די זה שאינו אחד :על א/נשי אינטרסקס והמשפט הישראלי
מאת

שגית מור ,מעי סודאי ואור

שי*

א .מבוא
מעמד החברתי משפטי של א/נשי אינטרסקס כיו הוא של "נוכחי נפקדי" – "אלה שאינ
ובעצ ישנ" 1.א/נשי אינטרסקס ה קבוצה חברתית כה מוחלשת ,קטגוריה פוליטית כה מושתקת,
עד שרוב הא/נשי החיי בחברה הישראלית כיו אינ יודעי במה ובמי מדובר; רוב א לא נתקלו
במושג עד כה .יתרה מכ ,א/נשי אינטרסקס רבי החיי בישראל אינ יודעי שה אינטרסקס2.
מבחינה פיזיולוגית ,א/נשי אינטרסקס ה "א/נשי שנולדו ע חוסר בהירות מינית ,כלומר ע
אנטומיה שאינה זכרית במובהק ואינה נקבית במובהק" ,שעשויה להתבטא בדרכי שונות ,כגו "חוסר
התאמה בי אברי המי החיצוניי למערכת הרבייה הפנימית ,חוסר התאמה בי המי החיצוני למי
הכרומוזומלי ,וכ וריאציות אנטומיות מגוונות אחרות ,השונות מכפי שמקובל לראות בחברה"3.

*

1
2

3

שגית מור היא מרצה בכירה בפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת חיפה .מעי סודאי היא תלמידת דוקטורט
במשפטי באוניברסיטת הרווארד .אור שי הוא עור די ותלמיד לתואר שני במשפטי באוניברסיטת תל
אביב .הפרק נכתב במשות ,סדר הכותבי הוא על פי סדר הא"ב.
הפרק מבוסס בחלקו על מאמר קוד שפרסמנו בנושא :שגית מור ,מעי סודאי ואור שי "מהכחשה
להנכחה :ביקורת נוהל ניתוחי באינטרסקס" משפטי מד  .(2013) 89תודתנו נתונה לחברי המערכת על
הערותיה המצוינות ועל עבודת היסודית .תודה מיוחדת נתונה לסוז שלימדה אותנו על אינטרסקס
ואקטיביז.
דויד גרוסמ נוכחי נפקדי ) .(1992גרוסמ תיאר את הפלסטיני בישראל כמי שלפני  1948היו "אלה
שאינ ,א למעשה ישנ" ואשר לאחר הקמת מדינת ישראל הפכו להיות "אלה שישנ ,ובעצ אינ".
ש ,בעמ' .226
מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ'  ;91לימור מעודד דנו איזה מי גו? ההשפעות של תהלי
המינגו על חייה של אינטרסקסואלי ) .(2014ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטורט של מעודד דנו:
"אינטרסקסואליות" ותהלי "המינגו" :הפרדוקס של "מי" בגו ) 16–12מחקר לש מילוי חלקי של
הדרישות לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת בגוריו בנגב – המחלקה לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה.(2011 ,
מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ'  .91ראו ג Alice Domurat Dreger, A History of
Intersexuality: From the Age of Gonads to the Age of Consent, in INTERSEX IN THE AGE OF ETHICS 5
)) (Alice Domurat Dreger ed., 1999להלAnne Tamar-Mattis, ;(Dreger, A History of Intersexuality :
Exceptions to the Rule: Curing the Law’s Failure to Protect Intersex Infants, 21 BERKELEY J.
).GENDER L. & JUST. 59 (2006
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התגובה החברתית רפואית המקובלת לא/נשי אינטרסקס הייתה עד לאחרונה ,ועודנה במקומות רבי,
"תיקו" השונות הפיזיולוגית באמצעי רפואיי הכוללי ניתוחי וטיפולי הורמונליי ואחרי
שמטרת לשיי את האד אינטרסקס מוקד ככל שנית לאחד משני המיני המקובלי בחברה :זכר
ונקבה 4.לרוב מדובר בביצוע ההלי הרפואי בשלב מוקד בילדות ,לעתי קרובות בסמו לאחר
הלידה .תוצאת הגישה הרפואית הניתוחית הרווחת הייתה השתקת הנושא כמו ג העלמת של
א/נשי אינטרסקס מהזירה החברתית ופגיעה בזכות לבחור את זהות המגדרית בבגרות .על גישה
זו נמתחת ביקורת נוקבת בעשורי האחרוני מצד א/נשי אינטרסקס המבקשי לערער על יעילות
הרפואית ועל תועלת הבריאותית של הטיפולי שעברו ,ולחשו את ההטיות החברתיות אשר
מבקשות לשמר את הבינריות המגדרית שעליה בנויה החברה.
הדיו בזכויות א/נשי אינטרסקס מתמקד לרוב בילדי אינטרסקס ובזכויותיה במערכת הבריאות.
בפרק זה נבקש לפרוס יריעה רחבה יותר של זכויות הרלוונטיות ה לא/נשי אינטרסקס בוגרי וה
לקטיני .הזכות לעצב את גורל ולספר את סיפור חיי – שממנה נגזרת הזכות למימוש מגדרי –
הזכות לבריאות וסוגיית רישו המי ,שבה נעסוק ,רלוונטיות ה לקטיני וה לבוגרי ,בהתאמות
המתבקשות .תשומת הלב לא/נשי אינטרסקס בוגרי נובעת מתפיסתנו שלפיה הניסיו להעלי את
הא/נשי אינטרסקס לא צלח ,והיא קשורה ג בתקוותנו שבעתיד ניסיו זה ייחלש וא ייעל .במוקד
הפרק לא יעמדו ביקורת על הגישה הרפואית ניתוחית או ביקורת על נוהל משרד הבריאות לטיפול
בא/נשי אינטרסקס; בכ דנו במקו אחר 5,ש עמדנו על הצור בשינוי הגישה הרפואית לא/נשי
אינטרסקס וביצירת נוהל מתקד שימנע את ביצוע של ניתוחי מיותרי ,יעניק ליווי לא/נשי ולבני
משפחותיה /ויקד תפיסות של מגוו אנושי ומיניגדרי 6בקרב אנשי מקצועות הבריאות והרווחה.
נוהל חדש ברוח זו נמצא בימי אלה בתהלי עבודה ,ואנו תקווה כי יפורס בקרוב 7.א חשוב להכיר
בכ שככל שיותר א/נשי אינטרסקס יכירו בגופניות ובזהות ככאלו ויזדהו עמ ,ה יהפכו להיות
נראי .א ככל שיהיו נראי יותר ,ג הדעות הקדומות כלפיה והפרת זכויותיה וחירות ייהפכו
גלויות יותר .וככל שהפגיעה בזכויותיה ובחירות תהיה גלויה יותר ,כ תתבקש מערכת המשפט
לספק סעדי ותרופות וליצור הסדרי משפטיי שיפצו על אות הפרות או ימנעו את התרחשות .פרק
זה מבקש להתוות מסגרת לדיו בסוגיות עתידיות אלו.

4

5
6

7
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גישה זו מקבילה לגישה המסורתית ביחס לא/נשי טרנסג'נדרי ,שלפיה שינוי מי חייב להיות שינוי
"מלא" ,לזהות מינית ברורה וחד משמעית .ראו יעל סיני וועדה תקבע א אני גבר או אישה? מדיניות כלפי
חצייה מגדרית וסובייקטיביות טרנסג'נדרית בוועדה לשינוי מי בתל השומר )עבודת גמר לתואר "מוסמ
אוניברסיטה" ,אוניברסיטת תלאביב – החוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה ;(2013 ,עידו קטרי "על צומת
דרכי :מפגשה של הקהילה הטרנסית ע מערכת המשפט" בספר זה.
מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית.
המושג מיניגדר הוצע על ידנו במאמר קוד כ"מושג שמשלב בתוכו רכיבי של מי ,מגדר ומיניות
וממחיש את הקשרי ההדוקי הקיימי בי שלושת המושגי ,אשר באי לידי ביטוי מרבי בסוגיית
האינטרסקס .בדר כלל מדובר בתחו על שיו מגדרי או שיו מיני ,א לטעמנו שאלת השיו המגדרי של
א/נשי אינטרסקס קשורה בטבורה ג בהיבטי של שיו מיני וכוללת בתוכה ציפיות בנוגע לזהות המינית
של האד" .ש ,בעמ' .94–93
בשנת  2013הוקמה ועדה במשרד הבריאות לבחינה מחדש של נוהל הניתוחי באינטרסקס .בי חברי
הוועדה נציגי מפרויקט האינטרסקס שצמח במסגרת התכנית "נשי חונכות לזכויות" בפקולטה
למשפטי באוניברסיטת חיפה בשיתו ע איתמעכי .לדיו בנוהל החדש ראו להל תתפרק ב)3.ב().(2
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הפרק מבקש להציג כמה סוגיות רלוונטיות לזכויות א/נשי אינטרסקס .סוגיות אלה עשויות
להיראות עתידניות ,א למעשה ה כבר מתדפקות על דלתנו .אנו ננסה לספק מסגרת נורמטיבית
להתמודדות ע סוגיות אלו – ה עבור המחוקקי ,קובעי המדיניות ובתי המשפט וה עבור א/נשי
אינטרסקס המבקשי להיאבק על זכויותיה .הפרק יתמקד בזכויותיה של א/נשי אינטרסקס בשלוש
סוגיות מרכזיות :זכות העל החוקתית של בני האד בכלל ,ושל א/נשי אינטרסקס בפרט ,לספר את
סיפור חייה ולעצב את גורל .לדעתנו ,זכות זו צריכה להדרי כל דיו ספציפי הנוגע לאינטרסקס וכ
סוגיות הנוגעות לזכויות במערכת הבריאות ולרישו המי בתעודות רשמיות.
הסוגיות הנדונות בפרק זה מקבילות במידה רבה לסוגיות המצויות על סדר היו של הקהילה
הטרנסית 8.לכ בהקשרי רבי הדיו באינטרסקס או בטרנס צרי להיות משולב ,או לפחות מודע
לקווי הדמיו והשוני בי הקבוצות ולפוטנציאל ההפריה ההדדית ביניה ה במישור התאורטי וה
במישור המעשי – ביצירת קואליציות ובפיתוח כלי משפטיי למאבק בדיכוי שקהילות אלה חוות.
הקשר ההדוק בי זכויות א/נשי אינטרסקס ובי זכויות א/נשי טרנס קשור ג במיקו שתי הסוגיות
בהקשר הרחב יותר של זכויות להט"ב.
החיבור בי סוגיות של אינטרסקס וטרנס ,כמו ג עצ מיקו הדיו בספר העוסק בזכויות להט"ב,
מצריכי דיו מקדמי בדבר מיקומ של זכויות א/נשי אינטרסקס במרחב הזכויות הלהט"בי/
להטבא"קי .א/נשי אינטרסקס מוסיפי עוד גוו למגוו ועוד ציר זהות למרחב הזהויות הלהט"בי .א
אי זו תרומת היחידה .ככל שנעמיק לחקור ולהבי את יחס החברה כלפי א/נשי אינטרסקס ואת
האתגרי שעמ ה מתמודדי ,כ נגלה שיש לא/נשי אינטרסקס תרומה חשובה לפיתוח התאוריה
הקווירית והשיח הלהט"בי ולמורכבויות הגלומות בה .נקדיש אפוא כמה מילי למיקומ של א/נשי
אינטרסקס במרחב זה.
תולדות המאבק של הקהילה הגאה להכרה ,לחופש ,לשוויו זכויות ,לשחרור מדיכוי ,לביטוי עצמי
ולהגדרה עצמית לווו תמיד במתחי פנימיי בי מרכיביה השוני של הקהילה .מתחי אלה נובעי
מהיותה קהילה מגוונת ה מבחינת מרחב הזהויות המיניות והמגדריות שבתוכה וה מבחינת מבחר
העמדות של החברות והחברי בה בנוגע לנושאי העומדי על סדר היו .מתחי אלה הובילו את
הקהילה להתמודד ע סוגיות של הכללה והדרה פנימית )בתו הקהילה( וחיצונית )בי הקהילה
לסביבה( וכ ע ההשפעות ההדדיות שבי השתיי .שמה של הקהילה משק מאבקי וניסיונות אלו9.
כ ,הביטוי "הקהילה ההומולסבית" מבטא את החיבור המורכב שבי הומואי ללסביות בניסיו
למצוא את המשות ולהכיר בשונה .הביטוי "הקהילה הלהט"בית" ) (LGBTכולל מגוו רחב יותר של
קטגוריות חברתיות ומבטא הכרה במקומ של א/נשי טרנסג'נדרי ובי/פא סקסואלי בתו
הקהילה .על גישה זו נמתחת ביקורת בעיקר מכיוו התאוריה הקווירית .זו נמנעת מלהצביע על
קטגוריות יציבות כלשה ומעדיפה את הקוויריות או הג'נדר קוויריות כדר לבטא את המגוו הרחב
הקיי בקהילה ולהתנגד לנטייה החברתית המקובלת לשיי א/נשי לקטגוריות .ע זאת ,ישנ בקרב
הקהילה א/נשי המזדהי ע הקטגוריות המוכרות של זהות/נטייה/העדפה מינית ,א כעניי של זהות

8
9

ראו קטרי ,לעיל ה"ש  ;4אייל גרוס "הטרונורמטיביות כבעיה בריאותית :על הזכות לבריאות של להט"ב"
בספר זה )להל :גרוס "הטרונורמטיביות כבעיה בריאותית"(.
ראו אייל גרוס "הפוליטיקה של זכויות להט"ב :בי )הומו( נורמטיביות ו)הומו( לאומיות לפוליטיקה
קווירית" מעשי משפט ה ) (2013) 117–116 ,101להל :גרוס "הפוליטיקה של זכויות להט"ב"(.
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מובחנת וא כעניי אסטרטגי לצור מאבקי פוליטיי 10.הביטוי להטב"ק ) (LGBTQמבטא מבחר
עמדות וזהויות זה ומעיד על המתחי ביניה כמו ג על האפשרויות לבניית קואליציות אסטרטגיות11.
בצד זאת" ,מרק האלפבית" ,כפי שתואר על ידי אייל גרוס ,עשוי להיתפס ג כמביס את עצמו משו
שהוא עצמו מעיד על חוסר האפשרות להכיל את כל מגוו הזהויות ויותר מכ – משו שהוא "מעקר
את הרעיו הקווירי מתוכנו כרעיו 'אנטי זהותני'" ומאבד את הער הביקורתי שיש ברעיו הקווירי,
בעיקר כשהוא מנכס את האות "ק" כמייצגת זהות נוספת במארג12.
פרק זה משתלב במהל מכליל נוס שהחל להתרחש בקהילה הלהט"בית וא הוא בא לידי ביטוי
בפוליטיקת השמות והזהויות המלווה אותה :הכללת א/נשי אינטרסקס במרחב הלהט"בי הובילה
חלק מהפעילי בקהילה לאמ את הכינוי להטבא"ק ) (LGBTQIכדר לציי את מחויבותה של
הקהילה למאבק נגד דיכוי המיניגדרי ולמע זכויותיה של א/נשי אינטרסקס ועל מנת להמחיש את
פתיחותה לא/נשי אינטרסקס .ואכ ,הקהילה הגאה הייתה הראשונה לאמ את הא/נשי אינטרסקס
לקרבה ולהזדהות ע מאבק 13.ע זאת ,מדובר במאבק שאינו מוכר דיו לציבור הרחב ,כמו ג לחברי
הקהילה ולא/נשי אינטרסקס עצמ .בפרק זה נבקש להרחיב היכרות זו ואגב כ להצביע על הקווי
המשותפי למאבק של א/נשי אינטרסקס ולמאבקי הקהילה הגאה 14.למעשה ,רבות מהסוגיות
שבה עוסקי פרקי ספר זה רלוונטיות ג לא/נשי אינטרסקס ,בעיקר ככל שיצאו מהארו ויפתחו
זהות פוליטית כקבוצה וכתנועה חברתית .במהל הפרק כולו יתבהר הקשר בי המאבקי השוני.
בעיקר יעלה המשות ע מאבקה של קהילת הטרנסג'נדר .שתי הקהילות מאתגרות בצורה חזיתית את
הנחת הבינריות המגדרית ומצריכות חשיבה משותפת על הרחבת ההכרה במגוו המיניגדרי הקיי.
מטרתנו היא לתת כלי משפטיי לקידו השינוי החברתי והמשפטי בתחו.
בחלק השני נסקור בקצרה את ההיסטוריה של מאבק האינטרסקס על מנת לבסס את המש
הטיעוני שיוצגו בפרק .הפרק יסביר את המורכבות הכרוכה בשיו המיניגדרי ובמסגרתו נסקור את
ההיסטוריה של שיו זה ואת הביקורת על כ שהוא הופקד בידי מקצוע הרפואה .לאחר מכ יוצגו
כיווני חשיבה עכשוויי ,שה תוצר של מאבקי הקהילה ,המציגי חלופות לגישה הרפואית ניתוחית
לאינטרסקס .ביניה בחרנו להציג את המודל האתי של אוזאר ,ואת גישת ההשהיה שהיא הגישה
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לשימוש אסטרטגי בזהות ראו מיכל טמיר "הזכות לשוויו של הומוסקסואלי ולסביות" הפרקליט מה 94
) .(2000לביקורת על תפיסה זו ראו חגי קלעי "אלעד רוט לא הומו :התיאוריה הקווירית בפרקטיקה
המשפטית" מעשי משפט ד .(2011) 171–170 ,167
יש המוסיפי  Qנוס המייצג את ה ,Qquestioningה התוהי והמתלבטי בדבר זהות ושייכות
המינית והמגדרית .לא מצאנו לכ מקבילה בעברית.
גרוס "הפוליטיקה של זכויות להט"ב" ,לעיל ה"ש  ,9בעמ' .117
JUDITH BUTLER, UNDOING GENDER 6 (2004); Lain Morland, Introduction: Lessons from the
Octopus, 15 GLQ: A JOURNAL OF LESBIAN AND GAY STUDIES 191 (2009); David A. Rubin, “An
Unnamed Blank That Craved a Name”: A Genealogy of Intersex as Gender, 37 SIGNS: J. WOMEN IN
).CULTURE AND SOCIETY 883 (2012

ע זאת יש להכיר בכ שלא כל הא/נשי אינטרסקס מקשרי את מאבק למאבק מגדרי או מיני .חלק
מאפייני אותו כמאבק על אוטונומיה גופנית .נית לחבר כיוו זה ג לביקורת המוגבלות שהוצעה על ידנו
כבעלת תרומה משמעותית במאמר קוד .ראו מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .107–105
ביקורת זו שמה במרכזה את "עריצות הגו התקני ומוסיפה בכ עוד רובד לביקורת הקווירית .כמו כ
הדיו בגו פותח אפשרות לדיו שהוא אנטיזהותני.
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המעשית המועדפת כיו על ידי ארגוני של א/נשי אינטרסקס .לסיו פרק זה נציג את ההתפתחויות
שחלו בישראל בעשור האחרו ,ה מבחינת המודעות לאינטרסקס וה מבחינת האקטיביז המקומי של
א/נשי אינטרסקס .בחלקי הבאי נדו בשלוש סוגיות מרכזיות לקידומ של זכויות א/נשי
אינטרסקס .הראשונה שבה תידו בחלק השלישי ,העוסק בזכות לאוטונומיה ,היא הזכות לספר את
סיפור חיי ולעצב את גורל .לטענתנו ,זכות זו היא המרכזית ביותר לצור ההגנה על זכויות א/נשי
אינטרסקס ,והיא קשורה קשר הדוק במאבק לקיומו של מגוו מיניגדרי ושוויו מיניגדרי .בחלק הרביעי
נעסוק בזכות לבריאות על ביטוייה השוני במערכת הבריאות .זכות זו היא מרכזית לחייה של א/נשי
אינטרסקס בשל הממשק ההדוק והמתמש בינ לבי מערכת הבריאות .נתמקד בשלוש סוגיות מבי
אלו הרלוונטיות :פגיעה בבריאות הפרט ,פגיעה בפרטיות ובצנעת הגו וקבלת מידע רפואי .כמו כ
נסקור בקצרה את ההתפתחויות הבי לאומיות שהתרחשו לאחרונה בתחו .בחלק החמישי נדו
בסוגיית רישו המי בתעודות רשמיות ובהשלכותיה ,סוגיה שלה קראנו "מי מנהלי" .סוגיה זו
מעוררת עניי רב בשני האחרונות ,והיא מבטאת את הקשיי הרבי הכרוכי בהרחבת המנעד של
זהויות במרחב המיניגדרי ה"מוכר" או ה"רשמי" ,כולל ההתלבטויות שסוגיית ההכרה ב"מי שלישי"
מעוררת ,מצד אחד ,והמורכבויות הטמונות באפשרות של ביטול הקטגוריה של "מי" בתעודות
רשמיות ,מ הצד האחר15.

ב .היסטוריה של מאבק
 .1שיו מיניגדרי :סקירה היסטורית
לאור ההיסטוריה ננקטו מגוו רחב של שיטות לשיוכ המגדרי והמיני של א/נשי אינטרסקס .בעבר
הרחוק הוטלה מלאכת הסיווג לזכר או נקבה על אנשי דת או פולח 16.מאז המאה ה  19הופקדו
הרופאי על מלאכה זו ,לפי המידע הרפואי הזמי והעמדות החברתיות המשתנות בכל תקופה,
המושפעות מגורמי שוני ובה גישות למגדר ,למיניות ולמוגבלות .בסו המאה ה  20קמה תנועת
ההתנגדות של א/נשי אינטרסקס המובילה תהלי שינוי נוס שכיוונו הוא יתר פתיחות וסובלנות
וקבלה של המגוו המיניגדרי הקיי בעול .א היחס ההיסטורי לאינטרסקס מלווה את הדיוני
והמחלוקות בנושא עד היו ,ג בקרב הממסד הרפואי 17.דוגמה לכ נית למצוא אצל וור ובהאטיה,

15
16

17

ראו ג קטרי ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' .765
להרחבה בעניי השקפת הדתות המונותיאיסטיות על האינטרסקסואליות :אברה שטינברג "שינוי מי
באנדרוגינוס" ספר אסיא :מאמרי ,תמציות וסקירות בענייני רפואה והלכה א Marianne ;(1976) 142
Schleicher, Construction of Sex and Gender: Attending to Androgynes and Tumtumim Through
Jewish Scriptual Use, 25 LITERATURE AND THEOLOGY 422 (2011); Susannah Cornwall, Ratum et
Consummatum: Refiguring Non-Penetrative Sexual Activity Theologically, in Light of Intersex
Conditions, 16 THEOLOGY & SEXUALITY 77 (2010); Joseph A. Marchal, Bodies Bound for
Circumcision and Baptism: An Intersex Critique and the Interpretation of Galatians, 16 THEOLOGY
& SEXUALITY 163 (2010); Rusmir Music, Queer Visions of Islam 37–43 (Thesis, New York
.University, 2003), http://www.blackandpink.org/wp-content/upLoads/Queer-Visions-of-Islam.pdf
Alice Domurat Dreger, “Ambiguous Sex” or Ambivalent Medicine? – Ethical Issues in the
).Treatment of Intersexuality, 28 THE HASTINGS CENTER REP 24 (1998
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צמד אנדוקרינולוגי אשר הקדישו זמ רב לטיפול ולניתוחי בקטיני אינטרסקס 18.וור ובהאטיה
מבקרי את אופ בחירת המגדר על פי גודל הפאלוס ,שהיה מקובל בעול הרפואי בעת שהיו
סטודנטי לרפואה .במקומו ,ה מציגי מודל חדש יותר של בחירת מי ,ולפיו יש לנתח קטיני
אינטרסקס בינקות אל המי שבו יהיה לה הסיכוי הגבוה ביותר לפוריות ולרבייה תקינה19.
דא עקא ,בעת שטיפלו בקטיני אינטרסקס בצפו הודו ,מתארי וור ובהאטיה את התנגדות של
בני משפחותיה של אות קטיני לעמדת הרפואית ה"אובייקטיבית" .לתסכול של וור ובהאטיה,
ה גילו שוב ושוב כי המשפחות המקומיות מעוניינות שהר הנולד ישוי למגדר הגברי ,בלא קשר
למצבו הפיזיולוגי .נימוקיה של המשפחות היו חברתיי ותרבותיי במהות .א הקטי יגדל להיות
גבר ,יהיה לו סיכוי להינשא ולמצוא עבודה א א לא יוכל להביא ילדי .א א ישוי למגדר הנשי,
היותה אינטרסקס יפגע באפשרותה להינשא ,וחמור מכ – א הטיפולי הרפואיי לא יצלחו והיא לא
תוכל להביא ילדי ,לא יהיו עבורה דרכי לקיו עצמאי ,והיא תיוותר תלויה במשפחתה .וור
ובהאטיה רואי בנימוקי אלו סממני להיותה של הודו "מדינה מפגרת" ,א מגלי כלפיה הבנה,
ומצייני כי המשפחות כמעט תמיד אומרות דבר מה בנוסח "דוקטור ,אנחנו נצטר לגדל את התינוק
בחברה שלנו ,לא בשל"20.
נקודת החולשה בגישת של וור ובהאטיה ,בדומה לרבי מעמיתיה ,טמונה בחוסר יכולת
להבי שהשיח הרפואי בנושא א/נשי אינטרסקס מובנה חברתית .למעשה ,עצ המדיקליזציה של
האינטרסקסואליות והצגתה כבעיה רפואית ,נטועי עמוק בהיסטוריה ובהנחות היסוד של התרבות
המערבית .כאמור ,מש שני ארוכות ,מי שהיה אמו על סיווגו של האד האינטרסקס בחברה
המערבית ל"גבר" או "אישה" ,היה הכומר הנוצרי 21.בהמש ,במחצית השנייה של המאה ה  ,19עברה
עיקר האחריות לסיווגו המגדרי של האד לידי הרופא .דרגר מכנה תקופה זו "עיד הגנָדת" ,שבו
תשובתה של הרפואה לשאלת מינו ה"אמיתי" של האד האינטרסקס הייתה טמונה בגונדותיו – אד
בעל שחלות נחשב "אישה" ,ואד בעל אשכי נחשב "גבר" ,והכול במנותק מתחושתו הסובייקטיבית
וממאפייני המי הנוספי שלו 22.למעשה ,הממסד הרפואי היה כה משוכנע בתאוריית הגונדות ,עד כי
דיווח על מערכות יחסי "הומוסקסואליות" של אד אינטרסקס לפי גונדותיו נחשב חובה חוקית
ומוסרית של רופא ,א א לפי תחושותיו הסובייקטיביות ומאפייניו הפיזיולוגיי האחרי היה
במערכת יחסי "הטרוסקסואלית"23.
ג שני לאחר "עיד הגונדות" ,המשיכו ההנחות היסוד התרבותיות ההגמוניות להכתיב את
החשיבה הרפואית המערבית בנושא אינטרסקס .לשיטתה של אדר ) ,(Ederהשמרנות של שנות
החמישי של המאה העשרי בארצות הברית הייתה הקרקע לצמיחתה של הפרקטיקה של ניתוחי
לקיבוע השיו המגדרי בקטיני אינטרסקס .לפי אדר ,האווירה החברתית של חרדה מפני
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Garry Warne & Bhatia Vijayalakshmi, Intersex, East and West, in ETHICS AND INTERSEX 183
).(Sharon E. Sytsma ed., 2010

ש ,בעמ' .186–183
ש ,בעמ' .191–186

Stephen Kerry, Intersex Individuals' Religiosity and Their Journey to Welbeing, 18 J.OF GENDER
).STUD. 277 (2009

גונדות ה בלוטות המי של האד – אשכי ושחלות.
 ,Dreger, A History of Intersexualityלעיל ה"ש .3
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הומוסקסואליות ומפני מקרי של חצייה מגדרית ,תרמה ללגיטימציה של ניתוחי אלו 24.לאור
השני ננקטו בשיח הרפואי עמדות שונות בנושא קביעת המי ה"נכו" עבור ניתוח קטיני אינטרסקס.
לפי עמדה אחת ,למשל ,יש לקבוע את מי היילוד בהתא לגודל הפאלוס 25.עמדות אלה אינ נופלות
בשרירותיות מהעמדות שננקטו בעיד הגונדות .למעשה ,ג תשובות רפואיות עכשוויות לשאלת
שיוכ המגדרי של א/נשי אינטרסקס – כמו קביעת המגדר לפי אפשרות הפריו או המי הכרומוזומלי
– ממשיכות להתעל משתי הבעיות הבסיסיות של השיח הרפואי בסוגיית האינטרסקס :ראשית ,ג
הרופאה הטובה ביותר אינה יודעת צפונות נפשו של אד ,ואינה יכולה לצפות את רצונה הסובייקטיבי
של המטופלת ואת כיוו התפתחותה המיני והמגדרי; שנית ,ההתעלמות מכ שהמי והמגדר ה בעלי
אופי חברתי וה תלויי תרבות.
מכא שעמדת ה"רפואית" לכאורה של וור ובהאטיה אינה פחות מוטה תרבותית מעמדת של בני
משפחותיה של המטופלי ההודי .העמדה שלפיה מינו של האד האינטרסקס צרי להיקבע על ידי
רופאי אשר בוחני את גופו לאור אפשרויות הרבייה העתידיות שלו ,אינה מושפעת פחות מהתרבות
שבה התחנכו הנוקטי אותה ,מאשר העמדה שלפיה מינו של האד האינטרסקס צרי להיקבע על ידי
משפחתו בהתא לאפשרויות ההשתכרות העתידית שלו .יתר על כ ,שתי עמדות אלו ה דכאניות
במידה דומה במובני רבי ,שכ שתיה מתעלמות מ האד האינטרסקס עצמו ,מקולו ,מרצונו
ומהגדרתו העצמית.
את השפעת של הנחות היסוד התרבותיות על השיח הרפואי נית למצוא לא רק בשיח על ניתוחי
בקטיני אינטרסקס .לדוגמה ,התפיסה שלפיה נשי שמגיעות לאורגזמה דגדגנית ה "אינפנטיליות",
בניגוד לנשי "בוגרות" המגיעות לאורגזמה נרתיקית עקב חדירת פאלוס ,הייתה מקובלת בפסיכולוגיה
לאור שני ארוכות 26.לכ ,במש שני נתפסו ניתוחי להסרה או הקטנה של דגדג אצל נשי
אינטרסקס כלגיטימיי ,ה בעיני רופאי וה בעיני פסיכיאטרי ,שכ אי לה צור בו 27.כמו כ ,אחת
ממטרותיה המוצהרות של טיפולי פסיכולוגיי בא/נשי אינטרסקס במחצית השנייה של המאה
העשרי ,הייתה מניעת טרנסג'נדריות )"הפרעה בזהות מגדר"( וכ ג הומוסקסואליות )"הפרעה בזהות
מינית"( ,והצלחת הטיפול התבטאה בכ שהמטופל האינטרסקס היה מקבל את הזהות המגדרית
שהוכתבה לו ומקיי מערכות יחסי מיניות רק ע פרטנרי מהמגדר הנגדי28.
המדיקליזציה של האינטרסקסואליות מגדירה כ"חולה" את מי שגופו אינו משתיי במובהק לא
אחד משני המגדרי ,והיא חלק מהפיקוח החברתי על מי שסוטה מהנחות יסוד אלו .א ההתנגדות
למדיקליזציה אינה קלה .בדומה לשאר חברי הקהילה הלהט"בית ,ג א/נשי אינטרסקס היו – ועוד
– מושפעי במש שני מהעמדות החברתיות הרווחות ,בה ההנחה התרבותית שלפיה קיימי רק שני
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).666, 669–670 (1995

לוס איריגארי מי זה שאינו אחד )דניאלה ליבר מתרגמת.(2003 ,

Peter Hegarty, Intersex Activism, Feminism and Psychology: Opening a Dialogue on Theory,
).Research and Clinical Practice, 10 FEMINISM & PSYCHOLOGY117 (2000
Froukje M.E. Slijper‚ Stevert L. S. Drop‚ Jan C. Molenaar & Sabine M.P.F. de Muinck KeizerSchrama‚ Long-Term Psychological Evaluation of Intersex Children, 27 ARCHIVES OF SEXUAL
).BEHAVIOR 125 (1998
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מגדרי ,מעבר ביניה אסור ומערכות יחסי רומנטיות צריכות להתקיי רק בי א/נשי המשתייכי
למגדר שונה .שותפי לעמדה זו ג ההורי לילדי אינטרסקס ,המבטאי צור ,שהוא טבעי וחברתי
בעת ובעונה אחת ,לדעת א נולד/ה לה בת או ב.
א כמו במקרה של הקהילה הלהט"בית ושל קבוצות רבות אחרות ,קיימת בעשורי האחרוני
תנועה פוליטית ואקדמית ערה הפועלת במשולב למע זכויות אינטרסקס 29.תנועה זו הובילה לשינוי
בעמדות הערכיות והחברתיות בנוגע לאינטרסקס ולצמיחתו ויצירתו של בסיס ידע שמקורו בא/נשי
אינטרסקס עצמ אשר סיפרו על הנזק שטיפול רפואי שגוי ומוטה גר לה 30.במקו הבלעדיות של
השפה הרפואית בהגדרת האינטרסקס ,קיימת היו שפה פסיכולוגית המתארת את ההתלבטויות
המגדריות והרגשיות של א/נשי אינטרסקס 31,שפה אתית העוסקת בחשיבות של ההגדרה העצמית
המגדרית של האד האינטרסקס את עצמו 32,שפה סוציולוגית הבוחנת באופ ביקורתי את יחסי
הכוחות החברתיי שבבסיס השיח על אודות אינטרסקס 33,וכ שפה משפטית אשר בוחנת את תפקידו
של המשפט בהבניית יחסי כוחות אלו ואת אפשרויות השימוש בכלי משפטיי לקידו זכויותיה של
א/נשי אינטרסקס ולפיצוי על העוול שחוו.
 .2כיווני עכשוויי בשיו מיניגדרי :אתיקה וגישת ההשהיה
)א( המודל האתי של אוזאר
במהל השני התפתחו גישות חדשניות לאינטרסקס המבקשות להחלי את הגישה הרפואית ששלטה
בכיפה מאז אמצע המאה התשע עשרה ואשר הגיעה לשיאה ע התבססות הגישה הניתוחית באמצע
המאה העשרי .בפרק זה נבקש להציג את המודל האתי של דייויד אוזאר כמודל אתי ראוי להתמודדות
ע הסוגיות העולות מעיסוק בזכויות א/נשי אינטרסקס .אוזאר ,המתבסס על עבודתו ע קבוצות של
א/נשי טרנסג'נדרי ואינטרסקס ,מציע סדרה של עקרונות יסוד להתמודדות אתית ע הנושא
האינטרסקסואלי (1) 34:השתייכות למגדר אינה נקבעת על ידי מאפייני ביולוגיי טיפוסיי של זכרי
ונקבות; ) (2השתייכות למגדר היא עניי של בחירה אנושית; ) (3האד עצמו הוא המתאי לבחור את
מגדרו שלו; ) (4השתייכותו של אד למגדר עשויה להיות זמנית; ) (5אד עשוי להשתיי במהל חייו
למגדר אחד בזמ אחד ולמגדר אחר בזמ אחר; ) (6השתייכות למגדר היא דבר מה שראוי להיקבע על

29
30

31
32
33
34
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להרחבה על התנועה לזכויות אינטרסקס ראו להל פרק .2ג .כמו כ ראו מור סודאי ושי ,לעיל הערת
כוכבית ,בעמ' .100 –99
מומל לעיי בדוח המקי של עיריית ס פרנסיסקו בנושא הכולל עדויות של א/נשי אינטרסקס רבי:
Marcus De Maria Arana, A Human Rights Investigation into the Medical ‘Normalization’ of
Intersex People, HUMAN RIGHTS COMMISSION OF THE CITY & COUNTY OF SAN FRANCISCO, 37 (Apr.
.4, 2005), http://www.isna.org/files/SFHRC_Intersex_Report.pdf
Lihi-Mei Liao, Reflections on ‘Masculinity–Femininity’ based on Psychological Research and
).Practice in Intersex, 15 FEMINISM & PSYCHOLOGY 424 (2005
David T. Ozar, Towards a More Inclusive Conception of Gender-Diversity for Intersex Advocacy
).and Ethics, in ETHICS AND INTERSEX 17 (Sharon E. Sytsma ed, 2010
Katrina Roen, ‘But We Have to Do Something’: Surgical ‘Correction’ of Atypical Genitalia, 14
).BODY & SOC. 47 (2008
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ידי בחירה עצמית משו שהיא מגיעה בעיקר מתוכו של אד ופחות מהשפעה חיצונית; ) (7מגדר הוא
דבר מה מובנה )” (“built intoבתו אד ,ולא דבר מה שנבחר באורח שרירותי .אשר על כ ,כל אימת
שאד קובע לאיזה מגדר הוא משתיי ,המטרה היא שהגדרה זו תתא את מה שהוא או היא חווה
כמובנה )”.(“built in
במובני רבי ,המודל של אוזאר סותר את העמדה המקובלת כיו ,שלפיה אינטרסקסואליות היא
פתולוגיה רפואית ,והממסד הרפואי הוא המוסמ לקבל את ההחלטות בהקשר של מטופלי
אינטרסקס .המודל של אוזאר מתבסס על הכרה בכבוד האנושי של א/נשי אינטרסקס ובזכות
הבחירה שלה .הוא מתבסס על תפיסת האוטונומיה של הרצו הפרטי ,שלפיה הנורמות התרבותיות
המגדריות נועדו לשרת את האד ,ולא האד נועד לשרת אות.
יתר על כ ,אוזאר מפנה את תשומת הלב לבעייתיות האתית החמורה שקיימת בעצ שיוכ המגדרי
של א/נשי אינטרסקס על ידי מערכת הבריאות .לאחר לידתו של ילד אינטרסקס ,הרופאי מבצעי בו
מגוו רחב של בדיקות כדי לזהות את "מינו האמיתי" ,כלומר את המי שאליו יהיה לה קל יותר לשיי
אותו בניתוחי ובטיפולי הורמונליי .ה בודקי את הכרומוזומי שלו ,את איברי המי שלו ,את
גונדותיו וכ הלאה .בסופו של דבר ,ה משייכי אותו לאחד משני המיני שהחברה מכירה בקיומ,
ועל סמ שיו זה קובעי את זהותו המגדרית 35.בכ ,לגישתו של אוזאר ,נפגעות זכויותיו לכבוד,
לזהות ,לפרטיות ולשלמות הגו.
כפי שתואר עד כה ,מי ומגדר ה מושגי מורכבי ,אשר מהות אינה נגזרת מ הביולוגיה
בהכרח 36.לכ ,לגישתו של אוזאר ,הסקת המגדר על פי מאפייני פיזיי משולה לניסיו להסיק את
שמו של אד מצורת כ ידו ,את השתייכותו הדתית מאור אפו ,את השתייכותו הלאומית מצבע עורו
או את המקצוע שבו הוא עוסק מצבע שיערו .חלק מניסיונות אלו נתפסי כסטראוטיפיי וחלק
כאבסורדיי ,משו שש ,השתייכות דתית ,השתייכות לאומית והשתייכות לפרופסיה ה מאפייני
אשר )בדומה למגדר( אינ נגזרי מהביולוגיה ,אלא מתכונות אופי ,מהעדפות אישיות ,מהשתייכות
לקבוצה חברתית ,מהפנמת נורמות תרבותיות וסדרה של בחירות מודעות ולא מודעות .מכא ,מסיק
אוזאר ,שהקביעה "זהו ב" או "זוהי בת" היא תוצאה של בחירה ,ובהלי הקיי מדובר בבחירת של
הרופאי 37.מצב זה אינו לגיטימי מבחינה מוסרית ,שכ האד היחיד הראוי לקבל החלטה הרת גורל
כמו שיו למגדר ,הוא האד מושא הדיו עצמו 38.במקרי שבה אד זה הוא קטי אשר אינו יכול
לקבל החלטה כזאת ,הרי הא/נשי היחידי הראויי לקבל אותה ה הוריו ,שה מקבלי ההחלטות ג
בנושאי כמו בחירת ש וחינו לדת מסוימת .ע זאת ,יש להבטיח ולהדגיש שבחירת במגדר מסוי
היא בחירה זמנית 39,אשר עשויה להשתנות בחלו השני )כש שאד יכול לשנות את הש שנתנו לו

35
36
37
38
39

Kristin Zeiler & Anette Wickström, Why Do ‘We’ Perform Surgery on Newborn Intersexed
Children? The Phenomenology of Parental Experience of Having a Child with Intersex Anatomies,
).10 FEMINIST THEORY 359 (2009
 ,Ozarלעיל ה"ש  ,32בעמ' .20

ש ,בעמ'  20ובעמ' .25–23
ש ,בעמ' .21
ש ,בעמ' .22
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הוריו( ,משו שנית להשתיי בתקופה מסוימת מהחיי למגדר אחד ובתקופה מאוחרת יותר למגדר
אחר40.
המודל האתי של אוזאר אינו עוסק בהכרח בניתוח בקטי האינטרסקס ,אלא בקביעת זהותו של הר
הנולד .לשיטתו ,עצ הקביעה של זהותו המגדרית של אד על ידי רופאי אינה אתית .לפיכ ,ברי כי
התערבות כירורגית המתבססת על קביעה כזו ,היא בבחינת חריגה אתית נוספת ,חמורה א יותר ,שכ
היא מערימה קשיי על שינויו בהמש החיי ולמעשה הופכת את קביעת המגדר לבלתי הפיכה.
בנוס ,התערבות כירורגית מתעלמת מ העובדה שקטיני אינטרסקס אינ "לוח חלק" אשר נית
"לרשו" עליו זהות מגדרית בשלב מוקד של החיי .המגדר הוא חלק המובנה בתו האד 41,ונובע
מ התפיסה שלו את ההתאמה בי תכונות האופי האישיות שלו לבי הקטגוריות המגדריות בחברה
שבה הוא חי.
)ב( מאתיקה לפרקטיקה :גישת ההשהיה
הגישה המעשית המביאה לדעתנו לידי ביטוי מיטבי את רעיונותיו של אוזאר היא גישת ההשהיה
)מורטוריו( .גישה זו היא הגישה הרשמית של ארגוני הסנגור של א/נשי אינטרסקס והיא רווחת ג
בכתיבה האקדמית בתחו 42.גישה זו מקובלת ג עלינו .הצגנו אותה בהרחבה במקו אחר ,א נחזור
כא על עיקרי הדברי משו שה משמשי בסיס להמש הדיו 43.נית להציג גישה זו על ידי מיקומה
במסגרת ארבע גישות עיקריות אפשריות לאינטרסקס :הסתרה ,גילוי ,השהיה והיעדר סיווג 44.הגישה
המסורתית הרווחת ג כיו בישראל היא גישת ההסתרה 45,גישה הדוגלת בביצוע שיו מגדרי מוחלט
ומוקד ככל האפשר והעברת מידע חלקי וחד צדדי להורי בלוויית המלצה להסתיר מילד או ילדת
את היות אינטרסקס ואת מהות ההליכי והטיפולי הרפואיי שלה ה נתוני .בשני האחרונות
החלה להיות נפוצה יותר גישת הגילוי 46,גישה התומכת במת מידע מלא להורי המאפשר לה לקבל
החלטה מודעת ומושכלת ,ולעתי )א כי לא תמיד( תומכת ג במת מידע מלא לא/נשי אינטרסקס
בהיות ילדי ובבגרות ,בהתא ליכולותיה המשתנות .הגישה השלישית והמקובלת עלינו ,כאמור,
היא גישת ההשהיה 47.גישה זו מבקשת לדחות את ביצוע של הליכי רפואיי קיצוניי בלתי הפיכי
)ניתוחי ועוד( ולהותיר את ההחלטה בידיו של האד אינטרסקס שת/יוכל להכריע בבגרותו/ה.
הכרעה זו תתקבל על בסיס מלוא המידע הקיי ומתו קבלה של מכלול אפשרויות המגוו המיניגדרי.

40
41
42
43
44
45
46
47

ש ,בעמ' .23
ש ,בעמ' .25
Julie A. Greenberg, International Legal Developments Protecting the Autonomy Rights of Sexual
Minorities: Who Should Determine the Appropriate Treatment for an Intersex Infant?, in ETHICS
).AND INTERSEX 87 (Sharon E. Sytsma ed., 2006

מור סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .143 –139
מיפוי הגישות פותח על ידינו בהתבסס על מחקרה של גרינברג .ראו  ,Greenbergלעיל ה"ש .42
ש ,בעמ' .89–88
ש ,בעמ' .90
ש ,בעמ' Alyssa Connell Lareau, Who Decides? Genital-Normalizing Surgery on ;90–89

Intersexed Infants, 92 GEO. L.J. 129, 134–140 (2003); Milton Diamond, Pediatric Management of
).Ambiguous and Traumatized Genitalia, 162 J. UROLOGY 1021 (1999

806

זכויות הקהילה הגאה בישראל

די זה שאינו אחד :על א/נשי אינטרסקס והמשפט הישראלי

גישה רביעית היא גישה רדיקלית שאנו מכני גישת היעדר הסיווג ,ולפיה יש לוותר על כל סיווג ושיו
מיניגדרי ,שכ קטגוריות הזהות המיניגדרית הקיימות והמוצעות ה דכאניות מטבע48.
גישת ההשהיה "איננה נמנעת מהחלטה בדבר שיו מגדרי חברתי ,א שואפת להשהות את
ההחלטה בדבר הצור בהתערבות ניתוחית או אחרת עד שהאד האינטרסקס יגיע לבגרות ויקבל
החלטה עצמאית ככל האפשר באשר לזהות המיניגדרית הנכונה לו .עיקריה של גישה זו ה אלה(1) :
דחיית ההחלטה בדבר הצור בקיומו של ניתוח עד להתגבשותה של הזהות המיניגדרית; ) (2קידו
האפשרות של אי ניתוח כאפשרות ראויה ג חברתית וג רפואית )לבד מ המקרי שבה נדרשת
התערבות רפואית מסיבות בריאותיות(; ) (3אפשרות קבלת החלטה בדבר שיו מגדרי חברתי א
הימנעות משיו מיני פיזיולוגי באמצעי רפואיי בלתי הפיכי ,והכרה באפשרות שהשיו המגדרי
החברתי יהיה זמני; ) (4דחיית הנחת הבינריות המגדרית והכרה במגוו אנושי מיניגדרי רחב; ) (5שינוי
עמדות הכולל קידו פתיחות חברתית תרבותית כלפי א/נשי אינטרסקס וקבלה מצד הממסד הרפואי;
) (6מת שירותי תמיכה סוציאלית ונפשית מרגע הגילוי ובמהל חיי האד ומשפחתו ,כולל ליווי
בצומתי קבלת החלטות אפשריי שבה תתקבל החלטה בכיוו זה או אחר"49.
בניגוד לגישת הגילוי ,המעבירה את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות מ הממסד הרפואי להורי,
גישת ההשהיה מגבילה את כוח של ההורי לקבל החלטות בש ילדת או ילד ,שכ על פי עמדה זו
ניטלת מ ההורי הסמכות לבצע שיו מיני פיזיולוגי .ע זאת ,עומדת להורי הסמכות להכריע בדבר
השיו המגדרי החברתי של ילדת או ילד .נבהיר שאי להקל ראש במשמעות השיו החברתי
מגדרי; זוהי הכרעה בעלת השלכות מרחיקות לכת עבור האד משו שהיא קובעת את נקודת המוצא
לזהותו/ה המיניגדרית בהמש חייו/ה ובכ הופכת לבררת המחדל .המטרה איננה להדיר את ההורי
מתהליכי קבלת החלטות ,אלא להפכ לשותפי מלאי ,שכ ה האמוני על שלומו של ילד/ת תו
כדי הצבת גבולות למידת ההתערבות המותרת לה 50.מגבלה זו נדרשת משו שמדובר לטעמנו במצב
ייחודי שבו ההורי מצויי בעמדת נחיתות לקבל החלטות בש ילד או ילדת א משו שה
מעדיפי את טובת עצמ ,א משו שאינ יכולי לשי עצמ במקו בת או בנ וא משו שאי
בידיה הידע לקבל החלטה מעי זו – זהו ידע המבוסס על ספקולציה ועל היעדר מחקר מקי 51,וכל
זאת בתחו הנוגע לשורש זהותו ועצמיותו של האד.
נבהיר כי מטרתנו היא לקד מגוו מיניגדרי רחב ולא לקד חברה נטולת סיווג מיניגדרי כלשהו.
בכ אנו מבקשי להרחיב את טווח אפשרויות ההזדהות המיניגדרית העומדות בפני א/נשי אינטרסקס
ובפני כלל הא/נשי בחברה ובקהילה הלהט"בית בפרט ,ביניה :האפשרות להזדהות כזכר או נקבה
ולבצע הליכי רפואיי בהתא )בהחלטת האד עצמו( ,או שלא לבצע הליכי רפואיי כלשה,

48
49
50
51

מור סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .141–140
ש ,בעמ' .141
וכמוב שנדרשי גמישות במקרי המתאימי מצד אחד ,וכ ליווי ותמיכה מצד אחר.
על ניגוד ענייני מובנה בי הורי וילדי בהקשר האינטרסקסואלי ראו Samantha S. Uslan, What
Parents Don't Know: Informed Consent, Marriage, and Genital-Normalizing Surgery on Intersex

) ;Children, 85 IND. L.J. 301, 306–311 (2010על אופיי הניסיוני של הטיפולי ולביקורת מורחבת על
פרקטיקת הניתוח ראו מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .120 –115
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האפשרות להזדהות כ"אינטרסקס" והאפשרות לחיות ללא הגדרה מיניגדרית כלשהי )ג'נדר קוויר(52.

ע זאת ,ברור לנו כי האפשרויות שבה מדובר כא אינ תוצר של תהלי בחירה עצמאי ונטול הקשר.
ההפ הוא הנכו :א/נשי ,ובכלל א/נשי אינטרסקס ,אינ "בוחרי" את זהות המיניגדרית ,אלא
"מוצאי עצמ" מזדהי ע שיו מיניגדרי מסוי במהל חייה ,בי שה חשי שבחרו בכ ובי
שה חשי שהוא "נכפה" עליה.
גישת ההשהיה והעקרונות העומדי בבסיסה ה שצריכי לדעתנו להנחות את הדיו בנושא היחס
הרפואי לא/נשי אינטרסקס ובסוגיות נגזרות נוספות .נעמוד על הבסיס התאורטי לכ בהמש.
 .3אקטיביז של א/נשי אינטרסקס בישראל ובעול
)א( התנועה למע זכויות אינטרסקס בעול

התנועה העולמית למע זכויות אינטרסקס מורכבת מארגוני שוני שהוקמו על ידי א/נשי אינטרסקס
לש קידו זכויותיה ,ולצד זאת מאנשי אקדמיה ,מרופאי ,מעורכי די ומפסיכולוגי המבקשי מאז
סו שנות התשעי לקד יחס שונה לאינטרסקס במערכת הבריאות ובחברה 53.אחת המטרות
העיקריות שאות ארגוני שמו לנגד עיניה היא שינוי מדיניות הניתוחי בנולדי אינטרסקס וחתירה
למע אימו גישת ההשהיה.
בשני האחרונות זכתה התנועה העולמית למע זכויות אינטרסקס להישגי רבי כאשר חלה
בעול סדרה של התפתחויות בהגנה על א/נשי אינטרסקס מפני פגיעה בזכויותיה בידי גורמי
שוני במערכת הבריאות .אחת המשמעותיות שבה התרחשה באוקטובר  ,2013כאשר האספה
הפרלמנטרית של מועצת אירופה עיגנה את זכויותיה של קטיני אינטרסקס במסגרת החלטתה בדבר
זכות של ילדי לשלמות הגו 54.האספה הביעה את דאגתה מהתערבויות רפואיות מוקדמות אצל
ילדי אינטרסקס ,לצד פרקטיקות תרבותיות נוספות כגו מילת נשי בקטינות וניתוחי קוסמטיי
כפויי בקטיני 55.כמו כ ,קבעה האספה כי יש להרחיב את המחקר בנושאי אינטרסקוסאליות; למנוע
מצבי שבה קטיני עוברי טיפול רפואי או ניתוח שתכליתו קוסמטית ולא חיונית; להג על שלמות
הגו ,האוטונומיה וההגדרה העצמית של קטיני אינטרסקס; ולספק למשפחותיה של ילדי
אינטרסקס תמיכה נפשית וייעו56.

52
53

54
55
56
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לקריאה נוספת ראו ש ,בעמ' Alice D. Dreger & April M. Herndon, Progress and ;100–99
Politics in the Intersex Rights Movement: Feminist. Theory in Action, 15 GLQ: A JOURNAL OF
LESBIAN AND GAY STUDIES 199 (2009); Cheryl Chase, What is the Agenda of the Intersex Patient
Advocacy Movement?, 13 ENDOCRINOLOGIST 240 (2003); David Valentine & Riki Anne Wilchins,
One Percent on the Burn Chart: Gender, Genitals, and Hermaphrodites with Attitude, 15 SOCIAL
).TEXT 215 (1997
EUR. PARL. ASS., RES.1952, Children's Right to PhysicalIntegrity (2013) available at
.http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20174&lang=en

ש ,ס' .2
ש ,ס' .7.5.3
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בתחילת אותה שנה ,בפברואר  ,2013פרס האו" דו"ח שנער על פי אמנת האו" נגד עינויי
ונגד יחס ועונשי אכזריי ,בלתי אנושיי או משפילי ) 57.(1984הדו"ח הוקדש לנושא של יחס אכזרי
ועינויי המתרחשי במוסדות בריאות במדינות העול .הדו"ח גינה מפורשות את הפרקטיקה של
ביצוע ניתוחי וטיפולי בתינוקות ובא/נשי אינטרסקס ,שתוצאת "שיו מגדרי בלתי הפי ,עיקור
כפוי ונרמול אברי מי שלא מרצו ,שלא בהסכמה מדעת ] [...במטרה 'לתק את מינ' ,תו השארת
במצב של עקרות קבועה ובלתי הפיכה וגרימת סבל נפשי חמור" 58.הדו"ח הדגיש את חשיבות יישו
כללי ההסכמה מדעת בקרב קבוצות פגיעות על רקע של מוגבלות ,מי ומגדר ,כולל אינטרסקס ,וקרא
להימנע משימוש בדוקטרינה של "מצב חירו רפואי" כדי להצדיק טיפולי אלה .הדו"ח א קרא
למדינות לבצע שינויי חקיקתיי שיאפשרו הסדרה של פעולות שירותי הבריאות ,שליטה ופיקוח
עליה ,וכ ימנעו נזקי הנובעי מטיפול לקוי59.
התפתחות חשובה נוספת מתרחשת בימי אלו בארצות הברית ע הגשתה של התביעה הראשונה
נגד בית חולי ורופאי שביצעו ניתוח בילד אינטרסקס על ידי הארגו האמריקני למע זכויות א/נשי
אינטרסקס  60.(Advocates for Informed Choice) AICהתובעי ה הוריו המאמצי של  ,MCילד
שנולד אינטרסקס אשר אברי מינו הזכריי הוסרו בגיל  16חודשי כדי שיגדל כילדה .כעת ,לאחר
שהניסיו הרפואי חברתי לגדלו כילדה לא צלח MC ,ב השמונה חי כילד .הוריו טועני כי הניתוח
שבוצע בו הפר את זכויותיו הבסיסיות לשלמות הגו ,לפריו ,לחירות ולפרטיות .תביעה זו ,א
תתקבל ,עשויה להיות פורצת דר ולשמש זרז משמעותי לשינוי גישת הממסד הרפואי לאינטרסקס
בארצות הברית ובשאר העול.
)ב( התנועה למע זכויות אינטרסקס בישראל
) (1התעוררות השטח
ההתרחשויות הגלובליות בתחו ,אשר תוצאותיה תוארו בפרקי הקודמי ,הגיעו ג לישראל61.

בשני האחרונות מתרחש שינוי ג בישראל המתבטא בצמיחתו של מאבק חברתי משפטי בנושא
המוביל למודעות גוברת בקרב אנשי מקצועות הבריאות והרווחה .המאבק האינטרסקסואלי בישראל
צמח מתו יוזמות עצמאיות של פעילות ופעילי אינטרסקס אשר הובילו אותו בהתמדה עיקשת לאור
השני ,א טר נעשה ניסיו לספר את סיפור באופ מקי ומפורט .חלק זה אינו מתיימר לסקור את

57
58
59
60
61

אמנה נגד עינויי ונגד יחס ועונשי אכזריי ,בלתי אנושיי או משפילי ,כ"א ) 249 ,31נפתחה לחתימה
ב) (1984אושררה ונכנסה לתוק ב.(1991
ש ,בעמ' ) 19–18תורג על ידי המחברות(.
ש ,בעמ' .23–21
).M.C v. Aaronson et al, No. 2:13- CV- 01303. DCN (D.S.C Civ. R. 1.01. May. 14, 2013
ראו לעיל ,פרקי .2א–.2ב ,לסקירת התפתחויות אלו ראו מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' ;99
מקובל לראות את תחילת שנות התשעי של המאה העשרי כזמ הופעתה של התנועה לזכויות א/נשי
אינטרסקס ע פרסו מאמרה המכונ של החוקרת סוז קסלר ,משנת Suzanne J. Kessler, The :1990
Medical Construction of Gender: Case Management of Intersexed Infants, 16 SIGNS: J. WOMEN IN
).CULTURE AND SOCIETY 3 (1990

809

שגית מור ,מעי סודאי ואור שי

זכויות הקהילה הגאה בישראל

כלל הפעילות של המאבק האינטרסקסואלי בישראל ,אלא מבקש לפרוס בקצרה נקודות ציו מרכזיות
של מאבק זה בשני האחרונות ,בניסיו לחדד את תרומתו של המשפט לשינוי המתחולל62.
ככל הידוע לנו ,ההתארגנות הראשונה של א/נשי אינטרסקס בישראל תחת מכנה משות זה הייתה
בשנת  ,2006ע הקמת קבוצת התמיכה לא/נשי אינטרסקס ומשפחותיה על ידי סמר )ש בדוי(,
אחת מחלוצות המאבק הבולטות ,ללא כל תמיכה מוסדית .חבריה נפגשו פע בכמה חודשי ,והיא
תפקדה כמקור למידע והישענות הדדית של חבריה זה בזו .הקמת קבוצת התמיכה סימנה את תחילתה
של ההתלכדות סביב הזהות האינטרסקסואלית ,והציתה את השיח החברתי ביקורתי בנושא .באותה
העת נוצר קשר בי חברי הקבוצה לרופאי ורופאות העוסקי באבחו מצבי אינטרסקס ובטיפול בה
במוקדי הטיפול המרכזיי .בחודש פברואר  2006נער הכנס הראשו בנושא אינטרסקס בישראל אשר
נקרא "הכינוס הארצי הראשו בנושא אינטרסקס במילניו השלישי" .א שמארגני הכנס ואורחיו היו
רופאי ברוב ,הגישה החברתית ביקורתית שהציגה סמר בכנס ,קיבלה פתחו פה והאירה לראשונה
את השוני הבסיסי בי שתי העמדות.
התגייסות המשפט למאבק האינטרסקסואלי התרחשה בשלב מאוחר יותר ,ע הקמתו של "פרויקט
זכויות אינטרסקס" בשנת  2010במסגרת התכנית "נשי חונכות לזכויות" והקליניקה לפמיניז משפטי
באוניברסיטת חיפה .הפרויקט הוק על ידי סוז ב' ,אחת ממנהיגות המאבק הבולטות ,ובהתא
לחזונה .מטרות הפרויקט בראשיתו היו קידו המודעות לקיומ של א/נשי אינטרסקס וצורכיה
במישור החברתי והציבורי ,ובמקביל פעילות במישור המדיניות מול משרד הבריאות לשינוי הנוהל
העוסק בניתוחי בא/נשי אינטרסקס ולקידו נוהל חדש שיתייחס למלוא ההיבטי הקשורי בזכויות
א/נשי אינטרסקס במערכת הבריאות .בשלב הראשו ,החל הפרויקט למפות את עשיית של הארגוני
והא/נשי הפועלי בנושא בהווה ,וכ לפעול למע גיוס שותפי נוספי להמש הדר .תו זמ קצר
חברו לפרויקט ארגוני ואנשי ונשות מקצוע שליוו אותו באופ ישיר ועקי מאז הקמתו ועד היו63.
בשנת  2010ערכו חברות הפרויקט שולח עגול ראשו בנושא ,מתו אמונה כי יש לייצר שיח רב
תחומי המכיל נקודות מבט מגוונות על הנושא ,ובשנה לאחר מכ ארגנו כנס רב משתתפי שהתקיי
באוניברסיטת חיפה בנושא הניתוחי באינטרסקס שכותרתו הייתה "להיות אד" 64.שאיפת של
מארגנות הכנסי הייתה בי היתר להרחיב את גבולות הדיו בסוגיית האינטרסקס מעבר לשיח הרפואי
ולעבר שיח חברתי ,משפטי ותרבותי 65.אחד המאפייני החשובי של רבי שיח אלו ,היה
השתתפות /הפעילה של א/נשי אינטרסקס מובילי/ות המאבק ,אשר עמדו בקדמת הבמה ודיברו על
הנושא בקול ובשפת .אירועי אלו ,ובפרט הכנס האחרו ,האירו בחריפות את חילוקי הדעות בי
המחזיקי בגישת הממסד הרפואי ,התופסי מצבי אינטרסקס כבעיה רפואית המחייבת התערבות ,לבי
גישת הפעילי והפעילות החברתיי ,אשר ביקשו לקרוא תיגר ה על עצ נחיצות הטיפול ,וה על
אופ הטיפול המקובל.

62
63
64
65
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נבקש להדגיש שהמידע המופיע בחלק זה מבוסס על מיטב ידיעת של המחברות הפעילות בפרויקט מזה
מספר שני ואפשרי שאיננו מכירות את כל הפעילויות השונות שהתרחשו בתחו.
רל"א ,המרכז למרכז משפט ואתיקה ,המרכז למיניות האד ,ועוד.
כנס "להיות אד" שנער באוניברסיטת חיפה ב.5.5.2011
ראו ג שולח עגול "אינטרסקס ודת" שנער באוניברסיטת חיפה ביולי 2012 ,בהשתתפות א/נשי
אינטרסקס ונציגי דתות.
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השאיפה לקד את הנכחת של א/נשי אינטרסקס בחברה הובילה לשימוש במגוו ערוצי פעולה
ותקשורת .הפעילי והפעילות החלו להשתמש ברשת האינטרנט כצינור מרכזי להגברת נוכחות והפצת
מידע 66.במקביל ,וללא קשר לפעילות הפרויקט ,הוקמו ג כמה קבוצות דיו עצמאיות לתמיכה
בא/נשי אינטרסקס ומשפחותיה ולסיוע לה 67.בד בבד ע קיו הכנסי המקצועיי שער
הפרויקט ,ובייחוד לאחר הכנס "להיות אד" הלכה וגברה ההתעניינות בנושא ג מכיוו כלי התקשורת
הפופולרית המסורתיי ,אשר פרסמו בעיתונות ובטלוויזיה כתבות בנושא שהתייחסו בהרחבה
לפעילות של מובילי המאבק 68.המודעות לנושא קודמה ג על ידי אנשי ונשות אקדמיה אשר נרתמו
למאבק עוד משלביו המוקדמי באמצעות מחקר והרצאות בכנסי אקדמיי .בי הראשונות הייתה ד"ר
לימור מעודד דנו אשר ערכה מחקר איכותני שהתפרש על פני כמה שני וחש את השפעות גישת
הטיפול הרפואית על חוויות חייה של א/נשי אינטרסקס בוגרי בישראל69.
) (2הפעילות לשינוי נוהל משרד הבריאות
שיתו הפעולה הסינרגטי בי עבודת השטח ובי האקדמיה סיפק רוח גבית לפעילי ולפעילות לחולל
שינוי במישור קידו זכויותיה של א/נשי אינטרסקס במערכת הבריאות .בהתא לאקטיביז העולמי
אשר חתר לשינוי גישת הניתוחי בנולדי אינטרסקס ,ג בישראל אחד היעדי שסומנו על ידי
הפעילי בתחילת הדר היה שינויו של נוהל משרד הבריאות לטיפול במצבי אינטרסקס )נוהל
 70.(39/86נוהל זה נכתב בשנת  1986ונועד להתוות את נוהלי הטיפול בשני מצבי שוני :האחד,
ניתוח ל"שינוי המי" במקרה של טראנסקסואלי ,והשני ,ניתוח ל"חיזוק המי" במקרה של אינטרסקס
)הנוהל מכנה מצבי אלו כ"מצבי הרמפרודיטיז ודומיה"( .באופ פרדוקסלי ,על א/נשי טרנסי
המבקשי לעבור ניתוח מרצונ החופשי שה לרוב בגירי ,הוטלו שלל מגבלות לקיו הניתוח ,ואילו
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עמוד הפייסבוק "נרתמי למע זכויות אינטרסקס"; פרסו סיפוריה האישיי של א/נשי אינטרסקס
בזירות שונות ,למשל בבלוגי :סמר )ש בדוי( "להיות אינטרסקס – סיפור אישי" ראומה )(12.5.2011
.reuma0.wordpress.com/2011/05/12/intersex-2
פורו תמיכה להורי לילדי ע ע www.tapuz.co.il/communa/userCommuna.asp? CAH
 ;communaID=28406&r=1פורו אינטרסקס ?www.tapuz.co.il/communa/userCommunaMsges.asp
" ;Communaid=36883לא על האדרנל לבדו" – הכנס הראשו של העמותה לשגשוג מולד של האדרנל
) (CAHבישראל ).www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/News/Pages/CAH.aspx (6.11.2012
ראו למשל :ליאת שלזינגר "המי השלישי :היציאה מהארו של האינטרסקס"  – NRGחדשות
) ;www.nrg.co.il/online/1/ART2/239/715.html (13.5.2011ליאת שלזינגר "זעקת האינטרסקס :קבלו
אותנו כמו שאנחנו"  – NRGחדשות )www.nrg.co.il/online/1/ART2/239/653. (11.5.2011
 ;html?hp=1&cat=402סמדר רייספילד "כשצרי להחליט א ב ,בת או אינטרסקס" האר – סו שבוע
)" ;www.haaretz.co.il/magazine/1.1889694 (21.12.2012מדברי על זה :אינטרסקס" )ערו (2
 ;http://reshet.tv/Shows/your_family_Medabrim_al_ze/videomarklist,215290הילה אלרואי ורעות
מישור "אינטרסקס :הילדי שנולדי ע זהות מינית לא ברורה"  – nana 10חדשות באר
.http://reshet.tv/Shows/your_family_Medabrim_al_ze/videomarklist,215290
מעודד דנו ,לעיל ה"ש  .2ראו ג מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית .פאנל בנושא זכויות אינטרסקס
התקיימו במסגרת הכנסי "זהירות מהמרווח" וכנס "סקס אחר".
חוזר משרד הבריאות " 39/86ביצוע ניתוחי לשינוי מי אצל  Transexualsולתיקו פגמי במצבי של
 Hermaphroditismודומיה" )) (16.4.1986להל" :נוהל ניתוחי באינטרסקס" או "הנוהל"( .הנוהל היש
מצוטט במלואו אצל מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .126
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היחס למצבי אינטרסקס הוא הפו ,ולמעט דרישת טופס הסכמה לניתוח ,אי כל מגבלה לקיומו וזאת
א שמדובר בקטיני שאינ יכולי להביע את רצונ .בנוס ,נוהל אנכרוניסטי זה אינו מספק ביטוי
למורכבות החברתית והרגשית המתלווה למצב זה בקרב המשפחות והצוות הרפואי ,וא לא בקרב
הנולדי אינטרסקס עצמ בילדות ובבגרות 71.הנוהל מתייחס לניתוחי בא/נשי אינטרסקס כאל
ניתוחי לחיזוק המי ,א שבפועל אלו ניתוחי מכונני מי ,המשייכי את האד ,לרוב תינוק או
פעוט ,לאחד המיני המוכרי על פי אינדיקציות רפואיות ומתעל מהמורכבויות המאפיינות את
תהלי התגבשות הזהות המינית והמגדרית .כמו כ ,הנוהל אינו מתייחס לרצונותיו של האד
האינטרסקס עצמו ,לכ שמרבית המנותחי ה קטיני ,לדרכי טיפול אלטרנטיביות ,לאפשרות דחייתו,
לאפשרות שלא קיימו ,וכ הלאה.
מטרת העיקרית של הפעילי היא להרחיב את הנוהל כ שיעג מפורשות את הזכויות שזוהו על
ידי הפעילי כ"מועדות להפרה" בהקשר של אינטרסקס ,כגו הזכות להסכמה מדעת ושמירת פרטיות
וסודיות רפואית ,וכ שיספק קווי מנחי לממשק המתמש של א/נשי אינטרסקס ומשפחותיה ע
מערכת הבריאות לאור חייה .בנוס ,ביקשו הפעילי ליצור נוהל שיכיר ג באפשרות של אי ניתוח
כחלק ממנעד הטיפולי האפשריי ,וכ באפשרות של דחיית הניתוח למועד מאוחר יותר מתו עמדה
המבקשת לתמו בהישענות על בחירותיה של א/נשי אינטרסקס עצמ ,וזכות לספר את סיפור
חייה.
בהתא לכ ,לקראת סו שנת  2011נוצר ערו הידברות ישיר בי חברי הפרויקט ,מנהיגות המאבק
והארגוני שחברו לו לבי נציגי משרד הבריאות בנושא נוהל הטיפול באינטרסקס .הדבר הוביל
להקמת ועדה של משרד הבריאות לשינוי נוהלי הטיפול בא/נשי אינטרסקס .עצ הקמת הוועדה
העידה על נכונות משרד הבריאות לשמוע את הקולות והביקורות העולי מ השטח ולנסות להיענות
לה ,או לפחות לחלק .בימי אלו מסתיימת העבודה על הנוהל החדש המבקש לבטא הסכמה ופשרה
בי הגישה הרפואית לגישה החברתית ביקורתית לאינטרסקס.
הנוהל המוצע ,המצוי עדיי בתהליכי ניסוח ואישור 72,מבטא בחלקו גישה פרוגרסיבית בקנה מידה
עולמי המאמצת גישת השהיה מרוככת המבקשת להימנע ככל האפשר מביצוע ניתוחי והליכי
רפואיי בלתי הפיכי העשויי לגרו נזק .הדבר נעשה באמצעות יצירת מנגנוני השהיה מובני
בצומתי הכרעה .הנוהל המוצע מאמ ג גישה של גילוי ושיתו האד בקבלת החלטות ,כולל בגיל
צעיר ,ומקי מער לתמיכה נפשית )פסיכוסוציאלית( לא/נשי ולבני משפחותיה .הנוהל המוצע
מפריד בי שלבי אבחו ,גילוי וטיפול שוני :שלב טרו לידתי ,מועד הלידה ,במהל הילדות ולעת
בגרות ומציע מנגנוני ועקרונות מותאמי לכל שלב .הנוהל אינו אוסר לחלוטי ביצוע הליכי רפואיי
בלתי הפיכי בגיל צעיר ,אלא קובע מתווה לשיקול הדעת של הוועדה שתחליט בעניי ובצד מנגנוני
השהיה כאמור .הנוהל מציע ג להבחי בי שלב האבחו לשלב ההחלטה של שיו מגדרי לבי שלב
מת טיפול .עוד מוצע להסדיר בנוהל את הכללי להסכמה מדעת בשלבי האבחו ,הטיפול וההכרעה
השוני ,וכ את הכללי בנוגע לצילו מטופלי ,נוכחות סטודנטי וסטאז'רי בטיפול ,סודיות
ופרטיות וגישה למידע רפואי .ע זאת ,על מנת שגישת ההשהיה ושאר העקרונות והכללי יאומצו
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די זה שאינו אחד :על א/נשי אינטרסקס והמשפט הישראלי

וייושמו במלוא במערכת הבריאות נדרשות עוד עבודות הסברה ,הכשרה והטמעה רבות בקרב אנשי
מערכת הבריאות בכלל ובקרב אנשי המקצוע הבאי במגע ע א/נשי אינטרסקס בפרט .נכו למועד
כתיבת שורות אלו אפוא אנו מצויי בפתח יציאתו של נוהל חדש להסדרת הטיפול במצבי אינטרסקס.
בהקשר זה חשוב לציי כי מאבקה ארו השני של הקהילה הטרנסית בנוהל משנת  1986הניב
הישג חשוב בשנה החולפת :מובילי המאבק הביאו לביטולו של הנוהל היש ,ויצירתו של נוהל חדש
המבטא גישה יותר מסבירת פני בנוגע לביצוע ניתוחי לשינוי מי 73.ע זאת ,הנוהל החדש שעוסק
בא/נשי טרנסי הותיר על כנו את החלק היש העוסק במצבי אינטרסקס .לכאורה לא השתנה דבר
מלבד כותרתו של החלק העוסק באינטרסקס .זו שונתה ל"תיקו פגמי במצבי של Disorders ) DSD
 (of Sexual Differentiationודומיה" ,ולכ אי בהוצאת הנוהל החדש משו פגיעה בזכויות א/נשי
אינטרסקס .למעשה ,הנוהל החדש עשוי לחזק ולהנציח את הנוהל הדכאני היש שנחזה עתה להיות
נוהל מעודכ לשנת ) 2014נוהל  .(16/2014עצ שינוי הנוהל אמנ מראה על פתיחות רבה יותר
לסוגיות הנוגעות לניתוחי הקשורי במעבר מגדרי ,א מעיד ג על חוסר מודעות של הפעילי/ות
הטרנסי שעבדו על הנוהל לסוגיות המטרידות א/נשי אינטרסקס 74.למשל ,הכותרת החדשה העוסקת
ב"פגמי" במצבי של  DSDמגדירה למעשה אינטרסקסואליות כאבנורמליות וכפג הראוי לתיקו.
כמו כ פירוט המונח  DSDאינו תוא את ההצעה המונחת על שולח משרד הבריאות ,שלפיה ,בהצעת
הרופאי החברי בצוות DSD ,יוגדר כ  Different Sexual Developmentעל מנת להימנע מהמונח
") "disorderהפרעה( בשל השלכותיו השליליות.
אנו תקווה כי הנוהל החדש הנוגע לאבחו א/נשי אינטרסקס וטיפול בה יצא במהרה וייתר את
ההתייחסות הקיימת למצבי אינטרסקס בחוזרי הנוכחיי .יציאתו של נוהל חדש תהווה נקודת ציו
מרכזית נוספת במאבק למע זכויות אינטרסקס בישראל ,ותסמ תפנית משמעותית בגישה לאינטרסקס
בישראל מבחינה משפטית ורפואית .יציאתו של נוהל חדש אינה מבטיחה כמוב את שינוי העמדות
ושמירת זכויותיה של א/נשי אינטרסקס בפועל ,א היא תספק מסגרת פעולה ובסיס נורמטיבי לדיו
בעת הצור75.
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חוזר מינהל הרפואה  16/2014בעניי "ניתוחי לשינוי מי ותיקו פגמי במצבי של Hermaphroditism
ודומיה" )) health.gov.il/hozer/mr16_2014.pdf (12.5.2014להל" :הנוהל החדש בעניי
טרנסג'נדרי"( .הנוהל החדש אינו סופי ,א הוא מהווה ציו דר חשוב במאבק של א/נשי טרנסי.
לכתבות בנושא ראו יעל סיני "עוד צעד קט לחופש מגדרי" העוק ) ;(25.5.2014הרפורמה בניתוח לשינוי
מי" :הכרה באוטונומיה של טרנסי"  – Makoגאווה ).(13.5.2014
נית היה למשל להותיר את נוהל  39/86על כנו בכל הקשור באינטרסקס ולהוציא נוהל  16/2014חדש
הנוגע לא/נשי טרנסי בלבד ,בעיקר משו שנוהל אינטרסקס חדש נמצא בהליכי ניסוח ואורכו
ומורכבותו מעידי על הצור המתברר בהפרדה בי הנהלי .הדבר מעיד יותר מכל על הצור בתקשורת
שוטפת בי הקהילות.
סוגיית השפעתו של הנוהל החדש על מצבה של קהילת האינטרסקס בישראל תהווה מקרה בוח מעניי
לשאלה "הא המשפט חשוב" ותספק תובנה לעוסקי במשפט ושינוי חברתי בשאלה היכ ראוי למקד
מאמצי במאבקי מסוג זה בעתיד .נית לומר כיו כי המאבק האינטרסקסואלי בישראל הוא דוגמה
לחיבור מוצלח בי "שטח ואקדמיה" .חיבור אית זה נית לייחס ,בי היתר ,למודל ההנהגה הייחודי של
תכנית "נשי חונכות לזכויות" של הקליניקה לפמיניז באוניברסיטת חיפה ,הבנוי באופ המעודד שיתו
פעולה פורה ומפרה בי שתי זירות פעולה אלו ,תו פרימת יחסי ההייררכייה המסורתיי ביניה .זהו מבנה
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שינוי נוהל משרד הבריאות הוא יעד ראשו מיני רבי שאליה חותרי הפעילות והפעילי
במאמציה לשפר את מצבה של קהילת האינטרסקס בישראל .כיווני נוספי הראויי לפיתוח משפטי
בהווה עוסקי באתגרי שעמ מתמודדי א/נשי אינטרסקס בוגרי ,כגו הזכות לחיי משפחה ,זכויות
במערכת הרווחה ,התמודדות ע אלימות והפליה ועוד .לש כ נדרש פיתוח וביסוס של שפה משפטית
שתהווה מסגרת נורמטיבית לדיו באינטרסקס ותנחה את הדיו בסוגיות השונות .לכ נפנה כעת.

ג .הזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל
המאבק לקידו זכויות א/נשי אינטרסקס מצרי הכרה בסיסית ועמוקה בזכותו החוקתית של כל אד
לספר את סיפור חייו ולעצב את גורלו .ההכרה בזכות זו הכרחית לש קידו זכויות האד במשפט
הישראלי בכלל וזכויות א/נשי אינטרסקס בפרט .חלק זה יוקדש לביסוס הטיעו שזכות זו היא חלק מ
המשפט הישראלי וכי היא מהותית לצור ההגנה על זכויות א/נשי אינטרסקס.
ככלל ,זכויות א/נשי אינטרסקס לא נדונו עד היו באופ ישיר בשו מסמ משפטי או הלי
משפטי .אי חקיקה הנוגעת לזכויותיה ואי פסיקה הנוגעת להפרת זכויותיה .ההתייחסות היחידה
לא/נשי אינטרסקס נמצאת כאמור בנוהל משרד הבריאות המתאר בלקוניות ובצמצו את הפרקטיקה
הרפואית המקובלת בתחו .אי זה אומר שהמשפט הישראלי שותק בנוגע לזכויות א/נשי אינטרסקס.
המשפט הישראלי מבוסס על מערכת נורמטיבית מסועפת של חקיקה ופסיקה הכוללת זכויות ועקרונות
המאפשרות מת מענה לסוגיות השונות הנוגעות לא/נשי אינטרסקס .מכא והלאה נבקש להציג כמה
סוגיות מרכזיות הקשורות בזכויות א/נשי אינטרסקס ולהציע מתווה להתייחסות אליה .נפתח אפוא
בזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל ולאחר מכ נדו בשתי סוגיות ספציפיות :הזכות לבריאות
ואופ רישו המי בתעודות רשמיות .א לפני כ נפתח בדיו מקדמי הפורס בקצרה את תמצית ביקורת
האינטרסקס על שיח הזכויות.
 .1אינטרסקס וביקורת שיח הזכויות
על א השפה האוניברסלית והניטרלית לכאורה המאפיינת את שיח הזכויות הליברלי ,ההיסטוריה
המערבית מעידה על כ שלא לכל הא/נשי בחברה גישה שווה ויכולת הנאה שווה מזכויות אלו.
למעשה ,מאז התגבשות ,ה שירתו לרוב את קבוצת הרוב או את מי שהייתה לה גישה למוקדי הכוח
בחברה .ההיסטוריה האנושית רצופה במאבקי של קבוצות מודרות שונות ליהנות א ה מהזכויות
ומהחירויות שמה נהנית קבוצת הרוב :נשי ,להטבא"ק וקבוצות מיעוט על בסיס לאו ,אתניות ,גזע,
מוגבלות ועוד .מאבקי אלה לשוויו והכרה כרוכי תמיד בחשיפת הנחות היסוד המדירות המצויות
בבסיס השיח הליברלי ,שיח שנתפר – במודע או שלא במודע – למידותיה של אלו שעיצבו אותו.
הפתיחות לזכויותיה של קבוצות נוספות וההכרה בה במסגרת שיח זכויות משפטי פורמלי )מדינתי או
בי לאומי( תלויה בשינוי עומק של הנחות תרבותיות מושרשות היטב .מידת התרחשותו של שינוי זה

הפועל למע הנעת שינוי חברתי נרחב בהתא לחזונ של אנשי הקבוצה המוחלשת ובהנהגת ,בתמיכתה
החומרית והאנושית של האקדמיה וארגוני החברה האזרחית שנרתמו למאבק זה.
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תלויה במידת השכנוע של הרוב בדבר קיומ של הטיות ובדבר היות לא מוצדקות .מאבקי אלו נחלו
הישגי לא מבוטלי עד כה והשפיעו על התפתחות שיח הזכויות הליברלי ,א כי הדר להשלמת
עוד ארוכה.
מאבק של א/נשי אינטרסקס נגד פרקטיקות והצדקות אלה מצרי את חשיפת ההטיות
הרלוונטיות לקבוצה זו ,בעיקר מאחר שמדובר בתביעה להכיר באפשרות לחיות כאינטרסקס ולהימנע
מהתערבות באמצעות שיו מיניגדרי מוקד .ההטיה המרכזית הרלוונטית המצויה בבסיס השיח
החברתי משפטי ציבורי הרווח היא הנחת הבינריות המגדרית :ההנחה שהמצב ה"טבעי" וה"נורמלי"
הוא של שני מגדרי מובחני בלבד 76.הנחה זו נשענת על כמה הנחות נוספות שחלק זכו כבר
לביקורת רבה :הביקורת הפמיניסטית חשפה את הנחת ההייררכיה המגדרית המניחה קיומו של מתא
בי תפקידי מי לתפקידי מגדר ,המקצה תפקידי מגדר שוני לגברי ולנשי ואוכפת את הציות
לחלוקת התפקידי ולהייררכיה שבבסיסה באמצעי חברתיי ומשפטיי; 77הביקורת הלהט"בית
חשפה את הנחת ההטרוסקסואליות הכפויה המניחה קיומו של מתא בי מי/מגדר ובי משיכה מינית
לבני המי/המגדר האחר; 78ואילו הביקורת הטרנסית חשפה את הנחת יציבות ואחדות המי/מגדר
המניחה שאד נולד זכר או נקבה וכי זוהי מהות קבועה ויציבה שאינה ניתנת לשינוי 79,או ,ככל שהיא
ניתנת לשינוי ,שהשינוי מותנה באבחו פסיכיאטרי ובקבלה מוחלטת של מכלול מאפייניה של הזהות
המינית/המגדרית הקוטבית .ביקורת האינטרסקס מצטרפת לביקורות אלו ומוסיפה עליה עוד נדב,
שנית לכנותו ביקורת הזהות המיניגדרית הכפויה :ביקורת זו חושפת את ההנחה שלכל אד יש "מי
אמיתי" שנית לזהות ולאבח בכלי רפואיי מדעיי וכי נית ,רצוי וראוי לנקוט את כל האמצעי
הקיימי על מנת לשיי אד ל"מינו האמיתי" ,שהוא אחד משני המיני המוכרי )זכר/נקבה(.
לביקורות אלו מצטרפת ג ביקורת המוגבלות החושפת את עריצות הגופניות התקנית הכפויה
) ,(compulsory able-bodiednessשלפיה יש "לנרמל" את הגו האבנורמלי שאינו עומד בתנאי התקינות
הגופנית המקובלת ,כלומר – לתק את הגו הנתפס כחריג כ שיתאי לנורמות החברתיות המבוססות
על גו שאינו חולה או נכה80.
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Katrina Roen, Intersex Embodiment: When Health Care Means Maintaining Binary Sexes, 1
) ,Dreger, A History of Intersexuality ;SEXUAL HEALTH 127 (2004לעיל ה"ש Samantha Murray, ;3
Within or Beyond the Binary/Boundary? Intersex Infants and Parental Decisions, 24 AUSTL.
).FEMINIST STUD. 265, 270–271 (2009
CATHRINE A. MACKINNON, TOWARD A FEMINIST THEORY OF THE STATE (1989); Gayle Rubin, The
Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex, in TOWARD AN ANTHROPOLOGY OF
)) WOMEN 157 (Rayna Reiter ed., 1975להל.(Rubin, The Traffic in Women :
).ADRIENNE RICH, COMPULSORY HETEROSEXUALITY AND LESBIAN EXISTENCE (1980
Tam Sanger, Beyond Gender and Sexuality Binaries in Sociological Theory: The Case For
Transgender Inclusion, in TRANSGENDER IDENTITIES: TOWARDS A SOCIAL ANALYSIS OF GENDER
DIVERSITY 259 (Sally Hines & Tam Sanger eds., 2010); JUDITH BUTLER, GENDER TROUBLE:
) ,Rubin, The Traffic in Women ;FEMINISM AND THE SUBVERSION OF IDENTITY (1990לעיל ה"ש .77
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Robert McRuer, Compulsory Able-bodiedness and Queer/Disabled Existence, in THE DISABILITY
).STUDIES READER 369 (Lennard Davis ed., 6th ed. 2013
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ראו ג אייל גרוס "'התחזות כאד אחר' :חיקוי ומרי מגדרי במשפט של ח אלקובי" משפטי על אהבה
) 365ארנה בנפתלי וחנה נוה עורכות.(2005 ,
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המשות לכל הביקורות הללו הוא השאיפה לביטול הייררכיות ולהכרה במגוו האנושי הקיי
בעול והתנגדות לדכאנות של נורמות חברתיות צרות ואחידות תו חשיפת התהליכי ההיסטוריי
והחברתיי שהביאו להתגבשות .מרתק להשוות בהקשר זה את היחס ההופכי שלו זוכי א/נשי
אינטרסקס וא/נשי טרנסי בכל הנוגע למעבר מגדרי :א/נשי אינטרסקס עוברי הלי של שיו
)מעבר( מגדרי בכפייה ,בטר יכלו להביע את עמדת בנושא ,א שמדובר בהלי רפואי פוגעני
ופולשני ,אול א/נשי טרנסי המעונייני לבצע הלי של מעבר מגדרי נתקלי במכשולי רבי
שתכלית למנוע מה את תהלי המעבר המגדרי ,דווקא משו שמדובר בהלי רפואי פוגעני
ופולשני 81.פרדוקס זה חוש את חוסר יציבות של הטיעוני בנוגע להליכי שיו/מעבר מגדרי ,א ג
את המשות לתפיסות החברתיות המנחות אות ,המבוססות על ציפייה לזהות מיניגדרית יציבה שאינה
ניתנת לשינוי ועל הנחת הבינריות המגדרית שאינה מכירה בקיומו של רצ או מרחב של זהויות מיניות
ומגדריות82.
הטענה היא כי ההייררכיות החברתיות וההנחות המדירות שעליה ה מבוססות גורמות נזק למי
שמושפעי/ות מה משו שה מגבילות את אפשרויות הבחירה ,מונעות את סכויי הפרט לשגשוג
ולמימוש עצמי ואינ מספקות הגנה משפטית שווה לכלל הא/נשי בחברה .במקרה של א/נשי
אינטרסקס ,לנזקי אלו יש ג ביטוי גופני של ממש 83:עדויותיה של א/נשי אינטרסקס מספרות על
אבד פוריות ,היעדר הנאה מינית וטיפולי רפואיי נמשכי .בנוס ,ישנ דיווחי על צלקות גופניות
ונפשיות וכ קשיי חברתיי הנובעי מכ שגדלו תחת "משטר סוד" בלא תמיכה נפשית מתאימה או
מכ שאינ מרגישי הזדהות ע המי שנבחר עבור בילדות 84.הדחייה החברתית של א/נשי
אינטרסקס והתפיסה שלפיה מדובר בחריגות כה קיצונית המצדיקה אמצעי תיקו והסתרה קיצוניי,
פוגעות ביכולת של א/נשי אינטרסקס להגדיר את עצמ ,לכוו את חייה בעצמ ,לגבש את זהות
המיניגדרית ולהרגיש חברי שווי ומוערכי בחברה .הזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל
מבקשת לסייע במת מענה לכל אלו.
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כ למשל ,בחוזר המקורי )נוהל  ,(39/86אינטרסקסואליות מתוארת כ"פג ביולוגי" ומודגש כי אי צור
ב"אינדיקציה פסיכיאטרית" כדי לנתח אד אינטרסקס ,ואילו טרנסקסואליות נתפסת כ"פג נפשי"
המחייב את האד הטרנסקסואל לעמוד לבחינת של פסיכיאטר ופסיכולוג ,לחיות תקופה ממושכת במגדר
הרצוי ולעמוד בפני ועדה רפואית .ג שאלת ההסכמה מקבלת יחס שונה מאוד בפרקיו השוני של החוזר.
א/נשי טרנסקסואלי נאלצי לחתו על טופס אישור מיוחד ,לעמוד בפני ועדת מומחי לאור תקופה
ארוכה ולהוכיח חדמשמעית כי ה מעונייני בטיפול .לעומת ,א/נשי אינטרסקס נדרשי לחתו על
טופס הסכמה רגיל ואפשר ג שאפוטרופוס יחתו בשמ.
לכתיבה המשווה בי שתי הקטגוריות ,ראו Noa Ben-Asher, The Necessity of Sex Change: A Struggle
for Intersex and Transsex Liberties, 29 HARV. J.L. & GENDER 51, 97 (2006); Chinyere Ezie,
Deconstructing the Body: Transgender and Intersex Identities and Sex Discrimination – The Need
).For Strict Scrutiny, 20 COLUM. J. GENDER & L. 141 (2011

כמוב שג אצל א/נשי טרנסי יכול להיות לכ ביטוי גופני ברכישת תרופות או בביצוע הליכי רפואיי
באופ עצמאי או באיכות ירודה ללא פיקוח ובקרה .ראו "חוותדעת משפטית בדבר האוטונומיה של אד
להחליט על רצונו בניתוח לשינוי מי" ) 6חוות דעת של ד"ר יובל לבנת מטע הקליניקה לזכויות אד
באוניברסיטת תלאביב.(7.1.2009 ,
מעודד דנו ,לעיל ה"ש  ;2מור סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,פרק ג.2.

זכויות הקהילה הגאה בישראל

די זה שאינו אחד :על א/נשי אינטרסקס והמשפט הישראלי

 .2משמעותה וחשיבותה של הזכות לספר את סיפור חיי
הזכות לספר את סיפור חיי שייכת למשפחת זכויות במשפט הישראלי המבקשת לאפשר לפרט לשגשג
דר תמיכה בפיתוח עצמיותו ואישיותו .זכות העל החולשת על פני תחו זה היא הזכות לכבוד האד,
א בצדה עוד זכויות ספציפיות שזכו לפיתוח עצמאי המתייחסות להיבטי מסוימי שלה 85.הזכות
העיקרית מבי זכויות אלה ,הרלוונטית לענייננו ,היא הזכות לאוטונומיה שזכתה לפיתוח ניכר לאחר
חקיקת חוק היסוד 86.תו כדי הדיו בזכות לאוטונומיה צצה ועלתה ג זכותו של אד לספר את סיפור
חייו ולעצב את גורלו .מי שרומ את מעמדה במשפט הישראלי הוא השופט ריבלי )כתוארו אז( בכמה
פסקי די ,בה עניי אבו חנא .אותו מקרה עוסק בילדה בדואית שנפגעה בתאונה .בית המשפט העליו
דחה את טענת חברת הביטוח שלפיה יש לקבוע את שיעור הפיצוי בגי אבד כושר השתכרות לפי
ממוצע השכר ביישוב שממנו באה והעמיד אותו על ממוצע השכר במשק .בפסק הדי פסק השופט
ריבלי כי מת פיצוי נמו יותר יפגע בזכותה של התובעת לספר את סיפור חייה .זכות זו ,לפי השופט
ריבלי ,היא זכותו של האד "להתוות את סיפור חייו ,סיפור של תקווה ,סיפור של שאיפה להגשמתה
של התקווה" 87.בהיותו המשנה לנשיא קבע השופט ריבלי בעניי התנועה לחופש המידע כי" :זכותו
של אד לכתוב בעצמו את פרקי סיפור חייו ,היא אחת מ הזכויות היסודיות ביותר במשטר דמוקרטי,
א לא היסודית שבה"88.
פרק זה מבקש להציע כי הזכות לספר את סיפור חיי ראויה לפיתוח ותשומת לב רבות מאלו
שקיבלה עד כה משו שיש לה פוטנציאל ייחודי ההופ אותה למתאימה להקשרי מסוימי המבחיני
אותה משאר הזכויות ,למרות תחומי החפיפה וההשקה ביניה .לטעמנו ,הזכות לספר את סיפור חיי
קשורה קשר הדוק בשאלות הקשורות בפיתוח הזהות ) (identityהאישית והחברתית של האד ,על
רבדיה התרבותיי והפוליטיי .היא מתאימה במיוחד למצבי שבה יש לפעולה או להחלטה השפעה
על עיצוב האישיות ) (personhoodשל האד ועל פיתוח גרעי העצמי!ת ) (selfhoodשלו/ה ,וכ
למצבי שבה הפעולה או ההחלטה משפיעות על מעמדו/ה החברתי או השתייכותו/ה הקבוצתית
ומושפעות מה.
לדעתנו ,ההכרה בזכותו החוקתית של כל אד לספר את סיפור חייו ולעצב את גורלו היא הכרחית
לש קידו זכויות האד במשפט הישראלי בכלל ,א היא חשובה ומתאימה במיוחד לצור קידו
זכויות א/נשי אינטרסקס :יש לה קשר הדוק לסוגיות של זהות והאפשרות לממשה ,היא מתאימה
לסוגיות של שוויו ויחסי כוחות ,והיא רלוונטית במיוחד בהקשר של ילדי והשמירה על עתיד
הפתוח ואופק ההזדמנויות שבפניה .לפיכ היא מאפשרת להתייחס לעוול ולפגיעה שא/נשי
אינטרסקס חווי ולהשלכות הרחבות הכרוכות בה .נסביר את הרלוונטיות לאינטרסקס ביתר פירוט:
ראשית ,מדובר בסוגיה גורלית ומשמעותית הכרוכה בהחלטה בדבר הזהות המיניגדרית של האד;
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אהר ברק כבוד האד – הזכות החוקתית ובנותיה כר א .(2014) 307–303
ש ,בעמ'  .254–250ראו ג להל ,הטקסט ליד ה"ש .105–101
ע"א  10064/02מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' אבוחנא ,פס'  33לפסק דינו של השופט ריבלי )פורס
בנבו.(27.9.2005 ,
עע"מ  1245/12התנועה לחופש המידע נ' משרד החינו ,פס'  15לפסק דינו של המשנה לנשיא ריבלי
)פורס בנבו .(23.8.2012 ,לפסיקה נוספת שבה נעשה שימוש ברעיו זה ראו בג"  6427/02התנועה
למע איכות השלטו בישראל נ' כנסת ישראל ,פ"ד סא) ,619 (1פס'  15לפסק דינו של השופט לוי );(2006
בג"  1213/10ניר נ' יו"ר הכנסת ,פס'  35לפסק הדי של השופט ג'וברא )פורס בנבו.(23.2.2012 ,
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שנית ,מדובר בהחלטה הנקבעת לרוב ,כיו ,בגיל ילדות ,מבלי שהילד/ה יוכל או תוכל לקחת בה חלק,
על בסיס מידע חלקי ומוטה ובינתיי מתבצעי הליכי רפואיי בלתי הפיכי 89.שלישית ,הפרקטיקה
המקובלת בתחו היא לשמור את רכיב זה של זהותו של האד בסוד מפני עצמו ,כ שלא ידע על
עברו ,על מצבו ,על האבחו הרפואי שנית לגביו ,על ההחלטות שנתקבלו בעניינו ,על ההליכי
שבוצעו בגופו והטיפולי שניתנו לו – ועקב כ ג על השתייכותו הקבוצתית הנובעת מכל אלו90.
רביעית ,ג א אישה אינטרסקס מיודעת על ההליכי שבוצעו בה ,הדבר נשמר לרוב תחת מעטה
סודיות מפני החברה ,מה שמעצי את אפקט הסטיגמה ואת "משטר הסוד" 91שלה היא נתונה;
חמישית ,ההצדקה החזקה ביותר כיו לביצוע ההליכי הרפואיי היא חברתית ולא בריאותית ,והיא
נובעת מהרצו להג על ילדי אינטרסקס )והוריה( מפני לעג והשפלה ומפני הקושי שבחוסר
הבהירות בנוגע לזהות המיניגדרית שמקור ביחסי כוחות לא שוויוניי 92.התוצאה היא שבמקו
שהיחס החברתי השלילי יהווה בסיס להגנה על א/נשי אינטרסקס ,הוא הופ להצדקה לפגיעה בה.
מצב דברי זה – שבו אד שנולד כאינטרסקס עובר ניתוחי וטיפולי המשייכי אותו למי
מובהק מסוג של זכר או נקבה מסיבות חברתיות ,וא אינו יודע על היותו אינטרסקס ועל השלכות
הדבר על חייו וזהותו ,או שהוא או היא חוששי מחשיפת זהות כאינטרסקס בשל פחד מהתגובה
החברתית הקיצונית הצפויה – נמצא בסתירה עמוקה לעיד החוקתי והחברתי שבו אנו נמצאי .הזכות
לכבוד ,הזכות לאוטונומיה והזכות להסכמה מדעת אכ תומכות במאבק של א/נשי אינטרסקס ,א
לדעתנו הזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל היא שמבטאת בצורה הטובה ביותר את מהות
הפגיעה ולכ מהווה המשגה מתאימה יותר לסוגיות הנדונות.
 .3מעמדה של הזכות במשפט הישראלי
לצור ביסוס מעמדה של הזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל במשפט הישראלי נבקש לעמוד
על מקורותיה הנטועי במורשת הליברלית ובמשפט הישראלי .אבני היסוד של המורשת הליברלית ה
חירויות וזכויות הפרט ,שתכלית להג על הפרט מפני התנהגות המזיקה לו/ה ולאפשר לכל אחד ואחת
לפרוח ולממש את עצמו/ה ואת יכולותיו/ה 93.במוב זה היא נטועה ומעוגנת היטב במשפט הישראלי,
לפחות מאז חקיקת חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,ונית להכיר בה כזכות כללית המצויה במשמעות
הגרעינית של כבוד האד94.
מיד לאחר חקיקת חוק היסוד עמד נשיא בית המשפט העליו אהר ברק על משמעותו של מושג
כבוד האד באומרו כי:
"בבסיסו של 'כבוד האד' כמושג משפטי אופרטיבי עומדת ההכרה כי האד הוא יצור
חופשי ,המפתח את גופו ורוחו על פי רצונו ] [...ביסוד כבוד האד עומדת האוטונומיה
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לפירוט הביקורות על פרקטיקה זו ראו מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .120–115
מעודד דנו ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .125–118
ש ,בעמ' .85–72
מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בפרק ג;  ,Tamar-Mattisלעיל ה"ש  ,3בעמ' S.M. ;75–73
Creighton & L.M. Liao, Changing Attitudes to Sex Assignment in Intersex, 93 BJU INT'L 659, 659
).(2004

גל גרזו ליברליז :קשרי ,הקשרי ,ביקורות ).(2004
ראו הפניות לעיל בה"ש  88–85ובהמש פרק זה.
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של הרצו הפרטי ,חופש הבחירה וחופש הפעולה של האד .כבוד האד היא החירות
של האד לעצב את חייו ולפתח את אישיותו כרצונו95."...
ער כבוד האד אפוא כולל אגד של זכויות 96שכול חשובות לצור ההגנה על זכויותיה של א/נשי
אינטרסקס ולצור מימוש ,ובה :שלמות הגו ,אוטונומיה ,חופש הבחירה וחופש הפעולה ,החירות
לעצב את חיי כרצונ וכ שוויו ער האד.
כבוד האד ,כידוע ,הוא מושג רחב ופתוח המכיל בתוכו מגוו רעיונות ותחומי; זהו רעיו על
המקרי על המשפט כולו ,המאופיי בעמימות רבה המקשה על תחימת גבולותיו 97.לכ נדרשת המשגה
ספציפית של זכויות נגזרות המספקות מענה למצבי שוני .את היחס בי זכויות אלה תיאר לאחרונה
הפרופסור ,נשיא בית המשפט העליו ,אהר ברק כיחס בי זכות א שהיא זכות מסגרת לזכויות בנות
שה זכויות נגזרות – זכות הא מכילה את זכויות הבת וזכויות הבת מוכלות בזכות הא 98.קיומה
של זכות המסגרת לכבוד אד אינה מייתרת את הצור בפיתוח זכויות נגזרות המתאימות להקשרי
שוני .יתרה מכ ,קרבתה של הזכות הספציפית לליבת כבוד האד ,לתכלית העומדת בבסיס חוק
היסוד ,מחזקת את מעמדה של הזכות.
א כ ,הזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל מצויה בקרבה רעיונית ובקשר הדוק לכבוד
האד .בספרו שיצא לאחרונה" ,כבוד האד – הזכות החוקתית ובנותיה" ,מכיר בכ פרופסור ברק
במסגרת הטיעו שלפיו התכלית המונחת ביסוד הזכות החוקתית לכבוד האד היא "האנושיות
שבאד":
תכליתה של הזכות לכבוד האד היא להגשי את אנושיותו של האד .כבוד האד
כזכות חוקתית הוא החופש של האד לטוות את סיפור חייו .זהו חופש הרצו של
האד .זוהי האוטונומיה שלו והיותו חופשי לעצב את חייו ולהגשי את עצמו על פי
רצונו שלו ולא על פי רצונ של אחרי .אנושיות זו פועלת בגדרה של החברה שבה
הוא חי99.
גרעי זה של הגשמת האנושיות מתבטא אפוא בחירות לטוות את סיפור חיי ,לעצב את חיי כרצונ,
להגשי את עצמ – ואנו נוסי :ולממש את הרכיבי השוני בזהות ,כולל זהות המיניגדרית,
בתנאי החופשיי מדיכוי100.

 95אהר ברק "כבוד האד כזכות חוקתית" הפרקליט מא ) (1994) 277 ,271ההדגשה הוספה; סימני ציטוט
והפניות הוסרו(.
 96ברק כבוד האד ,לעיל ה"ש  ,85בעמ' .307–306
 97ש ,בעמ' .4847
 98ש ,בעמ' .312310
 99ש ,בעמ'  .32ברק מדגיש רעיו זה פעמיי במבוא לספרו :ג בציטוט המובא לעיל וג בפסקה שלפניו,
ש הוא כותב כי "כבוד האד הוא אנושיותו של האד ] [...זהו החופש של אד לכתוב את סיפור חייו".
ש ,בעמ'  .32להרחבה על כבוד האד כאנושיות שבאד ראו ש ,בעמ'  .280239לביקורות על רעיו זה
ראו ש ,בעמ' .260258
 100לניסוח ראשו של הרעיו שהזכות לאוטונומיה כוללת את הזכות למימוש הזהות המגדרית ראו חוות הדעת
של ד"ר יובל לבנת ,לעיל ה"ש .83
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נראה שהזכות הקרובה ביותר לזכות לספר את סיפור חיי היא הזכות לאוטונומיה .מאז חקיקת
חוק יסוד :כבוד האד וחירותו זכה מושג כבוד האד לפיתוח והרחבה בחקיקה ובפסיקה ,ועמו
התפתחה ג הזכות לאוטונומיה .זכות זו זכתה להכרה מפורשת ולחיזוק מעמדה העצמאי בהקשרי
רבי 101.אחד ההקשרי החשובי שבגדר התבססה הזכות לאוטונומיה כזכות עצמאית ,ובה
הפגיעה באוטונומיה א הוכרה כנזק בר פיצוי ,הוא ההקשר הרפואי ,שא הוא רלוונטי במיוחד
בהקשר של אינטרסקס .הפיצוי על פגיעה באוטונומיה התרחב בהמש ג לתחומי נוספי שעיקר
גילוי מידע וקבלת החלטות 102.אחד מפסקי הדי הראשוני בנושא היה עניי ברמ ,שהכיר
באוטונומיה בהקשר הצר של קבלת החלטות במישור הרפואי ,כחלק מהדיו בזכות להסכמה מדעת
ובזכות לקבלת מידע רפואי 103.ש נקבע כי "החולה אינו אובייקט .הוא הסובייקט הנושא בתוצאות
הסיכו והסיכוי שנוטל הרופא בבוחרו בדר הטיפול .על כ עומדת לו זכות יסוד ,הנובעת מ
האוטונומיה של הפרט ,להחליט מדעת ,כלומר בידיעת העובדות הרלוונטיות ,א להסכי לטיפול
הרפואי המוצע לו"104.
בעניי דעקה ,הל בית המשפט העליו צעד נוס והכיר בפגיעה באוטונומיה כמקנה זכות לפיצוי
בדיני הנזיקי במסגרת תביעת רשלנות רפואית .בית המשפט העליו קבע כי "זכותו זו של אד לעצב
את חייו ואת גורלו חובקת את כל ההיבטי המרכזיי של חייו – היכ יחיה; במה יעסוק; ע מי יחיה;
במה יאמי .היא מרכזית להווייתו של כל פרט ופרט בחברה .יש בה ביטוי להכרה בערכו של כל פרט
ופרט כעול בפני עצמו .היא חיונית להגדרתו העצמית של כל פרט ,במוב זה שמכלול בחירותיו של
כל פרט מגדיר את אישיותו ואת חייו של הפרט" 105.עניי דעקה פר דר במשפט הישראלי שכ הכיר
בפגיעה בזכות לאוטונומיה כנזק בר פיצוי כשלעצמו ,וא שגבולותיו ומשמעותו האופרטיביי של
מהל זה טר הובררו דיי בפסיקה ,הזכות לאוטונומיה הולכת וקונה לה מקו רב חשיבות במשפט
הישראלי.
הזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל צמחה ,כאמור ,מתו הזכות לאוטונומיה תו כדי
ניסיונותיו של בית המשפט להעניק לזכות לאוטונומיה משמעות .כ היה בעניי אבו חנא ובעניי
התנועה לחופש המידע .ע זאת ,אי לראות לדעתנו בזכויות אלו זכויות חופפות ,שכ ה משתרעות על
פני תחומי שוני .הזכות לאוטונומיה קשורה בטבורה לכבוד האד ,א עניינה הוא באוטונומיה של
הרצו ,בקבלת החלטות וביתר דיוק בהגנה על כוח הבחירה הנתו בידי האד ומניעת שלילתו של כוח
זה 106.החלטות אלו יכול שיעסקו בגרעי העצמיות והאנושיות של האד ויכול שלא .נית לחשוב על
קבלת החלטות בהקשר הבריאותי או בהקשר הצרכני ,שני הקשרי מרכזיי שבה נית פיצוי על
פגיעה באוטונומיה ,שאינ קשורות בליבת גרעי העצמיות והזהות .כזו למשל הייתה ההחלטה בעניי
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לפירוט ראו ברק כבוד האד ,לעיל ה"ש  ,85בעמ' .254250
ראו ע"א  10085/08תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' עזבו ראבי )פורס
בנבו) (4.12.11 ,פרשת "הסיליקו בחלב"(.
ע"א  434/94ברמ נ' מור – המכו למידע רפואי ,פ"ד נא).(1997) 205 (4
ש ,בעמ' .212
ע"א  2781/93דעקה נ' בית חולי "כרמל" חיפה ,פ"ד נג) ,526 (4פס'  15לפסק דינו של השופט אור
).(1999
צחי קרפז "פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה  הערכה נורמטיבית ,התפתחויות עכשוויות ומגמות עתידיות"
המשפט יא .(2007) 187
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תנובה שעסקה בפיצוי בגי אי יידוע על קיומו של סיליקו בחלב .מנגד ,ישנ תחומי שבה שאלות
של אוטונומיה קשורות ביותר לנושאי של זהות אישית ועיצוב הגורל והחיי ,כגו תביעות בגי
הולדה בעוולה 107.בצד זאת ,ישנ מקרי שבה דווקא העמידה על הזכות לספר את סיפור חיי
מדגישה ומבליטה היבטי שאוטונומיה לבדה ,במשמעותה המקובלת ,אינה יכולה לתת לה מענה.
כ ,בעניי אבו חנא לא דובר ביכולתה של הנפגעת לקבל החלטות ,אלא בהשפעה מפלה על מסלול
חייה של הנפגעת ,בהיותה פעוטה בדווית תושבת רהט ,על דר הנחת הנחות הקשורות במקו מגורי,
רקע חברתי כלכלי ,מוצא ומגדר ,ומשמעות לגבי יכולת השתכרותה העתידית .פסק הדי מבטא
מודעות לתפקיד האקספרסיבי והסמלי של המשפט ובהשפעתו על תהליכי של כינו זהויות.
הזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל נשענת לא רק על אדני חוקתיי ופסיקתיי ,אלא ג
על יסודות חקוקי .בצד חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ישנה חקיקה ראשית המסייעת בענייננו .כ,
לפי ס'  4לחוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות ,התשנ"ח–" ,1998לאד ע מוגבלות יש זכות
לקבל החלטות הנוגעות לחייו ,בכפו לכל די" .אמנ הזכות כפופה לכללי הכשרות והאפוטרופסות,
א יש בסעי הצהרה המבקשת לשחרר א/נשי ע מוגבלויות מהפטרונות שהייתה מנת חלק.
א/נשי אינטרסקס ה א/נשי ע מוגבלויות במובני רבי ,שכ היחס החברתי השלילי כלפיה
מבוסס על שונות הגופנית הנתפסת כחריג!ת וסטייה המצריכות ומצדיקות "תיקו" של הפרט כ
שיתאי לסטנדרטי החברתיי במקו תיקו החברה כ שתתאי למגוו שבתוכה 108.המסגרת
הרעיונית שבתוכה נטוע סעי זה קשורה בססמת התנועה" :שו דבר עלינו בלעדינו" המבטאת את
הרעיו שא/נשי ע מוגבלויות צריכי להיות שותפי מלאי בקביעת גורל ועיצוב חייה וחופשיי
לספר את סיפור חייה ללא הנחות חברתיות מגבילות109.
ג חוק זכויות החולה ,התשנ"ו– 1996מחזק מהל זה בעגנו את זכויות המטופלי במערכת
הבריאות :זכות המטופל לטיפול רפואי נאות ושוויוני ,כולל שמירה על כבודו ופרטיותו של
המטופל 110,וחובת המטפל להשיג את הסכמת המטופל לטיפול ,הסכמה מדעת המבוססת על מכלול

 107הפסיקה הענפה בתחו ההולדה בעוולה תרמה רבות לפיתוח ההגנה על האוטונומיה של הפרט במסגרת
דיני הנזיקי ראו למשל עניי ברמ ,לעיל ה"ש  ;103ע"א  4960/04סידי נ' קופת חולי של ההסתדרות
הכללית ,פ"ד ס) ;(2005) 590 (3ע"א  1326/07המר נ' עמית )פורס בנבו .(28.5.2012 ,ראו ג נילי קרקו
אייל "מי ילד מושל של אמא? הרהורי בעקבות פסק הדי בעניי סידי" המשפט יג  .(2008) 469ע זאת
הדיו בהולדה בעוולה מעורר קושי מכיווני אחרי הקשורי בזכויות א/נשי ע מוגבלויות ובאופ שב
התפתחות העילה השפיעה על והושפעה מהתפיסות החברתיות ביחס למוגבלות ולכ נמנע מהשימוש בה
במסגרת פרק זה .ראו Sagit Mor, The Dialectics of Wrongful Life and Wrongful Birth Claims in
).Israel: A Disability Critique, 63 STUD. IN L., POL. & SOC'Y 113 (2014
Mark Sherry, Overlaps and Contradictions Between Queer Theory and Disability Studies, 19 108
)DISABILITY & SOC'Y. 769 (2004); M. Morgan Holmes, Mind the Gaps: Intersex and (Re-productive
) .Spaces in Disability Studies and Bioethics, 5 J. BIOETHICAL INQUIRY 169, 169 (2008ראו ג מור,

סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .106
 109שגית מור "שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלויות בתעסוקה – מתיקו הפרט לתיקו החברה" עיוני משפט
לה JAMES I. CHARLTON, NOTHING ABOUT US WITHOUT US – DISABILITY ;(2012) 107 ,97
).OPPRESSION AND EMPOWERMENT (2000
 110פרק ג' לחוק זכויות החולה.
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המידע הרפואי הדרוש לצור הסכמה לטיפול 111.הסכמה זו נותנת ביטוי נוס לזכות של א/נשי
אינטרסקס לספר את סיפור חייה .למרות טענתנו כי אי להתייחס לא/נשי אינטרסקס כ"חולי" ,אי
להתעל מנקודות הממשק הרבות של רוב ע מערכת הבריאות כמטופלי 112ומכ שהחלטות הרות
גורל בעניינ מוכרעות מבלי שתישמע דעת ,בעיקר משו שכיו מדובר לרוב בילדי וא
בפעוטות 113.מאז חוק זכויות החולה גברה המודעות למורכבות שבקבלת החלטות בדבר טיפול רפואי
של הורי בש ילדיה ,א היא טר נפתרה בצורה משביעת רצו 114.בהתא לכ ,חוזר מנכ"ל משרד
הבריאות בנושא מבקש לאמ את "המודל השיתופי שוויוני של יחסי מטפל–מטופל" ,כדי לשמור על
כבוד ,על פרטיות ועל אוטונומיית הפרט שלה 115.נציי שדוקטרינת ההסכמה מדעת שימושית
ביותר לצור ביסוס ההגנה על זכויות א/נשי אינטרסקס בהקשרי רפואיי ,א היא רלוונטית בעיקר
להקשר זה ולא למנעד רחב יותר של מקרי פגיעה בזכויות ,כגו רישו מנהלי ,הפליה ,פיתוח שירותי
חברתיי מתאימי או לסוגיות אחרות הקשורות בבריאות כגו פריו או מת ייעו וליווי נפשי.
נוס על אלו יש לציי את תרומתו המשמעותית של המשפט הבי לאומי לעיבוי ההגנה על זכויות
ילדי אינטרסקס לעצב את גורל .בשנת  1991אישררה מדינת ישראל את האמנה הבי לאומית בדבר
זכויות הילד ) 116(1989ללא כל הסתייגות ,ובשני שלאחר מכ נקטה כמה מהלכי להטמעתה
במשפט הישראלי 117.האמנה מעגנת את זכות הילד להשתת בהחלטות ובהליכי הנוגעי לו118
ומכירה ב"עקרו הכשרי המתפתחי" המבקש לאז בי האוטונומיה של הילד לבי הצור בהגנה
עליו לפי גילו והתפתחותו 119.האמנה מבקשת להביא למימוש מרבי של האוטונומיה של הקטי
ולצמצ את מידת ההגבלות על חירותו ועל זכותו לקבל ההחלטות ככל שנית 120.בשנת 2012
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פרק ד' לחוק זכויות החולה.
סעי ההגדרות בחוק זכויות החולה מבהיר כי הוא חל ג על חולי וג על "כל המבקש או המקבל טיפול
רפואי" )ס'  2לחוק זכויות החולה ,הגדרת "מטופל"(" .טיפול רפואי" מוגדר בצורה רחבה ככולל פעולות
אבחו רפואי ,טיפול רפואי מונע ,טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי.
ראו למשל  ,Tamar-Mattisלעיל ה"ש  ,3בעמ'  .63ראו ג מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .101
ראו פנינה ליפשיאביר הסכמה מדעת של קטי לטיפול רפואי ).(2006
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות " 20/96הסכמת החולה לטיפול רפואי לאור חוק זכויות החולה"
) .(11.8.1996לדיו בקטיני ראו ש ,בעמ' .7
אמנה בינלאומית בדבר זכויות הילד ,כ"א ) 221 ,31נפתחה לחתימה ב) (1989אושררה ונכנסה לתוק ב
.(1991
לפירוט ראו תמר מורג "השפעת הוועדה לבחינת עקרונות היסוד בתחו הילד והמשפט על תפישות
העומק של הפסיקה הישראלית" משפחה במשפט ג  ;(2009) 67אתי וייסבלאי פעולות ישראל ליישו
האמנה הבילאומית בדבר זכויות הילד )הכנסת ,מרכז המחקר והמידעwww.knesset.gov.il/ (2010 ,
.mmm/data/pdf/m02734.pdf
ס'  12לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד קובע כי "מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה
משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניי הנוגע לו ,תו מת משקל ראוי לדעותיו ,בהתא
לגילו ולמידת בגרותו של הילד".
ס'  5לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד .ראו ג תמר מורג "עשרי שנה אחרי :תפיסת זכויות הילד
על פי האמנה בדבר זכויות הילד" זכויות הילד והמשפט הישראלי ) 15תמר מורג עורכת.(2010 ,
ש.
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די זה שאינו אחד :על א/נשי אינטרסקס והמשפט הישראלי

אישררה מדינת ישראל ג את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות א/נשי ע מוגבלות )121.(2006

האמנה מכירה בכ ש"ילדי ע מוגבלויות זכאי ליהנות הנאה מלאה מכל זכויות האד וחירויות
היסוד באופ שווה לילדי אחרי" 122וקובעת בי עקרונותיה "כבוד ליכולות המתפתחות של ילדי
ע מוגבלויות וכבוד לזכות של ילדי ע מוגבלויות לשמר את זהויותיה" )סעי )3ח(( .סעי 7
לאמנה מג באופ ספציפי על ילדי ע מוגבלויות וקובע כי "מדינות שה צדדי תבטחנה לילדי ע
מוגבלויות את הזכות לבטא בחופשיות את דעת בכל נושא אשר משלי עליה ,כאשר יינת לדעת
המשקל הראוי בהתא לגיל ולמידת בגרות ,בשוויו ע ילדי אחרי ,וכ לקבל סיוע אשר מתאי
למוגבלות ולגיל כדי לממש זכות זו" 123.אמנות אלו לא נקלטו במלוא במשפט הישראלי הפנימי,
א ה משמשות מקור השראה פרשני .ה מחייבות את המדינות בדיווח תקופתי לאו" על מידת
מימוש ,ואי ספק שיוכלו לשמש לחיזוק ההגנה על ילדי וילדות אינטרסקס במגוו סוגיות ונושאי.
הדווח המיוחד של האו" לנושא עינויי דוח המגנה באופ
בנוס ,כפי שצוי לעיל ,לאחרונה פורס ָ
רשמי ומפורש את הפרקטיקה של ביצוע ניתוחי בתינוקות אינטרסקס124.
ההכרה בזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל ,כולל את זהות המיניגדרית ,קשורה באופ
הדוק למאבק של קבוצות נוספות בקהילה הלהטבא"קית ובעיקר למאבק של א/נשי טרנסג'נדר .כ,
למשל ,נטע במסגרת מאבק כי "הזכות לאמ )או לממש( זהות מגדרית זו או אחרת מצויה בליבה של
זכותו של אד לחירות ואוטונומיה ,ואל לאיש – א לא למדינה – לפגוע בזכות זו ובאפשרות
לממשה" 125.אכ ,דברי אלו נשעני על הזכות לאוטונומיה ,א ההכרה בזכות לספר את סיפור חיי
תאפשר לתת לה תמיכה וביסוס עשירי יותר.
כפי שהראינו ,בידי המשפט הישראלי נמצאי כיו כלי מגווני היכולי לשמש לקידו
זכויותיה של ילדי/ות וא/נשי אינטרסקס ולהגנה עליה .א ההכרה והשימוש בה ,ובעיקר
בזכות של א/נשי אינטרסקס לספר את סיפור חייה ,לשלוט בגורל ,לעצב את עתיד ולממש את
זהות המיניגדרית ,מצריכי הבנה של תהליכי ההבניה החברתית שעיצבו את דפוסי ההדרה ,ההפליה
והדיכוי שה מנת חלק.
 .4החיבור ההדוק בי הזכות לספר את סיפור חיי ובי שוויו
הביקורת החברתית שהוצגה לעיל מתורגמת לשפת המשפט דר קטגוריות של שוויו וזכויות 126.מידת
היכולת של כל אישה בחברה לממש את הזכות לספר את סיפור חייה ולעצב את גורלה תלויה במידת
השוויו החברתי שממנו היא נהנית .פסיקת בית המשפט העליו והכתיבה האקדמית בנושא כבר עמדו
על כ שהשוויו הוא חלק מליבת המושג של כבוד האד ,בעיקר שוויו במובנו הגרעיני שנועד

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, G.A. Res. 61/106, U.N. Doc. A/RES/61/106 121
) (Dec. 13, 2006תרגו לעברית זמי ב .www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_5727_1386176801.pdf
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125
126

ש ,מבוא ,ס' י"ח.
ראו ג ס'  23לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ,העוסק בזכויותיה של ילדי ע מוגבלויות.
לעיל ה"ש  ,57והטקסט הצמוד לה.
חוות הדעת של ד"ר יובל לבנת ,לעיל ה"ש .83
לדיו מעמיק בזכות לשוויו של להט"ב ראו יות זעירא וברק מדינה "לא שווי לבד :נטיה מינית ,זהות
מגדרית והזכות לשוויו" בספר זה.
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להבטיח את כבודו הסגולי של כל אד  127.לטענתנו ,יכולת של א/נשי אינטרסקס לממש את
האפשרויות הפתוחות בפניה תלויה בקיומו של "שוויו מיניגדרי מלא ]ה[מכיר בקיומו ובערכו של
מגוו מיניגדרי ובחירותו של אד לעצב את גורלו ואת זהותו המיניגדרית"128.
את החיבור ההדוק בי הזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל לעקרונות של שוויו ממחיש
היטב פסק הדי בעניי אבו חנא .באותה פרשה הכיר השופט ריבלי בכ שיכולת הבחירה של האד
איננה בלתי מוגבלת ,א הוא מבקש לשמור את מידת הבחירה הקיימת בחיינו 129.על א השוני הרב
לכאורה בי נסיבות המקרה לבי הסוגיות הניצבות בפני א/נשי אינטרסקס ,דבריו של ריבלי בעניי
אבו חנא רלוונטיי ומשמשי השראה ג בענייננו .בשני המקרי מדובר בשוויו זכויות עבור קבוצה
מופלית ומודרת ,ובשני המקרי מדובר בהחלטה שמבקשת לדמיי עבור נמעניה עתיד טוב יותר
מהמציאות שבה ה חיי היו .ברוח אופטימית פורש השופט ריבלי את תקוות של הדוגלי
בשוויו כי המציאות ניתנת לשינוי וכי אי לקבל החלטות המנציחות ומקבעות את המציאות המפלה
של היו:
"התקווה אינה תקווה גרידא .נית וראוי להניח כי מצב של נשי ,מיעוטי או מגזרי
מוחלשי ישתפר בעתיד ויידע ימי טובי יותר .העול אינו סב לאחור .המחר טוב מ
העבר .סטריאוטיפי מתפוגגי והנחות מפלות מתנפצות אל קרקע המציאות .לאד
נקרות היו הזדמנויות רבות יותר מאשר בעבר לרכוש השכלה או הכשרה מקצועית,
ואי להניח שא/נשי ייוותרו נטועי לנצח באותו מעמד שלתוכו נולדו .מכל מקו ,אל
לנו להניח כי הפליה קיימת ,ויחסי הכוחות של ההווה ,לנצח ישררו במחוזותינו .חלוקת
המשאבי בי הקבוצות בחברה יכול שתשתנה .ההזדמנויות הפתוחות בפני הקבוצות
השונות בחברה עשויות להיות שוויוניות יותר ] [...אלה ה הנחות מציאותיות ,במיוחד
כשמדובר בעתיד הרחוק של מי שהיו ה ילדי" 130.
ההכרה בזכותו החוקתית של אד אינטרסקס לספר את סיפור חייו ולעצב את גורלו וזהותו המיניגדרית
וההכרה בזכותו לשוויו מחייבות לדעתנו את אימוצה של גישת ההשהיה כחלופה לגישת ההסתרה
הרווחת כיו ,או לכל הפחות הכרה בגישת גילוי מלאה ומוחלטת .גישת ההשהיה המבקשת להשהות
את ההחלטה בדבר שיו מיניגדרי פיזיולוגי ,מאפשרת לאד עצמו לקבל הכרעה בעניינו לפי המי
והמגדר שעמ יזדהה בבגרותו .היא משאירה את כל החלופות פתוחות בפניו ,כולל האפשרות שלא
להזדהות ע מי או מגדר מסוי.
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ראו אהר ברק "כבוד האד" המשפט ז .(2002) 518 ,517
מור סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .143
וראו דברו בעניי אבוחנא ,לעיל ה"ש  ,87פס'  33לפסק דינו של השופט ריבלי" :אכ ,לא אחת עושה
האד וחדל שלאמרצו חופשי .תהפוכות הגורל מטלטלות חדשות לבקרי את ספינת החיי .אול,
במקו שנשללת מ האד היכולת לבחור במתווהחייו כתוצאה ממעשה של עוולה ,באי דיני הנזיקי
ומבקשי להחזיר את המצב על כנו והשיב לו ,כמיטב היכולת ,את הזכות שאבדה ,לאמור :את הזכות
להתוות את סיפור חייו ,סיפור של תקווה ,סיפור של שאיפה להגשמתה של התקווה".
ש ,פס'  37לפסק דינו של השופט ריבלי.
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החיבור בי הזכות לספר את סיפור חיי לבי שוויו מבטא הכרה באי שוויו העמוק המלווה את
חייה של א/נשי אינטרסקס ומשפיע על הבנת זכויותיה ומאבק .הוא א מאפשר להציב גבולות
להנחות ליברטריאניות בדבר בחירה חופשית ואוטונומיה במוב של נפרדות מוחלטת בי הפרטי
בחברה .לכ ,תמיכתנו בטענה שלפיה יש לאפשר לא/נשי לספר את סיפור חייה ולעצב את גורל,
איננה מבוססת על הנחה בדבר קיומו של חופש בחירה נטול מגבלות ,אילוצי והשפעות חיצוניות.
ברור לנו כי ההכרעה בדבר זהות מיניגדרית תהיה מיטבית רק בהתקיי שוויו מיניגדרי מלא וכי
ההכרעה היא תוצר של תהלי ארו של התגבשות הזהות המיניגדרית .בנוס ,מסיבה זו ,אי לזהות בי
הזכות לעצב את חיי וגורל לבי הזכות "להיוותר לבד"; ככל זכות יש לה היבט שלילי והיבט
חיובי 131.ההיבט השלילי משמעו בהקשר הנוכחי הדרישה להימנע מהתערבות מיותרת ,רפואית,
טיפולית ,משפטית או אחרת ,בעיקר ככל שה תומכות בשיו מיניגדרי כפוי או בכפיית ציות לנורמות
מיניות ומגדריות מגבילות ולספק לא/נשי אינטרסקס הגנה מפניה .ההיבט החיובי משמעו מת
תמיכה רפואית ,טיפולית ,משפטית או אחרת שתאפשר לא/נשי אינטרסקס לשגשג ולבטא את עצמ
ואת זהות באמצעות יצירת סביבה המכירה בקיומו ובערכו של מגוו מיניגדרי ומסייעת בהתמודדות
ע סטיגמה והדרה .מחובתה של המדינה לספק לאזרחיה את התנאי שבה ה יכולי לממש את
זהות .משמעותה של חובה זו בהקשר של אינטרסקס ומדיניות בריאות היא להימנע מהתערבות
ומטיפולי שאינ הכרחיי ואינ הפיכי ,מחד ,ומת טיפול תומ ומסייע ,מאיד; טיפול המכבד
ומערי את המגוו המיניגדרי הקיי בעול ומאפשר חיי כאינטרסקס .המדינה נדרשת אפוא לא רק
להג על א/נשי אינטרסקס מפני פגיעה ,אלא לפעול באופ פרואקטיבי להבטחת זכויותיה ,להשקיע
משאבי ולפתח שירותי המתאימי לצורכיה כ שיוכלו לממש את זהות המיניגדרית.
 .5אינטרסקס כקטגוריה של הפליה
הבטחת שוויו מיניגדרי מלא מחייבת ג הכרה באינטרסקס כקטגוריה )נגזרת או עצמאית( של הפליה
אסורה .הכרה זו עשויה להתבסס על זכות של א/נשי אינטרסקס לספר את סיפור חייה ולעצב את
גורל ותהא מבוססת על דפוסי ההדרה ,ההפליה והדיכוי שה מנת חלק של א/נשי אינטרסקס.
הפליית א/נשי אינטרסקס עשויה להתעורר בהקשרי רבי ,בעיקר ככל שיחיו בגלוי כאינטרסקס.
המופעי של הפליה זו עשויי להיות דומי לאלו שעמ מתמודדי א/נשי טרנסי ועשויי להגיע
לזירות מגוונות .לעתי ההקשר הוא סטיגמה ,כגו במקרי של הפליה בתעסוקה 132,בכניסה למקומות
ציבוריי ובקבלת שירות ציבורי .מקרי אחרי עשויי להתעורר בהקשרי המבוססי על סיווג מגדרי
נוקשה ,כגו שימוש בבתי שימוש ציבוריי ,השתתפות בתחרויות ספורט ,רישו למסגרות חינו
פורמלי ובלתי פורמלי ועוד .לעתי ה עשויי לנבוע מרצו להג על א/נשי אינטרסקס מפני

 131להיבט החיובי והשלילי שבכל זכות ראו גיא מונדלק "זכויות חברתיותכלכליות בשיח החוקתי החדש:
מזכויות חברתיות למימד החברתי של זכויות האד" שנתו משפט העבודה ז  .(1999) 65לדיו רחב יותר
בסוגיה ראו זעירא ומדינה ,לעיל ה"ש  ,126בחלק א.
 132להרחבה על מאבק המשפטי נגד הפליה בתעסוקה של הקהילה הטרנסית ראו קטרי ,לעיל ה"ש  ,4בעמ'
.754
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התגובה לשונות ,/כפי שעלה לאחרונה בהקשר של תנאי כליאה 133.למעשה ,ככל שא/נשי
אינטרסקס יוסתרו ויסתתרו פחות כ ייאלצו להיחש ליחס חברתי שלילי ולהתמודד ע נוקשות
הסיווג המגדרי המקובל בהקשרי כה רבי.
הבסיס להכרה באינטרסקס כקטגוריה של הפליה אסורה מצוי במשפט הישראלי באמצעות
הקטגוריות המוכרות של מי ,מוגבלות ונטייה מינית .קטגוריות אלו הוכרו בפסיקה ובחקיקה במגוו
הקשרי .מוב שזירת הפסיקה דינמית יותר ומאפשרת הכרה בקטגוריות חדשות בקלות רבה יותר,
יחסית ,כפי שמעידות ההתפתחויות האחרונות בקשר לזכויות א/נשי טרנסי וההכרה בקטגוריה של
"זהות מגדרית" במסגרת ,שמה נית להקיש לצור זכויות א/נשי אינטרסקס134.
הקטגוריות של מי ,מוגבלות ונטייה מינית הוכרו בכמה דברי חקיקה .העיקריי שבה ה חוק
שוויו הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח– 135,1988חוק איסור הפליה במוצרי ,בשירותי ובכניסה
למקומות בידור ולמקומות ציבוריי ,התשס"א– 136,2000חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות,
התשנ"ח– 1998וכ חוק זכויות החולה ,התשנ"ו– 137.1996א על פי שמבחינה היסטורית פורמלית
חיקוקי אלו לא נועדו במישרי להג על זכויות אינטרסקס ,הרי לאור אופייה המורכב של קבוצה
חברתית זו וההכרה המאוחרת יחסית בה ובזכויותיה ,ה מהווי אכסניה משפטית ראויה להגנה כזו
באמצעות מת פרשנות מרחיבה לה .הקטגוריה של מי רלוונטית משו שא/נשי אינטרסקס עשויי
להיות מופלי משו שאינ מצייתי לקטגוריות המי המוכרות והמקובלות .הקטגוריה של נטייה
מינית מסייעת ,משו שהיא נועדה להג על מי שאינו מציית לתפקידי המי והמגדר החברתיי
ולציפיות החברתיות המבוססות על תפקידי אלו 138.הקטגוריה של מוגבלות מסייעת ,משו שגופ
של א/נשי אינטרסקס נתפס כגו פגו וחריג שאינו מציית לכללי המקובלי בדבר הגו התקני,
שאינו נכה ,חולה או עמו מגדרית.
נוס על קטגוריות אלו נדונה בפסיקה לאחרונה הקטגוריה של "זהות מגדרית" .קטגוריה זו זכתה
להכרה בפסיקת בית הדי האזורי והארצי לעבודה בעניי משל 139,שעסק בשאלת הפלייתה בעבודה
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ע"פ  5833/12פלונית נ' מדינת ישראל )פורס בנבו .(12.9.2013 ,לדיו מפורט ראו קטרי ,לעיל ה"ש ,4
בעמ' .737
ראו ע"פ  5833/12פלונית ,ש )שעניינו תנאי כליאה( וכ סע"ש  7910613משל – המרכז לטכנולוגיה
חינוכית )) (13.5.2014להל :משל אזורי( .לאחרונה אושרה החלטה זו בערעור לבית הדי הארצי ,ראו
ע"ע )ארצי(  233720614המרכז לטכנולוגיה חינוכית נ' משל )פורס בנבו) (2.6.2015 ,להל :משל
ארצי(.
על פי ס' )2א( לחוק לא יפלה מעביד בי עובדיו או בי דורשי עבודה מחמת מינ ,נטיית המינית ,מעמד
האישי ,היריו ,טיפולי פוריות ,טיפולי הפריה חוגופית ,היות הורי ,גיל ,גזע ,דת ,לאומיות ,אר
מוצא ,השקפת ,מפלגת או שירות במילואי.
על פי סעי )3א( לחוק "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקו ציבורי ,לא יפלה
בהספקת המוצר או השירות הציבורי ,במת הכניסה למקו הציבורי או במת שירות במקו הציבורי,
מחמת גזע ,דת או קבוצה דתית ,לאו ,אר מוצא ,מי ,נטיה מינית ,השקפה ,השתייכות מפלגתית ,גיל,
מעמד אישי או הורות".
לפי סעי )4א( מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בי מטופל למטופל מטעמי דת ,גזע ,מי ,לאו ,אר מוצא,
נטיה מינית ,גיל או מטע אחר כיוצא באלה.
ראו זעירא ומדינה ,לעיל ה"ש .126
עניי משל אזורי ,לעיל ה"ש  .134על פסק די זה הוגש ערעור לבית הדי הארצי לעבודה ובמהלכו הגיעו
הצדדי להסכמה שפסק הדי של בית הדי האזורי לעבודה יבוטל ,וכי בית הדי הארצי לא יביע דעתו
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של אישה טרנסג'נדרית .נקבע כי ההגנה על הפליה מטעמי "זהות מגדרית" היא "חלק בלתי נפרד
מההגנה מפני אפליה 'מחמת מי'" הנכללת ברכיב ה"מי" המופיע בחוק שוויו הזדמנויות
בעבודה 140.השופטת אימצה את עמדת נציבות שוויו הזדמנויות בעבודה שטענה כי "המונח איננו
מוגבל למינו הביולוגי של האד ,אלא מתייחס ג לזהותו המגדרית ולחריגות מהדפוס המקובל של
התאמה בי מי ביולוגי לזהות מגדרית" 141.עוד מאמצת השופטת את "תאוריית ה'מי פלוס'",
הרלוונטית ג לענייננו:
"שיטת הפרשנות הרחבה על פי תאוריית ה'מי פלוס' הנוגעת לרכיב 'מי' ,כאשר
המונח 'פלוס' מתייחס לכל עובדה ,תכונה או מאפיי ניטרלי הנוס על רכיב ה'מי'.
בענייננו ה'פלוס' יכול לייצג את ההלי לשינוי המי ,את הזהות המגדרית השונה
מהמי הביולוגי ואולי את עצ החריגה מהקטגוריות המוכרות של 'נשי' ו'גברי' –
יהא ביטויה אשר יהא"142.
אפשרות נוספת היא להכיר באינטרסקס כקטגוריה עצמאית של הפליה אסורה שלפיה אסור להפלות
אד על בסיס היותו אינטרסקס .אפשרות זו תאפשר להעביר מסר סמלי חד משמעי בדבר שוויו בער
האד של א/נשי אינטרסקס ותספק הגנה רחבה לא/נשי אינטרסקס בפני הפליה .כ ,למשל ,בעניי
פלונית נ' מדינת ישראל הכיר לאחרונה השופט ג'וברא בזכות הכללית לשוויו של א/נשי טרנסי
במסגרת דיו על ההפרדה בתנאי הכליאה היוצרת הפליה ,בלא להידרש לשאלה תחת איזו קטגוריה
ספציפית הפליה זו חוסה:
"הזכות לשיוויו של טרנסג'נדרי ,בדומה לזכות החוקתית לשיוויו של חברי הקהילה
הגאה ,היא זכות חוקתית מוגנת ,מכוח חוק יסוד :כבוד האד וחירותו .משכ ,לאסיר
הטרנסג'נדר עומדת הזכות להיכלא בתנאי שווי לכל אסיר אחר ככל הנית .הגנתה
של הזכות לשיוויו נפרשת לא רק על מי שהשלי את תהלי השינוי המגדרי .הקשיי
החברתיי והמשפטיי שעמ נדרש הטרסג'נדר להתמודד אינ תלויי במידת השלמת
תהלי פיזיולוגי לשינוי המי .עצ אי ההכרה בזהות המגדרית של הפרט ,כפי שהוא
רואה אותה ,היא פגיעה בזכות לשיוויו"143.
השופט ג'וברא שיי את הנושא לזכויות הקהילה הגאה באופ כללי ומדבריו נגזרת בוודאי ג זכות
של א/נשי אינטרסקס לשוויו ,בשינויי המתחייבי.
מבחינה עקרונית ייתכ שנכו יותר להיצמד לקטגוריות הקיימות שה רחבות יותר ומצביעות על
הקווי המשותפי בי הקבוצות השונות ,בעיקר בי זכויות א/נשי אינטרסקס וא/נשי טרנסי ,או
ליצור קטגוריות רחבות ומכלילות ,כגו "זהות מינית ומגדרית" ,המאפשרות מת מענה למגוו מצבי.

140
141
142
143

באשר לשאלת האפליה ,א בכל זאת בית הדי הארצי ציי הוא סבור שעל פני הדברי אפליה מחמת מי
ונטייה מינית על פי סעי  2בחוק שוויו הזדמנויות בעבודה כוללת בחובה ג הפליה מחמת זהות מגדרית,
ראו משל ארצי ,לעיל ה"ש .134
עניי משל אזורי ,לעיל ה"ש  ,134פס'  8לפסק דינה של השופטת איצקובי.
ש
ש.
עניי ע"פ  5833/12פלונית ,לעיל ה"ש  ,133פס'  5לפסק דינו של השופט ג'וברא.
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נראה שיציקת תוכ חדש לקטגוריות קיימות ,כפי שהצענו ,תידרש בכל מקרה מבחינה פרקטית ,שכ
תהלי החקיקה של חקיקת זכויות ספציפית עלול להימש זמ רב בשל הקשיי והסחבת הכרוכי
בהעברת חקיקה מסוג זה.
המדינה המובילה כיו בתחו היא אוסטרליה ,ש מאבק של א/נשי אינטרסקס הביא להכרה
משפטית פורמלית באיסור הפליה נגד .אוסטרליה הפכה לנושאת הדגל בתחו ,ע חקיקת ה Sex
,Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Act 2013
ביוני  144.2013חוק זה כולל את הקטגוריה המפורשת "אינטרסקס" בגדר הקטגוריות האסורות להפליה
בצד שתי קטגוריות נוספות" :זהות מגדרית" ו"נטייה מינית" ,ומכא שהוא מבטא תפיסה שלפיה זהות
מגדרית אינה קטגוריה מספיקה לצור הכרה בא/נשי אינטרסקס והגנה עליה .לטענת הארגו
המרכזי לזכויות א/נשי אינטרסקס באוסטרליה ),(Organisation Intersex International Australia
מהל זה יהיה מכשיר משפטי להתמודדות ע הפליית א/נשי אינטרסקס בתחומי רבי .בי היתר
נקבע ש שהפטור מאיסור הפלייה בתחרויות ספורט לא יהיה פטור גור ,אלא ייקבע ממקרה
למקרה145.
לאחר שדנו בהרחבה בזכות לספר את סיפור החיי ומשמעותה ,לרבות בהקשר של שוויו ואיסור
הפליה ,נמשי כעת לבחינת זכויותיה של א/נשי אינטרסקס בשני הקשרי ספציפיי :הזכות
לבריאות ורישו במסמכי רשמיי.

ד .הזכות לבריאות וזכויות במערכת הבריאות
א/נשי אינטרסקס בישראל נידוני למגע ארו ,מתמש ואינטנסיבי ע מערכת הבריאות .זכות
לבריאות וזכויותיה במסגרת מערכת הבריאות ה לפיכ זירה הכרחית לבחינת הפרת זכויותיה
ומימוש זכות לספר את סיפור חייה ,לעצב את גורל ולקבל החלטות בעניינ .בפרק זה נדו בחלק
מהסוגיות העולות בהקשר זה.
הזכות לבריאות וזכויות במערכת הבריאות בהקשר של א/נשי אינטרסקס זוכה לפיתוח תאורטי
ומעשי בשני האחרונות ברחבי העול .כ ,למשל ,ביולי  2013אירעה באוסטרליה התקדמות
משפטית בעלת השלכות על זכויות אינטרסקס במערכת הבריאות .בהחלטתה בדבר "הסרת כל צורות

 144לנוסח המלא של החוק ראו Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and
Intersex Status) Act, 2013, (Cth) (Austl.) available at http://www.comlaw.gov.au/Details/
 .C2013A00098לדיווח על החוק ראו On the Historic Passing of the Sex Discrimination Amendment
(Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Act 2013, OII AUSTRALIA – INTERSEX
AUSTRALIA (Jun. 25, 2013) http://oii.org.au/22713/sex-discrimination-amendment-intersex-status.act
 145להרחבה בעניי האתגרי של השתתפות ספורטאי וספורטאיות אינטרסקס בתחרויות ספורט ראו Anna
Peterson, But She Doesn't Run like a Girl....: The Ethic of Fair Play the Flexibility of the Binary
Conception of Sex, 19 TUL. J. INT'L & COMP. L. 315 (2010); Jessica L. Adair, In a League of Their
Own: The Case for Intersex Athletes, 18 SPORTS L.J. 121 (2011); Samantha Glazer, Sporting
;)Chance: Litigation Sexism Out of the Olympic Intersex Policy, 20 J.L. & POL'Y 545 (2012
Elizabeth M. Ziegler & Tamara Isadora Huntley, It Got too Tough to Not Be Me: Accommodating
).Transgender Athletes in Sport, 39 J. C. & U. L. 467 (2013
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האפליה המגדרית משירותי הבריאות" 146הורתה שרת הבריאות של אוסטרליה על ביטול השימוש
בלשו מגדרית ובפנייה מגדרית במערכת הבריאות .כמו כ ,בהחלטתה הורתה השרה על ביטול השיו
המגדרי של טיפולי רפואיי .לדוגמה :טיפולי ברח אינ מוגדרי עוד טיפולי "לנשי" .בגו
ההחלטה מצוי כי תכליתה ,בי השאר ,להג על זכויותיה של א/נשי אינטרסקס ועל המגוו המגדרי
בחברה ,וכי בעת יישומה ינוהל דיאלוג ע פעילי לזכויות אינטרסקס147.
ישנ עוד סוגיות רבות הקשורות בזכות לבריאות של א/נשי אינטרסקס – כגו יחס מפלה מצד
אנשי צוות רפואי ,שאלת הזכות והזכאות לטיפול נפשי ,שאלות אתיות שמעוררי טיפולי נפשיי
שתכלית טיפול ב"הפרעה בזהות מגדר" של א/נשי אינטרסקס שלא מקבלי את המגדר שנכפה
עליה ,וכיו"ב .בחרנו להציג מבחר מתוכ שיכול לשמש בסיס לדיו ג באחרות .אנו תקווה שאלו ג
אלו יקבלו מענה בהקד .כפי שמציי גרוס 148,גישה הרואה בבריאות זכות אד שהיא נגישה לכול,
ללא תפיסות הטרונורמטיביות מפלות ,הינה בסיס לשיפור רמת החיי של הקהילה הגאה ככלל וקהילת
האינטרסקס בפרט.
זכויות המטופלי במערכת הבריאות מעוגנות בשורת מנגנוני זכויות אוניברסליי .העיקריות שבה
ה ההכרזה לכל באי עול בדבר זכויות האד של האומות המאוחדות משנת  1948והאמנה
הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ) 149,(1966הקובעת כי" :מדינות שה צד
באמנה זו מכירות בזכות כל ליהנות מרמת הבריאות הגופנית והנפשית הגבוהה ביותר שאפשר
להשיגה" )סעי )12א( לאמנה( 150.האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות )151(1966
עיגנה א היא חלק מהזכויות הרלוונטיות להקשר זה ,בה הזכות הטבעית לחיי 152,הזכות לחירות,
המעגנת את זכותו של הפרט להיות חופשי מהתערבות הזולת בה 153,וכ זכות האד על גופו הכוללת
את כיבוד שלמותו הגופנית והנפשית154.
זכויותיה של המטופלי במערכת הבריאות בישראל מעוגנות בכמה דברי חקיקה .ראשית ,זכויות
המטופל מוגנות על ידי חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,הקובע כי הזכויות לחיי ולשלמות הגו ה
זכויות יסוד 155.באופ ספציפי יותר ,זכויות המטופלי מעוגנות בשני חוקי עיקריי :חוק ביטוח

MINISTER FOR HEALTH AND MINISTER FOR MEDICAL RESEARCH & JAN MCLUCAS – MINISTER FOR 146
)HUMAN SERVICES, ALL GENDER DISCRIMINATION TO BE REMOVED FROM MEDICARE (2013
http://pandora.nla.gov.au/pan/141595/20130902-0954/www.health.gov.au/internet/ministers/
.publishing.nsf/Content/B649297F6FA6BBFBCA257BB200118F7A/%24File/TP086.pdf

147
148
149
150
151
152
153
154
155

ש.
גרוס "הטרונורמטיביות כבעיה בריאותית" ,לעיל ה"ש .8
אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ,כ"א ) 1037 ,31נפתחה לחתימה ב,1966
)אושררה ונכנסה לתוק ב.(1991
יצוי כי חובתה של כל מדינה לפעול לקידו הזכות לבריאות ,כמו יתר הזכויות החברתיות ,היא "עד כדי
מירב המקורות העומדי לרשותה" ,כאמור בסעי 2א לאמנה.
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,כ"א ) 269 ,31נפתחה לחתימה ב ,1966אושררה ונכנסה
לתוק בשנת .(1992
ש ,ס' .3
ש.
ש ,ס' .5
ראו ס'  2ו– 4לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו .זכויות אלו מעוגנות ג מכוח הפסיקה הענפה שבעקבות
החוק ,על חלקה נית לקרוא לעיל בפרק .3
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בריאות ממלכתי ,התשנ"ד– ,1994וחוק זכויות החולה .חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי" :ביטוח
הבריאות הממלכתי לפי חוק זה ,יהא מושתת על עקרונות של צדק ,שוויו ועזרה הדדית" )סעי 1
לחוק( .החוק קובע ג כי "שירותי הבריאות יינתנו תו שמירה על כבוד האד ,הגנה על הפרטיות
ושמירה על הסודיות הרפואית" )סעי )3ה(( .חוק זה מגדיר את משמעותה וגבולותיה של "הזכאות
לשירותי בריאות" של תושבי מדינת ישראל 156ומתווה מסגרת ערכית ייחודית המושתת על סל ערכי,
ובה ער הסולידריות .ער זה הוא בעל יסודות קהילתניי מחד וסוציאליסטיי מאיד ,המשרטט
יחסי חברתיי המבוססי ג על תלות הדדית ולא על יסודות אינדיבידואליסטי ליברליי בלבד157.
מבי שני החוקי לעיל ,חוק זכויות החולה רלוונטי במיוחד לענייננו .הוא מעג את זכויותיה של
מטופלי בקבלת טיפול רפואי .החוק מעג את זכות המטופל לטיפול רפואי נאות ושוויוני ואת
השמירה על כבודו ופרטיותו 158.עיקר התרומה והשינוי שיצר החוק היה בחיזוק הזכות להסכמה מדעת
המחייבת את המטפל לספק למטופל את מלוא המידע הרפואי הנדרש לצור מת הסכמה מודעת
ומושכלת לקבלת הטיפול הרפואי ,על פי ההוראות המנויות בחוק 159.בנוס ,החוק עיג ג את זכותו
של המטופל למידע רפואי על אודותיו 160,לרבות עיו בו והעתקתו 161.זכויות אלו זכו ג לפיתוח ניכר
בפסיקה .זכות החולה לאוטונומיה בקבלת טיפול רפואי כזכות מסגרת הוכרה בעניי דעקה הנזכרת
לעיל ,והיא מכילה בתוכה בי היתר את החירות של אד להתנגד להתערבות בגופו ללא הסכמה162.
בצדה עומדת ,כאמור ,זכות המטופל לפרטיות ולכבוד לאור כל שלבי הטיפול 163.מדובר בזכויות
יסוד ביחסי מטפל מטופל ,המשפיעות על הלגיטימיות האתית מוסרית לביצוע הטיפול164.
אימו דוקטרינת ההסכמה מדעת וחקיקת חוק זכויות החולה בשנת  1996מבטאי מעבר מהגישה
הפטרונית למטופלי לכיוו הגישה האוטונומיסטית 165.בהתא ,לאחר חקיקת החוק עדכ משרד
הבריאות את הנהלי וא קבע נהלי חדשי ליישומ של זכויות אלו לאור המצב המשפטי החדש166.

 156ס'  3לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד–.1994

Aeyal Gross, The Right to Health in Israel Between Solidarity and Neo-liberalism, in THE RIGHT TO 157
& HEALTH AT THE PUBLIC/PRIVATE DIVIDE: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY 159 (Aeyal Gross
).Colleen Flood Eds., 2014

158
159
160
161
162
163
164
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פרק ג' לחוק זכויות החולה.
פרק ד' לחוק זכויות החולה .ראו ג נילי קרקואייל דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה,
תשנ"ו–) (2008) 1996להל :קרקואייל דוקטרינת ההסכמה מדעת(.
ס'  18לחוק זכויות החולה.
ס' 18א לחוק זכויות החולה.
עניי דעקה ,לעיל ה"ש .105
לפי ס' )10א( לחוק זכויות החולה "מטפל ,כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכ כל עובד אחר של
המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי".
יצוי כי כללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית ג ה מהווי מקור נורמטיבי לזכויות אלו :ההסתדרות
הרפואית בישראל הלשכה לאתיקה אתיקה רפואית :כללי וניירות עמדה )אבינע רכס עור .(2014 ,ראו
ש ,ס' ד.1.ז ,לעניי הסכמה מדעת; ס' ד.1.ה ,לעניי פרטיות; ס' ד.1.ו ,לעניי מסירת מידע רפואי; פרק ב,
לעניי עקרו האוטונומיה .לעיו בכללי ראו באתר ההסתדרות הרפואיתwww.ima.org.il/Ima/ :
.FormStorage/Type8/EthicalCode2014.pdf
קרקואייל דוקטרינת ההסכמה מדעת ,לעיל ה"ש  ,159בעמ' .12–11
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ,לעיל ה"ש .115
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בעבר דגלה מערכת היחסי בי רופא ומטופל בכניעות המטופל לרופא כמפתח לקשר הטיפולי167,

אול הפרטת המערכת והתרחבות של ספקי השירותי בתחו יחד ע שינוי מעמד החולה עקב
עליית של זכויות החולה הפכו את שוק הבריאות לבעל אופי יותר "צרכני" שבו האוטונומיה של
החולה ושביעות רצונו עלו בסדר העדיפויות168.
על א שינוי הפרדיגמה ביחסי רופא–מטופל עקב ההכרה בזכויות החולה ,האינטראקציה
היומיומית בי רופאי למטופלי מורכבת יותר ואוטופית פחות מכפי שהיא משתקפת מספר
החוקי 169.אגד זכויות החולה הוא עול מושגי המבטא מתח אינהרנטי בי האוטונומיה של
המקצוע מחד לבי האוטונומיה של המטופל מאיד .האינטרסי המתחרי ה חופש פעולה ושיקול
הדעת המקצועי ,עצמאות הרופא ,יעילות הטיפול וביטחו הרופאי ,ומנגד ערכי כגו הסכמה מדעת,
פרטיות החולה ,כבודו וחירותו וכ הלאה .התמהיל בי האינטרסי משתנה ממקרה למקרה.
א/נשי אינטרסקס סובלי מאי כיבוד של זכויותיה במערכת הבריאות ,באופ המהווה הפליה
והדרה חברתית .כפי שנראה להל ,בשל החרדה החברתית מפני האינטרסקסואליות והסטראוטיפי
המגדריי הקיימי בחברה ,א/נשי אינטרסקס נתוני למציאות שבה האוטונומיה הגופנית נשללת
מה ,פרטיות נפגעת ,יכולת קבלת ההחלטות נשללת מה והליכי המסבי לה כאב וסבל מבוצעי
בה בלא הסכמת .כפי שמראה גרוס בהקשר של זכות של א/נשי להט"ב לבריאות 170,מצב זה
פוגע בזכות של א/נשי אינטרסקס לבריאות בשתי דרכי :ראשית ,בשל הפרת הזכויות והפגיעה
הגופנית עצמ; שנית ,משו שהיחס הפטרוני והמפלה של מערכת הבריאות כלפי א/נשי אינטרסקס
יוצר עבור התנסות שלילית אשר עלולה להניא אות מלהיזקק לשירותי בריאות במקרה הצור ,כפי
שקורה אצל טרנסג'נדרי ,ביסקסואלי ,לסביות והומואי הזוכי ליחס מפלה מצד מערכת
הבריאות171.
בהמש חלק זה נבקש לדו בשלוש הפרות מרכזיות של זכויותיה של א/נשי אינטרסקס במערכת
הבריאות :הפגיעה בבריאות הפרט ,הזכות לצנעת הגו והזכות לקבלת מידע רפואי.
 .1הזכות לבריאות במובנה השלילי :פגיעה בבריאות הפרט

הזכות לבריאות ,בדומה לזכויות הכלכליות חברתיות האחרות ,נתפסת במשפט הישראלי בדר כלל
כזכות חיובית .דהיינו ,מדובר על זכות המקימה חובה לרשות המנהלית לעשות מעשה פוזיטיבי .עיקר
הדיוני בזכות לבריאות עוסקי בהקצאת משאבי כלכליי לשירותי הבריאות השוני על ידי

167

168
169
170
171

עע"מ  6219/03פלונית נ' משרד הבריאות ,פ''ד נח) ,145 (6פס'  7לפס' דינו של השופט חשי ):(2004
"יחסי רופא–חולה – כמות :יחסי מטפל–מטופל – מעיקר ומטבע אי ה יחסי בי גורמי שווי
כוחות .הרופא – כבענייננו – מחזיק בסמכות ,ובידו א הכוח ,הידע ,המיומנות והכלי לאבחו מצבו של
המטופל ולטיפול בו .בהבעת נעדר המטופל עלהרוב ידע ,מיומנות וכלי הנדרשי להתמודד ע מצבו;
נזקק הוא לרופא ותלוי הוא בו .רווחתו ,נוחותו ובריאותו של החולה – לעתי :חייו ממש – תלויי
ברופא".
מיר אפשטיי "בריאות ,שוק וחירותכביכול :חוק זכויות החולה בהקשר היסטורי" רפואה משפט 6 ,22
).(2000
נילי קרקואייל "המשפט כאמצעי לשינוי חברתיהמקרה של דוקטרינת 'ההסכמה מדעת'" הא המשפט
חשוב ) 523דפנה הקר ונטע זיו עורכות.(2010 ,
גרוס "הטרונורמטיביות כבעיה בריאותית" ,לעיל ה"ש .8
ש.
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המדינה 172.ע זאת ,לזכות לבריאות יש ג היבט שלילי .עד כה עסקה בכ הפסיקה בעיקר בהקשר של
רשלנות רפואית והסכמה מדעת .בהקשר החוקתי מנהלי ,איסור פגיעה בזכות לבריאות במובנה
השלילי ,פירושו הוראה נגטיבית לרשות המנהלית להימנע מעשיית מעשה מסוי .זאת ,כדי להימנע
מפגיעה בבריאותו של הפרט .הפסיקה בעניי ההיבט השלילי של הזכות לבריאות נמצאת בראשית
דרכה בלבד ,ופסק הדי העיקרי של בית המשפט העליו העוסק בנושא זה הוא בעניי אבו מדיג173.
בעניי אבו מדיג נדרש בית המשפט העליו לשאלת חוקיות השימוש בחומרי ריסוס על ידי רשות
מנהלית ,שעה שאותו ריסוס פוגע בבריאות התושבי החיי בקרבת מקו 174.בהסתמ על חוות דעת
מקצועיות ,נפסק כי השימוש בחומרי הריסוס על ידי מינהל מקרקעי ישראל פגע בבריאות של תושבי
הכפרי הסמוכי ,וזאת בי היתר בדר של פגיעה בפריו וגרימת הפלות 175.אליבא דפסיקת העליו,
מדובר בפגיעה בזכות לבריאות ,הנגזרת מ הזכויות החוקתיות לכבוד ולשלמות הגו ,אשר אינה
מידתית176.
העקרונות שקבע בית המשפט העליו בעניי אבו מדיג ,עשויי להוות בסיס לבחינת האופ שבו
הזכות לבריאות מהווה המשגה ראויה לחוויותיה של א/נשי אינטרסקס .זכות של א/נשי
אינטרסקס לבריאות ,הנגזרת מזכות החוקתית לכבוד 177,מופרת באופ קבוע תחת משטר הטיפול
הנוכחי בא/נשי אינטרסקס )שעוג לראשונה בנוהל  39/86ועוג מחדש בנוהל  ,(16/2014שכ
הפרקטיקה הנוכחית מאפשרת את כפיית של טיפולי רפואיי אשר תוצאת היא פגיעה גופנית או
נפשית .למעשה ,הזכות לבריאות במובנה השלילי מופרת כל אימת שמבוצעי בא/נשי אינטרסקס
טיפולי שתכלית שיו מגדרי ,העלולי לפגוע באפשרות להביא ילדי לעול )פריו( ,לפגוע
בתפקוד המיני או לגרו לה פגיעה נפשית הנובעת מחיי במגדר שאינו תוא את המגדר שעמו ה
מזדהי ,או מתחושות של בושה ושנאה עצמית 178.היא מופרת כל אימת שמבוצעי בה טיפולי
פלסטיי שה קוסמטיי באופיי ,המסבי לה כאב וסבל .היא מופרת כל אימת שמדובר בטיפולי
נמשכי משוללי הצדקה רפואית ,הגוזרי על העוברי אות שני ארוכות של טיפולי כואבי,
נטילת תרופות וביקורי בבתי חולי .ברי כי נוס על הפרת הזכות לבריאות במובנה השלילי ,מופרת
במקרי אלו ג זכות של א/נשי אינטרסקס לשלמות הגו ,המעוגנת כאמור בחוק יסוד :כבוד
האד וחירותו179.

172
173
174
175
176
177
178
179
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אייל גרוס "בריאות בישראל :בי זכות למצר" זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל ) 437יור
רבי ויובל שני עורכי.(2004 ,
בג  2887/04אבו מדיג נ' מינהל מקרקעי ישראל ,פ"ד סב).(2007) 57 (2
ש ,פס'  3–1לפסק דינו של השופט ג'וברא.
ש ,פס'  9–8לפסק דינו של השופט ג'וברא.
ש ,פס'  48–27לפסק דינה של השופטת ארבל.
ס'  2לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו.
לביקורות על הגישה הרפואית לאינטרסקס והנזקי הכרוכי בגישה הניתוחית ראו מור ,סודאי ושי ,לעיל
הערת כוכבית ,בעמ' .120–115
בהקשרי אחרי נקבע כי חדירה לגופו של אד בלא הסכמתו תו גרימת השפלה או כאב פוגעת בזכות
לשלמות הגו .ראו למשל בג"  355/79קטל נ' שרות בתי הסוהר )פורס בנבו.(10.4.1980 ,
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השופטת ארבל מציינת כי ג פגיעה קלה בבריאותו של אד על ידי רשות מנהלית ,כגו גרימת
קשיי נשימה קלי או גירוי קל בעיניי ,מהווי פגיעה בזכויותיו החוקתיות 180.הפגיעות המתוארות
על ידי פעילי אינטרסקס ,ה חמורות אלפי מוני .למשל ,הסרה או הקטנה של דגדג מוגדל ,המונעת
מנשי אינטרסקס להגיע לאורגזמה; הסרת של גונדות הדומות מדי לאשכי ,השוללות את האפשרות
להביא ילדי לעול; או שימוש בתרופות לאיזו הורמונלי ,הפוגעות בתפקוד הפיזיולוגי של הגו .כל
אלו פרקטיקות רפואיות המתוארות על ידי פעילי אינטרסקס בישראל ,וכ ג מתועדות ברחבי
העול181.
סביב הפרקטיקות הנזכרות מעלה מרח ענ כבד של אי חוקיות ,ובייחוד לאור העובדה
שההחלטות הקשורות בה אינ מתקבלות בשיתו המטופל או המטופלת .מערכת הבריאות הישראלית
מתעלמת מ ההשלכות החמורות של הטיפולי בא/נשי אינטרסקס על בריאות ,ומעמידה את
הנורמליזציה המינית מגדרית שלה כבעלת חשיבות רבה יותר .במקרי רבי יש בכ משו פגיעה
בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכות של א/נשי אינטרסקס לבריאות במובנה השלילי.
 .2פגיעה בזכות לבריאות בדר של פגיעה בפרטיות ובצנעת הגו
הזכות לצנעת הגו מופיעה במשפט הישראלי בפסיקות שונות וממוקמת בעיקר במסגרת הזכות
לפרטיות כפי שעוגנה בדברי חקיקה שוני .זכות זו עוגנה בסעי  10לחוק זכויות החולה ומחייבת
מטפלי לשמור על פרטיות המטופל ועל כבודו לאור כל שלבי הטיפול .על מנת לעמוד על היקפה
ועל תוכנה של הזכות לפרטיות ולצנעת הגו בהקשר הרפואי נבח את עיצובה בהקשרי שאינ
רפואיי וננסה להקיש מה לענייננו.
בטר נעשה כ ,נעמוד על ההבדלי הרלוונטיי בי הזכות לפרטיות וצנעת הגו בהקשר זה ,לבי
הזכות להסכמה מדעת .הזכות להסכמה מדעת היא ללא ספק המשגה משפטית ראויה לעוול החברתי
שנגר לא/נשי אינטרסקס ,כפי שתיארנו בהרחבה במקו אחר 182.בפסיקה נקבע כי אי לנתח אד
בלא הסכמתו שניתנה לאחר גילוי המידע המרבי ,הכוללת מידע בדבר הסיכוני של ההלי הרפואי183,
זולת מקרי חריגי 184:במצב חירו פיזי המסכ את חייו של המטופל; 185במצב שבו גילוי המידע
מסכ את שלומו של המטופל; 186וכ א במהל הטיפול הרפואי התגלה פרט בלתי צפוי המהווה
סכנה חמורה לשלו המטופל 187.נקבע בפסיקה כי המבח לשאלת הפרת הזכות להסכמה מדעת הוא
כי "המטופל לא היה מסכי לטיפול אילו נמסר לו המידע הדרוש" 188.תכליתה של ההגנה על הזכות

 180עניי אבו מדיג ,לעיל ה"ש  ,173פס'  28–27לפסק דינה של השופטת ארבל.

Summary of Intersex Health Issues, OII AUSTRALIA – INTERSEX AUSTRALIA (Aug. 24, 2012), 181
.https://oii.org.au/wp-content/uploads/2012/09/OII-Aus-Health-Summary-20120824.pdf

182
183
184
185
186
187
188

מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .134–128
ע"א )מחוזי י(  6347/05ראוב נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות ,פס'  12–10לפסק דינה של השופטת
אפעלגבאי )פורס בנבו.(12.1.2006 ,
ע"א  6153/97שטנדל נ' שדה ,פ"ד נו).(2002) 746 (4
ש ,פס'  8לפסק דינה של השופטת דורנר.
ש.
ש.
ש ,פס'  18לפסק דינה של השופטת דורנר.
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להסכמה מדעת היא הגנה על האוטונומיה של הפרט בקבלת החלטות הנוגעות לגופו 189,לתק את
פערי הכוחות בי הרופא למטופל 190,לתרו לשיפור הטיפול בדר של יצירת דיאלוג בי הרופא
למטופל והגדלת הנגישות של המטופל למידע191.
עמדנו זה מכבר על האופני שבה זכות של קטיני אינטרסקס להסכמה מדעת מופרת :כשה
והוריה אינ מיודעי על ההשלכות הנפשיות והפיזיולוגיות מרחיקות הלכת של הטיפולי;192
כשמצב הנפשי של ההורי והלחצי הסביבתיי עליה מונעי קבלת החלטה מתו רצו חופשי
אמיתי; 193וכאשר הסכמת ההורי נתפסת כתחלי להסכמת הקטי וכהצדקה להדרתו מקבלת
ההחלטות לגבי גופו 194.א לצד כל אלו ,יש להבי ג כי הזכות להסכמה מדעת היא המשגה משפטית
בעלת מגבלות אינהרנטיות .הסכמה מדעת היא זכותו של אד חולה או מטופל ,ועיקר של הפסיקות
בנושא עוסקות במקרי שבה הטיפול שעבר לא תא את ציפיותיו ,או שטיב הסיכוני הטמוני
בטיפול לא הוסברו לו כיאות 195.דהיינו ,המשגת העוול שנגר לא/נשי אינטרסקס כפגיעה בהסכמה
מדעת ממשיגה את האינטרסקסואליות כמצב של מחלה ,או מצב המצרי טיפול רפואי .הנחת יסוד זו
מהווה חלק מתהלי הדרת196.
לכ ,הכרחי לדעתנו לבחו את שאלת ההסכמה לניתוח ג מחו להקשר של ריפוי ממחלה .הזכות
לפרטיות ולצנעת הגו היא המשגה ראויה בהקשר זה ,שכ פסקי הדי אשר פיתחו דוקטרינה זו בחנו
את זכותו של הפרט לא לעבור ניתוח מול אינטרס שהוא חברתי במהותו .פסקי הדי הללו ה מ
התחו הפלילי ,והמחלוקת הערכית העיקרית בה היא בי זכות האד להימנע מהתערבות כירורגית
שהוא מסרב לה ,לבי הצור החברתי בגילוי האמת .אנו סבורות כי הבנת תעזור ליצור אנלוגיות
למצב של א/נשי אינטרסקס ,אשר ג ההתערבויות הכירורגיות בגופ מושפעות מנימוקי חברתיי
ותרבותיי .המשגה זו משתלבת היטב ג ע הזכות לספר את סיפור חיי החולשת על הדיו כולו,
לתפיסתנו.
בעניי ועקני 197נדו מקרה שבו שוטרי הכריחו חשוד לשתות מי מלח ,אשר גרמו לו להקיא את
הסמי שבלע קוד לכ .בית המשפט העליו ד בשאלה א הראיה הושגה תו פגיעה בפרטיותו של
המתלונ .בסופו של דבר הכריעה דעת הרוב כי לא מדובר בפגיעה בפרטיות .ע זאת ,ייתכ שתוצאה זו
נבעה מהעובדה שבתקופה שבה נית פסק הדי ,טר חקיקת חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,היקפה
של הזכות לפרטיות במשפט הישראלי היה צר מהיקפה לאחר לחקיקת חוק היסוד 198.לפי פסיקתו של
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
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ע"א  1303/09קדוש נ' בית החולי ביקור חולי ,פס'  26לפסק דינו של השופט עמית )פורס בנבו,
.(5.3.2012
ש.
ש.
מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .129
ש ,בעמ' .132–130
ש ,בעמ' .134–132
ראו לעניי זה עניי דעקה ,לעיל ה"ש  ;105עניי ראוב ,לעיל ה"ש  ;183עניי שטנדל ,לעיל ה"ש 184
ועניי קדוש ,לעיל ה"ש .189
מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .101
ד"נ  9/83בית הדי הצבאי לערעורי נ' ועקני ,פ"ד מב).(1988) 837 (3
עומר טנא "הזכות לפרטיות בעקבות חוק יסוד כבוד האד :מהפ מושגי ,חוקתי ורגולטורי" קרית
המשפט ח .(2009) 43–40 ,39
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השופט ב )בדעת מיעוט( ,א חדירה לביתו של אד היא פגיעה בפרטיותו ,הרי שקל וחומר שחדירה
לגופו ללא הסכמתו היא פגיעה בפרטיותו199.
בעניי קורטא 200עמד לדיו מקרה שבו נאש שבלע שקיות המכילות כמות גדולה של הרואי
נותח על א חוסר הסכמתו ,בשל קביעת הרופאי שהשקיות שבקיבתו יביאו למותו א לא יבוצע
הניתוח .נפסק כי שימוש בשקיות אלה )שהוצאו מקרביו במהל הניתוח( כראיות ,אינו מהווה פגיעה
בפרטיות ,שכ ה הושגו אגב ניתוח שתכליתו הצלת חיי הנאש 201.ע זאת ,השופטי סייגו קביעה זו
בסייגי חמורי 202.באותו עניי קבע בית המשפט העליו קריטריוני מחמירי למקרי שבה ניתוח
שלא בהסכמתו של אד לא יהווה פגיעה בלתי סבירה בפרטיותו ובכבודו :מטרת הניתוח צריכה להיות
חשובה במיוחד ,כגו "להצלת חיי אד או למניעת תוצאות חמורות לבריאותו"; 203על המנתחי
להיות מונעי א ורק משיקולי רפואיי; 204על הניתוח להיות כזה שאינו מסכ בנזק ארו טווח או
נכות ,למעלה מ המקובל בכל התערבות כירורגית; 205על המטופל להיות בלתי כשיר לחלוטי לתת
הסכמה 206או לסרב לתת הסכמה כאשר ברור כי "ההתנגדות להתערבות רפואית נובעת מחששות
שאינ קשורי בשאלות רפואיות"; 207על ההתנגדות להיות כזאת שאינה נובעת מ"חשש ממשי
לתוצאות הניתוח"208.
נית לבחו את הניתוחי בקטיני אינטרסקס לאור המבחני שנקבעו בפסיקת בית המשפט
העליו :גופ של א/נשי אינטרסקס הוא מבצר ,והניתוח מהווה "התפרצות" אליו בלא הסכמה;
מדובר בניתוח קוסמטי ,אשר לא נועד להציל חיי; הרופאי שוקלי שיקולי של נורמות תרבותיות
ורצו המשפחה והחברה ,ולא שיקולי רפואיי גרידא; הניתוח הוא בעל תוצאות ארוכות טווח ובלתי
הפיכות ,העלולות לפגוע בהנאה המינית ,בפריו ,בגיבוש הזהות המינית ובבריאות הנפשית; הקטיני
אינ מסוגלי לתת את הסכמת; רבי מה חשי בדיעבד כי הניתוח פגע בכבוד ,והיו מעדיפי
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עניי ועקני ,לעיל ה"ש  ,197פסק דינו של השופט ב.
ע"פ  480/85קורטא נ' מדינת ישראל ,פ"ד מ).(1986) 673 (3
השופט ב א השווה את הדי החל על הנאש לבי "דינו של המנסה להתאבד" .ש ,פס'  5לפסק דינו
של השופט ב.
ש ,פס'  5לפסק דינו של השופט ב" :אי ,לדעתי ,לאל אד להסכי להשתלת לב מלאכותי ,כאשר הוא
חושש מחיי בה יהיה גופו קשור למכשירי שוני תו סבל חמור ,ומעדי הוא להסתכ במוות על צורת
חיי שכזאת .כמו כ נראה לי ,כי יש לכבד את רצונו של אד ,אשר מסרב להסכי לניתוח מוח ,כאשר אי
הוא מוכ לקבל על עצמו את הסיכו ,הקיי בנסיבות ,שמא כתוצאה מכ יאבדו לו כוח זיכרונו וצל
אנוש .מסופקני ג ,א חייב אד להסכי לקטיעתה של רגלו ,א כדי להציל את חייו ,א הוא סבור ,כי
חיי נכות אינ חיי עבורו".
ש ,פס'  5לפסק דינו של השופט בייסקי.
ש ,פס'  4לפסק דינו של השופט בייסקי.
"כאשר מההתערבות עצמה אי נשקפי סיכוני מיוחדי מעבר למקובל מניתוח או מהתערבות מאותו
סוג וכאשר אי קיי חשש לנכות מהותית" .ש ,פס'  7לפסק דינו של השופט בייסקי.
ש ,פס'  5לפסק דינו של השופט ב.
ש ,פס'  5לפסק דינו של השופט בייסקי.
ש ,פס'  5לפסק דינו של השופט בייסקי.
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שלא לעבור אותו 209.כמו כ ,ההחלטה על ביצוע ניתוח בגיל צעיר לעתי מחייבת את האד
האינטרסקס לעבור ניתוחי נוספי בהמש חייו ,ובכ להפו לתלוי במערכת הבריאות.
קושי זה מתחדד כאשר מביאי בחשבו את העובדה שרבי מהטיפולי והניתוחי לשיו מיני
ומגדרי נעשי בעת היותו של האד קטי ,ובלא מת משקל סביר לעמדתו ,ושוללי מא/נשי
אינטרסקס את הזכות והאפשרות להכריע בי השיקולי השוני :הרצו בשיו מגדרי מובהק ,מול כאב
וסבל שהמטופל עשוי לסבול מה; הרצו במראה נורמטיבי של איברי הרבייה ,מול האפשרות של
פגיעה באפשרות להנאה מינית; הרצו למנוע חריגות חברתית ,מול האפשרות של פגיעה בפריו210.
לפיכ ,ניתוחי בקטיני אינטרסקס בלא הסכמת מהווי פגיעה בצנעת גופ ,אשר יש בה משו
פגיעה בזכות לפרטיות ,לבריאות ולכבוד.
 .3פגיעה בזכות לקבלת מידע רפואי
דר נוספת שבה נפגעות זכויותיה של א/נשי אינטרסקס במערכת הבריאות ,היא אי העברת מידע
רפואי חיוני .מדובר במידע העוסק בהיות אינטרסקס ,בטיפולי שעברו ,במטרת של התרופות שה
לוקחי וכדומה .מדובר בפגיעה בזכותו של הפרט לקבלת מידע הנוגע לחייו ,בפגיעה באוטונומיה שלו
ובזכותו לשלוט בגורלו ולספר את סיפור חייו.
הזכות לקבלת מידע רפואי שואבת את כוחה ג מ הזכות לפרטיות ,שכ מושא שליטתה העיקרי
של הזכות לפרטיות הוא מידע 211.הגדרת הזכות לפרטיות על פי בירנהק היא "היכולת של אד לקבוע
בעצמו ,למע עצמו ,איזה מידע לשת ע אחרי ומתי ,איזה מידע על אודותיו יועבר ולמי ,לאילו
מטרות ,מתי ובאילו תנאי ,וג איזה מידע יגיע אליו" 212.הוא מוסי כי בהיעדר מודעות ויכולת
שליטה על מידע על אודותינו "האוטונומיה שלנו נפגעת ] [...אד שאינו שולט במידע על אודותיו אינו
עוד ריבו לעצמו; הוא מסווג ומתויג על ידי אחרי בלי שנשאל ,בלי שיש לו השפעה על הסיווג וללא
זכות ערעור" 213.מילי אלו ,הג שנכתבו בהקשר אחר ,יפות לתיאור מצב של א/נשי אינטרסקס
שמידע על טיפולי שבוצעו בה בילדות נשלל מה ,ה בזמ אמת )ג כשמדובר בילדי בגילי
מאוחרי יחסית( וה בדיעבד.
בנוס ,זכותו של מטופל למידע רפואי מעוגנת ה בחקיקה וה בפסיקתו של בית המשפט העליו.
על פי חוק זכויות החולה" ,מידע רפואי" הוא "מידע המתייחס באופ ישיר למצב בריאותו הגופני או
הנפשי של מטופל או לטיפול הרפואי בו" 214.חוק זכויות החולה קובע מפורשות כי לחולה קיימת
זכות לקבל מידע רפואי על אודותיו 215,ומגדיר את קבלת מלוא המידע הרפואי כתנאי לקיומה של
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יצוי כי העובדה שהטיפולי הרפואיי בא/נשי אינטרסקס קשורי במיניות ,מזמנת צורות נוספות של
פגיעה בפרטיות .ראו כתיבתנו בנושא במקו אחר :מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .139–134
לנושא השלכות הניתוחי באינטרסקס ,ראו  ,Summary of Intersex Health Issuesלעיל ה"ש .181
מיכאל בירנהק מרחב פרטי :הזכות לפרטיות בי משפט לטכנולוגיה .(2010) 91
ש ,בעמ' .25
ש ,בעמ' .91
ס'  2לחוק זכויות החולה.
על פי ס' )18א( לחוק זכויות החולה" :מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי
מהרשומה הרפואית ,לרבות העתקה ,המתייחסת אליו".
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די זה שאינו אחד :על א/נשי אינטרסקס והמשפט הישראלי

הסכמה מדעת 216.בעניי דעקה ,עמד בית המשפט העליו על חשיבות קבלת מידע מלא לפני טיפול
רפואי ,לרבות התערבות כירורגית 217.בעניי הסתדרות מדיצינית הדסה עי כר 218נקבע כי הזכות
לקבל מידע רפואי חלה ג רטרואקטיבית ,על טיפולי שבוצעו בעבר ,כנגזרת מחובת הזהירות הכללית
אשר הרופא ובית החולי חבי לחולה ,ומזכותו של כל אד למידע על עצמו כחלק מכבודו
ומהאוטונומיה של הרצו החופשי שלו219.
א שהאמור בחוק ובפסיקה אינו משתמע לשתי פני ,אי זהו הנוהג בשטח בכל הנוגע לטיפולי
בקטיני אינטרסקס .סיפורי החיי של הפעילי בפרויקט זכויות אינטרסקס חושפי הסתרה שיטתית
של מידע רפואי ,ה לפני הטיפול )מקטיני בגילי שבה ה כשירי להבי את אשר נעשה בגופ(,
וה אחרי הטיפול )מקטיני ומבגירי כאחד( .לעתי קרובות ,עצ האינטרסקסואליות מוסתר
מא/נשי אינטרסקס .א לילדה אינטרסקס בת  11סיפרה כי בשנת  2009ייע לה רופא להסתיר מבתה
את היותה אינטרסקס ,ולטעו שהניתוחי ה לטיפול ב"סרט" 220.לעתי הפוני לפרויקט מתארי
מצב שבו מידע הוסתר לא רק מהמטופל ,אלא ג מהוריו 221.הסוציולוגית מעודד דנו מתייחסת
להסתרת המידע מהאד האינטרסקס כחלק מתהלי ההבניה החברתית תרבותית של
האינטרסקסואליות כ"סודית" ומהשתקתה 222.חובת הגילוי בהקשר זה חלה לדעתנו ה על ההורי וה
על הצוות הרפואי ,א ההשלכות של הפרת חובה זו עשויות להשתנות223.
פגיעה בזכויותיו של אד אינטרסקס בדרכי האמורות לעיל ,עשויה להקי לו אפשרויות פעולה
משפטיות שונות .במקו אחר סקרנו את יתרונותיה וחסרונותיה של הליטיגציה ,העשויה להתבטא
בעתירות מנהליות נגד התנהלותה של מערכת הבריאות או בהגשת תביעות נזיקיות נגד רופאי ובתי
חולי 224.א שהתדיינות משפטית עשויה להוביל לשיפור במצב זכויותיה של א/נשי אינטרסקס,
קיימי קשיי רבי העשויי למנוע מה לעשות כ .בכלל ,הקושי בתרגו עוול חברתי לסעד
משפטי בסכסו פרטי ,הקושי במציאת אד מקרב האוכלוסייה המוחלשת שיישא על גבו את מחיריה
הכלכליי והנפשיי של תביעה ,וכ ג הקושי בשכנועו של בית משפט בצור בשינוי חברתי בעת
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על פי ס' )13ב( לחוק זכויות החולה" :לש קבלת הסכמה מדעת ,ימסור המטפל למטופל מידע רפואי
הדרוש לו ,באורח סביר ,כדי לאפשר לו להחליט א להסכי לטיפול המוצע".
עניי דעקה ,לעיל ה"ש .105
רע"א  1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה עיכר נ' גלעד ,פ"ד מט).(1995) 516 (2
ש ,פס'  11לפסק דינו של הנשיא )בדימ'( ברק . ,ובדבריו ש" :עומדת לו לחולה הזכות לקבל מידע על
הטיפול הרפואי שקיבל בבית החולי .כנגד זכות זו עומדת חובת הרופא ובית החולי למסור לחולה את
המידע שביד באשר לטיפול שקיבל ,תוצאותיו ועלילותיו ] [...זכות זו נגזרת מחובת הזהירות הכללית
אשר הרופא ובית החולי חבי לחולה .היא נגזרת מזכותנו לדעת על עצמנו ,המהווה ביטוי לאוטונומיה
של הרצו הפרטי של האד והמבטאת את כבודנו כאד ] [...אכ ,כש שיש לו לאד הזכות לדעת מה
ייעשה בגופו ,כ עומדת לו הזכות לדעת מה נעשה בגופו".
דברי שנאמרו בשולח עגול בנושא אינטרסקס שנער באוניברסיטת חיפה )) (23.3.2010הפרוטוקול
נמצא בידי המחברות(.
ש .לעיו מעמיק בשאלת מעורבות ההורי בטיפולי הרפואיי ובשאלות טובת הילד מול טובת ההורי
ראו מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .123–120
מעודד דנו ,לעיל ה"ש  .2ספרה המרתק של מעוד דנו כולל סיפורי אישיי רבי של א/נשי אינטרסקס
והורי לא/נשי אינטרסקס המספרי על חווית הסוד וההתמודדות עמה.
ככלל ,הדיו במישור היחסי בי א/נשי אינטרסקס לבי הוריה חורג מגבולות פרק זה.
מור ,סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .154–151
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שג הוא עצמו נתו להשפעת הנחות היסוד התרבותיות אשר יצרו את העוול 225.קשיי אלו עמדו ג
ברקע ההחלטה של הפעילי באר לפנות לדר הרגולציה ,כלומר לשינוי הנוהל דר עבודת סנגור מול
משרד הבריאות226.

ה" .מי מנהלי" :ציו המי בתעודות רשמיות
הזירה הנוספת שבה בחרנו להתמקד בפרק זה היא זירת הרישו המנהלי של המי בתעודות רשמיות,
נושא המעורר עניי רב בשני האחרונות .בפרק זה נכנה אותו "המי המנהלי" .מי מנהלי הוא זה אשר
נקבע בתעודות רשמיות שמנפיקה המדינה כגו תעודת לידה ,תעודת זהות ,רישיו נהיגה ,דרכו וכ
הלאה ,ואינו בהכרח זהה ל"מי הרפואי" אשר נקבע על ידי סמכות רפואית .נדמה כי המי המנהלי הוא
הביטוי המשפטי הנפו ביותר לקביעת מינו של אד ,ומכא העניי הרב שהוא מעורר 227.נדמה כי
הדיו במי המנהלי מחדד סוגיות שבה דנו במסגרת פרק זה קוד לכ ,ה בהקשר של הזכות לעצב את
סיפור חיי כאשר נדרש האד להתנהל מול הרשויות במסגרת "הזהות המנהלית" ,וה בהקשר של
זכויות במערכת הבריאות כאשר המודל של בינריות מינית וקטגוריות מי קשיחות מכריע במידה רבה
את הנגישות לשירותי אלו.
הטענה הכללית בעניי זה היא כי יש לאפשר לא/נשי החשי שאינ משתייכי לאחת
מקטגוריות המי המקובלות במסמכי אלו אפשרויות ציו נוספות ומגוונות יותר ,למשל ) FMזכר
ונקבה( או ) Xבלתי ידוע( .נגזרות שונות של המאבק להכרה במי שלישי נית לזהות במקומות שוני
ברחבי העול :ארצות הברית 228,הודו 229,נפאל 230ועוד .אמנ המאבק בנושא זה הוא משני למאבק
להפסקת הניתוחי בא/נשי אינטרסקס וההפליה נגד ,במסגרת המאבק הכולל של התנועה לזכויות
אינטרסקס ,א חשיבותו רבה .הוא מסתמ כמאבק השזור בתו ההקשר הרחב של פוליטיקת הזהויות
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ש.
לדיו במהלכי לשינוי הנוהל ראו לעיל תתפרק ב)3.ב() .(2ליתרונות וחסרונות אפיק הרגולציה ראו מור,
סודאי ושי ,לעיל הערת כוכבית ,בעמ' .150–149
לדיו חשוב ונרחב בסוגיית המי המנהלי בהקשר הטרנסי ראו קטרי ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' .765
ראו מסמ מתו ועדת הסנאט של מדינת ניו ג'רסי המאפשרת לא/נשי אינטרסקס לשנות את מינ
בתעודת הלידה ללא חיוב לעבור ניתוח לשינוי מיS. Health, Human Servs. & Senior Citizens :
Comm., Statement to Assemb., No. 4097 (N.J. 2013), http://www.njleg.state.nj.us/2012/Bills/A4500
./4097_S2.PDF

 229ראו כתבה על פסק הדי שנית זה עתה בבית המשפט העליו בהודו המעניק סטטוס משפטי רשמי
לאוכלוסיית ההיג'רה המונה שחלק מחברותיה ה נשי אינטרסקס" :בית המשפט העליו בהודו הכיר
במגדר שלישי" האר – חדשות בעול אסיה ואוקיאניה )www.haaretz.co.il/news/ (15.4.2014
.world/asia/1.2297364

Kyle Knight, Nepal's Third Gender and the Recognition of Gender Identity, HUFFPOST GUY VOICES 230
– THE BLOG (Apr. 4, 2012, 2:41 PM) , http://www.huffingtonpost.com/kyle-knight/nepal-thirdgender_b_1447982.html; Michael Bochenek & Kyle Knigh, Establishing A Third Gender Category
) .in Nepal: Process and Prognosis, 26 EMORY INT'L L. REV. 11 (2012ראו ג Maria Federica
Moscati & Hari Phuyal, “The Third Gender Case” Decision of the Supreme Court of Nepal on the
).Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual and Intersex People, 4 J. COMP. L. 291 (2009
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ומתגלה כבעל משמעות סמלית רבה בתהלי כינו הזהות ה במישור האישי שבי האד לבי עצמו,
וה במישור הציבורי שבי האד לחברה .ע זאת ,חשוב לציי כבר כעת שלבד מהחשיבות הסמלית,
סוגיית הרישו טומנת משמעויות משפטיות מהותיות ומשמעותיות ,כפי שיפורט בהמש פרק זה.
הדיו בסוגיית המי המנהלי אינו מסתכ בהוספת או בגריעת של קטגוריות ממסמכי ותעודות
רשמיות ,אלא חוש את הכשלי המבניי של מערכת משפטית ובירוקרטית שאינה ערוכה להתמודד
ע פחות או יותר משני מיני .הדיו בחלק זה יתמקד בהתפתחויות האחרונות בסוגיית המי המנהלי
בגרמניה ובאוסטרליה ,ולאחר מכ נערו השוואה בי התפתחויות אלו לבי המצב המשפטי בישראל.
 .1אוסטרליה
אחת המדינות הראשונות שאפשרה את סימו האות  Xבתעודת הלידה ובדרכו היא מדינת ויקטוריה
שבאוסטרליה ,וזאת החל משנת  .2003באותו שלב נדרשו המבקשי להחלי את הסימו בדרכו לספק
הוכחה כי מינ לא מזוהה באמצעות מסמכי רפואיי המצייני זאת בעת לידת .מגבלה זו הפכה את
האפשרות ללא ישימה ומעט הצליחו לעשות בה שימוש .בשנת  2011רוככו הכללי ,וכעת המבקשי
לשנות את מינ בדרכו לאות  Xנדרשו רק לספק מכתב מרופא מטפל המציי כי ה חיי במי שהוא
אחד משלושה :לא קבוע /לא מזוהה /אינטרסקס 231.בשנת  2013התפשטה מדיניות זו ברחבי
אוסטרליה ,וכעת יכול כל אד אינטרסקס או מי שחי במגדר אחר להיכלל בקטגוריה זו בדרכו232.
ע זאת ,לאחר יותר מעשור שבו רישו זה מתאפשר ,הארגו האוסטרלי למע זכויות אינטרסקס,
 (OII) Australia Organization Intersex International Australia Limitedמדווח כי מדיניות זו לא תרמה
להפחתת ההפליה נגד א/נשי אינטרסקס .למעשה ,הארגו נוהג בחשדנות כלפי יצירתו של מי מנהלי
שלישי כפתרו ראוי .ראשית ,מפני שמצבי האינטרסקס ה טווח רחב של אפשרויות שאינ מתלכדות
לקטגוריה שרירותית אחידה; ושנית ,מפני שיצירת מי שלישי עשויה דווקא לחזק את הבינריות
המינית .לטענת ,הרחקת א/נשי ע חריגות בהגדרת המי מהקבוצות המוכרות ,משמעותה יצירת
קטגוריית סל המטהרת את שתי הקטגוריות הדומיננטיות וא מגדילה את שוליות של א/נשי
אינטרסקס .יצירת קטגוריית מי שלישית נתפסת כרתימת העגלה לפני הסוסי ,שכ במקו ליצור
חקיקה שאינה מפלה על בסיס מי כלל ,יוצרי קטגורית מי שלישית שאינה מוכרת לצור רוב דברי
החקיקה האחרי .כ למשל לא ברור מה יהיה דינו/ה של בעל/ת מי שלישי לעניי נישואי ,אימו וכ
הלאה.
עמדתו המרכזית של הארגו האוסטרלי אשר התקבלה באופ נרחב יותר במפגש פורו האינטרסקס
הבי לאומי בשנת  233,2013היא כי בדומה לקטגוריות אחרות כגו גזע או דת ,יש לבטל את קטגוריית
המי המנהלי בכל התעודות הרשמיות ולכלל האוכלוסייה ,ולהשאיר חריג יציאה מהסדר זה למבקשי

On Australian Passports and “X” for Sex, OII AUSTRALIA – INTERSEX AUSTRALIA (9.10.2011), 231
.oii.org.au/14763/on-x-passports/
Austl. Gov't – Department of Foreign Aff. & Trade, Sex and Gender Diverse Passport Applicants – 232
Revised Policy, www.passports.gov.au/Web/SexGenderApplicants.aspx#quest1 (last visited Dec.
).15, 2014
3rd International Intersex Forum concluded, ILGA EUROPE (2.12.2013), http://www.ilga-europe.org/ 233
.home/news/latest/intersex_forum_2013
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כי מינ יוגדר בכל זאת .א א/נשי יבקשו להגדיר את מינ ,יעמדו לרשות מגוו אפשרויות ,ובה:
זכר ,נקבה ,זכר ונקבה ובלתי ידוע .ע זאת ,מאחר שזהו אינו המצב המשפטי בהווה ,הארגו תומ
בהמש הסיווג לאחד משני המיני המקובלי .לשיטת ,אלו הטועני כי לכל אד עומדת הזכות
להיכלל בקטגוריית מי שלישית בתעודות הרשמיות צריכי להיזהר מההשלכות השליליות של טענה
זו ,למשל החרפת הסטיגמה הקיימת לקבוצות מוחלשות ממילא ,או יצירת קטגוריה פיקטיבית שתמנע
מהנכללי בה גישה לשירותי בריאות ,וא תיכפה עליה ללא הסכמת.
לאחרונה הוציאה הממשלה האוסטרלית "קווי מנחי להכרה במי ומגדר" שעיקר ניסיו
להתוות את הגישה המנחה לכלל הגופי הרשמיי באיסו מידע הנוגע למינו של אד .מסמ זה נוצר
באמצעות דיו פתוח ע הארגו האוסטרלי למע זכויות אינטרסקס 234.הגישה העקרונית שהתקבלה
אמנ אינה מבטלת את קטגוריית המי מכלל התעודות ,א היא מאפשרת לא/נשי בוגרי המעונייני
בכ לבחור במגוו אפשרויות בתעודות הרשמיות ,וכ אינה כופה סימו חריג בתעודת הלידה .מסמ
זה כולל ג הצהרה כללית כי מידע לגבי מי ומגדר ייאס רק כאשר ישנו צור מוכח בכ ,הוראה
לגופי המנהל לנקוט טרמינולוגיה מכבדת ,אחידה ומדויקת ,והכרה בכ שא/נשי אינטרסקס עשויי
להזדהות ע כל מגדר235.
 .2גרמניה
בסו שנת  2013נכנס לתוקפו בגרמניה חוק אשר מאפשר להורי להימנע מהגדרת המי בתעודת
הלידה 236.הסיקור התקשורתי שליווה את החוק הכתיר את גרמניה כמדינה הראשונה באירופה
המאפשרת הכרה במי שלישי 237.נטע כי מטרת החוק היא הפחתת המתח והלח המופעלי על

Austl. Gov't – Att'y.-Gen. Department, Australian Government Guidelines on the Recognition of Sex 234
)and Gender (2013
www.ag.gov.au/Publications/Pages/AustralianGovernmentGuidelines
.ontheRecognitionofSexandGender.aspx

 235לאחרונה הכריע בית המשפט העליו באוסטרליה בעניינו של נורי ,אד טראנס שנולד כזכר ועבר לנקבה,
ובהמש ביצע הלי כירורגי נוס למחיקת סממני המי הנשיי ג כ .נורי ביקש כי המשרד לרישו
לידות ,פטירות ונישואי יסווג את מינו כבלתימוגדר ) ,(non-specificלאחר דיו בערכאות שונות ,קבע
בית המשפט העליו באוסטרליה כי יש לכבד את בקשתו .ראו NSW Registrar of Births, Deaths and
 .Marriages v. Norrie, [2014] HCA 11יש לציי שהארגו האוסטרלי למע זכויות אינטרסקס הביע מורת
רוח כלפי האופ שבו לטענת ניצל נורי את המקרה האינטרסקסואלי למטרותיו .כ למשל ההישענות על
הניתוחי שביצע נורי בכדי לקבע את זהותו מחזקי בעקיפי את הצור והחשיבות בהתאמת הגו לזהות
הנטענת .בנוס ,טענותיו של נורי יצרו בלבול בי מצבי אינטרסקס העוסקי בא/נשי שמגדר עשוי
להיות כל מגדר שהוא ,לבי המקרה המסוי של א/נשי טראנסי שאינ מזדהי ע א מגדר )(non-
 .binary transעניי זה יצר חשש כי לכל הא/נשי אינטרסקס ייוחס מגדר לא ברור בעוד שאי זה מתבקש
בהכרח .ראו High Court recognizes “non-specific” gender identity, implications for intersex people
).(2.4.2014); High Court: NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v. Norrie
.§ 1 BGB Beginn der Rechtsfähigkeit 3.6 236
Jacinta Nandi, Germany got it right by offering a third gender option on birth certificates, THE 237
GUARDIAN LESSONS FOR AMERICA (Nov. 10, 2013, 11:30 GMT), http://www.theguardian.com/
”commentisfree/2013/nov/10/germany-third-gender-birth-certificate; Germany Allows “Indeterminate
gender at Birth, BBC NEWS EUROPE (Nov. 1, 2013 16:24 GMT), www.bbc.com/news/world-europe-
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הורי בעת לידת תינוק ששיוכו המיני אינו ברור ,לקבל החלטה לאיזה מי יש לשייכו .זאת ,משו
שתקופת הזמ הקצרה שהוקצבה להורי לשיי את ילד לאחד המיני באופ רשמי ,גרמה לה לקבל
החלטה זו בדוחק ובפניקה ,ובכ למהר ולבצע התערבויות רפואיות תואמות .האפשרות לשיי את
התינוק לקטגוריית ביניי בהתא לחוק החדש נועדה לכאורה לאפשר להורי שהות להחליט א
לנקוט פעולה ,וא כ – באיזו מהאפשרויות הקיימות.
א שהחוק הוצג כהישג משמעותי המעיד על שינוי גישה ממסדית לא/נשי אינטרסקס ,ארגוני
אינטרסקס ופעילי רבי השמיעו ביקורות שנגעו לניסוח החוק ולאופ פעולתו 238.לפי הדיווחי,
המדיניות המוצעת בחוק משמעה כי עצ הותרת משבצת סימו המי בתעודת הלידה ריקה על ידי
ההורי ,משיי את התינוק אוטומטית לקבוצת מי לא קבוע 239.נראה כי ישנו חוסר הסכמה בשאלה
א קטגוריה "ריקה" היא למעשה קטגוריה שלישית .לא מדובר רק בהבדל סמנטי ,שכ ה שיו
לקטגוריה ריקה וה שיו לקטגוריה שלישית מעלי שאלות חשובות ושונות הנוגעות להמש חייה
של הילדי האינטרסקס בתו קטגוריות אלו ,כגו :הא היא קטגוריה זמנית או קבועה ,מה ההשלכות
של שיו לקטגוריה זו לעניי הכשרות להינשא ועוד 240.בנוס ,החוק אינו מפרט מהו אופ המעבר
מקטגוריה אחת לאחרת .א שנכתב כי אי הכרח לשנות את הסיווג המיני בשו נקודת זמ ,לא נאמר
כיצד יוכלו לשנות את הסיווג המיני בהמש מי שירצו בכ ,ועל סמ איזו אינדיקציה.
בנוס ,מסתמ כי לשו החוק היא סבילה ואינה חושפת פרטי חשובי לגבי סמכות הביצוע או
סמכות ההחלטה .כ ,למשל ,הסעי מציי כי תינוק שלא נית לקבוע את מינו בלידה "יוכנס למאגר
ללא אינדיקציה מגדרית" 241מבלי לציי א סמכות השיו המיני מצויה ג בידי הגורמי הרפואיי או

24767225; Germany Allows “Third Sex” Option at Birth, Top Stories (Nov. 1, 2013),www.dw.de/
.germany-allows-third-sex-option-at-birth/a-17198361
 238ראו למשל German Proposals for a “Third Gender” on Birth Certificates Miss the Mark, OII
AUSTRALIA – INTERSEX AUSTRALIA (Aug. 20, 2013), oii.org.au/23183/germany-third-gender-birth.certificates/
Friederike Heine, M, F or Blank: “Third Gender” Official in Germany from November, SPIEGEL 239
ONLINE –INTERNATIONAL (Aug, 16,2013 3:18 PM), www.spiegel.de/international/germany/third.gender-option-to-become-available-on-german-birth-certificates-a-916940.html

 240לאחרונה הכריע בית המשפט העליו באוסטרליה בעניינו של נורי ,אד טראנס שנולד כזכר ועבר לנקבה,
ובהמש ביצע הלי כירורגי נוס למחיקת סממני המי הנשיי ג כ .נורי ביקש כי המשרד לרישו
לידות ,פטירות ונישואי יסווג את מינו כבלתימוגדר ) ,(non-specificלאחר דיו בערכאות שונות ,קבע
בית המשפט העליו באוסטרליה כי יש לכבד את בקשתו .ראו פרשת  ,Norrieלעיל ה"ש  .235יש לציי
שהארגו האוסטרלי למע זכויות אינטרסקס הביע מורת רוח כלפי האופ שבו לטענת ניצל נורי את
המקרה האינטרסקסואלי למטרותיו .כ למשל ההישענות על הניתוחי שביצע נורי בכדי לקבע את זהותו
מחזקי בעקיפי את הצור והחשיבות בהתאמת הגו לזהות הנטענת .בנוס ,טענותיו של נורי יצרו
בלבול בי מצבי אינטרסקס העוסקי בא/נשי שמגדר עשוי להיות כל מגדר שהוא ,לבי המקרה
המסוי של א/נשי טראנסי שאינ מזדהי ע א מגדר ) .(non-binary transעניי זה יצר חשש כי לכל
הא/נשי אינטרסקס ייוחס מגדר לא ברור בעוד שאי זה מתבקש כלל .ראו High Court recognizes “non-
specific” gender identity, implications for intersex people (2.4.2014); High Court: NSW Registrar
).of Births, Deaths and Marriages v. Norrie (1.2.2014

 241ברשותנו שני תרגומי אפשריי של סעי החוק מגרמנית לאנגלית ,שני התרגומי נוקטי בלשו סבילה

א אחד נוקט בלשו ציווי והאחר לא .ראו תרגו ראשו“If the child can be assigned to neither the :
female nor the male sex, then the child is to be entered into the register of births without such a
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רק בידי ההורי ,וכ א מדובר בבחירה כפי שצוי בחלק מהפרסומי או שמא דרישה מנהלית
מהצוות הרפואי לשיי תינוקות שמינ אינו ברור לקטגוריה ייחודית זו .אחת הטענות המושמעות נגד
החוק היא כי בצורתו הקיימת הוא אינו מפיג את המתח והלח על הורי ,אלא א מייצר יותר
מוטיבציה לקיי התערבות רפואית מהר ככל הנית כדי להימנע משיו כפוי על ידי הרופאי לקטגוריה
שאינה ידועה242.
 .3ישראל
הסמכות לקביעת המי המנהלי בישראל מצויה בידי רשות האוכלוסי וההגירה האחראית על מנהל
רישו האוכלוסי והנפקת התעודות הרשמיות השונות ,כגו תעודות לידה ,תעודות זהות ,דרכוני וכ
הלאה .נוהלי קביעת המי ושינויו בתעודות אלו מוסדרי בנוהלי הרשות בנושא המרש 243.כ למשל
בנוהל שנושאו "רישו לידה באר" העוסק בהרחבה בשאלות שונות הקשורות לרישו יילוד כגו
בחירת ש פרטי ומשפחה ,זיהוי האב וכ הלאה ,לגבי קביעת המי מצוי בלקוניות כי "הפקיד יסמ X
במשבצת המתאימה זכר/נקבה" ,ללא התייחסות נוספת 244.נוהל נוס הנקרא "נוהל שינוי/תיקו פרט
רישו מי" עוסק בהרחבה בפרוצדורת תיקו המי למי שבוצעה טעות ברישומיו הקודמי ,או שינוי
בקטגוריית המי למי שעברו הלי לשינוי מי 245.הנוהל מחייב כי המבקשי לשנות את מינ עקב
שינוי מי יציגו תעודה רפואית שאושרה על ידי משרד הבריאות באר ,ואישור מהרופא המטפל
בישראל המעיד על השינוי.
ע זאת ,מרבית הפעילות בנושא בישראל מתמקדת בניסיו להסדיר את הלי המעבר ממי זה למי
אחר ,ואינה עוסקת בשאלה המורכבת של יצירת קטגוריית מי שלישית .ייתכ שההסבר נעו בכ
שבדומה למתרחש ביתר העול ,ג בישראל המאבק להגמשת תנאי הכניסה לקטגוריות המי
המקובלות והיציאה מה מובל בעיקר על ידי הקהילה הטרנסית שפחות מוטרדת משאלת הרישו
בלידה או מיצירת קטגוריית מי שלישית ויותר מעוניינת בהרחבת הקטגוריות והקלת המעברי ביניה.
מאבקי אלה יכולי לסייע ג לא/נשי אינטרסקס המזדהי ע אחת הקטגוריות זכר/נקבה ,א ג

” .specificationתרגו שני“If the child can be assigned to neither the female nor the male sex, then :
” .the child has to be entered into the register of births without such a specificationלשו החוק
המקורית )גרמנית(“Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht (3) :
zugeordnet werden, so ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe in das Geburtenregister
” ,einzutragenזמי ב.opinioiuris.de/kommentar/bgb/1#Geschlecht :
Ham Package for Intersex: Leaving Sex Entry Open is Not an Option, OII EUROPE – ORGANIZATION 242
INTERSEX INTERNATIONAL EUROPE (Feb. 15,2013), oiieurope.org/bluff-package-for-inter-leaving.sex-entry-open-is-not-an-option/

 243לתיאור מפורט של מקור הסמכות החוקית לציו המי בתעודות הרשמיות וישומה בפועל ראו קטרי ,לעיל
ה"ש  ,4בעמ' .765
 244נוהל משרד הפני – מינהל אוכלוסי " 2.2.0001נוהל רישו לידה באר" )(24.3.2011
.www.piba.gov.il/Regulations/2.pdf
 245נוהל משרד הפני – מינהל אוכלוסי " 2.6.0001נוהל שינוי/תיקו פרט רישו מי" )(1.10.2008
.www.piba.gov.il/Regulations/13.pdf
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די זה שאינו אחד :על א/נשי אינטרסקס והמשפט הישראלי

מאבק של א/נשי אינטרסקס ליצירת קטגוריה שלישית יוכל לסייע בהרחבת האפשרויות הפתוחות
בפני א/נשי טרנסי.
התפתחות מעניינת שראוי להזכיר בעניי זה היא הצעת החוק של חברת הכנסת תמר זנדברג אשר
מבקשת לתק את חוק מרש האוכלוסי כ שיבוטל סעי המי מתעודת הזהות .בדברי ההסבר להצעה
נכתב ש"ישנ א/נשי שציו פריט המי בתעודת הזהות שלה עשוי לגרו לה לאי נוחות משו
שה אינ מוצאי את המי הביולוגי שלה תוא את מגדר" 246.הצעתה של חברת הכנסת זנדברג
מציגה עמדה התואמת את עמדת פורו האינטרסקס הבי לאומי שלפיה נית לזנוח את קטגוריית המי
מתעודות רשמיות ככלל 247.אנו טוענות כי אימו גישה זו עשויה בהחלט לשרת צרכי של פרטי ה
מקהילת האינטרסקס וה מקהילת הטרנס ,שכ היא נמנעת מיצירת קטגוריה של מי שלישי בעל
השלכות בעייתיות א בו בעת נמנעת ממיו כפוי של א/נשי לקטגוריות שאינ חשי נוח בה248.
 .4השלכות מעשיות
נית להניח כי הכרה במי מנהלי שלישי עשויה לגרור השלכות רבות שיש להביא בחשבו .במסגרת זו
ראוי לשאול איזו השפעה תיתכ עקב הכרה מסוג זה על הטבות הניתנות מאת המדינה בהתא למי,
כגו נקודות זיכוי במס הניתנות לנשי ,נגישות לשירותי רפואיי ממוגדרי ,הטבות בביטוח לאומי
וכ הלאה .הכרה במי שלישי במישור המנהלי עשויה ג ליצור שינויי בחיי היו יו ולעודד חשיבה
מחודשת על קיומ ועיצוב של מתקני המופרדי כיו לפי מי כגו שירותי ציבוריי ,בתי חולי,
בתי כלא ,מקוואות ,תאי מדידה בחנויות הלבשה ,בידוק בטחוני גופני וכו' 249.שאלה זו מתעוררת
בהקשרי נוספי ,שאינ פחותי בחשיבות ,כגו :נישואי ,אימו ,השתתפות בתחרויות ספורט
וכדומה .מוב שהכרה מסוג זה תחייב עריכה מחדש של כלל הטפסי במוסדות השוני כ שיאפשרו
להזדהות באמצעות קטגוריות מי נוספות .שאלות אלו מדגימות את האמור לעיל בדבר הכשלי

 246הצעת חוק מרש האוכלוסי )תיקו – ביטול סעי המי בתעודת הזהות( ,התשע"ג– ,2013פ.1461/19/
 247ראו לעיל ה"ש .231
 248בהקשר זה נית לציי כי מובילי המאבק לשינוי מדיניות תיקו המי תעודת הלידה בקהילה הטראנסית
בניויורק העדיפו דווקא את הותרת קטגורית המי על כנה תו ציו המי הנעבר על פני השמטתה
לחלוטי ,א יש להבחי בי מצב זה לבי המצב המתואר לעיל ,שלפיו קטגורית המי מושמטת לכלל
האוכלוסייה בעוד שהמעונייני לציינה יוכלו לעשות כ .ראו Kristin Wenstrom, “What the Birth
Certificate Shows”: An Argument to Remove Surgical Requirements from Birth Certificate
Amendment Policies, 17 L. & SEXUALITY: REV. LESBIAN, GAY, BISEXUAL & TRANSGENDER LEGAL
).ISSUES 131 (2008
 249להרחבת הדיו בנושא הפרדה על בסיס מי בשירותי ציבוריי ראו Kelly Levy, Equal, But Still
Separate: The Constitutional Debate of Sex-Segregated Public Restrooms in the Twenty-First
) ,Century, 32 WOMEN'S RTS. L. REP. 248 (2010–2011הבוח א הפרדה זו היא הפליה בלתיחוקתית
על בסיס מי .בהקשר הטראנסקסואלי ראו C.J. Griffin, Workplace Restroom Policies in Light of New
) ,Jersey's Gender Identity Protection, 61 RUTGERS L. REV. 409 (2008–2009העוסק במדיניות הפרדת
השירותי במקו העבודה .כ ראו Terry S. Kogan, Transsexuals in Public Restrooms: Law, Cultural
–Geography and Etsitty v. Utah Transit Authority, 18 TEMP. POL. & CIV. RTS. L. REV. 673 (2008
) ,2009המתאר את האופ שבו המשפט משתת בהסדרת המופעי המיניי במרחב הציבורי ובשירותי

הציבוריי בפרט.
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שגית מור ,מעי סודאי ואור שי

המבניי הקיימי במערכת המושתתת על מודל של בינריות מינית .א פרט לכ נראה כי חששות אלו
מחדדי את דילמת האיזו בי הרצו והצור בהכרה ממסדית מחד ,לבי ההשלכות הדכאניות של
הכרה מסוג זה מאיד ,דילמה שעמה מתמודדות קבוצות רבות במרחב הלהטבא"קי ,וכ ג א/נשי
אינטרסקס250.

ו .סיכו
המאבק על זכויותיה של א/נשי אינטרסקס נמצא רק בראשיתו .בפרק זה ביקשנו להציג את הרקע
וההיסטוריה של המאבק ,להתוות מסגרת נורמטיבית לדיו על זכויות א/נשי אינטרסקס דר הדיו
בזכות לספר את סיפור חיי ולעצב את גורל ,כולל מימוש זהות המיניגדרית ,וכ להעמיק בשתי
סוגיות אופרטיביות :הזכות לבריאות ורישו המי בתעודות רשמיות .א זוהי רק ההתחלה ,כאמור.
ככל שא/נשי אינטרסקס יחיו בגלוי כאינטרסקס ,בי ששיוכ המיניגדרי הוא זכר ,נקבה ,אינטרסקס,
ג'נדרקוויר או אחר ,הרי עוד ועוד סוגיות יצוצו מעצ המגע והמפגש בי א/נשי אינטרסקס לחברה,
למוסדותיה המגווני ולזרועותיה השונות.
למעשה ,כפי שציינו במבוא ,כל הסוגיות המוצגות בספר זה ה בעלות השלכות ורלוונטיות ג
עבור א/נשי אינטרסקס ,בהתאמות הנדרשות .מטרתנו בפרק זה היא להגביר את המודעות לקיומה של
קבוצה מודרת ונשכחת זו .תקוותנו היא שהמודעות לקיומה תגבר בקרב החברה בכללותה ובקרב
קהילת הלהט"ב בפרט.

 250ראו את פרדוקס ההכרה וההסדרה שעליו מדברת קתרי פרנקיKatherine M. Franke, Becoming a :
Citizen: Reconstruction Era Regulation of African American Marriages, 11 YALE J.L. & HUMAN.
) ;251 (1999והדגמה של טענה זו בסוגיית המאבק להכרה בנישואי חדמיניי בארצותהבריתMelissa :
Murray, Paradigms Lost: How Domestic Partnership Went from Innovation to Injury, 37 N.Y.U.
;REV. L. & SOC. CHANGE 291 (2013), available at scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1933
Nancy D Polikoff, Equality and Justice for Lesbian and Gay Families and Relationships, 61
RUTGERS L. REV. 529–565 (2009); Douglas NeJaime, Before Marriage: The History of Nonmarital
).Recognition and its Relationship to Marriage, 102 CAL. L. REV. 87 (2014
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