"המשפט הישראלי הוא אחד"* :דיני המשפחה וסחר
בנשי בישראל כשני הקצוות של רצ אחד
מאת

צבי

טריגר**

מבוא והצגת הטיעו
זר כי יקרא בספר החוקי הישראלי ,יסיק שהמשפט הישראלי מקיי שוויו מגדרי מלא.
המסמ המכונ של מדינת ישראל ,מגילת העצמאות ,מכריז ,בי היתר ,על קיומו של שוויו
מגדרי .שלוש שני לאחר הקמת המדינה נחקק חוק שיווי זכויות האשה ,תשי"א,1951
שמטרתו הייתה להצהיר על השוויו המגדרי ועל איסור הפליית נשי בשל היות נשי.
ג לשו החוקי הישראלי רגישה להפליה המגדרית המובנית בשפה העברית .המילה
"בעל" למשל לא מופיעה בא חוק העוסק בבני זוג נשואי .עוד בחוקי שנחקקו בשנות
החמישי המוקדמות ,עשורי אחדי לפני הופעת תנועת התקינות הפוליטית ,המינוח
המקובל היה "איש ואישה".1
דחיית רעיו הבעלות בנשי מופיע ג בחקיקה מאוחרת יותר ,כמו בתיקו לחוק
התקשורת ,שאוסר על "הצגת אד או איבר מאיבריו כחפ זמי לשימוש מיני" .2המינוח
בחוק זה הושפע באופ ישיר מ התאוריה הפמיניסטית ומעיסוקה בפורנוגרפיה .על פי
הפמיניז המתנגד לפורנוגרפיה ,נשי מוחפצות )מוצגות כאובייקטי ולא כסובייקטי(
* מתו דברי השופט ריבלי בע"א  ,Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ï„‚Ó ' ÈÂÏÙ 11152/04פורס בנבו
) ,(16.10.06פסקה  24לפסק הדי.
** דוקטור למשפטי ,מרצה ,בית הספר למשפטי ,המסלול האקדמי של המכללה למינהל .תודה
לשולמית אלמוג וליעד רות על ההזמנה לתרו לכר זה .תודה לעו"ד נעמי לבנקרו על
עזרתה ונדיבותה הרבות .כתיבת מאמר זה התאפשרה ,בי היתר ,הודות לפרס עידוד המחקר
שהוענק על ידי המסלול האקדמי ,המכללה למנהל ועל כ תודתי העמוקה.
 1ראו למשל חוק שיווי זכויות האשה ,תשי"א ;1951חוק שיפוט בתי די רבניי )נישואי
וגירושי( ,תשי"ג 1953ועוד.
 2סעי 6כה) (2לחוק התקשורת )בזק ושידורי( ,תשמ"ב.1982

363
1/12/2009 1:32:00 PM t:\books\dorner\2008-10-29\dorner12.doc

ספר דליה דורנר

ומוצגות כסחורות הניתנות לצריכה לש השגת סיפוק מיני של הגברי צרכני הפורנוגרפיה
)ראו להל חלק ג(.
בשנת  2000הוס סעי 6א לחוק שיווי זכויות האשה ,תשי"א ,1951המכריז כי "לכל
אישה זכות מלאה על גופה" .כפי שמציינת אורית קמיר" ,חקיקתו של הסעי החדש...
מלמדת על מודעות הכנסת לכ שבמציאות הישראלית הנוכחית ,החברתית והמשפטית
כאחד ,נשי אינ נהנות במלואה מ הזכות לשלוט בגופ" .3אלא שאפשר ללמוד מכ
שנשי אינ בעלות זכות מלאה על גופ במשפט הישראלי מ הסיפה לסעי 6א עצמו,
שקובע כי "אי בהוראת סעי זה כדי להתיר איסורי שנקבעו בדי".
למרות החקיקה המרשימה בהיקפה וברוחה ,ג בקנה מידה בינלאומי ,חשוב לזכור כי
השוויו ,בכלל ,והשוויו המגדרי ,בפרט ,אינ מוגני בחוק יסוד א שהשוויו מופיע
בהכרזת העצמאות כאחד מערכי היסוד של המדינה .כידוע ,השוויו הוכר כער מוג באופ
עקי ,דר פסיקתו של בית המשפט העליו שפירש את השוויו כמוג דר ההגנה על כבוד
האד שבחוקיסוד :כבוד האד וחירותו.4
ג בית המשפט העליו הצהיר שוב ושוב על קיומו של שוויו מגדרי במדינת ישראל
והקפיד להתערב בכל פע שהשוויו הופר .החל בשנות השמוני של המאה שעברה,
בהחלטת בג" בעניי · ,5Âבית המשפט העליו פיתח את דוקטרינת השוויו המגדרי וביצר
את מעמדה החוקתי ,א שהשוויו המגדרי נעדר מחקיקת היסוד של המדינה.6
אול למרות המתואר לעיל ,בעשור האחרו נתנו בתי משפט מחוזיי באר שרשרת
פסקי די שבה נפסקו לגברי שנפגעו בתאונות שונות וכתוצאה מכ לקו לטענת באי
אונות ,תשלומי מאת חברות הביטוח עבור "ביקורי" אצל "נערות ליווי" .רק לאחרונה
צמצ בית המשפט העליו את הנוהג לפסוק לגברי פיצוי בגי נזק זה .7טענתי בחיבור זה
היא שאי אפשר לראות את קו המחשבה שמעניק פיצוי בגי ראש נזק שכזה ,במנותק מדיני
הנישואי והגירושי הישראלי ,שבה האישה היא קניינו של הגבר.

3
4
5
6

7

א' קמיר ) ËÙ˘ÓÂ ˙ÂÈÂÎÊ ,ÌÊÈÈÓÙתשס"ב(.123 ,
ראו למשל פ' רדאי "תאוריה משפטית ,חקיקה והתדיינות פמיניסטיות בישראל:
רטרוספקטיבה" ) ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚד' ברקארז ואח' עורכות ,תשס"ז( .30 ,19
בג"  ,‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' Â· 104/87פ"ד מד).749 (4
ראו למשל את פסקי הדי בעניי בג" ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ï‡¯˘È· ÌÈ˘‰ ˙ÏÂ„˘ 453/94
פ"ד מח) ;501 (5בג"  ,ÈÏÏÎ‰ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ ' ˙ÈÂÏÙ 1284/99פ"ד נג) ;62 (2בג"
 ,ÔÂÁË·‰ ¯˘ ' ¯ÏÈÓ 4541/94פ"ד מט) 94 (4ועוד .לסקירה מקיפה של התפתחות הפסיקה
בעניי השוויו המגדרי ראו רדאי ÏÈÚÏ ,הערה  ,4עמ'  .3835ראו ג ד' ברקארז "על טייסות
וסרבניות מצפו :מאבק אחד או מאבקי שוני" ) ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚד' ברקארז
ואח' עורכות ,תשס"ז( .8375 ,65
ראו ע"א  ,Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ï„‚Ó ' ÈÂÏÙ 11152/04פורס בנבו ).(16.10.06
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בחיבור חמישה חלקי .החלק  ÔÂ˘‡¯‰סוקר את דוקטרינת "האישה כפיצוי" במשפט
הישראלי ,שנהגה במש כמעט עשור עד לביטולה בחודש אוקטובר  2006על ידי בית
המשפט העליו.
בחלקו  È˘‰של המאמר נסקר יחסו של בית המשפט הישראלי לתופעת הסחר בנשי.
כפי שמראי הנתוני וכפי שמראה קריאה בחוק ובפסיקה ,היחס הזה אינו עקבי .ברמה
הרטורית בית המשפט משתמש בשפה קשה וטוע שיש לעשות הכל כדי להוקיע את תופעת
הסחר בנשי ,אול האכיפה כמעט שלא מתבצעת וג כאשר החוק נאכ והסרסורי
נענשי ,העונשי קלי מאוד והופכי את העבירה הזו למשתלמת מבחינה כלכלית.
בחלקו  È˘ÈÏ˘‰של החיבור אגע בכמה מ המאפייני של הפורנוגרפיה" ,הזניה
מתועדת" בשמה העברי .האופ שבו פורנוגרפיה פועלת על גופ של נשי – ה אלה
המשתתפות ביצירתה ה הנשי שבסביבת של צרכניה – מדגי היטב את תפיסת האישה
כמושא לבעלות במשפט ובתרבות הישראלי ,בייחוד לאחר בג" ˘ ,.Ô.È.שבו בית המשפט
העליו אישר את שידורי הערוצי הפורנוגרפיי וקבע כי ה מוגני על ידי חופש העיסוק
וחופש הביטוי.8
בחלקו  ÈÚÈ·¯‰של החיבור אסקור את העיקרו שבבסיס דיני הנישואי והגירושי
בישראל :היחס הקנייני בי הגבר לאישה ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בטקס הנישואי הדתי.
טענתי היא שג במערכת היחסי האידיאלית בחברה הישראלית ,קרי נישואי כדת משה
וישראל ,האישה נמצאת למעשה בבעלותו של הגבר )לא לחינ הוא נקרא "בעלה" ,(9דבר
המציב אותה בעמדת חולשה מובהקת ה במהל הנישואי ה א בני הזוג נפרדי
ומחליטי להתגרש.
חלקו  È˘ÈÓÁ‰של החיבור עוסק בתופעת שני הקולות – השוויוני והמפלה – במשפט
ובתרבות הישראליי ,מנקודת מבט של ביקורת התרבות .בחלק זה אציע הסבר לקיומ של
רטוריקה שוויונית בצד פרקטיקה מפלה וקשה ,שאינו מסתפק בצביעות או במניפולציה
מכוונת אלא מברר את ההיגיו הפסיכולוגי והתרבותי שמאחורי הפיצול הזה .היכולת של
המשפט והתרבות הישראליי להכיל את שני הקטבי הללו קשורה באחד המאפייני
העמוקי של התרבות המערבית ,כלומר ,ההפרדה בי אהבה לתשוקה.

8
9

בג"  ,ÔÈÈÂÂÏ È¯Â„È˘ÏÂ ÌÈÏ·Î È¯Â„È˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ' ÌÈ˘ ‚ÂˆÈÈ ÔÂÈÂÂ˘Ï – Ô.È.˘ 5432/03פ"ד
נח).65 (3
ראו א' קמיר "'וא בעל – קנה' :סיפורי 'בעילה' ו'היבעלות' בחוק העונשי"  ÌÈÏÈÏÙז
)תשנ"ט(  .122 ,121כפי שמציינת קמיר" ,בעל" הוא ש כנעני שמשמעותו "אדו"; ˘.Ì

365
1/12/2009 1:32:00 PM t:\books\dorner\2008-10-29\dorner12.doc

ספר דליה דורנר

א .נשי כפיצוי במשפט הישראלי
באוקטובר  2004פסקה השופטת דרורה פלפל לבחור שהפ לנכה  100%בעקבות תאונת
דרכי פיצוי בגי אי האונות שלו ובי השאר כללה בחישוב הפיצוי ג "ביקור שבועי אצל
נערת ליווי".10
התובע דרש פיצוי בגי ביקורי אצל מטפלת מינית )סרוגייט( ולחלופי אצל "נערת
ליווי" .כ הציגה השופטת פלפל את תביעתו:
מהראיות עלה שהתובע מצליח לקיי יחסי מי בעזרת תרופות כמו ויאגרה
או זריקות .לטענת באכוחו הדבר קורה ע נערות ליווי בלבד ,ולא ע
חברות שהיו לו.
מכא העתירה לפיצוי בגי עלויות סרוגיט.11
בסופו של דבר דחתה השופטת פלפל את הפיצוי בגי טיפול באמצעות מטפלת מינית
ופסקה לו פיצויי כדלקמ:
מהות הטיפול באמצעות סרוגיט היא לאפשר למי שמצא בת זוג וקיי אצלו
קושי או בעיה בתפקוד המיני ,לקבל הדרכה כיצד עליו לכלכל את צעדיו
במפגשי ע בת הזוג ,כדי להגיע למימוש היחסי האינטימיי ביניה.
הסרוגיט אמורה להדרי את הפונה ,לחזק את בטחונו ודימויו העצמי.
מסתבר ,כי לאור חוה"ד של המומחי שהתובע לא יוכל לקשור קשרי
משמעותיי וארוכי טווח ,עקב נסיבותיו ,ע בת זוג ,ועל כל פני ,העובדה
כי טיפול מעי זה לא נית בתחילת הדר )שזה השלב בו מצוי התובע
למעשה( אלא בשלב טיפולי מאוחר יותר ,א יש בכ צור בכלל– ,
מביאה אותי למסקנה כי הדר של טיפול תרופתי ו/או פניה למכו ליווי,
היא הדר הנאותה לפתרו בעיה זו של התובע שנבעה מהתאונה ,וכ אני
קובעת.
לאור זאת התביעה למימו עלויות סרוגיט – ,נדחית בזאת.

10
11

ת"א )ת"א(  ,Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ï„‚Ó ' ÈÂÏÙ 1553/99פורס בנבו ).(26.10.04
˘ ,Ìסעי  7לפסק הדי.
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התובע יהיה זכאי למימו תרופות )כמו ויאגרה( והזרקות אחרות שאינ
מצויות בסל הבריאות לפי עלות של פע לשבוע וכ ביקור במכו ליווי פע
נוספת בשבוע.
בלוקחי בחשבו שהתובע ,עפ"י הראיות ,לעיתי מאושפז ולעיתי תחת
השפעת תרופות שאינ מאפשרות לו קיו יחסי אינטימיי ,אני קובעת על
דר האומדנא לפי אמות מידה אלה ,לעבר ולעתיד )עד גיל  (70סכו כולל
של  . 150,000הסכו נכו ליו פסה"ד וישא ריבית והצמדה כדי.12
הנוהג לפסוק פיצוי בגי ראש הנזק של "נערת ליווי" לא הומצא על ידי השופטת פלפל.
זה היה פסק די אחד בשרשרת של פסקי די שניתנו בנסיבות דומות בבתי משפט ברחבי
האר החל מסו שנות התשעי של המאה שעברה .13פסק הדי הראשו שבו נפסק תשלו
בגי צריכת שירותי מי בתשלו בנסיבות דומות נית על ידי השופט קלינג באפריל .141998
שנה לאחר מכ חזר ופסק השופט קלינג באופ דומה וכתב את הדברי הבאי:
כפי שכבר ציינתי בפסק הדי בתיק אז'  154/97קר נ' עזבו פטולאי )נית
ביו  21.4.98ולא פורס( ,אי לראות את הדברי כ .ממש כש שלא נית
יהיה לפרש בדר זו מת פיצוי ליצאנית אשר ניזוקה בתאונת דרכי ,תו
התחשבות בהפסד האתנ ,או דרישה לתשלו מס הכנסה מהכנסותיה של
יצאנית .בית המשפט אינו בא לית גושפנקה לאותה התנהגות שאינה
נחשבת ראויה .כל שעושה בית המשפט זו הכרה במציאות שבה שירותי מי
זמיני .אי בית המשפט נות יד ליצירת או לעידוד .מספר המקרי
שבה עשויי בתי המשפט להכיר בזכותו של נפגע לפיצוי על שרותי מי

12
13

14

˘.Ì
ראו למשל ת"א )ת"א(  ,("ÏÂÙ‰") ·Î¯‰ ÈÁÂËÈ·Ï ÈÏ‡¯˘È‰ ¯‚‡Ó‰ ' ‚·Ò 11/97פורס בנבו
)) (6.5.03נפסק פיצוי בס  50,000ש"ח לנפגע תאונת דרכי ,שנזקק לטענתו לפנייה ל"מכוני
ליווי" ,כלשו בית המשפט(; בת"א )ת"א( ,Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ÏÏÎ ' ¯Â¯„Ô˜ 754/93
פורס בנבו )) (18.3.99בית המשפט המחוזי פסק לנפגע פיצוי בסכו של  200,000ש"ח עבור
"שירותי מי" ,תו שבית המשפט מציי שאי כוונתו לתת "גושפנקא לאותה התנהגות שאינה
נחשבת ראויה" אלא "כל שעושה בית המשפט זו הכרה במציאות שבה שירותי מי זמיני"(;
בת"א )חי'(  ,ÈÁ¯ÊÓ ' ÔÂ¯˘ 1269/93פורס בנבו ) (21.7.02נפסק פיצוי של  20,000ש"ח;
בת"א )י(  ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÈÂÓÈÓ 1433/96פורס בנבו ) ,(12.1.05פסקה  28לפסק
הדי ,נפסקו  35,000ש"ח עבור "צרכי חברתיי" או "אובד שירותי חברתיי" כשהכוונה,
כנראה למי בתשלו.
ת"א )ת"א( ) È‡ÏÂËÙ ÔÂ·ÊÚ ' Ô¯˜ 154/97לא פורס( ).(21.4.98
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הוא זעו .אי באות מקרי כדי לקיי את הזנות בישראל או כדי להרחיב
את התופעה.15
ברוב המקרי שבה סירב בית המשפט לפסוק פיצוי שכזה ,הוא עשה כ משו
שהתובע לא הוכיח את היזקקותו לנערת ליווי ולא משו התנגדות עקרונית לפסיקת סוג זה
של פיצוי .מעניי לציי שבכל המקרי שבה נשי תבעו פיצוי לצור מימו רכישת שירותי
מי בנסיבות דומות ,בתי המשפט דחו את תביעותיה.16
פסק די יוצא דופ היה פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה ,ש קבע השופט
ברלינר:
אני דוחה את טענות התובע בדבר היזקקות לנערות ליווי ,כתוצאה מאי
האונות בה לקה בגי התאונה .עמדתי היא כי יש להבדיל בי העלות של
טיפול רפואי או עבור תרופות בתחו המיני ,לו עשוי להיזקק הנפגע עקב
פגיעתו בתאונה) ,כגו :ויאגרה ,קליניקה או או סרוגייט במסגרת רפואית
מוכרת( לבי האתנ שהוא משל ,א אכ כ הוא ,לנערות ליווי .תשלו
כזה איננו בגדר טיפול רפואי או הוצאות רפואיות ,אי הוא בגדר "שיקו",
ומשו תקנת הציבור אי להכיר בו כראש נזק ,מה ג שהדברי לא הוכחו
כיאות במקרה דנ.17
למרות היותו יוצא דופ ,ג בפסק די זה לא התקיי דיו במשמעות העמוקה של
פסיקת פיצוי מסוג זה מבחינת מעמד האישה ,מעמדה המשפטי של תעשיית ניצול הנשי
והסחר בה ,וכ הלגיטימציה של המנגנו התרבותיחברתי שגור לגברי להיות מסוגלי
לקיי יחסי מי א ורק בתשלו; שהרי לא מדובר בגברי שלא יכולי לקיי יחסי מי כלל
)ג א בעזרת טיפול תרופתי( אלא בגברי שמבקשי מי אנונימי בתשלו.18
פסק די זה ,הנדיר כאמור באקלי הפסיקתי ששרר עד לפסק דינו של בית המשפט
העליו בעניי  ,ÈÂÏÙמשתמש בנימוק הלקוני של "תקנת הציבור" ,נימוק שקשור לעמדה
מוסרנית ושנקלט אל המשפט הישראלי מ המשפט המקובל הבריטי .על פי קו החשיבה
של "תקנת הציבור" במשפט המקובל ,ההתנגדות לזנות רואה בה פרקטיקה לא מוסרית,
15
16

17
18

עניי ˜ ÏÈÚÏ ,¯Â¯„Ôהערה .13
ראו למשל ת"א )חי'(  ,Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï '·Á ‰È¯‡ ' ÈÁ¯ÊÓ 709/93פורס בנבו );(29.8.99
ת"א )י(  ,‰ÚÂ˘È‰ ÈÈÈÚÓ ‰‡ÂÙ¯ ˙È· ' Ì‰¯·‡ 1686/96פורס בנבו ) ;(27.7.06ת"א )חי'(
 ,Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï '·Á ÈÏ‡¯˘È‰ Ò˜ÈÙ‰ ' ÔÈ˜ÈÈ‡ 679/98פורס בנבו ) .(26.4.06תודה לעו"ד
נעמי לבנקרו על שהביאה פסקי די אלה לתשומת לבי.
ת"א )חי'(  ,ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙ ÈÚ‚ÙÏ ÌÈÈÂˆÈÙ Ô¯˜ – ˙È¯˜ ' ÔÈÈ„ 1102/94פורס בנבו
).(1.8.99
ראו דיו להל בחלק ה.
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שפוגעת במוסר הציבורי ובמוסד המשפחה .התנגדות זו לא נובעת משו הפגיעה בנשי
שמועסקות בה ,ולעתי א מאשימה את הנשי העוסקות בזנות כמי שמדיחות )ע
הסרסורי( את הגברי הנורמטיביי בחברה לצריכת שירותי מי בתשלו וכתוצאה מכ
להרס משפחותיה.19
כאמור ,מה שמעניי ברטוריקה של פסק הדי של השופטת פלפל ,כמו בזו של כל פסקי
הדי הקודמי לו ,הוא הענייניות והלקוניות של בית המשפט בבואו לפסוק לתובע סכו
כס שיממ תעשייה שלפי המשפט הישראלי עצמו היא תעשייה בלתי חוקית :תעשיית המי
והסחר בנשי )בפסקי הדי של השופט קלינג ישנה הכחשה של ממש( .בכ הופ בית
המת ְחזקת ומאפשרת את שגשוג באי מפריע של
המשפט את עצמו לשות פעיל במערכת ַ
עסקי הסחר בנשי בישראל ואת הנורמליזציה שלה.

19

מכוח תפיסה זו ,אגב ,רווחה בשיטות משפט שונות עד לאחרונה התפיסה שלא נית לאנוס
זונה ,משו שהיא מעמידה את עצמה לרשותו של כל גבר מעצ בחירתה בעיסוק זה .לכ ג
במקרי שבה המי התקיי בכפייה זה לא יכול להיות אונס ,א שלו הייתה זו אישה שאינה
עוסקת בזנות והנסיבות היו דומות ,ייתכ שהמשפט היה רואה בכ אונס לכל דבר ועניי .ג
בשיטות משפט שבה נקבעה זכותה של אישה שעסקה בזנות לסרב לקיו יחסי מי ,בדר כלל
לא הועמד לדי גבר שאנס זונה .כ  ,א שכבר ב 1769קבע בלקסטו שבמשפט המקובל ג
זונות מוגנות על ידי דיני האונס ,כמעט שלא הועמדו לדי גברי שכפו את עצמ על זונות.
ראו B. Sullivan Can a Prostitute be Raped? Sex Workers, Women and the Politics of Rape
Law Reform (2003) 3, http://www.utas.edu.au/government/APSA/BSullivanfinal.pdf
).(21.11.07

מסתבר ,שג הנשי קרבנות הסחר עצמ סבורות כי לא נית לאונס ,וכי כאשר הסרסור או
הסוחר כופה עליה את עצמו ,כפי שאמרה אחת מה" ,זה לא אונס ,אני כמו אוטו שלו ,מה
זאת אומרת? הוא קנה אותי עכשיו והוא עושה מה שהוא רוצה ,מכניס את המפתח ונוסע .זה
אותו הדבר" .ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניי הסחר בנשי ,פרוטוקול מס'  ,29מצוטט
אצל ח' ב ישראל ,נ' לבנקרו ÔÈÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú˙· ˙Â¯ÁÒ‰ ÌÈ˘ Ï˘ ˙ÂÁÂ˜Ï :ÌÏÚ ÌÚ ‰‡ÂÂ˘Ó
·) Ï‡¯˘Èמוקד סיוע לעובדי זרי והאוניברסיטה העברית בירושלי ,10 ,(2005 ,הערה .17
בתי המשפט הישראליי ,כפי שמציינות ב ישראל ולבנקרו ,אמנ נקטו בגישה שג לנשי
העוסקות בזנות יש זכות לסרב לקיי יחסי מי ,אבל ה עשו זאת לרוב תו שימוש ברטוריקה
מוסרנית ושימור ההבחנה המקובלת בי נשי "מהוגנות" לנשי "פרוצות".
כ למשל כתב הנשיא שמגר" :ואפילו מי שמוכרת את גופה תמורת אתנ רשאית לסרב למי
שאינה רוצה לשכב עמו" )ע"פ  ,È¯‡· ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 5612/92פ"ד מח),(354 ,302 (1
והשופטת טובה שטרסברגכה כתבה "גופה של פרוצה אינו הפקר" )ע"פ ' ·Â¯Â„ 8523/99
 ,Ï‡¯˘È ˙È„Óפ"ד נד) .(843 ,837 (4השימוש במילה "פרוצה" הרי מניח שגופה הוא הפקר,
שכ היא פרוצה לכל עבר .כ  ,א שבתי המשפט דחו ברמה הרטורית את התפיסה שלפיה ג
זונה יכולה להיאנס ,דווקא הרטוריקה עצמה הסגירה את הדעה הקדומה בנוגע למיניות של
נשי העוסקות בזנות .א' הראל ,ל' וגנר "על 'האש התור' של קורב האונס"  ÌÈÏÈÏÙו
)תשנ"ח( .250249 ,235
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על הטריוויאליזציה המזעזעת של תופעת הסחר בנשי בפסק די זה כתבה נעמי
לבנקרו את הדברי הנוקבי הבאי:
שירותי הזנות ה רק סעי אחד בפסק הדי ,לצד אובד השתכרות עתידית,
תרופות ,פעילות ספורטיווית הדרושה לתובע במצבו ,הוצאות טלפו ,דיור
ועוד .באחד מסעיפי פסק הדי נדונה טענתו של התובע ,כי בעקבות התאונה
החל "לעש כמו קטר" והוא מבקש מימו של חברת הביטוח להוצאות
העישו המוגברות .בית המשפט קובע כי העישו מזיק לבריאות ,וכי
במסגרת הטיפול הפסיכיאטרי שיינת לו "ראוי שיעשה מאמ להבריא את
התובע ממנהג זה" .מכא אנו למדי ,כי בית המשפט דואג לבריאותו של
התובע וסבור שהעישו רע לבריאותו א הזנות טובה לה .ע זאת ,פסק
הדי לא מזכיר ולו במלה אחת את בריאותה ,את כבודה ואת חירותה של
קורב הסחר ,שתיאל לשמש "שי תנחומי" למצב האיאונות של י'.20
העובדה ש"טיפול" ב"נערת ליווי" מוש באותה דרגה כמו טיפול תרופתי )ויאגרה
והזרקות( מחזקת את התפיסה הקיימת ממילא בחברה הישראלית שהזונות והנשי הנסחרות
למטרת מי ה בעצ אובייקטי המיועדי לפורקנ של גברי .האגביות שברטוריקה של
בית המשפט מעידה על כ בעוצמה רבה :הנשי הללו ,שנחטפות ,נאנסות ,מוכות ונכלאות
תו שדרכונ נלקח מה כדי שלא יוכלו להימלט ,לא קיימות בעיני בית המשפט ,כמו בעיני
רבי בציבור הישראלי כבני אד בעלי זכויות ,רצונות ומאוויי משלה ,אלא כמוצר,
כתרופה המונחת על המד ממתינה בסבלנות לקונה שירכוש אותה וישתמש בה .ה "נערות
ליווי" ,ביטוי נקי ממי ומכפייה ,אמצעי בלבד ,אובייקט.21
רק באוקטובר  ,2006צומצמה ההלכה הזו בפסק דינו של שופט בית המשפט העליו
והמשנה לנשיאת בית המשפט העליו ,השופט ריבלי .אמנ ,השופט ריבלי בפסק די
מנומק ומרתק קיבל את ערעור חברת הביטוח לעניי פסיקת "נערת ליווי" כפיצוי ,על בסיס
היעדר ראיות לכ שהתובע זקוק לפיצוי זה .ע זאת כפי שכתב השופט ,ג לו התובע
מוכיח היה היזקקות לנערת ליווי ,בית המשפט היה מסרב לפסוק לו פיצוי שכזה:

20
21

נ' לבנקרו "הזכות לנערת ליווי" .(2.1.05) ı¯‡‰
במקרי רבי ,כאשר ה פנו לעזרת הרשויות או כאשר ה נתפסו על ידי משטרת ההגירה
במהל פשיטות על ה"מכוני" ,ה א הועמדו לדי בגי עבירות על חוק הכניסה לישראל,
תשי"ב 1952ועל חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( ,תשי"דÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ .1954
˘ ,ÌÈ˘· ¯ÁÒ‰ ˙Â·¯Â˜ Ïנייר עמדה ,מוקד סיוע לעובדי זרי ),(30.11.05
 .http://www.hotline.org.il/hebrew/pdf/commitment_to_trial301105.pdfמצב זה השתנה
וכיו א יש חשד שאישה שנעצרה הייתה קרב סחר למטרת זנות ,היא מועברת למקלט
מיוחד.
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א אנו סבורי ,כי במקרה שבפנינו לא הונחה תשתית מספקת המלמדת על
צור שאי בלתו לסיפוק צרכי המי של המערער בדר של פנייה לשירותי
ליווי .ואול א א היה מוכח צור כזה ,עדיי אינני סבור שמדובר בצור
המצדיק פיצוי לפי העקרונות המקובלי עלינו – עקרונות דיני הנזיקי
ועקרונות המשפט הישראלי.22
לגופו של עניי ,השופט ריבלי פותח ומציי ,ובצדק ,שבניגוד לפסיכותרפיה או לטיפול
תרופתי ,הרי שלקיו יחסי מי בתשלו אי ער רפואי או שיקומי ולכ ה אינ ראויי
לכיסוי על ידי חברת הביטוח:
ספק א נית לסווג את ההיזקקות לשירותיליווי כסעדמתק העומד אל
מול ההפסד הכרו באובד היכולת לקיי יחסימי .אי די מפגש מיני ע
נערתליווי כדי תרופה או פגישה ע פסיכולוג ,למשל ,שהרי אלה
האחרוני – התרופה והפגישה ע הפסיכולוג – יש לה תכלית מובהקת
ומבוססת של ריפוי או שיקו ,ומשכ ,באי ה בגדר ראשי הנזק הממוניי
המוכרי יתרה מכ ,אתנ לזונה אינו מפצה על אובד מכלול רבדיה
האפשריי של מערכת יחסי זוגית ועל הגריעה מאפשרויות הבחירה שהיו
לניזוק בתחו זה .אי המדובר בפיצוי המותא לנזק ,כמקובל בראשי הנזק
הממוניי.23
מכא עובר השופט ריבלי לדו במעמד הזנות במשפט הישראלי וביחס של מערכת
המשפט אל תופעת הסחר בנשי ,ומציי כי המשפט הפלילי מתייחס באופ שלילי לתופעה
זו .הוא מציי ש"בתי המשפט נחשפו לא אחת לניצול ולהתעללות קשי שסופגות נערות
הליווי") 24שימו לב שהוא משתמש במינוח הבעייתי כפי שהוא( ומצטט שורה של פסקי די
שבה הורשעו סוחרי בנשי .לסיכו הדיו בסוגיה זו מבהיר השופט ריבלי כי שלילת
הפיצוי בגי ראש נזק זה נעשית לא מטעמי מוסרניי ,אלא מטעמי עקרוניי של מלחמה
בסחר בנשי:
ענייננו מקרב עצמו לדוגמא האחרונה שהובאה .ואכ ,מסקנתנו היא כי אי
מקו לכ שבית המשפט יפסוק פיצוי שתכליתו מימו שירותיליווי .פיצוי
כזה ,כ אנו סבורי ,מנוגד למגמתו של הדי הפלילי ,במיוחד על רקע
המציאות בישראל ומלחמתהחורמה של מערכות האכיפה בתופעות

22
23
24

 ÏÈÚÏהערה  ,7פסקה  7לפסק הדי.
˘ ,Ìפסקה  15לפסק הדי.
˘ ,Ìפסקה  17לפסק הדי.
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הכרוכות בתעשיית הזנות .יוטע :שלילת הפיצוי איננה אכיפת מוסר
גרידא; תכליתה למנוע עידוד ומימו של תופעות הכרוכות ,למצער בחלק
ניכר מ המקרי ,בניצול ,בגרימת נזק וביחסי תלות ] [...המשפט הישראלי
הוא אחד ,ובתי המשפט המוקיעי את התופעות שתעשיית הזנות בישראל
נגועה בה ה אות בתי משפט המתבקשי לפסוק פיצוי עבור שירותי
ליווי .הקול חייב אפוא להיות קול אחד .על רקע זה נֹאמר מפורשות:
בהתחשב בדי הישראלי ובמציאות הישראלית ,אי להכיר בשימוש
בשירותיה של זונה כ"פיצוי" לניזוק ,ואי מקו לכ שבית המשפט יורה על
תשלו כס ,שלא נית אלא לומר עליו כי בסבירות גבוהה הוא ימצא את
דרכו לכיס של אלה המוצאי פרנסת ברווחי הזנות.25
דבריו הנחרצי של השופט ריבלי וביטול הנוהג לפסוק פיצוי שישמש לקיו יחסי מי
בתשלו בהלכה שפסק השופט ה מעודדי .ע זאת בפסקי די של ערכאות נמוכות
שניתנו לאחריו שוב נמנעו בתי המשפט מדיו עקרוני בשאלת "האישה כפיצוי" ,כאשר
נתבע פיצוי בגי פגיעה בכושר המיני לש שימוש ב"נערות ליווי" .26בית המשפט העליו
עצמו ,בהסתמ על עניי  ,ÈÂÏÙביטל את פסיקת בית המשפט המחוזי שפסק תשלומי
לצור שימוש בנערות ליווי לגבר שכושרו המיני נפגע לאחר שנפל מסוס במילי אלה" :אי
מקו לפסיקת פיצוי שתכליתו מימו תעשיית הזנות .לפיכ ,דינו של פיצוי זה להתבטל".27
מ הראוי לברר כיצד הגענו למצב שבו מלכתחילה סוג הפיצוי הזה נפסק על ידי בתי
משפט ברחבי האר וכיצד הגענו למצב שבו הסובייקטיביות של נשי מבוטלת ,עד כדי כ
שגופ נפסק כפיצוי על ידי בתי משפט בישראל?
חלקו הבא של המאמר עוסק באופ שבו המשפט והתרבות הישראליי מתכחשי
להחפצה של נשי במסגרת תעשיית הסחר בנשי .הכחשה זו היא שאפשרה את חייה
הארוכי מדי של דוקטרינת "האישה כפיצוי" שתוארה בחלק זה.

25
26

27

˘ ,Ìפסקה  24לפסק הדי.
ראו למשל ת"א )ראשל"צ(  ,Ó"Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á ÏÏÎ ' Ì‰¯·‡ 6140/02פורס בנבו
) ,(17.10.06פסקה  20לפסק הדי )"אכ ,יש מקרי חריגי שבה ייפסק פיצוי בגי אובד
כושר התפקוד המיני ,א על פי הפסיקה ,אי מקו לייחד פיצוי בראש נזק נפרד ,לנזק הממוני
המתבטא בעלויות היזקקות לשירותי ליווי .הפיצוי בפריט זה ,א בכלל ,עשוי להתבטא בראש
הנזק הלא ממוני ככל שנקבעת נכות וכ במסגרת פריט הנזק של הוצאות רפואיות וטיפולי
ככל שיוכח שהניזוק זקוק לה בגי בעיות בתפקוד המיני"(.
ע"א  ,ÈÂÓÈÓ ' ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ 1068/05פורס בנבו ) ,(14.12.06פסקה  26לפסק הדי .ראו
ג ע"א  ,Á‡·¯ ' Á‡·¯1249/04פורס בנבו ) ,(8.11.06פסקה טו לפסק הדי )הסתמכות על
עניי פלוני בדחיית תביעתו של גבר לקבלת תשלו בגי רכישת שירותי מי מ"נערות ליווי"(.
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ב .זיכרונות מהזונות העצובות שלנו :כמה היבטי של
סחר בנשי במשפט הישראלי

"איכשהו הע ,החלונות הגדולי הפוני לרחוב מכוני הליווי ,התאורה
הלא אפלולית לחלוטי והקהל הפרלמנטרי יוצאי קומבינציה חדפעמית,
רגועה ונעימה".28
סחר בנשי נעשה לא רק למטרת זנות אלא ג לצור עבודות סיעוד וטיפול ,סחר
באיברי ופונדקאות ,א כי עיקר הסחר שזוכה לתשומת לב תקשורתית ומשפטית מטרתו
זנות .תת פרק זה עוסק בסחר בנשי למטרת זנות.
המילה היוונית לזונה היא *&רנֶה ) ,porneוברבי (pornai :והיא נגזרת מ הפועל
 ,pernemiשמשמעותו לסחור או למכור.29
יהודי סחרו בנשי במתכונת המוכרת לנו היו עוד במאה ה 19וכמו היו ,רבי מ
הסוחרי ומ הנסחרות היו ממזרח אירופה .30תופעה זו זכתה א לייצוגי רבי עוצמה
בספרות העברית ,למשל בסיפורו של שלו עליכ "האיש מבואנוס איירס" )31(1909
ובספרו של מנדלי מוכר ספרי "בעמק הבכא".32
זנות וסחר בנשי ביישוב היש ולאחר מכ בתקופת המנדט הבריטי טופלו באופ
מוסרני ,תו האשמת הנשי הנסחרות ולעתי א הענשת .33מאז שנות התשעי של המאה
שעברה ,לאחר התפרקות ברית המועצות ,מתקיי בישראל סחר נרחב בנשי למטרות זנות.
כאמור ,פסק דינו הראוי של השופט ריבלי מציג את עמדת המשפט הישראלי כלפי
תופעת הסחר בנשי ככזו שמטרתה מיגור נחר וחיסול התופעה .לא רק בית המשפט ,ג
החוק הישראלי מתייחס לעבירות אלה בחומרה.34

28
29
30
31
32
33
34

נ' אבידסלע "עלייה וקו בה" )ביקורת מסעדות( .95 (1.2.0725.1.07) ¯ÈÚ‰ ¯·ÎÚ
י' אוסטינובה "זנות בהיכל :זונות ונערותליווי ביוו העתיקה ובפולחניה" (2005) 90 ÌÈÓÊ
.30
ראו נ' לבנקרו ") ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ˘‰ ¯ÁÂÒ Ï˘ Â˙ÂÓ„Ï ÌÈÂÂ˜ :"Ë˜˘ËÓ ÁÂÏ˘Ó „ÂÚמוקד
סיוע לעובדי זרי ,מחקר מדיניות מס'  ;15 (2007 ,5ג' אלרואי ‡,(2004) ÌÈË¯‚ÈÓÈ
.162149
בקי  2007פרס הסופר והמשורר איל שיינפלד את הרומ ההיסטורי (2007) ˙Ú·Ë· ‰˘ÚÓ
על ארגו הסרסורי היהודיי" ,צבי מגדל" ,שפעל בבואנוס איירס בשני .19301870
הספר ,שתורג על ידי מחברו מיידיש ,פורס כסיפור בהמשכי ב"השלוח" בי השני
.18981897
מ' שילה 1914-1890 ÌÈÏ˘Â¯È· Ô˘È‰ ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ˙È˘‰ ‰ÈÂÂÁ‰ ?‰ÈÂ·˘ Â‡ ‰ÎÈÒ
)תשס"ב( ;235230 ,מ' שילה ‡˙‚¯ ) ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈÏÚ· ÌÈ˘ :¯„‚ÈÓ‰תשס"ז(.240219 ,
ראו חוק איסור סחר בבני אד )תיקוני חקיקה( ,תשס"ז ,2006-ס"ח  .2067בחוק העונשי,
תשל"ז 1977קיימי כמה סעיפי העוסקי בהפללת סרסורי ומי שנהני מ הרווחי
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אורית קמיר הראתה שהיחס הסלחני והמקל של מערכת אכיפת החוק כלפי סוחרי נשי
מהווה לא רק עבירה על הדי הפלילי של מדינת ישראל ,אלא ג על עקרו כבוד האד,
שנקבע כעיקרו בעל מעמד חוקתי בחוקיסוד :כבוד האד וחירותו משנת .351992
ואול המציאות העגומה היא שהתופעה נמשכת באי מפריע ,לאור יו; שלטי "מכו
בריאות" ו"מכו עיסוי" מהבהבי יומ ולילה ומסמני עבור המשטרה בקלות יתרה את
אתרי הפשע; מודעות מי בתשלו מתפרסמות בכל העיתוני היומיי 36ונוס על כ
בעיתוני המחולקי חינ בקיוסקי המיועדי לצרכני של תעשיית הסחר בנשי;
כרטיסי הדומי לכרטיסי ביקור מוצמדי לשמשות מכוניות ומציעי "מסאז' אירוטי" או
"אקזוטי" וכדומה .בכל המקרי האלה הכתובת ידועה :השלטי תלויי כאמור באתרי
ביצוע העבירות עצמ ועל המודעות מופיעי מספרי טלפו ליצירת קשר .ובכל זאת
התופעה נמשכת באי מפריע ובישראל תופעת הסחר בנשי נפוצה במיוחד .כתוצאה מכ,
בקי  2006מחלקת המדינה של ארצותהברית כללה את ישראל ברשימת המדינות שיש
לעקוב אחר האופ שבו ה מטפלות בסוגיית הסחר בנשי .דוח מיוחד זה של מחלקת
המדינה ג כלל דרישה מהמדינות שנמנו בו ,וישראל בכלל ,לשפר את יחס לקרבנות סחר
למטרת עבדות ועבודות כפייה.37
עול המושגי של תעשיית הסחר בנשי הוא עול מושגי של שוק שבו הנשי ה
סחורות לכל דבר ועניי :ה נקנות ונמכרות ,ה נכלאות ,נקנסות על כל חריגה מה"כללי",
דרכונ ומסמכיה מוחרמי מה ועוד כיוצא באלה שיטות .הסוחרי אונסי את הנשי כדי
לבדוק את ה"סחורה" כ"בחינת קבלה" או כ"שיעור בזנות" .38ה"השקעה" ברכישת זונה

35

36
37
38

המופקי כתוצאה משירותי זנות .ראו למשל העבירות הבאות :סרסרות למעשי זנות )סעי
 199לחוק העונשי(; הבאת אד לידי מעשה זנות ולידי עיסוק בזנות )סעיפי  203201לחוק
העונשי(; סחר בבני אד לעיסוק בזנות )סעי 203א לחוק העונשי(; ניצול קטיני לזנות
)סעי 203ב לחוק העונשי(; פרסו שירותי זנות של קטיני ובגירי )סעיפי 205א205ג
לחוק העונשי( .יש לציי שהיחס החמור הזה מופנה רק כלפי ניצול נשי נסחרות ,בעוד
שדברי החקיקה העוסקי בזונות שאינ קרבנות סחר ,כמו השיח סביב ,מדגישי הרבה
פחות ,א בכלל ,את ניצול של נשי אלה.
קמיר ÏÈÚÏ ,הערה  ,2עמ'  ,188173וכ א' קמיר ÈËÙ˘Ó ,ÈÏ‡¯˘È ÌÊÈÈÓÙ :‰ÂÁÂ Ì„‡ „Â·Î
 .217174 ,(2007) È˙¯·ÁÂלניתוח מרתק של מושג הכבוד במשפט ובתרבות הישראליי
ולהצעה של פמיניז ישראלי מקורי ראו א' קמיר ˘‡Ì„‡‰ „Â·ÎÂ ˙ÂÈÏ‡¯˘È :„Â·Î Ï˘ ‰Ï
).(2004
נ' לבנקרו ,ש' קרבס ) Ï‡¯˘È· ˙ÂÊ È˙Â¯È˘Ï ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÚ„ÂÓ :¯ÈÈ Ï˘ ÌÈ¯ÂÒ¯Òמחקר
מדיניות של המוקד לסיוע לעובדי זרי.(2007 ,
לקריאת הדוח המלא ;http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt :ראו ג נ' לבנקרו "ÂÂ˜ÈÂ
) 2006 ,Ì„‡ È·· ¯ÁÒÂ ËÙ˘Ó :"ÁÙ˘Ó ‰‰Â ,ËÙ˘ÓÏמחקר מדיניות של המוקד לסיוע
לעובדי זרי.(2007 ,
לבנקרו ÏÈÚÏ ,הערה  ,30עמ'  ;49וכ קמיר ÏÈÚÏ ,הערה  ,9עמ' .151
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עלולה לרדת לטמיו א יוטל בה מו או א היא תיפגע ,דבר שאכ קורה כאשר נשי
המוברחות ממצרי נפגעות על ידי המבריחי ,או נעצרות על ידי הצבא הישראלי או
המצרי .39כפי שמדווחי שוטרי שעוסקי בחקירת סחר בנשי ,תפיסת הזונה כרכושו של
הסוחר כה מושרשת ,עד כי הנשי הנסחרות בעצמ לא מגדירות את מה שה עוברות
כאונס.40
בהתייחסו לשפת של הסוחרי כתב השופט חשי את הדברי הנוקבי הבאי:
אשר לדי :ספק בליבי – שמא אומר אי ספק בליבי – א יש לפרש את
המושגי "מוכר" ו"קונה" בהוראת סעי 203א .לחוק העונשי כמשמעות
בחוק המכר האזרחי בישראל .לעניי זה אומר ,תו שאני משפיל את עיניי
בבושה ,כי פירוש המושגי "מוכר" ו"קונה" אד להעסקתו בזנות –
כהוראת סעי 203א .לחוק העונשי – כוללי א "משכיר" ו"שוכר" אד
להעסקתו בזנות .ולמדקדק בשפה אוסי ,כי בהקשר זה שלפנינו עתה,
"השכרת" אד לזנות שקולה כנגד "מכר לשעה" לזנות .אני משפיל את
עיניי בבושה ,שכ מכירה וקניה של אד – וכמות השכרה ושכירה של
אד – לש עיסוק בזנות ,הינו ,במוב מסויי ,הזניית השפה; ואול מה
נעשה וכלו מילי מ השפה לתיאור מעשי כיעור כמעשי המתוארי
בכתבהאישו .נדע אפוא ,כי המושגי "מוכר ו"קונה" בהוראת סעי
203א .לחוק העונשי ,אינ אלא מושגי שאולי מעול אחר; ומתו
ששאולי ה ממיסגרות ומתחומי ותחומי חיי אחרי ,ממילא משני ה
את פניה ואי להבינ אלא כמטאפורה לתיאור תופעות חיי מכוערות,
תופעות חיי שהשפה דלה מכדי לצייר במדוייק.41
האומנ עול מושגי זה הוא מטפורה בלבד? דומה שמדובר בשוק לכל דבר ועניי ,ע
רגולציה פנימית משלו ,שבו הנשי ה הסחורות.
מה ה נכס או סחורה לפי המשפט הישראלי? אמנ ,אי בחוק הפרשנות הגדרה לנכס,
אול בדר כלל הכוונה היא לדבר שהוא נשוא זכות קניי .בחוק העונשי נכס מוגדר כ"חי
או דומ היכול לשמש נושא לבעלות" )סעי  2לחוק( .נית לומר שבשיטת המשפט
הישראלי נכסי ה דברי שיכולה להיות בה בעלות ושנית להערי את שוויי בכס.
כידוע ,זכות קניינית היא זכות בעלת עבירות מלאה ,כלומר נית להמירה בכס .מכא יוצא

39
40
41

לבנקרו ÏÈÚÏ ,הערה  ,30עמ' .54
˘ ,Ìעמ'  .50ראו ג  ÏÈÚÏהערה .19
בש"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ·ÂÎÂÁ 7542/00פורס בנבו ).(27.10.00
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שבמשפט הישראלי נכסי ה דברי שנית להמיר בכס או שנושי יכולי להיפרע מה
את חובו של הבעלי.42
לעומת ה"נכס" res extra commercium ,הוא דבר שעל פי שיטת המשפט לא נית לרכוש
בו בעלות .לכ ,דבר זה לא ייחשב לנכס .למשל גו האד לא יכול להיחשב לנכס בשיטות
משפט ששוללות עבדות ,משו שלא נית למכור אותו או לרכוש בו בעלות .43ע זאת סחר
בבני אד ,לא רק למטרות זנות ושירותי מי אלא ג למטרות עבודה ,אימו ועוד ,מתקיי,
א בניגוד לחוק וא תו עצימת עי למשמעות העסקה ,כמו במקרה של אימו בי
ארצי .44נשי ,על פי מה שמתרחש בישראל אינ  res extra commerciumאלא נכסי לכל
דבר ועניי.
אחת הסיבות לכ שהתופעה נמשכת באי מפריע היא היעדר אכיפה מצד רשויות החוק,
או במקרי שבה מתבצעת אכיפה ,השתת עונשי קלי ולעתי א מגוחכי על
המורשעי .על פי הנחיות הפרקליטות לא יוגש כתב אישו בגי עבירות שנלוות לזנות כל
עוד נשי אינ מוזְנות בכפייה ,קטיני אינ מעורבי ,אי עבירה פלילית נוספת ואי מטרד
לציבור .כתוצאה מכ ,עונשי המאסר בגי סרסרות ה מינימליי .45מהדוח של מוקד
הסיוע לעובדי זרי שפורס ב 12.4.07עולה תמונה עגומה בנוגע לטיפול המשפטי
בסוחרי נשי :תקופת המאסר הממוצעת שהוטלה ב 2006על סוחרי נשי הייתה  2.9שני
– ירידה חדה בהשוואה השנה שקדמה לה ופחות מחמישית מהעונש המרבי הקבוע בחוק:
 16שנות מאסר.46

42
43
44

45
46

סקירה זו מבוססת על י' ויסמ "אברי כנכסי"  ÌÈËÙ˘Óטז )תשמ"ו( .500
˘ ,Ìעמ' .501
D.L. Spar The Baby Business: How Money, Science, and Politics Drive the Commerce

 .of Conception (2006), 159-193בשנת  1978פרסמו ריצ'רד פוזנר ואליזבת לנדס את מאמר
השנוי במחלוקת" :ניתוח כלכלי של המחסור בתינוקות" .במאמר ה טענו טענות משני
סוגי :ראשית ,שראוי לאפשר מכירת תינוקות .שנית ,שמכירת תינוקות ממילא קיימת ולכ מ
הראוי להפו אותה לחוקית וללגיטימית ולא למשהו שמתנהל בשוק השחור .מ הראוי ,ה
טועני ,לזנוח את טיעו תקנת הציבור שבאמצעותו אוסרי על סחר בתינוקות וכ להלבי את
השוק השחור שכבר קייE.M. Landes, R.A. Posner “The Economics of the Baby .
 .Shortage” 7 J. Legal Stud. (1978) 323מאמר זה גרר תגובות רבות ונזעמות ,חלק נסקרות
אצל  ,Ì˘ ,Sparוכ אצל M.F. Brinig “The Effect of Transactions Costs on the Market for
 .Babies” 18 Seton Hall Legis. J. (1994) 553ראו ג את המאמר שפרס פוזנר כ 9שני
לאחר מכ ,שבו הוא משיב למבקריוR.A. Posner “The Regulation of the Market in :
.Adoption” 67 B.U. L. Rev. (1987) 59
לבנקרו ÏÈÚÏ ,הערה  ,30עמ' .2019
לבנקרו ÏÈÚÏ ,הערה  ,37עמ' .9
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הסחר בנשי משתל לא רק לסוחרי אלא ג לקופת המדינה ולרשויות המקומיות
שבתחומיה הוא מתקיי .47סוחר נשי שהועמד לדי דיווח למשל כי העירייה גובה ממנו
ארנונה בשיעור שנגבה מבתי עסק )"כתוב ש שזה מכו"( ולא מבעלי דירות פרטיות.48
רווחי המדינה מ הסחר בנשי מופקי מיישו חוק מס הכנסה )המאפשר מיסוי פעולות
שאינ חוקיות ,כגו סחר בנשי( ,חילוט רכוש והטלת קנסות.49
ראיה לכ שהסחר בנשי משתל לסוחרי מהווה שיעור העברייני שחוזרי לעיסוק
זה לאחר שכבר נשפטו ,הורשעו ונענשו :שיעור גבוה של  36%מהנאשמי שענייני נדו
או שדינ נגזר ב 2006כבר הורשעו או הועמדו לדי בעבר על עבירות דומות 21 .מ58
נאשמי כבר הועמדו לדי בגי עבירות של סחר בנשי ,סרסרות או ניהול בתי בושת.
בשנת  2006בתי המשפט גזרו  2.9שנות מאסר בממוצע על סוחרי נשי – לעומת 4.6
שני בממוצע ב .2005חלק מעונשי המאסר חופפי לעונשי מאסר אחרי כ שרק
בארבעה מקרי היה המאסר בפועל ארו מארבע שני .עונש המאסר הקצר ביותר שנגזר
היה שישה חודשי עבודות שירות .הארו ביותר היה  13שנות מאסר ,שהוטלו על יצחק
עופר שהורשע בסחר בנשי ,כליאת במכו ליווי שבבעלותו ואינוס של אחת מה .בחוק
נקבע ר ענישה מינימלי של ארבע שנות מאסר לסוחרי נשי ,א כי אפשר להמיר את חלקו
במאסר על תנאי.
ר הענישה הנמו הוא בדר כלל תוצאה של הסדרי טיעו "פזיזי" ,כדברי מחברת
הדוח ,בי הפרקליטות לסוחרי הנשי .בכשני שלישי מהתיקי שהטיפול בה הסתיי
ב 19 ,2006תיקי מתו  ,30הושגו הסדרי טיעו .במרבית הושמטה עבירת הסחר מכתב
האישו.

ג ב  2006בתי המשפט המשיכו להתעל מזכות נשי לפיצוי מהסוחרי .בהליכי
הפליליי הוטלו על הסוחרי קנסות בשווי כ 160אל שקל שהועברו לקופת המדינה .ס
הפיצוי שנפסק לקרבנות היה  314אל שקלי ונחלק בי  30נשי ,אול רק  15%מהנשי
קיבלו את הפיצויי שנפסקו לה בהלי הפלילי ובתביעות אזרחיות )שבה נפסקו עוד 1.6
מיליו שקל לטובת קרבנות הסחר(.
כדוגמה קיצונית במיוחד להתנהגות הבעייתית לעתי של מערכת התביעה והשפיטה
כלפי קרבנות סחר ,מביא הדוח את מקרהו של גל שרטוב ,לשעבר סג ראש מחלקת
החקירות במרחב אילת ,שהורשע בכ שאיל קרב סחר מאוזבקיסט לקיי עמו יחסי מי
בניידת משטרה ,תו איו שא לא תעשה כ ,תגורש מישראל .בית משפט השלו באילת

47
48
49

נ' לבנקרו ÏÊ‚Ï ÈÏÎÏÎ ˜·‡Ó ÔÈ· :Ì„‡ È·· ¯ÁÒÂ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ?˙˘¯È Ì‚Â ˙˘¯È‚‰
˘) È˙ËÈמחקר מדיניות מס'  ,2מוקד סיוע לעובדי זרי.8 ,(2007 ,
לבנקרו ,הערה  ,ÏÈÚÏ 30עמ'  ;54וראו ג לבנקרו ,הערה  ,ÏÈÚÏ 47עמ' .1514
˘.Ì
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ד אותו לשבעה חודשי מאסר בלא קנס או פיצוי לקרב .המחלקה לחקירות שוטרי סירבה
להגיש ערעור ופרקליטות המדינה נימקה זאת בטיעו שהעונש "אינו חורג ממתח
הסבירות".
ממחקר שנער לאחרונה אודות הפרופיל הדמוגרפי של סוחרי הנשי עולה כי קרוב
למחצית אינ באי כלל מרקע עברייני .50בי הסוחרי שהועמדו לדי היו בעל חנות
ממתקי בבניי האופרה ,נהג מונית ,מדרי בחדר כושר ,חייל בשירות חובה ,אלו ישראל
בקרטה לשעבר ,סטודנט להנדסה בטכניו ועוד .51כעשירית מ הסוחרי היו נשי.52
מה מאפשר את המקרי הללו? מה מאפשר את הלגיטימיות שלה? בחלק הבא אדו
בהיבטי הקנייניי של תעשיית הפורנוגרפיה ,כלומר בשימוש שנעשה בנשי בתעשייה
כאילו ה סחורות למטרת יצירת ייצוג של נשי כסחורות .כמו כ אדו באופ שבו בית
המשפט העליו קיבל ,הלכה למעשה ,את הנחות המוצא של יצרני הפורנוגרפיה בדבר היות
של נשי חפצי הניתני למכירה ולקנייה לש הצגת נשי כחפצי.

ג .על סוגיית הפורנוגרפיה והתפתחות הדוקטרינה של
שוויו מגדרי במשפט הישראלי
הפסיקה הישראלית בעניי פורנוגרפיה" ,הזניה מתועדת" במשמעותה המילולית,53
מהווה דוגמה נוספת לאופ שבו המשפט הישראלי ,בכלל ,ובית המשפט העליו ,בפרט,
מסתמ – אולי לא תמיד במודע – על הנחת המוצא התרבותית שנשי ה מושאי לבעלות,
בכוח ובפועל.
"לעניי זה" ,קבעה השופטת דורנר בפסק דינה בעניי ˘" ,.Ô.È.נראה כי שידורי
פורנוגרפיי נופלי לפחות בגדר שתי זכויות יסוד :חופש הביטוי וחופש העיסוק".54
שופטי נוספי התייחסו אל הפורנוגרפיה כאל ביטוי .אפילו השופט חשי שכפר בתחולתו
של חופש הביטוי על הפורנוגרפיה ,לא כפר בעצ השימוש המוב מאליו במילה "ביטוי"
בהקשר זה .55בהשאלה מדברי השופט ריבלי כי "היק ההגנה על חופש הביטוי בכל מקרה

50
51
52
53
54
55

לבנקרו ÏÈÚÏ ,הערה  ,30עמ' .44
˘ ,Ìעמ'  26ו.44
˘ ,Ìעמ'  .27עוד על הסוחרי ראו א' המרמ ·,(2004) Ï‡¯˘È· ÌÈ˘· ¯ÁÒ :ÌÈ¯Ê ˙ÂÊÂÁÓ
.10296
ראו א' קמיר "על פורנוגרפיה )'הזניה מתועדת'( וכבוד האד :פסקהדי שלא נכתב )בעניי
הארגוני החברתיי וחבריהכנסת נגד שיעורי ערו פלייבוי ואח'(" ˘˜˙Â·¯˙‰ !ÌÈ¯·„Ó ,Ë
) Ï‡¯˘È· ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰מ' בירנהק עור  ,תשס"ו( .251 ,247
בג" ˘ ÏÈÚÏ ,Ô.È.הערה  ,8עמ' .81
˘ ,Ìעמ' .93
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ומקרה הוא פרי איזו ערכי" ,56ראוי לזכור שעצ ההחלטה להכיר בפורנוגרפיה כביטוי הוא
פרי של בחירה ערכית ,וכי א איזו אינו נער בנקודת אפס שבה אי לבחירת מושאיו כל
מטע אידיאולוגי .עצ הבחירה להניח פריט מסוי על כ המאזניי בצדו של ער מוג
מעידה על כ.
עול המושגי שמשמש ליצירת המסגרת המשפטית הוא בעל חשיבות מרכזית" :חופש
ביטוי"" ,חופש עיסוק"" ,תועבה"" ,תוכניות למבוגרי"" ,ארוטיקה" ומונחי נוספי אינ
רק מסמני ניטרליי של מעשי ורעיונות .אלו ה ביטויי אידיאולוגיי שמשמעות
מייצגת עול ערכי ,שרואה במה שעוסקי בו יצרני הפורנוגרפיה בבחינת ביטוי ועיסוק
לגיטימי ולפיכ הוא מוג על ידי חופש הביטוי וחופש העיסוק .א כ ,איזו האינטרסי
מוצג כפעולה שקולה וניטרלית ,אול עצ הגדרת העיסוק הפורנוגרפי כפעולה שמוגנת
בערכי חוקתיי טר ביצוע האיזו ,הוא כאמור מעשה אידיאולוגי .האיזו נעשה ומוכרע
כבר בשלב ההמשגה ,כלומר עוד בטר מתרחש "איזו האינטרסי" באופ מוצהר בפסק
הדי .במילי אחרות ,עצ ההכרעה כי פעולה אנושית מסוימת חוסה בצלו של אינטרס מוג
היא כשלעצמה פרי הכרעה של איזו .כ" ,איזו האינטרסי" הוא בעצ מכשיר
אידיאולוגי ,משו שהוא מציג את עצמו כפעולה ניטרלית שהתוצר שלה הוא אחד והכרחי,
אול הוא מתעל מכ שהוא נעשה על מצע של הכרעה ערכית מקדמית.
כדי להבי את עוצמת השפעתה של השפה על הדיו ,57כדאי לעמוד על ההבחנה
שמופיעה לאור פסק הדי בי "פורנוגרפיה רכה" לבי "פורנוגרפיה קשה" .58הבחנה זו
קיימת בשיח הישראלי על פורנוגרפיה כבר שני רבות והיא מבוססת על תרגו המונחי
” ,“Hard-core Pornographyשתורגמה כ"פורנוגרפיה קשה" ו”“Soft-core Pornography
שמתורגמת ל"פורנוגרפיה רכה" .התרגומי הללו אינ מדויקי .ב Hard-coreהכוונה
לצילומי שבה נראה האקט המיני במפורש ואכ לעתי פורנוגרפיה כזו מכונה באנגלית
 ,Explicitכלומר מפורשת .לעומת זאת כאשר מאפייני פורנוגרפיה כ ,Soft-coreמדובר
בסרט שבו ברור כי המשתתפי מקיימי יחסי מי ,אול האקט המיני אינו מצול ולא
רואי חדירה או איברי מי גבריי במצב של זיקפה .59כ ,בעוד שהפורנוגרפיה ה"קשה"

56
57
58
59

˘ ,Ìעמ' .96
לדיו מרתק באופ שבו השפה מבנה מציאות בפסקי הדי של בתי המשפט בעבירות של אונס
ראו י' תירוש "'סיפור של אונס ,לא יותר' – על הפוליטיקה של ייצוג טקסטואלי בע"פ
 ÌÈËÙ˘Ó "È‡˙·˘ Ô„ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 3031/98לא )תשס"א( .584582 ,579
בג" ˘ ÏÈÚÏ ,Ô.È.הערה  ,8עמ'  85 ,81ועוד.
ראו למשל במילו מריוובסטר המקוו את הגדרת “explicit :hard-core pornography
descriptions of sex acts or scenes of actual sex acts” (http://www.m .(w.com/dictionary/hardcoreזוהי הגדרת “containing descriptions :soft-core pornography
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נתפסת אולי כפורנוגרפיה שבה מוצגות פעולות אלימות וחריגות מבחינה מינית ,בגלל
הקונוטציה של המילה העברית "קשה" ,כ הפורנוגרפיה ה"רכה" נחשבת אולי לכזו שבה
המי המצול הוא "נורמטיבי" ,אבל האמת היא שלעניי מידת האלימות והגיוו המיני אי
הבדל בי סוגי הפורנוגרפיה .ההבחנה מציינת כאמור את מידת המפורש+ת של צילו המגע
בי איברי המי והיא מיועדת לצורכי סיווג להקרנות )גיל הצופי ושעות( ולא קשורה
לתכני המיניי עצמ .בשיח הישראלי ההבחנה המתורגמת שינתה את משמעותה ,כאמור,
והיא שונה לגמרי מ המקור האנגלי.
בנוס ,השימוש החקיקתי במילה "תועבה" מעביר את זירת הדיו הציבורי מהשאלה
העקרונית של הניצול אל עול המונחי של המוסרנות והשמרנות .כ ג מוצגות
הפמיניסטיות לעתי קרובות :כפוריטניות החדשות וכמי שרוצות להחזיר את החברה
לאחור ,לימי התיעוב המוסרני והצדקני כלפי מי ומיניות .דר הצגה זו של הפמיניז,
כלומר כצורה חדשה של פוריטניות ,מיועדת להציגו כאנטי ליברלי ,בעוד שההתנגדות
הפמיניסטית לפורנוגרפיה כלל אינה נובעת מהתנגדות לשחרור מיני ,אלא דווקא להיפ,
מתו כוונה שהשחרור המיני של נשי וגברי כאחד יהיה אמיתי ומהותי.
כפי שטענו העותרי בפרשת ˘ ,.Ô.È.בשידורי הפורנוגרפיי מוצגות נשי בעירו
מלא; בניגוד לנשי ,עירומ של הגברי המוצגי בשידורי אלה לא כולל את איברי המי
שלה .60נוס על כ ובניגוד לטענות הכבלי והלוויי ,השידורי הפורנוגרפיי מכילי
אלימות והשפלה המכוונות א ורק כנגד נשי )כגו מעשי אונס מבוימי( ,ומציגי
תקריבי של איברי מי נשיי במנותק מ הנשי שה שייכי לה.61
במסורת הביקורת הפמיניסטית של מקינו ודבורקי ,הטענה היא שהצגת חלקי גו
במנותק מ האד שה שייכי לו באופ שחלקי אלה מזמיני שימוש מיני מצד המתבונ,
מהווה ביטוי של החפצה של האד ,כלומר הפיכתו לאמצעי לסיפוק מיני ולאובייקט
לשימוש מיני ,תו מחיקת אנושיותו והסובייקטיביות שלו .אחת מטענותיה של המתנגדי
והמתנגדות לשידורי הפורנוגרפיי הייתה שבאופ עקבי רק נשי מוצגות באופ זה .אי
להתפלא על כ כמוב ,משו שבעול הפטריארכלי כ ה אכ נתפסות :כחפ זמי
לשימוש המיני של גברי .בשידורי הפורנוגרפיי הגבר הצופה כבר לא צרי לקיי יחסי
מי ע האישה :הוא בועל אותה במבטו.62

60
61
62

or scenes of sex acts that are less explicit than hard-core material” (http://www.m).w.com/dictionary/soft-core

עתירה למת צו על תנאי ולמת צו ביניי בבג" ˘ ÏÈÚÏ ,Ô.È.הערה  ,8עמ' ,סעי  43לעתירה.
קמיר ÏÈÚÏ ,הערה  ,53עמ' .259
המבט הבועל הגברי קיי ,כפי שהראה ג'ו ברגר ,באמנות בכלל" :נשי נמצאות ש כדי
להשביע תיאבו ,ולא כדי שיהיה לה תיאבו משלה" )התרגו שלי – צ' ט'(; J. Berger
 .Ways of Seeing (London, 1977), 55ראו ג קמיר ÏÈÚÏ ,הערה  ,53עמ' .281274

380
1/12/2009 1:32:00 PM t:\books\dorner\2008-10-29\dorner12.doc

צבי טריגר

"המשפט הישראלי הוא אחד":
דיני המשפחה וסחר בנשי בישראל כשני הקצוות של רצ אחד

מרתה נוסבאו טוענת שישנ שבע דרכי שבה נית לנהוג באד כבחפ:
א .אינסטרומנטליות :האד נתפס כ ¯È˘ÎÓלהשגת מטרה.
ב .הכחשת האוטונומיה והזכות להגדרה עצמית של האד.
ג .סביל+ת :האד נתפס כמי שאינו מסוגל לעשות מעשי ,ליזו או לקבל החלטות בנוגע
לחייו.
ד .ברחליפי :האובייקט נית להחלפה באובייקטי אחרי מאותו סוג או באובייקטי
מסוג שונה.
ה .פרו :המחפצ נוהג במחופצ כדבר חסר גבולות ,שנית להזיק לו ,לשבור אותו
ולפלוש לתוכו.
ו .בעלות :המחפצ נוהג במחופצ כדבר שנמצא בבעלותו ושנית לקנות או למכור.
ז .הכחשת הסובייקטיביות :המחפצ נוהג במחופצ כבדבר נטול רגשות וניסיו חיי או
כאילו נית להתעל מרגשותיו ומרצונותיו של המחופצ.63
כפי שמציינת נוסבאו ,כל אחת מהדרכי המנויות לעיל היא דר שבה אנחנו נוהגי
כלפי חפצי .64במשפט ובתרבות הישראליי אלה ה ג הדרכי שבה נוהגי בנשי.
מקוב עדויות של נשי שהועסקו בתעשיית המי האמריקנית שפרסמו אנדריאה
דבורקי וקתרי מקינו לפני למעלה מעשור ,עולה תמונה דומה לתופעת הסחר בנשי
למטרת זנות של הטעיה וניצול של נשי .65ג אלה שידעו שה יצטלמו לסרטי
פורנוגרפיי הוטעו לחשוב שמדובר בעול זוהר ובקרש קפיצה לתעשיית הסרטי
ההוליוודית ,תו ניצול תמימות וחוסר ניסיונ; כאשר ה החלו לעבוד בתעשיית
הפורנוגרפיה ,ה נכלאו ,נאנסו ה בפני המצלמה ה שלא בפניה ,סורסרו לזנות ,אולצו
לעבור הפלות רבות משו שלא סופקו לה אמצעי מניעה ואולצו לעבור ניתוחי פלסטיי
רבי ולא נחוצי" .66הזניה מתועדת" ,הש העברי שטבעה קמיר לפורנוגרפיה ,הול א
כ היטב את המציאות המתוארת בעדויות המתועדות בספר של מקינו ודבורקי.
נוס על סבל של הנשי שעבדו בתעשיית הפורנוגרפיה כפי שהוא מתועד ,מכיל ספר
של מקינו ודבורקי עדויות של נשי שאינ עובדות בתעשייה ושנפגעו כתוצאה ממנה
משו שהגברי שסביב תבעו מה לממש עבור את הפנטזיות הגבריות שמצולמות
בסרטי הללו" .נשי מעידות" ,כותבת קמיר" ,כיצד אבות ,בניזוג ,מעסיקי וגברי זרי
כפו עליה פעולות מיניות לארצויות לה שראו בשידורי של זנות מתועדת" .67המבט

63
64
65
66
67

.M.C. Nussbaum Sex and Social Justice (New York, 1999), 218
˘.Ì
C.A. MacKinnon, A. Dworkin (eds.) In Harm’s Way: The Pornography Civil Rights
).Hearings (Cambridge, Mass. & London, 1997

ראו ג קמיר ÏÈÚÏ ,הערה  ,53עמ' .265
˘ ,Ìעמ' .265
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הבועל אפוא הופ לבעילה של ממש :בעילה לש בעלות ובעילה מתו בעלות )כלומר,
מתו התפיסה שהאישה נמצאת זמינה למימוש הפנטזיות הגבריות וזהו תפקידה העיקרי(.
הפנטסיות הגבריות המצולמות בסרטי הפורנוגרפיי פועלות אפוא בשלושה מישורי:
במישור האחד ,ה מתיימרות לייצג את הפנטסיות של גברי באשר ה .ככאלה ,ה מציגות
תמונה לא מחמיאה של עול הדמיו הגברי; זהו עול המוגבל ליחסי שליטה והשפלה ע
גו .68אי בו יחסי ע אישה מלאה – גו ונפש ג יחד .גו האישה בדימוי הפורנוגרפי
הוא בעצ בובת מי משוכללת ותו לא .במישור השני ,הפנטסיות הגבריות שבפורנוגרפיה
לא רק מייצגות את הדמיו הגברי אלא ג יוצרות אותו; ה מכוננות את טווח המעשי
המיניי שהגבר הצופה בפורנוגרפיה שוא לה כביכול .התוצאה היא ,כאמור ,שגברי
שצופי במעשי שמבוצעי בנשי על גבי המרקע תובעי לבצע בעצמ בנשי
שסביב .במישור השלישי ,הפנטסיות הגבריות הללו מצולמות על גב של נשי ממשיות,
שכאמור נחטפות ,מנוצלות ונאנסות ,וחמור מכ ,מגויסות על ידי היוצרי ,בעלי האולפני
והמפיצי )ובה ערוצי הטלוויזיה( כ"הוכחה" לכ שנשי רוצות בכ.
לאחר דיו בחיפצו נשי במסגרת תעשיית הסחר בנשי ובמסגרת תעשיית
הפורנוגרפיה ,אעבור בחלק הבא לדיו בחיפצונ של נשי במרחב המוקצה על ידי התרבות
לנשי "מהוגנות" – מוסד הנישואי – ואטע כי ההיגיו הפטריארכלי של יחס קנייני אל
האישה מופעל על הנשי ה"מהוגנות" באופ דומה מאוד לדר הפעלתו על הנשי
ה"פרוצות".

ד .נישואי וגירושי בישראל –
שורשיה של התפיסה הקניינית של האישה
בתרבויות רבות ,בייחוד במזרח הקדו ,אונס או חטיפה היו צורת נישואי לגיטימית.
עובדה זו מחזקת את הקשר בי האקט המיני לבי משמעותו הנורמטיביתערכית בעול
הפטריארכלי ואת תפיסת האישה כאובייקט ,שהרי הסכמתה כלל אינה רלוונטית וקניית
הבעלות בה יכולה הייתה להיעשות ג על דר של אונס או חטיפה.69

68
69

ראו דיו להל בחלק ה.
ג כשהאונס כפרוצדורה להינשא נאסר בחוק ,סממני שלו נותרו בטקסי נישואי בתרבויות
שונות .כ למשל בטקס הנישואי הרומי ,הכלה הייתה מעמידה פני שהיא אוחזת באמה
וחבריו של החת גררו אותה וניתקו אותה מאמה בצעקות .מ' יאלו ˙) ‰ÈÚ¯‰ ˙Â„ÏÂא' מילר
מתרגמת ,תשס"ה( .44 ,כפי שמציינת יאלו ,בעול הפטריארכלי נישואי כתוצאה מאונס
מהווי פתרו מועד לאישה שמאבדת את בתוליה ,אפילו אבד הבתולי לא נעשה מרצונה
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ביוו העתיקה האישה נחשבה עד לנישואיה לרכושו של אביה ולאחריה לרכוש
בעלה .70שרידי של תפיסה זו קיימי עד היו בטקס הנישואי הנוצרי ,שבו האב "מוסר"
את בתו לחת .החלפת ש משפחתה של האישה ע נישואיה לש משפחתו של בעלה א
היא מסמלת את ההיבט הקנייני ,משו שש משפחתה מלידה הוא ש משפחתו של
אביה .71ג כיו ,בתרבויות אנגלוסקסיות האישה א מאבדת את שמה הפרטי ומכונה על
ש בעלה ).(Mrs. John Smith
בתרבויות רבות במזרח הקדו על הגבר היה להעניק לאבי האישה שאותה הוא מבקש
לשאת מתנות או א לשל לו .עלות של המתנות שהעניק הגבר לאבי האישה היוו
אינדיקציה לגבריותו ולעוצמתו של הנות וככל שהגבר היה יכול להציע מתנות מרשימות
יותר ,כ הוא היה מבוקש יותר וכ הוא יכול היה להשיג כלה טובה יותר.72
ברצוני להציע את התזה הבאה :בגלל קליטת הדי הדתי אל תו המשפט הישראלי ,די
שבו קשר הנישואי בי גבר לאישה הוא קשר קנייני ,תופעת הסחר בנשי ,בכלל,
והדוקטרינה של האישה כאובייקט ,כפיצוי ,בפרט ,נראית לנו כמעט טבעית .במילי אחרות,
היחס המחפיר של החברה והמשפט הישראלי לנשי קרבנות סחר נמצא על רצ אחד ע
היעדר השוויו המגדרי בחברה הישראלית ששורשיו ,כפי שאטע ,מצויי בעובדה שהדר
היחידה להינשא במדינת ישראל היא באמצעות נישואי דתיי.
כידוע ,המחוקק הישראלי קלט אל תו המשפט הישראלי את דיני הנישואי והגירושי
הדתיי .73דיני אלה נקלטו כחריג לחוק שיווי זכויות האשה ,תשי"א ,1951אשר קבע
בנוסחו המקורי כי "די אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק
המפלה לרעה את האשה ,באשר היא אשה ,לכל פעולה משפטית – אי נוהגי לפיה",
ובנוסחו המתוק משנת  2000כי "חוק לקבוע עקרונות להבטחת שוויו מלא בי האישה
לבי האיש ,ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת זה מטרתו ישראל".74
אלא שסעי  5לחוק שיווי זכויות האישה קובע כ:

70
71
72
73

74

אלא בכפייה .כ נוצר מעגל שעודד גברי לאנוס את האישה שה רוצי לשאת ולא הותיר
בידי הנאנסת כל ברירה ,משו שהנישואי הצילו את כבודה שחולל ,Ì˘ .עמ' .77
˘ ,Ìעמ' .56
קמיר ÏÈÚÏ ,הערה  ,35עמ' .266251
.W.I. Miller Humiliation (Ithaca and London, 1993), 28
לפירוט על ההיסטוריה של קליטת הדי הדתי ,לרבות הדיוני בכנסת ראו פ' להב
"'כשהפליאטיב רק מקלקל' :הדיו בכנסת על חוק שיווי זכויות האשה" (1994) 4847 ÌÈÓÊ
 ;149צ' טריגר "יש מדינה לאהבה :נישואי וגירושי בי יהודי במדינתישראל" ÌÈËÙ˘Ó
) ‰·‰‡ ÏÚא' בנפתלי ,ח' נווה עורכות.207204 ,173 (2005 ,
חוק שיווי זכויות האשה )תיקו מס'  ,(2תש"ס ,2000ס"ח תש"ס .167
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 .5נישואי וגירושי
אי חוק זה בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואי ולגירושי.
במילי אחרות ,משמעותו של סעי זה היא שעקרו השוויו שנקבע בסעי  1נסוג מפני
אפליות שקיימות בדיני הנישואי והגירושי הדתיי .סעי זה לא שונה עד היו והוא עומד
בתוקפו .מטרתו הייתה לאפשר לקבוע מונופול דתי על ביצוע הנישואי והגירושי במדינת
ישראל ,על פי דת של בני הזוג הנישאי.
יהודי שנישאי במדינת ישראל יכולי לעשות זאת ,בעקבות חוק שיפוט בתי די
רבניי )נישואי וגירושי( ,תשי"ג ,1953א ורק על פי די תורה .התיבה "די תורה" בחוק
זה ובחוק הישראלי ,בכלל ,משמעותה הדי היהודיאורתודוקסי .כלומר ,נישואי רפורמיי
וקונסרבטיביי אינ מוכרי במדינת ישראל וכ לא נית לערו טקסי נישואי אזרחיי
לצורכי רישו במשרד הפני .זוגות החפצי להינשא בנישואי אזרחיי חייבי לנסוע
למדינה המאפשרת נישואי כאלה ,להינשא ש ולחזור ולהירש כנשואי במרש
האוכלוסי על סמ תעודת הנישואי הזרה.75
אול הצגת סעי  5לחוק שיווי זכויות האישה כחריג לכלל השוויו היא מעט מטעה,
כפי שהראתה פרופ' פנינה להב בשנות השבעי ,76בתגובה למאמר מאת פליאה אלבק,
שחגג את שוויו הזכויות לנשי הנוהג במדינת ישראל ,תו התעלמות מדיני הנישואי
והגירושי .77פנינה להב טענה שהשוויו בי המיני הוא מיתוס ,משו שללא שוויו
במשפחה לא יתאפשר שוויו בשוק העבודה ובזכויות האזרח של האישה .לב האפליה של
נשי בישראל ובמדינות רבות בעול נעו במוסד המשפחה ובדיני המשפחה.78
ב"די תורה" חוזה הנישואי הוא חוזה אזרחי שמשמעותו היא קשר של ייחוד האישה
לגבר שלו היא נישאת ,לבעלה .79במילי אחרות ,אקט הנישואי מייחד )מקדש( את האישה

75
76
77
78

79

האפשרות להינשא בחו"ל בנישואי אזרחיי ולחייב את משרד הפני לרשמ נקבעה על ידי
בית המשפט העליו בשנות השישי בהלכת  ¯‚ÈÊÏ˘˜ÂÙהמפורסמת .ראו בג" 143/62
 ,ÌÈÙ‰¯˘ ' ¯‚ÈÊÏ˘ ˜ÂÙפ"ד יז).225 (1
P. Lahav “The Status of Women in Israel – Myth and Reality” 22 Am. J. Comp. L.
.(1974) 107, 108
.P. Albeck “The Status of Women in Israel” 20 Am. J. Comp. L. (1972) 693

כעשור לאחר מכ טענה סוז מולר אוקי שמוסד המשפחה הוא בית הספר הראשו למוסר של
כולנו .ש אנו לומדי על שוויו )או היעדרו( ,על צדק )או היעדרו( ועל חלוקת התפקידי בי
גברי ונשי בחברה .כדי להביא לשוויו מהותי בי המיני ,היא טענה ,יש להתחיל משוויו
וצדק בתו מוסד המשפחה .ראו S. Moller Okin Justice Gender and the Family (Basic
).Books, 1989
בבלי ,קידושי ,ב ,א.
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לגבר ,אבל לא מייחד את הגבר לאישה .האישה אינה מקדשת את הגבר .80הקשר בי הגבר
לאישה הוא קשר של בעלות ,קשר קנייני .כפי שכותבת רות הלפריקדרי:
המקורות ההלכתיי הבסיסיי ביותר ממחישי את אלמנט הקניי ,וא
גוזרי ממנו מסקנות .הגמרא עצמה מבהירה את השוני במונחי בי
"האשה נקנית" ל"האיש מקדש" צור להבהיר שאכ מדובר בקניי בכס.
הראיה הפשוטה ביותר היא כל אות דיני מקח וממכר סת שנלמדי מדיני
קידושי ,וההפ ,כפי שרואי למשל בפירוש הגר"א לשו"ע בהלכות אונאה
ומקח טעות.81

"דיני אלה" ,כתב חיי כה על אימו דיני הנישואי והגירושי ההלכתיי" ,מושתתי
כידוע על הפליה פסולה בי המיני – ודיני הפליה בי המיני אינ הולמי עוד ערכיה של
מדינה דמוקרטית .אילו היה המחוקק מחוקק לאחר תחילתו של חוק היסוד ,היו אומרי
לו ,חקיקה פסולה היא ,באשר אינה הולמת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית".82
ג'ודית רומני וֶגנר טוענת שבאמצעות מעשה הקניי רוכש הגבר את מיניותה של האישה.
לטענתה ,הוא משל עבור הכלה הבתולה כאילו מדובר בחפ בעל ער כלכלי לכל דבר
ועניי .83מכא ג נקל להבי מדוע היה נחו הסיפה של סעי 6א לחוק שיווי זכויות
האישה ,המסייג את זכותה של האישה על גופה ,שכ אחרת היה הדבר סותר את החלת הדי
האישי כמות שהוא על נישואי וגירושי בי יהודי במדינת ישראל.84

80

81
82
83
84

כפי שמציינת רות הלפריקדרי "...לפי ההלכה אי האיש מקודש לאישה כלל .קידושיו ע
אשה אחרת ייתפסו ,הג שיהיו אסורי ,בהיות נוגדי את חר דרבינו גרשו .כל קשר מיני
שלו ע אישה אחרת איננו אסור מדאורייתא )ולפיכ אי כל פסול בילדי שנולדי מקשר
כזה( ,איננו נושא עמו כל סנקציה ממונית ,ולכל היותר יכול להוות בסיס לקיומה של עילת
גירושי שהשימוש בה אינו רב"; ר' הלפריקדרי "דיני משפחה אזרחיי נוסח ישראל –
לקראת השלמה על הכבוד ,הצדק ,השוויו והכוונה יושתתו מעתה דיני המשפחה" È¯˜ÁÓ
 ËÙ˘Óיז )תשס"ב( .119 ,105
ר' הלפריקדרי "איש ,אישה ,קידושי ושביה :הבניית המגדר בדיני נישואי וגירושי בהלכה"
˙ ˙ÂÈÙÏכב )תשנ"טתש"ס( .455 ,451
ח' כה ) È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ïר' גביזו עורכת.396 ,(2006 ,
& J.R. Wegner Chattel of Person? The Status of Women in the Mishnah (New York
.Oxford, 1988), 42-45

ראו  ÏÈÚÏהערה  3והטקסט הצמוד לה .ישנ היבטי נוספי במשפט הישראלי שבמסגרת
אי לאישה זכות מלאה על גופה ואשר אינ נידוני בחיבור זה .אחד הביטויי החשובי
להיעדר זכותה של האישה על גופה הוא ההסדר הישראלי בנוגע להפלות .ראו לעניי זה למשל
ד' אמיר "'אחראית'' ,מחויבת' ו'נבונה' :כינו נשיות ישראלית בוועדות להפסקת הריו"
˙ ;247 (1995) 7 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡Èד' אמיר ,נ' שושי "'חוק ההפלות הישראלי' – היבט מגדרי
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הקשר הקנייני בי הגבר לאישה בא לידי ביטוי ג בשפה העברית :ש העצ "בעל"
ופעולת הבעילה כאמצעי לרכישת קניי/בעלות באישה ,שניה מבטאי תפיסת עול זו.
"השימוש העברי המשפטי בשורש זה ]ב.ע.ל – .צ' ט'[" ,טוענת אורית קמיר" ,לש ציו
קיו יחסי מי בי גברי ונשי חיבר את נושא ההזדווגות האנושית ע דפוסי של אדנות
ושעבוד ,וע הסיפור עלאודות דמות גברית עליונה ,שמיימית ופעילה ,המפרה דמות
נקבית ארצית ,תחתונה וסבילה".85
מעניי לציי שבעוד שבמקרא לשו "בעילה" משמשת לסימו המאפייני הקנייניי
והשלטוניי של הגבר על האישה ולא לתיאור היחסי המיניי עצמ )לו יוחדו במקרא
השורשי ש.כ.ב .וב.ו.א( ,הרי שחז"ל הפכו אל השורש ב.ע.ל .לנרד לשורשי המצייני
את המעשה המיני עצמו .86כ ,במסכת קידושי נקבעו שלוש דרכי הקידושי" :האשה
נקנית בשלוש דרכי ,וקונה את עצמה בשתי דרכי .נקנית בכס ,בשטר ובביאה... .וקונה
את עצמה בגט ובמיתת הבעל .היבמה נקנית בביאה .וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת
היב" .87השימוש בלשו "קנייה" מעיד ג הוא על יחסי הקניי שבי הגבר לבי האישה.88
בעלותו של הגבר על האישה בקשר הנישואי היהודי באה לידי ביטוי ג בדר לסיו
הקשר :אמנ ,כדי לסיי את קשר הנישואי דרוש רצו חופשי של שני הצדדי ,הגבר
והאישה ,אול דרישת הרצו החופשי של הבעל היא מדאורייתא ,89בעוד שדרישת הרצו
החופשי של האישה היא מדרבנ .המשמעות היא שאי שו דר לוותר על רצונו של הבעל,
שכ דרישה מדאורייתא היא במעמד נורמטיבי גבוה יותר מאשר דרישה מדרבנ .לעומת
זאת חז"ל פיתחו פיקציות המניחות את רצונה של האישה בנישואי ,אפילו היא לא נתנה את
הסכמתה לכ ,כמו למשל האמרה" :טב למיתב ט דו מלמיתב ארמלו" )טוב לשבת בשניי

85
86
87
88
89

ופמיניסטי" ) ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚד' ברקארז ואח' עורכות ,תשס"ז( ;777
ר' ליברמנש N.M. Levine “Abortion in Israel: Community, ;3017 ,(2005) ˙ÂÓÂ‚Ù
.Rights, and the Context of Compromise” 19(2) Law and Social Inquiry (1994) 315
סוגיה נוספת הקשורה בזכות האישה על גופה היא סוגיית הבדיקות הרפואיות הכפויות .ראו
לעניי זה א' כתב "אבחנה מבדלת או הבחנה מבדלת? הקשר בי בדיקות רפואיות ,גופניות
ונפשיות כפויות לדיכוי נשי והפליית" ) ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚד' ברקארז ואח'
עורכות ,תשס"ז( .849
קמיר ÏÈÚÏ ,הערה  ,9עמ' .126
˘ ,Ìעמ' .137
משנה ,קידושי ,א ,א.
לעניי זה יש דמיו לא מבוטל בי הנישואי ביהדות לבי הנישואי באיסל :בשתי הדתות
האישה הנשואה נחשבת לקניינו של בעלה .ראו J.R. Wegner “The Status of Women in
.Jewish and Islamic Marriage and Divorce Law” 5 Harv. Women’s L.J. (1982) 9
ְהיָה ִאלֹא ִת ְמ ָצא ֵח ְ= ֵעינָיוִ ,י
ב ָע ָל*; ו ָכפי שעולה מדברי ,כד ,אִ " :יי ִַ&ח ִאיִ $א ָ#הְ ,
ְָ Cְ $ח* ִמ ֵ=ית."B
ָד* ,ו ִ
ָת ְ=י ָ
יתת ְונ ַ
ָמ ָצא ָב* ֶע ְרוַת ָ> ָברו ְָכ ַתב ָל* ֵס ֶפר ְ ִר A
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מלשבת אלמנה( .90לפיכ א נית גט שלא מרצונו החופשי של הבעל )"גט מעושה"(,
האישה אינה פנויה.91
האקט המיני ההטרוסקסואלי נתפס כמכונ את בעלותו של הגבר באישה בתרבויות
רבות .כפי שכותבת אנדריאה דבורקי בספר שכולו מוקדש להתחקות אחר משמעויותיו
התרבותיות של המשגל:
האקט עצמו ,בלי כל תנאי נוס ,קובע את הבעלות .אי שו צור בקיומ
של יחסי חברתיי ,שבה האישה כפופה לגבר ,קניינו להלכה או למעשה,
כקישוט או כשפחה .אי צור בקיומ של יחסי מיניי מתמשכי שבה
היא – תמיד ולגמרי – כנועה או מזוכיסטית .הזיו הרגיל עלידי הגבר
הרגיל נתפס כאקט של פלישה ותפיסת בעלות המתחולל כביזה :קולוניזציה
כוחנית )גברית( או כמעט אלימה; האקט המיני שמעצ טבעו עושה אותה
שלו.92
היחס אל האישה כאל מושא פוטנציאלי של בעלות מופיע לא רק בדיני הנישואי
והגירושי הישראליי אלא ג בדיני העונשי .כפי שהראתה אורית קמיר בניתוח עול
המושגי של עבירות המי בחוק העונשי ,תשל"ז'" ,1977בעילה' יכולה להתבצע עלידי
כל אד ,ואול היא יכולה להיות מבוצעת באשה בלבד .כלומר ,כל אשה ורק אשה נית
'לבעול'; כל אשה ורק אשה יכולה 'להיבעל' .במקביל ,גבר לא נית 'לבעול'; הוא אינו 'בר
בעילה'".93
התוצאה היא ,כפי שקובעת קמיר ,ש"עלידי שימוש בלשו 'בעילה' ו'היבעלות' ,החוק
]חוק העונשי – צ' ט'[ ,להבדיל מכל הוראת חוק אחרת במשפט הישראלי ,מכיר בשעבוד
ובהשתעבדות של אד אחד לאד אחר .עלפי לשו הוראות החוק ,אד יכול לכונ את
שלטונו על זולתו עלידי 'בעילתו' .במקביל ,החוק מתיר לאד 'להשתעבד' ל'קונהו',
כלומר ,הוא כשיר ורשאי לוותר על 'חירותו' עלידי יניח לזולת לחדור אל גופו" .94כיוו
שגבר אינו בר בעילה ,לפי השקפת העול הפטריארכלית ,רק נשי יכולות להיות
אובייקטי פוטנציאלי לבעלות.

90
91
92
93
94

יבמות ,קיח; כתובות ,עה; קידושי ,ז ומא; בבא קמא ,קיא .ראו ג הלפריקדרי ÏÈÚÏ ,הערה
 ,81עמ' .453452
ראו ג ˘ ,Ìעמ'  .454ראו ג ת' רות "פתאו ה הודיעו לה שהיא לא גרושה" ı¯‡‰
).(5.12.06
א' דבורקי ) Ï‚˘Óד' פרידמ תרג.78 ,(2005 ,
קמיר ÏÈÚÏ ,הערה  ,9עמ' .126
˘ ,Ìעמ' .149
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כ ,רק בשנת  1988בוטלה "זכותו" של הבעל לבעול את אשתו ללא הסכמתה ,ג תו
שימוש בכוח" .זכות" זו ,שהוכרה ג במשפט המקובל ומש נקלטה אל המשפט האנגלי
ואל החקיקה המנדטורית משנת  1936ולאחר מכ אל חוק העונשי ,95היוותה ביטוי מובהק
ליחס הקנייני שבי בעל לאישה ולאובייקטיפיקציה של נשי במסגרת קשר הנישואי.
במחקר שהשווה בי העונשי שמטילי בתי משפט על מי שהורשעו בעבירות אלימות
נגד בנות זוג לבי העונשי המוטלי על מורשעי בגי עבירות רכוש ,נמצא כי –
א שהוחמרו העונשי ]בשני סוגי העבירות – צ' ט'[ ,יש לציי כי העונשי
בגי עבירות כנגד רכב גבוהי באופ משמעותי מהעונשי על עבירות
אלימות במשפחה .כ למשל העונש במקסימלי על תקיפת ב זוג שאינה
גורמת חבלה של ממש הוא ארבע שנות מאסר ,בעוד שהעונש המקסימלי על
גניבת רכב הוא שבע שנות מאסר .הפער גדל כשעולי במדרג חומרת
העבירות .כ העונש המקסימלי על תקיפת ב זוג הגורמת חבלה של ממש
הוא שש שנות מאסר ,בעוד שהעונש המקסימלי על קנייה ,מכירה או פירוק
של רכב גנוב עומד על עשר שנות מאסר.96
ממצא מעניי נוס של המחקר קשור לרטוריקה של הפסיקה :בתי המשפט מכני את
תופעת גניבת הרכב בש "מכת מדינה" ,בעוד שאלימות נגד בנות זוג מכונה "תופעה
חברתית" או "נגע" .97מסקנת של מחברות המחקר בנוגע ליחס בית המשפט העליו
לעבירות אלימות נגד בני זוג ,וכמשתמע מכ לסובייקטיביות של נשי ,היא עגומה .ראשית,
ג המכונית וג האישה נתפסות על ידי בית המשפט כ"טובי שבחזקת הגבר" .98שנית,
מהדוקטרינה של בית המשפט העליו מסתבר שגניבת כלי רכב מסכנת את החברה
הישראלית ומזיקה לה יותר מאשר תופעת האלימות כלפי בנות זוג.99

95

96
97
98
99

˘ ,Ìעמ'  ;157156י' שחר "אנוסה על פי די?"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚח )תשמ"ב(  ;649נ' רקובר
"יחסי אישות בכפיה בי בעל לאשתו" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂוז )תשל"טתש"(;
צ' האופטמ "אונס – יסוד ההסכמה ודיני הראיות" ) ËÙ˘Ó·Â ‰¯·Á· ‰˘‡‰ „ÓÚÓפ' רדאי,
כ' שלו מ' ליבקובי עורכות ,תשנ"ה(  ;200198 ,188ד' פוג' "'ברצו שניה ובשמחת':
אינוס בידי ב זוג והתוויית גבולות המשפט הפלילי בחברה משתנה" ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚ
) ÌÊÈÈÓÙÂד' ברקארז ואח' עורכות ,תשס"ז( .501
ע' פירסט ,מ' אגמוגונ "המכונית שווה יותר?! הענישה בעבירות אלימות נגד בנות זוג"
) ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚד' ברקארז ואח' עורכות ,תשס"ז( .574 ,545
˘ ,Ìעמ' .573
˘ ,Ìעמ' .577
˘ ,Ìעמ' .578577
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כמו הגבר שסוחר בנשי ,המתואר בפסיקה של רבי מבתי המשפט כאד נורמטיבי
שכשל ,100ג הגבר שמכה את בת זוגו מתואר כמי ש"איבד שליטה"" ,נכנע לנורמות
תרבותיות"" ,סבל מקשיי קליטה" 101וכיוצא באלה ביטויי המעידי על היחס אל הגבר
כאל סובייקט.

מאופיו הקנייני והחד צדדי של הקשר המשפטי בי גבר לאישה נשואי נגזרות השלכות
הרות גורל על הסובייקטיביות של האישה .גופה של האישה ,באמצעות דיני הניאו
)"אסורה לבעלה ובועלה"( והממזרות ,הופ לעיקר .רצונה של האישה מבוטל והגבר –
ברצותו משחרר אותה וברצותו כובל.
המונופול של הדי הדתי הוא זה שנות בידי גברי את הכוח לסרב לתת גט לנשי
המבקשות להתגרש מה ,להתנות את מת הגט בוויתורי של הנשי על חלק ברכוש
המשות ובמקרי קיצוניי א לעג אות במש שני ארוכות .אישה נשואה שתקיי יחסי
אישות ע גבר שאינו בעלה תיענש בסנקציות דתיות חמורות .לעומת זאת גבר נשוי שיקיי
יחסי אישות ע אישה שאינה אשתו וא יוליד ילדי מחו לקשר הנישואי ,לא יהיו לכ
כל השלכות דתיות עליו ועל ילדיו )בתנאי כמוב שהאישה שאתה קיי את הקשר אינה
אשת איש בעצמה(.
וזו טענתי :א במערכת יחסי נורמטיבית ,כמו הנישואי ,היחס בי הגבר לאישה הוא
יחס של בעלות ,הרי שאי זה פלא שאישה שאינה רעיה נורמטיבית אינה מקבלת הכרה
בסובייקטיביות שלה ונית למסור אותה ,לסחור בה ולהעניקה כפיצוי.
חלקו הבא של המאמר עוסק במנגנו התרבותי של הפרדה בי אהבה לתשוקה .מנגנו
זה מהווה לדעתי גור מרכזי המאפשר את חיפצונ של נשי.

ה .בי תשוקה לאהבה :על מרכזיותו של פיצול דימוי
האישה ל"זונה" ול"בתולה" במשפט ובתרבות
כמיליו ביקורי בחודש נערכי בבתי בושת ברחבי ישראל .בשנת  2005העריכה
משטרת ישראל כי בישראל מצויות כ 3,000נשי קרבנות סחר .נשי אלה עובדות ,על פי
נתוני המשטרה 30 ,ימי בחודש ונדרשות לקבל לפחות עשרה לקוחות ביו .102מי ה
הגברי הצורכי שירותי מי בתשלו? מהו יחס אל הנשי שאת ה שוכבי ,לעתי
בכפייה ,תמורת תשלו?

 100לבנקרו ÏÈÚÏ ,הערה  ,30עמ' .4844
 101פירסט ואגמוגונ ÏÈÚÏ ,הערה  ,96עמ' .578
 102ב ישראל ולבנקרו ÏÈÚÏ ,הערה  ,19עמ' .5
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הפרופיל הדמוגרפי של צרכני המי בתשלו הוא מגוו – אישי ציבור ,אנשי דת ,אמני,
בני המעמד הבינוני ,בני מעמד הפועלי ,מהגרי עבודה ,תיירי ואנשי עסקי זרי,
שוטרי ,חיילי ,עובדי מדינה .יש בה רווקי ויש נשואי ,קטיני ,צעירי בשנות
העשרי והשלושי לחייה ,גברי בגיל העמידה וקשישי.103
בי אוקטובר  2006לינואר  2007כתב הסופר דודו בוסי במדורו "בסמטאות" בעיתו
"העיר" על סיפור התאהבותו ב"נערת ליווי" .כ נפתח הסיפור ,במדור הראשו:
את אותו אחר צהריי הקדשתי לקריאת ספרו האחרו של גבריאל גרסייה
]כ במקור[ מארקס" ,זיכרונות מהזונות העצובות שלי" .היו לי שעתיי של
הנאה צרופה ע הספר הדקיק ,שמגולל את סיפורו של עיתונאי ב תשעי,
שמחליט להעניק לעצמו ליו ההולדת סקס ע נערה בתולה ,באמונה
שהאקט ישיב לו את נעוריו ויזכה אותו בעשר שנות חיי נוספות .הסיפור,
על תיאורי בתי הזונות ,עורר בי הרהורי כפירה .לא ,לא חלילה הרהורי
הקשורי לשיגול קטינה בתולה ,רחמנא ליצל ...בתו הקריאה התעורר בי
חשק לבקר בבית זונות ,ירח הש .לפני שני נכנסתי למקו כזה יותר
מתו סקרנות מאשר מחרמנות .אבל השתפנתי .פחדתי שחוסר האינטימיות
שיש במפגש לקוחזונה עלול לגרו לי לכיוו ,וברחתי מש כל עוד אוני
בחזקתי.
אבל היו אנחנו בעיד הוויאגרה ,וחשש כזה לא צרי להטריד יותר.104
בשבועות שלאחר מכ תיאר בוסי את קורות מערכת היחסי שנרקמה בינו לבי בחורה
שסיפרה לו שהיא קוראת שלו והתגלתה כזונה שעובדת בבית הבושת שאליו הוא נסע לאחר
שקנה כדור ויאגרה באופ לא חוקי :לאחר שהשיג את הכדור ,נסע לבית בושת במתח
שונצינו בתלאביב .בעודו ממתי לתורו יצאה "ליל" ,אותה קוראת שפגש בבית המרקחת,
מאחד החדרי )"עיניה היו מתות"( ובוסי נמלט בבושת פני מ המקו ,לא לפני שהוא
סיפר לקוראיו שהיא התחילה לקרוא בהמלצתו את "זכרונות מהזונות העצובות שלי".
בטורי הבאי תוארה "ליל" כ"צברית" ,כמי ש"נראית כמו הילדה הטובה של
השכני" וכמי ש"עיניה עצובות" .105כאשר הוא נפגש אתה בסופו של דבר )הוא משל
 250ש"ח תמורת "חצי שעת התייחדות"( ,היא מוחה בפניו על שהמלי לה על ספרו של
מארקס:

 ,Ì˘ 103עמ' .1413
 104ד' בוסי "ביקור חטו בגזרת הזנות" .22 (27.10.06) ¯ÈÚ‰
 105ד' בוסי "בירור על הקוראת העצובה שלי" .22 (3.11.06) ¯ÈÚ‰
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ספר דוחה .לא סיימתי אותו .נתת לי המלצה מחורבנת .לקרוא על זק ב
תשעי שנוגע בילדה בת  14לא עושה חשק מיוחד להמשי לקרוא עד
הסו ,ג א הסופר הוא חת פרס נובל.106
בהמש מספרת "ליל" לבוסי על כ שהיא עובדת במכו הליווי מרצונה החופשי ושכ
היא מממנת את לימודי התואר הראשו בסוציולוגיה" .ביו אחד אני מרוויחה שבועית של
ברמנית או מלצרית" ,היא מדווחת .בנוס ,מסתבר לבוסי שיש ל"ליל" ג ב זוג ושהוא
מודע למשלח ידה של חברתו" .107מעניי מה תחשוב על כ הפמיניסטית האקטיביסטית
הממוצעת" ,מהרהר לו בוסי .108במדור מיו  29.12.06מביע בוסי ספק במידת העניי
שהסיפור מעורר בקוראיו וקורא לה לשלוח לו הודעות אימייל ולספר לו א ה מעונייני
שהוא ימשי לגולל את קורות יחסיו ע "ליל" .109להפתעתו הוא מקבל מאות תגובות,
רוב מקוראי המפצירי בו להמשי בסיפור:
הרוב המכריע דרש שאמשי לגולל את סיפור אהבתי לזונה אשר לה
הענקתי את הש הבדוי ליל .היו כאלה שהציעו לי לקב את הטורי לספר
והעלו שמות של סופרי מוכרי מ העבר שביססו את ספריה על סיפור
בהמשכי שפירסמו בעיתוני .לחרדתי ,היו ג כמה גברי שכתבו כי
הסיפור על הנערה העובדת מרתק אות ומעורר בה חשק לבקר בבתי
זונות .את אלה ניסיתי להניא מכוונת :שלחתי לה קבצי ובה מחקרי
על תעשיית הניצול והאינוס ,שקיבלתי במהל השבועות האחרוני מכמה
קוראות איכפתניקיות.110
הקשר בי צריכת פורנוגרפיה לבי עידוד צריכת מי בתשלו אמנ מודג כא בצורה
אנקדוטלית )בוסי קורא את מארקס ומרגיש צור לקיי יחסי מי ע זונה; קוראי "העיר"
קוראי את בוסי ומרגישי צור זהה( ,אול כפי שצוי לעיל ,יש לקשר הזה ג ביסוס
מחקרי .העובדה שספרו של מארקס" ,זיכרונות מהזונות העצובות שלי" ,111כמו טורו של
בוסי ,אינ מסווגי כפורנוגרפיה ,אינה מעלה ואינה מורידה :שניה מבטאי את הפנטסיה
לקיי יחסי מי בתשלו וג ,כ מסתבר ,מייצרי אותה ומפיצי אותה.

106
107
108
109
110
111

ד' בוסי "בעקבות 'זיכרונות מהזונות העצובות שלי'" .20 (10.11.06) ¯ÈÚ‰
˘.Ì
˘.Ì
ד' בוסי "'אני אהבה רעה ,משחיתה!'" .18 (29.12.06) ¯ÈÚ‰
ד' בוסי "'זונת קהל חרדתית'" .16 (5.1.07) ¯ÈÚ‰
ג' גרסיה מארקס ) ÈÏ˘ ˙Â·ÂˆÚ‰ ˙ÂÂÊ‰Ó ˙ÂÂ¯ÎÈÊט' ניצ תרגמה.(2005 ,
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"זיכרונות מהזונות העצובות שלי" פורס בסדרת הדגל של הוצאת "ע עובד"" ,ספריה
לע" וטורו של בוסי במקומו התלאביבי של רשת שוק .שניה מוצרי תרבותיי מ
הזר המרכזי והפופולרי של התרבות ,המבטאי את התפיסה המקובלת בנוגע לזנות:
רומנטיזציה של התופעה והתעלמות מוחלטת מהיבטיה הקשי .ספרו של מארקס ,חת פרס
נובל לספרות ,התקבל בתשואות רמות באר ובחו"ל וברוב רשימות הביקורת לא הייתה
התייחסות כלשהי למשמעות של נקודת המוצא המוסרית שלו ,כלומר רכישת ילדה לצור
קיו יחסי מי עמה.112
"ספרו החדש של מארקס" ,נכתב על הכריכה האחורית" ,שר שיר אחר לזִקנה ,ובהשראת
המציאות והדמיו כאחד נאחז מתו אמונה כובשת בתפיסה חדשה של חוויית האהבה
והארוטיקה" .ג כא השפה אינה שקופה ובחירת המילי אינה נקייה מאידיאולוגיה:
ה"אהבה" וה"ארוטיקה" אצל מארקס כרוכות בקיו יחסי מי בתשלו ע ילדה )"נערה"
בלשונ של מארקס 113ובוסי( ש"צריכה להאכיל את אחיה הקטני ולהשכיב אות לישו,
ולהשכיב ג את אמה הנכה בשל ראומטיז" .114לאור כל הספר הילדה לא פוצה את פיה,
פרט למקרה אחד שבו היא מדברת והוא מגלה שבקולה יש משהו "המוני ,כאילו לא היה
שלה אלא של מישהו אחר שבתוכה" .לאחר ששמע את קולה הוא קובע" :העדפתי אותה
ישנה" .115הילדה היא אפוא מושא לתיאורו החושק של הדובר ,אבל רצונות משלה ,א
ישנ ,אינ מתוארי וג אינ מענייני את הדובר .הוא מעדי אותה שותקת .הספר,
 112ג באר וג בארצותהברית כל הביקורות היללו ושיבחו אותו .ראו למשל M. Kakutani
“He Wants to Die Alone, but First…” The New York Times (22.11.05); T. Rafferty
“Memories of My Melancholy Whores': Client of the Year” The New York Times
) ;(6.11.05מ' נוי "זונות תמיד עשו לנו את זה"  .(8.6.05) ı¯‡‰ראו ג את התגובה לרשימתו

של מנשה נוי המוחה על יחסו הרומנטי למתרחש בספר :ש' גבע "אונס הוא אונס הוא אונס"
.(27.7.05) ı¯‡‰
יש בספר ממד "אוריינטליסטי" מובהק .נדמה לי שלו היה מדובר בסופר ישראלייהודי באר
או בסופר אמריקני לב בארצותהברית לא היו מוכני לקבל ספר כזה ממנו .הרומנטיזציה של
זנות ,ניצול של ילדות ופדופיליה עוברת בשתיקה כשזה סופר דרו אמריקני .זה קשור כמוב
לסלחנות שבה החברה הליברלית המערבית מקבלת פרקטיקות של סחר בנשי ,ניצול מיני של
ילדות וילדי ,השחתת איברי מי של ילדות" ,רצח על רקע כבוד המשפחה" ועוד – זה חלק
מהתרבות "שלה" ,לא שלנו .אבל זה כ חלק מהתרבות "שלנו" ,כפי שמעיד היחס לנשי
נשואות ולזונות בתרבות ובמשפט הישראליי ,כפי שמעיד עצ פרסומו של הספר בעברית
ובהוצאת ספרי כ"ע עובד" וכפי שמעידה התגובה של דודו בוסי ושל כמה מקוראיו לספר,
המבקשי בעקבותיו לבקר בבתי זונות .ההתקבלות התרבותית של ספרות כזו מקבילה בעיניי
להתקבלות התרבותית של הסחר בנשי :אלה נשי לא יהודיות ,לא ישראליות .כא מתערבת
המיזוגיניה בגזענות.
 113גרסיה מארקס ÏÈÚÏ ,הערה  ,111עמ' .7
 ,Ì˘ 114עמ' .21
 ,Ì˘ 115עמ' .7574
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שכולל תיאורי אונס קשי ומבעיתי של ילדות במסווה של סצינות מי אירוטיות
ואמנותיות 116הוא אכ "זכרונות מהזונות" ולא "זכרונות ˘ Ïהזונות".
השימוש בנשי כמתנות ,117פרסי ,סחורות או פיצויי ידוע ומוכר ובעולמנו
הפטריארכלי לא חסרות דוגמאות לכ – היסטוריות ,מיתולוגיות וספרותיות .גופ של נשי
שימש אתר של חטיפות ,מעשי אונס ורצח שהיוו עילות למלחמות ולסכסוכי עקובי מד:
במיתולוגיה היוונית למשל היה זה מיתוס חטיפת אירופה ואינוס< על ידי זאוס )יופיטר
במיתולוגיה הרומית( ;118בתנ" – פרשת אונס דינה 119ופילגש בגבעה.
דבר אחד ברור משות לכול :הנשי ה מכשיר לקיו יחסי בי גברי :סחר בי
נשי ,העברת בחינ או בתמורה ,אפילו הנישואי )האב שמוסר את בתו לחת וכדומה(,
בכול המקרי הללו הנשי מהוות מכשיר שבאמצעותו גברי מתקשרי זה ע זה ,מודי
זה לזה או נלחמי זה בזה .120לגברי יש זכויות על גופ של נשי והדבר נתפס כטבעי
וכחלק בלתי נפרד מהתרבות.121
***

116
117

118
119
120

121

˘ ,Ìלמשל עמ'  28ו.3130
סיטואציה בסיסית דומה לזו שבספרו של מארקס עומדת במרכז מחזהו של חנו לוי ‰ÂÊ‰
 :(1997) ÂÈ‰Â‡Óקבצ בש הויביטר רוצה להעניק לעצמו כמתנת יו הולדת מפגש ע זונה.
ָצ ְצ ִקי ,הזונה שאליה הוא פונה מסרבת להעניק לו את עצמה במתנה ולא מתרגשת מכ
ְ=רBנ ַ
שמדובר ביו הולדתו )"נולדת – תשל!" היא אומרת לו( .ע זאת מחזהו של חנו לוי עוסק
בשני אנשי בגירי ומקיי דיו מעמיק ומלא אירוניה בשאלות של בחירה וגורל ,תו שג
הויביטר וג ְ=רBנ ַ
ָצ ְצ ִקי משמשי כאובייקטי וכסובייקטי בו זמנית )שימו לב שבניגוד
למארקס ,לוי מעניק לזונה ש( .ח' לוי .123 ,(1996) ÌÈ¯Á‡Â ÂÈ‰Â‡Ó ‰ÂÊ‰
אובידיוס ) ˙ÂÊÂÙ¯ÂÓËÓש' דיקמ מתרג ,כר ) 107106 ,(1965 ,1ספר שני ,שורות
.(875833
בראשית ,לד.
ראו למשל L. Irigaray “Women on the Market” A.D. Schrift (ed.) The Logic of the Gift:
 .Toward an Ethic of Generosity (1997) 174דוגמה מזוויעה לאופ שבו אישה שימשה ככלי
בסכסו בי גברי היא הסיפור של מוכתר מאי ,אישה פקיסטאנית שנאנסה באכזריות ביוני
 2002על ידי בני שבט מתחרה מכפרה שבמחוז פנג'אב .האונס הקבוצתי היה עונש שנפסק על
ידי טריבונל שבטי ,על כ שלטענת השבט האחר אחיה הצעיר ,ילד ב שתיעשרה ,שוחח
בשדה ע בת השבט ההוא ובכ  ,לטענת ,חילל את כבודה .א בוחני את ההיגיו
הפטריארכלי שבבסיס פסק הדי ,שקבע כי מוכתאר מאי תיאנס על ידי בני שבט מתחרה כדי
שה ישקמו את כבוד ,הוא זהה לחלוטי להיגיו שבבסיס הדוקטרינה הנזיקית הישראלית
שמאפשרת פסיקת פיצוי בצורה של "ביקור אצל נערת ליווי" או הדוקטרינה בדיני המשפחה
שמאפשרת ביטול גט על ידי הגבר לאחר שנית .זהו ההיגיו הקנייני .מוכתר מאי ˙ÏÏÂÁÓ
)ס' מאנה תרגמה.8977 ,(2006 ,
ש' אלמוג ˘ .(2008) ˙Â¯˜ÙÂÓ ÌÈכפי שאלמוג מציינת ,הטענה "זוהי דרכו של העול"
משמשת ה כהסבר לכישלונ המאמצי להילח בזנות ה כצידוק להפיכתה חוקית.
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ספר דליה דורנר

"מעודי לא שכבתי ע אישה בלי לשל לה ,ואת המעטות שלא היו מנשות המקצוע
שכנעתי א בדברי טע וא בכוח שיקבלו ממני כס ולו כדי להשלי אותו לפח" ,מספר
לנו הדובר בספרו של מארקס .122פרויד במסתו "על הנטייה האוניברסלית להשפלה בתחו
האהבה" 123משנת  ,1912ניסה להתחקות אחר הסיבות לכ שגברי מסוימי לא מסוגלי
לקיי יחסי מי ע האישה שה אוהבי ולא מסוגלי לאהוב את האישה שה מקיימי
אתה יחסי מי .אצל פרויד" ,הנטייה האוניברסלית להשפלה בתחו האהבה" היא כמוב
נטיית של גברי להשפלה )כמו במקרי רבי אחרי" ,האוניברסלי" מציי גברי אצל
פרויד( ,כלומר היעדר יכולת להגיע לזיקפה ע אישה מוכרת ואהובה שרוחשי לה כבוד,
ממש כפי שתואר בפסק דינה של השופטת פלפל בעניי  .124ÈÂÏÙפרויד מאבח שאצל רוב
הגברי מתקיי פיצול בדרגה מסוימת בי אהבה לבי תשוקה" .רק אצל משכילי מועטי
מאודמאוד" ,הוא כותב" ,ממוזגות כהלכה שתי הזרימות ,חיבה מזה וחושנות מזה; כמעט
תמיד חש עצמו הגבר מוגבל בפעילותו המינית מטעמי כבוד האשה ,ואי הוא מפעיל כוח
גברא שלו במלואו אלא בשעה שיש לפניו מושאמי מושפל; ודבר זה יש לו עוד טע נוס,
שמטרותהמי שלו יש בה רכיבי נלוזי ,אשר אי הוא נוטל רשות לעצמו לספק בבואו
על אשה שהוא מכבד .אי לו עונג מיני מלא אלא א כ מסוגל הוא להתמסר לסיפוקו בלא
להתחשב בשו דבר ,מה שאי הוא מעז לעשות ,למשל ,באשתו המהוגנת" .125כ מתארת
קרול גיליג את התופעה הזו:
אידיאליזציה והשמצה ה סימני האובד .כשאנו מאבדי עונג ,אנו סוגדי
לעונג ,או שאנו מזלזלי בו ,מוזילי אותו .כ ג לגבי אהבה .אבל כשאנו
מאבדי אהבה ,הפגיעה שספגנו והפגיע+ת שבאהבה ה גדולות כלכ ,עד
שלעיתי קרובות אנו מסתפקי באהבת דימויי כאמצעי הגנה מפני אובד.
זאת מפני שדימוי ,בניגוד לאד ,נית להחלי.126
מחד גיסא" ,הנטייה להשפלה" של האובייקט המיני נובעת ,לדעתו של פרויד ,מהטאבו
התרבותי על קיו יחסי מי ללא קשר נישואי .מאיד גיסא ,ג חירות מינית מלאה עלולה
להוריד מ"ערכו הנפשי" של הצור באהבה .127מסקנתו של פרויד היא עגומה :חוסר

122
123
124
125
126
127

מארקס ÏÈÚÏ ,הערה  ,111עמ' .1514
תורגמה לעברית כ"על ההשפלה הכללית ביותר של חייהאהבה" ) „ÈÂ¯Ù „ÂÓ‚ÈÊ È·˙Îכר
שני ,מסות נבחרות א ,א' בר תרג ,תשכ"ז( .205
ראו  ÏÈÚÏהערה  10והטקסט הצמוד לה.
פרויד ÏÈÚÏ ,הערה  ,123עמ'  .209כפי שמציי פרויד ,המצב שונה אצל נשי" :אי להבחי
אצל האשה אלא מעט מאוד סימני של צור להשפלת מושאהמי"; ˘ ,Ìעמ' .210
ק' גיליג ) ‚ÂÚ‰ ˙„ÏÂ‰ד' שועלי תרגמה.210 ,(2006 ,
˘ ,Ìעמ' .211
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צבי טריגר

"המשפט הישראלי הוא אחד":
דיני המשפחה וסחר בנשי בישראל כשני הקצוות של רצ אחד

יכולת של גברי לאהוב את האישה שה חושקי בה וחוסר יכולת לחשוק באהובת ה
תוצרי של התרבות ושל העובדה שהיא אינה מתיישבת ע המיניות האנושית .128פרויד
מקבל את הפיצול בי אהבה לבי תשוקה כנתו בלתי נית לשינוי.129

סיכו
"כבר ידענו את מוסר השיעבוד ,ומוסר האבירות והנדיבות; הגיע העת למוסר של צדק",
כתב ג'ו סטיוארט מיל בספרו "שעבוד הנשי" ,שפורס ב ,1869עשר שני אחרי "על
החירות".130
ברשימה זו טענתי שהמשפט הישראלי מדבר בשני קולות בכל הנוגע לשוויו מגדרי
ולזכות של נשי על גופ .מצד אחד ,המשפט הישראלי מצהיר על שוויו מוחלט בי גברי
לבי נשי .מצד אחר ,המשפט מתייחס אל נשי כאל אובייקטי ,החל באופ שבו הוא
מטפל בבעיית הסחר בנשי ,הופ את הפורנוגרפיה ללגיטימית ועד לאחרונה ג איפשר
פסיקת נשי כפיצוי לגברי )אבל לא להיפ( ,וכלה במעמד של נשי במסגרת מוסד
הנישואי כרכושו של ה"בעל".
הסיבה לפיצול הזה בי הרטוריקה לבי הפרקטיקה ,כ טענתי ,נובעת מכ שבאופ
שורשי היחס של המשפט הישראלי לנשי הוא דוערכי .מחד גיסא ,הכרזה בחוק שיווי
זכויות האישה על שוויו מלא בי גברי לנשי ,ומאיד גיסא ,פגיעה אנושה בעיקרו זה
באמצעות מת מונופול על הנישואי והגירושי לדיני הדתיי המוכרי במדינת ישראל.
טענתי שלא נית להתמודד ע השאלות הקשורות בסחר בנשי בלי לבחו את מערכת
היחסי האידיאלית לפי התרבות שלנו ,כלומר מערכת היחסי בי גבר לאישה הקשורי
ביניה בקשר של נישואי .א בתו מערכת יחסי כזו הקשר המשפטי בי הגבר לאישה
הוא קשר של בעלות ,אי להתפלא שכשמדובר במי בתשלו ,בית המשפט ורשויות אכיפת
החוק מתייחסי בפועל – ג כשהרטוריקה היא הפוכה – לנשי כאל קניינ של הסרסורי
ומאפשרי את שגשוגה של תעשיית הסחר בנשי למטרות מי במדינת ישראל.
חשבו הנפש העמוק חייב להתבצע בנוגע למעמד האישה בכלל במדינת ישראל .סוגיית
הסחר בנשי והפורנוגרפיה אינה יוצאת מ הכלל ואלו ה אינ תופעות מקריות שפועלות
בוואקו ובמנותק מ התרבות והמשפט הישראליי .התרבות והמשפט הישראליי
מאפשרי אות ,וה מהוות מופע קיצוני של איהשוויו של נשי במשפט ובתרבות ,ורק
הבנה של שורשיה תאפשר את מיגור.
 ,Ì˘ 128עמ' .214213
 129לניתוח שונה המציע פתרונות לתופעה זו ראו גיליג ÏÈÚÏ ,הערה  ,126עמ' .188163
 130ג' ס' מיל "שעבוד הנשי )קטעי(" ) ‰‡¯˜Ó :ÌÊÈÈÓÙ „ÂÓÏÏד' באו ואח' עורכות(2006 ,
.46 ,43
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