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  כבוד האד� לסוגיו בפסיקה הישראלית :זרקור

  מאת

*מעי� נייזנה
  

  מבוא. א

 עוד. אד� זכויות על והגנה חוקתיות לסוגיות ובפרט, הישראלית המשפט לשיטת מרכזי הכבוד ער�

, למשל, כ�. שוני� בהקשרי� בפסיקה הכבוד ער� הוכר וחירותו האד� כבוד: יסוד�חוק חקיקת בטר�

 ה�ו 1כבוד� להדרת הנוגעות סוגיותב ה�" כבוד "במונח מסוימי� במקרי� ו�העלי בית המשפט השתמש

   2.ועוד מינית אלימות, הפלילי בהלי� זכויות שעניינ� בפרשות – הסגולי לכבוד הנוגעות לסוגיות

 בפסקי בעיקר – הפסיקה כפי שה� משתמעי� מ� והיקפו האד� כבוד במשמעות תמקדא  זהבזרקור

 בערכאות שנדונו במקרי� וכ�, האחרוני� העשורי� בשני העליו� המשפטבית  של משמעותיי� די�

הראשו� חלק ה 3.בית"הלהט הקהילה וחברי חברות של האד� לכבוד ספציפית נגיעה לה�ש, אחרות

יתמקד השני חלק הו, זה יעסוק בכבוד האד� כפי שהוא מתבטא בפסיקה הישראלית זרקורשל 

 
) MSc(האוניברסיטה העברית ותואר שני , במשפטי� ופילוסופיה) LL.B(בוגרת תואר ראשו� , עורכת די�   *

ת המערכת על הערותיה� ברצוני להודות לאורית קמיר ולצוו. בית הספר לכלכלה של לונדו�, בזכויות אד�
 .המועילות

ערעור על  ()1958 (1317ד יב "פ, ר המועצה המשפטית וחבריה"יו' ד פלוני נ"עו 7/57מ "בעמ, למשל ,�כ  1
 'נ עזרא� 523/72פ "ע; )החלטת המועצה המשפטית שקבעה שהמערער הפר את כבוד מקצוע עריכת הדי�

ק  בעיקר פסאו ר.רשעה בעברת העלבת עובד ציבורערעור על ה( )1973 (128) 1(כחד "פ, מדינת ישראל
ערעור על () 1962( 662 ד טז"פ, היוע� המשפטי לממשלה' נ לניאדו 340/61 פ"ע; ) של השופט כה�דינו

כבודה נתו� "מ הנשיא אגרנט ד� במעשיה של המתלוננת לאחר שהבינה ש"מ. הרשעה במעשה מגונה
לסקירה מקיפה של השימוש ). 662' בעמ, ש�. "המקו�ידי בריחה מ�בסכנה והיה באפשרותה להצילו על

 – כבוד של שאלה קמיר  אוריתאו רכבוד האד� וחירותו: יסוד� בהיבטיו השוני� טר� חקיקת חוק" כבוד"ב
   .)2004 (109–107 האד� וכבוד ישראליות

ע� המשפטי היו 'פקיר נ�אל 353/62 פ"ע; )1984( 197) 1(ד לח"פ, מדינת ישראל' מועדי נ 115/82 פ"ע  2
   .111 ,109–107 'עמב, 1 ש"לעיל ה, כבוד של שאלה קמיר ג� או ר).1984( 200) 4(יחד "פ, לממשלה

 תכיל את ארבעה מושגי הכבוד השוני� שנטבעו על ידי אורית המשפט בבתי הכבוד תפיסת של הסקירה  3
לאור ,  מטבע הדברי�. בפרק הקוד�שהוצגו, )מחיה כבודו סגולי כבוד; כבוד הילת; כבוד�הדרת (קמיר

בה� נדו� שהמקרי� את  כלל אסקורלא , מרכזיותו של כבוד האד� לשאלות חוקתיות בדי� הישראלי
ובמיוחד ,  בסוגיות פרטניות המשקפות יחס לסוגי הכבוד השוני�ואתמקד, אלא מתאר כללי שלו, המושג

 יהיו זה זרקורשל חלקי� מסוימי� ב א� שיצוי� כי .ב"ל להטכאלו הנוגעות לנטייה מינית וכבוד� ש
 אינה להציג תאוריה הזרקורמטרת  ,קביעות העולות מה�של השוואה וניתוח ביקורתי של פסקי הדי� ו

   .כבוד האד�בב ו"שלמה אלא להביא סקירה אינפורמטיבית של פסקי די� שוני� העוסקי� בזכויות להט
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יתחיל בסקירה תמציתית  הראשו�החלק . ב" ללהטבנוגע� בה� נדו� כבוד האדשבהקשרי� פרטניי� 

,  היק� ההגנה עליו–אעמוד בקצרה על תוכ� כבוד האד� בפסיקה לאחר מכ� . של ארבעת סוגי הכבוד

 אציג השניבחלק . נובעות ממנו והבחנת הפסיקה בי� סוגי כבוד שוני�ההזכויות המוגנות במסגרתו ו

וכ� היבטי� של כבוד האד� , ב לכבוד האד� לסוגיו" על להטכמה עמדות כלליות הקושרות את ההגנה

,  גאווהי מצעדקיו�, הזכות לחיי משפחה, הזכות לשוויו�בה�  , פרטניותלסוגיותהמתבטאי� ביחס 

  .מינית ולשו� הרעההטרדה הואיסורי 

   ומשמעות הכבוד בפסיקההגדרת סוגי הכבוד השוני� .ב

וכא� יוזכרו הגדרות , י אורית קמיר בפרק הקוד� בספר זהארבעת סוגי הכבוד הוגדרו בהרחבה על יד

מבטא תפיסה המזהה את ערכו של אשר  ,)honor(כבוד �הדרתהסוג הראשו� הוא . אלו בתמצית בלבד

, ציות לנורמות מעניק מעמד חברתי גבוה והערכה. האד� ומעמדו בחברה ע� עמידה בנורמות חברתיות

 תכונה של קדושה – )glory(הילת כבוד  הסוג השני הוא 4.לה בושה והשפגוררוכישלו� בעמידה בה� 

, מידה ממנה טבועה א� בבני האד�, ומכוח בריאתו של האד� בצל� אלוהי�, וזוהר המאפיינת את האל

 הסוג השלישי הוא 5.שהפרת� היא חטא, מצוות דתיותבהילת הכבוד כרוכה בחובות ו. כתכונה מולדת

מער� . והוא מולד וזהה בקרב כל בני האד�, ערכה של האנושיותכ יי�המאופ ,)dignity(הכבוד הסגולי 

כבוד  –הסוג הרביעי ,  לבסו�6.הנתפסות כחיוניות לקיו� האנושי, זה נגזרות זכויות האד� הבסיסיות

שאיפותיו ובחירותיו של כל , ובמימוש אישיותו, מתבטא בהכרה בשוני בי� אנשי� –) respect(מחיה 

  7.ומאפייניו הייחודיי�על תכונותיו , אד�

 – ה� במפורש וה� במשתמע –היבטי� של כבוד האד� כפי שהוכרו בפסיקה  לבחו� עתה אפנה

הזכויות הנובעות מער� כבוד האד� ותפיסות כבוד , תוכ� הזכות לכבוד האד� והיקפהובכלל זאת את 

נת כבוד האד� להציג באופ� כללי את הבבחינה זו נועדה  .העולות מתו� הכרעות בנושאי� אלו

בו יידונו בהמש� היבטי� ספציפיי� של כבוד האד� בסוגיות הנוגעות שלהבהיר את ההקשר ו, בפסיקה

  . ב"להטקהילת הל

 עליה מטילה (חיובי והיבט) האד� בכבוד לפגוע המדינה על אוסרה (שלילי היבט לכבוד לזכות

 על בכורה מה� לאחד ואי�, בודלכ הזכות ומפירוש מהחוק נובעי�  ההיבטי�שני). עליו להג� חובה

, יתרה מכ� 10.כלכליות�חברתיות זכויות וה� 9פוליטיות�אזרחיות זכויות ה� כולל האד� כבוד 8.האחר

 
ב בהקשר התרבותי "כבוד האד� של להט"אורית קמיר  אור, כבוד�דרתדיו� מעמיק יותר במושג הל  4

  .בספר זה" כבוד האד� וחירותו ולאיסור הטרדה מינית: יסוד�הצעה פרשנית לחוק: הישראלי
  .275 'עמב, ש�ראו דיו� מעמיק במושג הילת הכבוד ל  5
   .262 'בעמ, ש�ראו דיו� מעמיק במושג הכבוד הסגולי ל  6
   .277 'עמב, ש�ראו ושג כבוד המחיה דיו� מעמיק במל  7
לפסק דינו של  12 'פס, 464) 3(ד ס"פ ,שר האוצר' עמותת מחויבות לשלו� וצדק חברתי נ 366/03� "בג  8

   .)2005 (ברק הנשיא
' נ חורב 5016/16 �" בג;)1994 (456) 2(ד מח"פ, מפקד מחוז ירושלי�' דיי� נ 2481/93 �" למשל בגראו  9

  ). 1997 (1) 4(אנ ד"פ ,התחבורה שר
מחויבות עניי�  ;)28.2.2008, פורס� בנבו( לאומי לביטוח המוסד' נ חס� 10662/04 �" למשל בגראו  10

  .8 ש"לעיל ה, לשלו� וצדק חברתי
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 וכמושג 11,חופשי האד� להיות ממשות המעניקות זכויות של כאגד בפסיקה הוגדרה לכבוד הזכות

 ויכולי� נפשיי� חלק�, האד�לקיומו של  הנחוצי� יי�זפי חלק� (שוני� צרכי� על המג� מורכב

 את הסביראשר  ,ברק לשעבר נשיאבהקשר זה יפי� דברי ה 12.)"ובביזוי נפשית בהשפלה "להתבטא

 מטרה באד� רואה האד� כבוד" לפיוש, הקאנטיאני הקטגורי מהציווי השאובי� במושגי� האד� כבוד

  13."אחרי� של מטרות להשגת אמצעי ולא
 את חופש 14,משפחה לחיי הזכות את השאר בי� כולל �האד כבוד כי נקבע שונות בפרשות

 עסקאות עריכת ואיסור 17")בסיסיי� מחיה תנאי "או (16בכבוד קיו� של למינימו� הזכות 15,התנועה

 כבוד של כהיבטי� נתפסות התקשרות ולחופש פעולה לחופש, לאוטונומיה תיוג� הזכו 18.אד�בני ב

א� , פי שאדגי� להל�כ 20. מתפיסה של כבוד סגולי מהקשר� נראה שהיבטי� אלו הובנו כחלק19.האד�

רק לעתי� רחוקות נעשה שימוש במונחי� המבחיני� , שהפסיקה דנה בהיבטי� שוני� של כבוד האד�

עיקר , ובמקרי� אלו) כבוד סגולי וכבוד מחיה, הילת כבוד, כבוד�הדרת(במפורש בי� סוגי הכבוד 

 א� כי לעתי� זוהו במפורש א� היבטי� אחרי� של ,ההתייחסות הייתה להדרת הכבוד והכבוד הסגולי

  21.כבוד האד�

 
ל האד� הוא האוטונומיה ש קרו� יסודי לכבודיע, לא זו א� זו. ברק לפסק דינו של השופט 14 'ספ, ש�  11

שר '  נויכסלבאו� 5688/92� "בגראו  (ויכולתו לפתח את חייו לפי בחירתו, האד� ורצונו החופשי
, ישראל מדינת' נ מ"בע) ישראל (המפריס פטה ברקי 7357/95 �"בג ;)1993 (812) 2(ד מז"פ, הביטחו�

 ;)1995 (96–95, 48) 1( נד"פ, פלונית' נ לממשלה המשפטי היוע� 7015/94 א"דנ ;)1996 (769) 2( נד"פ
 מחויבותעניי� ; )2005 (481) 2(נט ד"פ, ישראל ממשלת' נ עזה חו� האזורית המועצה 1661/05 �"בג

  .8ש "לעיל ה, חברתי וצדק לשלו�
 ,פורס� בנבו(יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ22' פס, המי� נציב' נ מסאעד אבו 9535/06 א"ע  12

5.6.2011.(   
 קו 4542/02 �"בבג מצוטט, )1994 (421 חוקתית פרשנות –כר� שלישי  פרשנות במשפט ברק אהר�  13

בעניי�  כי יוער). הכבילה הסדרעניי�  :להל�( )2006 (346) 1( סאד"פ ,ישראל ממשלת' נ לעובד
ראו ". האד� כבוד "למושג קנטיאנית תמשמעו לתת אי� כי השופט ברק קבע, 11ש "לעיל ה, ויכסלבאו�

  .827' בעמ, ש�
 זרה עובדת נוהלעניי�  :להל�( )13.4.2011 ,פורס� בנבו( הפני� משרד 'נ לעובד קו 11437/05 �"גב  14

  .)בהריו�
   .9ש "לעיל ה, חורבניי� ע  15
  .8 ש"לעיל ה, חברתי וצדק לשלו� מחויבותעניי�   16
 של דינו  פסק,8 ש"ה לעיל, חברתי וצדק לשלו� מחויבות עניי� ;10 ש"ה לעיל, חס� עניי� למשל ראו  17

  .לוי שופטה
פורס� (ביניש  )דאזארה כתו( השופטת שללפסק דינה  5 'ספ, ישראל מדינת' נ פרודנטל 11196/02 פ"ע  18

  ).13.8.2003 ,בנבו
  .לוי השופט של לפסק דינו 31 'ספ, 13 ש"ה לעיל, הכבילה הסדר ניי�ע  19
מתייחס , עובדת זרה בהריו� נוהל המצטר� לדעת הרוב בעניי�, רובינשטיי�השופט א� כי פסק דינו של   20

, 14 ש"לעיל ה, נוהל עובדת זרה בהריו�עניי� ראו . כמקור לזכויות, בודהקשור להילת הכ, "צל� אלוהי�"ל
 ,אינו רק צל� יהודי� או ישראלי�" צל� אלוהי�"ש� נאמר כי ,  של השופט רובינשטיי�לפסק דינו'  ד'פסב

  . אלא כל אד�
 הכבוד מוזכרי� ג� הילת הכבוד וכבוד בפסקי די� המאזכרי� במפורש את התזה של קמיר בדבר סוגי  21

 )ש"אזורי ב(ע " ס;)28.7.2005 ,פורס� בנבו (מדינת ישראל' נ אר'נג 10828/03 פ"ע, למשל, אור(המחיה 
לתפיסות כבוד " עצמאי" א� לא נתקלתי באזכור ,))30.11.2010 ,פורס� בנבו (פלוני 'נ אלמונית 1319/07

  .אלו
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 בעתירה, כ�. ברור שמדובר בסוג כבוד זהבה� ש, הכבוד הסגולי מוזכר במפורש במקרי� אחדי�

 נשללה גמלת הבטחת שבעקבותיהשקבע חזקה חלוטה , סעי� בחוק הבטחת הכנסה נגד שהוגשה

 היסודית כמשמעות הסגולי בכבוד במפורש ביניש) דאז (הנשיאה הכנסה ממי שמחזיק ברכב הכירה

 כבוד' למושג להעניק שנית� המשמעויות שלל מבי�, אכ�] ...[" ":האד� כבוד "המושג של ביותר

 לכבודו הנוגעת זו היא ביותר שהיסודית הרי, 'אד�' התיבה על הדגש מוש� כאשר ובפרט, 'אד�

 באותה רובינשטיי� השופט של דינו בפסק 22."ביותר ההכרחיי� הישרדותו לתנאי, האד� של הסגולי

ולא רק על , כבוד�הדרת שיכולה להצביע ג� על לטרמינולוגיה בכבוד לקיו� הזכות מקושרת פרשה

 כדי מישראל אד� כל של לרגליו ביטחו� רשת פורש הציבור"כי  השופט כתב השאר בי�. כבוד סגולי

 דברי� 23."כאד� כבודו מושפל מינימאלי קיו� להתקיי� בידו שאי� מי[...]  .רעב לחרפת ייפול שלא

הפגיעה בכבוד . כבוד�כלומר פחיתות הדרת, אלו יכולי� להעיד על בושה ואבד� הערכה חברתית

 להיגר� שעלולה המנוח כא� עלה החשש מפגיעה בכבודו הסגולי של. טייב הסגולי נדונה ג� בעניי�

מפנה בי� השאר לפסיקה בעניי� זה ...] [המדינה " :גנטית בדיקה ביצוע לצור� קבר פתיחת עקב

כבוד המשפחה ,  כבודו הסגולי של המנוח–המתארת את המעגלי� השוני� של היחס לכבוד המת 

   24".וההיבט הציבורי

, אזכורי� מפורשי� אלו אינ� ממצי�, כפי שעולה מסקירת הזכויות המוגנות במסגרת כבוד האד�

א� נית� . בפסיקה ואת הזכויות הרבות הנגזרות ממנואת מעמדו החשוב של הכבוד הסגולי , כמוב�

 של ביותר המובהק הזיהוי, "סגולי כבוד "במושג במפורש נוקבי� שאינ� בפסקי די� א�לראות ש

בית  שופטי. סוג כבוד זה ע� הוא, וחירותו האד� כבוד: יסוד�בחוק השאר בי� המוג�, "האד� כבוד"

היבט . המודרנית האד� זכויות של תפיסת היסוד נותלעקרו האד� כבוד את קושרי� המשפט העליו�

לקיו� ,  מההגנה על הזכות לאוטונומיה– עולה בבירור מפסקי די� רבי� שנסקרו לעיל הכבוד הסגולי

  . לחיי משפחה וכדומה, בכבוד

הכבוד תופסת בפסיקת בית המשפט העליו� מהעשורי� האחרוני� מקו� מרכזי פחות �א� שהדרת

 לזכות לש� טוב ולמעמדו של נשיא בנוגע למשל –� היא הוזכרה במפורש בפסיקה ג, מהכבוד הסגולי

 הפגיעה בהערכה החברתית שזכה –כבוד � נושאי� אלו אכ� מייצגי� בבירור תפיסה של הדרת. המדינה

אחד את , בעצמו, ומייצג(ומעמדו של מי שממלא תפקיד נכבד , כבוד�לה אד� שעמד בנורמות הדרת

 הטיעו� בו נדחתה עסקתשבפסק הדי� , למשל, כ�). כבודה שלה�אולי א� את הדרתממוסדות המדינה ו

, הכבוד הדרת"נאמר כי , )שעניינה עברות מי� שבה� הואש�(קצב  לשעבר הנשיא ע� שנחתמה

זיהוי , בדומה 25".די בה� כשלעצמ� כדי להרתיע מתלונני�, הנשיא את האופפי�, המורא – ולחלופי�

ניתח השופט ריבלי� את היבטי הכבוד   ש�26,רינת שונות מופיע בעניי� מפורש של תפיסות כבוד

במקרה זה נדונו ערעור וערעור שכנגד על הכרעת בית המשפט המחוזי . הכרוכי� בזכות לש� טוב

 
  . נ. מ– ההדגשות הוספו .ביניש הנשיאה של לפסק דינה 36 'ספ, 10 ש"לעיל ה, חס�עניי�   22
  . נ. מ– הוספו ההדגשות. רובינשטיי� של השופט לפסק דינו ב' ספ, �ש  23
 ,פורס� בנבו (רובינשטיי� לפסק דינו של השופט לא' ספ, לממשלה המשפטי היוע�' נ טייב 5331/13 �"גב  24

25.2.2014.(  
 לפסק דינו של השופט 23 'ספ ,550) 3(ד סב" פ,לממשלה שפטימה היוע�' נ )'א (פלונית 5699/07 �"גב  25

  ).2008( לוי
  ).2002 ( ריבלי�)כתוארו דאז ( לפסק דינו של השופט17 'ספ ,72) 4(ד נו" פ,רו�' נ רינת 6871/99 א"ע  26
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, אחראי� לעוולת לשו� הרע כלפי רו�, בכירי� במפלגת העבודה בעיר חולו�, שמצא את המערערי�

לא  ריבלי� הזכות לש� טוב עמד השופטבי�  האיזו� בי� חופש הביטוי ובמסגרת. כראש העיראז כיה� ש

א�  27.אלא ג� על היבט הכבוד הסגולי שלה, הרע לשו� להוצאת ביחס הכבוד� הדרת של מקומה רק על

נית� לזהות בדבריו היבטי� המאפייני� כבוד זה יותר , שריבלי� אינו מתייחס במפורש לכבוד המחייה

זכותו של האד� להגשמה עצמית ולפיתוח האישיות מאפיינת את  ,בתו� כ�. ימאשר את הכבוד הסגול

 שמו ה�הו הביטוי חופש ה�ועוד ראוי לציי� כי מוזכר ש. הכבוד הסגולי יותר מאשר את כבוד המחיה

אל מול הזכות לש�  28.האד� מכבוד היא א� הנגזרת, העצמית להגשמתו רלוונטיי� האד� של הטוב

, ככל שחופש הביטוי מזוהה ע� כבוד האד�. חופש הביטוי) ודאי בהקשר זהובו, לרוב(טוב ניצב 

כלומר כבוד , או לביטוי להגשמה עצמית או ביטוי עצמי, סתמי ולא מפורש" כבוד"ההתייחסות היא ל

   29.מחיה

 תפיסה של כבוד האד� הכוללת ג� את כבוד המחיה ג� בעמדת המיעוט של השופט ישנהייתכ� ש

 מחסור למניעת מוגבלת אינה בכבוד לקיו� הזכות ש� קבע כי, חברתי וצדק לשלו� ותמחויב לוי בעניי�

 מחיה לתנאי הזכות ג� את כוללת אלא 30,)הרוב בדעת ברק השופט שהגדיר כפי (נסבל�בלתי קיומי

 לפתח לאד� הזדמנות, אנושי לשגשוג פוטנציאל בחובו כולל בכבוד קיו� כי קבע השאר בי� 31.נאותי�

   32.אותו הסובבת החברה על והשפעה אזרחית השתתפות, ושאיפותיו מטרותיו את הגדירול עצמו את

 ,הזדמנות להתפתח ולהגדיר מטרות ושאיפותל, ההתייחסות לשגשוג אנושינית� לטעו� כי , א� כ�

אלא כוללת ג� , יכולה להצביע על תפיסה של כבוד האד� שאינה מוגבלת לכבוד הסגולי המינימלי

שכ� הזכויות , קביעה זו) לפחות במידת מה(ראוי לסייג . זהות ע� כבוד המחיהזכויות שנית� ל

) ובהמש� חופש תנועה וחופש ביטוי, חשמל ומי�, לבוש, מזו�(הקונקרטיות שהשופט לוי מזכיר 

   .כ� שיש לפרש הרחבה זו בצמצו�, מזוהות בעיקר ע� הכבוד הסגולי

 
שמו הטוב של אד� הוא . �honor  כבוד במוב–יש הרואי� בשמו הטוב של אד� ביטוי חשוב לכבודו "  27

פגיעה בשמו הטוב . והנובעי� ממעמדו בחברה אליה הוא משתיי�, ההוקרה וההכרה הקנויי� לו, הכבוד
 כבוד במוב� –שמו הטוב של אד� הוא ג� אחד הביטויי� לכבוד האד� . פוגעת במעמד שיוחד לו בקהילה

dignity . חירות של " זהו כבודו של אד� הבא לידי ביטוי ב[...].זהו כבוד במוב� ערכו הפנימי של האד�
לפיתוח , זכותו של אד� להגשמה עצמית, שהרי, [...] האד� לעצב את חייו ולפתח את אישיותו כרצונו

שמו הטוב . במסגרת החברתית הסובבת אותו, במידה רבה, באה לכלל מימוש, אישיותו וזהותו העצמית
. )ש� ("]... [ובכ� להגשי� את עצמו ולעצב את אישיותו, השל אד� מאפשר לו להימנות על בני הקהיל

 קביעות מזכיר הוא. קמיר של התזה על וכ�, ספרות ועל זרה פסיקה על ריבלי� השופט מסתמ� זו בקביעה
לפסק  3 'ספ ,558) 3(נח ד"פ 'הרציקובי�' נ שוק� רשת 4532/02 א"ע :נוספות ג� בפסקי דינו בפרשות אלו
 ,פורס� בנבו( ישראל מדינת' נ אונגרפלד 7383/08 פ"דנ ;)2004 ( ריבלי�)ארו דאזכתו (השופט של דינו

  .ציבור עובד העלבת של בהקשר הכבוד הדרת הוזכרהש�  ,)11.7.2011
  .ריבלי�) כתוארו דאז( לפסק דינו של השופט 18' סבפ, 26 ש"ה לעיל, רינת ניי�ע  28
פורס� ( ריבלי� )כתוארו דאז ( לפסק דינו של השופט10 'ספ, דנקנר' ב� גביר נ 10520/03 א" למשל רעראו  29

 לפסק דינה של השופטת 28 'ספ, מדינת ישראל' אונגרפלד נ 2660/05 פ" רע;)12.11.2006 ,בנבו
חופש הביטוי נתפס ג� כמייצג אינטרס ציבורי וכבסיס ,  ע� זאת).13.8.2008 ,פורס� בנבו(יה 'פרוקצ

  .ויות אחרותלזכ
  . לפסק דינו של השופט ברק 16' פס ,8 ש"הלעיל , חברתי וצדק לשלו� מחויבותעניי�   30
  . לוי השופט לפסק דינו של 2' סבפ, ש�  31
  .  לפסק דינו של השופט לוי3' פסב, ש�  32
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 למסגרת הקשור חברתי יצור בהיותו כרו� ד�הא  שכבוד,העולה מדברי� אלו התפיסה, זאת ועוד

 בולטי� די�  זו התבטאה ג� בפסקיתפיסה. כבוד המחיהלכבוד הסגולי ה� ל ה� נוגעת, חברתית

   33.אחרי�

ער� זה כה מרכזי . אי� ספק שכבוד האד� הוא ער� מרכזי בשיטת המשפט הישראליתנראה כי 

 לפחות (הכירה הפסיקה ו34,ל ברורה מאליהעד כי תחולתו ג� על אלו שאינ� אזרחי ישרא, ובסיסי

 35.ישראל אזרחי שאינ� מי על ג� וחירותו האד� כבוד :יסוד�חוק של בתחולתו) מסוימת במידה
� מחוזי להשתחררות, פעולה לחופש עבודה מהגרי של זכויותיה�, למשל, הוכרו בכבוד� ההכרה מתוק

   38.משפחה לחיי וזכות� 37בעבודה מג� מחוקי ליהנות זכות�, 36עבודה

קיימת בפסיקה הבחנה מסוימת בי� סוגי� שוני� של , כפי שעולה מהפסיקה שנסקרה לעיל, לסיכו�

זיהוי ברור ומפורש של סוג הכבוד , ע� זאת. לעתי� א� במפורש, כבוד והערכי� המוגני� במסגרת�

של כבוד מעניי� לראות שא� כי שופטי� שוני� מזהי� במפורש היבטי� . הנדו� אינו נפו� בפסיקה

וג� בקרב השופטי� המזהי� במפורש סוג כבוד מסוי� , זיהוי זה מוגבל לפסקי די� ספורי�, האד�

  . לא נית� לזהות מגמה החוזרת בפסקי די� אחרי� שלה�, בסיטואציה נתונה

  ב"להט וזכויות לכבוד הזכות. ג

א באזכור מפורש ג� א� ל, ב התבטאו היבטי� שוני� של כבוד האד�"בפרשות שעסקו בזכויות להט

 להצביע אנסה, כמו כ�. בתחומי� שוני�, סקור מגוו� פסקי די� כאלוא זהחלק ב. מסוימתלתפיסת כבוד 

ג� כאשר אי� אזכור מפורש , בהתא� לאינדיקציות בפסק הדי�, על תפיסת הכבוד העולה מפסק הדי�

  . להגנה על תפיסת כבוד מסוימת

המבטאי� את , מגווני�בהקשרי�  בפסיקה וכרהה לכבוד ב"להט של זכות�נראה כי , ראשית

 וחירותו האד� כבוד: יסוד�וחוק העצמאות מגילת מכוח כי נקבע,  כ�.הגישות השונות של הכבוד

 לשוויו� וזכותו המינית ולכ� חירותו, האד� לכבוד" שונה מינית נטייה בעל אד� "של זכותו נובעת

קביעה זו יכולה להצביע על כבוד סגולי  39.הגותומהתנ שנפגעי� מי של ברגשותיה� פגיעה על גוברי�

 
, 355) 3(מט ד"פ, ישראל מדינת' נ גנימאת 537/95 פ"בש ;827' בעמ, 11 ש"ה לעיל, ויכסלבאו� ניי�ע  33

413) 1995 .(  
) ב(6' החריג לכ� הוא ס". כל אד�"או " אד�" סעיפי� כמה מזכירי�כבוד האד� וחירותו : יסוד�� חוקב, �כ  34

  ". אזרח ישראלי" במפורש מזכירההיסוד �לחוק
 .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ36' פס, 14 ש"ה לעיל, בהריו� זרה עובדת נוהל עניי� למשל ראו  35

" יסוד בזכות הפגיעה " בשלב)16.9.2013, פורס� בנבו (הכנסת' נ אד� 7146/12 �"שבבג לראות מעניי�
, אור (נדונה כ� האד� לכבוד הנגרמת שהפגיעה א�, לכבוד הזכות בלא, לחירות הזכות ורק א� נותחה
  ). ארבל שופטתה לפסק דינה של 72 'פסב , ש�,למשל

  . לוי לפסק דינו של השופט 30–29 'פס ,13 ש"ה לעיל, הכבילה הסדר ניי�ע  36
 וברא�'ג השופט של ק דינולפס 17 'פס, לעבודה הארצי הדי� בית' נ גלוט� 10007/09� "דנג למשל ראו  37

  .)18.3.2013, פורס� בנבו(
  .יה'לפסק דינה של השופטת פרוקצ 39–38 'פס, 14 ש"ה לעיל, יו�בהר זרה עובדת נוהלעניי�   38
בעניי� זה נדונה תביעה ). 31.8.2010, בנבופורס�  (תיירות יש' נ קויטני 33679�07�10 )ס"כשלו�  (ק"ת  39

ה ההפלגה לקהילה ידע את הרוכשי� שבתחילה שווקילפיצויי� נגד חברה ששיווקה הפלגה בספינה בלא ל
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 40).לפחות באשר לקיומ� הבסיסי ולמימוש נטייתו המינית של אד�, כמקור לשוויו� מלא בי� בני אד�(

 בכבוד קשה פגיעה פוגע" להומואי� כניסה אי� "שתוכנו שלט כי אגב באמרת צוי� צרור בעניי�, בדומה

, "השפלה"למרות השימוש במונח  41.פליה העולות ממנוהלשוויו� בשל ההשפלה וה ובזכות האד�

 בפגיעה –הכבוד שנפגע הוא הכבוד הסגולי , נראה שג� כא�, כבוד�הקשור יותר לשיח הדרת

 42.ובקריאה שעולה ממנה חוסר הכרה בכבוד� הסגולי של הומוסקסואלי�, באוטונומיה ובשוויו�

�ב� בעניי� כה� חיי� מקביעתו של השופט) על דר� השלילה(עולה  ב"אחרת ביחס ללהט כבוד תפיסת

קביעה זו שוללת את  43".קלו� עמו שיש "מעשה אינו בגירי� בי� בהסכמה הנעשה זכר משכב כי עמי

  .כבוד�התפיסה החברתית המייחסת להומוסקסואלי� חוסר הדרת

, שללמ, כ�. נראה כי היק� הזכות לכבוד במקורות הנורמטיביי� משתרע על תחומי� שוני�, שנית

 ובזכות, באיסור הפליה על רקע נטייה מינית כחלק מהגרעי� הקשה של הזכות לשוויו� הפסיקה הכירה

: יסוד�בחוק המוגנת לכבוד מהזכות כחלק ,הדוק ענייני בקשר האד� לכבוד קשורה שזו ככל, לשוויו�

44.וחירותו האד� כבוד
 וקתיתח הסתפי לכדי השתכללה מינית נטייה רקע על הפליה מפני ההגנה 

 
א� זאת בשל ייעודו המקורי של השיט ולא , במקרה זה קבע השופט כי יש מקו� לתשלו� פיצויי�. הגאה

 הסופית במסקנה  ה�קויטנינבדל מעניי� , מקרה אחר שעסק באותה הפלגה. בשל החשיפה לאנשי הקהילה
   כי השופט קבע, קויטני בעניי�, כ�. �העובדתיי מהממצאי� בחלק וה�, החברה חבות בדבר

 )��ישלו�  (ק"ת בעניי� 10% של הערכה לעומת, הגאה לקהילה השתייכו בשייט מהמשתתפי� �50%כ
 של הגבוה האחוז לאור כי נקבע קויטני בעניי� ).1.5.2011 ,פורס� בנבו (תיירות יש' נ עמר 33962�09�10

 הנתבעת על חובה חלה, הגאה לקהילה המיועד שיט של אופי קיבל שהשיט והעובדה הגאה הקהילה בני
 החשיפה בשל ולא ההסכ� הפרת בשלנית�  הפיצוי כי במפורש נקבע. השיט של המקורי ייעודו על להודיע
 הוזכרה הזכות קויטניבעניי�  ). לפסק הדי�6 'פסב, ש� , קויטני עניי� (בפיצוי מזכה שאינה, הקהילה לאנשי

של אד� עולה תפיסה של כבוד " חירותו המינית" לומההקשר והאזכור, לשוויו� כהיבט של כבוד האד�
 לרוכשי מודיעה הנתבעת הייתה שלו נקבע עמר בעניי�, זו מהכרעה בשונה .סגולי או כבוד מחיה

 נטיותיה� את לבחו� ומחייב הפליה מהווה הדבר היה ב"הלהט קהילת חברי של השתתפות� על הכרטיסי�
על  מגנה על זכויותיה� ועמרחלטה לגופו של עניי� בעניי� א� שהה. לחוק בניגוד, המפליגי� של המיניות

והעיסוק בזכויות ,  לא הוזכר כבוד האד�בהדווקא , קויטניב יותר מההחלטה בעניי� "כבוד� של להט
 למע� – הפרט זכויות לשמירת האגודה 273/97 �"ב הצטמצ� בעיקרו לציטוט מתו� בג"להט

 ,)1997 (822) 5(ד נא"פ, והספורט התרבות, החינו� שר'  נללסביות וביסקסואלי� בישרא, הומוסקסואלי�
 הכרה היעדר, ובפרט( תבססה עליה�ש והערכי� פסק הדי� ניתוחל .שאינו מבוסס על הכרה בכבוד האד�

 משפט" ?סובלנות או כבוד – והומוסקסואליות המשפט�בתי" הראל  אלו�אור, )להכרעה כבסיס בכבוד
   )).1998 (785 ד וממשל

 א�. 4ש "לעיל ה, "ב בהקשר התרבותי הישראלי"כבוד האד� של להט"קמיר  אצללעניי� זה הדיו�  אור  40
ייתכ� , כמקיפה תחו� רחב יותר של בחירות והעדפות מאשר מימוש הנטייה המינית" חירות מינית"נבי� 

  .כי לדעתי פרשנות זו פחות סבירה במקרה זהא� , שהכבוד המוג� כא� הוא כבוד המחיה
 לפסק דינה של השופטת 22 'פס, מינימרקט רשת החלב שביל' נ צרור 36728�11�09 )'אישלו� ( תאמ  41

 חש שהתובע שוכנעה כיש�  ציינה פריאנטה� אטדגי  השופטת).13.3.2012 ,פורס� בנבו( פריאנטה� אטדגי
  .בשלט האמור בשל" קשה השפלה"

  . 31' עמב ,1 ש"לעיל ה, כבוד של שאלה קמיר ראו  42
משכב "הפסקה כורכת בי�  ).1964 (238, 225) 3(יח ד"פ, � המשפטי לממשלההיוע' נ עמי ב� 224/63 פ"ע  43

של " גופו וחירותו, כבודו"ועוד נאמר בה כי הערכי� הראויי� להגנה ה� , זכרמשכב ל" אישה שלא כדרכה
  ". כבודו מחול, אד� המוחל על כבודו"וכי ,  כי זכות האזרח שהמדינה לא תתערב בחייו הפרטיי�,האד�

 של דינו לפסק �53 ו40 'פס ,ירושלי� עיריית' נ וסובלנות לגאווה בירושלי� הפתוח הבית 343/09 �"עע  44
  .)14.9.2010 ,פורס� בנבו (עמית השופט
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 רקע על מופלה להיות שלא הזכות ואת האד� של ותוהמז כחלק המינית הנטייה את המקבלת 45,כוללת

: יסוד�מוגנת הנובעת מחוק חוקתית כזכות לשוויו� הוכרה במפורש נדרי�'טרנסג של זכות�,  כ�46.זה

 47.אחרנדר זכות להיכלא בתנאי� שווי� לכל אסיר 'ובשל כ� לאסיר טרנסג, כבוד האד� וחירותו

ה� כשהפגיעה הנדונה משמעה , כבוד הסגולילבי� הה� בשל הזיקה בי� הזכות לשוויו� , במקרה זה

א� . להבנתי ההגנה היא על הכבוד הסגולי, בפועל החזקה בהפרדה המחמירה מאוד את תנאי המאסר

, ת ככזוומוגנ) ואולי א� כבודו הסגולי(ב לשוויו� מוכרת כהיבט של כבוד האד� "זכות� של להט, כ�

בהקשר של , טיב הקשר בי� ערכי� אלובאשר לבהירות באשר להיק� ההגנה ו�א� מהפסיקה עולה אי

  .ב"הפליית להט

 כבוד על החוקתית מההגנה כחלק הוכרה) להורות הזכות, ובפרט (משפחה לחיי הזכות, בדומה

 משפחתי לתא להשתיי� אד� של רצונו ג� הצור� לכבד את ובמסגרת כבוד האד� הוכר 48,האד�

יש לציי�  50.כזה בקשר משפטית להכרה ולזכות, הורי כקשר שכמוהו וכ� אמתי קשר ולמסד 49מסוי�

כי הדרישה מזוגות בני אותו מי� ) בדעת מיעוט(וברא� ' קבע השופט גממטבעניי�  כי בהמש� לכ�

לה זוגות מפ) דרישה שאינה מוצבת בפני זוגות הטרוסקסואליי�(להוכיח הורות לאחר הלי� פונדקאות 

 בשונה מהזוג ההטרוסקסואלי המעוצב . ופוגעת בכבוד� ובזכות� לחיי משפחה לרעהמיניי��חד

נראה כי הפגיעה בכבוד היא  לפיכ� 51.מתייגת אות� כמי שמטבע� אינ� כשרי� להורותהיא  ,"טבעי"כ

נוס�  ניי�עמקרה מ. בהיעדר הכרה בכבוד� האנושי הסגולי השווה, פגיעה בכבוד� הסגולי של העותרי�

לערער על החלטתה של ועדת , אזרח ישראלי ואזרח זר,  ביקשו העותרי�שבו, פובדורההוא עניי� 

 בני הזוג 52.ההשגה לזרי� שדחתה את בקשת� להכיר בה� כבני זוג ולהעניק לפובדורה מעמד בישראל

ת הקשר  תקופת הניסיו� לבחיני� אתהארלאו למצער ,  מעמד של קבע לפובדורהוביקשו לתתעתרו 

 שזוגות ובדיו� בנושא הכיר בכ�, בית המשפט נדרש לבחינת אופי הקשר הזוגי בי� העותרי�. ביניה�

מדובר , כלומר ("קונבנציונלי "אינו בי� בני הזוג וא� שהקשר, שונה אופי בעלי קשרי� מנהלי� שוני�

לשלול קיומו של קשר אי� בכ� כדי , )הממעטי� לבלות יחד, בבני זוג מאותו מי� בלא ילדי� משותפי�

וזיהוי דרכי� , נראה שההכרה בסגנונות חיי� שוני� המבטאי� העדפות ותנאי חיי� שוני� 53.אית�

 להיבטי� של כבוד סגולי המתבטאי� בזכות למימוש פרט, שונות למימוש אהבה וקשר זוגי מבטאת

ונות של בני אד� בחיי ג� הכרה בכבוד המחיה ובשאיפות ונטיות ש, נטייה מינית ברמה הבסיסית ביותר

   .האהבה ובבניית תא משפחתי

 
  . עמית השופט של דינו לפסק 56 'פסב ,�ש  45
  .חיות השופטת של לפסק דינה 2 'פסב, �ש  46
   ).12.9.2013 ,פורס� בנבו (וברא�'ג השופט של דינו לפסק 5 'פס, ישראל מדינת' נ פלונית 5833/12 פ"ע  47
ד "פ ,שר הפני� 'עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ 7052/03 �" למשל בגראו  48

   ).2006 ( לפסק דינו של הנשיא ברק32 'פס�ו שנה לנשיא חשי�לפסק דינו של המ 47' פס ,202) 2(סא
 ביניש השופטת של  לפסק דינה10' פס, 160) 1(ד נא"פ, היוע� המשפטי לממשלה 'נ פלוני 7155/96 א"ע  49

  .גידל מאז ינקותושבעניי� זה ביקש המערער לאמ� בגיר  ).1997(
  . �ש  50
 ,פורס� בנבו (וברא�' לפסק דינו של השופט ג10' פס, משרד הפני�'  נ מגדממט 566/11 �"גב  51

28.1.2014.(  
  ).2.5.2013, פורס� בנבו( הפני� משרד' נ פובדורה 7497�05�12 )א"תמנהלי  (מ"תע  52
 להכיר שלא הפני� משרד החלטת נגד הוגשה זו עתירה. רונ� השופטת של לפסק דינה 40–39 'פס, �ש  53

  . לעותרקבע מעמד הענקת לצור� כזוג) ופיליפיני ישראלי (הזוג בבני
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זוגיות ל של היחס בי� כבוד האד� שונה לחלוטי�תפיסה נית� למצוא , לעומת שני מקרי� אלו

ש� נדונה בבית המשפט לענייני , פלוני בעניי� גרמ� גרשו� השופט של דינו הומוסקסואלית בפסק

 הומוסקסואליות ,לשיטתו 54.על זוג גברי�משפחה שאלת תחולת החוק למניעת אלימות במשפחה 

 חייו את לחיות זכות לפרט כי קובע גרמ� 55.היהודית המסורת לפי חטא והיא ,היהדות ערכי את סותרת

 כבוד� את השופט מציב בכ�. משפחתי תא יוצרי� אינ� אלו יחסי� א�, כרצונו המינית נטייתו לפי

  . היהדות מערכי הנובעי� בודכ הילת של מושגי� כנגד הומוסקסואלי� של הסגולי

 משתלבות היטב במגמה של הכרה בזכות� של שעמדנו עליה� לעילפרשות מרבית הא� על פי ש

, למשל, כ� 56.ה� אינ� מאזכרות במפורש את כבוד האד� כבסיס להכרה זו ,ב לחיי משפחה"להט

 כי קביעתו א� 57,�האד כבוד מער� נגזר השוויו� ער� כי העליו� בית המשפט קבע דנילובי� בעניי�

 כבוד על ישירות ולא, בלבד השוויו� ער� על התבססו לסעד העותר של וזכותו אסורה בהפליה מדובר

   .העותר של האד�

בה� שהשני�  לאור�. למצעד הגאווה נית� לראות את היק� הזכות לכבוד במקרי� הקשורי� עוד

 לחשש נגעו הטענות עיקר .צעדהמ נגד �"לבג עתירות כמה הוגשו נער� מצעד הגאווה בירושלי�

 הקשר בשל וכ� אלימות מעידוד החשש בשל בעיקר, בעייתי היה הפסיקהבעיני  שג� טיעו�(מאלימות 

ה היהודי של ירושלי� יבאופי המצעד מפגיעת ,)חששו האלימה שמתגובת� הגורמי� ובי� העותרי� בי�

 ביחס מוגבל כאירוע, לעתי�( המצעד קיו� את �"בג התיר שהוגשו העתירות  בכל58.דת וברגשות

 הכבוד תפיסות את לבחו� מעניי�, ע� זאת). המשטרה ובי� המארגני� בי� הסכמות בעקבות, לתכניות

  . בפסיקה שהתבטאו

 טיעו�כדי יה היהודי של ירושלי� והפגיעה ברגשות דת ליהפגיעה באופ שולבו בפסיקהנראה כי 

 היהודי יהיאופ. נפרדי� טעמי� שני בה� לראות דקעולה כי מוצ כבוד תפיסות של ניתוחמ ,בר�. אחד

יוצא  והקשר ייחודה, ירושלי� של קדושתה. כבוד הילת של מושג שבבסיסו טיעו� הוא ירושלי� של

 מוחצ�, פומבי כאירוע, הגאווה מצעד 59.כבוד הילת לה המקני� ה� והאל הע� ליחסי שלה הדופ�

 אירוע הוא אותו ומפרה האלוהי מהציווי ורגתהח מיניות החוגג) מתריס, מסוימות גישות ולפי(

 קיו� כי דתיי� גופי� של בחשש� המתבטאת פגיעה בכבוד, העיר של כבודה הילת את" מטמא"ה

 
  ).27.4.2008, פורס� בנבו( אלמוני' נ פלוני 16310/08 )א"תמשפחה  (ש"מת  54
   .28–27 'עמב, �ש  55
; )2006(פסק דינו של הנשיא ברק , 537) 3(סא ד"פ, האוכלוסי� מינהל מנהל' נ ארי�ב� �"בג למשל ראו  56

 א" ע;)2000 (דורנר השופטת של דינה סקפ, 368) 2( נדד"פ ,הפני� שר' נ קדיש�ברנר 1779/99 �"בג
 המשפט שבית נדמה א� לעתי� ).2005 (64) 5(ד נט"פ, לממשלה המשפטי היוע�' נ חקק� ירוס 10280/01

�גמה שאינה ייחודית א� מ .האד� כבוד ער� לאור ולא טכניות וסוגיות פרוצדורה בסיס על להכריע מעדי
  .א� בולטת במקרה זה, ב"ורק לפסיקה העוסקת דווקא בזכויותיה� של להט

 לפסק דינו של 14–13' פס, 749) 5(מח ד"פ' דנילובי�' נ מ"בע לישראל אוויר נתיבי על�אל 721/94 �"גב  57
  ). 1994(ברק ) כתוארו דאז(המשנה לנשיא 

�" בג;)27.12.2006 ,פורס� בנבו (מפקד מחוז ירושלי�' משי זהב נ 8988/06 �" למשל בגראו  58 5277/07 
   ).20.6.2007, פורס� בנבו(מפקד משטרת מחוז ירושלי� ' מרזל נ

מהאל על " מאיר"ה, אני מציעה שהרכיב הסמלי בקדושה, מרות היות מושג הכבוד מושג אנושי במהותול  59
מאפשר , הקושר לה תכונות אנושיות, ושהיחס הייחודי לירושלי�, ברואיו יכול לחול ג� על עצ� או מקו�

  .ג� א� בהבדלי� מסוימי�,  זהלהתייחס להילת כבוד במקרה
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 שמתורגמת ברגשות הפגיעה, זאת לעומת 60.והאר� העיר בקדושת ויפגע הש� חילול יהווה המצעד

בעיני , לכאורה, הנפגעת דתית�יתהלאומ הכבוד הדרת עיקרה 61"השפלה"ו" ביזוי "כמו לביטויי�

 מגדר בתפקידי ופגיעה הטרוסקסואלית ממיניות ומוצהרת פומבית חריגה עקב ,הציבור הדתי

 62"מוחצנת במיניות מתאפיי� שאינו צנוע" מצעד לקיו� ההתחייבויות את לזהות נית�. מסורתיי�
   .אלו לחששות כמענה

א� אינה מוזכרת כטע� מרכזי , פסקי הדי�הפגיעה ברגשותיה� של המתנגדי� למצעד מוזכרת ב 

, למשל, כ�). לעומת הדגש על הסדר הציבורי ומניעת אלימות(אופיו על להשפעה על היק� המצעד ו

 בית המשפט אינו מתייחס אליה כשיקול נפרד בבירור מהפגיעה בסדר הציבורי או משי זהבבעניי� 

א� א� רגשותיו של רוב הציבור נפגעי�  קובע בית המשפט שמרזלבעניי� , בדומה 63.בקדושת העיר

 השופט ריבלי� הציע כי שאלת הפגיעה 64.זכות הצועדי� לחופש ביטוי גוברת, מקיו� מצעד הגאווה

ברגשות הנובעת מהתנגדות לעצ� התקבצותה של קבוצה בעלת הוויה שונה דורשת התייחסות 

אלא , נובעת מדר� חיי� שונהיה מקבלת את הפגיעה ברגשות ה'השופטת פרוקצ,  לעומת זאת65.זהירה

, עצמו הגאווה למצעד  אשר66.שכמו הנשיאה ביניש היא סבורה שמשקלו של חופש הביטוי גובר

 לראות שנית� א� (הצועדי� של מחיית� כבוד על ברובה נשענת עליו הגנה בפסיקה להצדקת ההנמקה

, כ�). הסגולי הכבוד על הגנה ג� 67ולשוויו� לכבוד הקהילה של מאבקה ובי� המצעד בי� בקישור

 הקהילה אופי את שיבטא פומבי אירוע לקיי� היא המצעד מטרת כי יה'פרוקצ השופטת קבעה, למשל

 ביטחונ� ואת הקהילה חברי בי� הקשרי� את ויחזק, בה ולהכיר להכירה הציבור את יעודד, וייחודה

  68.חייה� בדר�

, נתפסת כמתח בי� סוגי כבוד שוני� הסוגיה שבמחלוקת , למצעד הגאווהשבנוגעמפסקי הדי� עולה 

 בשונה מפסקי הדי� הדני� בשוויו� , זאת.היובעיקר בי� הגנה על כבוד� של קבוצות שונות באוכלוסי

ב "ש� לא נתפסה ההגנה על כבוד� של להט, ומרוב� הגדול של פסקי הדי� העוסקי� בחיי משפחה

 המצעד הוא –כולה להסביר תוצאה זו הפומביות של מצעד הגאווה י. כפוגעת בכבודו של מישהו אחר

וסביר יותר שיעורר התנגדות , המייצג עמדה אחת מרבות הקיימות בציבור הישראלי, אירוע פוליטי

להבדיל (מאשר הכרה נקודתית בזוגיות של פלונית ואלמונית או כשירות� של פלוני ואלמוני להורות 

המקור להתנגדות להגנה על זכויות , כ�). מקביעת מדיניות המכירה בלגיטימיות של בחירות אלו

ולא בעמדת השופט ,  הוא בטענותיו של צד להלי�– לאור תפיסת כבוד שונה –ב במקרה הנדו� "להט

  ).פלונימפסק הדי� של השופט גרמ� בעניי� , למשל, בשונה(

 
  . )קוק הכה� שמחה הרב מדברי ציטוט( ביניש של הנשיאה לפסק דינה 4 'פס, 58 ש"ה לעיל, זהב משי ניי�ע  60
 לגרור עלול זה במקרה המצעד קיו� כי נטע� לא – ביניש לפסק דינה של הנשיאה 12 'פס ,ש� למשל ראו  61

  . בעיר החיות ואחרות דתיות קהילות של שפלהה או ביזוי
לפסק דינה של הנשיאה  5 'פס, 58 ש"ה לעיל, מרזל עניי�; לפסק דינה של הנשיאה ביניש 2' פס, �ש  62

  . ביניש
  . ביניש לפסק דינה של הנשיאה 12 'פס, 58ש "לעיל ה, משי זהבעניי�   63
  .  לפסק דינה של הנשיאה ביניש7 'ספ, 58 ש"לעיל ה, מרזלניי� ע  64
  .  ריבלי�משנה לנשיאהפסק דינו של הב, �ש  65
  . יה'פסק דינה של השופטת פרוקצב, �ש  66
  .  הנשיאה בינישלפסק דינה של 12 'פס, 58ש "לעיל ה, זהב משי ניי�ע  67
  .יה'פרוקצ השופטת של לפסק דינה 1' פס ,58 ש"לעיל ה, מרזל ניי�ע  68



  כבוד האד� לסוגיו בפסיקה הישראלית :זרקור   בישראלגאהזכויות הקהילה ה

299  

 הטרדהה איסור בי� זיקהבמצוי ב "ביטוי נוס� להיק� ההגנה על הכבוד של חברי קהילת הלהט

 בגי� שתביעות א� 69.ניתמי נטייה רקע על מיניתה הטרדהה ואיסור האד� כבוד על הגנהה ובי� יניתמה

 תביעהבפסק די� שנית� ב,  למשל,כ� 70.בעניי� המשפט בתי דנו מקרי� בכמה, נדירות אכ� זו עילה

 ביזוי" הנהג דברי הוגדרו 71,ביטויי� פוגעניי� בה� שהטיח ד� חברת של נהג נגד גברי� שני שהגישו

 א� אלא בתובעי� רק לא פוגעי�, בנפשו וא� האד� בכבוד פוגעי�ה, "מינית נטייה רקע על והשפלה

 של" פסולה תופעה"ב מדובר כי קבע הרש�. חוקתית ועוולה מינית הטרדה ומהווי�, כולה בחברה

 ייחס  הרש�72.למגרה למטרה לו ש� שבית המשפט, מינית נטייה רקע על והתעמרות התעללות

 ח"ש 8,000 בס� פיצוי, ולחוד יחד, חייבי� אות� ומצא, ד� שילוחית לחברת ואחריות לנהג יותאחר

וכ� מציי� חשש אפשרי , "השפלה"ו" ביזוי" פסק הדי� משתמש במונחי� כגו� 73.מהתובעי� אחד לכל

 תיאור שיש בו כדי – לעיני נוסעי� אחרי�מכ� שהנהג עלול להשפילו " נטייה מינית שונה"של בעל 

וכ� , "קשה וחמורה" המתוארת(הפגיעה בכבוד האד� . כבוד� של התובעי�� להצביע על פגיעה בהדרת

 וייתכ� שנית� להסיק מכ� כי 74,השפלהל לביזוי ופרט, נוספתמוזכרת כפגיעה ) "פוגעת בנפש האד�"

כבוד� של התובעי� ובי� פגיעה המתבטאת בחוסר הכרה בכבוד� �פסק הדי� משלב בי� פגיעה בהדרת

  . הסגולי

 הרש� 75.גנאי בכינויי לו וקרא, למועדו� להכניסו סירב ששומר אד� הוגשה על ידי נוספת תביעה

 או מינו בשל אד� משפילי� או מבזי�" מזדיי�"ו" הומו "פוגעניי� ומעליבי� כמו ביטויי� כי קבע

 מנציחה" הומו "שהקללה נקבע  כ�76.בפיצוי התובע את ומזכי� מינית הטרדה מהווי�, המינית נטייתו

 ייחס, מעבודתו כחלק נאמרו השומר על ידי שנאמרו שהדברי� מאחר 77.בחברה ופוגעת קדומה דעה

סכו� נמו� (ח "ש 5,000 בס� התובע את יפצו והשומר המועדו� כי וקבע, למועדו� ג� אחריות הרש�

   78).ח הקבועה בחוק" ש50,000 ביחס לתקרה של, למדי

 חסרת א� א� (הקנטה או הלצה שבי� התחו� את לבחו� משפט בתי נדרשו אחרות פרשות בשתי

 מינית כהטרדה ה�" מתרומ� "הכינוי נבח� מלכה  כ� בעניי�.מינית הטרדה כדי העולה פגיעה ובי�) טע�

 
וכ� תמר גדרו� וחיי� , 4ש "לעיל ה, "ב בהקשר התרבותי הישראלי"כבוד האד� של להט"קמיר  ראו  69

  .בספר זה" ב"הלהט וקהילת טנהש דיבור"אברה� 
בו עוסק החוק שהתחו� , ל המקרי� המוזכרי� בחלק זה עסקו בהגנה על פרטי� מפני הטרדה מיניתכ  70

לעניי� השימוש האפשרי בחוק למניעת הטרדה מינית כדי להתמודד ע� זכות� של . למניעת הטרדה מינית
  . 69ש "יל הלע, אצל גדרו� ואברה�ב לכבוד ראו את הדיו� "קהילות להט

 הנהג שאמר הדברי�  בי�).4.7.2012 ,פורס� בנבו (אוטובוסי� ד� חברת' נ פר� 49667�09�11 )א"ת (ק"ת  71
  ". עליכ� מרח� אני, מסכ� אתה", "סיסי", "כריות נושכי", "מחלה זו הומואי� "הביטויי� נכללו

  .ש�  72
   .ש�  73
  .�ש  74
 קרא  השומר).8.5.2013, פורס� בנבו (מ"בע שתיי� אחד הנביאי�' נ עמית 43769�10�12 )א"ת( ק"ת  75

  ".קו�"ו" מזדיי�", "הומו "בכינויי� לתובע
  . �ש  76
   .בספר זה "לשו� הרע"הדי ויטרבו  או לדיו� מעמיק במשמעותה של קביעה זו ר.ש�  77
בה� מיוחסת להטרוסקסואלי� נטייה מינית שרי�  לפיצויי� של עשרות אלפי שקלי� במקבנוגעוכ�   78

  . הומוסקסואלית או לסבית
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מדובר  כי קבע בירושלי� קטנות לתביעות מבית המשפט דראל השופט 79.הרע לשו� כהוצאת ה�

 81,מינית והטרדה 80הרע לשו� בו לראות ונית� ומוסקסואלי�לה מעליבה בצורה המתייחס פוגע בביטוי

 אינ� העוולות של האחרי� יסודותיה� וכי, שספק א� זה הביטוי שנאמר נקבע זה שבמקרה אלא

 82.מינית לא מדובר בהטרדה ולכ�, ברגשות התובע ממשית ובנסיבות אלו לא הייתה פגיעה, מתקיימי�

א� ייתכ� , אופי הפגיעה בכבוד שנית� לזהות במקרה זהדי� אינו כולל התייחסות מפורשת להפסק 

) או היעדרו(צחוק� , המידע שברשות�, שממספר האזכורי� על תגובת� של יושבי בית הקפה

ע� תגובה " ביזוי והשפלה"כרלוונטיי� לשאלת ההטרדה המינית כי בית המשפט זיהה את רכיבי ה

 לקריאה מתגובה להימנע היה יכול עהתוב כי השופט קבע בנוס�. הכבוד�פומבית וע� הדרת

 לנסיבות פרט 83.בהרבה גדולה בפומביות הכרוכה תביעה להגיש שלא היה ויכול, כלפיו שהושמעה

 המינית נטייתו תיחש� כ� עקב א� אחריות מינית הטרדה בגי� לתובע כי בקביעה יש קושי, מקרה זה

  84.הרחב לקהל

 טענתו נדחתהשבו  ,סלינקו עניי�רדה מינית הוא מקרה נוס� שבו נדונה פרשנות פגיעה על רקע הט

 שיחה נדונה זה במקרה 85.העבודה ממקו� להתפטרותו שהובילה מינית הטרדה על עובד של

 המיוחסת הומוסקסואליות שעניינ�, מעסיקו שהיה מי ובי� התובע בי� הדדיות בהקנטות שראשיתה

 קבע איטח השופט 86.ונוטציה מיניתוהמשכה שימוש בשפה בוטה ומחוות גופניות בעלות ק, לתובע

 התובעוש, מינית הטרדה כדי עולות שאינ�, ")ילדותיות ("הדדיות טותנהקבו תיובהתגרו שמדובר

 כי העליו� בית המשפט קביעת על הסתמ� השופט 87.אות� כ� חוו במקו� לא ששהתה אחרת עובדתו

וקשה , � לא הוזכר במפורשכבוד האד 88.מינית הטרדה תיחשב מינית קונוטציה בעלת הלצה כל לא

" התנהגות מביכה ומבישה"א� כי ייתכ� שהתייחסות התובע ל, לאתר תפיסת כבוד ברורה בפסק הדי�

  . לפחות מצדו, כבוד�מרמזת לתפיסה של הדרת

 
   ).9.10.2005 ,פורס� בנבו (מ"בע אובספלד חברת' נ מלכה 2272/05 )��ישלו�  (ק"ת  79
  . לפסק דינו של השופט דראל39 'ספ, �ש  80
  . לפסק דינו של השופט דראל49 'ספ, ש�  81
  .ש�  82
   .פט דראל לפסק דינו של השו62 'ספ, ש�  83
 )20.6.1995, פורס� בנבו (קליי�' נ אמסל�) א"ת שלו�( 20174/94 א"ת  זה רצוי לציי� כי בעניי�בהקשר  84

הגשת תביעה לפיצויי� היא התגובה הטבעית על פרסו� לשו� הרע נגד "צוטטה קביעה של השופט מל� כי 
ד "פ ,מ"בע" דבר"' סלוני� נ 492/89 א"ע(" אד� במיוחד כאשר היא מוגשת סמו� לאחר פרסו� הדברי�

 לעיל ,מלכהטוט מהלכת אמסל� בעניי�  קביעה המקבלת משנה תוק� לאור צי,))1992 (833, 827) 3(מו
  .  וכ� מטענת התובע בי� השאר לחבות מכוח דיני לשו� הרע,79ש "ה

   ).6.6.2011 ,� בנבופורס (קורפשטיי�' נ סלינקו 12875/08 )א"ת עבודה (ב"ע  85
   .ב לפסק דינו של השופט איטח6 'פסב, �ש  86
   . לפסק דינו של השופט איטח19–18 'פסב, �ש  87
 ישראל מדינת' נ אייזנר 11025/02 מ"עש את מצטטאשר  ,לפסק דינו של השופט איטח) ב(18 'פסב, ש�  88

 של ותחושותיו המתלוננות של תחושותיה� "כי במפורש נאמר זה די� בפסק). 2003 (541) 5(נז ד"פ
כתוארה  (השופטת לפסק דינה של 6 'פס, ראו ש�" (המינית ההטרדה לגבולות הבוח� אב� אינ� המערער

 לתחושותיה� רב משקל לייחס איטח השופט של החלטתו ע� ליישב שקשה קביעה –) ביניש )דאז
 מזוהה היה כנ�ושת ניחלה שסביר להתבטאויות ביחס, זמ� והנתבע באותו התובע של הסובייקטיביות

  . ומעוררת חשש,  ג� הפרשנות לרגש סובייקטיבי כזה אינה ברורה דיה.אחר בהקשר מינית כהטרדה
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 אול� נגד לסביות זוג של תביעת� נדונה שבו, 'יעקבובי� עניי�עוד בהקשר זה חשוב לעמוד על 

 פרט 89.בעליו של הדתית העול� השקפת בשל חתונת� מסיבת את בו רו�לע לבקשת� שסירב אירועי�

למעלה ", פיינשטיי� השופטת דנה 90,במוצרי� הפליהה איסור חוק את הפר הנתבע כי לקביעה

. מינית הטרדה כדי עולה ולכ�, המינית נטיית� רקע על התובעות את ומבזה כמשפיל בסירוב ,"מהצור�

, והשפלה ביזוי, רתיעה על מעידה" זה מסוג "אירוע לערו� בסירו על הודעה כי קבעה השופטת

הפוגעת בכבוד� של העותרות על רקע נטיית�  91מינית נטייה רקע על בהשפלה מדובר זה ובמקרה

 למניעת בחוק מופיעות שאינ�" (רתיעה"ו" דחייה "של התנהגויות הוזכרו לא  בפסק הדי�92.המינית

 באופ� 93,האמורי� וההשפלה הביזוי ע� יחד צוינו אלא, והשפלה לביזוי כגורמות) מינית הטרדה

 נמצא בוש המושב חברי כי בהגנתו טע� הנתבע. מינית הטרדה מבטאות עצמ� ה� כי לרמוז שעשוי

 האד� ולטבע האל לרצו� בניגוד פועלי� מיניי��חד זוגות ,השקפת� לפי וכי ,דתיי� אנשי� ה� האול�

 95.הדתית אמונתו את הסותרי� אירועי� מקיו� להימנע לו �מאפשרי והפולח� הדת וחופש 94,מבריאתו

, המחיה מכבוד הנובעי� טיעוני�על ו הכבוד הילת מתחו� טיעוני� על הסתמכו ההגנה טענות כלומר

 ציבורי עסק בעל כי המפורשת בקביעה השאר בי�, נדחו אלו טענות. בלא להזכיר מונחי� אלו במפורש

 תו�, החדשה לברית או �"לתנ מייחס שהוא בפרשנות עומד אינו ושלטעמ מי "בפני לסגרו יכול אינו

   96."וברגשותיו בכבודו פגיעה

 ה� בחריגה –המקרי� המתוארי� בחלק זה עולה מידה מסוימת של חוסר עקביות מכלול מ

 מלכהכפי שעולה מהיבטי� מסוימי� של פסקי הדי� בעניי� (מעקרונות כלליי� שנקבעו בפסיקה בעבר 

וה� בהיעדרה של עמדה ברורה ועקבית המבהירה מהי הטרדה מינית שמהותה ) ינקוסלובעניי� 

מקורו של קושי זה עלול להיות . התייחסות מבזה ומשפילה המופנית לאד� ביחס לנטייתו המינית

ובכ� שא� כאשר מגיעות שאלות של ביזוי והשפלה , בה� נעשה שימוש בסעי� זהשבמיעוט המקרי� 

חסרה פסיקה , בנסיבות אלו. לרוב הדיו� עוצר בערכאות נמוכות, לבתי המשפטעל רקע נטייה מינית 

שלאורה יוכלו השופטי� בערכאות נמוכות להכריע בשאלות , בפרט מבית המשפט העליו�, מנחה

  .  הדי� הישראלי בעניי�אתפרש נכו� ולהניצבות בפניה� באופ� אחיד 

 
 ).3.9.2012 ,פורס� בנבו( השמונה יד אירועי� וג� הארחה בית' נ' יעקבובי� 5901�09 )��י שלו� (א"ת  89

 וג� הארחה בית 5116�11�12 )��י מחוזי (א" ע–נדחה בבית המשפט המחוזי  הדי� פסק על ערעור
א� כי פסק דינו של השופט יועד הכה� התמקד בשאלת ההפליה ( 'יעקבובי�' נ השמונה יד אירועי�

והזכיר רק בשולי הדברי� כי ג� האירועי� הפר ג� את הוראות החוק למניעת הטרדה , במוצרי� ושירותי�
  ). מינית

 . 2000–א"התשס, ציבוריי� ומקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותי�, במוצרי� הפליה איסור וקח  90
   . לפסק דינה של השופטת פיינשטיי�41' פס, 89 ש"ה לעיל, יעקבובי� ניי�ע  91
   . לפסק דינה של השופטת פיינשטיי�42 'פס, ש�  92
  .ש�  93
 הוא זכר משכב כי ההגנה בכתב פעמי� הכמ נאמר ,כמו כ� . לפסק דינה של השופטת פיינשטיי�9 'פס, ש�  94

  ". תועבה"
  . לפסק דינה של השופטת פיינשטיי�10 'פס, ש�  95
  . לפסק דינה של השופטת פיינשטיי�33 'פס, ש�  96
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 �  של חברי הקהילה הגאה במתח שבי�לכבוד הזכותלא נוכל לצאת ידי חובה מבלי לעמוד על היק

 איסור 97.הרע לשו� בא לידי ביטוי בתביעות בעילה של כפי שהוא,  לבי� הזכות לש� טובהביטוי חופש

 לש� הזכות הוא האחד :לכבוד הזכות של היבטי� לשני בעיקר הוסבר בפסיקה כנוגע הרע לשו� הוצאת

 98.ער� בעל אנוש כב� בו המכיר ליחס וזכותו אד�ה של הסגולי כבודו הוא האחר ;כבוד�ולהדרת טוב

מההסבר של השופט ריבלי� להיבט הכבוד הסגולי עולי� יסודות הקשורי� במידה , כפי שנאמר קוד�

   99.עיצוב חיי האד� ופיתוח אישיותו,  הגשמה עצמית–רבה דווקא לכבוד המחיה 

 שהגישו הרע לשו� תביעות נדונו) והמחוזי של בית המשפט השלו� (שוני� די� פסקיב

 הציגו או, הומוסקסואלית או לסבית מינית נטייה לה� שייחסו תקשורת אמצעי נגד הטרוסקסואלי�

, אמסל� עניי� המוכר ביותר הוא, מבי� אלו. כאלו נטיות לה� לייחס היה עשוי שהקורא כזה באור אות�

 את תבע" הומו "כנותול נהגו היריבה הקבוצה שאוהדי כדורסל שחק� 100.השלו� בבית משפט שנדו�

 לא אמסל� "הכותרת תחת שפורסמה ההומוסקסואלי� אולימפיאדת על כתבה בשל" העיר "העיתו�

 נטייתו ופתוחה סובלנית שבחברה א�ש נקבע כא�. כהומוסקסואל לכינויו שרמזה כותרת –" לבד

 והתובע, לבו�ע הוא הומוסקסואל התואר בחברתנו בפועל, ניטרלית התייחסותל תזכה אד� של המינית

 ההגנה על כבודו של אמסל� מתבטאת בפסק 101.הגאה הקהילה למע� במאבק שמו ייכר� שלא זכאי

, ")עלבו�" הקביעה כי מדובר ב102;"מטרה לבוז ולעג"היותו (הכבוד �הדי� ה� במונחי� מעול� הדרת

בה� יהיה עמה יזדהה ובמאבקי� ששבבחירתו של התובע בנטייה המינית , ה� במושגי� של כבוד מחיה

  . מעורב

דיו� מעמיק בה� נמצא .  תביעות לשו� הרע בנסיבות דומותבכמה הוזכר בהמש� אמסל�עניי� 

 .רוט עניי�הראשונה היא . בשתי פרשות וכא� אגע רק 103, על לשו� הרע בספר זהו של הדי ויטרבובפרק

 104".גייז בותמסי "ליי� על מכתבה כחלק התובעי� תמונת את אאוט טיי� מגזי� פרס�במקרה זה 

 שנטייתו לפיה פרסו�ש 105,שהופיעה בפסיקה קודמת שלה אביגיל כה� חזרה כא� על קביעה השופטת

 במפורש מזכירה היא זו בקביעה. הרע לשו� פרסו� אהו הרי" הטבעית נטייתו"מ שונה אד� של המינית

 ההדגשה שלי( "כבוד� הדרת וחוסר בושה ע� ההומוסקסואליות זיהוי שימור משו� זו בפסיקה אי� "כי

 למצוא ירצה לא, הטרוסקסואל או הומוסקסואל, אד� שו� אובייקטיבי במבח�, לדבריה 106).נ"מ –

 
אלא , ר� בו דיו� מקי�עי ובחלק זה לא י,)77ש "לעיל ה,  ויטרבוראו (זה ספרבפרק של� מוקדש לנושא זה   97

  .  קביעות פרטניות שעולה מה� ביטוי ברור לתפיסת כבוד מסוימת או תפיסות כבוד מסוימותכמהיוזכרו 
  .293 ' בעמלעילראו  .ריבלי� השופט בדברי הוסברו אלו היבטי� שני  98
 . 27 ש"ההטקסט הצמוד ל או לעילר  99
 )א"ת מחוזי (א"ע ראו. המחוזי בבית המשפט נדחה זה ק די�פס על ערעור .84ש "ל הלעי, אמסל�ניי� ע  100

   ).30.3.1997, פורס� בנבו( אמסל�' נ קליי� 1145/95
  . לפסק דינה של השופטת דות�7' בפס, 84ש "לעיל ה ,אמסל�ניי� ע  101
   .לפסק דינה של השופטת דות� 3'  פס,�ש  102
   .77ש "לעיל ה,  ויטרבואור  103
   ).16.1.2011 ,פורס� בנבו( מ" בעישראל )מגזי� (אאוט טיי�' נ רוט 165592�09 )א"שלו� ת(א "ת  104

לפסק דינה של השופטת ) ה(10 'ספ, מ"בע) ישראל( מגזי� אאוט טיי�' נ פאר 12603/05 )א"שלו� ת( א"ת  105
   ).28.6.2007, פורס� בנבו(כה� 

הבניית זהויות מיניות בדיני : משבר ההטרוסקסואליות" ויטרבו הדי של במאמר לטענה ישיר במענה נאמר  106
 להצטר� והטרנס הבי הלסביות ,ההומואי� אגודת בבקשת שהוזכר ,)2010 (5לג  עיוני משפט" הרע– לשו�

דינה של לפסק  11 'פסב, 104ש "לעיל ה, רוטעניי�  (שנדחתה בקשה, המשפט יתב כידידת לתובענה
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שאינו (המחיה  לכבוד ביטוי לראות אפשר כא� ג� 107.האמתית מנטייתו שונה לנטייה משוי� עצמו

  א�,)בכבודאולי משו� שאינו מזוהה באותה מידה ע� הפגיעה , בשונה מהדרת הכבוד, מוזכר במפורש

בהתייחסות הזהה כביכול לכבוד מחיית� של ההומוסקסואל  מסוימת היתממות נראה שישנה כי

 כעלבו�" הומוסקסואל "בכינוי מכירה הפסיקה – לפניה המצוטטות הקביעות לאור, וההטרוסקסואל

 כי�הסבמקרה זה  108.סופר עניי�הפרשה השנייה היא . א� הטרוסקסואליות אינה נתפסת כ�, בחברתנו

 השאובי� במונחי� התובע על שהוצאה הרע לשו� את והגדיר, אמסל� בעניי� האמור ע� השופט מגד

 למושאו לגרו� עלול" השופט קבע כי ייחוס ההתנהגות המינית הנדונה לתובע .כבוד�הדרת משיח

 חברתיי� ציבורי� בקרב. לעול� להסירו יהיה נית� שלא באופ� ככת� בו ולדבוק ביותר חמורי� לנזקי�

 קביעה – )נ"מ –ההדגשות שלי ( "ממש של קלו� אות זהו) המזרחיות בחברות ובעיקר (מסוימי�

  109.בעייתית מצד מי שבפסק דינו מאשר אותה תפיסת קלו� בדיוק

 110.והשפלת� ביזוי� על מהדיו� כחלק התובעי� של הישגיה� ומעמד� הוזכרו פרשות בכמה

אנשי� מפורסמי� או בעלי הישגי� אישיי� משמעותיי� , התפיסה של כבוד� של ספורטאי� מצליחי�

 טוב לש� בזכות הרואה קריאהה מזכירה אתמשל האד� הפשוט ) או חשוב לה� יותר(כגדול יותר 

א� שג� אלו הוכרו כהיבטי� , הסגולי או כבוד המחיה לכבוד מאשר הכבוד�להדרת מובהק יותר ביטוי

  . של הזכות לש� טוב

 היא ההגנה על כבוד� – בכל הנוגע ללשו� הרע – ההגנה על הכבוד לה כיממכלול מקרי� אלו עו

לפי , ביות למי שאינו נמנה ע� חברי קהילה זו פוגע"א� שייחוס תכונות להט. של ההטרוסקסואלי�

 אינו לאנשי� הטרוסקסואליות ייחוס, פגיעה קשה בזכות לכבוד ולש� טוב, הפסיקה שהוצגה לעיל

החוטא ללשו� החוק ומייצר עוול לחברי ,  על מוסר כפול זה111).בכלל או (דומה במידה כמעליב נתפס

  112.בתי המשפט טר� חיוו דעה, הקהילה הגאה

  סיכו�. ד

מכוחו נגזרות שכבוד האד� הוא הער� ,  זהזרקור מהפסיקה שנסקרה בחלק הראשו� לכפי שעולה

ודיות וכלה במימוש עצמי זכויות אד� יסב החל –תפיסות והגנות משמעותיות ביותר בדי� הישראלי 

 
 בייחוס בעיקר מקורו הרע שלשו� השופטת של מסקנתה לאור, אגב כאמרת מופיע זה ניתוח). השופטת כה�

 מינית נטייה של הייחוס בעצ� ולא, )מינית ומתירנות סמי� צריכת, בליינות (לה� זר חיי� אורח לתובעי�
  ).  לפסק דינה של השופטת כה�9 'פסב, ש�(

 עמותת 39231/06 )א"ת (א"בת למצוא נית� דומה קביעה .לפסק דינה של השופטת כה�) 5(11 'ספב, ש�  107
פורס� (  לפסק דינה של השופטת ינו�53' פס, מ"בע שוק� רשת' נ מ"בע כדורסל לקידו� השרו� רמת �.כ.ל

  .אות� ומשפילה מבזה לסביות התובעות להיות שרמזה כותרת כי נקבע ש� ,)30.12.2007 ,בנבו
   ).2.4.2001 ,פורס� בנבו( ל'אברג' נ סופר 9005/99 )ש"בשלו�  (א"ת  108
   . לפסק דינו של השופט מגד14'  פס,�ש  109
 ש" לעיל ה,אמסל� עניי�; ק דינה של השופטת ינו� לפס36 'פסב, 107 ש"ה לעיל, �.כ.ל עניי� למשל ראו  110

   . לפסק דינה של השופטת דות�7' פס, 84
לא הוגשו ") המנוגדת לנטיית� הטבעית"של מי שיוחסה לה� מיניות הטרוסקסואלית (תביעות מקבילות   111

 .ולא נדונו בבתי משפט
 .77ש "לעיל ה, ראו ויטרבולדיו� מעמיק   112
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אלא בסיס לתפיסה , מקור לזכויות אד� מסוימות המוגנות בדי�כבוד האד� אינו רק . � בי� פרטי�ויחסי

זכויות הכרחיות ,  זכויות חברתיות וזכויות כלכליות–שלמה המגנה על זכויות אד� מסוגי� שוני� 

הה בפסיקה בבירור היבט מסוי� של לא תמיד מזו. לקיו� האנושי כמו ג� זכויות להתפתחות ושגשוג

. משמעויותיוב רק חלק קט� מכלל הפסיקה הדנה בכבוד האד� וה�ואזכורי� מפורשי� , כבוד האד�

א� שבמקרי� מסוימי� . הכבוד�  נוגעי� במיוחד לכבוד הסגולי ולהדרת הקיימי�מפורשי�האזכורי� ה

בחנה בי� הניכר כי ה,  נשוא הדיו�מצייני� השופטי� בפירוש את תפיסת הכבוד העומדת בלב הסוגיה

בחנה זו ומזכירי� אותה בפסקי הג� שופטי� המודעי� ל. סוגי הכבוד השוני� טר� השתרשה בפסיקה

במקרי� שוני� משלבי� השופטי� , כמו כ�. די� מסוימי� נמנעי� ממנה ברוב� המכריע של פסקי הדי�

ערכי� הקשורי� לתפיסת כבוד אחת לתפיסת או מייחסי� , בי� תפיסות כבוד שונות בלא להבחי� ביניה�

כ� למשל מייחס השופט ריבלי� ערכי� שמקור� בכבוד המחיה להגנה על הכבוד (כבוד נפרדת 

  ).הסגולי

א� כי לא תמיד באופ� , ב" ללהטבנוגענראה כי הפסיקה מבטאת תפיסות כבוד שונות , באופ� פרטני

הכרה בכבוד , הילת כבוד, כבוד� לב תפיסת הדרתנית� לזהות קביעות המבטאות ערכי� שב, כ�. מפורש

פרשות שונות משולבי� נימוקי� המבוססי� על תפיסות כבוד ב, ע� זאת. הסגולי וכ� בכבוד המחיה

 113.אחרות עולה התייחסות סתמית לכבוד האד� שקשה לאתר בה תפיסת כבוד מסוימתואילו ב, שונות

 לזכות לחיי משפחה נוגע בפרט ב–ד האד� במקרי� מסוימי� א� בולטת בהיעדרה התייחסות לכבו

  . והיקפה

השימוש במונחי� כלליי� והיעדר הבחנות ברורות או הסברי� על אופי הפגיעה בכבוד מגבילי� את 

הכבוד על , הילת הכבודעל , הכבוד�היכולת לזהות את הער� המוג� ולהבדיל בי� הגנה על הדרת

להיות שהניתוח המבדיל בי� סוגי כבוד שוני� הוא סיבה אחת לכ� יכולה . כבוד המחיהעל הסגולי ו

ייתכ� ג� שבמקרי� . כ� שהשופטי� אינ� חשי� צור� להתייחס אליו, ניתוח אקדמי ולא חלק מהדי�

מש תשולהמאפשר להג� על רעיונות הנתפסי� כמיושני� " כבוד האד�"מסוימי� מונח הסל 
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ראוי לציי� כי קיימת פסיקה , לצד זאת). טענות הנוטות להתקבל(לה� מיניות הומוסקסואלית או לסבית 
, ב� עמיכגו� הערות אגב בעניי�  (כבוד�הדרתהומוסקסואליות לקלו� או חוסר הדוחה במפורש קישור של 

 לקיו� בנוגע עולי� במפורש ג� כבוד�הדרתהיבטי� של  ).85ש "לעיל ה, סלינקו ובעניי� ,43ש "לעיל ה
מצעד הגאווה בירושלי� הוא . הדרת הכבוד דווקא נדחו בפסיקהטענות המבוססות על , כא�. מצעד הגאווה

ג� טענות המבוססות . בה� הביטוי המובהק ביותר להיבטי� של הילת כבודשג� נושא הדיו� בפסקי הדי� 
 להפליית לסביות בקבלת שירותי� מעסק בנוגעהילת הכבוד נדונה ג� . על הילת הכבוד נדחו בהקשר זה

הדיו� סביב מצעד הגאווה . ולת החוק למניעת אלימות במשפחה על זוג גברי�שבעליו דתיי� ובשאלת תח
הדגש הוא על מימוש עצמי והכרה בלגיטימיות של בחירות ו, כולל ג� היבטי� מובהקי� של כבוד המחיה

 להכרה בקשר זוגי והזכות בנוגע בפרט –כבוד המחיה עולה ג� בהקשרי� אחרי� שהוזכרו לעיל . שונות
היבטי� של הכבוד הסגולי מתבטאי� .  וכ� כחלק מההגנה מפני הטרדה מינית ולשו� הרע,לחיי משפחה

ב מפני אמירות "ובהגנה על להט, בה� נעשה קישור בי� הזכות לשוויו� ובי� כבוד האד�ש מקרי� בכמה
היבטי� של ההגנה על כבוד סגולי עולי� בניתוח השפעת . השוללות את כבוד� הסגולי וערכ� האנושי

ומשתמעי� ג� מקביעות מסוימות בשאלות של הטרדה מינית ושל , נדרית' טרנסג אישה כליאה עלתנאי
ככל שאלו קשורי� להגנה קבוצתית על , )כגו� מצעד הגאווה(מאבקי� קולקטיביי� של הקהילה הגאה 

 .שוויו� וכבוד סגולי
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הלימה בי� , לפחות למראית עי�, צור ולי114,בטרמינולוגיה הנתפסת נאורה ומחויבת לכבוד האד�

ובי� הערכי� ) כבוד והילת כבוד�הנובעי� מתפיסת הדרת(ערכי� המקובלי� בחברה הישראלית 

הנתפסי� כחלק ממשטר זכויות האד� ומשיטות משפט המאפיינות משטרי� מודרניי� דמוקרטיי� 

עניי� מחויבות לשלו� וצדק  זה בתובנה העולה מזרקורנית� לחתו� . והקשורי� למושג הכבוד הסגולי

ניכור , תחושות של זרותעל ) כחלק מדעת המיעוט, באמרת אגב( השופט לוי הצביע במקרה זה. חברתי

 אמנ� נדונה ו זבפרשה 115.והוצאה מ� הכלל כפוגעות בכבוד האד� כאנוש החי במסגרת חברתית

א� יש , יי� האזרחיי�משמעותו של ביטול סיוע כלכלי והשלכותיו על יכולת העותרי� להשתת� בח

 על בני ות למדיניות ציבורית או התנהלות גופי� פרטיי� המשפיעבנוגעמקו� לבחו� תחושות כאלו ג� 

 נובעת מה� אול�,  ניכור והוצאה מהכלל פוגעי� בכבודו הסגולי של האד�.ובנות הקהילה הגאה

תבטאה במפורש בפסיקה א� כי הכרה זו טר� ה. ב"להטחברי קהילת הפגיעה ג� בכבוד� הסגולי של 

  .אבקש לטעו� כי יש מקו� ליישומה בעניינ� בעתיד, חברי הקהילה הגאההנוגעת ל

 
שניתוח של הטקסט יעלה כי א� ,  במונחי� הקשורי� לכבוד המחיה נית� להשתמש לשו� הרעעלדיו� ב, כ�  114

  .  משחקת תפקיד חשוב לא פחות בתוצאה הסופיתכבוד�הדרתההגנה על 
   . לפסק דינו של השופט לוי3' פס, 8 ש"ה לעיל, חברתי וצדק לשלו� מחויבות עניי�  115




