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ִלי ֲחלֹום ֵיׁש"  

 לֹא

 לֹא ֶזה ֶׁשל ַמְרִטין

 ַלְמרֹות ֶׁשָהַרְגַלִיים ֶׁשִלי ָנעּו

 ְלאֹוֶרְך ְדָרִכים ַרּבֹות

 ֶזה ֲחלֹום ָפׁשּוט

 

 ֵיׁש ִלי ֲחלֹום

 לֹא ַהֲחלֹום ֶׁשל ַהּצֹוֲעִדים ָּברֹאׁש

 לֹא ַלֲהפֹוְך ֶאת ָכל ָהעֹוָלם

 כּולֹו

 לֹא ַהֲחלֹום ֶׁשל ַהָהמֹוִנים

 ַהֲחלֹום ֶׁשל ָנִׁשים לֹא

 לֹא ַלֲהפֹוְך ֶאת ָכל

 ָהעֹוָלם

 כּולֹו

 ֶזה ֲחלֹום ָפׁשּוט

... 

י לִּ ֲחלֹום שֶׁ  בַּ

ם יִּ יבּורִּ ים צִּ ְשירּותִּ יָכֵנס לִּ י ְיכֹוָלה ְלהִּ  ֲאנִּ

ים" ָנשִּ ֲחטֹוף ְצָעקֹות מִּ  ְולֹא לַּ

 )תרגום: חני כבדיאל( 1פאט פרקר \ה חלום פשוט ז

 

 שונים מגדריתעל אנשים 

של שונות רחבה קשת וקיימת  נשים שונים מגדרית נמצאים מאז ומעולם במרחב הציבורי/א .1

 "זכר")הביולוגי בין המין  "אי התאמה" םמגדרית. במובן הבסיסי ביותר מדובר בא/נשים שקיי

( וההתנהגות החברתית "אישה"או  "גבר"(, התפקיד החברתי המיוחס לאותו המין )"נקבה"או 

בשל העובדה שהחברה  תההתאמה" נוצר-"אי(. "גבריות"או  "נשיות"מאותו המגדר )ופה המצ

זכר שהינו גבר  :המינית והמגדרית המקובלת בחברה זהותביחס לעמדות בינאריות נוקטת ב

 תפיסה חברתיתכל חריגה מאותה . תנהגת בנשיותמו נקבה שהינה אישה ההמתנהג בגבריות א

                                                            
( הייתה משוררת לסבית שחורה שפעלה בארצות הברית ונאבקה למען שוויון זכויות. השיר 4919-1989פאט פרקר ) 1

 (.2014נלקח מספר השירים "איפה תהיו" בהוצאה רעב )
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ל, אישה שנולדה במין זכר וזהותה המגדרית היא של אישה או . למשת מגדריתנחשבת לשונּו

אישה שנולדה במין נקבה, זהותה המגדרית היא של אישה וההתנהגות החברתית שלה היא 

 ,להלן טבלה שיצר ארגון מעברים .קיים מגווןמשכך, על קשת השונות המגדרית  גברית.

 :םלהימצא כל אד יכולהמדגימה את החלוקה והרצף הרחב עליו 

 

 

 .אתר האינטרנט של ארגון מעבריםב המקור נמצא

 התאמה מגדריתהליך מנת לבצע -שים להשתמש בטכנולוגיות רפואיות עלמבקהישנם א/נשים  .2

כגון המגדרית,  םותלזהגופם כדי להתאים את  ,("שינוי מין"הליכים רפואיים שכונו בעבר )

מבקשים הכאלו  שנםי. או נטילת הורמונים ניתוחים באיברי המין, ניתוחי חזה בנשים ובגברים

באמצעות בחירת לבוש,  למשל, שאינם רפואייםמגדר שלהם באמצעים ל הגוף להתאים את

תספורת, שימוש בכינוי גוף מסוים ועוד. מקובל לתאר את מי שמזדהים במגדר אשר שונה מן 

נקבה אך הוא  שמינו הביולוגימי  או טרנסים. יםכטרנסג'נדרשנרשם בתעודת הלידה מין ה

מי שמינה הביולוגי הוא זכר אך מזדהה כאישה היא . או טרנס הוא גבר טרנסג'נדר מזדהה כגבר

 .או טרנסית אישה טרנסג'נדרית

ם אף אינם ולעיתי קטגוריה מוגדרת אחתלהזדהות עם  שאינם רוצים אולם ישנם גם א/נשים .3

 שים שהם גם גברים וגם נשיםייש מי שמרג .טרנסג'נדר או טרנסשל מזדהים עם הקטגוריות 

ם בגבריות וגם בנשיות. א/נשים נשים וגברים המתנהגים ג וישנם או שהם לא גברים ולא נשים

או יכולים להזדהות  ,נשי וגברי בעת ובעונה אחת -גני רויכולים לבחור להציג עצמם באופן אנד

 באופן נשי ולעיתים באופן גברי. לעיתים 

אך חורגים  שמזהים עצמם כגברים או נשים בהתאם למין הביולוגי שלהם,ישנם אחרים  .4

 או גברים עם הופעה גברית נורמות ההתנהגות המקובלות לאותו מגדר, למשל נשים גבריותמ

 נשיים עם הופעה נשית. 

צא כי בארה"ב, בהערכה שמרנית, לפחות מ UCLAמחקר שנעשה במכון ווילאמס באוניברסיטת  .5

מהאוכלוסייה הם טרנסג'נדרים. אם נתרגם נתונים אלו לישראל, מדובר במספר הגדול  0.6%

https://www.maavarim.org/
https://www.maavarim.org/
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בר או גשלא מזהים עצמם כאלף איש ואישה. על כך יש להוסיף גם את שיעור הא/נשים  50-מ

ת המקובלות בחברה חורגים מן הנורמו שביטויי המגדר שלהםוכן את שיעור הא/נשים  כאישה,

מדובר בקבוצה משמעותית ביותר ים(. ביחד יים גבריות או גברים נשעבור אותו מגדר )כגון נש

 . ככל שהחברה תגלה סובלנות כלפי שונות מגדרית תלך ותגדלשרק 

NITED URANSGENDER IN THE TDENTIFY AS IDULTS AANY MOW H, .LORES ET ALF R. A.

)2016UNE (JNSTITUTE IILLIAMS WHE T :CA ,NGELESAOS L ?TATESS 

(. הכוונה ב"לעבור" to pass) "לעבור"נשים שונים מגדרית, מקובל להשתמש במונח /בקרב א .6

אשר  ג'נדרבר טרנסג ,למשל מגדרית. שאינם שוניםכמי  החברהדי להיות מזוהים על י היא

תמשו א/נשים אשר השאפילו . למעשה, ישנם ידי החברה כגבר שמינו הביולוגי זכר-מזוהה על

אופן מוחלט ואינם מחשיבים את חברה בב "לעבור"מסוגלים בטכנולוגיות להתאמה מגדרית ו

רואים "מי שובמרחב הציבורי, "לעבור",  יםיכולאינם רבים אולם . כטרנסג'נדרים עצמם

מהמרחב  וההדרה סופגים את מירב האלימות הטרנספוביתרית, את השונות המגד "םעליה

  .הציבורי

לא עוברות, לא נחמדות: המאבק הטרנסי וטקטיקות משטור מגדרי בחוקי "ר' עידו קטרי, 

(, סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים אצל א. גרוס, ע. זיו ור. יוסף )עורכים "איסור אפליה

 (.2016) 615-656 ם ישראלייםלהט״ביים וקוויריי

 ההפליה והפגיעה הנמשכת בזכויותיהם של חברי וחברות הקהילה הטרנסית

שונותם, א/נשים שונים מגדרית נמצאים בסיכון גבוה לסבול מאלימות פיזית ומילולית,  על רקע .7

ניתוק ת, דיור, דחיקה לזנּו תמחוסרּופגיעות מיניות, אפליה בתעסוקה, ביזוי והתעללות נפשית, 

 . ונידוי משפחתי והדרה ממעגלים חברתיים

נייר עמדה: מחדלי רשויות המדינה בטיפול ארגון מעברים ופרוייקט גילה להעצמה טרנסית ר' 

 .(דוח מעברים –)להלן  (2016)פברואר  בקהילה הטרנסג'נדרית בישראל

לבד קשיים אלה, המדינה עצמה לא מעניקה לא/נשים שונים מגדרית מענה הולם ואף מפלה מ .8

ה, אותם בתחומים שונים, כגון בריאות, רווחה, בטחון סוציאלי, מערכת החינוך, מערכת הכליא

  קבורה ועוד.ב

זכויות בר' עידו קטרי "על צומת דרכים: מפגשה של הקהילה הטרנסית עם מערכת המשפט" 

)בעריכת עינב מורגנשטרן, יניב  הקהילה הגאה בישראל: משפט נטייה מינית וזהות מגדרית

 (.קטרי –( )להלן 2016) 727לושינסקי ואלון הראל( 

 ומשרד הפנים מעריםנשים טרנסג'נדרים רבים כך למשל, המדינה לא מכירה במגדרם של א .9

מוביל לחוסר כיבוד את פרט המין בתעודת הזהות, דבר ה לשנותרבים בבואם עליהם קשיים 

 .(765, קטרי) אלימות ואפליהוחושף אותם ל םזהותם ומגדרם, להשפלה, פגיעה בכבוד

טיפולים בנגישות ל , למשלטרנסג'נדריםעל קשיים גם היא מערכת הבריאות מערימה  .10

לעמוד ברצף בסופו של דבר  מהם ומונעיםשוחקים את הפונים אלה קשיים  .הורמונליים

הטיפולי הנחוץ, דבר המעמיד את בריאותם בסכנה. מחקר ישראלי מצא כי בשל הקשיים הללו, 

http://bit.ly/2sGo15M
http://bit.ly/2sGo15M
https://docs.wixstatic.com/ugd/6d8b4a_557dd3b4ce4446508bbda857bce56eb3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6d8b4a_557dd3b4ce4446508bbda857bce56eb3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6d8b4a_557dd3b4ce4446508bbda857bce56eb3.pdf
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)ר'  ללא מרשם הורמונליטיפול  לקבל מנת-על ים הטרנסג'נדריות פנו לשוק השחורמהנש 45%

  .(דוח מעברים

טרנסג'נדרים לעמוד מול  ע ניתוח להתאמה מגדרית, נדרשיםמנת לשנות את מינם או לבצ-על .11

כאשר יחידה מסוגה בעולם(, לעבור אבחנות מחמירות, לעיתים משפילות, שהיא ועדת מומחים )

 בשללא כולל את זמן ההמתנה הארוך לקביעת תור לוועדה  - אורך לפחות שנתייםכולו  הליךה

 בשללאחר אישור הוועדה, זמן ההמתנה הארוך לקביעת ניתוח לא כולל , וזמינותה הנמוכה

 .(דוח מעברים) מחסור במנתחים וחדרי ניתוח פנויים

 84%מהטרנסג'נדרים לא מועסקים, כאשר  32% פי נציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה,-על .12

ים העובדמ 68% .מקרב הטרנסג'נדרים שכן מועסקים, משתכרים הרבה מתחת לממוצע

 הטרנסג'נדרים חוו אפליה בעבודה.  

סקר תחושות וחוויות אפליה של להט"ב בשוק העבודה  ,נציבויות שוויון הזדמנויות בעבודהר' 

 .(2016) בישראל

חשופים להטרדות ואלימות קשה. כבדבר שבשגרה,  שונים מגדרית, אסירים במערכת הכליאה .13

 מושמים בבידוד השמור לאסירים מסוכנים במטרה להגן עליהם, אף שונים מגדריתאסירים 

בעונש אכזרי ולא מידתי. זאת בנוסף למחסור במענה רפואי עבורם בעודם על פי שבפועל מדובר 

 .לל מניעת גישה להורמוניםכלואים, הכו

". חוויות של שונות מגדרית במערכת הכליאה ;ר' ליהי יונה ועידו קטרי "אחותי את לא לבד כאן

העתק טיוטת  .2017ותרבות "המשפט הפלילי" בשנת עתיד להתפרסם במשפט חברה  המאמר

 .המאמר מצורף

רות קשיים נפשיים אצל של אלימות, הפלייה והדרה מהחיים החברתיים, יוצהללו צורות כל ה .14

 נותאשר לרוב לא מטופלים ולמרבה הצער מובילים לשיעורי אובד שונים מגדריתא/נשים 

במחקרים שנעשו הן בארה"ב והן בקנדה נמצא נתון דומה לפיו שיעור  ,למשל ,גבוהים. כך

 ההאוכלוסיי שיעור האובדנות בקרבהאובדנות בקרב א/נשים שונים מגדרית הינו פי עשרה מ

  . 41%ועומד על  ,לליתהכ

GRANT, J. M., MOTTET, L., TANIS, J. E., HARRISON, J., HERMAN, J., & KEISLING, M. 

(2011). INJUSTICE AT EVERY TURN: A REPORT OF THE NATIONAL TRANSGENDER 

DISCRIMINATION SURVEY. NATIONAL CENTER FOR TRANSGENDER EQUALITY. 

BAUER, GRETA, AND AYDEN SCHEIM. TRANSGENDER PEOPLE IN ONTARIO, CANADA: 

STATISTICS FROM THE TRANS PULSE PROJECT TO INFORM HUMAN RIGHTS POLICY. 

UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO, 2016.  

מצא כי הגורמים התורמים להורדה משמעותית של סף במחקר המשך שנעשה בקנדה נ .15

ם גישה לטכנולוגיות רפואיות להתאמה מגדרית, נות בקרב א/נשים שונים מגדרית ההאובד

 תמיכה חברתית והכרה משפטית.

 BAUER, GRETA R., ET AL. "INTERVENABLE FACTORS ASSOCIATED WITH SUICIDE RISK IN 

TRANSGENDER PERSONS: A RESPONDENT DRIVEN SAMPLING STUDY IN ONTARIO, 

CANADA." BMC PUBLIC HEALTH 15.1 (2015). 

http://economy.gov.il/Research/Documents/Lahatab2015.pdf
http://economy.gov.il/Research/Documents/Lahatab2015.pdf
http://economy.gov.il/Research/Documents/Lahatab2015.pdf
http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/reports/reports/ntds_full.pdf
http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/reports/reports/ntds_full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450977/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450977/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450977/
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. קצרה היריעה מלפרט את סובלים מצורות רבות של אפליה מגדריתשונים הנה כי כן, א/נשים  .16

מנת -מדיכוי ואפליה, ופירוט זה נעשה רק עלא/נשים שונים מגדרית כל האופנים בהם סובלים 

דגל השונות  תנושא .א/נשים שונים מגדריתלהמחיש על קצה המזלג את חוויות החיים של 

  פגיעות בקהילות המיעוט בישראל.היא מהמודרות וה ,הקהילה הטרנסיתהמגדרית, 

 הממוגדרים חדרי השירותיםבשונים מגדרית הנגרמת לאנשים הפגיעה 

או למקום הלימודים שלנו  מקום עבודתנול בבוקר אנחנו מגיעים מציאות שבהקשה לחשוב על  .17

. קשה לבצע את אחת הפעולות האנושיות הבסיסיות ביותר לנו שמאפשרים שירותים שםואין 

מלווה בחרדה שכן  הייתהאליהם הכניסה מצב שבו גם אם היו שירותים, לחשוב על  עוד יותר

 שלמכות, הטרדות מיניות או  קללות, של ספיגתבסכנה  אותנו יעמיד זהעצם הכניסה למרחב 

. זו המציאות בפועל של א/נשים שונים מגדרית בבואם להיכנס לשירותים גירוש משפיל

  ממוגדרים.

בא/נשים כה קשה פגיעה ל עלול לגרוםתאי שירותים  החיוב לסמן ו? מדועממה נובעת מציאות ז .18

חשים לא בנוח עם  בשירותים אחריםמתחילה כאשר המשתמשים ה הפגיעה שונים מגדרית?

וכתוצאה מכך  , אשר השונות המגדרית ניכרת עליהם,נוכחותכם של א/נשים שונים מגדרית

 . "פולש"-פס כשנת נוהגים באלימות כלפי האדם השונה מגדרית

המשתמשים בשירותים , . במקרים קשים יותרעוינים במבטים מסתכמיםמקרים "הקלים" ה .19

. פעמים ניגשים אל האדם השונה מגדרית ואומרים "זה לא מקומך" או "מה את/ה עושה כאן?"

יחל האדם השונה מגדרית או שאקטיבי אותו או אותה באופן יבריחו שעד  ירפולא רבות, הם 

לכדי אלימות  מגיעים מקרים החמורים יותרה. את המקום ויעזוב בעצמונוחות ופחד אי  לחוש

מא/נשים אשר השונות  יםמונעואפילו רק הפחד ממנה,  ,יומית זו-אלימות יום. של ממש פיזית

 .המגדרית ניכרת עליהם להשתלב במרחב הציבורי

 (:דיוויס–ר' ספרו של הית' פוג דיוויס )להלן 

 

HEATH FOGG DAVIS BEYOND TRANS: DOES GENDER MATTER? KINDLE LOCATION 987 

(JUNE 2017, NYU PRESS, KINDLE EDITION) 

י', שביקש  להמחשת האיום. עדויותלצורך הכנת חוות דעת זו גבו ידידי בית המשפט מספר  .20

ההשלכות של אלימות זו ו על האלימות שחווה בשירותים ציבורייםהעיד להישאר בעילום שם, 

 :ל חייוע

לי ללכת לשירותים של  ואמרנערים ש מספרבפנים  והי"כשנכנסתי לשירותים, 

בשירותים. אמרתי להם שלא התבלבלתי, והם אמרו  ושהתבלבלתיהנשים 

אז אמרתי להם שיתקשרו. כשהם התקשרו, אני נכנסתי , שיתקשרו למשטרה

אחד כשבאתי לצאת מהתא, לתא והם היו עצבניים שהמשטרה לא ענתה להם. 

מהנערים נכנס לתא שהייתי בו, התחיל לקלל אותי ונתן לי אגרוף בבטן. הוא 

אחרי  .המשיכו לבעוט בי ולקלל אותינכנסו ופתח את התא ושאר הנערים 

לשירותים לא הלכתי כמעט ובמשך שנה וקצת שנמאס להם, הם עזבו אותי. 
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ירותים דומים בשהיו לי עוד כמה מקרים  .ציבוריים שלא היו במרכז הגאה

  .ציבוריים אחרים"

נמנעים כליל מללכת נשים השונים מגדרית /מהא, רבים מרחב הציבוריב כדי לשמור על עצמם .21

 פרג'וב על חוויותיה:-כך מספרת ארין טולדנו לשירותים ציבוריים.

הייתי "החוויה שלי עם שירותים ממוגדרים היא מאוד קשה. כשהייתי בתיכון, 

ד שהייתי מגיעה הביתה כדי לחסוך מעצמי את מתאפקת שעות שלמות בכאב ע

. להיכנס לשירותים ממוגדרים כבן אדם שלא מזדהה רק כגבר או הכאב הנפשי

מעבר לזה, זה לסכן  את מרגישה מבוטלת ומחוקה. -זאת חוויה כואבת כאישה 

זה פחד מוות, להיכנס או לפה או לפה, ולפחד שהתגובה את עצמי באלימות. 

 ".. שיגידו לך משהו, שירימו עלייך יד. פשוט אימהמבטיםתהיה חמורה יותר מ

 :מספרת, שביקשה להישאר בעילום שם, וגם ע'

בגלל זה התאפקתי לפני שבוע, נכחתי במסיבה והיו שם שירותים ממוגדרים. "

שמונה שעות ולא שתיתי מים במשך כל המסיבה כדי שלא איאלץ לבחור בין 

לבשתי חצאית, אז לא יכולתי  סיבהבמספציפית   .לטרנספוביה דיספוריה

 ".' בארון' כאילו אני ללכת לשירותי הגברים

היא תחושת דכדוך )המשתנה בעוצמתה בין אנשים  דיספוריה מגדריתלעניין זה נבהיר כי  .22

שונים( הנובעת מאי הלימה בין זהות המגדר של הפרט, לבין המין בו סומן בלידתו, צורת הגוף 

 .בו הסביבה תופסת אותושלו, או התפקיד המגדרי ש

 59%בסקר רחב היקף שנעשה בארה"ב נמצא כיזוהי לא תופעה שולית. חשוב להבין ש .23

כי הם  מאלו שדיווחו 89% מהא/נשים השונים מגדרית נמנעים משימוש בשירותים ציבורים.

 ;היו צריכיםשדיווחו כי לא השתמשו בשירותים גם כ ,נמנעים משימוש בשירותים ציבוריים

דיווחו  12% .שירותיםשתיה על מנת שלא יזדקקו לשימוש בווחו כי נמנעו מאכילה או די 52%

 דרכי השתן כתוצאה מהימנעות.מערכת על בעיות בכליות או זיהומים ב

 ר' בעניין זה: 

JAMES, SANDY E., ET AL. "THE REPORT OF THE 2015 US TRANSGENDER 

SURVEY". WASHINGTON, DC: NATIONAL CENTER FOR TRANSGENDER EQUALITY, P. 
228 (2016). 

מהנשאלים חוו  70%-, מצא שבקרב טרנסג'נדרים סקר ממוקד יותר, שבוצע בוושינגטון די.סי .24

כנס לשירותים יכאשר ניסו להאו שנמנעה מהם הגישה, הטרדה מילולית או תקיפה אלימה 

ורבים למרחבים ציבוריים,  מיציאהאלה גרמו לחלק מהנשאלים להימנע אירועים ממוגדרים. 

 דיווחו כי אחרים. מאירועים מסוימיםו מבית הספר, ממקום העבודה נעדרו במכוון דיווחו כי

נאצלו לפתח שיטות שמאפשרות להם להתחמק משימוש בשירותים ממוגדרים. מלבד פגיעה 

בבריאות כמו זיהומים בדרכי השתן, זיהומים בכליות והתייבשות, רבים מהנשאלים דיווחו כי 

 הנפשית.בריאותם בריאותם הרגשית ו מצב דרדרו אתגם חוויות אלה 

 ר' בעניין זה:  

http://www.transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS%20Full%20Report%20-%20FINAL%201.6.17.pdf
http://www.transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS%20Full%20Report%20-%20FINAL%201.6.17.pdf
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JODY L. HERMAN, GENDERED RESTROOMS AND MINORITY STRESS: THE PUBLIC 

REGULATION OF GENDER AND ITS IMPACT ON TRANSGENDER PEOPLE’S LIVES, THE 

WILLIAMS INSTITUTE (JUNE 2013) 

ולית ופיזית קיימת גם כאשר מדובר החששות, האיומים והחשיפה לאלימות מיליודגש, כי  .25

תור  ממוגדרים. במצבים אלו קיים בדרך כלל בשירותים שהם תאים יחידניים, כל עוד הם

שיעמוד בתור חושף עצמו להערות, מבטים, ביקורת ואף אלימות, שונה מגדרית המתנה ואדם 

 כמו בכניסה לחדר שירותים ממוגדר אחר.

ברורה בין קיומם של שירותים לא ממוגדרים לבין יכולתם קיימת זיקה עולה, כי  לעיל מהאמור .26

להשתלב בחברה, במקום העבודה, במקומות הבילוי ובקבלת שונים מגדרית נשים /של א

 שירותים ציבוריים שונים. 

 חיונית למניעת הדרה גישה לשירותים ציבוריים  

תים ציבוריים בשירו להשתמשהיסטוריה מלמדת על כך שקיימת זיקה ברורה בין היכולת ה .27

השירותים הציבוריים הראשונים לא היו פתוחים לכל והתבססו לבין היכולת להשתלב בחברה. 

בתקופה הוויקטוריאנית על הדרה על רקע מגדר וגזע. כך למשל, שירותים ציבוריים תוכננו 

היו צריכות להטיל את מימיהן, היו עושות זאת בעמידה שנשים כאשר לשרת גברים בלבד, 

שירותים ציבוריים  תוך שהן מסתתרות מתחת לשמלות הרחבות שהיה נהוג ללבוש אז.ברחוב 

. בלונדון, 20-ובתחילת המאה ה 19-ארצות הברית רק במאה הבלנשים החלו להופיע באירופה ו

פתיחת השירותים הציבוריים הראשונים לנשים התאפשרה בעקבות מאבקן של אקטיביסטיות 

באותה תקופה,  ואקטיביסטיות נוספות. ”Ladies’ Sanitary Association“מהארגון 

ההתנגדות להקצאת שירותים ציבוריים לנשים נבעה מהפחד והחרדה להעניק לגיטימציה 

התעצמה על רקע ההשתתפות הגוברת של נשים בחיים ולנוכחות של נשים במרחב הציבורי, 

 האזרחיים והערעור על תפקידי מגדר מסורתיים. 

 : שהעתקו מצורףושטרם פורסם,  ,אמרר' בנושא זה את המ

MAAYAN SUDAI, BATHROOM BILLS AND “BIOLOGICAL SEX” – FROM IDEOLOGY TO 

SCIENCE (FORTHCOMING 2017) 

ידי הקצאת מקום -אולם מאבקן המוצלח של נשים בארה"ב להכליל אותן בחיים הציבוריים על .28

חורים. וכך, חוקי ההפרדה הגזעניים בשירותים הציבוריים, לא כלל בתוכו את אוכלוסיית הש

שחלו בארצות הברית כלפי שחורים עד המאה הקודמת, כללו בתוכם גם את ההפרדה הגזעית 

, 2016)"מאחורי המספרים"( שיצא בשנת  ”Hidden Figures“בשירותים הציבוריים. הסרט 

יחו מבוסס על סיפור אמיתי ומספר את סיפורן של שלוש נשים שחורות מבריקות שהצל

נות הגזעניים של אותה תקופה. אחת הסצלמרות החוקים  1960להתקדם בעבודתן בנאס"א של 

ת בסרט היא הסצנה בה נשאלת קת'רין ג'ונסון, הדמות הראשית, לאן היא נעלמת והמפורסמ

דקות כל יום באמצע יום העבודה הלחוץ. בתגובה, ג'ונסון פוצחת בנאום עוצמתי מול  40למשך 

בנים ומסבירה שעבורה, כאישה שחורה, אין אף תא שירותים במרחק סביר כל העובדים הל

מהמעבדה בה היא עובדת כשחורה היחידה בין לבנים. היא מסבירה שבכל פעם שעליה 

מטר, לעיתים  800-להתפנות, לאחר שאינה יכולה להתאפק עוד, היא נאלצת לרוץ מרחק של כ

http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Herman-Gendered-Restrooms-and-Minority-Stress-June-2013.pdf
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Herman-Gendered-Restrooms-and-Minority-Stress-June-2013.pdf
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ואז כמובן לעשות את כל הדרך הקשה  בגשם השוטף, עד תא השירותים שהוקצה לשחורים,

 והמשפילה בחזרה. 

 .כאןניתן לצפות בסצנה המדוברת 

 הקושי וההשפלה שעוברת הדמות הראשית לאורך הסרט בגלל חוסר נגישות לשירותים הם .29

אנקדוטה שמדגימה עד כמה נושא שנלקח כמובן מאילו והיה לנקודת עיוורון עבור לבנים דאז, 

גם לליברלים שבהם, הוא למעשה אחד הנושאים הקריטיים שהעסיקו שחורים. הקצאת 

שהיו הרבה פעמים מטונפים ולא מתוחזקים, שירותים שירותים נפרדים ומרוחקים לשחורים, 

 (.1128, בעמ' דיוויס) ימונם כנחותים ולהדרתם מהחיים הציבורייםגרמו במכוון להשפלתם, לס

מאבק נוסף למען שוויון זכויות והכללה בחיים הציבורים שעבר דרך השירותים הציבוריים הוא  .30

ת לשיפור התכנון הארכיטקטוני של שירותים ציבוריים כך יומאבקם של אנשים בעלי מוגבלו

יב לחוק שוויון זכויות 19ראו לעניין זה סעיף ) רייםלהשתמש בשירותים ציבו להםשיאפשר גם 

זכות הנגישות בעקבות המאבק, . (2005, סעיף שחוקק בשנת 1998-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 . שיש להנגיש לבעלי מוגבלויות ,מרשימת הצרכים החיוניים נכללה כחלקלשירותים ציבוריים 

על סדר היום  אלה בארצות הברית נמצאאחרי הנשים, השחורים ובעלי המוגבלויות, בימים  .31

להשתמש בשירותים הציבוריים.  םזכותעל  מאבקם של א/נשים שונים מגדריתהציבורי 

ווירג'יניה, מנסים -בחלקים שמרניים יותר בארצות הברית, כמו מיסיסיפי, קרוליינה הצפונית ו

כלוסייה על חברי האואו באמצעים משפטיים אחרים  בחקיקהגורמים שמרניים לאסור 

ולכפות עליהם לבחור לפי מגדרם  ממוגדרים הטרנסג'נדרית להיכנס לשירותים ציבוריים

 מתלהם ותחת הפחדותההתנגדות מלווה בשיח  .שנרשם בתעודת הלידההמין בשירותים לפי 

לפיהן האפשרות של טרנסג'נדרים להשתמש בשירותים לפי מגדרם תפתח את האפשרות 

 נשים. ביטחונן של ולאיים על  ל"מתחזים" להיכנס לשירותים

בצפון קרוליינה עבר חוק המחייב את משתמשי השירותים הציבוריים במבני ציבור להשתמש  .32

. העברת החוק גרמה לשורה של הרשום בתעודת הלידההמין רק בחדר השירותים ההולם את 

ממשי  והדבר הוביל לנזק כספי בוטלוארגונים וחברות להחרים את המדינה, אירועי ספורט 

כתבה מהניו . ר' 2017בו בוטל במרץ  "סעיף השירותים"למדינה. כתוצאה מהלחץ שונה החוק ו

 .יורק טיימס

'יניה אסר בית ספר תיכון על תלמיד טרנסג'דר להשתמש בשירותי הבנים. התלמיד, בווירג .33

לאחר שבמשפט נדחתה תביעתו קיבל . בשל הפליה מחמת מין וין גרים, תבע את בית הספרוגא

יש לקבל את הפרשנות כי ופסק  ,את ערעורובית המשפט הפדראלי לערעורים במחוז הרביעי 

למגדר, וכי גם ה, לפיו האיסור על הפליה מחמת מין מתייחס של משרד החינוך של ממשל אובמ

בשימוש בשירותים ממוגדרים נפרדים  יש לכבד את זהות המגדר של תלמידים טרנסג'נדרים

 . בבית הספר

 .(ACLU) באתר האגודה לזכויות האזרח האמריקאית ההחלטה

 ואולם ,ן. בתחילה נקבע כי הערעור יידוןנגד ההחלטה הוגש ערעור לבית המשפט העליו .34

לבית המשפט לערעורים לאור הנחיות חדשות של משרד  העליון את התיקלאחרונה החזיר 

 . של ממשל טראמפ, שפירש את החוק אחרת החינוך

https://www.youtube.com/watch?v=9j6p7ajuh-E
https://www.youtube.com/watch?v=9j6p7ajuh-E
https://www.nytimes.com/2017/03/30/us/north-carolina-senate-acts-to-repeal-restrictive-bathroom-law.html
https://www.nytimes.com/2017/03/30/us/north-carolina-senate-acts-to-repeal-restrictive-bathroom-law.html
https://www.nytimes.com/2017/03/30/us/north-carolina-senate-acts-to-repeal-restrictive-bathroom-law.html
https://www.aclu.org/legal-document/gg-v-gloucester-county-school-board-fourth-circuit-decision
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זהות בהתאם לממוגדר בחדר שירותים של טרנסג'נדרים  על השימושאולם כאמור, מאבקים  .35

, בין היתר, בשל העובדה כי על אנשים טרנסג'נדרים נכפיםית שלהם הם מאבקים המגדרה

, ולעיתים אין בכלל שירותים בתאים רותים נפרדים וממוגדרים כה נפוץהמודל של חדרי שי

השונים מגדרית ולא רק אלו  יתר על כן, כאמור, מאבק זה נוגע לכלל הא/נשים .יחידניים

עם שונות  ביותרהמזוהה  ,המזדהים כטרנסג'נדרים, אולם מאבק זה נעשה על גבה של קהילה זו

 מגדרית.

, ולכן פשוט ונוח יותרלקדם פתרון  כדיש יוניסקס י ם יחידניים מסוגקיומם של שירותיבדווקא  .36

, על ידי רשתות כמו וולונטאריתחילה נעשה הדבר באופן  ישנה מגמה לאמץ מודל זה.

ציבוריים גם המשפט גויס כדי להגביר הנגישות של שירותים  ובשנים האחרונות ,סטארבקס

 לקהילה הטרנסג'נדרית. 

בנושא כאשר  שבמחוז קולומביה, הייתה חקיקה פורצת דרךעיר הבירה וושינגטון, "ב, בבארה .37

שיש לו תאי שירותים העיר, של נקבע כי כל עסק הכפוף לחקיקת זכויות האדם  2006כבר בשנת 

 יחידניים, יימנע ממגדורם.

 לעיון בחוק

המאפשר לציבור  מנגנוןאכיפת החוק ויצרו בקמפיין ייעודי ל העירלאחרונה אף יצאו רשויות 

 .שעדיין ממוגדרים ,להתלונן על קיומם של שירותים בתאים יחידניים

 בבניינים ציבורייםותים יחידניים המחייב כי תאי שיר, 2016ביוני  דומהיורק עבר חוק בעיר ניו  .38

 ומי שיש לו שירותים יחידניים ממוגדריםיוניסקס,  –, כלומר תיהיו ניטראליים מבחינה מגדרי

, המציין כי השירותים או להחליפו בשלט לא ממוגדר הממגדר אותםנדרש להסיר כל שלט 

 .בארה"ב . חוקים דומים התקבלו בערים נוספותמיועדים לכל המגדרים

 יורק-ק בעיר ניולחו

 ,חוק חדש בית הנבחריםבמדינת קליפורניה אישר רמת המדינות. לאחרונה החקיקה עברה גם ל .39

המחייב כי בכל מקום בו יש שירותים יחידניים הם יהיו ניטראליים  ,2017שנכנס לתוקף במרץ 

 מבחינה מגדרית. 

לגישה בטוחה ומכבדת לשירותים ציבורים עדיין  ל א/נשים שונים מגדריתהמאבק על זכותם ש .40

הדרה מהשתתפות בחיים  מאבקים נגדשרשרת ארוכה של . המאבק הוא חוליה נוספת בובעיצומ

הציבוריים והמרחב הציבורי כולו. ההיסטוריה מלמדת אותנו, שמאז ועד היום, שירותים 

דכא ולדחוק אוכלוסיות מוחלשות מן המרחב הציבורי ציבוריים היו כלי בידי כוחות שמרניים ל

 של חיי היום יום. 

 כפתרון רצוי יםרתאי שירותים יחידניים לא ממוגד

 ,אשר הוכרה שונים מגדריתחשוב להדגיש, כי בכל מקרה, מכוח הזכות לאוטונומיה של א/נשים  .41

רותים הם שי לובפסיקה, רשאים א/נשים שונים מגדרית להחליט באיגם  כמפורט להלן,

. בארה"ב, כפי שפורט לעיל, ישנה משתמשים, בהתאם לאופן שבו הם מגדירים את עצמם

להשתמש בשירותים שונים מגדרית נשים /מתקפה על קביעה זו וניסיונות לכפות על א

. אולם גם אם תובטח הזכות לבחור את חדר הרשום בתעודת הלידההמין ממוגדרים לפי 

http://www.dcregs.dc.gov/Notice/DownLoad.aspx?VersionID=2924082
https://ohr.dc.gov/page/safe-bathrooms-dc
https://ohr.dc.gov/page/safe-bathrooms-dc
http://legistar.council.nyc.gov/View.ashx?M=F&ID=4645616&GUID=8ECC71F6-F4A7-4D7B-8431-A0897B47F166
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB1732
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB1732
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 אותןית, הרי שקיומה של זכות זו עלי ספר אינה מונעת את השירותים בהתאם להגדרה העצמ

מכאן  ואת ההדרה העצמית המתרחשת בשל החשש שהן יוצרות. ,התופעות שצוינו לעיל

קיומם של תאי שירותים משפטיים ל במניעת מכשוליםהחשיבות שרואים ידידי בית המשפט 

 יחידניים לא ממוגדרים.

להגן על הם האמצעי הטוב ביותר  )"יוניסקס"( גדריםתאי שירותים יחידניים לא ממוואכן,  .42

מדובר . ממוגדרים מהאלימות אותה הם חווים בשירותים ציבורייםא/נשים שונים מגדרית 

התועלת שיש  שימוש פרטי ומוגן. י השירותיםמשתמשכל לתים נפרדים המאפשרים בתאי שירו

שירותים אלה מאפשרים  –היא עצומה  א/נשים שונים מגדריתעבור בשירותים מהסוג הזה 

להיות חלק מהמרחב הציבורי ולהשתתף בחיים הציבורים. שירותים אלה אינם חושפים  להם

אותם לסכנות כמו גירוש מן המקום, הצקות, הטרדות מיניות, השפלה ואלימות. שירותים 

 א/נשים שונים מגדרית ושומרים על כבודם. ביטחונם שלאלה מגנים על כ

 אנשיםלשל שירותים יחידניים בלתי ממוגדרים הוא פתרון שמועיל  יתרה מזאת, הפתרון .43

, כגון אנשים הזקוקים למלווה, קשישים עם מטפלים ממגדר אחר, הורים שבאים עם נוספים

  (.1141, בעמ' דיוויסואף אנשים ביישנים )ר' גם  ילד ממגדר אחר

לים ושירותים יככאילו עצם העובדה שבאותו תא  המבקשותיש לדחות את טענות  ,מנגד .44

לא ניתן להצביע על להשתמש גם גברים וגם נשים בתקופות שונות מהווה פגיעה בזכויותיהן. 

 חדר שירותים איןהעובדה שאו בקבוצה המיוצגת של נשים, רק בשל פגיעה של ממש בתובעות 

. לא ממוגדריםהיחידניים או בשל העובדה שהתאים  אי שירותים יחידנייםאלא ת ממוגדר

 . דינה להידחות –לפיה עצם השימוש המשותף פוגע בכבוד  – המבקשותה הנטענת על ידי הפגיע

טענה כזו היא טענה שלא ניתן לקבל בשל מספר טעמים: ראשית, התקנות עצמן מתירות לבית  .45

 30בעסקים  המשרתים עד  –עסק להעמיד תא שירותים יחידני משותף לגברים ולנשים )למשל 

ון כי מחוקק המשנה נתן ידו לפגיעה בכבוד, בכך שאישר לגברים ולנשים לקוחות(, ולא ניתן לטע

גם בחלק מבתי המשפט יש שירותי יוניסקס יצויין, כי את אותה אסלה.  , כל אחד בתורו,לחלוק

שנית, במרבית המסעדות יש תא שירותים יחיד בבית המשפט המחוזי החדש בלוד(.  –)למשל 

. םשים כאחד, והמחוקק לא ראה בכך פגיעה בכבודלבעלי מוגבלויות, המשמש גברים ונ

שלישית, אם, כנטען, שימוש של נשים באסלה בה בילה קודם גבר פוגעת בכבודן בשל הלכלוך 

הנוצר, הייחודי לגברים, מדוע לגבר הנכנס לאסלה שלוכלכה קודם על ידי גבר אחר אין זכות 

ססת כולה על סטראוטיפים מתב המבקשותהטענה של  –רביעית דומה לשמירה על כבודו? 

 ומייחסת היעדר היגיינה לקבוצה שלמה על בסיס מין.  

ככל שנגרם לתובעות אי נוחות כלשהו, הרי שהוא מהיעדר היגיינה ולא מהיעדר מגדור. אולם  .46

, וגם על ידי משתמשתעל ידי משתמש גם שימוש לא הגייני בשירותים ציבוריים יכול להיגרם 

ל ניקיון תכוף של השירותים. גם בשירותים ממוגדרים לא פעם והפתרון לו הוא הקפדה ע

נתקלים במצב בו משתמש קודם הותיר את התא באופן לא היגייני, בין שמדובר בשירותי נשים 

או בשירותי גברים. אולם אין קשר ישיר בין תופעות אלו לבין העובדה כי השירותים אינם 

 ממוגדרים. 
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 דם של אנשים בכל הקשת המגדריתעל המשפט להגן על ביטחונם וכבו

קשה למצוא חולק על כך שתפקידו של המשפט להגן על כבודם וביטחונם של אנשים בכל הקשת  .47

 והאלימות לה חשופים חברי הקהילה הטרנסג'נדרית פליהההמגדרית ולמנוע את ההדרה, ה

 . ולבתי המשפט תפקיד מכריע בכך

ויפים  הוכרה זה מכבר בבית המשפט העליוןם הזכות לאוטונומיה של א/נשים טרנסג'נדריואכן  .48

 (: 12.9.13מיום ) פלונית נ' מדינת ישראל 5833/12לכך דבריו של  השופט ג'ובראן בע"פ 

הזכות לשיוויון של טרנסג'נדרים, בדומה לזכות החוקתית לשיוויון של "

חברי הקהילה הגאה, היא זכות חוקתית מוגנת, מכוח חוק יסוד: כבוד האדם 

ו... משכך, לאסיר הטרנסג'נדר עומדת הזכות להיכלא בתנאים שווים וחירות

לכל אסיר אחר ככל הניתן. הגנתה של הזכות לשיוויון נפרשת לא רק על מי 

שהשלים את תהליך השינוי המגדרי. הקשיים החברתיים והמשפטיים 

שעמם נדרש הטרסג'נדר להתמודד אינם תלויים במידת השלמת תהליך 

י המין. עצם אי ההכרה בזהות המגדרית של הפרט, כפי שהוא פיזיולוגי לשינו

רואה אותה, היא פגיעה בזכות לשוויון. גם במדינות העולם נקבע שהזכות 

לשוויון כוללת הגנה מפני פגיעה על בסיס תכונות המשויכות לזהות 

 המוחלשת, אף אם אינם נובעות ממנה בהכרח."

נומיה איננה חלה רק על מי שהשתמש בטכנולוגיות כאמור בדברי השופט ג'ובראן, הזכות לאוטו .49

על מי שהוכר על ידי הממסד הרפואי או מערכת המשפט. הזכות  או רפואיות לשינוי מגדרי

אדם הזכות להגדיר את עצמו ולמדינה ולחברה חובה כל אוטונומיה מתבטאת בכך שלללשוויון ו

 לכבד את הדרך בה הוא רואה את עצמו. 

. כך, של א/נשים שונים מגדרית םזכויותיהסף של בתי המשפט להגן על פרשנות הינה כלי נו .50

למשל, בחוקי איסור ההפליה השונים נקבע איסור על הפליה מחמת מין ומחמת נטייה מינית 

בפרשה בה פוטרה עובדת לאחר שיצאה אך לא נקבע איסור מפורש להפלות מחמת זהות מגדר. 

כי יש לפרש את האיסור על הפליה מחמת  י לעבודהמהארון כטרנסג'נדרית פסק בית הדין הארצ

מרכז לטכנולוגיה חינוכית ה 23372-06-14ע"ע ר' מין גם כאיסור על הפליה מחמת זהות מגדר )

 .((13.5.2014) משל נ' המרכז לטכנולוגיה חינוכית 791-06-13סע"ש ; (2.6.2015) משל נ'

ופן שמאפשר פרקטיקה המיטיבה גם בענייננו בית המשפט הנכבד מתבקש לפרש את החוק בא .51

, ולמנוע פרשנות אבסורדית ודווקנית של החוק, באופן שיש בו לשמר א/נשים שונים מגדריתעם 

 .של א/נשים שונים מגדריתאת הפגיעה בביטחונם ובכבודם דווקא 

 תכליתה ואהתקנה לשון לא סותרת את תאים יחידניים לא ממוגדרים  הצבת

את דרישת מפורשות  תסותרמסוג יוניסקס שירותים יחידניים תאי הצבת שטוענות  המבקשות .52

 –)להלן  1983-רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג לתקנות 54תקנה 

 .יש לדחות טענה זו ידידי בית המשפט סבורים כי. לפצותן המשיבותולכן על  (התקנות/התקנה
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הקשה לפי מגדר, לא רק מונע את הפגיעה הפתרון של תאי שירותים יחידניים לא מסומנים  .53

עם הן ו התקנהמתיישב הן עם לשון  גםהטרנסג'נדרית ובאנשים שונים מגדרית, אלא  בקהילה

  .השל התכלית

כל עסק יהיו חדרי שירות הכוללים תאי בית שימוש, משתנות וכיורים בהתקנה קובעת כי " .54

חד המשותפים לנשים וגברים, למעט אסלה אחת וכיור א -אורחים  30עד  :במספר הנקוב להלן

האם יש בכך ". מסעדות ובתי קפה שבהם חייבים להימצא שירותים נפרדים לגברים ולנשים

 למנוע אפשרות לשימוש בתאי שירותים יחידניים לא ממוגדרים? התשובה שלילית.

ודל על ידי שר הבריאות, מה שעמד לעיניו הוא מ 1983אמנם נראה כי כשהותקנו התקנות בשנת  .55

חדרי שירותים מרובי תאים, שעדיין נפוצים מאוד בבניינים ציבוריים שני בבתי אוכל  שבו ישנם

ולא מודל שירותי היוניסקס, שנפוץ יותר ויותר בימינו. שירותי גברים ושירותי נשים, רבים, 

חדר שירותים במודל שעמד מול עיניו הצדיק בעיני השר לציין כי יש צורך בהפרדה מגדרית, 

יוחד לנוכח השימוש הנפוץ במשתנות לגברים, שהשימוש בהן מחייב התערטלות מסוימת במ

בשטח הציבורי של חדר השירותים. במקרים רבים גם ההפרדה בין האסלות היא חלקית בלבד. 

ניתן להבין מדוע במודל של חדר שירותים בו מספר תאים ומשתנות, נדרשת הפרדה מגדרית, 

ות, מבוכה, תחושת אי נוחות ופגיעה ברגשות ואף להפחית הסיכון שמטרתה למנוע פגיעה בפרטי

למקרים של הטרדות מיניות. מובן גם כי במודל זה יש צורך לסמן מה הם שירותי גברים ומה 

 הם שירותי נשים, כדי למנוע בלבול.

אף יש להניח כי כאשר מדובר בחדרי שירותים מרובי תאים ומשתנות, יש בהפרדה המגדרית  .56

ת תכליתן של התקנות לדאוג לתנאי תברואה נאותים בבתי אוכל. אולם נראה כי לקדם א

התכלית העיקרית שעמדה לעיניו של שר הבריאות הייתה הרצון להבטיח  לציבור גישה לחדר 

 בית האוכל.משתמשי שירותים תוך שמירה על פרטיותם וכבודם של 

ודל של שורה של תאים יחידניים, מ –במודל אחר של שירותים ציבוריים  ובחר המשיבותאולם  .57

בית הקפה. מודל זה, בניגוד למודל של השטח הציבורי של יוניסקס, שהגישה אליהם היא מ

בין גברים לנשים חדרי שירותים רבי תאים, אינו מחייב מגדור כדי לעמוד בדרישת ההפרדה 

ה בין שבתקנות. זאת משום שהשימוש בהם הוא ממילא בתנאי פרטיות מלאים ותוך הפרד

משתמש למשתמש. כאשר נכנסת אישה לתא יחידני ונועלת הדלת מבפנים, היא ממילא 

ב"שירותי נשים", ונהנית מפרטיות מלאה. כאשר נכנס גבר לתא יחידני, ונועל את הדלת 

מבפנים, הוא ממילא ב"שירותי גברים" ונהנה מפרטיות מלאה. השימוש בשירותים המצויים 

 לפגיעה בפרטיות, למבוכה, לחוסר נוחות או לפגיעה ברגשות.  בתאים יחידניים אינו גורם

בהחלט מתיישבת גם עם לשון התקנה וגם עם התכלית שלה, המשיבות מכאן שהפרקטיקה של  .58

גם אם לא מדובר במודל שעמד מול עיניו של מחוקק המשנה בעבר. על כן, אין צורך לבטל את 

ת, חרף שינויי העיתים, ולא להתעקש על התקנה, וכל שנדרש הוא לפרש אותה בצורה הגיוני

 . המבקשותפרשנות דווקנית צרה, כפי שדורשות 

ממילא שעה שמדובר בתאים יחידניים, יוניסקס, גם אין שום הצדקה למגדרם בשילוט המייעד  .59

שכן לשון התקנה ותכליתה מתייחסות רק לכך שהשירותים  –אותם קטגורית לגבר או לאישה 

למגדר את התאים היחידניים. שילוט המשיבות וש. אין מקום לכפות על יהיו נפרדים בעת השימ
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, שמבקשים להימנע שונים מגדריתנשים /כזה בעצמו יכול לעורר חוסר נוחות רב בקרב א

מהצורך "לבחור" מול עיניהם הבוחנות והשיפוטיות של שאר הממתינים, ולהיחשף להערות 

ף השילוט יכול לעורר זעם ציבורי כלפי גבר הציבור ביחס לבחירה שעשו. במקרים מסוימים א

שיעמוד בתור לתא שירותים  שמתקשה "לעבור", ,אשר ניתן לזהותו ככזה, כלומר טרנסג'דר

ממוגדר ומיועד לגברים או ההפך. ממילא יש בכך גם לסייע לציבור הנשים, שכן לרוב דווקא 

משתרכים תורים ארוכים המגדור יוצר מצב בו תאי השירותים לגברים עומדים ריקים שעה ש

 בתאי הנשים. 

גם נציגת היועץ המשפטי לממשלה הותירה לבית המשפט את פרשנות התקנה, מכאן שגם  .60

 לעמדת היועץ המשפטי לממשלה יש כמה פרשנויות שונות שניתן לתת לתקנה. 

, ולהעדיף את פרשנות עדכניתכאשר לשון החוק נושאת כמה פרשנויות אפשריות, יש לתת לה  .61

 .נות שמונעת פגיעה בזכויות האדםהפרש

, כי יש לפרש את לינדורןלגבי הפרשנות העדכנית, כבר נפסק בבית המשפט העליון בפרשת  .62

המונח "בן זוג" כמקנה זכות פיצוי למי שתלויה באדם שנפטר, גם אם היא הידועה בציבור שלו 

רכים. הנשיא ברק הקרן לפיצוי נפגעי תאונות ד –ולא רק אם היא אשתו, כפי שטענה קרנית 

 עמד על החשיבות בפרשנות דינמית ועדכנית לדבר חקיקה: 

החוק הוא חלק מהחיים, והחיים משתנים. עם השינוי במציאות משתנה גם "

הבנת החוק. לשון החוק עומדת על מכונה, אך משמעותה משתנה עם "תנאי 

 החוק משתלב במציאות החדשה. כך מדבר חוק ישן אל...החיים המשתנים" 

 alwaysהאדם המודרני. מכאן הגישה הפרשנית, כי "החוק מדבר תמיד" )

speaking )...  ,הפרשנות היא תהליך מתחדש. יש לתת תוכן מודרני ללשון הישנה

בכך יקטן הפער בין החוק לבין החיים. על רקע זה נכון לומר, כפי שאמר 

החוק הוא  וכיהחוק,  רדברוך, כי הפרשן עשוי להבין את החוק טוב יותר מיוצר

מכאן הגישה הפרשנית המקובלת באנגליה, שלפיה יש  ...לעולם חכם מיוצרו 

. אכן, החוק הוא יצור חי, פרשנותו צריכה ... updating שהיא חוק פרשנותליתן ל

 ...מודרנית ויקדם אותהלהיות דינמית. יש להבינו באופן שישתלב במציאות ה

פי משמעותו -לפקודה יש לפרש על 78שבסעיף  כן, את הדיבור "בן זוגו"-על

משפט אנגליים היו עשויים -פי המשמעות שבתי-במדינת ישראל, ולא רק על

 2000/97ע"א .." )מישים שנה.לפני מאה וח ”wife“-ו  ”husband“ליתן לדיבור

 (.(1999) 31, 12( 1, נה)קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים –לינדורן נ' קרנית 

(, 4.9.15מיום )נ' הרמטיק נאמנות  SYBIL GERMANY PUBLIC CO. LIMITED 2706/11א "ער' גם 

( 3, פ''ד נט)ייןמדיה מוסט נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוו 6962/03בג"ץ ; 71בפיסקה 

14 ,26 (2004.) 

יש לבחור בפרשנות העולה בקנה אשר יש לו מספר פרשנויות, בעת פרשנותו של חוק בנוסף,  .63

"מבין שני פירושים אפשריים, יש לבחור את אותו פירוש  .אחד עם חוקי היסוד וזכויות היסוד

)האובייקטיבית( של  המקיים את זכויות היסוד של האדם והאזרח. ההנחה הינה, כי זו תכליתו

http://www.nevo.co.il/law/4667
http://www.nevo.co.il/law/4667
http://www.nevo.co.il/law/73015/78
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-20952-04ל )ארצי( "עב; (1993) 553  פרשנות החקיקה –פרשנות במשפט החוק" )אהרן ברק 

 .(49, בפיסקה (20.11.15)מיום  המוסד לביטוח לאומינ'  יאיר 11

נקודת המוצא החוקתית הינה הבחירה בפרשנות המכבדת את זכויות האדם נובעת מכך ש" .64

ההנחה הינה, כי המחוקק )הראשי או  יסוד במשטר דמוקרטי.קיומן ושמירתן של זכויות ה

המשני(, שעה שהוא מוציא מתחת ידיו דבר חקיקה, מבקש לקיים ולשמר את זכויות היסוד. 

 524/88א "ע) מכאן, שתכליתה של כל חקיקה היא לקיים ולשמר זכויות יסוד ולא לפגוע בהן

גנימאת נ' מדינת  537/95פ "בש( ור' גם: 1991) 561, 529( 4פ''ד מה), נ' שדה יעקב פרי העמק

, פ"ד גניס נ' משרד הבינוי והשיכון 9098/01ץ "בג (;1995) 417-416, 355( 3פ"ד מט), ישראל

פיו -השתמש בלשון הניתנת לפירוש סביר שעלמכאן שאם המחוקק " ((.2004) 292, 241( 4נט)

-ו את עיסוקו שלו, כי אז יעמיד ביתל לא תוגבל ולא תישלל הזכות היסודית של כל אדם לבחור

 ץ"בג" )יסוד-המשפט את המחוקק בחזקתו שלא התכוון להגביל זכות זו לפגוע בחירויות

 ((.1977) 415, 404( 1, פ"ד לב)יפו-אביב-בבאג'ני נ' עירית תל 252/77

ו לשון התקנה מאפשרת יותר מפרשנות אחת ולכן יש לפרש התקנה באופן שמאפשר את נבעניינ .65

, אשר יש בה להגשים עבור הציבור הטרנסג'נדרי את הזכות לשימוש המשיבותקטיקה של הפר

בלי להיחשף לאלימות, למבטים  המשיבותבטוח ומכבד בתאי השירותים בבתי הקפה של 

עוינים ולחשש שהוא תוצר של שימוש בחדר שירותים ממוגדר, כפי שפורט בהרחבה בכתב 

 טענות זה. 

הקפה, כמו  יזו להיטיב גם עם קבוצות אחרות מקרב לקוחות בתיתרה מכן, יש בפרקטיקה  .66

 זקנות המלוות במטפל סיעודי שמסייע להן וכדומה., ילדים המלווים על ידי הורה מהמין השונה

יש גם לא מעט אנשים שדווקא השימוש בחדר שירותים ממגודרים גורם להם לאי נוחות. למשל, 

לא יכולים להשתמש במשתנות בגלל תחושות חרדה,  מהגברים כלל 40%-דיוויס מצביע על כך ש

 (.1112)דיוויס, בעמ'  ”Pee Shy“או מה שנקרא באנגלית 

ואשר הכניסה והיציאה מהם מפנים, גם מבחינת ביטחון אישי, תאים יחידניים הניתנים לנעילה  .67

אשר חדרי שירותים ממוגדרים עם מספר תאים, היא משטח ציבורי הם בטוחים יותר מאשר 

הגנה שלהן בעת הכניסה הנשים להוריד את מנגנוני ולאשליה של בטחון והגנה, לגרום ל וייםעש

שלט מעולם לא עצר אדם מסוכן אף כידוע, וזאת בשעה שחדר השירותים לא נעול, ואליהם, 

 . מלהיכנס למקום כלשהו אליו הוא מעוניין להיכנס

באותו לגברים ולנשים המשותף  כאמור, הטענה שתכלית התקנה למנוע את עצם השימושמנגד,  .68

מאפשרות במקרים אחרים קיומו כן התקנות דווקא אבסורדית, שכן התא בזמנים שונים היא 

 של תא יחיד המשרת נשים וגברים, או תא משותף לבעלי מוגבלויות. 

, והתבוננות על התקנה ככפייה עיוורת של מגדור המבקשותאף ניתן לומר כי אימוץ פרשנות  .69

ים, גם כאשר מדובר בתאים יחידניים מסוג יוניסקס, או איסור גורף של שימוש תאי השירות

חוקתיות ובטלות, וזאת בשל -בתאי שירותים יחידניים, תעביר את התקנה כולה לתחום של אי

לכבוד, השונים מגדרית , ובזכות של הלקוחות המשיבותפגיעה בלתי מידתית בזכות הקניין של 

תקנה פרשנות שתאפשר להמשיך העניק לוויון. על בית המשפט ללהגנה על שלמות הגוף, ולש

 ולקיים אותה ולא פרשנות צרה שתוביל לבטלותה. 
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 המשיבותבנוסף, דווקא המגדור הלא מתחייב של תאי השירותים היחידניים עלול לחשוף את  .70

בעילה של הפרת חוק איסור הפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות  –לתביעה הפוכה 

(.  החוק אוסר על בית חוק איסור הפליה –)להלן  2000-ידור ולמקומות ציבוריים, התשס"אב

עסק המפעיל מקום ציבורי כמו בית קפה להפלות לקוחות בשימוש במקום הציבורי מחמת מין, 

פורש סעיף מקביל בהקשר של הפליה בתעסוקה, ככולל גם הפליה  משלבעניין  –וכפי שציינו 

  מחמת זהות מגדר. 

בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או אמנם חוק איסור הפליה קובע כי אין רואים הפליה " .71

לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את 

הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, 

, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, במידת בהתחשב, בין השאר

". החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה

אולם כאשר מדובר בתאי שירותים יחידניים, החריג לא חל, שכן ההפרדה אינה מוצדקת. גם 

 המשיבותמיד אותה בסתירה לחובה שחלה על מטעם זה יש לפרש את התקנה באופן שאינו מע

 מכוח חוק איסור הפליה, שהוא חוק ראשי במדרג נורמטיבי גבוה יותר. 

ניקיון השירותים, מספר התאים הנדרש, על לבסוף, למותר לציין כי על כל בית אוכל להקפיד על  .72

בגישה לתאי על תקינותם ועל האפשרות לנעול אותם מבפנים, וכמו כן להקפיד על מרחב נאות 

 .כל טענה הייצוגיות, אולם בעניינים אלו לא נראה שיש לתובעות השירותים

 התקנהאין לפרש לאור כל האמור, עמדת ידידי בית המשפט הינה כי דין הבקשה להידחות, שכן 

חובה חקוקה  המשיבות וחובה למגדר תאי שירותים יחידניים, ומכאן שממילא לא הפר הכמטיל

 א אין עילה. כלשהי, וממיל

לא יכולות לטעון לנזק מקיומם של תאי  המבקשותא כי ינוסף, עמדת ידידי בית המשפט הב

שירותים יחידניים מסוג יוניסקס, שכן תאים אלו אין בהם להסב נזק לתובעות או לנשים אחרות 

המגדור של התאים הללו יוביל לפגיעה קשה  –שהן לקוחות, או לפגוע בכבודן, ולעומת זאת 

 גם מטעם זה דין הבקשה להידחות. .א/נשים שונים מגדריתשהם  המשיבותממשית בלקוחות ו
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 מור, עו"ד-גיל גן רעות כהן, עו"ד רי, עו"דקט ידוע

 בית המשפט יידידב"כ 
 


