ולסביות הומואי� ידי על
 נדרי�'טרנסג, לסביות, מואי�הו, סטרייטי� בעצמ� רואי� אינ�ש מי של זהות קטגוריית מציינת והיא

 
, הואשמתי על ידי דוברת מהקהל בהדרת הקווירי�" בי�"להט"בכנס שבו השתמשתי בביטוי , 2012�ב  202

סביר להניח שהמינוח ימשי� "). קווירי�"מייצגת ' ק�ה" (קי�"להטב"מר לי שהביטוי הנכו� הוא ונא
אייל גרוס כותב . ככל שקטגוריות נוספות של זהות יזוהו כמשמשות הצדקות להפליה, להשתנות עוד ועוד

קה של זכויות הפוליטי"ראו גרוס ". ההול� וגדל בניסיו� להוסי� לו זהויות נוספות' מרק האלפבית'"על 
 .116' בעמ, 109ש "לעיל ה, "ב"להט
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 מיניות�מגדר�מי� השילוש בביקורת העוסק כתיבה גו� היא" קווירית תאוריה "203.ביסקסואלי� או
 העול� להשקפת בניגוד וזאת, ביניה� האוטומטי הקישור של טבעיותו חוסר על להצביע ומנסה

  .הטבעי האנושי כמצב הזה השילוש את הרואה ,הפטריארכאלית
, פמיניסטיות מתאוריות שאבה הקווירית שהתאוריה ההשראה על מצביעי� גרוס איילו זיו עמליה

 אקטיביז� לבי� מדעי� אינטלקטואלי פרויקט בי� בחיבור וה�, ומיניות מגדר, מי� שבי� הקשר באתגור ה�
 בי� הקשר של ביקורתי בפירוק בעיקר המתעניינות, פמיניסטיות תאוריות כמו שלא 204.ומשפטי חברתי

  205".מרכזית ניתוח כקטגוריית "במיניות בחרו הקוויריות התאוריות, מגדרל מי�
 ומחויבויות שונות מתודולוגיות בעלי שוני� וזרמי� רבי� קווירי� תאורטיקני� יש, הפמיניז� כמו

 מודרני�פוסט פמיניז� בי� מסוימת חפיפה יש, כ� על נוס�). סותרות ולעתי� (שונות אידאולוגיות
 חפיפה של המרכזית המייצגת היא, התאוריות שתי ע� המזוהה, באטלר ודית'ג; הקווירית לתאוריה

  206.זו
, לה� נדרש שהמשפט, הורות של קטגוריות על לחשיבה הקווירית התאוריה של לתרומה דוגמה

, פונדקאות בהלי� שנולדה לתינוקת כאב. לאור לוסיא� הפסיכואנליטיקאי של בכתיבתו למצוא נית�
 חברתית מבחינה מתפקד לאור, המשפחה את מפרנס זוגו ב� בעוד, בתו את ולגדל בבית להישאר שבחר

 208,"משקיע� אב "היותר לכל אלא, "א� "להיות יכול אינו שגבר שטענה הסביבה מול אל 207".ֵא�"כ
 לכונ� שנית�, באטלר של הפרפורמטיביות רעיו� ועל הקווירית התאוריה על בהתבסס, טוע� לאור

 שגבר הרעיו� של הפרדוקסליות שלמרות סבור הוא. ומהמגדר מהגו� במנותק אימהית סובייקטיביות
 היא" אימהות", זו גישה לפי 209.אימהות של להיות עשויה שלו הסובייקטיבית החוויה, ֵא� להיות יכול

  .מהות ולא, שמבצעי� דבר, חברתי תפקיד
 השלכות ג� יש, ספרותה לתורת בחוגי� לראשונה שצמחה, הקווירית התאוריה של מסוימי� לזרמי�

 ההטרוסקסואלית ההגמוניה את לשמר המיועדי� משפטיי� להסדרי� הנוגע בכל בעיקר, משפטיות
 ביטוי 210.הטרוסקסואליי� דגמי� תואמי� ה� כאשר רק, בכלל א�, בי�"להט בזכויות ולהכיר

 .זה ספר של פרקיו בכל כמעט למצוא נית� המשפט על הקווירית הביקורת של לפוריותה

 
" דיו� אפיסטמולוגי ומתודולוגי: תאוריה קווירית ומחקר גיאוגרפי, פמיניז�"ראו למשל ח� משגב   203

, אי ודפנה הקר עורכות'אג�מיה לביא, נבו�מיכל קרומר (153–152, 152 מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות
2014.( 

, מעבר למיניות" לסביי� ותיאוריה קווירית� לימודי� הומו: בי� תיאוריה לפוליטיקה"אייל גרוס ועמליה זיו   204
 .13–12' בעמ, 159ש "לעיל ה

 בי� פמיניז� – והרצוי  המצוי–עוד על הוויכוח בשאלת הקשר . 154' בעמ, 203ש "לעיל ה, משגב  205
 .לתאוריה קווירית ראו ש�

 ANNAMARIE: להל� כמה ספרי� מומלצי� על תאוריה קווירית, מעבר למיניותנוס� על המאמרי� במקראה   206

JAGOSE, QUEER THEORY: AN INTRODUCTION (1996); MICHAEL WARNER, THE TROUBLE WITH 

NORMAL: SEX, POLITICS, AND THE ETHICS OF QUEER LIFE (1999); WILLIAM B. TURNER, A 

GENEALOGY OF QUEER THEORY (2000) ; (פוקו והתאוריה הקוויריתתאמסי� ספארגו �אריה בובר מתרג ,
2002.( 

 ).2011 (411 יז המשפט" מחשבות על פרפורמטיביות אימהית"לוסיא� לאור   207
 .414' בעמ, ש�  208
 .415' בעמ, ש�  209
 .206 ש"ה לעיל ,WARNER; 109ש "לעיל ה, "ב" זכויות להטהפוליטיקה של"גרוס   210
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   בי�"להט זכויות ועל המשפט על השלכות: סיכו�  .2

 משקפי� ה� שכ�, המשפט של תכניו את לשנות שיש המסקנה עולה הפמיניסטיות הגישות מכל
 – הטרוסקסואלי� גברי� הכולל החלק – מהאוכלוסייה חלק של האינטרסי� ואת הצרכי� את ומשרתי�
 של יותר מורכבת הבנה המשפט תו� אל להטמיע יש. זה חלק של עולמו השקפת את ומייצגי�

 כל. חוקתי – וכמוב� פלילי, אזרחי: שוני� בהקשרי� אנשי� ובי� המיני� בי� כוח פערי ושל אינטימיות
 יהיה נית� לא, כאידאולוגיות ולא כטבעיות הפטריארכיה ואת ההטרוסקסואליות את מקבל המשפט עוד

 מוטה קשר הוא מינית ונטייה מגדר, מי� שבי� שהקשר בכ� הכרה רק. שבו המפלי� בהסדרי� לטפל
 קבלת תו� אלא להטרוסקסואלי� דמיו� של התניה בלא, בי�"הלהט זכויות את לקד� תוכל אידאולוגית

  211.קיימת זו כאשר, השונות
 שלא כאלה של ג� כמו, זה בפרק שנדונו הפמיניסטיות התאוריות של המענייני� ההיבטי� אחד

 שציינה כפי. ולשוויו� להכרה ותביעת� השתנות�, צמיחת� של, הזהויות של הדינמיות הוא, כא� נדונו
 שוני ותהליכי חברתית הבניה של תוצרי� וה�, כוחות מאבקי כדי תו� מתהוות זהויות", הלוי שרו�

 במעבר ביטוי לידי באה זו טענה 212".'טבעיות'ו הומוגניות ישויות מציינות ואינ� חברתיי� והדרה
 גמיש המשפט הא�". הגאה קהילה"ה או" בית"הלהט קהילה"ל" ההומולסבית הקהילה "על מהדיבור
 לה� ולהבטיח להתגבש שעתידות ואלה המתגבשות, הקיימות הזהויות את להכיל כדי דיו ומשוכלל

  ?ושוויו� צדק
 שונות זהויות לייצג המבקשות תנועות בי� בפיצול שגלומה הסכנה הוא זה בפרק שנדו� נוס� היבט

 לקבוצה משתייכי� כול� א� ג� – האחרות הזהויות בעלי לכאורה שמבצעי� הדרה כנגד ולטעו�
 השייכות שונות קבוצות מה� שסובלות הפליות של השוני� לסוגי� מודעות בעוד. אחת מוחלשת
 את להשכיח כדי בה� יש קהילתיי��פני� מאבקי�, הכרחית וא� חשובה" בי�"להט"ה למטריית

  .הללו המאבקי� את להכשיל א� דבר של ובסופו, אלה ותהתארגנוי קמו שבשלה� הבעיות
 בתחילה: הזמ� ע� משתנות בישראל הגאה הקהילה את שמעסיקות הבעיות, זה בספר שמודג� כפי

 באו והורות זוגיות; ובצבא בעבודה האפליה סוגיית מכ� לאחר; זכר משכב על הפלילי האיסור זה היה
 שמייחדי� הפליה של נוספי� מסוגי� סובלי� הילההק וחברי שחברות ההבנה את� ויחד אחריה�

, בעבודה הפליה נגד במאבקי� לעדיפות זכו לא ואשר, ואחרי� קווירי�, ביסקסואלי�, נדרי�'טרנסג
 ואשר דומות בסוגיות התחבטו מה� שרבי�, הפמיניז� של השוני� הזרמי�. המשפחה ובתחו� בצבא

 רלוונטיי� עדיי�, )בי"הלהט למאבק שני�ה ברבות שהפ� (לסבי�ההומו למאבק השראה שימשו
  .יחד ג� ולפעולה למחשבה לעורר ויכולי�

 
בלא , ננסי פוליקו� טוענת שעל המשפט להכיר בכל סוגי המשפחות. בתחו� ההכרה במשפחות, למשל, כ�  211

 .NANCY D. קשר לעומדי� בראש�וכמוב� בלא , קשר לשאלה א� הוקמו באמצעות נישואי� או לאו
POLIKOFF, BEYOND (STRAIGHT AND GAY) MARRIAGE: VALUING ALL FAMILIES UNDER THE LAW 

(2008).  
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 .283' בעמ, 165




