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 מבוא

  מאת

   הראל אלו� ולושינסקי  יניב,עינב מורגנשטר�

  רקע

 הדיו� של העכשווית החשיבות את מדגימי�ה משמעותיי� אירועי� שני קרו האחרונה בשנה

 במצעד בנקי שירה של הרצח :בישראל מגדרית וזהות מינית נטייה, למשפט הנוגעות בשאלות

 להכיר ינהאמריק העליו� המשפט בית של הדרמטית וההחלטה 2015 ביולי �30ב בירושלי� הגאווה

 מיניי��חד בנישואי� להכיר תובעתה לעתירה בעקבותיה הביאה אשר מיניי��חד בנישואי�

 והמשפטי הציבורי היו� סדר על אלה שאלות להעלאת תרומתנו היא זה ספר של עריכתו. בישראל

  .בישראל
 בסוגיות ה� שיטתי דיו� בתוכו המרכז משפטי ספר בישראל שאי� מתחושה הונע הפרויקט
 מעבר המאמרי� קוב�. מגדרית וזהות מינית לנטייה הנוגעות הפרקטיות בסוגיות וה� התיאורטיות

 זיו עמליה של ספרה ג� כמו קנר ואור� זיו עמליה, קידר יאיר ידי על שנער� )2003( למיניות
 העוסקי� תאורטיי� ספרי� ה�) 2013 (המיניות של והפוליטיקה פורנוגרפיה, קווירית תיאוריה

 בצד. עליה� השיח לש ביקורתית בחינה לצד ומגדר מיניות של העכשווית ובהמשגה בהיסטוריה
 זכויות, מיניי��חד נישואי� כמו ספציפיות משפטיות בשאלות רבה כתיבה ג� יש תיאורטית כתיבה

 זה ספר של תכליתו. ועוד בעבודה פליהה, אימו�, נדרי�'טרנסג של זכויות, מיניי��חד זוגות של
 לקהילת הנוגעי� הספציפיי� המשפטיי� ההסדרי� של ושיטתית מקיפה סקירה להציע היא

 להציע וכ� אלה הסדרי� על שונות מגדריות תאוריות של המעשיות ההשלכות את לבחו�, ב"הלהט
  . �לשינוי כיווני�

.  ונטייה מיניתמגדרית זהות המשפטיי� והערכיי� בנושא לדיוני� פרטני מבוא מספק הספר
 לשרת ה� את  עשויהספר. ה� שלוהמעשית הנושאי� נעשתה על בסיס החשיבות התיאורטית בחירת
 ת הקוראאתכמו ג� ,  בכללוהמשפטהנטייה המינית , המגדר תחו� להכיר את המבקשת תהקורא
 או מיניי�� חדנישואי�,  ספציפי כמו שוויו� ומגדרתחו� ע� היכרותה להעשיר את שרוצה

 שניסינו לכסות את הנושאי� שנראו לנו חשובי� ומרכזיי� א� .�נדרי'טרנסג נשי�/א של �זכויותיה
במצעדי , כ� למשל אי� פרק העוסק בילדי� ונוער במערכת החינו�. היו נושאי� שלא זכו לטיפול

 אנו. מת� מקלט לפלסטיני� חד מיניי� מ� השטחי�במיניי� ו� בני זוג חדהגירתב, מ"בבדס, גאווה
  . אחרות במסגרות החסרי� הפרקי� את להשלי� הזדמנות לאחרי� או לנו שתהיה מקווי�

 במהל� שעלו לבטי� למרות. מזו זו שונות עול� ותסתפי ותבעל ותכותב ידי לע נכתב הספר
 נדה'לאג �שלה האידאולוגית למחויבות קשר ללא ייבחרו ותהכותב כי סברנו ,הספר על העבודה

 בסיס על ולא בתחו� �מומחיות בסיס על ותכותבל פנינו. אחרת נדה'אג כלל או פרוגרסיבית
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 לתרו� יכולי� �השמר ההוגה וה� תהפרוגרסיבי יתאקטיביסטה ה�ש היא המחשבה. יה�עמדות
 בחלק המובעות לעמדות נמר� באופ� יתנגדו הקוראי� מ� מקצת כי ספק לפיכ� לנו אי�. זה ספרל

 במדיניות ג� ביטוי לידי באה זו עמדה. פוגעניות �אות ימצאו אפילו ואולי, זה ספרב המסות מ�
 הא� בחרו עצמ� הכותבי�. מושגית מהאחדה במכוו� מענונ. לטרמינולוגיה ביחס שלנו הליברלית
 זה במושג הבחירה. אחרי� ביטויי� או גאה קהילה, ק"להטבא או ב"להט כמו בביטויי� להשתמש

 להשתמש חירות לכותבי� והענקנו ,פונקציונאלית ולעתי� פוליטית לעתי� הייתה אחר או
  . הרלבנטי הפרק של הספציפיי� הצרכי� את או הפוליטית עמדת� את המשקפי� בביטויי�

 ה� הכותבי� מ� חלק. מאוד שוני� בתחומי� מומחיות בעלי כותבי� ידי על נכתבו הפרקי�
 עבודה כמו אחרי� בתחומי� או משפטי בתחו� מרצות ה� חלק�, פילוסופי� או תאורטיקני�

 נמסרו הפרקי� כל. פוליטיות אקטיביסטיות או די� עורכות ה� וחלק� המדינה מדע או סוציאלית
 בי� קונפליקטי� נתגלעו לעתי�. הכותבי� ע� דיאלוג ניהלו אשר למערכת חיצוניי� לקוראי�
 המובא לטקסט משמעותית תרומה תר� זה דיאלוג כי סבורי� אנו א� הכותבי� ובי� הקוראי�

  . בפניכ�
 ה� רי�אח, תיאורטי דגש בעלי ה� מהפרקי� חלק, שלה� וההטרוגניות הכותבי� ריבוי בהינת�

 של השילוב. דוקטרינרי�משפטי דגש בעלי ה� אחרי� ולבסו� השוואתי או היסטורי דגש בעלי
 הספר את מעשיר זה שילוב. הכותבי� זהות של נמנע בלתי תוצר רק איננו השונות המתודולוגיות

 הנוגעות בשאלות וערכי משפטי לטיפול הרלבנטיות מתודולוגיות של למגוו� הקוראת את וחוש�
  . מגדרית וזהות מינית ייהנטל

 בשפה במודע לפיכ� נכתבו ה�. שוטפת קריאה קוראל להציע כוונה מתו� נכתבו הפרקי�
 המרכזיות השאלות של בסיסית הבנה הקוראי� לציבור לאפשר הייתה התכלית .ובהירה נגישה

 �בה התחומי� של ממצות סקירות מספקי� אינ� הפרקי� מרביתש מכא�. הספר שמעלה �בנושאי
 כולל פרק כל ,השוני� התחומי� ע� היכרותו את להרחיב לקורא לאפשר מנת על. עוסקי� ה�

 הספר מפרקי חלק. נוספת ותלהתעמק דרכי� מפת לקורא מציע וכ�, מרכזיי� מקורותל הפניה
  . ממוקד באופ� יותר מצומצמת משפטית סוגיה להאיר נועדו ה� :ה� כ� וכשמ�" זרקורי� "מכוני�
 אל ג� אלא עצמה ב"הלהט קהילת אל הספר של בפנייה רק לא מיוחדת שיבותח רואי� אנו
 על ג� רבות אותנו מלמד הוא ב"הלהט בקהילת מתמקד שהספר שעה. ההטרוסקסואלי הציבור
 בי� הפנימיי� המתחי�, ומגבלותיו האד� זכויות שיח, וחברה משפט יחסי של כלליות שאלות
 ,כ�. ועוד חברתיות רפורמות ולמנוע לעכב או לסייע וליכ המשפט בה� האופני�, מיעוט קבוצות
 הפמיניסטיות והביקורות פונדקאיות בנשי� הומוסקסואליי� זוגות של ההסתייעות שאלת ,לדוגמה

 ג� כ�. הפונדקאות בשאלת הכללי הציבורי לשיח נטיותברל ינ�ה זה הורות אמצעי נגד שמועלות
 בקהילה מגזרי� של והדרישה הנישואי� מוסד דנג בית"הלהט הקהילה מתו� המושמעת הביקורת

 היא, ונשי� גברי� בי� היררכיה רבי� של לדעת� המקבע, זה למוסד �עצמ להכפי� בית"הלהט
 ג� דיאלוג של לפיתוחו יתרו� הספר כי תקווה אנו. מבוטלת לא ציבורית נטיותברל בה שיש סוגיה

  .אלה בנושאי�

  הספר פרקי

 העוסקת ,ברק אהר� פרופסור, בדימוס העליו� המשפט בית שיאנ ידי על שנכתבה הקדמה לאחר

 משבעה הספר בנוי, וחירותו האד� כבוד: יסוד בחוק נתהמוג כבודל זכותל ב"להט זכויות בי� ביחס
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 הבוחני� פרקי� ארבעה כולל והיסטוריות דתיות, תאורטיות פרספקטיבות ,הראשו� החלק. חלקי�

, בישראל הלסבית ההיסטוריה, בעול� מוסקסואליתההו השחרור תנועת של ההיסטוריה את

 היהודית ההלכה: היהדות של היחס את וכ� בי�"להט לזכויות ויחס� פמיניסטיות תיאוריות

 השתמשה בה� הערכי� את בוח�, יסוד ערכי ,השני החלק .מיניי� למיעוטי� היהודיות והקהילות

 מפרספקטיבה ה� בוחני� אנו זה פרקב. חבריה של זכויותיה� את ולקד� לבסס כדי הגאה הקהילה

. האד� כבוד וכ� חירות, פרטיות, שוויו�: הכוללי� ערכי� משפטית מפרספקטיבה וה� פילוסופית

 במעמד שד� כללי פרק לאחר. מיניי��חד יחסי� של המשפטי הסטטוס עניינו השלישי החלק

 הנלוות כלכליות זכויות, מיניי��החד הגירושי� את בוחני� הפרקי� ,מיניי��חד זוגות של המשפטי

כמו כ� מכיל חלק זה . מינית�חד בזוגיות המצויי� קשישי� של זכויותיה� את וכ� הזוגי לסטטוס

 דיו�ו בי�"להט הורי� ידי על אימו�, מלאכותיות הולדה טכניקות: שלושה פרקי� העוסקי� בהורות

 זכויות על בהגנה עוסק יהרביע החלק. הורי� שלושה של בהורות� הכרה שעניינה, אלגבסי בפרשת

, לדיור הזכות, שירותי�בו במצרכי� הפליה איסור: יסוד זכויות של בשורה נוגע זה חלק. ב"להט

 טיפולי בסוגיית התבוננות וכ� הרע לשו�, בי�"להט של לבריאות הזכות, בעבודה פליההו שוויו�

 ,אינטרסקס נשי�/א ,נדרי�'טרנסג: קהילות�תתי בתו� היחסי� את בוח� שיחמיה החלק. ההמרה

 ,הפלילי במשפט ד� השישי החלק .בי"וכ� זנות בקרב נוער להט בית"הלהט בקהילה מינית אלימות

 הפלילי המשפט מערכת בי�ו בית"הלהט הקהילה בי� המורכב והיחס החוק אכיפתב דיו� כולל והוא

 סקסואליתההומו בקהילה �יהומוסקסואלי יחסי� על הפלילי האיסור המשגת, האכיפה ומערכת

 החלק. עליה החלי� הראייתיי� והכללי� זוג בני עדותו נהטש בדיבור המשפטי הטיפול, ובעיתונות

 במשפט בי�"להט בזכויות דיו� והוא כולל, לאומינהבי המשפט מ� שאלות בוח� והאחרו� השביעי

  . בישראל בי�"להט בפליטי� ההכרה בשאלת וכ� לאומינהבי

  תודות

, חיי� אברה� :זה בפרויקט ולמשתתפות למשתתפי� ותודתנו ערכתנוה את להביע מבקשי� אנו

 דוד, שרה אלו�, עינת אלבי�, חדוה אייל, טלי אייזנברג, זיוה אופק,  אולמ�עירית ,יגאל אברהמי

�ירו� , פריגת�איילת בלכר, בנימי� בלו�, מיכאל בירנהק, יפעת ביטו�, הלל אפיק, עפרה אנסו�, אנו

�נטע ברק ,אהר� ברק, יונת� ברמ�, דרור ברמ�, אילנה ברגר, משכית בנדל,  בנבנישתיאיל, ב� נאה

 ,מור�גיל ג�, נע� גל, חיו� גילדדבי, רעות גיא, אריה�מירי גור, חנ� גולדשמידט, תמר גדרו�, קור�

 הדר, אביחי דורפמ�, דורו�) איסי(ישראל , גיא דוידוב, כלב� דהא�הנרייט,  גרניתדרור, אייל גרוס

אס� , עוז�טלי הר, דפנה הקר, יונת� הורובי� ,עירא הדר, זהר דרוקמ�, עידו דרויא�, זנברגרו�דנציג

,  וילמובסקיענבל, הדי ויטרבו, קולסקו�גל וגנר, נע� הרצוג, חנה הרצוג, רחלי הרטל, הרדו�

ות ר, יות� זעירא, חיה זנדברג,  זלוטניקדניאלה,  זלוטוגורסקידוד, עמליה זיו, נטע זיו, מוחמד ותד

,  ינקואדיר, יובל יונאי, רויטל טרנר, צבי טריגר, עיד� חלילי ,כה��אס� חדי, פריי� חגאיאלונה, זפר�

יובל ,  לבנקרו�נעמי, ליאת לבנו�, עמוס לאור, עמיר כהנא, אליה�משה כה� ,ענבר כה�,  יקירד�

מילי  ,חגית לרנאו, �ד� לרגמ, שחר ליפשי�, ליל� לוריא, זמיר�דפנה לוינסו�, שנור�רונית לוי�, לבנת

 מעודד לימור, יהודית מייזלס ,עדי מורנו, שרה מורגנשטר� ,שגית מור, זהר מור, ברק מדינה, מאסס

� ניבעדי, נור נורדהיימר עופר, חנה נוה, טלי מרקוס, יובל מרי�, אש�ארנה מרי, לילה מרגלית, דנו�
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 דורי, הגר סלקטר, יעל סיני, נור סידיאלי, יפעת סולל, מעי� סודאי, שלי נעי�, מעי� נייזנה, יגודה

נטע , פוקס�אמיר פז, עמית פונדיק, אורי פומסו�, שי� עיררונית, מיכל עד�,  ספר�חנה, ספיבק

, פלד� צורשרונה,  צדקיהודפנה ,טליה פישר, מצקי��מירב פירט, וק'אבנר פינצ, מיטל פינטו, פטריק

תמר , יאיר�ציונה קניג, אורית קמיר, ת קמהעמי, עידו קטרי, עירית קור�, ציגלר) רובי(ראוב� 

 טל, אייל� קרקונילי ,דוד קרצמר, יהודית קרפ, מרדכי קרמניצר, אמיר�טלי קריצמ�, כ��כלייקר

זאב , �טוב רענ�יו�, יעל רלוי, נויה רימלט, אמנו� רייכמ�,  ריבלי�ר�', אורלי רחמילבי�, רובי�

נט 'ג, שני שישה, פנחס שיפמ�, גיא שילה, עזרא�� שיובישרו�, אור שי, לוי�איריס שטר�, שביידל

 . תגריהדסו לוי�אורנה ששו� ,אס� ששו�, לח� שריד, גבי שפלר, אורי שנהר', נדרובי�שמעי� , שלו�
 למשפטי� לפקולטה, מיזוק ואסטל פיליפ ש� על לקתדרה ג� להודות רוצי� אנחנו

, ש סאקר ולראש המכו� דוד גליקסברג"למכו� ע, שני יובל הפקולטה ולדיק� העברית באוניברסיטה
   .הפרויקט במימו� סיועה על עברו� דני ד"לעו ובפרט אד� לזכויות מינרבה למרכזו

 שוני� בשלבי� אותו ליווש, הספר של המערכת ולחברי לחברות להודות רוצי� אנו עוד
, שחר טל, יגינווה די, גליה דאור, נופר גפני,  אברה�חיי� :הרבה העזרה על לה� שלוחה ותודתנו
כמו כ� נבקש להודות לעורכות הלשוניות . הגר שחטר וליל� שרביט, יאיר שאג, חגי קלעי, גדי לוי

   .עצה טובהבאשר ליוו אותנו במסירות רבה ו, או� ואמירה כה��דפנה בר, של הספר
על השקעתה הרבה לאור� שני� , ליז מונטיליו, אנו מודי� לעורכת המשנה של הספר, לבסו�

  .לעול� לא היה יוצא לאור הספר, �בלעדי .הפכה את הספר מרעיו� למציאותאשר 
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