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בי� המשפטי , העיוני למעשיבי� , בי� הפרטי לציבורי
  פמיניז� משפטי בישראל: לפוליטי

�דפנה ברק (ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ: מאמרי�הבעקבות אסופת 

  )2007, עורכות' יפעת ביטו� ודנה פוג�, דביר�שלומית יניסקי, ארז

  *דלית שמחאי

 מגדר עיוני� במשפטאודות הספר �במאמר זה מוצגת סקירה על

המשלבי� ניתוח משפטי ע� פרספקטיבה מאמרי� המאגד , ופמיניז�

מתו� מגוו� המאמרי� בספר מוצגי� בסקירה זו מאמרי� . פמיניסטית

העוסקי� בסוגיות שאינ� מזוהות בהכרח ע� חוויות חייה� של נשי� או 

אלא כאלה שנראות ניטרליות מבחינה , ע� מעמד� של נשי� בישראל

מרי� אלה מלמדי� על כוחה של התיאוריה דווקא מא. מגדרית

כלל מ� �הפמיניסטית בחשיפת ההיבטי� המגדריי� אשר סמויי� בדר�

  .ועל תרומתה של תיאוריה זו לניתוח מורכב של המציאות, העי�

א� היא , יסוד�התיאוריה הפמיניסטית מבוססת על כמה הנחות

. ות מחקרכיווני מחקר ושיט, מאורגנת ומתארגנת תחת מגוו� של זרמי�

�לאור� הסקירה נית� לקבל רמז על, כ�. לרבי� מה� יש ביטוי באסופה

י� את /אודות העושר התיאורטי והמתודולוגי שקיי� בקרב החוקרות

�פוסט, רדיקלי, פמיניז� ליברלי. המשפט בפרספקטיבה פמיניסטית

�אורתודוקסי ומזרחי ה� רק חלק מהתיאוריות ומושגי, קולוניאלי

לב �רק חלק� זוכה בתשומת. פיתוח במסגרת האסופההמפתח שזוכי� ל

לציד� נבח� תפקיד� של המדינה והמשפט בעיצוב� . במסגרת מאמר זה

נבדקת , ובשימור� של יחסי כוח בכלל ושל יחסי כוח מגדריי� בפרט

�ועולות שאלות על, הרלוונטיות של הטענה בדבר מגדור המרחבי�

. ש בחברה ובמשפט ועודמעמדו של הרג, כס�, אזרחות, אודות תרבות

את סקירת האסופה חות� דיו� שמאיר כמה סוגיות מרכזיות שעולות 

�במסגרת דיו� זה מוצג הפולמוס על. לאור� קריאת המאמרי� השוני�

_____________________________________  

י  מרכז פמיניסט–אשה לאשה "חברה בארגו� , סוציולוגית ופמיניסטיתר דלית שמחאי היא "ד   *
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ונידונות כמה סוגיות , כקטגוריה אנליטית" נשיות"אודות ה

  .מתודולוגיות

קירתה וס, האסופה מכנסת מגוו� מרשי� של מאמרי� בתחומי� שוני�

על אשר מאיר את ההתפתחות העצומה שחלה בתיאוריה �מאפשרת מבט

  .הפמיניסטית ואת תרומתה הרבה לניתוח החברה והמשפט

 ליוו אותי ,אני מלמדתש "מבוא ללימודי נשי� ומגדר"בקורס  י�שיעוראחד הבסופו של 
י הסטודנטיות שוחחו אית. אל ההסעה שמחזירה את המרצי� לחיפהאחדות סטודנטיות 

בה ישבו ש ,המוניתתו� והתלהבות� השתרבבה אל , על נושאי� שעלו בשיעוררב � יבעני
יש ג� מחקר ",  אחד המרצי� הבכירי� במוניתיפנה אלי" ,תגידי לי. "מרצי�כמה בשתיקה 

 וטו� דיבורו לא ,שאלתו נאמרה ברצינות" ? או רק פוליטיקה]ללימודי מגדר[במגמה הזאת 
דיו� מפרספקטיבה פמיניסטית אינו ממש מחקר וג� לא , מבחינתו .הותיר מקו� רב לפרשנות

  .שאי� לו מקו� במוסד אקדמי מכובדבעיניו זהו עיסוק פוליטי . דיו� אקדמי לגיטימי
נית� לפתור הערה זו כחילופי דברי� סתמיי� של מי שסיימו זה עתה יו� הוראה מעיי� 

:  את ההקשר שבו נאמרו הדברי�אול� נית� ג� לבחו�, ורק רוצי� להגיע הביתה בשלו�
בִמדרג מעמד חזק ויציב משלי יש  לנסיעה יולרוב שותפי, שה היחידה במוניתייתי האיה

בהיבט ביטוי רק ידי בא לאינו אול� המרכיב הפוליטי של יחסי הכוח המגדריי� . הארגוני
תר תקרית זו חושפת פ� סמוי יו. כמותי של מספר מרצות לעומת מספר מרצי� באקדמיהה

והוא תחימת הגבולות המבחיני� בי� מדע , עשייה המדעיתלשל ההיבט הפוליטי הקשור 
 בי� לאלגיטימי ועשייה מחקרית תקינה לבי� מה שנחשב להטפה אידיאולוגית שמשתרבבת 

  . שהסתננה למסיבה לא להיתה בת חורגתיתלי האקדמיה כמו הוכ
התעורר רק סביב לימודי נשי� ה האקדמית לא יויכוח זה על המרכיב הפוליטי של העשי

 בעיקר ע� התפתחותה ,וני�הוא מהדהד בכתיבה במסגרת תחומי דעת שוני� ומג�. ומגדר
 באופ� לה ומתעשרת ממנההתיאוריה הפמיניסטית תורמת ר שא, של הפרדיגמה הביקורתית

, ה התיאוריה הפמיניסטית מתפתחת באקדמיה המערבית זה כארבעי� שנ1.משמעותי
_____________________________________  

 SANDRA HARDING, THE :פילוסופיה של המדעבדיו� פמיניסטי בהקשר של , למשל, ראו  1

SCIENCE QUESTION IN FEMINISM (1986); Sue Rosser, Feminist Scholarship in the 
Sciences: Where Are We Now and When Can We Expect a Theoretical Breakthrough? 

2(3) HYPATIA 5 (1987) .יפלינות שונותצטיבו של הידע הפמיניסטי מעורר התדיינות בדיס .
נות בי� רהב לבי� בוגוש ודו� י נית� למצוא את ההתדי˘ËÙ˘Ó È¯Úהעת �בכתב, למשל, כ�

על מגדר : החמצה" גיורא רהב ראו. מחקר פמיניסטי בתחו� המשפטי לשיחיא בהקשר 
 רינה בוגוש ורחל ;)2001 (399 ב  È¯Ú˘ËÙ˘Ó" אפליית נשי� בבתי המשפט בישראל: ומשפט

 413 ב ˘ËÙ˘Ó È¯Ú" רהב' תגובה למאמרו של פרופ: תפיסה אחרת, מחקר אחר"דו� יחיא 
 ס� ראו.  מוצגת התדיינות על רקע זה בי� רקובר לבי� ינאיÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰העת �בכתב). 2001(

 ניצה ינאי ;)1992 (5 ג È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰" ?הא� יש ממש בביקורת הפמיניסטית על המדע"רקובר 
על שאלת מקומו של ). 1992 (13 ג È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰" קווי� להבנת החקירה המדעית הפמיניסטית"
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מתגוונת , משתנה, מתפתחתהיא אות� שני� כל לאור� . ות מכ� ג� בישראלוכעשור פח
יה אינטלקטואלית יעשלפיתוח כלי מחקר ייחודיי� ול, ויכוחי�לו, ומהווה בסיס למחקרי�

שמע קול� של להילאור� כל אותה תקופה ממשי� . תחכו� רבבעומק והמתאפיינת ב
חשוב ? � זה מדעא ה–תוהי� וזו לגיטימציה של פעילות � שעוסקי� בדה,המקטרגי�

�הסכמה על הנחות�זהו ויכוח שבבסיסו אי. ויכוח אינו בי� נשי� לבי� גברי�וה: להבהיר

�הנחת. משמעותלה ולתת אודותיה �עליכולתנו לדעת ובדבר המציאות בדבר יסוד בסיסיות 

ה מדעית מושפעת מתפיסות ערכיות של יהיסוד של הגישה הביקורתית היא שכל עשי
התיאוריה . ותור� לעיצובו כל מחקר משק� סדר חברתי ופוליטי כלשהווש, ת/החוקר

 ותורמת את תרומתה הייחודית בכ� שהיא מדגישה ,היסוד אל�הפמיניסטית מאמצת הנחות
את חשיבותו של המגדר בעיצוב חיינו וקוראת למחקר מדעי המבוסס על ניתוח מגדרי לש� 

מכירה ביחסי� הסבוכי� שבי� העול� זו יה תיאור. הבנה מלאה יותר של המבנה החברתי
התיאוריה הפמיניסטית מעצבת כאמור דיו� . המדעי לבי� העול� החברתי שבו הוא פועל

ועל  המיות שלטיגיהלובמקביל ג� נגררת שוב ושוב למאבק על , אקדמי ער ומתוחכ�
טיי� בטי� הפולייההמאפשר להתעל� מיחסי הכוח ו�אי מבחינה זו. קיומהההכרה ב

  .התקיימו בתו� אותה מוניתש
 בי� מדע , או בהרחבה– עיצוב הסדר המשפטיבי� את היחסי� בי� ניתוח פמיניסטי ל

ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ נית� לזהות בקלות דר� אסופת המאמרי� המקיפה  –לבי� הסדר הפוליטי 
ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ̄ „‚Ó .כתיבה האקדמית ובכותבי המאמרי� עושי� שימוש בכלי המחקר /כותבות

, י�לאומי�והבי� י�יע על ההטיות המגדריות שבבסיס החוק והמשפט הישראליכדי להצב
הפרספקטיבה הפמיניסטית . וכדי לבחו� אסטרטגיות שונות לשינוי חברתי במסגרת המשפט

כותבי המאמרי� אינה הופכת את המאמרי� למניפסטי� פוליטיי� /שמשותפת לכותבות
פרספקטיבה זו נחשפי� היבטי� שוני� של  בזכות ,פ�לה. תח�בעלי ער� אקדמי �לכ� �ועל

היו אלמלא כ� בטי� שיה, מערכת השיפוט בעיצוב היחסי� המגדריי�ו החוק � שלתפקיד
  .א� השפעת��נותרי� שקופי� על

מעט יותר מעשר שני� חלפו מאז . מגוו� הנושאי� המטופלי� באסופה מרשי� ביותר
ל בי� הספרי� בולט לעי� כבר  וההבדËÙ˘Ó·Â ‰¯·Á· ‰˘‡‰ „ÓÚÓ,2יצאה לאור האסופה 

בעשור שחל� התפתח הפמיניז� המשפטי כי נראה . מהתבוננות ראשונית על תוכ� הענייני�
בעוד האסופה הקודמת כללה דיו� בנושאי� שמזוהי� בנקל כבעיות . בישראל במידה ניכרת

� עת הור�של שילוב , השתלבות בשוק התעסוקהכגו� , מרכזיות במעמד� של נשי� בישראל
האסופה הנוכחית מרחיבה את , זוג וכדומה�יחסי ממו� בי� בני, אלימות נגד נשי�, קריירה

 מבחינה ליותהדיו� וכוללת שימוש בתיאוריה הפמיניסטית לש� ניתוח סוגיות שנראות ניטר

_____________________________________  

היסטוריה של : למלא� ההיסטוריה יש מי�"הידע הפמיניסטי בהיסטוריה ראו בילי מלמ� 
  ).ÌÈ�ÓÊ 46–47, 19) 1993" 1993–1880היסטוריה ופוליטיקה , נשי�

2  ËÙ˘Ó·Â ‰¯·Á· ‰˘‡‰ „ÓÚÓ)  1995, קובי עורכות�שלו ומיכל ליב�כרמל , רדאיפרנסס.( 
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חוקית בדירות �לאהשתכנות , זכויות קניי� ורישו� פטנטי�, עוולת הרשלנותכגו� , מגדרית
מסתפקת אינה האסופה הנוכחית מרחיבה את גבולות הדיו� ג� בכ� שהיא . ציבוריות ועוד

 אלא עוסקת ג� בשאלות ,בדיו� על הפמיניז� המשפטי בישראל שבגבולות הקו הירוק
�מעמד� של לאוללאומי �הבי�משפט ל, שליטה הישראלית בשטחי� הכבושי�להקשורות 

אודות �עליה הישראלית עכשווי בסוציולוגהמבחינה זו הספר תור� לדיו� . אזרחי�
רמולו של נאודות תפקידו של העול� האקדמי בתהלי� �עלגבולותיה של החברה בישראל ו

  3.ידי התעלמות ממנו�במידה רבה על, הכיבוש
המאורגני� , מכילה עשרי� וחמישה מאמרי�, אל� עמודי�המתפרשת על , האסופה

פחות מזוהי� שי� בנושאי� עוסקהמבי� אלה בחרתי לדו� בעיקר בפרקי� . בשמונה פרקי�
� שולי או נחלת� של יפמיניז� אינו עניכי הידי כ� תודגש הטענה �על. ע� השיח הפמיניסטי

זוהי תיאוריה כי קריאת האסופה משכנעת . בחוויות חייה� של נשי�" רק"מי שעוסקות 
נת הבליש בה פוטנציאל להבנה מורכבת יותר של המציאות וכי ו,  לכללוונטיותופעולה שרל

בחלק מהמאמרי� שאסקור אציג רק את הטיעו� או המהל� המרכזי של . נתיבי שינויה
לבסו� אציע התייחסות לכמה סוגיות ו, ביחס לחלק אחר מהמאמרי� אפרט יותר, המאמר

  .ר כולו ואצביע על תרומתו הכוללתמרכזיות שעולות לאור� הספ
‰�Â˘‡¯‰ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ˙ˆÂ·˜יז� משפטי בישראלפמינ" בספר מוגדרת באופ� כללי כ :

נענית למסורת ר שא È‡„¯ ÒÒ�¯Ù,4מאמרה של המאמר המרכזי בה הוא  ." הווה ועתיד,עבר
רדאי . ציבוריע� ההפרטי ואת פוליטי ע� ההאישי את של האקטיביז� הפמיניסטי ומשלבת 

בכתיבה . אשת אקדמיה בתחילת דרכהכי� אל ימיה כסטודנטית ו/לוקחת את הקוראות
היא חושפת את חלקה , מכללי הכתיבה המקובלי�לעיתי� חורגת ה, תיתמשוחררת ויציר

מרכזיי� התייחסותה למאבקי� מ. משפטי באקדמיה ומחו! לה�בטיפוח שיח פמיניסטי
של הפמיניז� ) Herstory(סטוריה �בהיאנוס� שניהלו היא וחברותיה נית� ללמוד על מרכיב 

אורטית של הפמיניז� המשפטי  המאמר מציג את ההתפתחות התי על כ�נוס�. בישראל
העדפה בלדיו� ,  המבוסס על תפיסה של זהות,וכולל את המעבר מפמיניז� ליברלי, בישראל

�השיח על זכויות הנשי� במסגרת הדיו� של  נואת מהל� עיגווכ� , תמתקנת והכרה בשונ
  המקומי והגלובלי–המאמר מבהיר את ההקשר הפילוסופי והחברתי . הרחב על כבוד האד�

ומתמקד במקביל ג� במכשולי� , שגיויחוגג את ה,  שבו מתפתח הפמיניז� בישראל–
  .מי שפועלות ופועלי� לקידומוהניצבי� בדרכ� של 

. מגדרי של מרחבי�הניתוח האחת התרומות החשובות של התיאוריה הפמיניסטית היא 
 מזוהה ואילו המרחב הציבורי, ת וע� נשי�מזוהה ע� נשי�, כ� נטע�, המרחב הפרטי

_____________________________________  

 של 31 וכ� כר� , שמוקדש לדיו� בכיבוש,ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ˙העת �של כתב) 2(ראו כר� ט  3
 .�י באותו עני˙Â˜È·Â ‰È¯Â‡È¯˙העת �כתב

" רטרוספקטיבה: חקיקה והתדיינות פמיניסטיות בישראל, תיאוריה משפטית"פרנסס רדאי   4
ÌÈ�ÂÈÚËÙ˘Ó· ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó  19) יפעת ביטו� ודנה , רביד�שלומית יניסקי, ארז�דפנה ברק

�  .)ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó: הספר להל�) (2007, עורכות' פוג
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�יותר ויותר נשי� ; גדור המרחבי� אינו סטטימ. ת וע� גברי�בתפיסות המקובלות ע� גברי
כיוו� שהמרחבי� מאול� . למשל, בשוק העבודה ובפוליטיקה, פועלות במרחב הציבורי

פעולת� של נשי� במרחב הציבורי נושאת אופי שונה משל , מזוהי� עדיי� על בסיס מגדרי
 – בספר ‰È�˘‰ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ˙ˆÂ·˜È.  להתמודד ע� אתגרי� ייחודיי� ומחייבת אות�,גברי�

התבוננות על תרומתו באמצעות � זה י תורמת להבנתו של עני– "פמיניז� והמרחב הציבורי"
  .ה תפיסות מגדריות שמרניות אל� שלחיזוקלולשיקופ� לאומי �והבי�של המשפט הישראלי 

�„�Ù‰ ·¯˜מאמרה של Ê¯‡5וב נשי� בקורס טיס לבי� המאבק  משווה בי� המאבק לשיל
בו שבט המשפטי של שני מאבקי� אלה מצביע על האופ� יהדיו� בה. להכרה בסרבנות מצפו�
הריבוד האזרחי נידו� בספרות  .ביצירתו של ריבוד אזרחימידה �אמתהשירות הצבאי משמש 

 7 ברקובי!6.מעמד� של הפלסטיני� אזרחי מדינת ישראל לשהאקדמית בעיקר בהקשר 
בעוד מחקרה של . � זהיורמת לו תרומה חשובה בהציגה את ההיבט המגדרי של ענית

במקו� , מהווה מסלול חלופי לאזרחות) המרחב הפרטי(ת מה�יברקובי! מסביר כיצד הא
מחקרה של , שבו משתמשי� ביתר יעילות גברי� יהודי�) המרחב הציבורי(השירות הצבאי 

 על כ� המצביעארז �ברק .ל נשי� ביחס לצבאארז מחזיר את הדיו� אל פעילות� ש�ברק
 ג� זה שמבוסס על תמיכה בצבא ובאתוס הציוני וג� זה שמבקש – ששני המאבקי� שניתחה
מרגע שנעשו , חשפו לעי� כל –השירות הצבאי בשטחי� נגד אי או למחות נגד השירות הצב

ותרמו לחיזוקו של , את מרכזיותו של הצבא בחברה, במסגרת הערו! המשפטי הפורמלי
לגבי יעילותו של הערו! המשפטי ככלי לשינוי מעלה ארז �ברקשהשאלה . המצב הקיי�

  .מש�ואתייחס לכ� עוד בה, חברתי רדיקלי היא שאלה עקרונית שעולה ג� במאמרי� נוספי�
תחילה מבחינה אזולאי .  עוסק ג� הוא בסוגיית האזרחותÈ‡ÏÂÊ‡ ‰Ï‡È¯‡8מאמרה של 

 מעמד י� אזרחות מתוק� הגדרה פורמלית ואלה שחסר� אלה שיש לה–בי� שתי אוכלוסיות 
היא חושפת ר שאכ, אלא שהניתוח של אזולאי ממשי� אל מעבר להבחנות הפורמליות. זה

ניתנות לאזרחי� נהני� למעשה המחלק מהזכויות ,  גיסאמחד.  של הבחנה זויותמאת הדינ
אינ� מוגני� , בדומה למי שאינ� כאלה, ג� אזרחי�,  גיסאמאיד�. ג� מי שאינ� אזרחי�

הבחנה מדויקת בי� שתי המידה המאפשרת �אמת א� כ� ימה. מפני פגיעתו של הריבו�
מעמדו של וב וו תו� התמקדות באופ� התהוותאזולאי מציעה לבחו� סוגיה ז? האוכלוסיות

האסו� הוא מצב חריג , כ� נטע�, עבור האזרחי� המוגני�ב.  ביחס אליה�"אסו�"מצב 

_____________________________________  

ÌÈ�ÂÈÚ " ?מאבק אחד או מאבקי� שוני�: על טייסות וסרבניות מצפו�"ארז �דפנה ברק  5
ËÙ˘Ó· ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó, 65, ש�.  

דמוקרטיה או �אי, דמוקרטיה אזרחית: ישראל�המשטר של מדינת" סמי סמוחה ,למשל, ראו  6
', אתנוקרטיה'" אור� יפתחאל ;)2000 (565) 2(ב ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ˙" ?דמוקרטיה אתנית

 .)ÌÈÈÙÏ‡ 19, 78) 2000" הערות על הפוליטיקה של ייהוד האר�: גיאוגרפיה ודמוקרטיה
7   � 277) 1(ב ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ˙"  נשי� ואזרחות בישראל'?אשת חיל מי ימצא'"ניצה ברקובי

)1999(. 
̄ ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ" אזרחי ואזרחיות האסו�"אריאלה אזולאי   8 „‚Ó ,99, 4ש "לעיל ה.  
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, אזרחי� נטולי ההגנה�האזרחי� והלאעבור ב, לעומת זאת. רו�ישמטופל במהירות כמצב ח
 אזולאי על בסיס הבחנה זו פונה. האסו� הוא מצב קבוע שה� חשופי� אליו שוב ושוב

 וממשיכה לניתוח מעמד� של הפלסטיני� ,לניתוח מעמד� של נשי� בחברה האנושית
. חשופות באופ� שגרתי לאלימות ולפגיעה מינית, טוענת אזולאי, נשי�. בשטחי� הכבושי�

לב מספקת מצד �תשומתבזוכה ואינו " רועיא"שאינו נתפס כ, יומייומ, זהו מצב קבוע
�נמצאי� ג� ה� במצב בלתי, טוענת אזולאי,  הכבושי�הפלסטיני� בשטחי�. השלטונות

לכאורה נית� . למרות� של נציגי מדינה שאינה מקבלת אות� כאזרחי� בתוכהכפופי� , נסבל
: הדומה בהשוואה בי� הנשי� לבי� הפלסטיני� בשטחי� הכבושי�� רב השונה מכי לטעו� 

אול� .  האזרחי שונה�דמעמג�  ו,היא שונהמהקבוצות כל אחת פי לכהאלימות המופנית 
נתפס ואינו , בחינת עובדת חיי�בהסבל הוא כי לגבי שתי הקבוצות טענתה של אזולאי היא 

בשני המקרי� נעדר למעשה . טיפול מיידי מצד השלטונותהמחייב מצב חירו�  כואכאסו� 
�ארגוני� לאבו ה� את האחריות לטיפול ומי שנוטלי� , מצבלאחריות שנוטל ריבו� 

נפרד משגרת �פגיעות כחלק בלתי, עדר הגנה מצד המדינהה, א� כ�). NGOs (ממשלתיי�
ה י זהו המכנה המשות� שבי� נשי� לבי� האוכלוסי–חיי� בצל אסו� כמצב קבוע ו, חיי�ה

, ידי חריגה מהגבולות הפורמליי��על, בעזרת דיו� מחודש בשאלת האזרחות. הפלסטינית
היות� , שנשי� הלכו ורכשו מעמד אזרחיחר� העובדה "כי מבססת אזולאי את הטענה 

מועמדות לפגיעה על בסיס מינ� הוא עדיי� חלק מסדר יומ� באופ� היוצר רציפות בינ� לבי� 
הדיו� של שכ� יש בו שילוב מפרה ,  זהו מאמר חשוב9".אזרחי��אוכלוסיות של לא

יו� השימוש בתיאוריה הפמיניסטית מאפשר הרחבה של הד. זה הקונקרטיע� התיאורטי 
  .� נוספי� לציר של מגדר ואזרחותבהקשרי

 עוסק במאבק� של נשי� יהודיות אורתודוקסיות על הזכות ÔÈ„¯Â‚ ÏÁ¯10 של המאמר
מאמר זה הוא הרחבה מעניינת לשתי . הכנסת ובכותל המערבי� בפולח� הדתי בבתי�להשתת

כי  בחלק האקדמי של מאמרה טוענת רדאי. הפתיחה�טענות שמעלה פרנסס רדאי במאמר
פליה ולדיכוי של נשי� להקוו בענייני דת ומדינה תור� תרומה משמעותית �הסטטוס
אישי היא מזכירה ויכוח שקיי� בקהילת ה�במסגרת הדיו� הנורמטיבי. בישראל

, יש להיאבק על זכויותיה� של נשי� דתיותכי  ומביעה את דעתה ,האקטיביסטיות בישראל
מבוססי� ללא ספק על ערכי� ר שא, קסיי�ה� בוחרות להשתיי� לזרמי� אורתודוא� ש

גורדי� מציגה במאמרה את מאבק� של הנשי� היהודיות האורתודוקסיות . פטריארכליי�
סוגיות לבו דפוסי המאבק השוני� קשורי� ש ומתייחסת לאופ� ,להשתלבות בפולח� הדתי

  .אזרחות ותרבות, של מגדר

_____________________________________  

  .128' בעמ, ש�  9
ת לשותפות  מאבק� של נשי� בקהילה האורתודוקסי–' שבת בבוקר יו� יפה'"רחל גורדי�   10

  .143, 4ש " לעיל ה,ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó" בבית הכנסת ובריטואלי� הדתיי�
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. יהלו נשי� אורתודוקסיות של גורדי� מוצגי� מאבקי� משפטיי� שוני� שנהבמאמר
במאבק לשילוב נשי� במועצות הדתיות ובמאבק לשילוב נשי� ,  למשל–�  מהמאבקיבחלק
נשות "בו פנו ש, במאבק אחרואילו  ,!" זכו הנשי� בתמיכת בג–הדי� הרבניי� �בבתי

. ! מלהתערב"נמנע בג, הגדרת�כ "תפילה שוויונית"מנת שתותר לה� �! על"לבג" הכותל
מרחב גיו� המשפטי מבוסס על ההבחנה בי� המרחב הפרטי ליהלגורדי� ההסבר של 

, לטענתה. גדור� של מרחבי� אלה הינו תוצר של הבניה חברתיתכי מ ועל ההבנה ,ציבוריה
נטי במאבק כאשר על הפרק עמדו שאלות שנתפסו רלוועצמו כגור� את המשפט ראה �בית

ובניגוד , פי דרכ�� להתפלל על"נשות הכותל" � שלתביעת. מרחב הציבורילכקשורות 
אודות נהגי� �עלקהילתי �ויכוח פני�וכ, � פרטייהוגדרה כעני,  רב הכותלו שללעמדת

" ענייני� חיצוניי� לקהילה"המשפט להתערב ב�בחירתו של בית, לטענת גורדי�. ומסורות
קבת עו" ענייני� פנימיי�"מנעותו מלפסוק בי ואילו ה,מבוססת על תפיסת השוויו� הליברלי

לגבי אלא שפלורליז� זה מתברר כפוגעני במיוחד . אחר עקרו� הפלורליז� התרבותי במדינה
בקהילת� ה�  ,קסיותוהנשי� האורתודשל  במקרה 11.הנשי� כקטגוריה חברתית מוחלשת

הגנת בזוכות אינ� ובמדינת� ה� , בהה� בעמדה שולית משו� שכנשי� אינ� זוכות בשוויו� 
  .דתי של זהות�ה�תישל המרכיב התרבוהמשפט ב

 מתבררי� כבעלי משקל רב בדיו� המשפטי על זכויותיה� "מסורת"ו "תרבות"המושגי� 
וגורדי� מנתחת ג� את משמעות� המגדרית של מושגי� , של נשי� יהודיות אורתודוקסיות

. מסורתלהיסטורית ביחס לתרבות ו�המשפט נוקט עמדה שמרנית וא�בית, לטענתה. אלה
� שאי� יעניכ, כמעט טבעי, יסות ומנהגי� תרבותיי� כסדר חברתי נתו�עמדה זו מפרשת תפ

השוויו� המגדרי שביהדות האורתודוקסית נתפסי� �יחסי אי, כ�. עליולהרהר ולערער 
בעזרת גישה ביקורתית עושה גורדי� . המשפט�כקבועי� וכמובני� מאליה� בעיני בית

, מושפע מהסביבהר שא, ר דינמידבאל  ומתייחסת אליה� כ,פרובלמטיזציה למושגי� אלה
בהתא� לגישה זו היא מציגה את אופני השתתפות� של נשי� בפולח� הדתי . משתנה ומתגוו�

  .שה חתרנית היה בעבר מנהג מקובליו� כדריכמה שנתפס כי ומראה , היהודי לאור� השני�
 של נשי� בפולח� כבסיס �החיפוש של גורדי� אחר עדויות היסטוריות להשתתפות

אבק יע� בחירת� של רבות מהנשי� האורתודוקסיות להמתיישב טימציה לדרישות בהווה לגי
הנשי� לגבי לא , בחירה זו אינה מובנת מאליה. קהילתית�על שוויו� במסגרת התדיינות פני�

_____________________________________  

ע� טענתה של מנאר חס� במאמר העוסק ברצח נשי� על מתיישבת , ראוי להוסי�, מסקנה זו  11
שפט מאמצות בש� רשויות החוק והמכי ג� חס� מסיקה . "כבוד המשפחה"רקע מה שמוגדר כ

המדינה של  בותהתו� הזנחת מחוי, הפלורליז� התרבותי גישה סובלנית כלפי דיכוי נשי�
המדינה ורצח , הפטריארכיה: הפוליטיקה של הכבוד"מנאר חס� ראו  .לאזרחיות הנפגעות מכ�

, אריאלה פרידמ�, דפנה יזרעאלי (ÈËÈÏÂÙ ¯„‚ÈÓ ÔÈÓ 267˜‰ "נשי� בש� כבוד המשפחה
) 1999, עורכות אוי'ביז�סילביה פוגלוחנה נוה , מנאר חס�, ה הרצוגחנ, כלב�א�הנרייט דה

ת שולי�"שני המאמרי� מדגימי� היטב את המושג ). ÈËÈÏÂÙ ¯„‚ÈÓ ÔÈÓ˜‰: הספר להל�(
  . ומבהירי� את מרכזיותו בדיו� הפמיניסטי ג� מחו� לדיו� המשפטי,"כפולה



  ע"תש יב משפט וממשל  דלית שמחאי

452 
y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\11-simchai.doc 11/24/2009 10:20:00 AM  

מה� . כפי שמזכירה רדאי, אחיותיה� למאבק הפמיניסטילגבי המשתתפות בתהלי� זה ולא 
גורדי� ? פני הנשי� בחתירת� להשתתפות מלאה יותר בפולח�לא� כ� האפשרויות העומדות 

הגברת המעורבות בתו� המסגרת הקיימת וחתירה , האחד: מציגה שני כיווני פעולה קיימי�
 הפרדה שמביעה ביקורת – יצירת מסגרות לפעילות נפרדת של נשי�, אחרהו ;לאינטגרציה

אחד מהכיווני� האלה היא הבחירה בכל . הקבוצה המוחלשתשל ומשמשת מנגנו� העצמה 
תגור בחברה והאתהליכי השינוי . בפועל מתקיי� מהל� משולבכי ונראה , בחירה טקטית

היסוד של ההלכה �אורתודוקסית אינ� מושתתי� על ערעור מוחלט על הנחותה�היהודית
 מעשה רדיקלי של מי שפעולת� חותרת תחת הבניית �אול� גורדי� רואה בה, היהודית

התרבותית האפשרות ודוקסית כקהילה הומוגנית שבה השליטה הגברית היא היהדות האורת
שלקוח מהמסורת , זוהי פעולה חתרנית שכ� היא מעמידה כער� מרכזי את השוויו�. היחידה

משו� שהיא מטעינה , קהילתי�בזמ� זו פעולה שמאפשרת דיאלוג פני��בוא� , הליברלית
  .שיש לו אחיזה במסורת היהודית, דיו� זה במונחי� הקשורי� לער� כבוד האד�

�‚ÏÈמאמרו של ÌÚÂ� „Ú12מציג ניתוח פמיניסטי של המשפט הבי� �כיוו� חקירה . לאומי
לב רבה בשני� האחרונות ה� בשל התפתחותה של הביקורת הפמיניסטית �תשומתבזה זוכה 

נוע� פותח את מאמרו בהצגת . לאומי�על המשפט וה� בשל התפתחותו של המשפט הבי�
ונעזר בביקורת זו כדי לדו� , לאומי�יסוד בניתוח פמיניסטי של המשפט הבי��ותעקרונ

אחת מתרומותיה החשובות של . בהתפתחויות חשובות בתחו� זה בתקופה הנוכחית
לאומי הוא חשיפת� של הטיות מגדריות במה �משפט הבי�בהתיאוריה הפמיניסטית לדיו� 

ייחסות לאופיי� המגדרי של המרחבי� הת, כאמור. רסליואוניוו לייטרנשמובנה כדיו� 
לאומי � של המשפט הבי�והתייחסות, למשל, כ�. משמשת כלי אנליטי יעיל בהקשר זה

 אלא שבבסיס ,עבור הכללב מבחינה מגדרית ובעלת ער� לית עינויי� נדמית כניטררתלעֵב
שה מדגישה את ההקשר הציבורי והפורמלי של מעזו הגדרה ו, רההדיו� עומדת הגדרת העֵב

שנעשות דוגמת עֵברות , למעשה מצורות אחרות של אלימות הגדרה כזו מתעלמת. האלימות
לאומי את האחריות �מטילה על המשפט הבי�ואינה  ,ידי אנשי� פרטיי��במרחב הביתי על

זוכי� ) בעיקר גברי�" (ציבוריי�" קורבנותיה� של עינויי� ,כתוצאה מהגדרה זו. למיגור�
  ).בעיקר נשי�" (פרטיי�"עינויי� הרבנות הקושאינה ניתנת להגנה ב

,  עוסק בה�לאומי�המשפט הבי�שסוגיות מרכזיות כמה  מציג נוע�לאור� המאמר 
שמשפט היסוד �המפתח והנחות�את מושגימפרק ובעזרת הפרספקטיבה הפמיניסטית הוא 

אמנות זכויות האד� של , �"ארגוני האושל ניתוח ביקורתי באמצעות .  עליה�מושתתזה 
מושגי� , הרצגובינה�המאבק המזוי� בבוסניהושל פלסטיני –הסכסו� הישראלישל , השונות

ניתוח ביקורתי בזוכי� " פליהה"ו" פוליטיקה", "ריבונות", "גבולות", "מדינה"כגו� 

_____________________________________  

ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ , ¯„‚Ó" לאומי הפומבי�בי�התבוננות פמיניסטית במשפט ה"עד נוע� �גיל  12
ÌÊÈ�ÈÓÙÂ,187, 4ש " לעיל ה. 
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 ,י� בו חלק/ותהנוטלההסכמות בי� �א� אי�על, זה ניתוח .מפרספקטיבות פמיניסטיות שונות
  .לאומי� של המשפט הבי�ותנלותיו המוְבצביע על מגבהיש בו כדי ל

היסוד וקווי המתאר המרכזיי� של הפרספקטיבה �בעקבות הצגת� של מושגי
�המשפט הבי�שלניתוח שלוש סוגיות נוע� פונה , לאומי�הפמיניסטית לניתוח המשפט הבי�

בשלושה נושאי� . לאומי הפלילי וסחר בנשי��המשפט הבי�, זכויות אד�:  עוסק בה�לאומי
, ויו� מגדרי חשוב בעיניוועבור מי ששביש התפתחויות מעניינות וחשובות , נוע�טוע� , האל

ני� מה שמוגדר כענייללאחרונה אחריות ג� נוטל לאומי �שכ� בשלושת� המשפט הבי�
  .מדינות השונותהפנימיי� של 

בניסיו� לשפר את מעמד . באמצעות ניתוח אמנת הנשי�נוע� את הנושא הראשו� בוח� 
שבבסיסה איסור הפליה , נשי�הלאומי את אמנת �אימ! המשפט הבי�, כותבהוא , �הנשי

והדבר , בטי� שוני� המזוהי� ע� המרחב הפרטייהאמנה מתייחסת באופ� רחב לה. נגד נשי�
היסוד �אול� אמנת הנשי� אינה מאתגרת רק את הנחות. לאומי�משפט הבי�למהווה אתגר 

הרו לאמצה ילא מר שא, תנגדות מצד מדינות שונותהיא מעוררת ה. לאומי�של המשפט הבי�
ניתוח רדיקלי של . תמיכה גורפתבג� בקרב הפמיניסטיות לא זכתה האמנה . ללא הסתייגויות

להשוות את מעמד� של שלפיה יש  ,היסוד של האמנה�עקרונותיה מצביע על כ� שהנחת
גברי� כמודל ה� של ת חייהיחוויאת ת ו מנציחה את הבניית הגברי�,של גברי�לזה נשי� 

ידרש י, יפתרו חלק מהבעיות המהותיות שבבסיס האמנהיהמאמר עולה שג� א� � מ. טרליני
הפיקוח והאכיפה של עקרונות האמנה . מנת שעקרונותיה ימומשו�יותר מאשר רצו� טוב על

. מספקי��לאומי ה� מעטי� ולא�המשפט הבי�ידי �עלהמדינות השונות וג� ידי �עלג� 
לפיה יש לנתח את הפגיעה בזכויות שמשפטי מתחזקת הגישה ה�יח הפמיניסטיכיוו� שבשמ

יתרונות ה בהצביעו על ,חשיבות רבה לחלק זה של המאמריש , נשי� כפגיעה בזכויות אד�
  .זהפעולה  והחסרונות של הבחירה בנתיב

 שפעילותו ,לאומי הפלילי�הנושא השני שנבח� בחלק זה של המאמר הוא המשפט הבי�
לשיפוט לאומיי� בכלל ו�לאומיי� לשיפוט פשעי� בי�� בהקמת טריבונלי� בי�מתבטאת

טריבונלי� אלה יש עיסוק רב במעשי נערכי� ב ה�דיוניהבמסגרת . פשעי מלחמה בפרט
 � שלפעילות. ני�בט המגדרי של סכסוכי� מזוייהתייחסות להכ�  ו,תקיפות מיניותבאונס ו

ת רא�נ שמאפשרת ,ה ביקורתית ופמיניסטיתיבראי, לטענת נוע�, פיינתמתאהטריבונלי� 
נבה או בקביעות אחרות של 'לב מספקת באמנות ג�תשומתבלסוגיות מגדריות שלא זכו 

�מאפיי� נוס� של טריבונלי� אלה הוא ייצוג בולט של נשי� בתפקידי. לאומי�המשפט הבי�

את סה הרואה שכ� היא מערערת את התפי, נוע�טוע� , לייצוג זה יש משמעות סמלית. מפתח
לנוכחות� של נשי� בתפקידי� אלה יש חשיבות . קורבנות של המעשה הפלילירק כנשי� ה

שכ� יש לה� יתרו� על הגברי� באיסו� עדויות על מעשי אונס , רבה ג� בהקשר המעשי
לאומי �בט הפלילי של המשפט הבי�ילגבי ההשנוע� מציג ההתפתחויות . ותקיפות מיניות

  .� חלקיותה� עדיי, פי שהוא חוזר ומזכיראול� כ, אכ� מעודדות
ת הסחר ילאומי בסוגי� של המשפט הבי�והוא מעורבותמתמקד בו שנוע� נושא נוס� 

אד� מבוסס על הפרוטוקול המהווה נספח �המאבק בסחר בבני. אד� ובנשי� בכלל זה�בבני
סחר  של התופעהסגור ממה� ההשלכות של . לאומי�� נגד הפשע המאורג� הבי�"לאמנת האו
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 � שלענותיה(יתרונות הגלומי� בכ� המצביע על נוע� ? פשע מאורג� לשבנשי� בהקשר 
.  א� עומד ג� על החסרונות הנלווי� לבחירה זו,) בתופעההמדינות השונות למאבק הפלילי

וה התגייסות דומה למע� מל�אינה לאומית �ההתגייסות למניעת הפשיעה הבי�, לטענתו
�אי� בפעולתו של המשפט הבי�, בניגוד לרוח הפרוטוקול. � אות� פשעייה� שלקורבנות

עיגו� , כ�. לשיקומ� ולשמירה על זכויותיה�,  כלפי קורבנות הסחרבותלאומי ביטוי רב למחוי
בט יוהזנחת הה) לאומי�פשע מאורג� בי�(הנושא בהקשר שמזוהה ע� התחו� הציבורי 

ו� הסחר בנשי� א� לא לשינוי  אולי לצמצי�תורמ) שיקו� הקורבנות(הפרטי של התופעה 
פעולה ללפיה שהתפיסה . אודות קורבנותיו�עלאודותיו ו�עלמהותי של תפיסות חברתיות 

בלבד ער� מועט יש מרחב הפרטי  הלשפעילות בהקשר לחשיבות ואילו יש במרחב הציבורי 
  .נשי� לעפוגענית השלכה ה ל ויש ,ממשיכה להתקיי�

בטי� שוני� של השתתפות נשי� במרחב יבהקבוצת המאמרי� כולה עוסקת כאמור 
השתלבות� הגוברת של נשי� במרחב כי וקריאת המאמרי� המכונסי� בה מלמדת , הציבורי

פיינת המתא, מודרנית�נראה שג� בתקופה הפוסט". גברי"את זיהויו כעדיי� מבטלת אינה זה 
 14,ויה האנושית של החוריאורטיזציה שחותרת תחת ניתוח ביני ובת13על�ריבפירוק של סיֵ�

השלכות מגדריות ונושאת נטית רלוולהיות ממשיכה " ציבורי"הו" פרטי"הההבחנה בי� 
בחברה כי  להאמי� ותהמאמרי� בפרק משכנעי� שג� א� רוחות של שינוי מפת. עמוקות

ונות יותר לכינו� זהויות ונית� לחוות נפתחות אפשרויות מג�, וי גבולוהעכשווית מתרופפי� ק
חברתיות התפיסות ל, שאפשרה המודרניותמזו חופש ובחירה של ותר ימידה רבה 

לפחות בתחו� , יחסי כוח דכאניי� של � ובשימור�כוח רב בעיצוביש עדיי� מודרניסטיות ה
  .יחסי המגדרשל 

˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ˙ˆÂ·˜ מעלה לדיו� – "פמיניז� והסדרה אזרחית" – באסופה 
  .מבח��מקריכמה בעזרת זאת ו, זיקי�נורמות מתחו� דיני החוזי� והנביקורתי 

פיה מעוצבי� גבולותיה� �עלש,  מתמקד בעוולת הרשלנותÔÂËÈ· ˙ÚÙÈ15המאמר של 
ַמבני� דיני הנזיקי� האופ� שבו  משווה ביטו� בי� הלאור� מאמר. נזיקי�ה� של דיני יהעיקרי

ה כי ביטו� מרא. את הנזק הכלכלילבי� האופ� שבו ה� ַמבני� עקי� ה�את הנזק הנפשי
, היסטוריה משותפתיש נזק אלה �לשני ראשי. להשוואה בי� שני סוגי הנזקי� יש בסיס רחב

חובת "וביחס לשניה� עולות שאלות באשר לקביעת , בשניה� הגדרת הנזק אינה פשוטה
הנזק �אול� ההשוואה בי� שני ראשי. קביעת הסעד או שיעור הפיצויבאשר לו" הזהירות

 – במישור הערכי –ה הבדלי� ביניה� עוָלבהדיו� � ומ, ו�וי דמיורק קלא הללו מעלה 
אול� לא כ� הדבר . העדפה על הנזק הכלכליבעקי� יזכה ה�הנזק הנפשישראוי כי ההשערה 

_____________________________________  

13  Norman K. Denzin, Postmodern Social Theory, 4(2) SOCIOLOGICAL THEORY 194 (1986).  
14  QUESTIONS OF CULTURAL IDENTITY (Stuart Hall & Paul du Gay eds., 1996).  
, ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ" אינטרסי� מיוחסי מגדר בעוולת הרשלנות: מחיר� של דמעות" ביטו� יפעת  15

ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó,233, 4ש " לעיל ה.  
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ההסבר של ביטו� . בישראל ההכרה בנזק הכלכלי מהירה וקלה יותר. משפטיבמישור ה
, רגשות, כס�, ערכי�, פט� זה מבוסס על ניתוח פמיניסטי המצביע על הקשר בי� משילעני

"�העול� �המשפט משק� במקרי� רבי� את תפיסת�בית, לטענתה. "תגברי�"ו "תנשי
�פמיניסטי מלמד שבכ� ביתה�הניתוח הביקורתי. ת בחברהוומערכת הערכי� המקובל

�אלא ג� תפיסות, כפי שנטע� ברובד הגלוי, המשפט מקד� לא רק ערכי� של צדק ושוויו�

בי� � ההשוואה בי� הנזק הכלכלי לינטית לענירלווהנחה בסיסית זו . יהפלהעול� שבבסיס� 
בי�  ובי� אינטרסי� כלכליי� ל"תנשי�"בי� שכ� הקישור בי� רגש ל, עקי�ה�שיהנפנזק ה
"�נשי� /אודות א�עלעל הסטריאוטיפי� והמחשבות ה� שמשפיע , וח הוא קישור ר*"תגברי

מת�  ואפיצוי על פגיעה באמצעות  – בהקשר זה(� /פניה�לעל ההזדמנויות הנפתחות וה� 
  .� בפועל/על חוויות חייה�ו) האו שלילת הגנה מקיפה יותר

, עקי�ה�המשפט הישראלי מעדי� את הנזק הכלכלי ועוי� את הנזק הנפשי�כאשר בית
זוהי העדפה שמשמרת את התפיסה .  מבחינה מגדריתליתאי� זו העדפה ניטר, מבהירה ביטו�

ומחזקת את הנחיתות , נטי בעיקר לגברי�ורלוות ת למה שמזוהה ע� גברי�המייחסת חשיבו
�העדפה זו מעמידה את . ת החיי� של נשי�ינטי יותר לחוויורלוות של מה שמזוהה ע� נשי

עול� קפיטליסטית המעלה על �ומשקפת תפיסת, נזקי הרכוש כחשובי� יותר מנזקי גו� ונפש
בטי� ידומיננטיות בהשנהני� מב הציבורי ואת מי את הפעילות שבמרח, סקיהענס את השוק 

כיוו� שנשי� ה� התובעות העיקריות והנהנות הפוטנציאליות מ. אלה של החיי� החברתיי�
משמעותה של העדפת הנזק הכלכלי היא לא רק , עקי��שינפנזק בגי� המרכזיות בתביעות 

לשות בשל וחמילא משמ זוהי העדפה שתורמת באופ� ממשי להחלשה של מי ;תימלס
  .מיקומ� במרחב הפרטי

בדיו� על הנזק כי אודות שני סוגי הנזקי� מגלה �עלההשוואה בי� השיח המשפטי 
. שווא מצד מתחזי��של תביעות" הצפה"פני מהמשפט חשש �עקי� מעלה ביתה�הנפשי

חושש ממתחזי� בנוגע אינו המשפט �מדוע בית. עולה ביחס לנזק הכלכליאינו חשש זה 
 – בעיקר התובעות –עקי� �מדוע דווקא התובעי� הגנה בשל נזק נפשי? לנזק כלכלי

וכמו בדיו� , י�/ליברליי� על מובטלות�נראה שכמו בדיוני� ניאו? המשפט� על ביתי�מאיימ
שווא מוביל את �מבוסס מפני תביעות�החשש הלא, אודות הטרדות מיניות�עלהציבורי 

יותר להחריג� או לראות בה� קל ר שא, יתר שפוגעת בקבוצות המוחלשות�הממסד להגנת
  .איו�

̇ ÔÂÓ‚‡ ÏÎÈÓÂ ËÒ¯ÈÙמגיעות למסקנה דומה בנוגע להחרגת הנשי�  �Ú�Ô�Â‚.16  בדומה
די� בנושא אלימות �סקי פלשגונ� ניתוח משווה �פירסט ואגמו�ערכו , להשוואה של ביטו�

חומרת ההשוואה בנוגע ל. בות רכבלגנ הקשורות רותדי� ביחס לעֵב�פסקי לשבמשפחה ו
הקרובי� , המשפט נוטה לפסוק עונשי� מחמירי� יותר�בות רכב ביתכי בגנהענישה מלמדת 

_____________________________________  

" הענישה בעבירות אלימות נגד בנות זוג! ?המכונית שווה יותר"גונ� �ענת פירסט ומיכל אגמו�  16
ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó,545, 4ש " ה לעיל.  
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. זוג��גברי� כלפי בנותשל אלימות ליותר מאשר בפסיקות הקשורות , רביי� המ�לעונשי
המשפט לא רק נותני� חשיבות �בתיכי הדי� מסיקות החוקרות �מניתוח סמיוטי של פסקי

ת אלא ג� משמרי� תפיסות פטריארכליות המגדירות א, רכושלות  הקשוררותרבה יותר לעֵב
  .של הגבר וכרכושו" אֵחר"הנשי� כ

 מאפשר ג� הוא בחינה מחודשת , על הצעת חוק דיני ממונותÔ¯˜ ‰Ï‰,17מאמרה של 
משפטיות �יסוד לא�הנחותשל ג� �כמו, היסוד של מערכת המשפט�של ההגדרות והנחות

מבחינה .  של המערכת הכלכליתטרליותההנחה בנוגע לני כגו�, הרווחות בחברה הישראלית
שכוונתה  לתיקו� חוק דיני ממונות ה שכ� היא מנתחת הצע,זו קר� עושה עבודה מעניינת

. למנוע את הפגיעה הקיימת כיו� בצד החלש בתביעות משפטיות שזירת� המשפט האזרחי
ג� א� יתקבל כי ו, מספיק תיקו� הדי� אינו מהותיבמסגרת השינוי המוצע כי מחקרה מעלה 

בעזרת פרספקטיבה ביקורתית מראה קר� . שוויו�� יישאר בחוק מרכיב ממשי של אי,התיקו�
אכ� עשויה להוביל ) חוזי" עושק"ו" היכפי"בעיקר בהקשרי� של (הצעת התיקו� לדי� כי 

 אלא שההסתייגויות הנלוות וההגדרות, "העדפה מתקנת"מנגנו� של באמצעות , ליתר שוויו�
, במילי� אחרות. מאכזבל ו"חסר שיניי�"לת את המהל� כולו ושבהצעה הקיימת הופכ

 .כלכליה�סקיהע הנורמות הרווחות בעול� � שלהתיקו� לחוק מבוסס על הנחה בדבר תקינות
הוא ולכ� , בחשבו� את היתכנות� של נורמות שה� גרועות לצדדי� החלשי�מביא אי� הוא 

  .לנרמל מצבי� של פגיעהעלול 
ה ועושק בחוזי� מטופלות בישראל באופ� שמקשה במיוחד יעילות של כפי, ונקרטיתק

מאמרה . דווקא הזקוקי� ביותר להגנת החוק נתקלי� בחשדנות. טוענת קר�, על הצד החלש
השינוי המוצע לא יוביל לשינוי , מלמד שג� א� להצעות התיקו� יש יתרונות מסוימי�

שחוזרת שוב ושוב בדיו� ,  במקביל מעלה קר� שאלה.מספק�ולכ� יש לראותו כבלתי, מהותי
�אינה מהווה הגנתמציע התיקו� לחוק שהא� ההגנה על הצד החלש : משפטיה�ניסטייהפמ

�הנחותבבתשובה לשאלה זו היא מציגה דיו� מעניי� ? יתר שנובעת מעמדה פטרנליסטית

היא , יתעמדה פטרנליסט. היסוד של ההגנה המשפטית על קבוצות ויחידי� מוחלשי�
עמדה זו מקבעת . המשפט כבעל הכוח שפועל להצלת הצד החלש�ממקמת את בית, טוענת

גישה פמיניסטית לחוק מציעה לאמ! עמדה . מילאמאת יחסי הכוח והשליטה הקיימי� 
 שאינה מחלישה עוד את הצד המוחלש ,)הורית(רנטליסטית פאו ) מהיתיא(מטרנליסטית 

זוהי עמדה שרואה . � שמירה על האוטונומיה שלו אלא מאפשרת את העצמתו תו,מילאמ
. כלל�השמעת קול� של מי שמושתקי� בדר�את בחיוב מודל התערבות מעצי� שמאפשר 

חשיבותו , בעול� העבודה" מג��חוקי"דוגמת , נטית לתחומי� רבי�רלווכיוו� שסוגיה זו מ
  . מטפל בההמאמרששל דיו� זה חורגת מהסוגיה הספציפית 

_____________________________________  

ÌÈ�ÂÈÚ " ?היש חדש תחת השמש: הצעת חוק הממונות ובעיית האונס החוזי"הלה קר�   17
ËÙ˘Ó· ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó, 287, 4ש "לעיל ה.  
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כפי שמודגש לאור� ,  ולא השוואה–קר� השראה שואבת  ,הצעת התיקו�כדי לבחו� את 
אונס .  אנלוגיה בי� אונס פיזי לבי� אונס חוזירכתועו, אונסי בלג מהדי� המשפטי –המאמר 

תו� הפעלת לח! על , בו נחת� חוזה בי� צדדי� שאינ� שווי� בכוח�שחוזי מוגדר כמצב 
כי עמדת שתי הסוגיות זו מול זו מעלה ה. מה שקשה ומזיק לול" להסכי�"הצד החלש 

שעה ב ,זאת. המשפט מעניק את ההגנה הראויה לצד החלש בדיו��בהקשר החוזי אי� בית
והדבר , שהטיפול המשפטי באונס הפיזי מבוסס כיו� על גישה פמיניסטית יותר מבעבר

עול� המשפט כנכו� ל�מה שנתפס בעיני בית, לטענת קר�. מאפשר הגנה טובה יותר לנפגעות
  .נטי ג� לעול� החומר והכס�רלווות הגו� והנפש צרי� להי

המשפט בישראל ביחס לפגיעות � ביתו שלמה נית� ללמוד מקריאת המאמרי� על עמדת
כי נראה ?  ואי� כל זה קשור למגדר,עמדתו ביחס לרכוש וליחסי� כלכליי�ועל גו� ונפש 

לבי� ) עקי�� נפשיתביעת נזק(נפש באו ) אלימות נגד נשי�(גו� ב הבהשוואה בי� פגיע
�המשפט נות� עדיפות לתחו� החומרי� בית,)גנבת מכוניות או נזק כלכלי(פגיעה ברכוש 

העדפת התחו� הכלכלי משמעה חיזוק הקפיטליז� והבנייתו כסדר חברתי תקי� . כלכליה
נשי� פי לכהתנערות ממחויבות היא משמעותה של העדפה זו .  מבחינה מגדריתטרליוני

האדרת� של תחומי� ו ,קטגוריות חברתיות נוספות שמעמד� בסדר הכלכלי מוחלשכלפי ו
�שכ� בנוגע , המשפט לאונס הפיזי�היוצא מכלל זה הוא יחסו של בית. תהמזוהי� ע� גברי

 "רק" אלא ,נוא� כאשר לא באונס עניינ. המשפט גישה פמיניסטית יותר�לכ� אימ! בית
 הכלכליי� ואת ט מעדי� עדיי� את האינטרסי�המשפ�בית, בפגיעות אחרות בגו� ובנפש

  .הסדר הקפיטליסטי
�ˆÔ¯˜ ÈÁמאמרו של ÊÙ18 עוסק בשאלה א� יש לחייב נשי� הרות בהתנהגות שתמנע 

פגיעה בעובריה� או שמא חובת זהירות כזו תוביל לתוצאות שליליות מפרספקטיבה 
מוגבלת �הירות בלתיאי� להטיל חובת זלפיה ש, פז�מסקנתו של קר�. פמיניסטית�חלוקתית

. מבוססת על ניתוח ההשלכות החברתיות שעשויות להיות למהל� זה, ריו�יעל נשי� בה
ניתוח זה כולל הקפדה על האוטונומיה של הנשי� ההרות בכלל ושל אלה הבוחרות 

חקיקה גורפת בנושא משמעה הפקרת כי הניתוח מעלה . בסגנונות חיי� ייחודיי� בפרט
חיזוק העמדה , התערבות נוספת בפריו�, זוג ובני משפחה�צד בניהנשי� ההרות ללחצי� מ

�צמצו� נוס� של מעורבות נשי� במרחב , ת וחוסר אחריותהמייחסת לנשי� הרות אנוכי
פז �קר�שטענה חשובה נוספת . החלשה נוספת של מעמד� הכללי בחברה ועוד, הציבורי

שה� הנתבעות , � הנשי� ההרותבנה מעי� יריבות ביהיא שקיומה של חובת זהירות ַממעלה 
הפתרו� . שה� התובעי� הפוטנציאליי�, לבי� הילדי� שנולדי� פגועי�, הפוטנציאליות

מהות י אמור להעמיד את הא–סדרי� ביטוחיי�  שמתבסס בעיקרו על ֶה–המוצע במאמר 
המאמר , כחלופה לשיח החשדני כלפי נשי� הרות. וילדיה� כמי שנמצאי� בחזית משותפת

_____________________________________  

, אולוגיהאידי: מבט פמיניסטי וחלוקתי על חובת זהירות של נשי� בהריו�"פז �צחי קר�  18
  .321, 4ש "לעיל ה ,ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó" סמליות ופרגמטיות
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וזאת מבלי לגלוש לשיח מהותני הרואה , ת כשקולה ואחראיתמה�ית האיבנה את חוויַמ
  .עית ומובנת מאליהת תכונה טבמה�יבא

˙ÈÚÈ·¯‰ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ˙ˆÂ·˜ – "כוללת מאמר על רישו� – "פמיניז� והמרחב הקנייני 
 ו שלמאמר שעניינו תפקידכ� חוקית בבתי� ו�אודות השתכנות לא�עללצד מאמר פטנטי� 

קרו� יהע. י� בשטחי� הכבושי�/ פלסטיניות� שלהרס בתישל מדיניות " הכשרת"וק בהח
  .אודות הזכות לקניי��עלבה פמיניסטית המקשר בי� שלושת המאמרי� הוא פרספקטי

�˘È˜ÒÈ�È ˙ÈÓÂÏ של המאמר„È·¯19פותח בהצגת נתוני� המלמדי� על תת �ייצוג של 
לאור� המאמר מתברר ? תצא ממציא*האי� בנמ. נשי� בקרב מבקשי בקשות פטנט בישראל

מדיני להבדיל . והרווחי� הטמוני� ב� תפקידו של החוק בהדרת נשי� מעול� ההמצאה ומ
בעלות על קרקע או כגו� , למצוא הדרה מפורשת של נשי�אפשר בה� היה ש, קניי� אחרי�

חד א. עי�מ� המופיעי� תהליכי הדרה סמויי� בחוק המצאה גדרה של הב, על נכסי משפחה
זיקה שקיימת בחוק הישראלי בי� המצאה לבי� עול� לממנגנוני ההדרה האלה קשור 

נשי� אינ� , אודות זהויות מגדריות�עלבשל התפיסות המקובלות . היהטכנולוגיה והתעשי
. ייצוג שלה� בפיתוחי� שנרשמי� כפטנטי�� והעדר� בה� מוביל לתת,נוטות לתחומי� אלה

ביתרו� ג�  אלא ,רת נשי� מעול� הטכנולוגיה והתעשייהאול� הבעיה אינה טמונה רק בהד
בה� יש שמתברר שג� בעיסוקי� . רישו� פטנטי� לשלעול� זה בהקשר מעניק החוק ש

גישות ,  למשל–אול� פיתוחי� אלה , ייצוג רב לנשי� יש פיתוחי� מענייני� וחדשנות
 –חו� פסיכולוגי אבשיטות לשיטות הוראה ו, המצאות חברתיות, טיפוליות שונות בחינו�
נהנות ואינ� מעורבות ביצירת� אינ� מוגדרות כממציאות ההנשי� ו, אינ� מוגדרי� כהמצאה
  .מזכויות הקניי� הרוחני

הִמדרגי אלא ג� למבנה , תעשייתיה�רק לעול� הטכנולוגילא לשו� החוק נותנת קדימות 
הִמדרג  בראש כיוו� שההמצאה נרשמת על ש� העומדי�מ. הנהוג בשוק העבודה ובאקדמיה

כמו . הנות מפירות עבודת� נמוכהיסיכוייה� של נשי� ל, פיתוחבבצוותי� שעוסקי� במחקר ו
ג� בעול� האקדמי ובצוותי המחקר נשי� ממוקמות , בתחומי� נוספי� בשוק העבודה

נעו! רק בעידוד אינו , רביד�טוענת יניסקי, הפתרו�. הכרהבותרומת� אינה זוכה , בשוליי�
ידי �תפקיד פעיל יותר בצמצו� פערי� עללמלא החוק יכול . הִמדרגמ� לראש קידובנשי� ו

רביד �לאור� המאמר מעגנת יניסקי. תת וקולקטיבי�קולגיאלי�, ת שותפ�� שלהכרה ביחסי
אודות �עלאת הצעותיה לשינוי במסגרת דיו� השוואתי שמתקיי� בעול� וה� את ביקורתה ה� 

 לעוספי� המית� קשרי� חברתיי� ופסיכולוגיית על ֶהאת הסבריה היא מבסס. הסוגיות אל
  .פרספקטיבה המגדריתה

, ייצוג של נשי� בעול� הטכנולוגי והתעשייתי�תתג� מקומ� של ההסברי� הביולוגיי� ַל
הסברי� .  לא נפקד מהמאמר,בשוק העבודה ובארגוני פיתוח ומחקרהִמדרג עדר� מראש ולה

_____________________________________  

תחו� העבודה , ת בנקודת המפגש בי� פטנט כזכות קניי�הדרת ממציא�"רביד �שלומית יניסקי  19
 .357, 4ש " לעיל ה,ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó" והשיח הפמיניסטי
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בבסיס� . שוויו� מגדרי�איבדיו� מסגרת ה� שוני� בעולי� בהקשרי, ראוי להוסי�, כגו� אלה
נשי�  לשייצוג �תתדוגמת ה – ההסבר לתופעות חברתיות שונותכי עומדת הטענה 

בו ד� מאמר ש כמו במקרה ,בדרגי הניהול בארגוני העבודה או בתחו� ההמצאה, בפוליטיקה
יולוגי בי� פיזהבשוני , הבדלי� שמקור� בטבעב, קרי,  נעו! בהבדלי� בי� המיני�– זה

נשי� וגברי� מפתחי� נטיות , ביולוגי��טועני� הסוציו, בשל הבדלי� אלה. גברי� ונשי�
לפיה אי� טע� ואי� צור� שמטיעו� זה עולה לכאורה מסקנה ערכית . ותחומי התמחות שוני�

מילא אי� אפשרות לשנות את המציאות כי מו, לראות בהבדלי� בי� המגדרי� בעיה חברתית
�בני ולא בהסדרי� חברתיי� ,שכ� מקורה הוא בטבע, זהשמתגבשת בהקשר החברתית 

. ביולוגיי� אינ� נתפסי� כבעלי כוח הסבר מספק�בדיו� הפמיניסטי ההסברי� הסוציו. שינוי
וכאשר , היסוד של התיאוריה הפמיניסטית� להנחותותהיסוד של הסברי� אלה מנוגד�הנחות

נדמה . כפי שנעשה במאמר זה, ורת המתבקשתביקמעוררי� את הה� , ה� מוצגי� בספרות
ואולי נית� ללמוד מכ� , חובהידי זכור� של ההסברי� הביולוגיי� כא� נעשה כדי לצאת אכי 

בעיקר על הפער בי� מה שהוא מוב� מאליו בשיח הפמיניסטי לבי� מה שמחייב עדיי� הסבר 
  .י� לשיח זה/� שותפות/למי שאינ�
 המאמר מעוג� תיאורטית ÔÂ·¯Á ÒÈ¯Ï˜.20של מאמרה הוא זה נוס� בפרק מאמר 

 לעשהתפתח כביקורת ,  ובאופ� ספציפי יותר בפמיניז� המזרחי,בפוליטיקה של זהויות
יו� מחקרי �נית� לראות מאמר זה כמציג סדר. יתר�הנהנות מזכויותדיו� הפמיניסטי בנשי� ה

להפנות  כדי "תתקרת הזכוכי"בכזה שעוזב את הדיו� כ ,לזה שהוצג במאמר הקוד�חלופי 
אות� לבחו� תהליכי� המקבעי� ונשי� ששוליות� החברתית כפולה ומכופלת את המבט ל

בשל סיבות ר שאחרבו� מביאה את סיפור� של נשי� מזרחיות עניות . "רצפת הבו!"ב
המשאבי� אי� לה�  21,שהדיו� הסוציולוגי עוסק בה� בהרחבה, חברתיות והיסטוריות

משתכנות בדירות ציבוריות ריקות באופ� לפיכ� ה� ו, טחו�יגג וב�להשגת קורתהדרושי� 
י� י ה� פולשות הפוגעות בזכות הקנהנשי� אל, מסבירה חרבו�, בשפה המשפטית. חוקי�לא

_____________________________________  

, ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ"  סיפור� של נשי� המתקנות עוול היסטורי–השתכנות מתקנת "קלריס חרבו�   20
ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó,413, 4ש " לעיל ה.  

 מנתחי� את תהליכי , במאמר מכונ� בסוציולוגיה הביקורתית בישראל,סבירסקי וברנשטיי�  21
 ,� וצפו� אפריקה בעשור הראשו� של המדינהא המהגרי� מארצות האסל� שלקליטת

שלמה סבירסקי ודבורה ברנשטיי� ראו  .ומסבירי� את שורשי הקשר בי� עדה ומעמד בישראל
הפיתוח הכלכלי של ישראל והתהוות חלוקת העבודה ? ותמורת מה, עבור מי, מי עבד במה"

ע� השני� ). 1993, אורי ר� עור� (ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ :ÌÈÈ˙¯Â˜È· ÌÈË·È‰ 120˙" העדתית
: Ï‡¯˘È· ÌÈÁ¯ÊÓ, למשל, ראו .חדשי�� יבטי� תיאורטיי ונוספו לו ה,התפתח הדיו� הביקורתי

˘„ÂÁÓ È˙¯Â˜È· ÔÂÈÚ) כולל ה ,)2002, האלר עורכי��יהודה שנהב ופנינה מוצפי, חנ� חבר
שקושר דיו� נוס� לו   כ�.אליסטיתיונקול�מבוססי� על פרספקטיבה פוסטהמאמרי� של מגוו� 

תמר אלאור , למשל,  ראו.עדתי לבי� מעמד ומגדר� בי� מוצא אתני– כמו מאמרה של חרבו� –
ÌÈ¯ÂÓ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó :‰·Â˘˙‰Â ˙„‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙ÂÈ�˙‡Â ¯„‚Ó) 2006(;כלב � הנרייט דאה�

 .217, 11ש "לעיל ה ,‚„¯ Ó ÔÈÓÈ‰˜ÈËÈÏÂÙ" פמיניז� בי� מזרחיות לאשכנזיות"
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� אינה הזכות היחידה שעומדת לדיו� במקרה יזכות הקני, היא מוסיפה, אול�. של המדינה
מתמקדת אינה חרבו� . זכות לדיורשל הנשי� מעוגנת בזו שכ� בדיו� המשפטי פעילות� , זה

הדרישה למימוש זכות כי אלא מבהירה ,  מתנגשות זו בזוהבו שתי זכויות אלשרק באופ� 
 מהל� ,בניתוח שלה. � רחב יותריהמגורי� הינה ביטוי ספציפי של תביעה פוליטית בעני

  וההתדיינות המשפטית שהוא מוליד או כופה ה� חלק מדרישה לתיקו� עוול"פלישה"ה
  .נפרד מהסיפור הישראלי�טיב המזרחי כחלק בלתיהנרהיסטורי ולהכלת 

יצרו ר שאמנגנו� הדיור הציבורי בישראל מוצג במאמר כחלק ממנגנוני הדיכוי והשליטה 
ומיקמו את המהגרי� לישראל , עדתי בישראל�וחיזקו את הקשר בי� מעמד לבי� מוצא אתני

 בפריפריה המרחבית והכלכלית של � וצפו� אפריקה בשנות החמישי�אמארצות האסל
של הניע�ת היא מרכיב חשוב בסיכויי ) ועדי� במרכז(כיוו� שבעלות על דירה מ. ישראל
 של המשתכנות לא כדי� ואת פעולותיה� כתולדה של י�יש להבי� את עוני, צאצאיוהפרט ו

תכנות ניסיו� להבנות את סיפור� של הנשי� המששוללת את החרבו� . אותו תהלי� היסטורי
את הקשר בי� מוצא אתני . היא ג� מסרבת לראות בכ� סיפור מעמדי. לא כדי� כסיפור אישי

בנה שַמ, פליה שיש לתק� במסגרת האתוס הציוניהרק בהקשר של לא למעמד היא רואה 
ה בשנות החמישי� של יבהתייחסותה למדיניות פיזור האוכלוסי.  הומוגנית"ישראלית"זהות 

היא ,  מהעול� לתהליכי התמודדות ע� עוולותותגמובהציגה ד�, להמאה הקודמת כאל עוו
. יעשה תהלי� של פיוס ותיקו� ביחסי� שבי� מזרחי� ואשכנזי�ידורשת שג� בישראל 

 –השלכותיו לאחריות ונטילת  הכרה והודאה בעוול –במאמר משורטטי� שלבי התהלי� 
צרי� , מבהירה חרבו�, תיקו�ה. ובבסיסו ההנחה האופטימית כי בסופו נית� להשיג תיקו�

  .שינוי מהותי של יחסי הכוח בחברהלהתבסס על 
ביחסי� בי� שתי כלשהו הא� מחו! לשדה המשפטי מתחולל שינוי משמעותי 

יש בכוחו של המשפט בישראל ליצור ה? הקטגוריות האתניות הגדולות בקרב יהודי ישראל
תהלי� זה כי ציבורי מסיקה חרבו� מהתבוננות על השיח הפוליטי וה? שינוי מהותי כגו� זה

המשפט בישראל אינ� מלמדות כי בזירה �פסיקותיו של בית. מתרחש באופ� משמעותיאינו 
 שבו קיבל – ÂÚ˜¯˜‰22˙! "וג� בבג, כל תיקי ההשתכנות מסתיימי� בפינוי: זו המצב שונה

ה של הקשת הדמוקרטית המזרחית ביחס להפשרת קרקעות תהמשפט את עתיר�בית
. ביטוי לעמדה הפוליטית של העותרי�) לטענת חרבו�(המשפט � לא נת� בית–ת חקלאיו

על עצמו את התפקיד של קידו� השיח על תיקו� עוולות נוטל המשפט בישראל אינו �בית
 מחברת המאמרהשוותה לו איאוסי� בקצרה כי . ומתבצר בגבולות השיח ההגמוני, העבר

תיקו� עוולות היסטוריות בהקשר  בי� התביעה הקולקטיבית לבאופ� מקי� יותר
אשכנזי לבי� התביעה הקולקטיבית לתיקו� עוולות היסטוריות בהקשר /המזרחי

בשני המקרי� על העובדה שקרוב לוודאי מצביעה יתה יהיא ה, יהודי בישראל/הפלסטיני

_____________________________________  

244/00� "בג  22 � ˘„Á ÁÈ˘ ˙˙ÂÓÚ '˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ ,בג: להל� ()2002 (25) 6(ד נו"פ" �
˙ÂÚ˜¯˜‰(.  
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בשני כי ו, מאבק פוליטי לצדק היסטורי מתגל� במאבק קונקרטי מאוד על בית או על קרקע
, עבור החברה הישראלית את הערמוני� מ� האשבממהר להוציא אינו המשפט �ביתהמקרי� 

  .שאלות פוליטיות מרכזיותשל ולקד� בכ� פתרו� 
ידי נשי� מזרחיות �בעיקר עלשנעשית פלישה אל נית� להתייחס להשתכנות לא כדי� כ

�יתבעזרת פרספקטיבה פמיניסט,  זהנגדכ. ולראות בה� עברייניות, עניות וחסרות כוח

, באותו אופ�. פעולת� כפעולה חתרנית שיש לה משמעות פוליטיתנית� להבנות את  ,מזרחית
, המשקפת את השיח ההגמוני,  בלשו� המשפטית המקובלתהנית� לדו� בעניינ� של נשי� אל

, להתעקש על מילי� בעלות משמעות אחרת, בשפה אחרתלחלופי� א� נית� להשתמש 
חרבו� משתמשת בכלי� המשפטיי� והאקדמיי� . למאבק החברתיזו דר� בולהצטר� 

.  אלא ג� לשינויה,עומדי� לרשותה במטרה שמאמרה יתרו� לא רק להבנת המציאותה
, אקטיביז� משפטיבי� ל, כדיו� תיאורטי, רדאי בי� פמיניז� משפטישל מההבחנה להבדיל 

זירה האת נית� לראות במאמר של חרבו� פעולה שמשלבת , שפעולתו היא למע� שינוי
  .זו האקטיביסטיתע� האקדמית 
 ואת ההסבר ,המאבק על הבית כמאבק בעל מאפייני� מגדריי� ברורי�מציגה את חרבו� 

ת יבחירתה לעסוק דווקא בחווי. שוליי� מפורטת בגו� המאמר�לכ� היא מציגה בהערת
ה לשירותיה המשפטיי� נעשית יהפנימהעובדה הפשוטה שנובעת רק אינה חייה� של נשי� 

 של מנגנוני ההדרה �מהתרומה שהיא רואה בחשיפת ריבויג� אלא , ידי נשי��יקר עלבע
: קטגוריות חברתיות שוליותזמנית לכמה �בויכות תישמוהדיכוי שמופעלי� ביחס למי ש

נימוק נוס� לבחירה זו נובע מההבנה כי נשי� ה� שנתפסות . מזרחיות ועניות, נשי�
שנבחנה בקבוצת המאמרי� , הנחה זו. חב הפרטי ע� המר�כחלק מזיהוי, ביתלכאחראיות 

כ� יו� במאמר זה ועולה שוב לד, ה בספר לאור פעולת� של נשי� במרחב הציבורייהשני
  .במאמר הבא אחריו

��‡„Â‰Ï˘ ‰¯È·מאמרה של Ô‡È˜¯Â·È˜23 בעיקר , בתי� בישראלה עוסק במדיניות הריסת
 אודות�יא� משתמשת בדיו� עלקיבורק�ג� שלהוב, כמו חרבו�. בירושלי� ובגדה המערבית

מערכת המשפט הישראלית כאספקלריה לבחינת השיח הפוליטי ההגמוני ולהשמעת קול� 
�אלא ג� על תגובת, הקשבה לקול זה מלמדת לא רק על דיכוי ממוסד. של נשי� ללא בית

  .של מחאה וכוחחלופי שיח על דרכ� של נשי� מוחלשות להיות פעילות ולפתח , קרי, הנגד
, קולוניאליסטיות�קיבורקיא� מבססת את מאמרה על תיאוריות פמיניסטיות ודה�שלהוב

 שלטו� –המבט של מי שנמצאות תחת שלטו� קולוניאלי �בחשבו� את נקודתאשר מביאות 
 היא מאתגרת את הניתוח הבעזרת תיאוריות אל. הכיבוש הישראלי במקרה זה

יפוריה� כדי להבהיר את הקשר בי�  ומספרת את ס,האוריינטליסטי ביחס לנשי� הפלסטיניות
בעזרת . חוסר צדקבי� פוליטי ובי� חוק ומשפט לבי� הבי� האישי ל, מגדרבי� הריסת בתי� ל

_____________________________________  

השיח הנוגד של נשי� פלסטיניות : כשהחוקי� ה� כלי לדיכוי"קיבורקיא� �נאדירה שלהוב  23
 .463, 4ש " לעיל ה,ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó" ומדיניות הריסת הבתי�
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בו שראיונות ומפגשי� ע� נשי� שבתיה� נהרסו נית� ללמוד במאמר זה על האופ� של ניתוח 
כוחו וליצור לגיטימציה חוקית בידי הצד החזק להפגי� את למת� משמש " טחו�יב"המושג 
רק לא הבנה זו משמעותית . י�/נשי� פלסטיניות/ אלפי אה� שליומי בחיייומטחו� יחוסר ב

היא חשובה ג� משו� שיש בה כדי . מי שבתיה� נהרסו או למי שמגלי� סולידריות אית�ל
וכ� על , אד��נוכח תמיד בחייה� של מאות אלפי בניאשר איו� של ללמד על צל 

 ה� קל� מנצח שנות� הכשר "רכי הביטחו�וצ"בו שהאופ� על , שמעמ, המיליטריז� בישראל
  .משפטי למגוו� רחב של תקנות בעלות אופי גזעני

 ו שלמימוששל הריסת בית וב של איו� ומה משמעות? מה המשמעות המגדרית של בית
הבית הוא מרחב של העצמה וכוח , קיבורקיא��עבור הנשי� שראיינה שלהובב? אותו איו�

, יחד�פיי� בסכנה ובדיכוי על בסיס לאומי ומגדרי ג�שמתא, ומת המרחב הציבורילע. אישי
בחלק . משפחתיות וקהילתיות,  יצירה של אוטונומיה– הבית הוא מרחב שמאפשר יצירה

. מדכא ומחליש את הנשי�שגדור המרחבי� כמנגנו� מניכר מהתיאוריות הפמיניסטיות נתפס 
ומיעוט ,  הפרטיתרהנות המזוהות ע� הסֵפהתכושל  הנמוכה של הפעילות ות�יוקר

כ� נטע� בדיו� הפמיניסטי ,  יוצרי�,לפעולה במרחב זההניתני� התגמולי� החברתיי� 
 ,טענה זו בעקבות מחקרהמבקרת קיבורקיא� �שלהוב. השוויו� המגדרי�את אי, וחהר*

להיות אתר של שלו את הפוטנציאל ו של המרחב הביתי י�וחושפת את פניו המעצימ
על אותו שהפמיניז� קיבל , בהתא� לעקרונות המחקר הפרשני. התנגדות לסדר החברתי

קיבורקיא� את שפת� ופרשנות� של הנשי� �מאמצת שלהוב, עצמו ותר� לטיפוחו
וח בשיח הציבורי מזה שר*ה� ות כדי ללמוד וללמד את סיפור חייה� באופ� שונה יהפלסטינ
סיפורי� אלה מאפשרי� . יאוריות הפמיניסטיותהתמוח בחלק ניכר מזה שר*וה� ההגמוני 
תלי וקיבורקיא� לפתח גישה פמיניסטית ביקורתית שצומחת לא רק בי� כ�לשלהוב

  .אלא ג� מבי� ההריסות, האקדמיה
מהות המייסדות יהא� מ, ידי פרנסס רדאי�עלכאמור המאמר הפותח את האסופה נכתב 

שני המאמרי� . שתה בתחו� זה עד כהויש בו סיכו� של הדר� שנע, של הפמיניז� המשפטי
, שיש בכל אחד מה� דיו� קונקרטיוא� , "דור ההמש�"ידי �הסוגרי� את האסופה נכתבו על

  .יאודות עתידו של הפמיניז� המשפט�על ה� מזמיני� לדיו� פתוח יויחד
 בוח� את האפשרות להשתמש בעקרונות של הפמיניז� È¯Â‡¯ÈÓ˜24˙ מאמרה של 

אפשרות זו נשענת על הצעתה של קמיר לפתח . בתחומי דעת נוספי�המשפטי לטובת דיו� 
עקרונותיו של . "ימדמ�פמיניז� רב"זר� שהיא מכנה , זר� נוס� בתו� הפמיניז� המשפטי

י מוצגי� במאמר ה� מבחינה תיאורטית וקונספטואלית וה� מבחינה מדמ�הפמיניז� הרב
מהצעתה של קמיר עולה . "יסמי�" – ניתוח סרטו של ניזר חס�באמצעות , אמפירית

אופטימיות רבה ביחס לכוחו של הפמיניז� המשפטי וביחס לתרומתו בפירוק ההבחנות 

_____________________________________  

פיתוחו והחלתו על משפט ועל , הצגתו: מודל של ניתוח פמיניסטי רב ממדי"אורית קמיר   24
 .941, 4ש " לעיל ה,ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó" קולנוע



  , העיוני למעשיבי� , בי� הפרטי לציבורי  ע"תש יב משפט וממשל
  פמיניז� משפטי בישראל: בי� המשפטי לפוליטי  

463  

y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\11-simchai.doc 11/24/2009 10:20:00 AM  

בדיו� על ר*וח ממילא תחומית �בי�אימו! גישה , אכ�.  המקובלות כיו�ריותיפלינצהדיס
  .כפי שנית� לראות בקריאת האסופה, פמיניז� ומגדר

זכורת לכ� שהעיסוק בפמיניז� תוה מהו,  לעומת זאתËÏÓÈ¯ ‰ÈÂ�,25מאמרה של 
התמודדויות ע� עדיי�  מחייב – אמתוחכ� ומשפיע ככל שיה, מפותחיהא  –המשפטי 

 ,רימלט מתייחסת לתפקידו של הפמיניז� המשפטי ככלי לשינוי חברתי. אתגרי� רבי�
את המאמר במקמ� מבחינה זו טוב עשו עורכות הספר . ובוחנת את יעילותו בהקשר זה

שכ� סוגיית האפקטיביות של הפמיניז� המשפטי עולה בחלק ניכר ,  האסופהבסופה של
די בכ� כי אי� ומראה , רימלט בוחנת את החוק למניעת הטרדה מינית. מהמאמרי� שבה

�משו� שבסופו של תהלי� החקיקה ניצבי� בתי, שחוקי� נחקקי� ברוח הפמיניז� הרדיקלי

המשפט �ביתכי הדי� מעלה �חי� פסקיבה מנוסשניתוח הרטוריקה . המשפט ופסיקותיה�
על טיעוני� ) שאי� להמעיט בחשיבותו, צעד מבור�(מבסס את הרשעותיו כלפי נתבעי� 

הדי� �בפסקכמו . אינ� מקדמי� שינוי חברתיר שואשאינ� חורגי� מגבולות השיח ההגמוני 
�בנותאלימות נגד בכמו בדיו� המשפטי , )מאמרה של חרבו�אשר נידו� ב (‰˜¯˜ÂÚ˙! "בגב

ג� בפסיקות ,  נוספותותגמוכמו בד�) גונ��מאמר� של פירסט ואגמו�אשר נידו� ב(זוג 
, ליתהמשפט חוזר ומנסח את פסיקותיו בלשו� ניטר�הטרדות מיניות ביתבהנוגעות 

די� שוני� �שפסקיהעובדה מצביעה רימלט על לכ�  הכדוגמ. בט המגדריישמתעלמת מהה
שבי� " יחסי המרות"שו� תופעת �מקומות עבודה עלרואי� בחומרה רבה הטרדה מינית ב

בט יליחסי המרות היש נימוק זה מתעל� מהעובדה שבשוק העבודה ". מעסיק"ל" עובד"
בקרב יתר �ייצוגואילו לגברי� יש יתר בי� הכפיפי� �ייצוגיש  שכ� לנשי� ,מגדרי מובהק

  .המנהלי� ובעלי הכוח
שכ� היא מבוססת על תפיסה , יש כוח רבמבסס הדיו� המשפטי ש ליותלניטר

 ה� טרליות והניותרסלישהאוניוואלא . שהיא הבסיס לכל תביעה לצדק, רסליתאוניוו
עיוורת ג� צבעי� ו�ידי גישה שמרנית שהיא עיוורת�אשליה שמטופחת על, עי��מראית

המשפט �התביעה שעולה מהמאמרי� השוני� להנכיח את מי ששקופי� לבית. הבדלי מגדרל
 של �ממסקנת. אלא כשכלול שלה, רסליתהאוניווהתפרש כחלופה לעמדה אינה צריכה ל

בזמ� שבאקדמיה ובתנועה הפמיניסטית בישראל מתפתחת עמדה כי רימלט ואחרות עולה 
מסרב בכ� ו, המשפט מסרב להתקרב אליה�בית, רדיקלית ונועזת, פמיניסטית פוליטית

  .ת יותרליטול חלק פעיל בעיצוב החברה הישראלית כחברה שוויוני
י המשפט /נטלקטואלי לחוקרותיהמשפט מהווה כמוב� אתגר א�זו של בית" סרבנות"

י� את ההנחות הסמויות של פעולתו ואת כוחו ומגבלותיו כגור� /אשר בוחנות, בישראל
הפעילי� והפעילות בתנועה הפמיניסטית יש מבחינת ראוי להוסי� כי . הפועל למע� הצדק

בתנועה . יש לבחורשטקטיקות הפעולה בנוגעת ש, לסרבנות זו משמעות נוספת

_____________________________________  

" קרה לדוגמההחוק למניעת הטרדה מינית כמ: פמיניז� ושינוי חברתי, על משפט"נויה רימלט   25
ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó, 985, 4ש "לעיל ה. 
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רווחת ההבחנה בי� פעילות פמיניסטית , אודותיה�עלוג� בספרות המחקרית , הפמיניסטית
מקובל . פרספקטיבה רדיקליתידי �עלהיוצאת מפרספקטיבה ליברלית לבי� זו המ�נעת 

 מגדרית של יותלמניחי� ניטר)  שדולת הנשי� בישראלתדוגמ(ארגוני� ליברליי� כי לטעו� 
 לתיקו� עיוותי� "דרכ�" ופועלי� ,)המשפט� בתי–  ואולי במיוחד– כולל(מוסדות החברה 

אשה "ארגו� כגו� (בארגוני� הרדיקליי� , לעומת�. ולהסרת מכשולי� בדר� לשוויו�
ההנחה שהסדר המגדרי הדכאני מארג� את , כ� נטע�,  רווחת)פועל בחיפהר שא ,"לאשה

�מהנחות. אלא מהפכה חברתית של ממש, כ� שלא תיקו� נדרש, ס�מוסדות החברה בבסי

הארגוני� .  נובעת תרבות ארגונית שונה ונובעי� דפוסי פעולה מובחני�היסוד אל
�ובכלל זה ע� בתי, פעולה ע� מוסדות החברה�הרדיקליי� חשדניי� יותר ביחס לשיתופי

 להוביל – לא תמיד יכולי�  ועקב תרבות� הארגונית הייחודית ג�–ממהרי� ואינ� , המשפט
אחרונות מיטשטשת ההבחנה הזו הבשני� אול� . תהליכי� שמחייבי� תלות בגורמי� אלה

ובהמש� לכ� מיטשטשת הבחנה זו ג� בדיו� , פמיניסטיי�הארגוני� הבפעילות� של 
עצמ� משתפי� פעולה ע� הממסד את יותר ויותר ארגוני� רדיקליי� מוצאי� . האקדמי
. ע� מוסדות הרווחה ועוד, ע� מערכת ההשכלה, שיטור ופיקוח, ורמי שיפוטע� ג, המדינתי

לעיתי� דווקא מעמדת א�  ומעמדת חולשה רה שנעשה לעיתי� מחוסר בר,פעולה זה�שיתו�
שמרנותה של מערכת בדבר  מסקנותיה של רימלט 26.נעשה עדיי� באופ� זהיר ומהוסס, כוח

ו זמנית את תועלת�שמשרטטי� בו, סופהג� מאמרי� נוספי� בא�כמו, המשפט הישראלית
עשויי� לתרו� תרומה , את גבולות כוחו להוביל לשינוי וליצירת צדקא� ג�  המשפט של

בתקופה של שינוי בדפוסי הפעולה ראוי שיתברר . שטחב �ארגוניה � שלחשובה לפעילות
פה היקהודות ל, אכ�. פעולה�מהו הפוטנציאל הממשי הגלו� באות� שיתופיהאפשר ככל 

דברי� על ציר הזמ� ומתו� על הגיוו� הנושאי� שבה והתבוננותה ,  של האסופההרחב
היא מאפשרת למפות טוב יותר את הסוגיות שבה� , פרספקטיבה של משפט ושינוי חברתי

  .פוטנציאל השפעתו של נתיב הפעולה המשפטי הוא ממשי יותר או ממשי פחות
. חוזרות לאור� הקריאה בספר כולושאחדות נקודות בלקראת סיו� ברצוני להתמקד 

.  כקטגוריה חברתית וכמושג אנליטי ותיאורטי"תנשי�"השאלת ליש לתת את הדעת , ראשית
אלא , החשיבה הפמיניסטית אינה מנוסחת כתיאוריה אחת, כפי שנטע� בחלק מהמאמרי�

בתיאוריה המשפטית , ע� זאת. עול��מהווה אוס� של זרמי� המשקפי� הבדלי� בהשקפות
ולגברי� כאל שוני� מרכזי לפמיניז� התרבותי ולהתייחסות לנשי� מקו� הפמיניסטית יש 

טבעיי� /הא� מדובר בהבדלי� מהותיי�?  זו"תשונ�"אול� מהי משמעותה של . אלה מאלה
רבה הִק? פוליטיי��כלכליי��היסטוריי��הבדלי� שנוצרו במסגרת תהליכי� חברתיי�באו 

כפי , שכ� לעמדה המהותנית, עמדה המהותנית מחייבת דיוקבי� הפמיניז� התרבותי לבי� ה
 והיא נתפסת כעמדה מיושנת הנושאת עימה ,יש נקודות חולשה רבות, שציינה ביטו�

_____________________________________  

 FEMINIST ORGANIZATIONS: HARVEST OF THE NEW: אודות דיו� זה ראו�עללהרחבה   26

WOMEN’S MOVEMENT (Myra Marx Ferree & Patricia Yancey Martin eds., 1995). 
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אני מברכת בהחלט על הפלורליז� התיאורטי . יחד�בעייתיות תיאורטית ופוליטית ג�
. נית ומורכבת זו אבל רואה הכרח בגיבוש טיעוני� ברורי� סביב סוגיה עקרו,שבאסופה

 ,"תכונות נשיות" או "הוויה נשית", "קול נשי"כגו� , מושגי� המופיעי� בחלק מהמאמרי�
 ה המסמנות כי מדובר בהבני,מונחי� אלה מופיעי� לעיתי� ע� מרכאות. אינ� ברורי� דיי�

א� לעיתי� השימוש בה� נעשה כפשוט� או א� בשני האופני� באותו מאמר , חברתית
  . תור� לחוסר הבהירותדברוה ,עצמו

כחלק מטיפוחה של . יש לבחו� את סוגיית המתודולוגיה הפמיניסטית, שנית
 מחקר על פיתוחה של נשי/אי� / שוקדות,פמיניסטית) תורת ידע(אפיסטמולוגיה 

אחד מכללי האתיקה הידועי� של המתודולוגיה הפמיניסטית הרווחת . מתודולוגיה מתאימה
לפעולות ,  למילי�– לקולותיה� של הקבוצות המוחלשותיו� מחייב הקשבה מיוחדת כ

ע� יש התייחסות תיאורטית ובמאמרו של נ.  מתמקד בחייה�המחקראלה שולשתיקות של 
 מצוינת לתרומה של שימוש הקיבורקיא� מהווה דוגמ�ומאמרה של שלהוב, � זהילעני

די� כטקסט �פסקימאמרי� רבי� באסופה מבוססי� על ניתוח , לעומת זאת. במתודולוגיה זו
ויתור על הדיאלוג ועל ול, ע� זאת.  שיטת מחקר בעלת יתרונות ידועי� משלה– תרבותי

בהחלישו את התהלי� המחקרי ואת , הקשבה לקולותיה� של הנשי� עצמ� יש מחירה
אודות המשתכנות לא כדי� �עלבמאמרה של חרבו� ,  למשל,כ�. הטיעוני� שעולי� ממנו

עשיית� ). agency( למשתכנות יכולת פעולה ואוטונומיה רבה ותמיוחס, בדירות ציבוריות
אול� טיעו� .  אלא כמעשה פוליטי חתרני,מוצגת לא רק כפעולה למע� פתרו� בעיה אישית

הסקירה . נשמעי� כלל במאמראינ�  שכ� קולותיה� של הנשי� ,זה אינו משכנע דיו
נטיות של הדיו� לווהרסוציולוגית בתחילת המאמר מבהירה היטב את ה�ההיסטורית

, המשפט�בהמש� אנו קוראות מה נטע� בשמ� של המשתכנות בבתי; "פיוס"בו "עוול"ב
הא� המשתכנות לא כדי� אול�  ;נשי הקשת המזרחית/היו� הפוליטי של א�ונחשפות לסדר

הא� היות� ? הא� ה� תופסות את מהלכ� ככלי כזה? שותפות לדרישה לתיקונו של העוול
מ� ? נשי הקשת/ות יוזמה מחייב את הזדהות� ע� המהל� הפוליטי של אנשי� אמיצות ובעל

  .אפשר לדעת זאת�איהמחקר הנוכחי 
 מוביל È‚˘ ‰ÏÈ‰˙27‡מאמרה של , א� מאמרה של חרבו� רק מחסיר את קול� של הנשי�

מודלי� תיאורטיי� שוני� ביחס מציגה במאמרה שגיא . לטעמי א� לעיוות מסוי� של עמדת�
העדפת� . לאור� את פעולת� של ארגוני זכויות אד� בישראל ביחס לנושאובוחנת , לזנות

תורמת להנצחת ההבחנה , טוענת שגיא, אבק בתופעה של סחר בנשי�ישל הארגוני� לה
ומעודדת בכ� את המיסוד של מה שנתפס , "היזנות בכפי" לבי� "זנות מבחירה"השגויה בי� 

הקואליציה " ה שלאת עמדת: רשיטות מחקכמה המאמר מבוסס על . כזנות מבחירה
 .למדה שגיא בעזרת השתתפות בישיבות הקואליציה, למשל, "הישראלית נגד סחר בנשי�

_____________________________________  

מלחמת� של ארגוני זכויות אד� בסחר בנשי� : ר של� כדי ליצור זנותנדרש כפ"תהילה שגיא   27
 .583, 4ש " לעיל ה,ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ ,ÌÊÈ�ÈÓÙÂ ¯„‚Ó" בישראל ותרומת� למיסוד הזנות
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אשה "ארגו� של  ו"מרכז אדוה"של , "מוקד סיוע לעובדי� זרי� במעצר"את עמדת� של 
ידי שלושת � עלדוח שנכתב במשות� שערכה ל היא למדה בעזרת ניתוח טקסט"לאשה

ביטוי מלא והול� לעמדת� ולפעולת� תמיד מהווה אינו � ניתוח טקסט אול. הארגוני�
אינ� , למשל, "אשה לאשה"החברות בארגו� . חתומי� על הדוחההענפה של הארגוני� 

ובי� מטרותיו המוצהרות של הארגו� נכלל , של העוסקות בזנות" בחירה"עוסקות בשאלת ה
לא ר שא, גובה ג� בפעילות הארגו�הצהרת כוונות זו מ. ג� מאבק במיסוד הזנות בישראל

  .חסות מצד החוקרתהתייבזכתה כאמור 
ארגוני� שמאמרה של שגיא הוא המאמר היחיד באסופה שעוסק במפורש באסטרטגיות 

אוריה הפמיניסטית לבי� האקטיביז� יהקשר ההדוק בי� התולנוכח ,  נוקטי�פמיניסטיי�
� את מגבלותיו של ניתוח טקסט המאמר חוש, ע� זאת. יש בו חשיבות רבה, הפמיניסטי
 ג� ראיונות ע� פעילות פמיניסטיות ותצפית ההחוקרת במחקרשילבה לו אי. ככלי מחקר

�עליתה יכולה להציג ממצאי� מורכבי� ומענייני� יותר יההיא , משתתפת בארגוני� שחקרה

הארגוני� הפמיניסטיי� מתמודדי� ע� מציאות . אודות המתרחש בתנועה הפמיניסטית
 ,פעולה בינ� לבי� עצמ� ובינ� לבי� הממסד המדינתי� ע� היסטוריה של שיתופי,כבתמור

תהליכי� עכשוויי� בתנועה לנוכח . וע� צור� ביצירתיות בפיתוח דפוסי פעולה פמיניסטיי�
מוסדות ע� הארגוני� הרדיקליי� של פעולה הדוק יותר �שמתבטאי� בשיתו�, הפמיניסטית

במאמרה מזמי� פותחת שגיא שהדיו� , החוק והמשפטמערכות ובכלל זה ע� , החברה
  .פיתוח

 בתיאוריה הפמיניסטית "פרק החסר"בקריאת האסופה נוגעת מסוגיה שלישית שעולה 
התיאוריה הפמיניסטית אינה . ת באופ� ישירעוסק בגברי� ובגברי�ההוא הפרק , במשפט

מלמד ג� על מיקומ� ומוב� שכל דיו� בנשי� ובמגדר , כמוב�, מחייבת עיסוק רק בנשי�
הדיו� המתפתח לנוכח . קיי� בספראינו ת אול� עיסוק מפורש בגברי�. החברתי של גברי�

 Queer( במסגרת הפרספקטיבה הפמיניסטית והתיאוריה הקווירית "תגברי�"אודות �על

Theory( ,כבעלות ער� רב ומבססי� את הכיוו� שיותר ויותר חוקרי� מוצאי� תיאוריות אלמו 
  .בהמש�רב יותר נית� לשער שסוגיה זו תתפוס מקו� , תיה� עליהעבודו

אי� ספק שהפמיניז� המשפטי מהווה כיו� מסגרת תיאורטית בעלת ער� לכלל , לסיכו�
 ,יש בה תרומה לכלל, וני�בהיותה תיאוריה מקיפה שמתפתחת לכיווני� מג�. נשי המחקר/א

במקביל ניכר פער גדול בי� ". משפטי�"או ב" ענייני נשי�"י� ב/ולא רק לעוסקות
) ה� בפמיניז� המשפטי וה� בפמיניז� כתנועה חברתית(ההתפתחות התיאורטית והפוליטית 

מסקנתה של רימלט במאמר הסוגר את האסופה מהדהדת ג� בחלק . לבי� האפשרות לשינוי
, הפמיניסטיות האקטיביסטיות, ובעוד אנ: ניכר מהמאמרי� וג� בקרב פעילות פמיניסטיות

משכללות את הבנתנו התיאורטית והמתודולוגית וא� , סקות במר! רב בהעלאת מודעותעו
. הסדר החברתי הפטריארכלי ממשי� להתקיי�, מבוטלי� בשינוי חברתי�משיגות הישגי� לא

מחו! לגבולותיה ממשי� , מתוחכמת יותר ויותרנעשית בזמ� שהתיאוריה הפמיניסטית 
 שיח הגמוני שאינו מודע כמעט להתפתחויות –יחד � באקדמיה ובמשפט ג�–להתקיי� 

סמויות יותר שנעשות אומנ� , יות מסורתיותלזהו שיח שמקובע בתפיסות פטריארכ. האל
הבנה זו אינה . כפי שממחישי� רוב המאמרי� בספר, פוגעניות לא פחותנשארות ויותר א� 
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, מצעות המשפטג� לא את הניסיו� להשיג שינוי בא, אקדמיה�מייתרת את הדיו� התיאורטי
נשי משפט ואקדמיה שרואי� את /יש בה אתגר כלפי א. ודאי לא את האקטיביז� האזרחיווב

יש לקוות שקוב! מאמרי� זה יהווה שער כניסה מזמי� . � שולייהפמיניז� המשפטי כעני
  .עבור�ב


