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  לשו� הרע

  מאת

  *הדי ויטרבו

  מבוא. א

 של אחלק . ב"כלהט של החקיקה והפסיקה הנוגעות לתיוגו של אד�פרק זה ינתח היבטי� מרכזיי� 
במוקד הדיו� תעמודנה כמה מהשלכותיה� . הרע  כלשו�תיוג זה של בשאלת הגדרתוהפרק יעסוק 

 ". ליידי בוי"או כ" קוקסינל"כ, סביתכל,  את התיוג כהומולשו� הרעדי� שהגדירו כ הבעייתיות של פסקי
 מעמידי� כדי להימנע מתוצאות לשו� הרע שדיני הכלי�  יבחנו אתהפרקשני חלקיו הבאי� של 

ההגנות שדיני  ינתח את בחלק  .כלי� אלהב הקשיי� המשמעותיי� הטמוני�כמו ג� , בעייתיות אלה
מאפשרי� � אלה פיצויי� שדיני הגובהב יעסוק חלק גו, לשו� הרע מעמידי� לרשות� של נתבעי�

 אדו�,  לכל אחת מסוגיות אלהבנוגע ג�.  לזהות מינית או מגדריתבנוגע התבטאויות בגי�לפסוק 
, הרע�דיני לשו�בדרכי ההתמודדות החלופיות שקיימות במסגרת  ,בעייתיות של הפסיקה הקיימתב

  .ובמגבלותיה�
הזיקה בי� דיני� אלה לבי�  יבח� את דחלק  ,לשו� הרעלאור הקשיי� והמגבלות המאפייני� את דיני 

 נתפסי� אלימות מילולית כלפי מי שמזדהי� או עילות חלופיות שנית� לפנות אליה� במקרי� של
ואדו� , הפגיעה בפרטיות והרשלנות,  במוקד הדיו� תעמודנה עילות ההטרדה המינית.בי�"כלהט

 אציג בקצרה את מסקנותיו העיקריות כו�סיב. בפוטנציאל ובמגבלות של פנייה לעילות חלופיות אלה
  .של הפרק בנוגע לסוגיות השונות

 לשו� הרעהגדרת ביטוי כ. ב

  לשו� החוק ופסיקת מפתח. 1

 לחוק איסור לשו� 1משפט לפנות לסעי�  נוהגי� בתי, לשו� הרעכדי להכריע א� ביטוי מסוי� עולה כדי 
  ,י סעי� זהלפ). "לשו� הרעחוק איסור ": להל� (1965–ה"התשכ, הרע

  

 
, ליפעת ביטו�,  נתונה לחיי� אברה�התודה . לונדו�אוניברסיטת, �SOAS ויטרבו הוא עמית מחקר בהדי   *

  . על הערותיה� המועילותרוס גלתמר גדרו� ולאייל, למיכאל בירנהק
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  – עלול 1לשו� הרע היא דבר שפרסומו"
  ;לבוז או ללעג מצד�, להשפיל אד� בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה  )1(
  ;התנהגות או תכונות המיוחסי� לו, לבזות אד� בשל מעשי�  )2(
במשלח ידו , בעסקו, א� משרה ציבורית וא� משרה אחרת, לפגוע באד� במשרתו  )3(

  ;או במקצועו
נטייתו המינית או , מינו, גילו, מקו� מגוריו, דתו, מוצאו, לבזות אד� בשל גזעו  )4(

  ."...מוגבלותו

 הוגשו בישראל בשני העשורי� האחרוני� בגי� שימוש בביטויי� לשו� הרעלמעלה משלושי� תביעות 
 כי הראשו� בישראל לקבועשהיה   פסק הדי�.ב"כלהט, במפורש או במשתמע, ת/שמאפייני� את התובע

תביעת  1991באותה פרשה הוגשה בשנת . חזו� נית� בפרשת לשו� הרעבתיוג אד� כהומו יש משו� 
 2.התביעה אמר לשלושה עובדי� כי התובע הומו שלפי כתב,  נגד עמיתו לעבודה של התובעלשו� הרע

עדר קשר יוה שלי טימ� אמנ� דחה את התביעה הספציפית בשל הותק�  השלו� בפתחבית משפטשופט 
  : א� קבע, יבתי בי� ההתבטאויות לבי� הנזקי� שנגרמו לכאורה לתובעס

כדי לגרו� , 'הומו':  עדיי� יש במילה]... [אי� ספק שג� בחברה מתקדמת כשלנו"
 כלפי מי שנקרא –או בוז , או תמיהה, או גיחו�, או רתיעה, של סלידהלאנשי� רגש 

לפי כתב , נתבע על התובע מתאימי� הדברי� שאמר ה–וכיוו� שכ� [...] בש� הזה 
בנוגע להרגלי� מיניי� [...] אי� לי ספק ששמועות [...] להגדרת לשו� הרע , התביעה

למתחי� בבית ולנזקי� , לבידוד חברתי,  גורמות לעוגמת נפש–שאינ� כדר� הטבע 
  3."נוספי� נלווי�

� יהושע ב�,  גרוס השופטי� יהושעעל ידיאביב התקבל � המחוזי בתלבית המשפטערעורו של התובע ל

 התובע כלל אינו נדרש להוכיח לשו� הרע כי בדיני  השופטי�ציינו נ�פסק די ב.שלמה ואפרי� שלו
  4.)ומכא� שאי� צור� להידרש לשאלת הקשר הסיבתי בי� ההתבטאות לבי� הנזק (קיו� נזק בפועל

תיוג בע כי בעיקר משו� היותה הידועה מבי� המקרי� שבה� נק, אמסל�ראויה לאזכור ג� פרשת 
אודות המשחקי�  כתבה על" העיר"אביבי � פרס� המקומו� התל1994בשנת . לשו� הרע ב הוא"כלהט

בכותרת זו ". אמסל� לא לבד"תחת הכותרת , )Gay Games(האולימפיי� של ההומואי� והלסביות 
קרוא אביב נהגו ל�אוהדי קבוצת הכדורסל מכבי תלש, "אמסל� ההומו"ה משו� רמיזה לקריאות יתהי

 שהגיש אמסל� נגד לשו� הרעתביעת . שמעו� אמסל�, אביב�לעבר שחק� הקבוצה היריבה הפועל תל
אביב � השלו� בתלבית משפט שופטת על ידי, 1995בשנת , העיתו� בעקבות פרסו� הכתבה התקבלה

  5. המחוזיבית המשפט שופטי על ידיערעור� של הנתבעי� נדחה פה אחד . שרה דות�

 
, דמות, לרבות ציור,  בי� בעל פה ובי� בכתב או בדפוס–לעני� לשו� הרע , פרסו�: "לחוק מבאר) א(2' ס  1

 ."צליל וכל אמצעי אחר, תנועה
 ).16.6.1992,  בנבופורס� (34–32 ' פס,שמחי'  נחזו� 67/91) ת"שלו� פ(א " דיו� בתפרוטוקול  2
 ). חזו� בשלו
פרשת: להל�) (31.1.1994,  בנבופורס� (16, 6 'פס,  שמחי'  נחזו� 67/91) ת"שלו� פ(א "ת  3
 ).  במחוזיחזו� פרשת: להל�) (22.10.1995,  בנבופורס� (שמחי'  נחזו� 420/94) א"מחוזי ת(א "ע  4
 ).מחוזי אמסל
 בפרשת: להל�) (1997 (357) 8(מ כו"פ, סל
אמ' נ'  ואחקליי� 1145/95) א"מחוזי ת(א "ע  5
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טיי� "בגיליו� שמגזי� . לשו� הרע לראשונה כי ג� בתיוג כלסבית יש משו�  נקבעפארבפרשת 
, "שיש) וגאות(הכי גאי� "במסגרת המדור ,  הופיעה2004הישראלי הקדיש לעיר לונדו� בשנת " אאוט

 שהגישה התובעת נגד לשו� הרעתביעת . ישראלית שלמדה באותה עת בלונדו�, תמונתה של התובעת
  6.אביב אביגיל כה�� השלו� בתלבית משפט שופטת על ידיגזי� התקבלה המוציאי� לאור של המ

ע�  מזוהי�ש – "ליידי בוי"ו" קוקסינל" שנתקבלו לאחרונה קבעו כי ג� הכינויי� פסקי די� לושהש
על רקע , שגיאבפרשת . לשו� הרעכדי  עולי� – 7"נשיי�"נדרי� או ע� גברי� המאופייני� כ'טרנסג

אתה והחברי� "התפר� הנתבע לבית התובע וקרא לעברו ולעבר אורחיו , ה�סכסו� אישי מתמש� ביני
�בית  שופט על ידי, 2011בשנת , תביעה שהוגשה בעקבות כ� נדחתה בתחילה". הקוקסינלי� של

, שקבע כי על רקע נסיבות האירוע אי� לפרש את אמירה זו כפשוטה,  השלו� בחיפה אבישי רובסמשפט
 2012 א� בשנת 8. שעניינ� גידופי� מעי� אלהלשו� הרע בתביעות המשפטבתי והזהיר מפני הצפה של 

נתפס " קוקסינל"הפ� את החלטה זו וקבע כי הביטוי ,  המחוזי בחיפהבית המשפטמ, השופט יצחק כה�
באשר לאזהרה מפני הצפה בתביעות דומות סבר השופט כה� כי אנשי� . בחברה הישראלית כעלבו�
 אזי על ,זאת יסתבר שגידופי� ה� עניי� שכיח וכי א� בכל, ה כעניי� שבשגרהאינ� נוהגי� לגד� זה את ז

 הגישה גרושתו של הנתבע תביעת פלונית בפרשת 9.לשו� הרע הכרה בה� כעל ידי למגר� בית המשפט
ובה� , "פייסבוק"שלה ברשת החברתית המקוונת " קיר"גבי ה בגי� הודעות שפרס� על,  נגדולשו� הרע

שבע � לענייני משפחה בבארבית המשפטשופטת  2013בשנת ". ליידי בוי",  השארבי�, כינה אותה
ר מועדו� " הגיש יואוסדו� בפרשת 10.לשו� הרעקבעה כי אכ� יש בביטוי זה משו�  רות� קודלר עיאש 

, אביב תביעת לשו� הרע נגד הבעלי� של קבוצת הכדורגל הפועל אשקלו��הכדורגל של הפועל תל
תחילה במהל� , הנתבע חזר על כינוי זה מספר פעמי�". קוקסינל"ינה אותו לאחר שזה האחרו� כ

וכל זאת על רקע , ולאחר מכ� במסגרת קליפ מוזיקלי פרודי שהעלה לאינטרנט, ראיונות עמו ברדיו

 
: להל�) (28.6.2007, פורס� בנבו (מ"בע) ישראל(טיי
 אאוט מגזי� '  נפאר 12603/05) א"שלו� ת(א "ת  6

פורס�  (מ"בע) ישראל(טיי
 אאוט מגזי� '  נפאר 12603/05) א"שלו� ת(א "ת; ) בפארהאחריות פרשת
 ). בפארהנזק פרשת: להל�) (28.4.2008, בנבו

השתרש בסלנג העברי ככינוי גנאי ,  טרנסקסואליתיהיית צרפתש� הבמה של אמנ, "קוקסינל"  7
בפרק זה נועד ) רכאותיבמ(השימוש בביטוי זה ". נשיי�"להומואי� ולגברי� שנתפסי� כ, נדרי�'לטרנסג

נדרי� 'הוא כינוי בשפה האנגלית לטרנסג" ליידי בוי. "לשמר את אשכול המשמעויות שהוא נושא עמו
 ").קתואי"מכוני� בתאית " (נשיי�"תנהגות� נתפסי� בעיני החברה כולגברי� בתאילנד שלבוש� וה

 ). שגיא בשלו
פרשת :להל�) (30.6.2011, פורס� בנבו (ברקובי�' נ שגיא 3495�07�08) 'שלו� חי(א "ת  8
).  שגיא במחוזיפרשת: להל�) (27.2.2012, פורס� בנבו (ברקובי�'  נשגיא  49010�09�11) 'מחוזי חי(א "ע  9

התייחס רק לחבריו של התובע " קוקסינלי�"מחלוקת נוספת בי� הערכאות נגעה לשאלה א� הכינוי נקודת 
קדמה ).  המחוזי המשפטביתכפי שגרס שופט (או ג� לתובע עצמו )  השלו� משפטביתכפי שסבר שופט (

 משו�  הרעלשו�א� ש� נקבע כי הפרסו� אינו , "קוקסינל" תביעה אחרת בגי� התיוג כשגיאלפרשת 
) א"שלו� ת(א "ראו ת. שהופיע בו לבי� התובעי�" קוקסינליות"שהאד� הסביר לא יקשר בי� הביטוי 

  .)9.10.2007, פורס� בנבו (מ"חברת רייטינג בע'  נאדלמ� 14726/05
לדיו� בהסדרתו של ). 11.8.2013, פורס� בנבו (אלמוני'  נפלונית 21757�10�11) ש"משפחה ב(ש "תמ  10

: חופש הביטוי המעשי והמדומיי� באינטרנט"נהו� וגד ברזילי �רנט ראו קרי� ברזילי הביטוי באינטחופש
התרבות המשפטית של חופש הביטוי !: מדברי
, שקט" על בטלותה והולדתה המחודשת של הצנזורה

 163 א  משפטעלי" חופש הביטוי באינטרנט"יובל קרניאל ; )2006, מיכאל בירנהק עור� (483 בישראל
)1999.( 
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מבית משפט השלו� ,  נתקבלה התביעה על ידי השופטת ריבה ניב2014בשנת . סכסו� בינו לבי� התובע
  11.אביב�בתל

 �הפרק אבח� את מאפייניה� הכלליי� של תביעות לשו� הרע האחרות שהגיעו לבתי המשפט במהל
 ואתאר פרשות – ובכלל זה תביעות שבתי המשפט דחו מטעמי� שוני� –בעקבות ביטויי� כגו� אלה 

   12.נוספות בעלות חשיבות מיוחדת בנוגע לסוגיות הנדונות
  
  

 
ועדת , 2011בשנת , בנוס�). 4.3.2014, פורס� בנבו (אזגי'  נאוסדו� 31574�05�12) א"שלו� ת(א "ת  11

הולמת בנסיבות �המשמעת של ההתאחדות לכדורגל הרשיעה את הנתבע בעברות של התנהגות בלתי
והשעתה אותו מחברותו בהנהלת ההתאחדות , ח" ש�3,000קנסה אותו ב, מחמירות וביזוי נושא תפקיד

 – nrg" ?'מה אני אש� שאני אד� צבעוני': פרוספר אזגי"ליאור אבני ; 13 'בפס, ש�. ש� חצי שנהלמ
 .www.nrg.co.il/online/54/ART2/318/867.html 22.12.2011 מעריב

לסקירה . הרי דיו� בו חורג מגבולות הפרק, ב" בגי� התיוג כלהט הרעלשו� למשפט הזר לגבי תביעות באשר  12
 :ROY BAKER, DEFAMATION LAW AND SOCIAL ATTITUDES של המשפט המקובל ראו השוואתית כללית

ORDINARY UNREASONABLE PEOPLE 87–101 (2011)) בארצות, באירלנד, ד� במצב המשפטי באוסטרליה �
 Dean R. Knight, “I'm Not Gay – Not That There's Anything Wrong with; )בבריטניה ובקנדה, הברית

That!”: Are Unwanted Imputations of Gayness Defamatory?, 37 VICTORIA U. WELLINGTON L. REV. 
; )זילנד ובקנדה�בניו, בבריטניה, הברית�בארצות,  בולטי� באוסטרליה די�פסקי בכמהד�  ((2006) 249

Ethical Recognition, Moral Diversity, and ‘The Right-thinking Person’, in LAWRENCE MCNAMARA, 
REPUTATION AND DEFAMATION 191 (2008)) הברית �בארצות, ד� במצב המשפטי באוסטרליה

 ,Reputation as Honour, in DAVID ROLPH  לאוסטרליה ראו לדוגמהבנוגעלכתיבה נוספת ). ובבריטניה
REPUTATION, CELEBRITY AND DEFAMATION LAW 127 (2008) . ד ראו  לאירלנבנוגעלכתיבה נוספת

Simon Donagh, “While I Have Nothing Against Homosexuals, I Don’t Want to Be Called One 
Either”, 2 DUBLIN LEGAL REV. Q. 15 (2011) . לכתיבה נוספת בנוגע לקנדה ראו לדוגמהBRUCE 

MACDOUGALL, QUEER JUDGMENTS: HOMOSEXUALITY, EXPRESSION AND THE COURTS IN CANADA 

 למאמרי� מ� העת –הברית ענפה למדי � לארצותבנוגע הספרות .(2000) 227–223 ,145–143 ,140
 ?Jay Barth, Is False Imputation of Being Gay, Lesbian, or Bisexual Still Defamatory ראו נההאחרו

The Arkansas Case, 34 U. ARK. LITTLE ROCK L. REV. 527 (2012); Matthew D. Bunker et al., Not 
That There’s Anything Wrong with That: Imputations of Homosexuality and the Normative 
Structure of Defamation Law, 21 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L. J. 581 (2011); Anthony 
Michael Kreis, Lawrence Meets Libel: Squaring Constitutional Norms with Sexual-Orientation 
Defamation, 122 YALE L. J. ONLINE 125 (2012), available at www.yalelawjournal.org/forum/ 
lawrence-meets-libel-squaring-constitutional-norms-with-sexual-orientation-defamation; Holly 
Miller, Homosexuality as Defamation: A Proposal for the Use of the “Right-Thinking Minds” 
Approach in the Development of Modern Jurisprudence, 18 COMMUNICATION L. & POL’Y 349 
(2013); Laurie M. Phillips, Libelous language Post Lawrence: Accusations of Homosexuality as 
Defamation, 46 FREE SPEECH YEARBOOK 55 (2012); Abigail A. Rury, He’s So Gay… Not That 
There’s Anything Wrong with That: Using a Community Standard to Homogenize the Measure of 
Reputational Damage in Homosexual Defamation Cases, 17 CARDOZO J. L. & GENDER 655 (2011); 
Harvard Law Review, Tort Law – Defamation – New York Appellate Division Holds that the 
Imputation of Homosexuality Is No Longer Defamatory Per Se. – Yonati v. Mincolla, 945 N.Y.S.2d 
774 (App. Div. 2012), 126 HARV. L. REV. 852 (2013); Haven Ward, “I’m Not Gay, M’Kay?”: 

Should Falsely Calling Someone a Homosexual Be Defamatory?, 44 GA. L. REV. 739 (2010) . 
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  לשו� הרעב כ"השלכותיו של אפיו� התיוג כלהט. 2

כעת אציי� כמה מה� . ב הוא לשו� הרע השלכות משמעותיות"לקביעה המשפטית כי התיוג כלהט
" לשו� הרע"הגדרת ,  כאמור13.במקו� אחרבהרחבה ) ובסוגיות אחרות(שכ� דנתי בה� , בתמצית בלבד

לשו� מכא� שאפיו� הביטויי� שהוזכרו לעיל כ. לביזוי ולפגיעה, ללעג,  לבוז,בחוק מתייחסת להשפלה
ובפסיקה ,  בכלללשו� הרעבדיני . בושה ופגיעה, ע� עלבו�, במישרי� או בעקיפי�, בי�" קושר להטהרע

, פי מבחני� שמוגדרי� אובייקטיביי� נהוג לבדוק את משמעות הפרסו� על, שבמוקד דיוננו בפרט
צלה של �הנוטה להיעלב והחרד מצל" האד� הסביר",  למעשה14".האד� הסביר"ובעיקר לפי מבח� 

 בתי המשפטכנה ליציבות ההטרוסקסואליות משק� במידה רבה את עול� הערכי� של שופטות ס
לפיה אפיו� ש 16ההטרונורמטיבית  כלפי ההשקפהבתי המשפטסובלנות� של ,  בהקשר זה15.ושופטיה�
 פרט,  זאת ועוד17.של השקפה זו עלולה להוביל לנורמליזציה –ב מבזה ומשפיל אותו "אד� כלהט

רווחות לאור� הפסיקה שבה אנו עוסקי� התבטאויות , לשו� הרעב כ"ו של התיוג כלהטלסוגיית הגדרת
 דברי השופט טימ� בפרשת ומוקד� יותר צוטט. ביזוי ועלבו�, בי� ע� בושה"שיפוטיות הקושרות להט

 ודברי� אלה אינ� אלא – לרתיעה ולעגמת נפש, לסלידה, בי� השאר, לפיה� התיוג כהומו גור�ש, חזו�
  .אחת מני רבות לרטוריקה שיפוטית זודוגמה 

סוג ההתבטאויות שבגינ� הוגשו ב דיו�ניסיו� להבי� את המגמות הללו ואת השלכותיה� מחייב 
הביטוי נשוא התביעה היה , פי רוב על. זהות� של הצדדי� להלי�בכמו ג� , ענייננולהתביעות הנוגעות 

 במרבית 19.תקשורת  או פרסו� בכלי18;להקניטלקלל או ) ת/לפחות בעיני התובע(ניסיו� : אחד משניי�

 
 ).2010 (5 לג  משפטעיוני" הרע� הבניית זהויות מיניות בדיני לשו�: משבר ההטרוסקסואליות" ויטרבו הדי  13
 124–122  הרעלשו� דיני ראו אורי שנהר  הרעלשו�בדיני " האד� הסביר" השימוש במבח� אודות על  14

בפרשות " האד� הסביר"דוגמת " אובייקטיביי�" הסתמכו במפורש על מבחני�  המשפטבתי). 1997(
' פס, פלונית'  נפלוני 314827/96) א"משפחה ת(ש "תמ; 24 'פס, 3ש "לעיל ה, בשלו
 חזו� פרשת: הבאות

' פס, סב�'  ישראל נמדינת 220/01) ג"שלו� ק(פ "ת; )לוניפ פרשת :להל�) (4.11.2002, פורס� בנבו (14, 7
, 'ת' נ' א 35326�12�10) א"משפחה ת(ש "תמ; )ת גלרו� הפליליפרשת: להל�) (1.9.2003, פורס� בנבו (13
, פורס� בנבו (25' פס, רוז�'  נטנוס 33479�06�11) 'שלו� חי(א "ת; )17.10.2012, פורס� בנבו (3' פס

19.4.2013.( 
אי� "כמשק� את ערכיה� של השופטות והשופטי� בהקשרי� אחרי� ראו אורית קמיר " האד� הסביר" על  15

בדוקטרינת הקנטור בהלכת ' הישראלית המצויה'ו' האד� הסביר'חו� דמ� של : הרגה הסבירות את האישה
" יפוטידעת ככוח ש�שיקול: הפוליטיקה של הסבירות"רונ� שמיר ; )1997 (156, 137 ו פלילי
" אזואלוס
 ).1994 (12, 7, 5  וביקורתתיאוריה

, הפרקטיקות והמוסדות החברתיי� שגורמי�, מציי� את מכלול התפיסות" הטרונורמטיבי�ת "המונח  16
, לכ� שהטרוסקסואליות נחזית כזהות מינית נורמלית, ולא תמיד באופ� קוהרנטי, במישרי� או בעקיפי�

 .Michael Warner, Fear of a Queer Planet, 29 SOC. TEXT 3 (1991). יציבה ומועדפת
סקס אחר " בכנס שניתנההרצאה ("  המשפטבית פרפורמנס קווירי ב–' אמסל� לא לבד'"אייל גרוס : השוו  17

 של נה דיפסקגורס כי  ()3.6.2002, "לסביי� ותיאוריה קווירית בישראל� הכנס השני ללימודי� הומו– 02
 לא רק משקפת מה נחשב  הרעלשו�� שהחלטתה מה ייחשב  מתעל� מכאמסל
 פרשתהשופטת דות� ב

 ). זאתתאלא ג� מכוננ, עלבו�
; )28.8.2003, פורס� בנבו(קורצברג ' דורי נ�ב� 36839/03) א"שלו� ת(א "ת; 14 ש"לעיל ה, פלוני פרשת  18

שלו� (א "ת; )14.8.2005, בנבופורס� (מ "חברת אובספלד בע'  נמלכה 2272/05) ��שלו� י(ק "ת
 38624/07) א"שלו� ת(א "כתב התביעה בת; )10.4.2007, פורס� בנבו(שלגי '  נרו� 134/06) צ"ראשל

, פורס� בנבו (טבריצה'  נדמארי 48966�07) א"שלו� ת(א "ת; )11.6.2007, לא פורס� (לביא'  נסאלמה
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 וג� בכמה תביעות שנסיבותיה� 20,)הקנטה או קללה(התביעות שעניינ� ביטוי מהסוג הראשו� 
לצד השלכותיו . שכני� או עמיתי� לעבודה, משפחה כדוגמת בני,  הצדדי� היו מכרי�21,אחרות

עודד את הצדדי� עלול ל� הנטע� שיח משפטי המדגיש את כובדו של העלבו, החברתיות הרחבות יותר
 כשההלי� נוגע בייחוד ,זו עלולה להיות כבדת משקלתוצאה ; בעמדותיה�להתחפר להלי� המשפטי 

  . כמו ברבות מהתביעות הנוגעות לענייננו22,לסכסו� בי� מכרי�
של רוב� המכריע . גברי� הטרוסקסואלי�, לשיטת�, מאפיי� נוס� הוא שמרבית התובעי� ה�

לסבית , "קוקסינל ":ורק במקרי� ספורי� מדובר בתיוגי� אחרי�, סק בתיוג התובע כהומוהתביעות עו

 
; )תביעה תלויה ועומדת (AM-PMחברת ' נהוכשטט �לנוקס 18566/08) א"שלו� ת(א "ת; )29.11.2010

  ) 'שלו� הר(ק "ת; )19.11.2009, פורס� בנבו(תמרי '  נגולדרינג 16294/08) א"שלו� ת(א "ת
, 8 ש"לעיל ה, בשלו
 שגיא פרשת; )10.4.2011, פורס� בנבו (משטרת ישראל'  נחלימי 28235�09�10

פורס�  (סלי
�לוי' ארנסו� נ�ניקיטי� 7701�12�08) 'שלו� חי(א "ת; 9 ש"עיל הל, במחוזי שגיא פרשתו
 ;)4.7.2012, פורס� בנבו (חברת ד� אוטובוסי
'  נפר� 49667�09�11) א"שלו� ת(ק "ת; )10.6.2012, בנבו

לעיל , אוסדו� פרשת; 10 ש"לעיל ה, פלונית פרשת ;14ש "לעיל ה, טנוס פרשת ;14ש "לעיל ה, 'א פרשת
 –מעריב � nrg" 'קראו לי הומו': תובע את חברת הוט"לתיאור מקרי� נוספי� ראו שמעו� איפרג� . 11 ש"ה

: 'ד�'תביעה נגד חברת "איתי בלומנטל ; www.nrg.co.il/online/1/ART1/847/762.html 1.2.2009 חדשות
; www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4212612,00.html 11.4.2012  חדשות– ynet" הנהג קרא לי הומו

 /www.mynet.co.il 29.10.2012  חדשות– ynet" 'הבוס שלי קרא לי מתחנגל': תביעה"איתי בלומנטל 
articles/0,7340,L-4296876,00.html . 

, פורס� בנבו (גולדשטיי� ורפאלי'  נגול� 3148/03) 'שלו� הר(א "ת; 5 ש"לעיל ה, במחוזי אמסל
 פרשת  19
) א"שלו� ת(א "ת; 9 ש"לעיל ה, אדלמ� פרשת ;6 ש"לעיל ה, פאר ב האחריותפרשת; )9.5.2007

, פורס� בנבו(מ "רשת שוק� בע' מ נ"רמת השרו� לקידו
 כדורסל בע. �.כ. לעמותת 39231/06
מ "בע" ידיעות"הוצאה לאור '  נאפריאט 6023/07) ��שלו� י(א "ת; )אנדה פרשת: להל�) (30.12.2007

א "ת; )17.3.2008 , פורס�לא (נעי
'  נוולפסו� 10383/07 )��שלו� י(א "ת; )15.10.2008, פורס� בנבו(
 פרשת; )16.1.2011, פורס� בנבו(מ "בע) ישראל(טיי
 אאוט מגזי� '  נרוט 165592/09) א"שלו� ת(

ישאו  קובעי� אילו בעלי תפקידי� י הרעלשו� לחוק איסור 12–11' ס, בהקשר זה. 11 ש"לעיל ה, אוסדו�
לחוק פוטר את מי ) 12(15' ס, ע� זאת. באחריות אזרחית ופלילית בגי� פרסומי� באמצעי תקשורת

 פורסמה בשידור חי ולא היה באפשרות�  הרעלשו� לחוק במקרי� בה� 11'  באחריות לפי סושאי�שנ
 .לחזות את הפרסו�

 פרשת ;14 ש"לעיל ה, 'א פרשת; 14ש "לעיל ה, פלוני פרשת: משפחה ה��  שהצדדי� לה� היו בניהליכי�  20
 פרשת :הליכי� שהצדדי� לה� היו שכני� ה�. 10 ש"לעיל ה, פלונית פרשת ;14 ש"לעיל ה, טנוס

 פרשת; 9 ש"לעיל ה, במחוזי שגיא פרשתו, 8 ש"לעיל ה, בשלו
 שגיא פרשת; 18 ש"לעיל ה, גולדרינג
הליכי� שהצדדי� לה� היו עמיתי� לעבודה . 18 ש"לעיל ה, דמארי פרשת ;18ש "לעיל ה, ארנסו��ניקיטי�

לי� מהעת האחרונה שהצדדי� לו היו מכרי� ה .18ש "לעיל ה, בלומנטל; 18 ש"לעיל ה, רו� פרשת: ה�
 ).8.11.2015, פורס� בנבו ('ק' א' נ' ש' ה' ז) 'שלו� חי(א "הוא ת

ש� הצדדי� להלי� היו עמיתי�  (4 ש"לעיל ה, במחוזי חזו� פרשתו, 3 ש"לעיל ה,  חזו� בשלו
פרשת  21
ש� חלק מהצדדי� ) (2.4.2001, פורס� בנבו(ל 'אברג'  נסופר 9005/99) ש"שלו� ב(א "ת; )לעבודה

שלו� (א "ות, 14ש "לעיל ה, תהפלילי גלרו� פרשת ;)ות טר� תיוג התובע כהומולהלי� קיימו יחסי חבר
ש� הצדדי� () האזרחית גלרו� פרשת: להל�( )1.5.2006, פורס� בנבו(סב� '  נגלרו� 552/05) צ"ראשל

ש�  ()5.11.2007, לא פורס� (שכטר'  נל� 69796/06) א"שלו� ת(א "ת; )הכירו זה את זה על רקע מקצועי
, פורס� בנבו(רחמני '  נבנבנישתי 26170/05) א"שלו� ת(א "ת; )הצדדי� היו עמיתי� לעבודה

 ). ש� הצדדי� היו קרובי משפחה( )31.12.2008
" מספר הערות על דאגה וצדק: שיח היחסי� כתשתית להכרעה בסוגיות מתחו� המשפחה" זפר� רות  22


 .)2005, תנפתלי עורכו�חנה נוה וארנה ב� (614–612, 605  על אהבהמשפטי
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 צפוי –לביישו או להשפילו ,  בחברה הישראלית גבר שמאפשר לאחר לזלזל בו23".ליידי בוי"או 
בהיבדלות , במידה רבה ג� כיו�,  המודל ההגמוני של גבריות כרו�24.להיתפס כמי שאיבד מגבריותו

רוב התביעות שאנו דני� בה� מצטיירות כניסיונות להג� על ,  זאתלנוכח 25.אליות ומנשיותמהומוסקסו
 הרווח בי� הזיהוי .שה� הומואי� או נשיי�" הרוש� השגוי" מניעת על ידיגבריות� של התובעי� 

" ליידי בוי"הומוסקסואליות לנשיות בא לידי ביטוי ג� במשמעות המשתמעת מכינויי� כגו� 
" קוקסינל" כי הכינוי אוסדו�קביעתה של השופטת ניב בפרשת , לדוגמה,  כפי שמעידה–" קוקסינל"ו

 של אוהדי הכדורגל הגברי העול� –בתדמיתו של התובע באזני כלל הציבור ובהקשר בו נאמרו "פוגע 
  26." נשמעות המילי� א� פוגעות יותר]... [ומאזיני תכניות הספורט

הקשר המסוי� הנדו� מה חורגת לשו� הרעאמצעות דיני ההגנה המשפטית על הגבריות ב, למעשה
 2 שהוגשה נגד חברת החדשות של ערו� לשו� הרעדוגמה לכ� מהעת האחרונה היא תביעת . בפרק זה

 קיבלה שופטת 2011בשנת .  שודדי�על ידיבעקבות שידורו של קטע וידאו המתעד את תקיפת התובע 
במהל� הסרט רואי� "משו� שלדבריה ,  בי� השאר, השלו� בחיפה אילת דג� את התביעהבית משפט
 ]... [. מגונ� בידיו על ראשו כשנזרק עליו סול� ובקטעי� אחרי� השודדי� חובטי� בו]... [את התובע

לא התגונ� ובכ� לא שמר על כבודו העצמי , יש מי שיביט על התובע בעי� ביקורתית כמי שספג השפלה
  27."'גבריותו'ו

כי , כאמור לעיל,  חושפות לא רק הטרונורמטיבי�ת– בתי המשפט על ידי וקבלת� –תביעות כאלה 
הומופוביה אינה מסתכמת בפחד , כדברי הסוציולוג מייקל קימל,  שכ�.א� הומופוביה של ממש

אלא באה לידי ביטוי ג� בחשש של גברי� מהיווצרות הרוש� , מהומואי� או בפחד להיתפס כהומואי�
אמירות שיפוטיות , לאור� הפסיקה שבמוקד דיוננו,  מצטרפות לכ�28".אמתיי�"שה� אינ� גברי� 

. כאלה" באמת" במקרי� שבה� התובעי� אינ� בייחוד ,לפיה� תיוג כהומו הוא מבזה ופוגעניש
 כאתר חברתי להגנה – במתכוו� או שלא במתכוו� – מתפקדי� לשו� הרעדיני , במובני� אלה ואחרי�

 בעיני  לחלופי�כפי שהיא נתפסת בעיני התובעי� או, טיביתעל הגברי�ת ההטרוסקסואלית הנורמ
בניסיו� להבחי� בי� גברי� , בראש ובראשונה, השיח המשפטי טרוד, לש� כ�. השופטות והשופטי�

 משעתקי� את הרעיו� בתי המשפטתו� כ� ב. כאלה" באמת"למי שאינ� " אמתיי�"הטרוסקסואלי� 

 
 ;19 ש" העילל, אנדה פרשת; 6 ש"לעיל ה, פאר ב האחריותפרשת:  שעניינ� תיוג כלסבית ה�תביעות  23

תביעות . נדונו ה� תיוג כהומו וה� תיוג כלסבית, 14ש " לעיל ה,'א בפרשת. 18 ש"לעיל ה, חלימי פרשת
 פרשתו, 8 ש"לעיל ה, בשלו
 שגיא פרשת ;9 ש"לעיל ה, אדלמ� פרשת: ה�" קוקסינל"שעניינ� תיוג כ

: 'אטר�'דורשי� פיצוי מ"ראו ג� אווה משע� . 11 ש"לעיל ה, אוסדו� פרשת; 9 ש"לעיל ה, שגיא במחוזי
-www.mynet.co.il/articles/0,7340,L 26.7.2010  חדשות– ynet" לא חיפשנו מי� קוקסינלי

3923714,00.html .10 ש"לעיל ה, פלונית פרשת היא" ויליידי ב"תביעה שעניינה תיוג כ . 
 ). 2007 (67 משפטי וחברתי, פמיניז
 ישראלי:  אד
 וחוהכבוד קמיר אורית  24
 Judith Butler, Melancholy Gender – Refused Identification, 5 PSYCHOANALYTIC; 47' בעמ, ש�  25

DIALOGUES 181 (1995); MICHAEL S. KIMMEL, THE GENDER OF DESIRE: ESSAYS ON MALE SEXUALITY 
37 (2005); GEORGE L. MOSSE, THE IMAGE OF MAN: THE CREATION OF MODERN MASCULINITY 6, 12, 

66–68 (1996). 
 ).ו" ה– ההדגשה הוספה (20' פס, 11ש "לעיל ה, אוסדו� פרשת  26
 ).26.6.2011, פורס� בנבו (חברת החדשות הישראלית' נ. ח. ש 6002�09�08) '� חישלו(א "ת  27
28  KIMMEL ,37–35, 33' בעמ, 25 ש"לעיל ה . 
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�ב ושהגבולות בי� זהויות מיניות ה� ברורי� וחדהמהותני שזהות מינית היא מבנה ממשי ויצי

   29.משמעיי�
ב " שעניינ� התיוג כלהטלשו� הרע ע� תביעות בתי המשפטמעניי� להשוות בי� התמודדות� של 

כפי שבאו לידי ביטוי בדיוני הכנסת לקראת הוספת , לבי� כוונותיה� של המחוקקי� והמחוקקות
בדיוני� לקראת תיקו� . 1997בשנת , לשו� הרעק איסור לחו) 4(1ההתייחסות לנטייה מינית לסעי� 

הגשת� או קבלת� את רצו� להימנע מלעודד , ראשית: החוק שררה הסכמה גורפת באשר לשני ענייני�
לשו� רצו� לרתו� את חוק איסור ,  ושנית; לנטייה מיניתהנוגעי� בגי� ביטויי� לשו� הרעשל תביעות 

 חברת,  לדוגמה,כ�. כי א� לטובת הומואי� ולסביות, אליי� לא לטובת כלל התובעי� הפוטנציהרע
דקלרטיבי וחינוכי ולא כאיזה יצירת תורי� "ותו כתיקו� הציגה א, מציעת התיקו� לחוק, הכנסת יעל דיי�

 לשו� הרעהכנסת אלי גולדשמידט הוסי� שהתיקו� לחוק איסור   חבר30".מופלגי� בבית המשפט
 תפיסה שלא מנסה להדביק סטיגמות ג� ]... [ שמבטא]... [סלולמהווה נדב� נוס� וחשוב מאוד במ"

�ג� ,  תפיסה האומרת שאד� זכאי לכל הזכויות של אד� באשר הוא אד�]...[, למי שהוא שונה ממ
בבואנו להרחיב היו� את : "הכנסת אלכסנדר לובוצקי הצטר� ואמר  חבר31".כאשר הוא הומוסקסואל

פי חוק �ר תורי� וצפיפות בבתי המשפט ושאנשי� יובאו לדי� עלחוק לשו� הרע איננו מתכווני� ליצו
 ]... [ לומר שבאופ� מוסרי הכנסת שוללת הוצאת לשו� הרע על אנשי�]...[, המטרה היא הצהרתית. זה

סו� סו� אנחנו מתבגרי� "כי , ברוח דומה, הכנסת חגי מירו� העיר  וחבר32".ובפרט על ציבורי� שוני�
ששאלת נטיית� המינית הופכת אות� לאנשי� שה� מחו� לחברה משני� של ראיית אנשי� 

בתי המשפט לא הפנימו את כוונותיה�  ש אפוא ניכר34. ואלה רק כמה מני דוגמאות רבות33".בישראל

 
" אמת דיברתי"כשאדו� בתפקיד שממלאת הגנת ,  למהותנות שמאפיינת את השיח המשפטי בהמש�אשוב  29

 .70–66 ש" להל� הטקסט שמעל הראו .הות מינית או מגדרית לביטויי� המתייחסי� לזבנוגע
פרוטוקול : להל�) (7.1.1997 (3, �14 הכנסת ה,  של הוועדה לקידו� מעמד האישה27'  ישיבה מספרוטוקול  30

 ).הוועדה לקידו� מעמד האישה
 הרחבת –לשו� הרע ) (6תיקו� (את קריאה ראשונה בהצעת חוק איסור לשו� הרע  לקרכנסת במליאת הדיו�  31

דיו� במליאת הכנסת לקראת קריאה : להל� (4106–4105, 4099, 160כ "ד, 1997–ז"התשנ, )המונח
 ).ראשונה

לשו� ) (6תיקו� ( במליאת הכנסת לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית בהצעת חוק איסור לשו� הרע דיו�  32
דיו� במליאת הכנסת לקראת קריאה : להל� (4378, 4377, 161כ "ד, 1997–ז"התשנ, ) הרחבת המונח–ע הר

 ). שנייה וקריאה שלישית
 .4103' עמב, 31 ש"לעיל ה,  במליאת הכנסת לקראת קריאה ראשונהדיו�  33
 נעמי הכנסתתיקו� לחוק ראו דבריה של חברת  גרידא של הההצהרתית למטרתו בנוגע דומות להתבטאויות  34

הכנסת יעל דיי�  דבריה של חברת; 5' בעמ, 30ש "לעיל ה,  לקידו� מעמד האישהוועדהחז� בפרוטוקול ה
 להתבטאויות. 4377' עמב, 32ש "לעיל ה, בדיו� במליאת הכנסת לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית

 יעל דיי� בדיו� במליאת הכנסת הכנסת  להגנה על הומואי� ולסביות ראו דבריה של חברתבנוגעדומות 
 ראוב� ריבלי� הכנסת דבריו של חבר; 4377'  בעמ,32 ש"לעיל ה,  שנייה וקריאה שלישיתהלקראת קריא
 ריבלי� בדיו� במליאת הכנסת דבריו של חבר; 8–7' בעמ, ש�, ד האישה לקידו� מעמועדהובפרוטוקול ה

ברוח דומה ראו ג� את דבריה של נציגת משרד . 4100' בעמ, 31ש "לעיל ה, הכנסת לקראת קריאה ראשונה
דה לזכויות דבריו של נציג האגו; 4' בעמ, ש�,  לקידו� מעמד האישהועדהוהמשפטי� בפרוטוקול ה

 הכוונה תהיכה ברורה מאליה הי. 11' בעמ, ש�,  לקידו� מעמד האישהעדהוהאזרח ד� יקיר בפרוטוקול הו
בשאלה א� הומואי� , עד שהתפתח דיו� בוועדה לקידו� מעמד האישה, להג� על הומואי� ולסביות

פרוטוקול : ראו. שמ�בי� להגיש תביעות ב"ולסביות יעזו לקו� ולתבוע או שמא יש לאפשר לארגוני להט
 .12' בעמ, ש�,  לקידו� מעמד האישהועדהוה
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ב " בגי� התיוג כלהטלשו� הרעה� מבחינת היק� הנכונות לקבל תביעות , קקי� והמחוקקותוחשל המ
  .ל הטרוסקסואליותוה� מבחינת העיסוק השיפוטי בהגנה ע

  ב"לשו� הרע על בסיס משמעותו של התיוג כלהטדחיית תביעות . 3

קבעו בתי המשפט כי תיוגי� , בשלושה מהמקרי� שעניינ� תיוגי� הנוגעי� לזהות מינית או מגדרית
ובשלושת המקרי� ביססו בתי המשפט את קביעת� זו על אותו נימוק . כאלה אינ� עולי� כדי לשו� הרע

. לשו� הרע את הביטוי הנדו� כמפרשלא היה " האד� הסביר", סיבות המסוימות של התביעהשבנ: ממש
�, "רייטינג"הגישו תביעה נגד המגזי� , נהגו להופיע כמלכות דראג ש שני גברי�אדלמ�בפרשת , כ

בה ננקט ג� המונח ש, "טרנסקסואליות"לאחר שפרס� את תמונותיה� במסגרת כתבה על , 2005בשנת 
דחתה את תביעת� , אביב�  השלו� בתלבית משפטמ, השופטת חנה ינו�, כעבור שנתיי�". יותקוקסינל"

, לדברי השופטת ינו�. לשו� הרעוקבעה כי האד� הסביר לא היה מפרש את השימוש בתמונותיה� כ
 ומכיוו� שה� אכ� נהג, בי� השאר,  דיבת� רעההוציאו את לאתמונותיה� של התובעי� כמלכות דראג 

   35.וכ� משו� שקורא סביר לא יכול היה לזהות� בתמונות עקב איפור� הכבד ולבוש�, כאלהלהופיע כ
על בסיס זה .  בכ� שהדברי� נאמרו בעידנא דריתחאבתי המשפטבשני המקרי� הנוספי� התמקדו 

את התביעה בפרשת , 2007בשנת , לציו� שלומית יעקובובי��  השלו� בראשו�בית משפטדחתה שופטת 
,  ובאופ� דומה36.גידופי� בי� עמיתי� לעבודהחילופי במהל� " הומו"שימוש בביטוי שנגעה ל, רו�

שנגעה לשימוש בביטוי זה , גולדרינג בפרשת לשו� הרעאת תביעת , 2009בשנת , השופטת ינו� דחתה
, כאמור, ענייננו עוסקל בהתחשב בכ� ששיעור גדול מהתביעות הנוגעות 37. גידופי� בי� שכני�במסגרת
לשמש בסיס לדחיית , באופ� עקרוני, יכול היה" עידנא דריתחא" השיקול של –� בי� מכרי� בגידופי

 לע בשני המקרי� הללו בתי המשפטאת ההיגיו� שהחילו ,  יותר מכ�38.חלק גדול מהתביעות הללו
 –כגו� ביטויי� שפורסמו , על נסיבות אחרותג� להחיל יכולי� היו דברי� שנאמרו בעידנא דריתחא 

  39. בבדיחות הדעת– אמסל� כגו� פרשת במקרי�
ההיגיו� המנחה המשות� להכרעותיה� של השופטות בשלושת המקרי� הללו היה אפוא שהתיוג 

, גידופי� שנאמרו בעידנא בריתחא(ב אינו לשו� הרע משו� נסיבותיה� הייחודיות של התביעות "כלהט
 –זה משתמע כי בנסיבות אחרות מהיגיו� ). או תמונות שהקורא הסביר לא יזהה את התובעי� בה�

 מוצדק להגדיר את –ב "להט" באמת"ת /עשוי לחשוב שהתובע" האד� הסביר"ובעיקר כאלה שבה� 
  . ב כלשו� הרע"התיוג כלהט

 נית� לטעו� כי, ראשית. יכולה להישמע ביקורת על הגדרה משפטית של תיוג זה כלשו� הרע, אול�

מכיוו�  ,בי�"כלגיטימציה להפליה חברתית כלפי להט להתפרש העלולהגדרת תיוג זה כלשו� הרע 

 
 .38, 31, 26 'פס, 9 ש"לעיל ה, אדלמ� פרשת  35
 .9 'פס, 18 ש"לעיל ה, רו� פרשת  36
 .57–56, 51–49 'פס, 18 ש"לעיל ה, גולדרינג פרשת  37
לעיל ,  ראו שנהר הרעלשו� לשאלה א� יש להחשיב קללות וגידופי� כבנוגע העמדות שהובעו בפסיקה על  38

 .133–132' בעמ, 14ש "ה
 הראוי, אמסל
 פרשת לצד). 2004 (558) 3(ד נח" פ,הרציקובי�'  שוק� נרשת 4534/02א " נקבע בעכ�  39

 הזכיר איש תקשורת הגיש תביעה בעקבות מערכו� סאטירי שהשב, 19ש "לעיל ה, גול� פרשת� לאזכור כא
 .אותו
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משפטית  הגבלה עוד נית� לטעו� כי 40.פגיעהלביזוי ול, בי� לבושה"להטבי� , כאמור, שהיא כורכת
את תפיסת� של זהויות , במידה כזו או אחרת, ב יש בה כדי לחזק"תיוג כלהטהשימוש בל שגורפת 

כלי התקשורת כבר : תרחיש היפותטיזה אי� . יבוריביות כמידע שראוי להדיר אותו מהשיח הצ"להט
 ולעתי� א� 41,על עצמ� ככאלה" הצהירו"בי� א� לא "נוטי� להימנע מלהתייחס לאנשי� כאל להט

ביות ככאלה שמקומ� בסֵפרה הפרטית " שימור זהויות להט42.על עצמ� ככאלה" הצהירו"כשה� כ� 
בי� משו� חוסר הנרא�ת "הלהט" קהילת"את להחליש , אודותיה� תקשורת עלעל בלבד עלול להקשות 

 כ� נית� –תוצאה אפשרית נוספת . בי�" ללהטבנוגעולשמר סטראוטיפי� הנובעי� מבורות , של חבריה
בי� ולשיפור מעמד� "קושי להשמיע קולות שחותרי� לשינוי ייצוגי� של להט היא –לטעו� 
) חלק� חיוביות(ש משמעויות שונות ב י"טענה נוספת שיכולה להישמע היא שלתיוג כלהט 43.החברתי

 בדומה למהל� –שנית� לפרוק את תיוג זה ממשמעויותיו השליליות ,  ויותר מכ�44,בהקשרי� שוני�
   45.ששימש א� הוא במקורו כעלבו�, "קוויר"שעשתה התאוריה הקווירית ביחס למונח 

הדי� האזורי  ביתהעיר השופט איל� איטח מ, אולי בהשפעת ביקורות מעי� אלה, 2011בשנת 
שעל מערכת המשפט לחדול מלהגדיר את התיוג כהומו ,  אגב עיסוק בעניי� אחר,אביב�לעבודה בתל

  :לשו� הרעכ

יכול לשמש עילה בתביעת לשו� ' הומו'בתי המשפט התלבטו בשאלה א� התיוג כ"
...  ש� נקבע כיאמסל�א בעניי� "עני� זה נדו� על ידי בית משפט השלו� בת. הרע

' הומו' טר� הגענו למידה כזו של פתיחות וסובלנות ובמציאות כיו� המלה ,לצערנו'

 
40  Robert G. Bagnall et al., Burdens on Gay Litigants and Bias in the Court System: Homosexual 

Panic, Child Custody, and Anonymous Parties, 19 HARV. C.R.-C.L. L. REV. 497, 501 (1984) . 
 המשתה" על ההומופוביה הליברלית: הארו� והאאוטינג, פולמוס הפרטיות" ראו למשל אייל גרוס לדיו�  41

13.8.2009 www.aeyalgross.com/blog/?p=59504 ; מיכאל  (29  אחרמילו�" הארו� ושברו"יאיר קדר
ייצוג הומואי� ולסביות בתקשורת : הבור והמטוטלת"ית קמה עמ; )1997, גלוזמ� וגיל נאדר עורכי�

, האגודה לזכויות האזרח בישראל (36  בתקשורת הישראלית�שוויו�אי:  ודימוי שליליהדרה" ההמוני�
 .www.amalnet.k12.il/sites/commun/library/afalot/2003111.doc, )2002, נעמה ישובי עורכת

 /GoGay 8.8.2007 www.gogay.co.il"  ג� אחרי המוות–ביה הומופו" כה� אריאל ראו לדוגמה  42
content/articleColumn.asp?id=3296") מוצהר שאינו לסביות לפני כחודש כתבתי טור בו סיפרתי על זוג 

 ,המלי� בצורה חד משמעית שלא להעלות את הטור] ... של האתר [המשפטי היוע�. ... בי� החיי� עוד
 על גייז מוצהרי
 לכתוב] כי... [הייתי המו� משהבנתי . עות מצד המשפחות שנהיה חשופי� לתבימאחר

 ).ו" ה– ההדגשה הוספה...") (לאחר מות
 עלול להיתפס כהוצאת דיבה
43  Bagnall et al. ,497' בעמ, 40 ש"לעיל ה ;Dean Pierce, Language, Violence and Queer People: Social 

and Cultural Change Strategies, in FROM HATE CRIMES TO HUMAN RIGHTS: A TRIBUTE TO 

MATTHEW SHEPARD 47, 48, 51 (Mary E. Swigonski et al. eds., 2001) ;וויק 'איב קוסופסקי סדג
 .Rachel M; )2010, אנאלו ורבי� מתרגמת (285–284, 37  וביקורתתיאוריה" האפיסטמולוגיה של הארו�"

Wrightson, Gray Cloud Obscures the Rainbow: Why Homosexuality as Defamation Contradicts 
New Jersey Public Policy to Combat Homophobia and Promote Equal Protection, 10 J. L. & POL'Y 

635, 649–650 (2002). 
44  GAIL MASON, THE SPECTACLE OF VIOLENCE: HOMOPHOBIA, GENDER AND KNOWLEDGE 97 (2002). 
 201–198, 193 6 כתב עת לפילוסופיה: מטפורה" אלימות מילולית וקיו� חברתי" מירי רוזמרי� ראו  45

)2006( ;DEBORAH CAMERON & DON KULICK, LANGUAGE AND SEXUALITY 27–28 (2003). 
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תמהנו א� לא הגיעה העת לסטות . 'מהווה עלבו� לפחות בעיני חלק נכבד מ� הציבור

  46."מהלכה זו

כי , למותר לציי�: "אביב שמאי בקר� ציי� שופט בית משפט השלו� בתל2014ברוח דומה בשנת 
 כביטוי בעיניה�נתפס ", זוגה הנאש��ע בתכתובת בי� המתלוננת בתיק לב�אשר הופי, "'הומו'הביטוי 

אפשר ,  הג� שאי� בדברי� אלה התייחסות מפורשת ללשו� הרע47".ולא בעיני בית המשפט, לגנאי
מבחינה , לצור� הוכחת עוולת לשו� הרע אי� חשיבות, שכ�. אינו לשו� הרע" הומו"שמשתמע מה� ש

  48.ו התיוג נתפס בעיני הצדדי� להלי�לאופ� שב, משפטית פורמלית
ב "דיני לשו� הרע מעמידי� לרשות בתי המשפט לפחות שני אפיקי� לקבוע שאי� בתיוג כלהט, אכ�

–ח"התשכ, ]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 4להסתייע בסעי� האפיק הראשו� הוא . משו� לשו� הרע
 לשו� הרעעי� זה חל על פרסו� סמכיוו� ש. עוולה" מעשה של מה בכ�"לפיו אי� לראות בש, 1968

ב הוא " באפשרות� של בתי המשפט לקבוע שהתיוג כלהט49,)לשו� הרע לחוק איסור 7ח סעי� ומכ(
� השלו� בית משפטדחה  2000ברוח דומה בשנת . אשר אי� הצדקה להטיל חבות בגינו, מעשה קל ער

זוטי "וקבע שמדובר ב, "�קוקסינלי"גת תביעה בגי� העלבת עובד ציבור באמצעות הביטוי  תיבקרי
נדחתה בשנת , "הומו"שעניינה כינויו של שוטר , תביעה נוספת בגי� העלבת עובד ציבור 50".דברי�
עולה כדי ...] כינוי זה[אי� "שקבעה כי , אילנית אימבר,  על ידי שופטת בית המשפט לנוער בנצרת2014

לשו� שונה מעוולת " ד ציבורהעלבת עוב"אמנ� העברה של  51".העלבת ציבור כמשמעותה בפסיקה
  .לשו� הרעגיו� דומה ג� על תביעות יה  החלתכדי למנועשוני זה אי� בא� , הרע

 הוא הסתמכות – א� כי אינו מעוג� בחוק –אפיק משפטי חלופי שעשוי לעמוד לרשות בתי המשפט 
תובע היה באותו מקרה ה. שאהה על פסק דינו של שופט בית המשפט העליו� המנוח דב לוי� בעניי�

. ותביעתו הוגשה בגי� פרסו� שייחס לו שיתו� פעולה ע� ממשלת ישראל, אזרח ירדני תושב ירושלי�
בי� השאר משו� ההשלכות הערכיות של הגדרת שיתו� , בית המשפט העליו� דחה את התביעה פה אחד

תו של לשיט. א� כל אחד משלושת השופטי� נימק את החלטתו באופ� אחר, פעולה כזה כלשו� הרע
במקרי� מוגבלי� מדיניות שיפוטית ערכית עשויה לחייב לדחות על הס� תביעות לשו� , השופט לוי�

� על "מחזיק ספר תנהרקסי 'כי תמונתו של חייל צ, לדוגמה,  ברוח זו נקבע לאחרונה בפסיקה52.הרע

 
 – ההדגשה הוספה) (6.6.2011, פורס� בנבו(  18' פס, קורפשטיי�'  נסלינקו 12875/08) א"אזורי ת(' עב  46

 פרק זה אדו� בעילת ש�בהמ.  זה עסק בתביעה בגי� הטרדה מינית של עובד כלפי מעסיקודי� פסק). ו"ה
לאחרונה העירה שופטת בית , עומת פסק די� זהל . הרעלשו�ההטרדה המינית ובקשר בינה לבי� עילת 

פסק הדי� [אומנ� מאז שנית� : "23' פס, 20ש "לעיל ה, 'ש' ה' זבפרשת , משפט השלו� בחיפה מעי� צור
אציי� כי ג� בפסיקה . ואול� המציאות החברתית לא השתנתה, חלפו לה� שני עשורי�...] בעניי� אמסל� 

מאוחרת יותר נקבע כי פרסו� שאד� הוא הומוסקסואל כאשר אי� זו נטייתו המינית מהווה פרסו� לשו� 
 ".הרע

 ).13.3.2014, פורס� בנבו (אהרונסו�'  ישראל נמדינת 55326�03�11) א"שלו� ת (פ"ת  47
 .145–143, 123–122' בעמ, 14 ש"לעיל ה, שנהר  48
 .338' בעמ, ראו ש�" מעשה של מה בכ�" מחמת היות�  הרעלשו� תביעות דחיית בלדיו�  49
 ).12.3.2000, פורס� בנבו( 17–16' פס, קציר'  נאוזיזק 397/98) ג"שלו� ק(פ "ת  50
 ).22.1.2014, פורס� בנבו ()קטי�(פלוני '  ישראל נמדינת) 'שלו� נצ (16150�10�11פ "ת  51
לדיו� בהלכת ). 1986( של השופט לוי� נו דיפסק ל7 'פס, 734) 4(ד לט"פ, דרדריא�'  נשאהה 466/83א "ע  52

לשו� הרע במבח� "זאב �מוג ואבינוע� ב� ובעמדות השונות של השופטי� במותב ראו שולמית אלשאהה
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יאה את אינה מוצ" נשבעתי להג� על אר� ישראל ולא להחריבה" הכיתוב ועליורקע הכותל המערבי 
, באפשרות� של בתי המשפט להסתייע בהנמקה דומה, בהקשר הנוכחי 53.דיבתו של אותו החייל רעה

משו� שהגדרת תיוג , ב"ולקבוע שטעמי מדיניות ערכית מחייבי� לדחות תביעות שעניינ� התיוג כלהט
  . בי�"זה כלשו� הרע עלולה להיות פוגענית כלפי להט

 לנטייה מינית או מגדרית אינה הנוגעי�ביטויי� לשו� הרע הטענה שאי� להגדיר כ ,מאיד� גיסא
יש לבחו� את טענה זו בהקשר הרחב יותר של , כדי לרדת לעומק� של קשיי� אלה. מקשיי�חפה 

מאבק זה מזוהה כיו� בעיקר ע� ניסיו� להסיר סטיגמות בנוגע . בי�"המאבק למע� זכויות להט
, על ידי פתיחת מוסדות חברתיי� כגו� הור�ת, � השאר בי–בי� ולהכיר בה� כציבור נורמטיבי "ללהט

ומסר זה כרו� , ביות"בלהט המסר שבבסיס מאבק זה הוא שאי� בושה. בי�"נישואי� וצבא ללהט
דוגמה . סטנדרטי� החברתיי� הדומיננטיי�מה שנתפס כבי� לאור "בשאיפה לנורמליזציה של להט

 – כפי שכונו בתקשורת –ב "ציגי קהילת הלהטהיא התמיכה שכמה מנ, מהעת האחרונה ,למגמות אלה
 ניסתה למנוע מפגשי הומואי� למטרות היכרות ומי� מזדמ� בג�זו  כאשר, אביב�עיריית תלהעניקו ל

מה שהיה נכו� לתקופה שהיינו קהילה רדופה " כי, בי� היתר, התומכי� במעשי העירייה טענו. העצמאות
א� מישהו מתלונ� שפקח מנע ממנו להזדיי� ... . ציבוריי� כיו� מקו� לסקס בגני�אי�. לא נכו� להיו�

   54".נדה שלי כנציג הקהילה'לא באג  זה–בשיחי� 
 מבושה ומהשפלה לטובת ההתנערות,  ראשית.היבטי� בעייתיי� כמהבית זו "לפוליטיקה להט

י נחלת� של מנותרי� בושה ביזוי וההש משו�, זאת. כבוד ונורמליות פועלת כגור� מדיר ומבודד
 )55 הומונורמטיביי�או(להתיישר לפי סטנדרטי� הטרונורמטיביי� , או אינ� מסוגלי�, שאינ� מעונייני�

 
א "לעמדה שונה ראו ע. 142–138' בעמ, 14 ש"לעיל ה, שנהר; )1994( 235 ב  וממשלמשפט" הבריות
 כי פרסו� שנחשב למבזה בקרב תהיש� עמדת הרוב הי) (1992 (1) 1(ד מז"פ, חביבי'  נמשעור 809/89

לעומת ).  א� א� אינו נתפס כמבזה בציבור הרחב הרעלשו� התובע עשוי להיחשב קהילתו המסוימת של
, פורס� בנבו(מ "ערב בע�חברת כל אל' ורי נ'ח 9258/04א "הסוגיה נותרה בצרי� עיו� בע, זאת

21.6.2005 .( �בועז שנור הציע דר� אחרת להשתמש בשיקולי מדיניות משפטית , שאהה הלכת לענוס
. 1973–ג"התשל, )חלק כללי(לחוק החוזי� ) ב(61 'באמצעות ס:  הרעלשו�תביעות כבסיס לדחיית� של 

ג� על פעולות משפטיות שאינ� ,  לחוק זה30 'שבס, סעי� זה פותח פתח להחלת דוקטרינת תקנת הציבור
מרדכי קרמניצר ובועז שנור , חאלד גנאי�ראו .  בנסיבות מסוימות הרעלשו�כגו� פרסו� , בבחינת חוזה

 ).2005 (225 הדי� הרצוי והמצוי: הרע לשו�
שלו� (א "ראו ג� ת). 29.2.2012, פורס� בנבו (ידיעות אחרונות' נ חטוק 12041�10�09) א"שלו� ת(א "ת  53

 בתיאור  הרעלשו�ש� נקבע כי אי� משו� ) (17.8.2006, בנבופורס� (טמיש '  נטהבוב 11741/04) ��י
 ").אה בדרכונה הישראליג"כמי ש, פלסטינית אזרחית ישראל, התובעת

 – האר�" הא� ג� העצמאות סיי� את יעודו כמקו� מפגש להומואי�: מחלוקת בתל אביב" אילני עפרי  54
לדיו� נוס� במאפייניו של ג� . www.haaretz.co.il/news/education/1.1291426 23.11.2009 חדשות

טוריה הומוסקסואלית בחלל טרי: ג� העצמאות"דפנה הירש : העצמאות ובתפקידיו החברתיי� ראו
 ).1999 (60 ,36  ישראליתאדריכלות" הציבורי הפתוח

מתאר פוליטיקה הומוסקסואלית שאינה מערערת על הנחות ומוסדות " הומונורמטיבי�ת "המונח  55
פוליטיקה כזו מקנה חשיבות , בי� השאר. אלא דבקה בה� ומשמרת אות�, הטרונורמטיביי� דומיננטיי�

 ,Lisa Duggan.  והקהילה ההומוסקסואליותרבותפוליטיזציה של הת� וחותרת לדה, רכנותלחיי משפחה ולצ
The New Homonormativity: The Sexual Politics of Neoliberalism, in MATERIALIZING DEMOCRACY: 
TOWARD A REVITALIZED CULTURAL POLITICS 175, 179 (Russ Castronovo & Dana D. Nelson eds., 

בי� : ב"הפוליטיקה של זכויות להט"לדיו� בהומונורמטיביות בהקשר הישראלי ראו אייל גרוס . (2002
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של אפשרויות ההתמקדות בנורמליזציה תורמת לזניחת� , שנית. מהוג� וראוי, מכובדנחשב לגבי מה 
יסודות הסדר  אפשרויות הכרוכות בערעור על –וא� של שינוי חברתי , רדיקליות יותר של קיו� חברתי

בית האמורה שותפה לאותו רעיו� מהותני שבתי המשפט "הפוליטיקה הלהט, ושלישית. הקיי�
פוליטיקה זו מניחה ומחייבת , שכ�. שלפיו זהויות מיניות או מגדריות ה� עניי� ממשי ויציב, משעתקי�

מצמת את תו� שהיא מצ, ")ב"להט"הכלולות כיו� תחת הקטגוריה (את קיומ� של זהויות אחידות 
, )או יציאה נגד הומופוביה ודיכוי אלה, חשיפה להומופוביה ולדיכוי(זהויות אלה סביב תכני� מוגדרי� 

   56.יהיו ה� ראויי� ככל שיהיו
 בפרט ככל –ב כלשו� הרע "בעיות אלה מאפיינות ג� את ההתנגדות להגדרתו של התיוג כלהט

מהבושה ומההשפלה שמזוהות , זוי מהבימיניות ומגדר" לטהר"שהמניע להתנגדות זו הוא שאיפה 
עשויי� לפתוח פתח , חר� היות� תוצר של דיכוי, בושה והשפלה, דווקא ביזוי, בתנאי� מסוימי�. �עמ

תרבויות מיניות �ביכולת� לאפשר את קיומ� של תת. לאפשרויות חדשות של קיו� חברתי וקהילתי
בושה והשפלה , ביזוי, כמו כ�. רתיותכאלה שקוראות תיגר על מוסכמות חב, ומגדריות יצירתיות

בית "בניגוד לפוליטיקה הלהט ,שכ�, עשויי� לשמש בסיס ליצירת קהילות הטרוגניות ומכילות יותר
   57.אחידה ומוגדרת) או הזדהות(ה� אינ� מחייבי� זהות , הדומיננטית

ה הקיימת בופובי"ה לרעה את הלהט/ת ניצל/הנתבעשבה� קושי מסוג אחר עלול להתעורר בנסיבות 
ב "הקביעה שאי� בתיוג כלהט, במקרי� כאלה. ב"בחברה בניסיו� ליצוק תוכ� פוגעני לתו� התיוג כלהט

נסיבות אמנ� נראה ש 58.בופוביה חברתית זו"משו� לשו� הרע עלולה להתפרש כהתכחשות ללהט
ו במרבית ההליכי� שעסק, לדוגמה. רבות מהתביעות שהגיעו לבתי המשפטכאלה אינ� מאפיינות 

 פאר ואמסל�ת ופרש כדוגמת –בי� "ת בכפיפה אחת ע� להט/בפרסו� תקשורתי שהתייחס לתובע
ג� בהתקיי� נסיבות , א� ממילא .הומופובי, ולא נועד להיות,   פרסו� זה לא היה– 59שהוזכרו לעיל

כוונותיו של , כאמור, שכ� מבחינה משפטית פורמלית, דיני לשו� הרע מונעי� התחשבות בה�, כאלה
  60.נתבע או האופ� שבו הבי� את התיוג אינ� רלוונטיי�ה

 
על משמעות המונח ). 2013 (101 ה  משפטמעשי" לאומיות לתיאוריה קווירית) הומו(נורמטיביות ו) הומו(
 . 16 ש"ראו לעיל ה" הטרונורמטיבי�ת"

מקומי וזמני ,  שימוש נקודתי–את עמדה זו בטענה שהיא דוגמה למהותנות אסטרטגית , אולי, קו שיצדייש  56
א� האמור לעיל מעיד ה� על התקבעותה של מהותנות .  לקד� מטרות ראויות מבחינה חברתיתכדיבזהויות 

 Lisaלדיו� ביקורתי במהותנות אסטרטגית ראו לדוגמה . יותזו וה� על השלכותיה החברתיות הבעיית
Duggan, Queering the State, 39 SOC. TEXT 1, 6 (1994); Judy Rohrer, Toward a Full-Inclusion 

Feminism: A Feminist Deployment of Disability Analysis, 31 FEMINIST STUD. 34 (2005). 
 GAY SHAME (David M. Halperin & Valerie Traub eds., 2009); MICHAEL נוס� ראו לדוגמה לדיו�  57

WARNER, THE TROUBLE WITH NORMAL: SEX, POLITICS, AND THE ETHICS OF QUEER LIFE (1999) .
 הער� הפוטנציאלי שטמו� באימו� הבושה והביזוי ראו אודות לסקירה תמציתית של הכתיבה הקווירית על

 ).2008 (243 ,32  וביקורתתיאוריה" הבושה בשיח הקווירי: לא רק גאווה" אמיר מירב
 Eric K.M. Yatar, Defamation, Privacy, and the Changing Social Status of  דומה ראולטיעו�  58

Homosexuality: Re-Thinking Supreme Court Gay Rights Jurisprudence, 12 L. & SEXUALITY 119, 
153, 156 (2003). 

 . והטקסט שמעליה�6–5 ש" הלעיל  59
 .והטקסט שמעליה 48ש " הלעיל  60
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ב "להגדיר את התיוג כלהט: האחת. מחייבי� בחירה בי� שתי רעותנראי�  לשו� הרעדיני , א� כ�
בי� ושל הדרת "של שימור סטראוטיפי� כלפי להט, במחיר של שעתוק ההומופוביה, כלשו� הרע
ב משו� לשו� "לקבוע שאי� בתיוג כלהט:  השנייההאפשרות הרעה. ביות מהשיח הציבורי"זהויות להט

מדירה ושמרנית של מה שלגיטימי ותקני ביחס , במחיר של הכפפה אפשרית לתפיסה מוגבלת, הרע
. בופוביה הקיימת בחברה"במחיר של התכחשות ללהט, בנסיבות מסוימות, וכמו כ�, למיניות ולמגדר

אלא , ולי� להיפגע ממנה באופ� המשמעותי ביותרהבחירה בי� שתי החלופות אינה נתונה בידי מי שעל
ייתכ� , לאור מלכוד זה. שעל תפיסותיה� הבעייתיות עומד פרק זה לכל אורכו, בידי בתי המשפט

לשו�  ב אינו"התיוג כלהטלקבוע שתביעות כאלה אינה שהמדיניות המשפטית הראויה להתמודדות ע� 
 עשויה לבסס תשתית אחרת לדחיית שאהה פרשנות יצירתית ומרחיבה של הלכת, תחת זאת. הרע

ההבנה שהמדיניות המשפטית הרצויה היא הימנעות מלהכריע בשאלה א� התיוג : תביעות לשו� הרע
  . ב הוא לשו� הרע כהגדרתו בחוק"כלהט

  הגנות. ג

 הגנת תו�: לשו� הרענאשמי� בפרסו� ל מקנה שתי הגנות אפשריות לנתבעי� או לשו� הרעחוק איסור 
המפורטות , בנסיבות מסוימות,  ראשית61").אמת דיברתי"הידועה ג� כהגנת (נת אמת הפרסו� הלב והג
באחד המקרי� הנוגעי� ,  ואכ�62.לב עשויה לקו� הגנה למי שעשה את הפרסו� בתו�,  לחוק15בסעי� 

התביעה באותה  לפי כתב. עומדת לזכות הנתבע  שהגנה זובית המשפט קבע – מלכה פרשת –ענייננו ל
 ושב שהזמי�ולאחר , �2005ב" ארומה"הקפה  התובע ביקר ע� חבריו בסני� של רשת בתי, פרשה

כ� קרא בשמו  ומיד אחר, כדי שייקח את הזמנתו" עמית"הקפה בשמו הפרטי  למקומו קרא עובד בית
ולכ� הוביל , "המתרומ�"נשמע כמו הכינוי , "רונ�"�"עמית", צירו� השמות". רונ�", של לקוח אחר

 ה� מידידתו נטייתו ההומוסקסואליתהתובע טע� כי הוא הומו וכי הסתיר את . הקפה � בביתלגיחוכי
,  לתביעות קטנות בירושלי�בית המשפטמ, השופט ארנו� דראל. הקפה וה� מהוריו ששהתה עמו בבית

 שכ� עובד בית, הלב  א� הנתבעת נהנית מהגנת תו�לשו� הרע הוא" מתרומ�"קבע כי אמנ� הביטוי 
 ההגנה השנייה המעוגנת בחוק 63. של התובע בעת אמירת הדברי�נטייתו המיניתא ידע על הקפה ל

תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורס� היה ",  לחוק14לפי סעי� ". אמת דיברתי"הגנת , כאמור, היא

 
בבואו לקבוע את גובה הפיצויי� או לגזור את , בנוס�. 335–187' בעמ, 14ש "לעיל ה,  ראו שנהרלדיו�  61

 תאמו את אלה שמתוארי� רוחו  שהתנהגותו או הל�נאש� או בע להקל ע� נת המשפטביתמוסמ� , הדי�
היעדר כוונה לקשור את ; שכנוע באמיתות הדברי�;  שכבר נאמרה הרעלשו�חזרה על :  לחוק19 'בס

 . או ניסיו� להפסיק את הפצת הפרסו�;הכחשה, תיקו�, פרסו� התנצלות; הדברי� לנפגע
משתתפי� ,  ציבוריי�קידי�נושאי תפ(ל אנשי� מסוימי� הבעת דעה ע: בי� היתר,  אלה כוללותנסיבות  62

כשתכליתה ביקורת על יצירה שפרס� או (הבעת דעה על אד� בנסיבות מסוימות ; )בהליכי� מסוימי�
או ניסיו� להכחיש או לגנות ; )או כשמביע הדעה הוא מי שממונה על אותו אד�, פעולה שעשה בפומבי

 לחוק מפרטי� סוגי פרסומי� ונסיבות שלגביה� לא יכולה 17–16' ס.  שפורסמה קוד� לכ� הרעלשו�
 .הלב לעמוד הגנת תו�

 ביתלניתוח ביקורתי של התמודדותו של . 64, 57, 55, 46, 40, 39 'פס, 18 ש"לעיל ה, מלכה פרשת  63
 . 108–107 ש" ראו להל� הטקסט שמעל המלכה ע� עילות התביעה נוספות בפרשת המשפט
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אמת "נדחתה טענת , ב"בפרשות שעניינ� תיוג כלהט,  עד כה64".אמת והיה בפרסו� עני� ציבורי
 היא היחידה מבי� אלה מלכהפרשת , כ� שלמעשה (65ימת שנתבעי� ניסו להיעזר בהכל א" דיברתי

  ). בה� אנו דני� שבה התקבלה טענת הגנה כלשהיש
, "אמת דיברתי"דחייתה העקבית של הגנת , מצד אחד –כיצד נית� להסביר את שתי התופעות הללו 

בנסיבותיה� של הפרשות  להבדלי� פרט? מלכההלב דווקא בפרשת  קבלת הגנת תו�, שנימצד ו
 להניח שכל אד� הוא הטרוסקסואל עשויי� ששופטות ושופטי� זו הואמענה אפשרי לשאלה , השונות

בי� ה� "להט, לפי תפיסה שיפוטית זו. על עצמו מפורשות כהומו או כלסבית" הצהיר"כ� אלא א� 
בתי , כזו" הצהרה" בהיעדר 66.מפורשת" הצהרה"וזהות� היא סוד שגילויו מחייב , מיעוט מובח�

ולכ� ידחו טענות ( לסווג תיוגי� שמטילי� ספק בהטרוסקסואליות של התובע כשקר עשויי� המשפט
לסביות לזכות כהומואי� או התופסי� את עצמ� כסיכוייה� של תובעי� , לעומת זאת"). אמת דיברתי"

 לדעת שה� אכ� שכ� ההנחה היא שאי� לצפות מהנתבע,  עלולי� להיות פחותי�לשו� הרעבתביעות 
 חותרי� לסמ� הטרוסקסואליות והומוסקסואליות כזהויות בתי המשפט, באופ� זה. מזדהי� ככאלה

דנתי  ש– בתי המשפטמחויבות� של ע�  עולה בקנה אחדהסבר זה . שהגבולות ביניה� איתני�, יציבות
תובעי� ה�  מניעת הרוש� השגוי שעל ידי להג� על הגבריות ההטרוסקסואלית – מוקד� יותר בה

  . הומואי� או נשיי�
 – לזהות מינית או מגדרית בנוגעההנחה שנית� לסווג כאמת או כשקר התבטאות לפי , כ� לענוס� 

 שמסווגי� את דברי בתי המשפטוה� " אמת דיברתי"הנחה ששותפי� לה ה� הנתבעי� שטועני� 
  מתעלמת ה� ממצביהנחה זו. קוטבי� יות ה� מצב דוזהויות מיניות או מגדר –הנתבעי� כשקר חד וחלק 

וה� מהאפשרות לארג� זהויות ,  או בי� גבריות לנשיות,ביניי� בי� הטרוסקסואליות להומוסקסואליות
זהויות ש מתעלמת מכ�היא , כמו כ� 67.אישה� הומו או גבר� מיניות ומגדריות סביב הבחנות שאינ� הטרו

 הגישה 68.יציבות� מורכבות ובלתי, א נזילותאל, או ברורות מאליה�" טבעיות"אינ� מיניות או מגדריות 
, נועדה, לפיה כל אד� הוא הטרוסקסואל אלא א� הוכחה הומוסקסואליותוש, השיפוטית שתוארה לעיל

היא מציגה את יציבותה של , שכ�; להפחית חרדות מפני נזילות� של זהויות מיניות, אולי
שבו , כביכול�דתי ומובח�נקו, ההטרוסקסואליות ככלל ואת הערעור עליה כחריג מקומי

בית בהקשר זה ראויי� לציטוט דבריו הנכוחי� של שופט . מפורשות" מוצהרת"ההומוסקסואליות 
  :וברא�' העליו� סלי� גהמשפט

 
הגנה זו לא תישלל בשל כ� בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאי� בו " מבהיר הסעי� כי עוד  64

 ."פגיעה של ממש
 אמסל
 שתפר: להל�) (20.6.1995, פורס� בנבו( 6' בעמ, קליי�'  נאמסל
 20174/94) א"שלו� ת(א "ת  65


, אנדה פרשת; 8 'פס, 14 ש"לעיל ה, פלוני פרשת; )ה(8 'פס, 5 ש"לעיל ה,  אמסל
 במחוזיפרשת; )בשלו
 .5 'פס, 14 ש"לעיל ה, 'א פרשת; 31 'פס, 18 ש"לעיל ה, ארנסו��ניקיטי� פרשת; 52 'פס, 19 ש"לעיל ה

 .21–19' בעמ, 13 ש"לעיל ה,  נוס� ראו ויטרבולדיו�  66
 בי� תחושת הלימה(נדריות 'סיסג: קוטביי� חלופיי� של מיניות או מגדר ה�� דוגמאות לארגוני� דושלוש  67

מונוסקסואליות ; )הלימה בי� שני אלה�תחושת אי(נדריות 'לעומת טרנסג) המי� המ�לד לזהות המגדרית
משיכה (או פאנסקסואליות ) משיכה ה� לנשי� וה� לגברי�(לעומת ביסקסואליות ) חדמשיכה לבני מי� א(

 .מיניות�ומיניות לעומת א; )ללא הבחנה על בסיס מי� או מגדר
,  לשו� הרע ראו ויטרבוייציבות� של זהויות מיניות או מגדריות באה לידי ביטוי בהליכ�אי בוש האופ� על  68

התיאוריה : אלעד רוט לא הומו"חגי קלעי : השוו. 49, 39–38, 36, 26–21, 10' בעמ, 13 ש"לעיל ה
 ).2011 (173, 167 ד  משפטמעשי" הקווירית בפרקטיקה המשפטית
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 פירוק הנחת המוצא כי ]...[. עצ� החלוקה לקטגוריות משקפת הנחת מוצא מפלה"
אופ� עיצוב  מאפשר לחשו� את השאלה המהותית של 'טבעיות'הקטגוריות ה� 

 הפועל 'האובייקטיבי'חוקרות פמיניסטיות הצביעו על היות המדע , כ�. הקטגוריות
,  בדומה]... [.לזהות הבדלי� ביולוגי� בי� גברי� לנשי� מדע מוטה המניח את המבוקש

 אי טבעיותה ]... [.ביקורות דומות עלו סביב אפיו� קבוצתי על רקע נטייה מינית
 שהאופ� בו זהות מגדרית ]... [ משמעותה]... [ או אחרתההכרחית של קטגוריה כזו

עלינו להיות ערי� לאופ� שבו אנחנו מכונני� , משכ�. נתפסת הינו יצירה מלאכותית
  69."זהויות ותפישות חברתיות

ה� , כאמור, קוטבי�כאשר שופטות ושופטי� מתייחסי� לזהויות מיניות או מגדריות כמצב דו, אכ�
ה� מצטרפי� למכלול .  אליה�בנוגע החברתיות ההשקפותזהויות הללו ועצמ� שותפי� לכינו� ה

המנגנוני� והכוחות החברתיי� המעודדי� את היחידי� שבאי� בשערי בית המשפט להכפי� את עצמ� 
ב " בגי� תיוג כלהטלשו� הרע ע� תביעות בתי המשפטהתמודדות� של , במוב� זה .לתפיסה מצמצמת זו

קוטביות �מי שמשייכי� את עצמ� לקטגוריה שמערערת על חלוקות דופוגעת ב זאת בלבד שהיאלא 
אינ� כלל ש ולא זאת בלבד שהיא פוגעת במי 70;נדרקוויריות'כגו� ביסקסואליות או ג ,דומיננטיות

א� פועלת לתחו�  אלא היא; מעונייני� להשתיי� לקטגוריות מוכרות של זהות מינית או מגדרית
  . הציבור כולוות והמושגי� המיניי� והמגדריי� שלהחווי, ולצמצ� את עול� התפיסות

  גובה הפיצויי�. ד

ח ללא הוכחת " ש50,000 לפסוק לתובע עד בית המשפט מסמי� את לשו� הרעא לחוק איסור 7סעי� 
לאור� ,  בפועל71.ח ללא הוכחת נזק" ש100,000א� עד ,  פורסמה בכוונה לפגועלשו� הרעוא� , נזק

מעבר להקשר המסוי� שנדו�  (לשו� הרעיו� הפיצויי� שנפסקו בתביעות חצ, מרבית השני� האחרונות

 
, פורס� בנבו(וברא� ' של השופט גנו דיפסק, לילה טוב הפקות' אנסקי נ'פרוז 8821/09א "רע  69

16.11.2011.( 
 Ruth Colker, A Bisexual Jurisprudence, 3 L. & SEXUALITY 127 ראו ביסקסואליות לבנוגע נוס� לדיו�  70

(1993); Kenji Yoshino, The Epistemic Contract of Bisexual Erasure, 52 STAN. L. REV. 353 (2000) .
 � GENDERQUEER: VOICES FROM BEYOND THE SEXUAL BINARYנדרקוויריות ראו 'ג לבנוגעלדיו� נוס

(Riki Anne Wilchins et al. eds., 2002). 
) הראלי(ולפיכ� גובה� הממשי , 1998אלה צמודי� למדד החל מספטמבר ) נומינליי�( נקובי� סכומי�  71

ניתנו , לעילשהוזכרו , אמסל
 ושמחי בפרשות  הדי�פסקי. בהתאמה, ח" ש�140,000  וכ�70,000 כעת הוא כ
 המחוזי ביססו את עמדת�  המשפטביתשופטי , בשני המקרי�.  הרעלשו�א לחוק איסור 7 'לפני חקיקת ס

שפרסומו  בחוק כדבר  הרעלשו�וכ� על הגדרת , )1992 (555) 5(ד מו"פ, אלמוג'  נמיכאלי 334/89א "על ע
 . להבדיל מפרסו� שגור� נזק בפועל–לגרו� נזק " עלול"



  לשו� הרע   בישראלזכויות הקהילה הגאה

669  

 העונש המרבי לשו� הרע בתביעות פליליות בגי� עברת 72.ח" ש�27,500 לכ20,000נע בי� ) בפרק זה
  73.א� כי ההלי� הפלילי היחיד מבי� הפרשות שבמוקד דיוננו הסתיי� בזיכוי, הוא שנת מאסר

ונע בי� , טווח הפיצויי� שנפסקו רחב ביותר,  מינית או מגדרית לזהותהנוגעי�באשר לביטויי� 
היותה הידועה מבי� הפרשות הנוגעות  לענוס� , אמסל� פרשת 74.ת/ח לתובע" ש�150,000 ל1,000

עקב גובה� החריג של ). ח" ש150,000(בה נפסקו הפיצויי� הגבוהי� ביותר שהיא ג� זו , בענייננו
  75.ת� כפיצויי� עונשיי�היה מי שתיאר או, פיצויי� אלה

 שה� מדגישי� אתתו� , בי� ובי� השפלה ופגיעה"השופטי� מקשרי� בי� להטהסברתי לעיל כיצד 
�האפשרות לפסוק פיצויי� גבוהי� בגי� שימוש בביטויי� . ב"בתיוג כלהט, לכאורה, העלבו� הכרו
וא� א� הביטוי הנדו� ,  א� בהיעדר ראיות לנזק כלשהו זולת הבושה והעלבו� הנטעני�–כאלה ואחרי� 

 מעצי� את –) אמסל�כמו בפרשת (ב ונעשה בבדיחות הדעת " התייחסות מפורשת ללהטהכיללא 
 המזכה לשו� הרע הואב "הקביעה כי תיוג כלהט, זאת ועוד. בי� להשפלה"הקישור האמור בי� להט

, ואכ�. יוג זהלפעול כתמרי� להגשת תביעות בגי� תבפיצויי� משמעותיי� ללא הוכחת נזק עשויה 
ב עלתה " שעניינ� תיוג כלהטלשו� הרע של תביעות בתי המשפטתכיפות הגעת� ל, במבח� המציאות

  76.במידה משמעותית במהל� השני� האחרונות

 
� ל20,000 נע בי�  הרעלשו�חציו� הפיצויי� שנפסקו בתביעות , �2011 ו2004בי� השני� ,  דיוקליתר  72

רועי אילוז ורועי , תמר גדרו�. ח" ש34,792שבה חציו� הפיצויי� היה , 2006להוציא שנת , ח" ש27,491
 ).2013 (486–483, 453 מג משפטי
"  תמונת מצב אמפירית–ויי� בלשו� הרע הפיצ"ריינזילבר 

 גלרו� פרשת: תביעתו האזרחית של אותו התובע דווקא התקבלה. 14 ש"לעיל ה, ת הפליליגלרו� פרשת  73
 יהיה עוולה אזרחית א� נחש� אליו אד�  הרעלשו�רסו� פ, לחוק 7–6' לפי ס. 21 ש"לעיל ה, תהאזרחי

 שניי� זולתו וא� הוא פורס� ותויעלה כדי עברה פלילית א� נחשפו אליו לפח, אחד לפחות זולת הנפגע
 . בכוונה לפגוע

פיצויי� ( 18 ש"לעיל ה, חלימי פרשת: מהנמו� לגבוה, בכל מקרה) כאשר נפסקו( הפיצויי� שנפסקו להל�  74
 5,000( 18 ש"לעיל ה, דורי� ב� פרשת; )ח" ש3,000( 9 ש"לעיל ה,  במחוזיאשגי פרשת; )ח" ש1,000בס� 

 ש"לעיל ה, פר� פרשת; )ת התובעי�ח לכל אחד משלוש" ש5,000( 18 ש"לעיל ה, דמארי פרשת; )ח"ש
, סופר פרשת; )ח" ש10,000 (4 ש"לעיל ה,  חזו� במחוזיפרשת; )ח לכל אחד משני התובעי�" ש8,000( 18

ששניי� מתוכ� זכו בפיצויי� , שלושה תובעי�( 19 ש"לעיל ה, רוט פרשת; )ח" ש10,000( 21ש "לעיל ה
ח לכל אחד " ש�13,333כ( 14 ש"לעיל ה, 'א פרשת; )ח" ש�25,000ח כל אחד והשלישי ב" ש10,000בס� 

 ש"לעיל ה, ארנסו��ניקיטי� פרשת; )ח" ש20,000 (6 ש"לעיל ה, פארב  הנזקפרשת; )משלושת התובעי�
 25,000( 10 ש"לעיל ה, פלונית פרשת ;)ח" ש25,000( 14 ש"לעיל ה, טנוס פרשת; )ח" ש25,000( 18
 35,000( 21ש "לעיל ה, ת גלרו� האזרחיפרשת; )ח" ש30,000( 21 ש"ל הלעי, בנבנישתי פרשת; )ח"ש
 ש"לעיל ה, אפריאט פרשת; )ח לכל אחת משש התובעות" ש50,000( 19 ש"לעיל ה, אנדה פרשת; )ח"ש

 11ש "לעיל ה, אוסדו� פרשת; )ח" ש60,000פיצויי� בס� ( 19 ש"לעיל ה, גול� פרשת; )ח" ש50,000( 19
 65 ש"לעיל ה, בשלו
 אמסל
 פרשת; )ח" ש75,000( 14 ש"לעיל ה, פלוני פרשת; )ח" ש60,000(
המשפט ש� את הנזק בגי� פרסו� לשו� הרע  בית, 20ש "לעיל ה, 'ש' ה' זבפרשת ). ח" ש150,000(

 .ח" ש25,000ופסק עבור שניה� יחדיו , בכפיפה אחת ע� הנזק בגי� כאב וסבל
הפיצויי� בדיני "� יובל קרניאל ועמיר� ברקת ראו ג). 1996 (9, 1  השביעיתהעי�" לשו� הרע" להמ� אית�  75

טועני� שהפיצויי� הגבוהי� שנפסקו ) (2002 (216, 206, 205 ב  משפטעלי" הש� והשמ�: לשו� הרע
 ). המשפטבתי קראו תיגר על מדיניות הפיצוי הנהוגה באמסל
 פרשתב

 הגיעו 2003ילו משנת וא,  בי� תביעה לתביעהשלוש– הגיעו התביעות במרווחי� של שנתיי�2003 עד  76
 ).לא כולל ערעורי� ומעבר מהלי� פלילי להלי� אזרחי(קרוב לשלוש תביעות מדי שנה בממוצע 
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דחו יאפילו לא י, בדר� זו.  לפסוק פיצויי� סמליי�בתי משפטיכולי� , כדי להימנע מתמרי� כזה
היא , בהקשר אחר, דוגמה לכ�. כדאיות� להופכ� לבלתישפטבתי המיוכלו ,  על הס�לשו� הרעתביעות 
במהל� תכנית " נאצי"ש� נקבע שיש בכינוי התובע . גביר�ב� העליו� בעניי� בית המשפטפסיקת 

פסיקת פיצויי� סמליי� ,  ע� זאת77.א� נפסקו פיצויי� בס� שקל אחד בלבד, לשו� הרעטלוויזיה משו� 
המשתמע מהקביעה כי תיוג אד� , פגיעהל ולביזוי, בי� לבושה"להטעדיי� תותיר על כנו את הזיהוי בי� 

   .מוציא את דיבתו רעהב "כלהט
, בנסיבות מסוימות. עניי� מורכב, כאמור, זיהוי� של זהויות מיניות ומגדריות ע� ביזוי והשפלה הוא

, כאמורא� . ב"זיהוי זה עשוי לאפשר תצורות חברתיות שלא מתאפשרות במסגרת המאבק לזכויות להט
 הא� אכ� נית� לחל� מדיני 78.ב כלשו� הרע"מורכבות זו אינה מצדיקה את הגדרתו של התיוג כלהט

�שאלות אפנה כעת לבחינת ? אחרות הפתרו� נמצא במסגרות משפטיות או שמא ?לשו� הרע פתרו� לכ
  .אלה

  עילות תביעה חלופיותהזיקה בי� לשו� הרע ובי� . ה

 ,"קוקסינל"או " לסבית", "מתרומ�"עניינ� התבטאויות כגו�  שלשו� הרעהליכי נית� לראות ב
הצור� , בי� השאר, כ�. מגדרל למיניות ובנוגעכמשקפי� תופעות משפטיות וחברתיות רחבות יותר 

,  האמת של המיניות ושל המגדר בא לידי ביטוי בהקשרי� משפטיי� וחברתיי� נוספי�עללהתחקות 
, ג� כיו�, בי� ובי� בושה והשפלה רווח"הקישור בי� להט, ו כ� כמ79.לשו� הרעואינו ייחודי להליכי 

 
שבו נפסקו , מהעת האחרונה, מקרה נוס�). 12.11.2006, פורס� בנבו(דנקנר ' גביר נ�ב� 10520/03א "רע  77

פורס� (חממי '  ניהונת� 2560/07) א"מחוזי ת(א " הוא ת הרעלשו�פיצויי� בס� שקל אחד בגי� פרסו� 
 ). העליו� המשפטבית זה תלוי ועומד בפני די� ערעור על פסק) (25.8.2013, בנבו

 .60 ש" שאחרי הוהטקסט 58–54 ש" הטקסט שמעל הלעיל  78
 ,DEREK MCGHEEשל המיניות בהקשרי� משפטיי� שוני� ראו לדוגמה " אמת" העיסוק בעל  79

HOMOSEXUALITY, LAW AND RESISTANCE 61–87 (2001)) אודות הליכי� להסדרת מעמד� המשפטי  על
ש�  ()13.5.2014,  בנבופורס� (משרד הפני
'  נסקואשוילי 30605�04�14) 'מחוזי חי(מ "עת; )של פליטי�

ידועה בציבור של אזרחית , שמשרד הפני� יפקפק בנטיותיה המיניות של העותרתנקבע כי לגיטימי 
 26.1.2009 גלובס" מה באמת מעניי� את הציבור"ניר קיפניס ; )משו� שבעבר קיימה קשר ע� גבר, ישראל

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000419631&fid=2&nl=2) אודות מרכזיותה של שאלת  על
שלו� (א "ת; )ינית האמתית בהלי� פלילי שנוגע ביחסי� מיניי� בי� גברי� מבוגרי� לבי� קטי�הזהות המ

דוגמה למרכזיותה של שאלת  ()28.8.2005,  בנבופורס� (אביב יפו�עיריית תל'  נפלוני 4097/00) 'הר
ו של המגדר בהקשרי� משפטיי� שוני� רא" אמת"על העיסוק ב). האמת של המיניות בתביעה נזיקית

  על אהבהמשפטי
" חיקוי ומרי מגדרי במשפט של ח� אלקובי: 'התחזות כאד� אחר'"לדוגמה אייל גרוס 
התחזות "נדרי� בעברות של 'על העמדה לדי� של טרנסג) (2006, נפתלי וחנה נוה עורכות�ארנה ב� (365

 Franklin H. Romeo, Beyond a Medical; ")מירמה לגבי מיהות העושה"ושל אונס תו� " כאד� אחר
Model: Advocating a New Conception of Gender Identity in the Law, 36 COLUM. HUM. RTS. L. REV. 

 Alex Sharpe, Transgender Marriage and the Legal Obligation; )על הסוגיה באופ� כללי ((2005) 713
to Disclose Gender History, 75 MODERN L. REV. 33 (2012)) נדרי� לגלות לבני'על חיוב� של טרנסג 

 25.6.2015 7 ערו�" הנישואי� בוטלו', הגבר נחש�'" עזרא חזקי; )את עבר� המגדרי, טר� נישואיה�, זוג�
www.inn.co.il/News/News.aspx/301103)  הרבנות לבטל את נישואיו של גבר החלטתדיווח על 

 ). ניתוח לשינוי מי�עבר כי משנתגלה
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רבות מהבעיות ומהמורכבויות שנדונו עד כה אינ� ,  ע� זאת80.חברתיי� לא מבוטלי�במעגלי� 
בי� . לשו� הרעאלא משקפות בעייתיות כללית של דיני , ב"ת להקשר המסוי� של התיוג כלהטוייחודי
לשו� עיקרו של הלי� משפטי לבירור תביעת :  מיוחד בשאלת האמת קיי� עניי�לשו� הרעבדיני , השאר

 ְמַתפקדי� כפורו� ממוסד לבדיקה א� יש בתי המשפט ולש� כ� 81, שמו של התובע"טיהור" הוא הרע
עניי� זה בשאלת אמת�ת הפרסו� א� מעוג� בכמה מסעיפיו של חוק . אמת כלשהי מאחורי העלבו�

מגויסי�  לשו� הרעדיני , נוס� על מרכזיותה של שאלת האמת 82.דנתיכבר שבחלק� , לשו� הרעאיסור 
הוא הכבוד כפי שה� מגני� עליו שהער� המרכזי סיבה עיקרית לכ� היא  . מפני בושה והשפלהנהלהג

 ממחישות זאת 83. הבריות ושלפיו נקבעת מידת הערכתו של הציבור כלפי האד�על ידישהוא נתפס 
 או בעיני הבריות להשפיל אד� ]... [דבר שפרסומו עלול"כ,  היתרבי�, בחוק" לשו� הרע"היטב הגדרת 

 או  וכ� הקביעה בחוק כי פרסו� לא ייחשב עוולה84,"מצד�לבוז או ללעג , לעשותו מטרה לשנאה
לשו� הרע   ראיה נוספת למחויבות� של דיני85.עברה א� לא נחשפו לו אחרי� זולת המפרס� והנפגע

א� , השפלה הזולת היא האפשרות לפסוק פיצויי� גבוהי� בגי� ל ידיעלהג� על הכבוד כפי שהוא נתפס 
  .לעילכפי שהסברתי , )כגו� נזק כלכלי או גופני(עדר נזק אחר יבה

בי� עילת האפשרית זיקה  הנדרשת חשיבה על,  אלה�לאור הבעייתיות שמאפיינת את דיני, א� כ�
יסוק בסוגיה זו בפרט בנוגע לאלימות נושא ספר זה מזמ� ע. בי� עילות תביעה חלופיותו לשו� הרע

שתובעי� מבי� עילות התביעה החלופיות  86.בי�" כלהטנתפסי�מזדהי� או ה יחידי�מילולית כלפי 

 
 216–214, 195 ז המשפט"  ונפילתה של המהפכה ההומוסקסואליתיתהעלי"ה אלו� הראל  לדוגמראו  80

)2002( ;MASON ,104–100' בעמ, 3 ש"לעיל ה ;Yatar ,153' בעמ, 58 ש"לעיל ה. 
רוב התובעי� , הברית�לפי מחקרי� שנערכו בארצות. 396' בעמ, 52 ש"לעיל ה,  ושנורקרמניצר, גנאי�  81

� פרסו� תיקו� או הכחשה של הפרסו� על ידיעל,  אכ� מעונייני� בעיקר בטיהור שמ� הרעלשו�בתביעות 
 .396, 386' בעמ, ש�. אודותיה�

 ה על הנתבע שפעל בחוסר תו�חזק) (ב(16' בס, ש�; ")אמת דיברתי"הגנת  (הרע  לחוק איסור לשו�14' ס  82
) 2(19' בס, ש�; ) א� הפרסו� לא היה אמת והנתבע לא בירר א� הוא אמת או לא האמי� באמתותולב

, סעד של פרסו� תיקו�) (2)(א(9' בס, וש�) היות הנתבע משוכנע באמת�ת הפרסו� כשיקול להקלה עמו(
  ).פרסו� האמת, קרי

 Van Vechten Veeder, The History and Theory of the; 187' בעמ, 52 ש"לעיל ה, קרמניצר ושנור, גנאי�  83
Law of Defamation – II, 4 COLUM. L. REV. 33, 33 (1904; ישראליות :  של כבודשאלה אורית קמיר


בותי ב בהקשר התר"כבוד האד� של להט"כמו כ� ראו אורית קמיר  ).2004 (31–29 וכבוד האד
 קמיר: להל� (בספר זה" כבוד האד� וחירותו ולאיסור הטרדה מינית: יסוד� הצעה פרשנית לחוק: הישראלי

בי� סוגי� שוני� של כבוד שאותה פיתחה  ש� קמיר מזכירה את ההבחנה, ")ב"כבוד אד� של להט"
היא ) �honorהמקבילה העברית ל(כבוד �הְדרת, מבי� סוגי הכבוד שסוקרת קמיר. בכתיבתה האקדמית
' בעמ, 13 ש"לעיל ה, ראו ויטרבו. כפי שהסברתי במקו� אחר,  הרעלשו� דיני  ידיעלהער� המרכזי המוג� 

27–29. 
 ).ו" ה– ההדגשות הוספו (הרע  לחוק איסור לשו�1' ס  84
' בעמ, 14 ש"לעיל ה, שנהר; 187–186, 122–121, 118–117' בעמ, 52 ש"לעיל ה, קרמניצר ושנור, גנאי�  85

246–247. 
: תביעה"הומופובית שכזו מ� העת האחרונה מתוארת אצל מריה זערור ) וגופנית( לאלימות מילולית דוגמה  86

 /www.mynet.co.il/articles 15.7.2013  חדשות– ynet"  בי בגלל נטייתי המיניתותלמידי� התעלל
0,7340,L-4403324,00.html. 
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,  הטרדה מינית– מרכזיות בשלוש) ממצה�ובאופ� בלתי( בקצרה אדו�, כאלה יכולי� לפנות אליה�
  87. מהדי� הפליליעילות נוספותב וכ� –ורשלנות פגיעה בפרטיות 

תה המקרה הטיפוסי יבי� לא הי"להטמי שמזדהי� או נתפסי� כאמנ� עד כה אלימות מילולית כלפי 
 תובעי� על ידימרבית התביעות הללו הוגשו , כאמור; ב" שעניינ� התיוג כלהטלשו� הרעלתביעות 

י�  שעניינ� ביטוילשו� הרעבכ� נבדלי� הליכי� אלה מהליכי . כהטרוסקסואלי�, נתפסואו , שהזדהו
 לשו� הרע תביעות כמהבמהל� השני� האחרונות הוגשו , לדוגמה. המתייחסי� למאפייני זהות אחרי�

בניגוד למחויבות .  או מזרחיא� התובעי� היו ממוצא אתיופי, "שחור" או "כושי"בגי� כינויי� כגו� 
 המשפטבתי התופעה שכנגדה יצאו , השיפוטית להג� על גברי� הטרוסקסואלי� מפני התיוג כהומו

כי א� השימוש באלימות מילולית גזענית כלפי אנשי� , אד� כשחורתה תיוג יבמקרי� אלה לא הי
   88. או מזרחיממוצא אתיופי

 לשו� הרעבמסגרת דיני  בי�"תובעי� המזדהי� כלהטכלפי ההתמודדות ע� אלימות מילולית 
ובעי� עצמ� מצהירי�  מכיוו� שהת:קושי ספציפי,  עד כהבה� דנתילצד הבעיות ש, עלולה לעורר

 
–165' בעמ, 14 ש"לעיל ה, שנהר:  לבי� עילות תביעה אלה ואחרות ראו הרעלשו� הזיקה בי� אודות על  87

 עלי" בחינה יישומית של הזכות לפרטיות במבט השוואתי: פרסו� מידע פרטי"ראו ג� תמר גדרו� . 184
, 72 ש"לעיל ה, אילוז וריינזילבר, גדרו�; )2010 (212–211, 209, 199–197, 190–188, 137, 133 ח משפט

, לדיו� כללי בפוטנציאל השימוש בדיני נזיקי� לש� הגנה על קבוצות מוחלשות בחברה. 510, 468' בעמ
" כוח�דיני הנזיקי� והאחריות ברשלנות במסגרת יחסיההגנה על עקרו� השוויו� ב" ביטו� תיפע: השוו


 מאלה ת התבססו על עילות תביעה שונוענייננולחלק קט� מהפרשות הנוגעות ). 2008 (1 לח משפטי
 לשו� עילות לענוס� , שהתבססה (27 'פס, 19 ש"לעיל ה, אפריאט פרשת: ראו לדוגמה. שאדו� בה� להל�

 ). ג� על העילות של פגיעה בקניי� ועשיית עושר שלא במשפט,  והפגיעה בפרטיותהרע
אבשלו
 '  נצגאי 7878/05) ��שלו� י(א "ת:  של תובעי� ממוצא אתיופי שהתקבלו ה� הרעלשו� תביעות  88

 )�� יחוזימ(א "ע; )15,000נפסקו פיצויי� בס� ; "כושי"תביעה בגי� הכינוי ) (11.1.2007, פורס� בנבו(
מ "תא; )ח" ש�30,000הגדלת סכו� הפיצויי� ל) (2.3.2008, פורס� בנבו(אבשלו
 '  נצגאי 9082/07

) 31.5.2010, פורס� בנבו(מ "אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע'  נאסנקה 7047/09) ��שלו� י(
; "לבדוק אותיאתה צרי� לשתות חלב ואז תהיה לב� כמוני ותוכל ", תביעה בגי� אמירה שנאמרה למאבטח(

, פורס� בנבו(יוס� '  נטפרה 6833�10�12) א"שלו� ת(מ "תא; )ח" ש10,000נפסקו פיצויי� בס� 
  הרעלשו�תביעת ). ח" ש35,000נפסקו פיצויי� בס� ; "אתיופי מסריח"תביעה בגי� הכינוי ) (26.12.2013

, פורס� בנבו(שפע '  נשלו 11138/05) יפו�א"שלו� ת(א "של תובעת ממוצא מזרחי שהתקבלה היא ת
, אני לב� ואת שחורה"ו" ותהאת אשה שחורה ונח", "את כת� שחור"תביעה בגי� הביטויי� ) (6.11.2006

 –' הנהג קרא לי כושי מסריח'טע� "לתיאור תביעה שהסתיימה בפשרה ראו אלי סניור "). אני אזיי� אות�
הסכ� גישור  (www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3665564,00.html 2.2.2009  חדשות– ynet" אגד תפצה

"). כושי מסריח"ח לאחר שנהג כינה אותו " ש�10,000 לפיו חברת אוטובוס תפצה נוסע ממוצא אתיופי בש
ק "ורת) 21.10.2010, פורס� בנבו (יונת�'  נקנדה 2136�05�10) א"שלו� ת(ק "לתביעה שנדחתה ראו ת

נקבע כי כינויו של מאבטח אתיופי ) (8.11.2010, פורס� בנבו (יונת�'  נקנדה 11291�11�10) א"מחוזי ת(
להליכי� רלוונטיי� שעסקו בתיוג ). מכיוו� שנאמר בעידנא דריתחא, "זוטי דברי�"הוא בבחינת " כושי"
 של נה דיפסק ל5 'פס, ל"הרמטכ'  נימר 6466/10� " ראו בג הרעלשו�שלא במסגרת דיני " כושי"כ

 כלפי חייל ממוצא אתיופי הוא" ושיכ"קביעה שהכינוי ) (30.6.2011 ,פורס� בנבו(הנשיאה ביניש 
ע "ס; ")חמורה בשל אופייה הפוגע והגזעני... שמקומה לא יכירנה בחברה הישראלית, התבטאות חמורה"
קביעה ) (18.12.2012, פורס� בנבו(מ "ב� עמי שאול גינו� והשקיה בע'  נאווקה 563�06�10) א"אזורי ת(

) ��אזורי י(א "תע; )זכאי להתפטר בדי� מפוטר" כושי"תיופי שמעסיקו כינה אותו שעובד ממוצא א
דחיית טענותיה של עובדת ממוצא אתיופית ) (23.3.2011, פורס� בנבו(מ "ב� בע�אל'  נפרנוס 1102/10

 ).בשל היעדר תשתית ראייתית, "כושית"שמעסיקתה כינתה אותה 
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טענת , בנסיבות מסוימות, עשויי� הנתבעי� לטעו�, "אמתית"בי� תוא� את זהות� ה"שתיוג� כלהט
   .הבעייתית" אמת דיברתי"

  הטרדה מינית. 1

בי� השאר על רקע מי� או נטייה , בחוק כוללת השפלה או ביזוי" לשו� הרע"הגדרת המונח , כזכור
התייחסות מבזה או משפילה ", בי� היתר, פי חוק ככוללת ת מוגדרת עלהטרדה מיני, בדומה לכ�. מינית

 א� קבעה השופטת 2012 בשנת 89".לרבות נטייתו המינית, המופנית לאד� ביחס למינו או למיניותו
 הטרדה מינית היאשהפליה מחמת נטייה מינית ,  השלו� בירושלי�בית משפטמ, דורית פיינשטיי�
מי שמזדהי� מבהירה שדיני ההטרדה המינית יכולי� להעניק ל ופסיקה זו – 90כהגדרתה בחוק

, לשו� הרעכמו .  יכולי� להעניק לה�לשו� הרעבי� הגנה משפטית רחבה הרבה יותר מזו שדיני "להטכ
ש� הפיצוי (א� כי בשונה מדיני לשו� הרע , נזקהטרדה מינית יכולה לזכות בפיצויי� ללא הוכחת 

  91.ח" ש50,000 הפיצוי המרבי הוא כא�, )ח" ש100,000המרבי ללא הוכחת נזק הוא 
 ממחישה את הקשר בי� שתי עילות התביעה הללו בנסיבות של אלימות מילולית כלפי פר�פרשת 

 והטרדה לשו� הרעזוג הומואי� תביעת  באותו מקרה הגישו בני. בי�"להטמי שמזדהי� או נתפסי� כ
בעקבות התבטאויות הומופוביות של , מנהגיהונגד אחד " ד�"מינית נגד חברת התחבורה הציבורית 

, במהל� המשפט הציגו התובעי� הקלטה של חלק מדברי הנהג.  כלפיה� במהל� נסיעת� עמוהנהג
זו מחלה מה . אני באמת מרח� עליכ�, אתה מסכ�"ו" הומואי� זו מחלה: "שממנה עולה כי אמר לה�

, אביב� לתביעות קטנות בתלת המשפטבימ, השופט אדי לכנר, 2012בשנת ". זה מחלה, שאתה עושה
   92". עולה כדי ביזוי והשפלה על רקע נטייה מינית]... [התנהגות הנהג"קיבל את תביעת� וקבע כי 

תביעה זו נסבה לא על עצ� , ענייננול הנוגעות לשו� הרעלהבדיל מרוב� המכריע של תביעות , א� כ�
 שנתפסוולית שהופנתה כלפיה� מרגע כי א� על האלימות המיל, תיוג� של התובעי� כהומואי�

הומופוביה ל אלא ,להומוסקסואליות לא נקשרוהעלבו� וההשפלה  ,הדי� בפסק, בהתא� לכ�. ככאלה
די� זה  פסק,  שבמוקד דיוננופסקי הדי�עוד בשונה ממרבית . עצמ� כהומואי�את כלפי מי שמגדירי� 

עובדת , מסיבות עלומות. האד� וחירותו ודכב: יסוד� כולו נסב על החוק למניעת הטרדה מינית ועל חוק
, במקרה זה, כ�. הדי� אלא בחט�  אחת מעילות התביעה אינה מוזכרת בפסקלשו� הרעהיותה של 

כגו� , לשו� הרע דיני מאפייני� אחרי� שלאלא ג� , נמנעי� לא רק הקישור בי� הומוסקסואליות לבושה
  ". אמת דיברתי"של התובעי� במסגרת טענת " אמתית"העיסוק בשאלת זהות� המינית או המגדרית ה

 
,  בכתב–' התייחסות': "2' בס, החוק מבהיר ש�. 1998–ח"התשנ, לחוק למניעת הטרדה מינית) 5)(א(3' ס  89

". או בהתנהגות, לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, בעל פה
תמר גדרו� וחיי� אברה� ; 83ש "לעיל ה, "ב"כבוד אד� של להט"קמיר לדיו� נוס� בחוק זה ראו ג� 

 .פר זהבס" ב"דיבור שטנה וקהילת הלהט"
). 3.9.2012, פורס� בנבו (בית הארחה וג� אירועי
 יד השמונה' נ' יעקובובי� 5901�09) ��שלו� י(א "ת  90

בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות , התביעה הוגשה בהתא� לחוק איסור הפליה במוצרי�
 של התובעות חתונהת הכנגד בעליו של אול� אירועי� שסירב לערו� את מסיב, 2000–א"התשס, ציבוריי�

 הארחה וג� אירועי
 יד בית 5116�11�12) �� מחוזי י(א "ע:  על פסק הדי� נדחהערעור. בשל היות� לסביות
 ).17.6.2014, פורס� בנבו ('יעקובובי�' השמונה נ

 . לחוק למניעת הטרדה מינית) ב(6' ס  91
 .18 ש"לעיל ה, פר� פרשת  92
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�היה בכ� כדי ,  הטרדה מיניתהוא קובע שעצ� התיוג כהומו בית המשפטלו היה , בניגוד לכ
. לשו� הרעבדומה למתרחש בדיני , פגיעהלבושה ול, לשעתק את הזיהוי בי� הומוסקסואליות להשפלה

 2011די� משנת  לפי פסק.  לסוגיה זונוגעבעקביות שיפוטית חוסר  מ� העת האחרונה חושפי� פסקי די�
ניסיו� להקניט , אביב�הדי� האזורי לעבודה בתל מבית, טחישל השופט איל� א) שהוזכר מוקד� יותר(

 של השופט אדי 2013די� משנת   א� לפי פסק93.אינו הטרדה מינית" הומו"אד� באמצעות הביטוי 
� אי94. הטרדה מיניתהוא" הומו" של אד� כינויו, אביב� לתביעות קטנות בתלבית המשפטמ, לכנר

לבי� ,  גינוי גור�שאותה אכ� יש לגנות,  פוגעניתבי� הומופוביה מצביעה על היעדר הבחנה עקביות זו
  .שכשלעצמו אינו מצדיק התערבות משפטית, ב"תיוגו של אד� כלהט

  פגיעה בפרטיות. 2

 מי שהזדהה על ידיהתביעות שהוגשו מרבית , ב" שעניינ� התיוג כלהטלשו� הרעתביעות מכלול מבי� 
רק מיעוט ,  בניגוד לכ�95. התבססו ג� על עילת הפגיעה בפרטיותכהומו) להיתפסאו שעשוי היה (

כשהתובע , עד כה,  במילי� אחרות96.מהתובעי� שהזדהו כהטרוסקסואלי� כרכו בי� שתי העילות הללו
  . את שתי העילותהיה סיכוי גדול יותר שתביעתו תכרו�, הזדהה או נתפס כהומו

על האופ� שבו ג�  התובעי� בתביעות כאלה השפיעה � המינית שלזהותמלמד שניסיו� העבר 
,  לחוק הגנת הפרטיות2 סעי� 97.הפגיעה הנטענת בפרטיות�, במסגרת ההליכי� המשפטיי�, הוגדרה
וביניה� , "פגיעה בפרטיות" קטגוריות של כמהמפרט , )"חוק הגנת הפרטיות": להל� (1981–א"התשמ

) לחוק) 4(2סעי� " (פרסו� תצלומו של אד� ברבי� בנסיבות שבה� עלול הפרסו� להשפילו או לבזותו"
 או להתנהגותו ברשות ]...[, לרבות עברו המיני, פרסומו של עני� הנוגע לצנעת חייו האישיי� של אד�"ו

נטו כהטרוסקסואלי� תובעי� שהזדהו , ענייננול בהליכי� הנוגעי� 98). לחוק)11(2סעי� " (היחיד
�פרסו� תצלו� בנסיבות שעלולות  ( את הפגיעה הנטענת בפרטיות� לקטגוריה הראשונהלשיי

  שייכו את הפגיעה בה� לקטגוריה השנייההומואי�תובעי� שהזדהו כ, לעומת זאת 99;)להשפיל
   100.א� כאשר הפרסו� הנדו� היה תצלו�, )פרסו� עניי� הנוגע לצנעת הפרט(

 
 .18' פס, 46 ש"לעיל ה, סלינקו תפרש  93
 ).8.5.2013, פורס� בנבו (מ"הנביאי
 אחד שתיי
 בע'  נעמית 43769�10�12) א"ק ת"ת(ק "ת  94
–66, 60–35, 28–27 ,7 'פס, 19 ש"לעיל ה, אפריאט פרשת; 46–44, 27 'פס, 18 ש"לעיל ה, מלכה פרשת  95

הוסי� שהדבר מייתר דיו� בעילות , לאחר שקיבל השופט את טענת הפגיעה בפרטיות,  זהדי� בפסק (67
ש� ייתכ�  (37–29 'פס, 9 ש"לעיל ה, אדלמ� פרשתראו ג� ).  הרעלשו�ובכלל� עילת , התביעה האחרות

 ").מלכות דראג"עקב היות� , בי�" הניח שהתובעי� להט המשפטביתש
, פלוני פרשת ;25' פס, 20ש "לעיל ה, 'ש' ה' זפרשת ; 10–9, 6 'פס, 6 ש"לעיל ה, אר בפהאחריות פרשת  96

 .12, 9, 4–3, 1 'פס, 19 ש"לעיל ה, רוט פרשת; 4, 1' פס, 14 ש"לעיל ה
שני . שויכו נסיבותיה�, כהגדרתה בחוק,  הבהיר לאיזו קטגוריה של פגיעה בפרטיותהדי� כל עוד פסק, זאת  97

 פרשת: ה�) ושבשניה� נדחתה עילת התביעה של פגיעה בפרטיות(מקרי� שבה� לא הובהרה סוגיה זו 
 .30–29 'פס, 9 ש"לעיל ה, אדלמ� פרשת; 4 'פס, 14 ש" לעיל ה,פלוני

צילו� " המתייחס ל1981–א"התשמ, לחוק להגנת הפרטיות) 3(2'  עשוי להיות רלוונטי לדיו� הנוכחי סעוד  98
לזכות בפיצויי� ללא פגיעה בפרטיות יכולה ,  הרעלשו�יש לציי� כי בדומה ל". אד� כשהוא ברשות היחיד

 .א29' בס, ש�. ח בהתקיימה של כוונה לפגוע" ש100,000או , ח" ש50,000הוכחת נזק עד סכו� של 
ש "הלעיל , 'ש' ה' זבפרשת  .9 'פס, 19 ש"לעיל ה, רוט פרשת; 9 'פס, 6 ש"לעיל ה, פארב האחריות פרשת  99

על הקטגוריה , אשר הזדהה כהטרוסקסואל, דחה בית המשפט את הסתמכותו של התובע, 25' פס, 20
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הראשו� מביניה� הוא .  את ידיה� על הבחנה זו בקול צלול וברורבתי המשפטכו סמ, בשני מקרי�
, את תמונתו של התובע" ידיעות אחרונות"פרס� העיתו� , 2004בשנת , באותו מקרה. אפריאטפרשת 

לאחר פרסו� . המופיע כשהוא לבוש מדי צבא ואוחז בידו את דגל הגאווה במצעד הגאווה בירושלי�
הופיעה התמונה פעמיי� נוספות , א� חר� זאת, ע מהעיתו� שלא ישתמש בה שובהתמונה ביקש התוב

א� טע� , לא הלי� אפריאט על הפרסו� הראשו�, בתביעתו. ל"אודות הומואי� וצה בכתבות על
 לשו� הרעושמשו� כ� יש בה� משו� , נטייתו ההומוסקסואליתשהפרסומי� השני והשלישי חשפו את 

 השלו� בירושלי� ארנו� דראל קיבל את התביעה בית משפטשופט , 2008בשנת . ופגיעה בפרטיותו
נו ציי� השופט דראל פסק דיב. לשו� הרעוקבע שהדבר מייתר את הדיו� בעילת , ביחס לפגיעה בפרטיות

� תצלו� ברבי� לפרסו, כזכור, הנוגע, "לחוק הגנת הפרטיות) 4(2אי� תחולה במקרה זה לסעי� "כי 
, מסקנה זו אינה מביאה לכ� שתישלל קיומה של פגיעה בפרטיות"הבהיר כי , מנגד. בנסיבות משפילות

 סעי� ]... [ מהווה פגיעה בפרטיות ובאנונימיות מכוח]... [ חשיפת נטיותיו המיניות של התובע]... [שכ�
אמנ� , בהתא� לכ�. לפרסו� עניי� הנוגע לצנעת הפרט, כאמור, הנוגע, "לחוק הגנת הפרטיות) 11(2

א� עגמת נפש , "עוגמת נפש לא מבוטלת"רסו� התמונה בניגוד להתנגדותו של התובע גר� לו נקבע שפ
א� שבפרסו� הנדו� הופיעה תמונה שצולמה ,  א� כ�101.זו לא הומשגה במונחי� של עלבו� או השפלה

ועקב כ� תיוגו כהומו , בית המשפט התנגד לשימוש בסעי� החוק הנוגע לפרסו� תצלו� ברבי�, ברבי�
  .ובע שאכ� הזדהה כהומו לא הוצג כמשפיל או מבזהשל ת

, לאחר שזה פרס�" טיי� אאוט"שבה הוגשה תביעה נגד המגזי� , רוטפרשת המקרה השני הוא 
תמונה ובה מופיעי� שלושת , בי�"הלהט" קהילת"רועי תרבות המיועדי� ליבמסגרת מדור בנושא א

התובעי� אינ� חלק "בכתב התביעה נטע� כי ). הדי� כהגדרתה בפסק" (רגילה"התובעי� במהל� מסיבה 
כמי [...] חשיפת� של התובעי� לאלפי קוראי� "וכי הפרסו� גר� ל, "מהקהילה המוזכרת בכתבה

על  נתקבלה התביעה 2011בשנת  102".לסבית� שקשורי� למער� ולסצנת המסיבות של הקהילה ההומו
 לפגיעה בנוגע וה� לשו� הרעלעילת  בנוגעה� , אביב אביגיל כה�� השלו� בתלבית משפט שופטת ידי

לחוק הגנת ) 4(2נה שייכה השופטת כה� את הפגיעה הנטענת בפרטיות לסעי� פסק דיב. בפרטיות
 ]... [בכתבה בנושא שאי� לה� כל קשר אליו...] של התובעי�[פרסו� תמונה "והוסיפה כי , הפרטיות

 בית המשפט את פרסו� תצלומ�  המשיגרוטבעוד שבפרשת ,  א� כ�103."עשוי לבזות� או להשפיל�

 
לחוק הגנת הפרטיות מג� על צנעת הפרט ) 11(2סעי� : "וקבע, )פרסו� עניי� הנוגע לצנעת הפרט(השנייה 

, [...]ות האמיתיות ואול� מדובר בפרסו� לגבי נטיותיו המיני[...] של אד� בכל הנוגע לנטיותיו המיניות 
 ."ולא בפרסו� שקרי בדבר נטיות אלה

 . 38–37 'פס, 19 ש"לעיל ה, אפריאט פרשת; 44 'פס, 18 ש"לעיל ה, מלכה פרשת  100
 .19 ש"לעיל ה, אפריאט פרשת  101
, לא פורס� (ישראל) מגזי�(טיי
 אאוט '  נרוט 165592/09) א"שלו� ת(א "תביעה בת הכתב ל2' עמ  102

2009.( 
לשו� הרע והומואי� " זה ראו הדי ויטרבו די� לדיו� ביקורתי בפסק). ג(9 'פס, 19 ש"לעיל ה, רוט פרשת  103

-www.haokets.org/2011/01/24/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F 24.1.2011 העוק�" אמיתיי�
%D7%94%D7%A8%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%90%D7% 

99%D7%9D-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/ ;לעיל , קלעי
 .68 ש"ה
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 סירב בית המשפט אפריאטבפרשת , של תובעי� שהזדהו כהטרוסקסואלי� במושגי� של ביזוי והשפלה
  .לאפיי� כ� את פרסו� תצלומו של תובע שהזדהה כהומו

 כי הסברתי. כאלה" באמת"בניסיו� המשפטי להבחי� בי� הטרוסקסואלי� לבי� מי שאינ� דנתי לעיל 
". אינו נכו�"מכיוו� שתיוג זה , בי� השאר, בי� מאופיי� כמשפיל ומבזה"אשוני� כלהטתיוג� של הר

ב במסגרת "מאפיינת ג� את ההתמודדות ע� התיוג כלהטהדוגמאות שלעיל מצביעות על כ� שמגמה זו 
כאשר התובע מזדהה . א� א� באופ� פחות גלוי ובולט מאשר בנוגע ללשו� הרע, דיני הגנת הפרטיות

. לכאורה, זה גר� לו" כוזב"פגיעה בפרטיותו מזוהה ע� העלבו� והבושה שתיוג ה, ואלכהטרוסקס
ולכ� הדגש עובר , כי יש אמת בתיוג, לכאורה, מוב� מאליו, בי�"ואילו כשתובעי� מזדהי� כלהט

  . צנעת הפרט: למקו� אחר
, ובמשתמע –הנגדה ,  טוע� מיכאל בירנהק כי מבחינה פורמלית, בספר זההעוסק בפרטיותבפרק 

 בי� הטרוסקסואלי� למי שאינ� הטרוסקסואלי� אינ� הכרחיות לצור� ביסוס טענות של –ררכיה יהי
,  חורגת מגבולות פרק זהלכ� מקיפה התייחסות 104.או לצור� הכרעה בטענות אלה, פגיעה בפרטיות

 בתי יחס� השונה של,  ע� זאת.וא� מחייבת דיו� רחב יותר במהותו של המשפט ובאופני פעולתו
הטרונורמטיביות מעיד על ה, כפי שתואר לעיל, המשפט לתובעי� בהתא� לנטיית� המינית המוצהרת

  . ב באמצעות דיני הפרטיות"את העיסוק בתיוג כלהט, במבח� התוצאה, והמהותנות שמאפיינות

  רשלנות. 3

 נתפסו לעמוד לרשות מי שהזדהו או עוולת מסגרת שעשויה, לצד הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות
ובכלל� נזקי� , זכא�ת לפיצוי בגי� נזקי� בעקבות רשלנותואול�  105. עוולת הרשלנות היאבי�"כלהט

ת חובה לצפות את התרחשות� של /יתה על הנתבעי יקבע שהבית המשפטמותנית בכ� ש, ממוניי��לא
י� מגישובי� "להטמי שמזדהי� כ ייתכ� שהדבר יקשה על 106. ההתנהגות הרשלניתעקבנזקי� כאלה 

 ת לדעת על/שכ� ה� עלולי� להידרש להוכיח שהיה על הנתבע, תביעות בגי� התבטאויות מסוימות
  ". אמתית"זהות� המינית או המגדרית ה

קפה שאחד מעובדיו   נגד ביתלשו� הרע תביעת הוגשה, כזכור, ש�. מלכהממחישה זאת פרשת 
 לתביעות קטנות ת המשפטבישופט ". המתרומ�"קרא בשני שמות שצירופ� נשמע כמו הכינוי 

עובדי , לשו� הרעמשו� " מתרומ�" שיש בביטוי א�וקבע כי , בירושלי� ארנו� דראל דחה את התביעה
די� זה מייצג  פסק, כאמור.  של התובענטייתו ההומוסקסואלית לדעת על יכולי� היוהקפה לא  בית

, לבי� הומוסקסואליות, המחדל שמוצגת כבררת, ניסיו� שיפוטי לבצר את ההבחנה בי� הטרוסקסואליות
תביעה זו התבססה ג� על . מפורשת" הצהרה"כמידע סודי המחייב שמזוהה ע� מיעוט מובח� ומתוארת 

 וג� עילות אלה נדחו על –הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות ,  רשלנות– לעיל בה� דנתישלוש העילות ש

 
 הטוענת כי (208' בעמ, 87 ש"לעיל ה,  גדרו�השוו ;בספר זה" מעגלי� של פרטיות" בירנהק מיכאל  104

ומוסיפה שחוק , "להימנע ממיקוד הדיו� בשאלת האמת בפרסו�"מאפשר " שימוש בחוק הגנת הפרטיות"
אכסניה נאותה ובטוחה יותר כשהעדפות הציבור במקרה רלוונטי אינ� צפויות מראש והקביעה "זה הוא 

 ").למשל כמו במקרי� המדברי� על נטיות מיניות", "ה ודאיתשהפרסו� ייחשב כהוצאת ש� רע אינ
  הרעלשו�לדיו� בזיקה בי� עוולת . 1968–ח"התשכ, ]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 35'  זו מוגדרת בסעוולה  105

 ).1998 (219 ד המשפט" ? עוולת רשלנות–לשו� הרע "לעוולת הרשלנות ראו תמר גדרו� 
 ).1985 (142, 113) 1(ד לט"פ, גורדו�'  ירושלי
 נעירית 243/83א "ע  106
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הנתבעת לא הייתה יכולה "ופט דראל כי קבע הש,  לעילת הרשלנותבאשר, כ�. בסיס אותו היגיו� בעייתי
כי צירו� אקראי כזה או אחר של שני שמות שנקראי� ברצ� עלול ליצור , ולא הייתה צריכה לצפות

דראל השופט גרס ,  באשר להטרדה המינית הנטענת."ביטוי שיכול לפגוע באחד הנוכחי� בבית הקפה
שבאותו שלב א� אחד אינו בהכרח ער ,  אד�כלפי' מתרומ�' בהשמעת הביטוי ]...[לא נית� לראות "כי 

ואילו לגבי הפגיעה ".  כיוצרת פגיעה ממשית ברגשותיו]...[, לכ� שהוא בעל נטיות הומוסקסואליות
ספק בעיני הא� מדובר היה בפרסו� עניי� הנוגע לחייו האישיי� של התובע : "הנטענת בפרטיות קבע

והוסי� כי בכל מקרה , "נטיות הומוסקסואליותשכ� המפרס� כלל לא ידע על כ� שהתובע הוא בעל 
 זוהי 107".הפוגע לא ידע ולא היה עליו לדעת על אפשרות הפגיעה בפרטיות"שכ� , קמה הגנת תו� הלב

 לא תמנע לשו� הרעבי� לאפיקי� משפטיי� זולת "להטמי שמזדהי� כדוגמה נוספת לכ� שפניית� של 
בית אי� בכ� כדי לטעו� שעל א� כי  (שו� הרעלבהכרח קשיי� דומי� לאלה שצצי� במסגרת הליכי 

  ).  היה לקבל את התביעההמשפט
הדבר עשוי להוביל , בי�"מוקד� יותר הוסבר כי כאשר תובעי� מזדהי� בפני בית המשפט כלהט

כעת נראה כי במקרי� ). א� טענה זו נטענה על ידי הנתבעי�" (אמת דיברתי"לקבלתה של טענת ההגנה 
.  עשויה להתקבל– טענת תו� הלב – השנייה הקבועה בחוק איסור לשו� הרע כאלה ג� טענת ההגנה

�. על עצ� האפשרות להשתמש ברשלנות כעילת תביעה חלופית, בנסיבות מסוימות, הדבר עשוי להשלי
בית , בפסיקה נקבע כי כאשר על ההתבטאות הנדונה חלה אחת מההגנות שבחוק איסור לשו� הרע, שכ�

וזאת כדי למנוע , )כגו� עוולת הרשלנות(ת על עוולת מסגרת /תמכות התובעהמשפט ייטה לסרב להס
   108.עקיפה של ההגנות הללו

  עילות חלופיות במישור הפלילי. 4

ע�  109.והוא הסתיי� בזיכוי, ב היה הלי� פלילי" בגי� התיוג כלהטלשו� הרערק אחד מהליכי , עד כה
אלימות מילולית להוות בסיס להעמדה לדי� בגי� שתי עילות חלופיות שעשויות , מבחינה עקרונית, זאת

   110.בי� ה� עברה ממניע של עוינות כלפי ציבור והסתה לאלימות"להטמי שמזדהי� או נתפסי� ככלפי 
יכולי� בתי המשפט , בופובית חוזרת ונשנית כלפי אד�"במקרי� של אלימות מילולית להט, בנוס�

 וזאת –וקט אלימות זו כלפי אותו אד� להימנע מכ� שיורה למי שנ, להוציא צו מניעת הטרדה מאיימת
, בי� היתר, "הטרדה מאיימת"מגדיר חוק זה . 2001–ב"התשס, חוק מניעת הטרדה מאיימתמכוח 

  [...] עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו[...]תנות בסיס סביר להניח כי המטריד בנסיבות הנו"כהטרדה 
 111." בשמו הטוב [...] בפגיעה [...] אד� יכול שתהאהטרדה מאיימת כלפי "ומוסי� כי, "של האד�

התייחסות זו לפגיעה בש� הטוב מבטאת מפורשות את הזיקה האפשרית בי� הטרדה מאיימת ללשו� 
לשו� החוק עלולה , מכיוו� שפגיעה בש� הטוב נתפסת במשפט כעניי� של השפלה ובושה, ג� כא�. הרע

  .י� השפלה ובושהב וב"לזמ� קישור משפטי בי� עצ� התיוג כלהט

 
 . 58, 52–51, 46–45 'פס, 18 ש"לעיל ה, מלכה פרשת  107
א " שפסעו בנתיב זה נית� למצוא בת די�פסקידוגמאות מהעת האחרונה ל. 174' בעמ, 14 ש"לעיל ה, שנהר  108

 ).27.4.2012, פורס� בנבו (16–15 'פס, )פ.נ.מ(מרחב '  נהרפז 20528�01�12) 'מחוזי מר(
 .והטקסט שמעליה 73 ש" הלעיל  109
 .89ש "לעיל ה, לדיו� בעילות אלו ראו גדרו� ואברה�. 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�2ד144, ו144' ס  110
 . 2001–ב"התשס,  לחוק מניעת הטרדה מאיימת2' ס  111
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  סיכו�. ו

בי� השאר קבעו בתי . ב נתונה לעיסוק משפטי נרחב מזה למעלה משני עשורי�"סוגיית התיוג כלהט
פרק זה בח� את . עולה כדי לשו� הרע" ליידי בוי"או כ" קוקסינל"כ, כלסבית, המשפט כי התיוג כהומו

 התמודדותו של .ודדות ע� ביטויי� מעי� אלהלהתמ,  לשמשאו יכולות, החקיקה והפסיקה שמשמשות
הליכי� לבירור תביעות לשו� , בי� היתר. ב מתאפיינת בבעייתיות מטרידה"המשפט ע� התיוג כלהט

. השפלה וביזוי, בי� לבי� בושה"את הקישור בי� להט, בכמה אופני�, הרע בגי� תיוג זה משעתקי�
קפות ולפרקטיקות הטרונורמטיביות וא� קישור משפטי זה עלול להתפרש כמת� לגיטימציה להש

להג� מפני , מצד בתי המשפט, בהליכי� אלה נחשפת מחויבות מהותנית עזה, כמו כ�. בופוביות"להט
  ). או כנשיי�(כהומואי� ) בעיקר גברי� הטרוסקסואלי�(זיהוי� של הטרוסקסואלי� " סכנת"

שעל בסיס� נית� לדחות , ו� הרעמדיני לש, נבדקו בפרק זה אדני� שוני�, על רקע בעייתיות זו
היותו של התיוג , לאור נסיבות המקרה" האד� הסביר"פרשנותו של : ב" התיוג כלהטבגי�תביעות 

"�הגנת תו� הלב או הגנת (ת /הגנות שקמות לנתבעוכ� , שיקולי מדיניות שיפוטית, "מעשה של מה בכ
,  בי� מכיוו� שדווקא ביזוי– מקשיי� השימוש בכלי� משפטיי� אלה אינו ח�, ע� זאת"). אמת דיברתי"

, ולעתי� רדיקליות, בושה והשפלה עשויי� לפתוח פתח לאפשרויות חברתיות ותרבותיות אלטרנטיביות
דחיית התביעה עלולה להתפרש כהתכחשות , בי� משו� שבנסיבות מסוימות; של מיניות ושל מגדר

. הגנות שעומדות לרשות הנתבעובי� מפאת בעיות הנוגעות ל; בופוביה שקיימת בחברה"ללהט
באפשרותו לפסוק פיצויי� , ב"תביעת לשו� הרע בגי� התיוג כלהט מקבל בית המשפטא� א� , לחלופי�

  .שכ� היא משמרת את הגדרת התיוג הזה כלשו� הרע, א� ג� זו אפשרות בעייתית. סמליי� בלבד
 הפרק ד� בזיקה –לשו� הרע  הנובע במידה רבה מבעייתיות רחבה יותר של דיני –נוכח מלכוד זה 

בפרט במקרי אלימות מילולית כלפי מי שמזדהי� או , בי� לשו� הרע לבי� כמה עילות תביעה חלופיות
תובעי� להעניק ל נטע� כי העילה החלופית של הטרדה מינית עשויה  מצד אחד.בי�" כלהטנתפסי�

, הוסבר בהרחבה שעילה זו מצד שני. לשו� הרע הגנה משפטית רחבה הרבה יותר מאשר דיני כאלה
שמתעוררי� אינ� חסינות מפני קשיי� דומי� לאלה , רשלנותוהבפרטיות  פגיעהוכמותה ג� עילות ה

  .דיני לשו� הרעבמסגרת 


