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FGM") בישראל")מילת נשי�  :  

   התופעה אתעל הצור� בעיגו� חקיקתי שיאסור

  מאת

*לימור עציוני
   

  מבוא. א

FGM) Female Genital Mutilation – ככל פעולה , מוגדרת) השחתת איבר המי� הנשי
מנהג זה נפו� מאוד . "שלא לצרכי� רפואיי�"פעולה , כירורגית הפוגעת באיבר המי� הנשי

הרואות בו אקט מרכזי במסגרת הפרקטיקות התרבותיות והדתיות , ת שונותבקרב קהילו
מאמר זה ב. אלו מצויות במקומות שוני� ורבי� ברחבי העול� וא� בישראלכקהילות . �שלה

דו� באופ� שבו אקט זה דורש את החברה אציג את השלכותיה החמורות וא, עסוק בתופעהא
  .להתמודדות אמיצה בספרות שונות

נהגי� תרבותיי� ודתיי� הפוגעי� בזכויות אד� ה� תמיד סוגיות מעי� אלו של סוגיות מ
� שאטע�במאמר זה . מעוררות דיו� ערשנויות במחלוקת ו ,רגישות FGMאקט חמורהנה  ,

וככזה יש לגנות אותו באמצעות עיגו� חקיקתי , הפוגע בזכויות אד� בסיסיות ואלמנטריות
  .של איסור פלילי

�הפעת תחילה אסקור את תוFGMעל השלכותיה ועל , אעמוד על היקפה,  בעול�
 לאור תאוריות , מבחינה נורמטיביתהלאחר מכ� אנתח. ההצדקות השונות הניתנות לה

 ה שהוביליא ואטע� שהתבססות� של התאוריות הללו והערכי� שבחוב� ה,פמיניסטיות
� הת אציג את תופע המאמרבהמש�.  תפיסות העול� שגינו אקט זה� שללצמיחתFGM 

הקיימת במדינת ישראל ואראה מדוע יש צור� לעג� בדי� הפלילי הישראלי חוק חדש שיוציא 
, בחלק זה אתעכב על החשיבות של חקיקת חוק חדש ואראה מדוע. מחו� לחוקאל מנהג זה 

 
ר "אבקש להודות לד. מומחית למשפט פלילי, סגנית דיק� המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט   *

שני ' הגב,  ולעוזרת המחקר שליהערותיו והארותיו המשכילות והמאירותיכאל בריס על מ
  .על תרומתה הרבה למאמר זה, שוור�
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באמצעות העבירות  FGM לאכו� את האיסור על  אי� זה נכו� וראוי,לאור עקרו� החוקיות
על מנת לעג� טענה זו אעסוק א� בחשיבות� של הערכי� המוגני� . יליהקיימות בדי� הפל

קשיי� שעולי� מהרצו� לעג� איסור בואדו� בסוגיות השונות ו FGMבאמצעות האיסור על 
בחקיקה מגוו� אציג את האופ� שבו שיטות משפט שונות עיגנו , לבסו�. מעי� זה בחקיקה

מ� , פיסות התומכות ברלטיביז� תרבותי ג� לפי ת,ואראה מדועאיסורי� כנגד תופעה זו 
  . FGMהראוי לאסור 

  סקירת התופעה – FGM. ב

Female Genital Mutilation – FGM "או כפי שהייתה ידועה " השחתת איבר המי� הנשי
מונח בו משתמשי� ג� כיו� בישראל " מילת נשי�" Female Circumcision – FC: בעבר

המתבצעת שלא מסיבות ,  כירורגית באיבר המי� הנשי מוגדרת כפעולה1למרות שאינו מדויק
מנהג נפו� בעיקר בקרב ה 2.רפואיות אלא כחלק ממנהג דתי או ממסורת קהילתית תרבותית

בחלק ממדינות אסיה והמזרח התיכו� ובקרב , מדינות באפריקה 26�קהילות מוסלמיות ב
בוצעת לרוב בי� גיל מ FGM 3.קנדה ואוסטרליה, הברית ארצות, קהילות מהגרי� באירופה

והיא נעשית ללא הרדמה או חיטוי , על ידי דמות נשית בכירה בקהילה, 15ינקות לגיל ה
 יש 2010 לפברואר ני�נכולפי נתוני� ה 4.זכוכיתשבר כגו� תער או , ובאמצעות כלי� גסי�

 
 שתרגו� מילולי מדויק א� על פי, "מילת נשי�"התרגו� העברי של המונח באנגלית הוא   1

יי� בקווי� כלל,  שהמעשה עצמו דומהאחרמ. "השחתת איבר המי� הנשי"מאנגלית יהיה 
 כאילו מדובר בברית ,"מילת נשי�" ההקבלה והשימוש במונח י� נהוג,לברית מילה, בלבד

לכנות את  בעבר היה נהוג :שימוש במונח באנגליתבאשר ל כ� ג�. מילה לנשי�
�א� בשני� האחרונות השתנה המונח ל,  Female CircumcisionתופעההFemale Genital 

Mutilation , או בראשי תיבותFGM) מדובר באקט חמור ואגרסיבי). השחתת איבר המי� הנשי ,
 מאמר לאור� . מטעה וא� מקלה במעשה בישראלמשכ� נית� לטעו� כי הטרמינולוגיה הרווחת

  .התייחסות לתופעה זו בלשו� נקבה בFGMשתמש במונח אזה 
2  HENRY J. STEINER, PHILIP ALSTON & RYAN GOODMAN, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 

IN CONTEXT, Part C (3rd ed. 2007) ;דוח ארגו� הבריאות העולמי – Female Genital 
Mutilation, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ .  

3  STEINER, ALSTON & GOODMAN ,חלק ג, 2ש "לעיל ה.  
4  Leigh A. Trueblood, Female Genital Mutilation: A Discussion of international Human 

Rights Instruments, Cultural Sovereignty and Dominance Theory, 28 DENV. J. INT’L L. 
& POL’Y 437 (2000).  
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 שנה מתווספות מדי 5.שהמעשה בוצע בה� מיליו� נשי� 140� ל100בי� ברחבי העול� 
  6.מדי יו� 6,000,  מיליו� ילדותכשניזו לקהילה 

FGM ארגו� , ע� זאת. ואופ� ביצועה משתנה בי� הקהילות השונות, אינה פעולה אחידה
  7: אופני� עיקריי� שבה� פעולה זו מתבצעתה ארבעציי�הבריאות העולמי 

 .הוצאה חלקית או מלאה של הדגדג�  .1
 .הוצאה מלאה של הדגדג� ושל השפתיי� החיצוניות  .2
השפתיי� הפנימיות ותפירה של שני , השפתיי� החיצוניות, הוצאה מלאה של הדגדג�  .3

 . מפתח הנרתיקי�שליש
השפתיי� הפנימיות ותפירה כמעט , השפתיי� החיצוניות, הוצאה מלאה של הדגדג�  .4

 .תו� השארת פתח צר באור� של חצי סנטימטר, מלאה של פתח הנרתיק כולו
�מקרי ה מ80%�כ ובאופ� זה מתבצעי�,  השני הוא� הללוארבעת הסוגיהשכיח מבי� 

FGM שכיחותו זניחה יחסית ומוערכת בכ,  הקשה והקיצוני ביותרהרביעי הנו. בעול� ��א

  8. מהמקרי�15%

  ההשלכות הבריאותיות. 1

FGM ,זו בלבד לא , ברי המי� הנשיי�יכפעולה כירורגית הפוגעת בתפקוד הטבעי של א
 גוררת אחריה ה� היא 9.אלא היא א� מסכנת אות�, חינה בריאותיתמבלנשי�  תורמת שאינה

� 80% 10.סיבוכי� קשי� בטווח הקצר וה� בעיות בריאותיות חוזרות ונשנות בטווח הארו
מתות מדימו� או מ 30%� ל15% ובי� ,מדווחות על סיבוכי� FGMהנשי� שעוברות מ

   11.של סיבוכי� אלהמזיהו� כתוצאה 

 
  .2ש "לעיל ה, דוח ארגו� הבריאות העולמי  5
6 Mary Ruth Coffey, From Comparison to Paradox To The Dichotomous Nature of 

International Human Rights and Feminist Perspectives of Female Cicumcision as a 
Violation of the Human Rights of Women, 4 DEPAUL INT'L L.J. 1 (2000).  

7 Julie R. Hess, United States and Africa on FGM: Cultural Comparatives, Resolutions, 
and Rights, 10 ILSA J INT'L & COMP. L. 581 (2004); Cassandra Terhune, Current 
International and Domestic Issues Affecting Children: Cultural and Religious Defenses 

to Child Abuse and Neglect, 14 J. AM. ACAD. MATRIMONIAL L. 152 (1997).  
8 STEINER, ALSTON & GOODMAN ,חלק ג, 2ש "לעיל ה.  
9  Jaimee K. Wellerstein, In The Name of Tradition: Eredicating the Harmful Practice of 

Female Genital Mutilation, 22 LOY. L.A. INT'L & COMP. L. REV. 99 (1999).  
  .2ש "לעיל ה, אות העולמידוח ארגו� הברי  10
11  Hess ,7ש "לעיל ה. 
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 רוב� , נובעי�הסיכוני� הנוצרי� בעת ביצוע הפעולה, קצרטווח הבסיבוכי� אשר ל
. הנגישות לאנטיביוטיקה�מבוצעת ואיהיא  מהתנאי� הסניטריי� הירודי� שבה� ,ככול�

נדרשות ארבע נשי� לפחות על מנת להחזיק את ולפיכ� , פעולה זו מתבצעת ללא הרדמה
דיוק חיתוכ� של איברי�  (דיוקי� בעת הפעולה� אילמובילה זו  עובדה . ההלי�ש�הילדה במ

,  על כ�נוס�). כאשר המטופלת זזה ומתפתלת מכאבי�בעיקר , זעירי� הנו קשה ומורכב
 לכ� ה דוגמ. אינ� סטריליי�שבו הוא נער� ההלי� והמקו� המשמשי� לביצועהמכשירי� 

 לרוב באמצעות אדמה או עפר הנזרקי� לתו� הפצע או תהמתבצע, א עצירת הדימו�יה
 מ� המקרי� לדימו� � תנאי� אלו מובילי� ברבי12.ישה על ידי עורות של חיותבאמצעות חב

   13.דלקותלפצעי� ול, בצקותל, זיהו� בקטריאליל, המסתיי� במוות
מחקרי� של ארגו� .  א� השפעות קשות בטווח ארו� כאמורפעולה זו גוררת אחריה

ובעיות חריפות  סובלות מדימומי� FGMשעברו הבריאות העולמי מלמדי� על כ� שנשי� 
זיהו� מ, מציסטות, מדלקות חוזרות ונשנות בשלפוחית השת� ובדרכי השת�, במת� שת�

 פוריות ומסיבוכי� בלידה המביאי� לעתי� א� למות מקשיי, נרתיקכרוני של הרח� וה
האישה נאלצת לעבור , FGMבמקרי� שבה� מבוצע הסוג הרביעי של ,  על כ� נוס�14.הוולד

 חוזרי� ונשני� במטרה לסגור ולפתוח את פתח הנרתיק לסירוגי� במהל� חייה ניתוחי�
כל אלו נוספי� כמוב� לפגיעה בהנאה ). לידה ולסגור לאחריהלקראת לפתוח בעת נישואי� ו(

מחקר ב. המינית ולכאבי� והחרדות הנפשיות המלווי� את האישה בעת קיו� יחסי מי�
 כלו כי אינ� נהנות ממגע מיני ב מהנשי� הלל50% העידושנעשה בנשי� נימולות בסוד� 

זהו חלק מתפקיד� כנשי� נשואות ש ומבצעות אקט זה א� ורק מתו� התפיסה  שהיאצורה
   15.ומהמחויבות שלה� לבעליה�

פעולה זו כרוכה א� בהשלכות פסיכולוגיות ונפשיות , מלבד ההשלכות הפיזיות הקשות
תחושות של חרדה ודיכאו� , ביבהאבד� האמו� והביטחו� בסציי� את  בי� אלו נית� ל16.קשות

נשי� רבות שנימולו מעידות על תחושות של ,  על כ�נוס�. טראומה�ותופעות של פוסט
הלח� המופעל עליה� לעבור את ההלי� מעצי� תחושות אלו עוד יותר ו, השפלה ובגידה

   17.ומלווה אות� באש�

 
12  Wellerstein ,9ש "לעיל ה.  
13  Trueblood ,4ש "לעיל ה.  

14   3 ,Human Rights Violation.  Religious Practice v:Female Circumcision, Platt. Jessica A
RUTGERS J.L. & RELIG. 3 (2001–2002).  

15  Efrua Dorkenoo & Scilla Elworthy, Female Genital Mutilation Health and Medicine (FP 
Hosken – Gender Issues, 1981 – Springer).   

16  Coffey ,6ש "לעיל ה.  
17  Wellerstein ,9ש "לעיל ה. 
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   ההצדקות לתופעה. 2

 הצדקות שונות ומגוונות לביצוע  הקהילות המלות את נשותיה� נית� למצואקרבב
 אלו 19.צניעות ונשיות, למושגי� כגו� ניקיו�המעשה יש המקשרי� את ,  ראשית18.המעשה

מוכנה , להֵ! הפיכת האישה לטהורה ועל ידי כ� ל�את  כהלי� המאפשר המעשהרואי� את 
דגדג� וה, טמא ומעורר דחייה,  איבר המי� הנשי כמזוה� נתפס בהקשר זה20.וראויה להינשא

וכ� למות� של במגע אתו  לגברי� שבאי�  אימפוטנציהנתפס כרעיל וכבעל פוטנציאל לגרו�
עברה  מוכני� להינשא לאישה שלא אינ� גברי� רבי� , אי לכ�21.תינוקות במהל� הלידה

FGM.22   
 שעל כל ילדה ,למעי� טקס מעבר או טקס התבגרותאקט יש המקשרי� את ה, שנית

 טקס משמעותי , את הפיכת הילדה לנערה� כמסממעשה אלו מתייחסי� ל23.לעבור
 בהקשר זה יש 24.ממנהוהופכת לחלק מ חברת המבוגרי�לשבאמצעותו היא מתקבלת 

  מקיימי�כמו כ�. ממתקי� וזהב, אוכל, כגו� בגדי�,  לילדה ביו� זה מתנותהמעניקי�
אותה ומלמדי� רוקדי� ריקודי� , בו שרי� שירי� ומזמורי�ש,  אירוע חגיגי ומיוחדלכבודה

 ,דווקא כיו� חגהמעשה את יו� אפוא  נשי� רבות זוכרות 25.על מחויבותה כאישה בוגרת
  . זכו לתשומת לב מיוחדתשבו

ממנה נשאב מקומ� תחת חסותה של שיש הסוברי� כי המעשה והתרבות , שלישית
 חזיקי� המ26.כשמה בעול� המשפט" הגנה התרבותית"או ה" הצדקה התרבותית"ה

 הטענה הראשונה 27:עיקריותשתי טענות  FGM מעלי� כנגד האיסור הפלילי על בהצדקה זו
כיוו� , לדיד�. ובחברה מערבית אי� צור� להפליל מעשה שרק המיעוט עלול לעשותשהנה 

בחברה מערבית  FGM אי� לאיסור הפלילי על ,שמרבית האוכלוסייה לא תבצע את המעשה

 
  .ש�  18
19  Hess ,7ש "לעיל ה ;Terhune ,7ש "לעיל ה. 
20  Wellerstein ,9ש "לעיל ה. 
21  Christopher T. Paresi, Examining the Adequacy of Federal Legislation Addressing the 

Problem of Female Excision in the United States, 8 BUFF. HUM. RTS. L. REV. 163 (2002).  
22  Trueblood ,4ש "לעיל ה.  
  .2ש "לעיל ה, דוח ארגו� הבריאות העולמי  23
24  Trueblood ,4ש "לעיל ה.  
25  Paresi ,21ש "לעיל ה.  
26  Anne Phillips, When Culture Meets Gender: Issues of Cultural Defence in the English 

Courts, 66 MOD. L. REV. 510 2003.  
מחקרי  "רקע תרבותי כשיקול בענישה" מאמרו של גיא ב� דוד ו על גישות אלו ראלהרחבה  27

 .)210 (846, 835 כו משפט
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מהגרי� , בשני� האחרונות :קושי מעוררת הזטענה מסוג , אלא שבימינו אלה 28.כל הצדקה
 מתקבלי� על ידי מדינות מערביות והופכי� FGMבה� נהוג לבצע שמתרבויות שונות 

 פטירת ההצדקה לאיסור .דבר מתרחש חדשות לבקרי�וה, או מקבלי� בה� מקלט, לאזרחיה�
ת�  הנה חסרת אחריות ושגויה מוסרית כלפי או אלהבמדינות מערביות FGMפלילי על 

העלולות לסבול לא רק את האכזריות שבמעשה עצמו אלא ג� את אטימות מערכת , נשי�
היה תועלת מועטה כאשר תהטלת איסור כזה שלטענה נוספת הנה . החוק והמשפט למצוקת�

, מדובר במבצע שאינו מודע לכ� שמעשיו. עסקינ� בהישנות המעשי� על ידי המבצע
  הענשתו במאסר תהא.י חוקי המדינה המערביתכעת על פ אסורי�, אות� חשב למותרי�ש

. שהוא מודע לחוקכ , עתהכיוו� שהפני� את הרע במעשיו ולא ישוב לעשות�,  מוטעיתאפוא
תהיה ענישתו לא , פועל ממניעי� תרבותיי�א� מודע לאיסור החוקי הכאשר מדובר במבצע 

בר הסיכו�  כ� גו, כיוו� שככל שהשפעת התרבות על מעשיו גדולה יותר,אפקטיבית
ההנחה ,  מעשיו� שלחוקיות�כאשר מדובר במבצע חסר מודעות לאי,  לדידי29.שנות�ילה

א� הסבל .  מוטעית הנחה היאה�החוקיות של�  לאי הנוכחיתעקב מודעותושלא יבצע� שוב 
ג� , לא לבצע את המעשהשהפיזי והנפשי שהוא גור� לאד� אחר אינו סיבה מספקת עבורו 

חוקיות �מודע לאיהכאשר מדובר במבצע , לא זו א� זו. בפניו תעצורידיעת החוק לא 
 גור� בהיותהתה של הענישה הפלילית גוברת וחשיב, נע ממניעי� תרבותיי�המעשה א� מ#

מוסרית חשובה כלפי קרבנות �� אחרי� ואמירה חברתיתימרתיע בפני מבצעי� פוטנציאלי
FGM.30  

ירי� במפורש על טעמי� בעלי יש המצה, תרבותיות הללו� להצדקות המסורתיותפרט
�הללו תופסי� את ה 31.גוו� מגדרי ברור של שליטה מיניתFGM כחלק מגידול� הראוי של 

כערובה  נתפס המעשה בהקשר זה 32.ילדות וכמאפשרת את השמירה על כבוד המשפחה
לא לכ� ש,  בתולות עד לנישואיה�להישארות� ,ה של אות� ילדות נאותת מינילהתנהגות

 מבי� אלו יש הגורסי� מפורשות כי 33. לאחר הנישואי�היינה נאמנות לבעליה� ותאנסנהית
 לשלוט בעצמה שאי� ביכולתההיות , מיניותה של האישההגבר הוא שצרי� לשלוט ב

 
תרבותיות �ביקורת הרב: יכולות ודמוקרטיה, על אוטונומיה"ה ברונר ויואב פלד 'וז'ז  28

 ל"צבי ז�ספר הזיכרו� לאריאל רוז�: תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית�רב" הליברלית
 ).1998, אבי שגיא ורונ� שמיר עורכי�, מנח� מאוטנר (111 ,107

 .846' בעמ, 27ש "לעיל ה, ב� דוד  29
המשפט הפלילי מהווה את הגבול העליו� של ":וברא�'ג' יפי� בהקשר זה דבריו של השופט ס  30

רליות ולא סובלניות אינ� אשר מעבר לו התחשבות וסובלנות כלפי תרבויות לא ליב, הסובלנות
 ).16.3.2010, פורס� בנבו(מדינת ישראל ' אזברגה נ 10385/08פ "ראו ע. "בגדר הרצוי

31  Wellerstein ,9ש "לעיל ה. 
32  Platt ,14ש "לעיל ה.  
33  STEINER, ALSTON & GOODMAN ,חלק ג, 2ש "לעיל ה ;Terhune ,7ש "לעיל ה.  



  : בישראל") מילת נשי
 ("FGM  ח"ע תשט משפט שערי
   בעיגו� חקיקתי שיאסור את התופעהעל הצור�

197  

 התפיסה שתפקיד� המסורתי של הנשי� הוא רווחת בקרב�,  על כ�נוס�. תאוותיה שלהב
 מאפשר להגשי� מטרה מעשהוה, יה� ההנאה של בעלמע�ניות לילהכניע את הנאותיה� המ

אלא ג� כמגבירה את עוצמת ,  לא רק כפוגמת בדח� המיני של האישהחשבתנ FGM. זו
 גברי� מקהילות המלות את נשותיה� מעידי� כי ה� חווי� הנאה 34.האורגזמה הגברית

  . FGMשעברה מוגברת מיחסי מי� ע� אישה 
יש הנוהגי� ,  בקורא� ולא בפתאוותלא,  שאי� לתופעה זו עיגו� דתיא� על פי, לבסו�

שני� של ו 35, חלק מגורל� וייעוד� כמוסלמי� שהנולראות באקט זה מנהג בעל ער� דתי
  36.מסורת עומדות מאחוריו ומורות על החובה להמשיכו

   לאור תאוריות פמיניסטיותFGMבחינה נורמטיבית של . ג

�העל מנת להבי� את התגובות השונות שעורר מנהג  FGMיש , בי העול� המערבי ברח
נית� להצביע על עליית קרנה של .  את העול� הרעיוני הפמיניסטי בראש ובראשונהלהבי�

 מעוגני�ה הערכי� השוני� לחיזוקכגור� המרכזי , זרמיהמגוו� על , התנועה הפמיניסטית
 37. להוקעתהעיקרי המניע וכFGM באיסורי� הנקוטי� ברחבי העול� כלפי ביצועה של כיו�
 של התנועה הפמיניסטית חשובי� לאור שני זרמי� התופעה אבח� את זהבפרק , כ�אי ל

שיש לפעול באופ� , הנה מעשה הראוי לגנאי FGMואראה כיצד על פי שני הזרמי� הללו 
  . למיגורואקטיבי 

  הפמיניז� הליברלי. 1

ז�  הפמיני38.של התנועה הפמיניסטית" גל הראשו�"הזר� הפמיניסטי הליברלי מכונה ג� ה
הליברלי צמח מתו� התפיסה הליברלית הכללית והרחבה ששררה בעול� המערבי כבר 

 את כבוד האד� כמתבסס וצומח  זו ראוסהיתפהמחזיקי� ב. עשרה מהמאה התשע
הגישה . מהחירויות הטבעיות שלו ומיכולתו לעצב את חייו כרצונו, מהאוטונומיה שלו

השוויו� בי� המיני� בדבר  ה את תפיסתביססה,  שהתבססה על זר� מחשבה זה,הפמיניסטית
 התפיסה הפמיניסטית 39.קרי על חירות הפרט וחופש הבחירה, על קריטריוני� דומי�

 
34  Trueblood ,4ש "לעיל ה.  
35  Paresi ,21ש "לעיל ה ;Platt ,14ש "לעיל ה.  

36  Trueblood ,4ש "לעיל ה.  
 .ש�  37
  . )1993 (159 יח עיוני משפט" השיח המשפטי בנושא האונס: מיניותו של החוק" שחר יילתא  38
 ). 2002 (38 זכויות ומשפט, פמיניז�אורית קמיר   39
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 כל אות� ערכי� ורעיונות שאפיינו את תפיסת העול� הליברלית יחולו דרשה כיהליברלית 
  . ויכללו ג� אות� כקהל יעד רלוונטי לאות� התפיסות, ג� על נשי�

עצמאותה של האישה בגישה זו שמה את הדגש ,  של תופעות�שבניתוחנית� לראות 
 היא 40.בה� תוכל לממש את עצמה באופ� חופשישהכרה בזכותה לחיי� אוטונומיי� בו

, נשי� בחברה ודרשה כי א� לנשי�להדגישה את חשיבות השוויו� הפורמלי בי� הגברי� 
עצמ� כרצונ� את  להגדיר �שתאפשר לה, תינת� הזכות לריבונות עצמית, בדומה לגברי�

 בנוכחות� של וגישה זו עסקהמצדדי� ב,  על כ� נוס�41.ולהיות חופשיות בעיצוב חייה�
לרכישת , להצבעה בבחירות,  עבור זכות� של הנשי� לחינו�והנשי� בספרה הציבורית ולחמ

זר� מחשבה זה א� הדגיש את ריבונותה של האישה על גופה ואת . השכלה גבוהה ועוד
 היבט זה נתפס כחלק חשוב ומרכזי 42. באופ� עצמאיבנוגע אליו להכריע זכותה

כל לגישה זו ביססה התנגדות חריפה . מהאוטונומיה של האישה ומהיותה סובייקט בחברה
 כי די בהסרת המחסומי� הקיימי� בפני ו סברוהמחזיקי� בה, אקט פטרנליסטי כלפי נשי�

  . בו יהיו הנשי� אזרחיות שוות לגברי�ש, ינשי� בחברה כדי להביא למצב של שוויו� חברת
�להבי� כיצד עול� רעיוני זה הצמיח את ההתנגדות לאפוא נית� FGM .הוביל הדבר 

לריבונות על   פגיעה קשה בזכותה של האישהפוגע המעשהלפיה� שלביסוס תפיסות ערכיות 
 אשר הביאו FGM היבטי� של לציי� כמהנית� . לחירות ולשוויו�, לאוטונומיה מלאה, גופה

 מבוצעת FGMברוב� המוחלט של המקרי� , ראשית. הזולהתנגדות העיקרית מהזווית 
גיל� .  המבוגרי� שמסביב�מצדהנעדרות אפשרות בחירה ונתונות למניפולציות , בקטינות

מהות המעשה והשלכותיו באשר ל שלה� במבוגרי� וחוסר ההבנה רבההתלות ה, הצעיר
,  על כ�נוס�. בזכותה של האישה על גופה ובאוטונומיה שלהנתפסי� כפוגעי� באופ� קשה 

 והעובדה, רגשית�ה� מהבחינה הפיזית וה� מהבחינה הנפשית, הפגיעה הבריאותית הקשה
 לפגיעה באוטונומיה של נחשבות,  בלתי הפי� ובעל השלכות חמורות לעתיד הנוההלי�ש

   43.אקט הגובל בהתעללותלולפגיעה בהיותה ריבו� הזכאי לעצב את חייו כרצונו , האישה
�מנהג דתיבאלא רפואי צור� ב והעובדה שמקורו אינו ההלי� הכאב הרב המלווה את

במסגרת התפיסות . בחירה של האישהבשימת דגש גדולה יותר ל את הכ� י�תרבותי מט
הליברליות של חופש דת ומצפו� נראה שיש חשיבות יתרה לכ� שהאישה תזכה לבחור 

בפרקטיקות הדתיות והתרבותיות שהיא מעוניינת , א מסוגלת לכ�בו הישבגיל , בעצמה
  .לקחת בה� חלק

 
  .)2007( מחקר משווה בארבע מדינות: מציאותלבי� מיתוס : מיסוד הזנותלבנקרו�  נעמי  40
41  Karin Van Marle & Elsge Bonthuys, Feminist Theories and Concepts, in GENDER, LAW 

AND JUSTICE 18 (E. Bonthuys & C. Albertyn eds., 2007).   
  ).2004( 4  דיני חוזי� מפרספקטיבה פמיניסטיתהילה קר�  42
43  Wellerstein ,9ש "לעיל ה. 
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  הפמיניז� הרדיקלי. 2

�  לעזהמתו� הזר� הפמיניסטי הרדיקלי נובעת התנגדות ג� FGM ,זו מתבססת על א �דני� א
' דר� פריזמת הגותה של פרופהזו אערו� את הבחינה .  מאלו של הזר� הליברלי במעטשוני�

באמצעות העיסוק באספקט המיני כגור� ביססה זר� זה שחשובה הוגה , נו�קתרי� מקי
נובעת הבחירה דווקא בדר� זו . השוויו� החברתי שבי� המיני��המכריע בהבניית אי

 מעניי� לראות כיצד סוגיה זו. האישההקשורה קשר הדוק למיניותה של , FGMמהותה של מ
 וכיצד זו האחרונה מספקת טעמי� ,ית זומשתלבת היטב במכלול הרעיוני של הגות פמיניסט

נית� לראות את השתרשותה של התפיסה ,  על כ�נוס�. רבי� לשלילתה של הראשונה
�זו כגור� המרכזי שהוביל להתנגדות להפמיניסטית FGM  מכיווני� של התנגדות לשליטה

  . שוויו� מגדרי�כגורמי� המרכזיי� בהבניית אית� ומשטור מיניי� וראיי
מקינו� מונחת תפיסת עול� כוללת העוסקת במושגי� של צדק ' תה של פרופבבסיס הגו
עדר י מקינו� את ה מסבירהבכתביה. לאור סוגיות של הבניה חברתית, חברתי ושוויו�

  זוחלוקה. שוויונית של הכוח בחברה�השוויו� החברתי שבי� המיני� כנובע מהחלוקה הלא
  . ה המגדריתההבניה החברתית של החלוקמ , לטענתה,מושפעת

הבניה זו מתבצעת בעיקר באמצעות הטענת� של תכני� מיניי� , לטענת מקינו�
התכני� המיניי� כה מרכזיי� בחיי� שהיות . במאפייני� של שליטה גברית וכניעות נשית

שליטה הגברי� מאפשרת ל ופעה זות, אלו מבטאי� שליטה גבריתשוהיות , החברתיי�
 נשארת רק אינה ששליטה זו מדגישהמקינו� . מרת אותה ובכ� מבססת ומש,ראות טבעיתילה

  . �הג� בניכרת דריסת רגלה ש ,אלא מתפשטת לתחומי� רבי� אחרי�, באספקט המיני
בנקודה מסוימת בהיסטוריה האנושית התעצב מער� שנקודת המוצא של מקינו� היא 

 במציאות זו. הכוחות בי� המי� הגברי למי� הנשי כ� שזה הראשו� קיבל לידיו את השליטה
שליטה ראשונית זו של .  ואילו האישה הפכה לחלשה ונשלטת, הגבר כחזק וכשולטהוכתר

שנתנו ביטוי , המי� הגברי אפשרה את היווצרות� של מנגנוני� חברתיי� רבי� ומורכבי�
 44.הגנו עליה ואפשרו את שימורה לאור� הדורותה בעת וב, לאותה העליונות ההיררכית

א� ,  לא ברור א� לטענתה נקודה היסטורית זו הנה ממשית או תאורטיתמכתביה של מקינו�
ברור שהיא מייחסת לה חשיבות רבה בדר� להבנת רוב� המכריע של המנגנוני� החברתיי� 

 . המוכרי� לנו כיו� והמבטאי� שליטה גברית
 ,לטענתה. מקינו� מתמקדת בכתביה במיניות ובתשוקה המינית, מבי� המנגנוני� הללו

תוצרי� של הבניה חברתית לאמתו של דבר ה� , אלו נדמי� כטבעיי� לחלוטי�א� ש

 
' ניצה ינאי ואח (231, 226 דרכי� לחשיבה פמיניסטיתתו� ב" תשוקה וכוח " מקינו�קתרי�  44

  . )2007, עורכות
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 מקינו� 45.כלי הקיי� ושימורורתפקיד מרכזי בעיצוב הסדר החברתי הפטריאממלאי� ו
וה� נגד זו ,  הגורסת שהמיניות אחת היא,יוצאת ה� נגד ההגדרה האוניברסלית של המיניות

 המיניות ,דבריהל. י יצירתו הפרטית של הפרטהמיניות היא פרשלפיה , ידואליתוודיהאינ
אלא , יות פרטניותותופעות בחירא� לא התשוקה המינית אינ� תופעות טבעיות גלובליות וו

משתנה מתו� הקשר ומקבלת משמעות , תלוית תרבות,  כמו כל תופעה חברתית אחרתכמוה�
   46.לאור יחסי הכוחות שבחברה

, מקו� שיש למיניותהיבט המיני והארוטי היא הסיבה להתמקדותה של מקינו� דווקא בה
לטענת מקינו� המיניות היא שיצרה מלכתחילה את . כלי כולורבמער� הפטריא, לטענתה

, לדבריה.  קרי היא שיצרה ועיצבה את התפיסות המגדריות,החלוקה החברתית לשני המיני�
תיי� של שני  ועל ידי כ� עיצבה את תפקידיה� החבר,המיניות הגדירה גבריות ונשיות

השוני הביולוגי שבי� המי� הזכרי מונח  בבסיס� של הבדלי� אלו לא היא גורסת כי. המיני�
תאמר , גברי� שוני� מנשי�. תרבותי�והמי� הנקבי אלא סוגיית השליטה בהקשרה החברתי

שוויוני זה הוגדר על ידי � סדר חברתי לא47.בכ� שלגברי� יש כוח ולנשי� אי�, מקינו�
  . פה על הנשי� ובסופו של דבר אומ� ושומר על ידי שני המיני� ג� יחדנכ, הגברי�

ג� , לטענת מקינו�, יש לה, תפקידה של המיניות בחלוקה המגדרית לשני מיני� לענוס� 
, לאור� ההיסטוריה, לדידה. נשי�לתפקיד מרכזי וברור בביסוסה של ההיררכיה שבי� גברי� 

 עברה ארוטיזציה ובכ� הפכה לכלי 48, במיניותההיררכיה החברתית שבי� המיני� הוטענה
�מיניותו , לטענתה.  קבעה מקינו�49,"שליטה גברית היא מינית. "משמר בידיו של הפטריאר

 ואילו מיניותה של האישה עוצבה ,מרות וכוח, של הגבר עוצבה כ� שתהא כרוכה בשליטה
, של האישה הוחפצהמיניותה , חלוקה זו לפי 50.כניעות וציות, כ� שתהא כרוכה בסבילות

ממנה היא ש, היא עוצבה כאובייקט להנאת� של גברי� והכניעות הפכה למושא תשוקתה
 מיניותה של האישה עוצבה כ� שהיא תשא�,  באופ� טרגי51.מפיקה ריגושי� מיניי�

   52. ותחשוק בה אליהתערוג, להתבטלות עצמית
מקינו� , של נשי� תפקידה המרכזי של המיניות בשעבוד� החברתי לאחר שביססה את

 היבטיה ותצורותיה החברתיות השונות כחלק מרכזי משימור אותה מציאות מציינת את

 
: ללמוד פמיניז� בתו� "הנאה תחת פטריארכיה: מיניות פורנוגרפיה ושיטה"קתרי� מקינו�   45

  .)2006, עורכות' דלילה אמיר ואח (380, 376 מקראה
  . 379' עמב ,ש�  46
   .231' בעמ ,44ש "לעיל ה, "תשוקה וכוח "מקינו�  47
 .379' עמב, 45ש "לעיל ה ,"הנאה תחת פטריארכיה: מיניות פורנוגרפיה ושיטה"מקינו�   48
  .379' עמב ,ש�  49
  .381' עמב ,ש�  50
 .382' עמב ,ש�  51
  .231–230' עמב ,44ש "לעיל ה, "תשוקה וכוח"מקינו�   52
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, הרצח בעל האופי המיני, האונס, התקיפה המינית, ההטרדה המינית. חברתית מדכאת
תוצרי� של אותה ארוטיזציה של שליטה , לטענתה, הנ�כל אלו , הפורנוגרפיה והזנות

משמרי� את אותו ה� . כל פע� מחדשב,  וה� מכונני� אותהותהאה� משמרי� . וכניעות
מאפשרי� את המש� ,  ובכ� מנציחי� את יחסי הכוח,עול� דימויי� המיוחס לגברי� ולנשי�

   53.שעבוד� של הנשי� ומונעי� את ההתנגדות לו
 ניתוחה זה של מקינו� נית� להבי� באופ� מעמיק יותר את התפקיד החברתי של בעזרת

FGM נית� לראות . הסיבות שבגינ� א� הזר� הפמיניסטי הרדיקלי מגנה אקט זה נחרצות ואת
� בFGMבאמצעות הספרה המינית,  מובהקת של השליטה הגברית על הנשי� בחברהה דוגמ ,

סוגיות שהזר� נוס� על ה. כלי בחברות הללורוכמנגנו� נוס� וא� מרכזי של הדיכוי הפטריא
כגור� מרכזי בשימור הדימויי� השוני�  FGMה את הזר� הרדיקלי יגנ, מדגישהליברלי 

שוויונית של הכוח �דימויי� המאפשרי� את החלוקה הלא, הקיימי� כלפי גברי� ונשי�
  . השוויו� המגדרי�בחברה ואת אי

FGM הופכת את � ההנאה המינית של פוגעת ביכולת� של הנשי� ליהנות מיחסי מי� ובכ
  נשלטתמבוצע המעשה בנשי�בה� שמקומות בת המיניו.  האקט המיניהגבר בלבד כמרכז

�אובייקט מיני שהגבר עושה בו שימוש לצור� הנאתו כ על ידי הדימויי� של האישה לפיכ
 והיא משתתפת באקט המיני ,האישה במקומות אלו נעדרת זכות להנאה בפני עצמה. שלו

היבט . מצאתעמו היא נשמתו� תפיסה חברתית הרואה בה מכשיר לסיפוק הנאותיו של הגבר 
מיגור ההנאה . זה של יחסי המי� א� מכתיב את שימור הדימויי� של השליטה והכניעות

. רצונותיו ה� המכתיבי� את הטו�ו, הנשית מהאקט המיני ממק� את הגבר במרכז האקט
ככלי הנע לפי בקשותיו של , האישה ממוקמת באקט המיני כפונקציה בלבד, לעומתו

השוויו� החברתי שבי� �משמרי� את אי, יתוחה של מקינו�לפי נ,  דימויי� אלו54.הגבר
משאירי� את קול� של הנשי� מושתק ושוללי� מה� את הזכות להגדרה עצמית , המיני�

   .בה ה� חיותשעצמאית ושוות ער� בחברה 
הזר� הפמיניסטי , הנשי� בוחרות באקט זהשאל מול טענות אפשריות ,  על כ�נוס�

כ� שבחברות שבה� ב הבחירה האמתית של הנשי� הללו ועדריהבהרדיקלי ש� את הדגש 
המעשה אינו מבוצע נשי� ש, אלהבחברות . ממשיות אחרותחלופות  אי� לה�, FGMנהוגה 

אינ� יכולות להתחת� ולכ� ג� אינ� , מאבדות את זכות� לרשת, לרוב מנודות חברתיתבה� 
 אינ�נשי� לרוב , תיה�בחברות הנוהגות למול את נשו(יכולות להחזיק את עצמ� כלכלית 

 נפו�מנהג זה , נוס� על כ� 55).כלכלי בעתידה� נעובדות אלא מתחתנות לש� סיפוק ביטחו

 
   .183 ,180' עמב ,39ש "לעיל ה, קמיר  53

54  Wellerstein ,9ש "לעיל ה.  
55  Coffey ,6ש "לעיל ה.  
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 לוקחות חלק פעיל ה� אינ�בה� נשי� שקהילות ,  נשמעאינובה� קול� של הנשי� שבקהילות 
כל . ולכ� אי� לה� מקו� אמתי בעיצוב חייה�, לה� עצמ�ג� לא באלו הנוגעות , בהחלטות

סר ו חכדי מקטיני� את היבט הבחירה של אקט זה עד , לטענת הפמיניז� הרדיקלי,אלו
  . מתבצעת בגיל מבוגר לבעייתיי�FGMבה� שמשמעות והופכי� א� את המקרי� 

�ה את ו אפוא הזר� הפמיניסטי הרדיקלי יגנאלה הנמני� ע� FGM ג� בסיטואציות 
 ,שלא כמו התפיסה הליברלית. ה לטעו� כנגדי� יכולאינ� הזר� הליברלי  אנשיבה�ש

,  האישה חופשית לבחורובש, אקט זה בשלב הבוגר של החיי�ביצוע  לטעו� כנגד שתתקשה
בשל אלה . ב את תשומת הלב לתנאי� ולנסיבות החברתיותסהזר� הפמיניסטי הרדיקלי י

 הנה אמירה דמגוגית החוטאת FGM בה� היעשתשבוחרות  יקבע כי האמירה שנשי� הוא
  . תלמציאו

ל את ביצועה של ול וכו נית� לראות כיצד העול� הרעיוני הפמיניסטי דוחה מכ,לסיכו�
FGM .�� יעליית קרנה של התנועה הפמיניסטית והתבססות� של הרעיונות הפמיניסטי, כ

י� הובילו לדחייה גורפת של מנהג זה ברוב המדינות י� הרדיקליי� והפמיניסטייהליברל
� לנחרצתה הובילו להתנגדות ילאלווה התוי הנרחב שדחייה זו והגינ. המערביות FGM  ג�

  .מערביות שבה� אקט זה נפו� מאוד�במדינות לא

  בישראל FGM. ד

. זהבה� ממצאי� המעידי� על קיומו של מנהג שמחקרי� שוני� מצאו בישראל שתי קהילות 
  . ב היא הקהילה הבדואית שבנגאחרתהקהילה האחת היא הקהילה האתיופית והקהילה ה

 על י�בקרב הקהילה האתיופית נמצאו נשי� מבוגרות הנושאות סימני� וצלקות המעיד
 העידו אות� נשי� כי באתיופיה משפחת� בתשובה לשאלות. בצעירות� FGMכ� שה� עברו 

ע� .  בקרב הקהילות היהודיותג� והוא היה נפו� ,הייתה שותפה לקיומו של מנהג זהאכ� 
� על קהילה זו מלמדי� שמנהג ה מחקרי� עדכניי� שנערכו,זאתFGM פסק לחלוטי� ע� 

 כל ואכ� בקרב נשי� אתיופיות צעירות לא נמצא ,עליית� של האתיופי� למדינת ישראל
  56.ג� באר�המנהג סממ� היכול להעיד על המשכיותו של 

. היא זו של השבטי� הבדואיי� שבנגב FGM שבה נמצאו סממני� אחרתהאוכלוסייה ה
� שוני� בשטחי י שבטי� בדואי שישהגוריו��חוקרי� מאוניברסיטת ב�מצאו  1995בשנת 

 
56  Julia Applebaum, Hagit Cohen, Michael Matar, Yones Abu Rabia & Zeev Kaplan, 

Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder After Ritual Female Genital Surgery Among 
Bedouin in Israel: Myth or Reality?, 10 PRIM. CARE COMPANION J. CLIN. PSYCHIATRY 

(2008).  
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נקולוגית לנשי� י חוקרי� אלו ערכו בדיקה ג57.זהבה� נפו� מנהג ש, הנגב של מדינת ישראל
 �בתו� מחקר. משבטי� שוני� וביקשו מה� לענות על שאלו� התוהה על ממדי התופעה

מנהג מקובל ושכיח עד ב  מדוברוכי FGMמצאו החוקרי� כי באות� השבטי� מתקיימת 
 לאחר שה� דהיינו, 17� ל12 �גיליה מבוצע בנשי� בי� מעשהבשבטי� הללו ה. מאוד

   58.א� לפני שה� נישאות, מקבלות בפע� הראשונה את המחזור החודשי שלה�
 במחקר לימד כי ה� מתכננות להמשי� את המנהג  שהשתתפוהשאלו� שמילאו הנשי�

, FGMלעבור " נהיתזכ"ת גדולה בכ� שג� בנותיה� ונכדותיה� הזה בעתיד ורואות חשיבו
�אות� נשי� העידו כי ה, ע� זאת. כנהוג בשבט�FGM אינה בנותיה� עבור שה� מתכננות 

   59.אלא רק חיתו� קל וסמלי באזור הדגדג�, כוללת הוצאה של רקמות עור
 לבחו� את כדיחזרו אות� חוקרי� לאות� שבטי� , 2010בשנת ,  שנה מאוחר יותר15
אלה של המחקר זה להמחקר הרצו להשוות את תוצאות ה� . ואת שכיחותההתופעה היק� 

  החוקרי� חזרובמחקר החדש. מאפייני התופעהב  כלשהו ולראות א� התרחש שינויהקוד�
נקולוגית שלוותה במילוי יה� ערכו בדיקה ג – 1995�וביצעו את אותו הלי� שביצעו ב

   .שאלו�
 הנשי� שנבדקו לא נמצאה 132 מתו� :היו מפתיעות ומתמיהות מאודתוצאות מחקר זה 

ע� . הכוללת חיתו� דק בלבדכזו , ג� לא מצומצמת וסמלית, FGM אישה אחת שעברה ול#
אלו העידו על .  כי ה� מכירות את התופעהוהשאלוני� שמילאו אות� נשי� לימד, זאת

מאות� נשי� שייכות לשבט דות אחוא� סיפרו כי  FGMהיכרות� ע� נשי� צעירות שעברו 
   60.שלה�

  נעלמה כליל בקרב האוכלוסייה הבדואיתFGMמסקנת החוקרי� ממחקר זה הייתה כי 
 �, העובדה שהנשאלות העידו שה� מכירות נשי� שעברו את הטקס, ואול�.  שנה15במהל

ה  מעלות תהיות בנוגע למסקנ,נמש� זה מאות בשני�הוהעבודה שמדובר במנהג עתיק יומי� 
  .העלו החוקרי�ש

, FGMמנתוני� אלו נית� ללמוד שאמנ� בישראל אי� תופעה רחבת היק� של , לסיכו�
 �אי לכ� אטע� שלאור הבעייתיות הנורמטיבית של אקט . תופעה מוכרת בנו� הישראליהא
מ� הראוי לתת על כ� את הדעת באמצעות עיגו� חקיקתי , )מאמרהכפי שהוצגה בתחילת (זה 

   .בדי� הפלילי

 
57  A. Asali et al., Belmaker RH, Ritual Female Genital Surgery Among Bedouin in Israel, 

24 ARCH. SEX BEHAV. 571 (1995).   
58  Applebaum, Cohen, Matar, Abu Rabia & Kaplan ,56ש "לעיל ה.  
59  www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090220090748.htm. 
60  Asali et al. ,57ש "לעיל ה.  
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  FGMהער� החברתי המוג� באמצעות האיסור על . ה

  הערכי� המוגני� ותפקיד�. 1

ערכי� חברתיי� מוגני� הנ� נורמות מוסריות הנהוגות ומקובלות בחברה מסוימת ומצויות 
הנ� חשובי� ומרכזיי� ש ,ערכי� אלוהחברה מבקשת להג� על  61.בגרעינו של האיסור פלילי

ערכי� , לאמתו של דבר. �התממשותכדי להבטיח את וק� תלה� היא מעוניינת להעניק ו, הב
  מוגדרת מלכתחילהסיבה המרכזית שבגינה התנהגות מסוימתה  ה�אלו והרצו� להג� עליה�

ערכי� אלו ,  על כ� נוס�62.המטילה על העובר עליה אחריות בפלילי�, כעבירה פלילית
מעניקי� למדינה את וה� ה, נותני� את הלגיטימציה להגדרת התנהגות מסוימת כעבירה

   63.הזכות להעניש את העובר עליה
 על הפונקציה הכפולה מעידה, המשפט הפלילי ותפקיד�על פי של עבירות , הגדרה זו

 סנקציה על התנהגות בהטלת ה� : האזרחי�� שלשל הכלי הפלילי בהכוונת התנהגות
לות באותה וה� ככלי שיקו� של הנורמות שאינ� מקוב, המוגדרת כלא ראויה ופוגענית

רק כאשר נורמה מסוימת . זה בזההיבטי� הללו תלויי� וקשורי� השני . החברה הנתונה
רק אז נית� להכיר בה , היא אינה ראויה ויש לנקוט צעדי� למיגורהשמקבלת הכרה חברתית 

 המשקפת את ,זו מגדירה התנהגות מסוימת. המצמיחה עבירה פלילית, ג� כנורמה משפטית
   64.סנקציה פליליתחלה נהגות אסורה שבגינה כהת, אותה הנורמה

של דיני העונשי� של מדינה מסוימת ושמבחינת� של  להסיק נית�, מתיאור מהל� זה
נית� להבי� מה� הנורמות המקובלות , היקפ� ומידת חומרת�, �העבירות המעוגנות בה

נשי� של מבט אל עבר דיני העו.  לבי� עצמ�באותה החברה ומהו היחס שבי� הנורמות הללו
חברה מסוימת יכול לספק מעי� מפת דרכי� של התפיסות החברתיות המקובלות באותה 

עד שזו בוחרת לנקוט ,  אילו ערכי� נחשבי� לכה מהותיי� בחברה נתונהולהראות, החברה
   .צעדי� פליליי� כלפי הפוגע בה�

שיש קביעה תיאורית זו על תפקיד הדי� הפלילי יכולה ללמד על תפקיד חשוב נוס� 
תפקיד זה יכול .  הפיכת נורמה חברתית רצויה לנורמה מוגנת–להגדרת העבירה הפלילית 

 אינהנורמה זו א� . להיות לעזר כאשר חברה מזהה התנהגות המשקפת נורמה שאינה רצויה
זו יכולה , רצויה ברמה המצדיקה התערבות שלטונית לפי מכלול הערכי� של אותה החברה

 
  ). 2009 (93 גילוי עריותלימור עציוני   61
חיבור לש� קבלת דוקטור  (187 עיקרי מבנה וארגו� של העבירות הספציפיות קרמניצר רדכימ  62

   ).1980, למשפטי�
תפקידו וחשיבותו של הער� החברתי במוג� בדי� הפלילי נית� , לדיו� מורחב על משמעותו  63

  . 99–93' עמב, 61ש "לעיל ה, ילפנות לעציונ
  .94 'בעמ, ש�  64
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ת על ידי הבחירה להפו� את ההתנהגות המבטאת אותה לעבירה להפו� אותה לנורמה מוגנ
  . פלילית הנושאת סנקציה עונשית

  FGMבה� פוגעת שהערכי� הראויי� להגנה . 2

FGMאינטרסי� אלה עומדי� בבסיסה .  פוגעת באינטרסי� חשובי� רבי� הראויי� להגנה
י לאות� תפיסות כ� הגנה עליה� אינה אלא מת� ביטו ועל, הערכי של החברה הישראלית

 כמו דימומי� וזיהומי� , סיבוכי� שוני�בשל. חיי האד�של  פוגעת בער� FGM. יסוד
�מדובר בסכנה .  חייה� של נשי� רבות נתוני� בסכנה,המתרחשי� בעקבות ביצוע ההלי

 גודלמעידי� על ) 30%�  ל15%בי� (הלי� זה של נתוני התמותה הגבוהי� כתוצאה ו, ממשית
   65.הסיכו�

FGM66.וגעת בשלמות גופ� של הנשי� העוברות אותה ובזכות� לחופש מעינויי� פ  �הלי
 67.תפקוד גופ� בעתידעל אשר לו השלכות מרחיקות לכת , מו� שלא לצור�בגופ�  מטיל הז

בגופ� פגיעה והנשי� העוברות אותו נותרות , ג� כאשר ההלי� עצמו עובר ללא סיבוכי�
הטבעית ליהנות מקיו� יחסי מי� ולהגיע לסיפוק  באיבוד יכולת� המתבטאת, קשה במיוחד

   68.מיני
�ש העובדה  היא לתופעה זוקשי�אחד הביטויי� הFGM פוגעת בבריאות� של הנשי� 

�נתוניו של ארגו� הבריאות העולמי מלמדי� ש, כאמור 69.העוברות אותהFGM גוררת 
אלה עולות ה� בטווח בעיות .  ג� יחדפיזיות ונפשיות, אחריה בעיות בריאותיות קשות ורבות

אמנ� חלק� ,  על כ� נוס�70.במהל� חייה�, טווח הארו�בוה� , הקצר שלאחר ביצוע האקט
א� ע� זאת יש , ביצוע לא סטרילי ולא מקצועי של ההלי�של תוצאה ה� של הבעיות הללו 

שהנ� אינהרנטיות לביצוע ) בייחוד מאלו הבאות לידי ביטוי בטווח הארו�(בעיות רבות 
  . מגר היבט זהיומודרני לא " מערבי"באופ�  FGMג� ביצוע ,  אי לכ�.הפעולה

 פוגעת FGMלאור השיח החוקתי המתפתח בשני� האחרונות נית� לטעו� בביטחו� רב כי 
 נעשית ברוב FGM. � לאוטונומיה ובכבוד�בזכות, בחירות של הנשי� העוברות אותה
הסכמה תקפה ומודעת לביצוע  לתת שאינ� יכולות, המוחלט של המקרי� לילדות קטנות

הסכמה את הקשה לראות ,  מתבצעת בגיל מאוחרFGMג� במקרי� שבה� . ההלי� בגופ�
שבה� כלי של החברות ר הפטריא� זאת לאור אופיי,נובעת מבחירה חופשית אמתיתכ הניתנת

 
65  Hess ,7ש "לעיל ה. 
66  Wellerstein ,9ש "לעיל ה.  
  .ש�  67
68  Dorkenoo & Elworthy ,15ש "לעיל ה .   
69  Wellerstein ,9ש "לעיל ה.  
70  Trueblood ,4ש "לעיל ה. 
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 , מנהג זה וההשלכות השונות שיש לבחירה שלא לעבור את ההלי� בחברות אלהמתבצע
� של  פוגעת בזכותFGM 71).חוסר יכולת להינשא ואיבוד הזכות לרשת, חר� (כמתואר לעיל

הבחינה הנורמטיבית שנעשתה בפרק מ.  מהפליהות להיות חופשי� לשוויו� ובזכותנשי�
שומר על מעמד� הנחות של הנשי� בחברה ומונע  FGM התפקיד החברתי של עולה כיהשני 

 נשאר אינושוויו� זה � אי72. של הגברי�מה� את היכולת לזכות במעמד חברתי השווה לזה
   73. ומשפיע עליה� בחברהי� אחרתחומי�אלא הוא מקי� ג� , רק בספרה המינית

אוטונומיה אישית נגזרת ג� הזכות וחירות , מאותו שיח חוקתי הבוח� שאלות של כבוד
�התופעת . להורותFGM לאור הנתו� המלמד כי . פוגעת בזכות להורותFGM  מגבירה את

נית� לראות אקט זה כפוגע ביכולתה של האישה , כויי� לתמותת הוולד במהל� הלידההסי
חייה של האישה הכורעת ללדת נתוני� ג� ה� , FGMלאחר שעברה , מלבד זאת. �להפו� לא

מסוכנת להמנהג הופ� את הלידה , לעיל שהוזכרה , מלבד הפגיעה בער� חיי האד�74.סכנהב
 בכ�.  סיכו� חייה שלהובי�בי� מימוש הזכות להורות בפניה בחירה ומציב , לחיי האישה

מהיבט ,  פגיעה נוספתזה משו�מנהג יש בולכ� ,  להטיל מורא על נשי� יולדותFGM עשויה
  . בזכותה של האישה להורות, אחר

פוגע בזכויות בסיסיות של האד� באשר הוא ה מעשה נפשע היא FGM ניכר כי ,א� כ�
 כל תופעה שיש ; של כבוד וחוס� בעול� המערבי המודרנימקו�לה�  זכויות אשר קנו ,אד�

אי� לה מקו� בחברה מערבית ומודרנית ובמערכת , בה כדי לאיי� זכויות בסיסיות אלו
  .המשפט המייצגת אותה

  מקומו של המשפט הפלילי . 3

כלל ומדינת בפוגעת בערכי� ואינטרסי� רבי� אשר החברה המערבית  FGM ,כאמור לעיל
לאור הכרה זו נית� ללמוד על חשיבותו של עיגו� .  להג� עליה�ותשואפישראל בפרט 

ממלא המשפט ש את התפקידי� השוני� ובכ� יממשחקיקתי שיאסור על קיו� מנהג זה 
   .כפי שפורטו לעיל, הפלילי

יביא להטלת סנקציה  FGM ביצועעיגו� בחוק האוסר , בהתא� לתפקיד הראשו� שצוי�
 התופעהובכ� תפעל לצמצו� , ביצועומכזו תיצור הרתעה סנקציה . כנגד מבצעי האקט

  . בישראל

 
 .ש�  71
  .44ש "לעיל ה, "תשוקה וכוח"מקינו�   72
  .45ש "לעיל ה, "הנאה תחת פטריארכיה: מיניות פורנוגרפיה ושיטה"מקינו�   73
74  Coffey ,6ש "לעיל ה.  
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 הצהרה יהיה FGMאיסור על . העיגו� האמור יממש ג� את התפקיד השני שהוזכר לעיל
ובכ� יבטא את ,  נורמה שאינה מקובלת במדינת ישראלוהנ FGMלפיה ביצוע שחברתית 

  .התפיסות המקובלות בחברההוקעת האקט על ידי החברה ויוציאו מחו� למפת הדרכי� של 
תספק הגנה לשורה ארוכה של ערכי� ג� בישראל  FGM ביצועהגדרת נורמה האוסרת 

שלמות ,  חיי האד�כי� שלערה לציי� אתבי� אלו נית� . העומדי� בבסיס החברה בישראל
ערכי� אלה . הזכות לאוטונומיה והזכות לשוויו�, חירות הפרט, הזכות לבריאות, הגו�

ת הגנה יכ� איסור של אקט זה ישמש מטרי ועל, FGMעה חמורה בעת ביצוע נפגעי� פגי
  . לאות� ערכי�

נורמות שהיות . באמצעות עיגונו של איסור מעי� זה תחוזק ההגנה שניתנת לאות� נורמות
 לידי ביטוי באיסורי� הגנה הבאה(אלו כבר הוכרו כנורמות מוגנות בחברה הישראלית 

� שהוצאת הנית� לטעו�, )פליליי� רבי�FGM הטבעי  אל �מחו� לחוק הנה א� המהל
   .ולעשות

  שאלת ההפללה. 4

 לבחו� אילו התנהגויות ראוי שתסווגנה כעבירות ונועדה, שאלת ההפללה הנה רבת חשיבות
 ,שינויי� חברתיי� ותפיסות משפטיות הנ� דינמיי� ומשקפי� מצב קיי�. פליליות ואילו לאו

יות המסווגות כפליליות בזמ� נתו� ייתכ� ויסווגו כנורמליות התנהגו. היכול להשתנות בעתיד
יש לנקוט משנה זהירות כאשר ניגשי� ,  משכ�75.ומקובלות חברתית ומשפטית בזמ� עתידי
  . לבחו� מדוע התנהגויות מסוימות אסורות

 � האחד דר� בחינת פסקת –בשני מישורי�  FGM הפללתל בנוגעבדיקה כזו אבקש לערו
 דר� בחינת הפרמטרי� אחר וה76, כבוד האד� וחירותו:יסוד� לחוק8 ההגבלה שבסעי�

  77."פסקת ההפללה"הנוספי� המוצעי� ב
כבוד האד� : יסוד�פסקת ההגבלה מבקשת לשמור על זכויות האד� המנויות בחוק

ומעגנת בתוכה )  למשל חופש הביטוי78,ואלו הנגזרות מה� על דר� הפסיקה(וחירותו 

 
) 3(351 'שעוג� בס, י�י בולטת לכ� הנה האיסור הפלילי על קיו� יחסי� הומוסקסואלהדוגמ  75

 ואשר ,"סטייה מדר� הטבע"תחת הכותרת ) בנוסחו המקורי (1977–ז"התשל, לחוק העונשי�
 .1988בשנת   לחוק העונשי�22' ו לתוק� של תיקו� מסנמחק כליל ע� היכנס

 .150ב "ח התשנ"ס, כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק  76
 –טיעו� חוקתי נגד הפללה : פסקת ההפללה" אס� הרדו� ורא" פסקת ההפללה"להרחבה על   77

הרדו� : להל�) (2012 (243מב משפטי� " גבולות המשפט הפלילי וגבולות פסקת ההגבלהעל 
הצרה חוקתית של הדי� : הפרקטיקה של פסקת ההפללה"אס� הרדו� ; ") ההפללהפסקת"

 הסניגור"  המחשה באמצעות בחינת האיסור על צריכת זנות במבחני פסקת ההגבלה–הפלילי 
 .")הפרקטיקה של פסקת ההפללה"הרדו� : להל�) (2012 (4, 182
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מבח� : יותה של כל הוראת חוק היכולה לפגוע בזכויות אלוחמישה מבחני� לבדיקת חוק
מבח� התכלית ומבח� המידתיות , מבח� ההלימה, מבח� ההסמכה, הפגיעה בזכויות

מבח� ההכרחיות ומבח� , מבח� ההתאמה הרציונלית: המחולק לשלושה מבחני משנה(
  :79הל� קובע כדל כבוד האד� וחירותו:יסוד�חוק ל8סעי� ). המידתיות במוב� הצר

 בחוק אלא ]מבח� הפגיעה בזכויות [זה יסוד�חוק שלפי בזכויות פוגעי� אי�
, ]מבח� ההלימה [ישראל מדינת של ערכיה את ההול� ]מבח� ההסמכה[

 הנדרש על עולה שאינה ובמידה, ]מבח� התכלית [ראויה לתכלית שנועד
  .בו מפורשת הסמכה מכוח כאמור חוק לפי או, ]מבח� המידתיות[

 FGM נית� לראות כי יצירת עבירה פלילית ספציפית בחוק העונשי� האוסרת קיו�, א� כ�
הפגיעה בזכויות חשוד או נאש� איננה שונה מזו המתרחשת . עונה על דרישות מבחני� אלו

בגי� כל עבירה פלילית אחרת שעניינה פגיעה פיזית בגופו של אד� אחר ומעוגנת בחוק 
אי� חולק על . ה בחוק העונשי� עונה על מבח� ההסמכהעיגו� עבירה חדש. העונשי� זה מכבר

שתוצאתו נזק , עיוות גופני ופגיעה באוטונומיה, כ� שאיסור פלילי על מעשה הגור� סבל
מדינה , אכ� הול� את ערכיה של מדינת ישראל, לעתי� בלתי הפי�, רגשי ופסיכולוגי, פיזי

זכויות האישה והגנה על , ד האד�כבו, הרצו� החופשי, הדוגלת בכיבוד האוטונומיה האישית
הנה , או הפסקתו המוחלטת של ההלי�, ישראלב FGM ירידה ניכרת בביצוע, משכ�. קטיני�

כגו� , כ� קבעו ג� מדינות מערביות נוספות. תכלית ראויה ליצירת נורמה פלילית חדשה
� הנורמה הפלילית החדשה תועמד במבח. צרפת ועוד, שוודיה, בריטניה, ארצות הברית

) העתידית(א� לש� ההמחשה אניח כי הענישה , המידתיות לאחר ניסוחו של המחוקק
  .המוצעת אכ� תהא מידתית ביחס לחומרת העבירה

באופ� המתאי� יותר  פסקת ההגבלה ה של מבקשת להרחיב את מבחני"פסקת ההפללה"
) ידיתהעת(זאת על ידי בחינה קרובה יותר של הנורמה הפלילית , לדי� הפלילי ותכליתו

  : בהקשר זה עולות ארבע שאלות עיקריות80.המוצעת לחיקוק
 הנזק ,ההתנהגותבחינת באמצעות  שאלה זו נבדקת –? מזיק הנדו� ההתנהגות סוג הא�

התנהגות הכוללת חיתו� של איבר המי� הנשי , כאמור לעיל. ביניה� הסיבתי הקשר עוצמתו
איי� גרידא הנה מסוכנת ואכזרית של קטינה שלא על ידי רופא מנתח מוסמ� ולצרכי� רפו

 
כ� .  והערות השוליי� ש�253' בעמ, 77ש "לעיל ה, "פסקת ההפללה"הרדו�  בהקשר זה ורא  78

כבוד האד� : יסוד�עיוני� בחוק  – ערכיה של מדינה יהודית ודימוקרטית"כה� ' חיי� הראו 
  .)1994 (9 ספר היובל הפרקליט" וחירותו

 . כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק  79
 .6–5 'בעמ, 77ש " לעיל ה,"הפרקטיקה של פסקת ההפללה"הרדו�   80
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במקרי� המערבי� חיתו� (היא גורמת לקטינה נזק גופני חמור ובלתי הפי� . כשלעצמה
  .שלא היו נגרמי� לה לולא התנהגות זו, ונזק נפשי ורגשי חמור) והסרה

 שאלה זו –? לדר� ההפללה יצאה הנזק שבעטיו את למנוע מסוגל הפלילי הדי� הא�
סוג  את למנוע מסוגל הפלילי הדי� א� בודק "אכיפ#ת"ה  משתנה:ני�משת שני דר�נבדקת 

 איסו�,  תפיסת�,עברייני� איתור: עבודתו שיטות � שלמימוש בעזרת הנדו� ההתנהגות
 מבח� או" הֶיֶתר�צרות" מבח�של  משתנהה; ההתנהגות את שתצמצ� וענישה ראיות

. אחרי� התנהגות סוגי �בגי ממילא נגר� נזק אותו א� בודק" הסלקטיבית הפללה"ה
אכ� הדי� הפלילי יכול למנוע , אשר לחלקה הראשו�: התשובה לשאלה זו שונה בשני חלקיה

כפי שנעשה בעבירות דומות המערבות , את סוג ההתנהגות באמצעות מימוש שיטות עבודתו
 התשובה משתנה 81;בקטינה ואשר מתבצעות לרוב בחדרי חדרי�, אינטימית, פגיעה גופנית

 FGMאמנ� יש אלמנטי� משותפי� לעבירה המוצעת של . ע לחלקה השני של שאלה זובנוג
לעבירה המוצעת יש , א� כפי שאבקש לטעו�, ולעבירות הקבועות זה מכבר בחוק העונשי�

ומ� הראוי לעגנה בחוק העונשי� , מאפייני� מיוחדי� וספציפיי� המקני� לה אופי שונה
  82. בחלק הבאאפרט זאת בהרחבה. כעבירה בפני עצמה

 לסוג ותמריצי� תנאי� של מראש למשל הסרה – ?הנזק למניעת נוספות דרכי� יש הא�
 תמריצי� יצירת  אובזמ� אמת ההתנהגות על פיקוח ,חינו� של בדר� כגו�, הנדו� ההתנהגות

מ� הראוי לבחו� . משק� טיפול או ההתנהגות על פליליות לא הטלת סנקציות כגו� שליליי�
כפי שלא נית� למגר פגיעה מינית דר� חינו� , � שיסייעו במיגור התנהגות זואמצעי� נוספי

. א� ורק באמצעות חינו� והסברה, או עבירות תקיפה וחבלה, מיני או שיקו� גרידא
א� לא די בה� כאשר מדובר , האמצעי� המנויי� לעיל הנ� בעלי חשיבות וער� מוס�

  .בהתנהגות חמורה כזו
ה פגיעת הבנת דר� – ?הנזק למניעת ביותר הטוב הפתרו� מהו: לבסו� נשאלת השאלה

הער� , לדידי. האיסור שנובעת מאכיפת  והפגיעההאיסור קיו� מעצ� נובעת ההההפלל של
כחברה המקדשת את כבוד האד� . שבקיו� האיסור עולה על הפגיעה הנובעת מעצ� קיומו

געת פגיעה כה חמורה עלינו למגר מקרבנו כל התנהגות הפו, והאוטונומיה האישית שלו
  .במיוחד כאשר מדובר בקטינה הזקוקה להגנת החוק, באד�

 
 כמהובי� זו המתרחשת ב FGMהפגיעה המתרחשת באמצעות אופ�  בי� דומי� אלמנטי�יש   81

 הנעשית ני�רגשית ופסיכולוגית בקטי ,פגיעה גופניתהכוללות בחוק העונשי� עבירות אחרות 
 או חבלה )יזית קשהפגיעה פ (חבלה חמורה) פגיעה בקטי� בסתר(גילוי עריות  :כגו�, בסתר

ובמקרי� מסוימי� חובת הורה או אחראי ) כאשר מדובר בקטי� נפגע(בנסיבות מחמירות 
 .)כאשר מדובר בהורה או אחראי פוגע או שאינו מונע את הפגיעה (לקטי�

  .העיגו� חקיקתי בישראל עקרו� החוקיות והצור� : ופרק, להל� ורא  82
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  עקרו� החוקיות והצור� בעיגו� חקיקתי בישראל. ו

א� . FGMביצוע של מאז הקמתה של מדינת ישראל לא נקבעה נורמה האוסרת במפורש 
, � המבצעי� מנהג זהישמצא שישה שבטי� בדואי, 1995לאחר פרסומו של המחקר משנת 

לא בדרכי� א� לא באמצעות העמדה לדי� פלילי ו – תופעהאת הלא נעשה ניסיו� למגר 
 לטעו� כי בישראל נית� להעמיד לדי� על ביצוע אקט זה באמצעות אפשראמנ� . אחרות
 להראות כיצד צורה זו אבקשא� להל� , כגו� עבירת גרימת חבלה,  אחרות קיימותעבירות

�ה שבהנחה שתופעת אטע�. החוקיותשל העמדה לדי� נוגדת את עקרו�  FGM הנה תופעה
  .  עבירה חדשהשליש צור� בעיגו� חקיקתי נפרד , &שראוי למגר

עקרו� החוקיות קובע כי לא נית� לייחס לאד� העושה מעשה מסוי� עבירה פלילית 
  תק�בו נעשה כבר היה חוקשמעשה ובמקו� הביו� ביצוע  אלא א�,  על כ�ולהענישו
קרו� זה נובע מההכרה בחומרת י ע83. עונש מוטלכעבירה פלילית שבגינה אותוהמגדיר 

 ולכ� קובע את התנאי� ,)ת האיסורבמקרה של הפר(האיסור הפלילי והשלכותיו הפוגעניות 
אי� "תנאי� אלו מוודאי� כי יתקיי� הכלל . בה� מותנית פליליותו של מעשה מסוי�ש

 את הביטחו� הראוי בחברה דמוקרטית אל  ובכ� מקני� לאזרחי�,"עונשי� אלא א� מזהירי�
, התקיימותה של נורמה תקפהאפוא את  עקרו� החוקיות מוודא 84.מול שרירותו של השלטו�

  .על מנת להעמיד לדי� על עבירה פלילית, ה� מבחינת הזמ� וה� מבחינת המקו�
יש לקיי� , בהגדרת עקרו� החוקיותש להגשי� ולממש באופ� מלא את התנאי� כדי
הקובע שעל כל חוק , הראשו� שבה� הנו עקרו� הפומביות.  עקרונות הנגזרי� ממנושלושה

על החוק להיות  – שניה.  להגיע לידיעת החוק,במאמ� סביר,  יוכלהאזרחשכ� , להיות נגיש
 לדעת  הקורא אותו יוכלהאזרחש כ� ,מפורט ולכלול את תיאור העבירה על כל מאפייניה

פרשנותו של  – שלישיה. אותה חברה ומהי זו האסורהולהבי� מהי ההתנהגות המותרת ב
 עקרונות אלו חשובי� במיוחד לאור 85. ללשונולהיצמד ככל הנית�צריכה החוק הפלילי 

   .ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות פלילית ומענישה�העיקרו� הקובע כי אי
�ה איסור ו שלטענתי שאכיפתאת  להל� אעג�FGM  באמצעות הדי� הקיי� תפגו�

היבט הדורש מהחוק להיות באבקש להראות שפגיעה זו מתרחשת בעיקר . עקרו� החוקיותב
קרו� ילאור ע. התנהגותואת כ� שיוכל לאפשר לאזרח להכווי� , ספציפי ומדויק ככל האפשר

 
  ). 1984,  אכר�( 1 יסודות בדיני עונשי�ז פלר "ש  83
 .1 ' בעמ,ש�  84
כא לחוק העונשי� העוסק 34'  להרחבה על עקרו� הפרשנות בפלילי� ועל ס.1 ' בעמ,ש�  85

; )2002 (347 יז מחקרי משפט" על פרשנותה של הוראה פלילית"בפרשנות ראו אהר� ברק 
 ועל עברה לדבר הסיוע על חקיקה לדבר כמסייע המשפט בית "לבנו� ליאתו קרמניצר מרדכי

  ). 2002 (430 יז מחקרי משפט" בפלילי� הפרשנות
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צעדיה� כ� שידעו איזו התנהגות נחשבת את זה על החוק להעניק לאזרחי� אפשרות לכלכל 
  .סנקציה מצד רשויות המדינהביא להפעלת יאסורה וביצועה 

 שהעבירה הקרובה ביותר שבאמצעותה נית� לעג� איסור על עולהמעיו� בחוק העונשי� 
 בחינת לשו� החוק מלמדת 86".החובל בחברו חבלה חמורה" היא עבירת FGMביצוע 

באמצעות  FGM לששמבחינה משפטית טכנית לא אמורה להיות כל בעיה בעיגו� האיסור 
  . עבירה זו

הבעייתיות הרבה בשימוש , סוגיית הפירוט המעוגנת בעקרו� החוקיותבשל , ע� זאת
נית� לטעו� שהאיסור על גרימת .  בולטת לעי�FGMבעבירה זו לצור� אכיפת איסור על 

לתחומיו נוגדת את העיקרו� הנגזר מעקרו�  FGMולכ� הכנסת, חבלה חמורה הנו איסור כללי
.  מפורט ולכלול את תיאור העבירה על כל מאפייניהלפיו החוק אמור להיותש, החוקיות

ה מנעד כה רחב ינראה שהתכלית המצדיקה הוראת חוק כללית המכנסת תחת, האמורלאור 
דרכי� המביאות מגוו� ה  אתשל איסורי� הנה היעדר יכולתו של המחוקק לצפות מראש

בו שבהלי� וזאת כאשר נית� מבחינה חברתית להיות אדישי� להבדלי� , לחבלה חמורה
  . יונגרמה ובתוצאות

�המנהג , מנגדFGMהוא אינו כולל את , כאיסור כללי, ראשית.  אינו מקיי� תנאי� אלה
נית� , כיוו� שמדובר בהלי� נפו� בחברות מסוימות, שנית. תיאור העבירה על כל מאפייניה

יביע את ראוי ש, מכיוו� שסביר שהמחוקק מודע לקיומו,  על כ�נוס�. בהחלט לצפותו מראש
והוא נושא עמו ,  הנו בעל אופי ייחודיהאקט, שלישית. עמדתו המפורשת כנגד ביצוע האקט

כמו ג� תוצאותיו החברתיות , המניעי� לקיומו ייחודיי�. מאפייני� תרבותיי� שוני�
לא יהיה ראוי להכניס מנהג זה לתחומה , ככזה. לטווח הקצר ולטווח הארו�, והבריאותיות

ולא נית� לומר שעל המשפט להיות אדיש , סור על גרימת חבלה חמורהסל כאי�של עבירת
הנעשית לעתי� במטרה מוצהרת לרס� את מיניות  FGMאי� די� . להבדל בהלי� ובתוצאותיו

  .כדי� פגיעה שנעשתה כלאחר יד, האישה
במדינת ישראל חיה . יי� זה מאות שני�אנפו� בקרב שבטי� בדוזה מנהג ,  על כ�נוס�
 �לאור� שנות קיומ. שבטי� לפחות נוהגי� לקיי� מנהג זהושישה , ית ענפהא בדוהיאוכלוסי

לא , מעשהשל רשויות החוק במדינת ישראל לא נעשה כל ניסיו� להעמיד לדי� את מבצעי ה
. באמצעות הוראת החוק האוסרת גרימת חבלה חמורה ולא באמצעות הוראת חוק אחרת

  לאזרחחברתית מוגנת להיות פומבית ונגישהעל נורמה , פי עקרו� החוקיות  על,כאמור
הוראת החוק האוסרת , שתיקת החוק בנושא לאור� השני�של כתוצאה . במאמ� סביר

, התופעהגרימת חבלה חמורה לא מימשה את ייעודה כמכווינה התנהגות בניסיו� למנוע את 

 
 . לחוק העונשי� 333 'ס  86
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שינוי בהיעדר , לכ�. לפיה אי� מדובר בפעולה אסורהש האזרח הצטיירה תמונה לעיניו
  ". אי� עונשי� אלא א� מזהירי�"לפיו שתחילת האכיפה תהווה הפרה של הכלל , בחקיקה

כמוב� לטעו� שהאזהרה לאזרחי� ניתנה כבר ע� הכנסת האיסור לגרימת  נית�, לכאורה
 להעלי� עי� מהתופעה  כאמור רשויות החוק בחרו,אול�ו. חבלה חמורה לחוק העונשי�

תחילת אכיפה בכפו� להוראה זו . ג תועד במחקרי� שוני�ג� לאחר שהמנה, לאור� השני�
 להטלת סנקציה פלילית כנגד אזרחי� בגי� פעולה שמבצעיה קיבלו את הרוש�  אפואתוביל

  . נחשבת לעבירהאינהשהיא כלל 
 טענה כנגד הכנסת האיסור על וסי�נית� לה,  הנוגעי� לעקרו� החוקיות,טיעוני� אלהל
FGM טענה זו נוגעת לשמירה על הערכי� . ת חבלה חמורהתחת חסות האיסור לגרימ

איסור זה נועד להג� על שורה , כפי שתואר לעיל. FGMהמוגני� שבבסיס האיסור הנדרש על 
בי� השאר הוזכרו הזכות לשוויו� . ביצוע ההלי�של ארוכה של ערכי� הנפגעי� כתוצאה 

תו� ייכלל ב FGMעל האיסור  א� מנעד ערכי� זה לא יקבל ביטוי בחוק. וחירות הפרט
 כדוגמת ,איסור זה ישק� רק את הפגיעה בערכי� פיזיי�. האיסור על גרימת חבלה חמורה

, ייתכ� שלהיעדר ביטוי זה לא תהיה השלכה מעשיתאמנ� . ער� חיי האד� או שלמות הגו�
בפגיעה בשוויו� הנגרמת כתוצאה , ולו ברמה ההצהרתית, אול� יש חשיבות חברתית להכיר

� ההכללת .האקטשל FGMבהוראה זו תחטא � לתפקיד המשפט הפלילי כמסמ�  לפיכ
  .נורמות רצויות

  משפט משווה. ז

עיו� בנעשה במדינות מערביות רבות מעלה כי תופעה אכזרית זו עלתה לסדר היו� הציבורי 
בפרק זה אסקור את האופ� שבו עיגנו מדינות מערביות שונות חוקי� . ולשיח משפטי ענייני

�ה במטרה להילח� בתופעת פליליי�FGM .החוק האמריקאי בנושא זהאפתח בסקירת , 
  . בעול�אחרות  ממדינות מערביות  נוספי� ניסיונות מענייני�כמהולאחר מכ� אציג 

   ארצות הבריתב FGMעיגו� חקיקתי האוסר . 1

 FGM  ביצועהברית את החוק הפדרלי הראשו� שאסר  העבירה ארצות1996בשנת 
ניה� הגירה מסיבית ממדינות אפריקה י וב,גורמי� שוני�מקה זו נבעה  חקי87.בתחומה

הברית ומודעות לנושא שנוצרה בקרב הציבור האמריקאי ומערכת  לתחומה של ארצות
 הגירה המונית של מהגרי� ממדינות ייתה ה1993� ל1990בי� השני� , ראשית. המשפט

 
87  Paresi ,21ש "לעיל ה. 
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�הברית כ חה של ארצותשני� הללו הגיעו לשטב. הברית אפריקה לתחומה של ארצות

 הגירה זו הביאה עמה 88. מהגרי� שברחו ממלחמות ומרעב במדינות המקור שלה�15,000
 והמערכות , מאלה הנהוגי� בהיה בעלת מאפייני� תרבותיי� שוני�יהברית אוכלוס לארצות
  .  להיערכות מתאימהנזקקו, וביניה� מערכת המשפט, השונות

 כאשר ביקשה ,� סערה ציבורית בארצות הבריתאישה צעירה מסודעוררה  1996בשנת 
שופט ממדינת . כפויה במדינתה FGM לה מקלט מדיני לאחר שברחה מאיו� של �שיינת

א� לאחר , ת למקלטו כי אי� היא עונה לקריטריוני� של זכא אמנ� קבע בתחילהפנסילבניה
בונל הגבוה החלטתו על ידי הטרינהפכה , שלווה בסיקור תקשורתי נרחב, רבלח� ציבורי 

 FGM מקרה זה פתח שיח נרחב בנושא 89.הברית והיא זכתה למעמד חוקי בארצות, ביותר
 הכירה ארצות בעקבות מקרה זה. ועורר את המודעות בקרב הציבור האמריקאי לתופעה זו

�הברית בFGM כמעשה רדיפה המצדיק מת� מקלט מדיני בתחומה .  
הסוגיה מצאה ביטוי ה� בחקיקה ו, בנושאהאירועי� הללו הובילו לחקיקה יחסית נרחבת 

החוק הפדרלי . הברית  וה� בחקיקה המדינית של חלק ממדינות ארצות90הפדרלית
עונש של עד מושת קובע איסור פלילי שבגינו הוא  .פרק העוסק בתקיפהמופיע בהאמריקאי 

 אפוטרופוס לעו, 18בילדות מתחת לגיל  FGMמבצע  לעאו קנס כספי / שנות מאסר וחמש
מסביר את , FGMחוק מפרט מהי ה 91.המאפשר לבצע אקט זה בילדות שתחת חסותו

ומורה על מהלכי� נוספי� ההלי�  של ,הפיזיות והנפשיות, ההשלכות הבריאותיות הקשות
חוק זה מורה על איסו� נתוני�  92.המקבילי� לאיסור הפלילי, במטרה למגר את התופעה

ועל יצירת תכניות  FGMנתונות בסיכו� לעבור הברית ה סטטיסטיי� על אוכלוסיות בארצות
האיסור הפלילי ובתקווה להוביל בדבר  � ליידע אותבמטרהחינוכיות באות� קהילות 

 מורה על הכשרת סגל רפואי שידע להתמודד ע� הבעיות ג�חוק ה. ת ערכית עמולהזדה#
�הבריאותיות הספציפיות הנובעות מFGM.93   

 נמתחה על החוק הפדרלי האמריקאי, ה לתופעהעל א� ההתייחסות המקיפ, ע� זאת
הנעדר ,  הטענה המרכזית שנשמעה היא שחוק זה נראה כחוק סימבולי.ביקורת לא מעטה

 
88  Carol M. Messito, Regulating Rites: Legal Responses to Female Genital Mutilation in 

the West, 16 BUFF. J. PUB. INT. L. 33 (1997/1998). 
89  Hope Lewis & Isabelle R. Gunning, Cleaning Our Own House: "Exotic" and Familiar 

Human Rights Violations, 4 BUFF. HUM. RTS. L. REV. 123 (1998).  
90  )1996( 116 A.C.S.U 18.  
91  Elizabeth A. Syer, The Status of the Crusade to Eradicate Female Genital Mutilation: A 

Comparative Analysis of Laws and Programs in the United States and Egypt, 22 PENN 

ST. INT'L L. REV. 843 (2004).  
92  Messito ,88ש "לעיל ה.   
93  Paresi ,21ש "לעיל ה. 



  ח "עתשט  משפט שערי  לימור עציוני

214  

חוק לא אסר על הורי� לקחת את ה,  ראשית94.אפקטיביות ממשית במיגור התופעה
� בכ� הוא מנע למעשה. ילדותיה� למדינות מחו� לארצות הברית במטרה לעבור את ההלי

 להרשות לעצמ� נסיעה למטרה שאינ� יכולות,  משפחות עניותבקרבאת ביצוע ההלי� רק 
מנהג לא הובכ� לא הבטיח ש, FGMהוא לא אסר על נשי� מבוגרות לעבור , שנית. זאת

, חוק לא הטיל חובת דיווח על רופאי�ה, שלישית. הברית יבוצע א� בתחומה של ארצות
 אינו יעיל הוא ולפיכ�,  ילדות שנמצאות בסיכו�לאתר במטרה, מורי� או עובדי� סוציאליי�

חוק זה לא התווה מכניז� של אכיפה ולא הטיל , לבסו�. במניעה מראש של מקרי� מעי� אלו
. על הגופי� שהיו אמורי� לאסו� נתוני� או לערו� פרויקטי� חינוכיי� לדווח על פעילות�

   . ביקורת זו א� יותרת מחזקהעובדה שא� לא מקרה אחד הגיע לידי התמודדות משפטית
חוקקו חוקי� ) 95 במספר23, 2016נכו� לשנת (מדינות רבות , חוק הפדרלי הלענוס� 

  . וולהדגיש מדינתיי� במטרה לחזק את האיסור הפדרלי
דיווחי� שוני� שלימדו כי של כתוצאה , FGMבמדינת מינסוטה חוקק איסור פלילי על 

חוק זה קבע . בה� מלי� את הנשי�ש, סוד� וסומליה, יש קהילות מהגרי� ממדינות אתיופיה
לפי לשו� . והוא חל ה� על קטינות וה� על נשי� בוגרות, FGMאיסור פלילי על ביצוע של 

הלי� זה יבוצע לכ� שהסכמתה את אישה בגירה אשר נתנה ג� נית� לתבוע , החוק כפשוטה
 בדברילות מהגרי�  על משרד הבריאות לספק מידע חיוני לאות� קה,לפי חוק זה. בה

ק מידע על האיסור הפלילי וההשלכות של המעבר ספול FGMההשלכות הבריאותיות של 
אלא , חוק אינו כולל ציו� מפורש של העונש הצפויה, ע� זאת .הברית עליו בשטחי ארצות

, � בכללא, לעתי� נדירותשהיות , עונש קבוענ� גוררי�  חלק מרשימה של חוקי� שאיהנו
חוק זה הוא היחיד , FGM  ביצועאי לכ� נראה שמכל החוקי� האוסרי�. תובעי� בגינ�

   96.המכיר באופ� כה ברור ומוצהר בכ� שהוא לא ייאכ�

 
 .ש�  94
 .Cal – קליפורניה; A.R.S. §§ 12-513, 13-705, 13-1214, 13-3620 –  אריזונה:המדינות ה�  95

Pen. Code § 273a, 273.4 ;קולורדו – Col. Rev. Stat. § 18-6-401 ;דלאוור – Del. Code Tit. 
 720 – אילנוי; O.C.G.A. § 16-5-27 – יה'ורג'ג; Fla. Stat. § 794.08 – פלורידה; 780 § ,11

Ill. Comp. Stat. 5/12-34 ;קנזס – K.S.A. § 21-5431 ;לואיזיאנה – La. R.S. 14:43.4 ;
 ,Minn. Stat. § 144.3872 – מינסוטה; Md. Code Health-Gen. § 20-601, 602 – מרילנד

ניו ; Nev. Rev. Stat. § 200.5083 – נבדה; Mo. Rev. Stat. § 568.065 – מיזורי; 609.2245
 N.Y. Public:  וג�N.Y. Penal Law § 130.85 –  יורקניו; N.J. Stat. § 2C:24-10 – רזי'ג

Health Law § 207(k) ; דקוטהצפו� – N.D. Cent. Code § 12.1-36-01 ; 21 –אוקלהומה 
Okl. St. § 760 ;אורגו� – Or. Rev. Stat. § 163.207 ;רוד איילנד – R.I. Gen. Laws § 11-5-2 ;

; Tex. Health & Safety Code § 167.001 – טקסס; Tenn. Code § 39-13-110 – טנסי
 .Wis. Stat. § 146.35 – יניה'מערב וירג; W. Va. Code § 61-8D-3A –ויסקונסי� 

96  Messito ,88ש "לעיל ה. 
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חל א� הוא , וכמו החוק הפדרלי, FGM לבצעבמדינת קליפורניה חוקק חוק האוסר ג� 
, חרותאבשונה מהחוקי� במדינות , מה שמייחד חוק זה. א� ורק על קטינות ולא על בגירות

חוק זה מצהיר במפורש . אודות החופש הדתיעל הוא העמדה הברורה שנקט אל מול טענות 
א� היא אינה דרישה דתית בא� אחת מהדתות , נהוגה זה שני� רבות FGMכי אמנ� 
 והוא חל על בני כל הדתות ,חופש הדת אינו מג� מפני האיסור הפלילי, אי לכ�. המרכזיות

,  וקושי לא מועט את סוגיית חופש הדת באופ� מעורר מחלוקתניסוח זה פוטר. והתרבויות
�סבורי� שעדיי� מנהיגי� מוסלמי� רבי� שכ� FGM הנה חלק מרכזי מהריטואלי� הדתיי� 

   97.שלה�
 מפליל ה� את המבצע וה� הוא ו,בקטינות FGMבמדינת ניו יורק חוקק חוק האוסר ג� 

 ומורה על עריכת יוסר אחת לעובר עלחוק קובע עד שנת מאה. את ההורי� או האפוטרופוס
מכיוו� ,  לעורר מודעות ולחזקבמטרה, פעילויות חינוכיות יזומות בקהילות השונות שבסיכו�

יורק  ג� בניו, כמו בקליפורניה ובמינסוטה. את הער� המוג� שמעוג� באיסור הפלילי, נוס�
  . ומה של המדינהיש קהילות המבצעות מנהג זה בתחשהאיסור בחקיקה נבע מדאגה ממשית 

רואי� באקט זה התעללות  FGM לבצעבמדינות דלאוור וויסקונסי� החוקי� האוסרי� 
אלו מפלילי� את המבצע ואת חוקי� .  החוקו שלעובדה המשפיעה על אופ� עיצוב, בילדי�

מצייני� במפורש כי ה�  . מאסר שנותחמשההורי� או האפוטרופוס וקובעי� עונש של עד 
,  על כ�נוס�.  מהרשעה בעבירהות פוטר� תרבותית אינ אויבה דתיתהסכמת הילד או ס

בשתי המדינות הללו , ע� זאת.  דולר10,000במדינת ויסקונסי� יש אפשרות של קנס של עד 
ואי� הצהרה על כ� שיש , אי� תכניות חינוכיות במטרה למגר את התופעה בכלי� אחרי�

   98.נות הללו חוק זה הנו סימבולי בלבדנראה שבשתי המדי. קהילות הנוהגות לבצע אקט זה
א� , הברית נעשו ניסיונות שוני� לעג� איסור מעי� זה בחקיקה במדינות נוספות בארצות

 של הכלי הפלילי למגר וסקפטיות רבה ה� ביחס ליכולתמ נבעה בעיקרהדחייה ה.  נדחו�רוב
 ,יסור מעי� זהא� יש רלוונטיות לאבאשר לשאלה וה� , תופעה מושרשת תרבותית מעי� זו

   99.קרי א� יש במדינה קהילות הנוהגות לבצע אקט זה בבנותיה�

  במדינות שונות באירופה FGMעיגו� חקיקתי האוסר . 2

 וא� ה�, FGM הפלילי איסורי� נגד �בחרו לעג� בדינ הברית  מחו� לארצותג� מדינות רבות
  . נהג זהלוקחות חלק במה אוכלוסיות שחיות בתחומיה�פעלו מתו� חשש ממשי 

 
 .ש�  97
  .ש�  98
  .ש�  99
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� חוק זה חוקק כבר בFGM.100 ביצועבשוודיה נית� למצוא את החוק הראשו� שאסר 

מחו� אל  אוסר על הורי� לנסוע ע� בנותיה� הוא, ושלא כמו החוק האמריקאי, 1982
�רות וה� י ביצוע ההלי� ה� על נשי� בגאתאוסר הוא ג� . למדינה על מנת לעבור את ההלי

  . על קטינות
קהילות מהעובדה ש  נבע הצור� בו ש�101. א� בבריטניה1985�בחוק דומה חוקק 

חוק זה דומה . אתיופיה ותימ�, אריתריאה, גדולות של מהגרי� הגיעו למדינה מסומליה
נשי� בגירות בקטינות וה� בה�  FGM קובע איסור לבצע הוא. בהיבטי� רבי� לחוק השוודי

חוק והוס� לו סעי� ה תוק� 1990�ב. יו שנות מאסר לעובר עלחמשומורה על עונש של עד 
 על מורי� ועובדי� סוציאליי� כאשר ה� מתוודעי� לילדה הנמצאת  חובת דיווחהמטיל

ביצוע ש� מחו� למדינה לאל חת ילדות יחוק אוסר לקה,  על כ�נוס�. FGMבסיכו� לעבור 
 כדי להורות על הוצאת ילדה מהבית , במקרי� מסוימי�, כי בית המשפט יוכלקובעההלי� ו

�  .חוק זה נראה כיו� כמקי� ביותר מכל החוקי� הקיימי�. להג� עליה מפני כ
הפע� . למרות היקפו הרחב, בחוק שימוש מעול� לא נעשה בבריטניהיש לציי� , ע� זאת

�היחידה שבה התעוררה סוגיה משפטית הקשורה לFGM הייתה ב�כאשר רופא , 1993
רופא הועמד לדי� ורישיונו ה. ממנובאישה בוגרת שביקשה זאת  את ההלי� הסכי� לבצע

הוא לא הועמד לדי� לפי ,  שהעניי� התעורר עוד לפני ביצוע ההלי� עצמומאחרא� , נשלל
  102.אלא לפי סעי� חוק אחר העוסק בהתנהגות לא ראויה, FGMביצוע סעי� החוק האוסר 

ש� אמנ� אי� בנמצא חוק .  נוספת להתמודדות ע� הסוגיה נית� למצוא בצרפתהדוגמ
 א� נית� למצוא אכיפה אינטנסיבית יחסית של האיסור לבצע, FGM לבצעספציפי האוסר 

FGM עדר י למרות ה15.103האוסר לפגוע בגופו של קטי� מתחת לגיל , באמצעות חוק אחר
באופ� חוזר ונשנה תלונות נגד הגישה צרפת הנה המדינה היחידה בעול� ש, החוק הספציפי

 מקרי� של 25 היו בצרפת 1983מאז . בנותיה�ב עשהלבצע את המהורי� על כ� שאפשרו 
 104. כ�בשלישבו בכלא הצרפתי מעשה  וה� הורי� וה� מבצעי ה, סוגיה זובגי�העמדה לדי� 

� ב FGM שנות מאסר על אישה ממאלי שהואשמה בביצוע שמונה נגזרו 1999בשנת , למשל

� עדר חוק ספציפי היא שיהמשמעות של ה,  ע� זאת105.בנות 48FGM רק על לביצוע ה אסור

 
100 ct (1982:316) Prohibiting Female Genital Mutilation [Lag (1982:316) med förbud mot 

könsstympning av kvinnor].  
101  Prohibition of Female Circumcision Act, 1985, 38, § § 1(1)(a)-(b).  
102  Messito ,88ש "לעיל ה.  
103  Criminal Code of the French Republic, Article 222.  
104  Paresi ,21ש "לעיל ה. 
105  Syer ,91ש "לעיל ה.  
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זה הסכמ� ולעבור הלי� את נשי� מעל גיל זה יכולות לתת אילו  ו,15ילדות מתחת לגיל 
  106.בצרפת מבלי להיחשב כעוברות על החוק

 נית� לראות שמדינות מערביות שונות ברחבי העול� המערבי בחרו לעג� איסור ,לסיכו�
 ובחרו רבה חשיבות הזו הנורמה  ראו בער� המוג� על ידיה�. ספציפי זה בדי� הפלילי שלה�

   107.לתת לכ� ביטוי בחקיקה

  במצרי� FGMניסיונות התמודדות ע� . 3

על פי נתוני�  .הגבוה ביותרהוא  FGMשעברו נשי� ה שבה� שיעורמצרי� הנה בי� המדינות 
 מתבצעההלי�  FGM.108  הלי� מאוכלוסיית הנשי� במצרי� עברו97% בער� ,2004שנת מ

 אי 109.על ידי דמות בכירה בקהילה, בביתה ,שבע הילדה מגיעה לגיל  כאשרזה מאות שני�
 ארצות הבריתלא כמו בשהיות ,  שונה ומרתקתמצרי�לכ� ההתמודדות המשפטית של 

במצרי� מנהג זה מושרש עמוק מאוד בתו� התרבות וזוכה , ובמדינות שונות באירופה
  . ללגיטימציה יחסית רחבה בציבור

מנהג ולמגרו באמצעות כלי� הרי� מנסה להתמודד ע�  השני� האחרונות מצ20�ב
עדיי� לא חוקק סעי� חוק מפורש בחוק הפלילי המורה , ע� זאת. משפטיי� וחינוכיי� שוני�

  .להל� אסקור בקצרה את הניסיונות השוני� שננקטו במצרי�. כי מנהג זה אסור
בתי חולי� שלא ב FGM פרס� שר הבריאות המצרי צו שקבע כי אי� לבצע 1994בשנת 

צו זה הורה על הרופאי� לנסות ולשכנע את ההורי� . או מרפאות ובנוכחות של רופא
על הרופא , ה� מתעקשי� על כ�א� א� ,  את ההלי� הזהלבצע בההמגיעי� ע� ילדת� שלא 

   110. בעצמואותולבצע 
הוא מתמודד ע� הסיכוני� הבריאותיי� , מחד גיסא. צו זה מעורר דילמה לא פשוטה

, כ� שהוא מתבצע בסביבה היגייניתהודות ל , פחות� והופ� את ההלי� לטראומטיהמידיי
קשה להתעל� , מאיד� גיסא.  מכשירי� רפואיי� מתאימי�באמצעותתחת הרדמה ו

�ה תופעת מכשיר בנסיבות מסוימות אתצו המהעובדה שFGMונות� לה תוק�  .  
 ,מקומו הוצא צו חדשב. 1995 ולבסו� בוטל בשנת ,קשותעורר מחלוקות אכ� צו זה 

 לעומתצו זה אמנ� היה שינוי מגמה ב. FGMשאסר על רופאי� בבתי חולי� ציבוריי� לבצע 
.  במרפאות פרטיות או במסגרת הביתיתFGM לבצעא� ע� זאת הוא לא אסר , הקוד�

 
106  Messito ,88ש "לעיל ה. 
107  Paresi ,21ש "לעיל ה.  
108  Syer ,91ש "לעיל ה.  
109  Julie Dimauro, Toward a More Effective Guarantee of Women’s Human Rights: A 

Multicultural Dialogue in International Law, 17 WOMEN’S RIGHTS L. REP. 333 (1996).  
110  Syer ,91ש "לעיל ה.  
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�אמנ� התוק� הפומבי שנית� ל, במילי� אחרות FGMבצו הקוד� בוטל , � עדיי� המעשהא
  . את המצב שהיה קיי� קוד� הצו הראשו� למעשה החזירהחדשצו ה.  במפורשלא נאסר

 והוציא צו זו אשר יצא נחרצות נגד תופעה , מונה במצרי� שר בריאות חדש1996בשנת 
. בכל מקו� ועל ידי כל אד�, במצרי� FGM את ביצועו של הלי�נוס� שאסר לחלוטי� 

 הוא מציי� במפורש כי א� שכ�, �צווי� הקודמי ל כי הוא בא בתגובהעולהצו המניסוחו של 
לרופאי� בבתי החולי� הציבוריי� ובמרפאות פרטיות אסור לקחת חלק בביצוע של אקט 

   111.מעי� זה
. וזה קבע כי הוא אינו חוקתי,  צו זה בבית המשפט אותגרזמ� מועט לאחר פרסומו

  החלטה זו של הערכאה הנמוכה על ידי בית המשפט העליו� נהפכה1997�ב, ואול�
ולכ� ג�  FGM בפסיקתו ציי� בית המשפט במפורש כי האסלא� אינו מורה על 112.המצרי

  .  מג� על הזכות לבצע אותהאינו
. ה נית� להילח� בתופע אחדי� שבאמצעות�בדי� הפלילי המצרי קיימי� סעיפי חוק

בית , ע� זאת. אוסר התעללות בילדי�אחר  וסעי� ,קיי� סעי� האוסר גרימת חבלה, למשל
את ובכ� הקשה , FGM ביצועט לא ציי� בפסיקתו איזה סעי� בדי� הפלילי אוסר המשפ

מנהג זה כה מושרש ש נית� לשער שהיות 113. סוגיה זו דר� הגשת תביעהאכיפתה של
   .גרימת חבלה ועל אחת כמה וכמה כהתעללותכ והיה קושי לראות, מבחינה תרבותית

בשנת . FGM לבצע שאסר ,271'  הוציא משרד הבריאות המצרי את צו מס2007בשנת 
242� ו241המוסי� על סעיפי� , 242bis עוג� האיסור בחוק הפלילי המצרי בסעי� 2008, 

�ה ג� את ,פציעה גופנית מכוונתשעניינ� FGM.114 אמנ� עדיי� יש מתחי� רבי� ובלתי 
 FGM(ורי� בי� ההכרה באקט זה כפוגע בזכויות אד� ובי� הקושי לאכו� את האיסור תפ

עליה משתמע כפגיעה החל  ולכ� האיסור , בקרב רבי� כמנהג בעל מקורות דתיי�נתפסת
עיקר המאמ� כיו� נעשה .  א� נעשי� ניסיונות רבי� להילח� בתופעה115,)בדת ובמסורות

השלכות הנזקי� ודבר הבמטרה ליידע את הציבור ב, בכלי� חינוכיי� ודר� מערכת הרווחה
 להדחיקה לשוליי� רקאמת את התופעה ולא  למגר בנועדהדר� זו . FGMהחמורות של 

  116.באמצעות נקיטת צעדי אכיפה חזקי�

 
 .ש�  111
112  Rachelle Cassman, Fighting to Make the Cut: Female Genital Cutting Studied Within 

the Context of Cultural Reletavism, 6 NW. U. J. INT'L HUM. RTS. 128 (2007).  
113  Syer ,91ש "לעיל ה.  
 http://www.unicef.org/policyanalysis/files/UNICEF_-_LRI 2010דוח יוניצ� משנת   114

_Legislative_Reform_to_support_the_Abandonment_of_FGMC_August_2010.pdf.  
115  Jennifer J. Rasmussen, The Evolution of A Successful Anti-Female Genital Mutilation 

Program, 41 VAL. U. L. REV. 919 (2006).  
116  Cassman ,112ש "לעיל ה.  
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 שלבי� רלטיביז� תרבותי ופלורליז� דתי לבי� תפיסה אוניברסלית . ח
  זכויות אד�

�בפרקי� הקודמי� הראיתי כיצד התפיסה המתנגדת לFGM ומגנה אותה התבססה ברחבי 
לאחר מכ� הראיתי שמדינות רבות . יסטיהעול� בעקבות השתרשותו של עול� התוכ� הפמינ

אלא בחרו לעג� בחקיקת� במפורש איסור , לא הסתפקו בגינוי מילולי בלבד של מנהג זה
 הגורסת שיש להתערב ,עדיי� לא נית� לומר שעמדה זו, ע� זאת. בתחומ� FGMפלילי על 

  117.קונצנזוסהנמצאת בלב , המנהגבמנהגי הקהילות הללו על מנת למגר את 
 FGM סוגיה של איסורל שעדיי� מתנהל בנוגענית� לשיי� את הדיו� ,  של דבראמתול

זכויות את  עוסק במתח שבי� התפיסה הרואה דיו� זה. לדיו� פילוסופי נרחב יותרוגינויה 
הרואה את ,  אמת מוחלטת ואחידה לבי� תפיסה של רלטיביז� תרבותיותהאד� כמייצג

 להל� אפרט בקצרה את שתי 118. השונותהאמת כדבר המשתנה בי� הקהילות והחברות
א� בשאלה  ולדיו� FGMהגישות הללו ואראה כיצד המתח שבי� שתיה� רלוונטי לסוגיה של 

  .  אקט זהאת קיומו שליש לעג� בחקיקה איסור פלילי שיאסור 
, לכל קהילה וחברה תפיסת אמת שונהשהיות , לפי התפיסה הדוגלת ברלטיביז� תרבותי

 אי� אמת ,לפי גישה זו. עצב לעצמה את אורחות חייה לאור תפיסותיהלכל אחת יש זכות ל
 119.תיהיררכיה מובנביניה� אי� ש, תות רבות ושונותאלא קיימות אִמ , אחת שהיא מוחלטת

�אי� , אחרתבידי חברה אחת גוברת על האמת שבידי החברה השאי� האמת שהיות , אי לכ
שתי החברות מחזיקות באמתות . תאחרהזכות לחברה אחת לכפות את תפיסת עולמה על 

על כל חברה לכבד את ש מכא�. חשיבות�ב זהות בערכ� ו ה�א�,  בתוכנ� זו מזואמנ� שונותש
לפי הקודי� שאותה היא שת של החברה האחרת ולהיות סובלנית ג� כלפי נהגי� השונ#
ונות בתרבויות שונות קיימות תפיסות שבכ� שגישה זו מכירה .  כקשי� מאוד נראי�מכירה

 120.ומורה על כ� שאת אלו יש לאפשר וא� לכבד, הנכו� והמוסרי,  מהו הטובבאשר לשאלה
אלא מדגישה שמושגי הטוב והרע הנ� , "לא מוסרי" או "רע"בעול�  גורסת שאי� אינה היא

א� , ולכ� שיפוט ערכי יכול להיעשות רק במסגרת של כל חברה בתוכה, מושגי� תלויי חברה
כל חברה יכולה לערו� בתוכה שיפוט ערכי ולהגדיר , במילי� אחרות. לא בי� חברות שונות

 
 James Rachels, The Element of Moralוהשוו , 7ש "לעיל ה, Terhune למשלו רא  117

Philosophy, THE CHALLENGE OF CULTURAL RELATIVISM (1986).  
    .ש�  118
 James Dreier, Internalism and Speaker ואחת מני רבות ראעל תפיסה רלטיביסטית   119

Relativism, 101 ETHICS 6 (1990).  
120  Terhune ,7ש "לעיל ה.  
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 לנתח ולשפוט כדיקנה המידה הערכי שלה ב להשתמשא� אי� היא יכולה ,  הטוב והרע�מה
   121.בעלת תפיסות עול� שונות, נהגי� של חברה אחרת

גורסת כי יש אמת אחת מוחלטת החלה על כל בני ,  האוניברסלית, האחרתהתפיסה
 בכל עת ובכל מקו� וכי יש זכויות אד� אשר הנ� אינהרנטיות לכל אד� באשר הוא האד�

א� היא ,  שכל החברות נוהגות לפי אותה האמת לרמז תפיסה זו אינה מתיימרת122.אד�
תפיסה זו מזהה . אה ולנהוג על פיהמאמינה שאמת זו קיימת ושעל כל חברה לשאו� למוְצ 

 , זכויות האד�למנות אתבי� אלו נית� ו, ותה האמתערכי� מסוימי� וזכויות מסוימות ע� א
יש שהיות , האוניברסליתתפיסה הלפי , א� כ�. המעוגנות במרבית החוקות בעול� המערבי

חברה ,  נכוני� וראויי� בכל מצב ובכל חברה�קודי� ותפיסות מוסר שהנ, ערכי�, נורמות
. עול על מנת להגשימהמכל חברה אחרת לנהוג על פי אותה האמת ולפ אחת יכולה לדרוש

, גורסת בהכרח שבכל תחומי החיי� קיימת אמת אחת נכונהאינה חשוב לציי� שתפיסה זו 
   .אחידי� �י� שהניערכי� בסיס ואלא שיש נורמות מוסר בסיסיות

תפיסה הרואה . FGMרלוונטי ג� לסוגיה של , שתי התפיסות הללובנוגע ל, דיו� נרחב זה
 בגלל האופני� השוני� התופעהחלטת וגלובלית תגנה את זכויות אד� כמייצגות אמת מו

על , כפי שעשיתי במאמר זה,  תפיסה זו תצביע123. פוגעת בזכויות מוגנות רבותהיא �שבה
ותטע� שעל מנת לספק הגנה לאות� הערכי� יש לאסור גינה הזכויות השונות הנפגעות ב

ס שאי� לנקוט צעדי� תגרו,  של רלטיביז� תרבותיזו,  האחרתתפיסהה. FGMביצוע של 
 נתפסת כאקט FGM  אי�אקט זהלבצע בחברות הנוהגות שהיות , במטרה למגר תופעה זו
ולפי הקודי� התרבותיי� , לפי תפיסת הטוב הנהוגה בחברות הללו. פוגעני שמטרתו לבזות

והוא משתלב במכלול , טקס התבגרות שמטרתו להביא לעול� טובב מדובר, הקיימי� ש�
אי� זה ראוי לכפות על אותה חברה ,  אי לכ�124.של אנשי אותה חברהתפיסות העול� 

, בהכרח נכונה יותראינה  תפיסת אמת מערבית לדידהבמיוחד כאשר , תפיסת אמת הזרה לה
   FGM.125המבצעי� טובה יותר או מוסרית יותר מזו של אלו 

לפני .  לא מזמ�לא היו רלוונטיות עדו, השאלות העולות מדיו� זה ה� יחסית חדשות
 העול� המערבי להתמודד ובארצות הברית לא נאל�הופעת� של קהילות המהגרי� באירופה 

א� , הפוגעי� בזכויות אלמנטריות, מאלה המוכרי� לושל מנהגי� כה שוני� , ע� סוגיות אלו
ע� הופעת� של קהילות מהגרי� רבות ממדינות . בו זמנית מתהדרי� בתפיסת אמת שונה

 
121  Cassman ,112ש "לעיל ה. 
122  Elene G. Mountis, Cultural Relativism and Universalism: Reevaluating Gender Rights 

in a Multicultural Context, 15 DICK. J. INT'L L. 113 (1996).  
123  Wellerstein ,9ש "לעיל ה. 
124  Cassman ,112ש "לעיל ה. 
125  Terhune ,7ש "לעיל ה. 
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 הא� יש תפיסה אחת 126.התי� כמואחשובה ומרכזית מלאלה זו  ש הפכהאפריקה ומאסיה
הא� חברה אחת יכולה לכפות את תפיסת ? מספר הא� קיימות תפיסות? נכונה של חיי�

הא� חברה אחת יכולה לשפוט חברה אחרת באמצעות ? הטוב שלה על חברה אחרת
  ? תפיסות הטוב שלה

 קיומה של אמת מידה בדברמר זה  ואי� בכוונתי להכריע במא,על דיו� זה נשפ� דיו רב
 ברלטיביז� חברתי דוגלת לטעו� שג� לפי תפיסת עול� הבקשא, ע� זאת. אוניברסלית

יש מקו� , וגורסת כי יש להג� בחירו� נפש על החופש הדתי ועל הפלורליז� התרבותי
 על חברה .זכויות אד� אלמנטריותשל כאשר מדובר בהפרות בוטות וחריפות , להתערבות

המתווה גבול למה שהחברה מוכנה , ת להטמיע בתוכה רובד של ריאליז� מוסרימתוקנ
א� בכוחו ג� לסנ� , המאפשר תמרו� יחסי מתח� סבירות מוסרי ולקבוע 127,לקבל לתוכה

   .החוצה תופעות חברתיות שחורגות ממנעד זה
ג� תפיסה הדוגלת בפלורליז� , בסיסיותאד� זכויות יש פגיעה גורפת בכאשר , לדידי

במקרי� מעי� אלו הטיעו� המג� על .  צריכה לנקוט צעד של התערבותרחבהמאפשר הגנה ה
 ויש למתוח קו ברור בי� המקומות שבה� יש להביע ,רלטיביז� תרבותי אינו רלוונטי

המנהגי� הללו ש היות ,בלנות למנהגי� אחרי� ושוני� ובי� מקומות שבה� יש להתערבוס
  .בסיסיותאד�  פגיעה אנושה בזכויות פוגעי�

, כפי שתיארתי בפרקי� הקודמי�, FGM לטעו� שלאור המאפייני� השוני� של ארצה
 במסגרת ולכ� יש לכלול אותו, אקט הפוגע בזכויות בסיסיות ואלמנטריות רבותב מדובר

ג� לפי תפיסה המכירה בשונות ובחשיבות ,  זוכות להגנהאינ�הנורמות הדורשות התערבות ו
   .ההגנה עליה

  סיכו�. ט

בחנתי את ההשלכות  .הקיימת בעול� ובישראל FGMתופעת התמקדתי בבמאמר זה 
הוא פוגע בזכויות אד� הפגיעה החריפה שאת , החמורות שיש לאקט אכזרי וכואב זה

ביקשתי . מחו� לחוקאל ולאור אלו את הצור� בעיגו� חקיקתי שיוציא פעולה זו , בסיסיות
�להראות שFGM  ערכי� שהנ� מרכזיי� במכלול , בישראלרבי� מוגני� פוגעת בערכי�
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 קביעה זאת ביקשתי לקבוע כי על א� הסוגיות נוכחל. הנורמטיבי של המשפט הישראלי
יש מקו� לנקוט צעדי� מחמירי� כלפי תופעה מעי� , המורכבות של רגישות דתית ותרבותית

  . זו
 עד אשר השלכותיה הנורמטיביות חמורות, הנה תופעה קשה FGMאי� ספק שתופעת 

נראה שנית� לקבוע כי אי� , לאור התפיסות החברתיות הרווחות בחברה המערבית. מאוד
בה לזכויות האד� תפקיד כה חשוב ומרכזי בשיח שמקו� למנהג מעי� זה בחברה 

כבוד , קשה ומפתיעה המחשבה שבקרב חברה הדוגלת בערכי� של שוויו�. הנורמטיבי
 ותחי,  על אחת כמה וכמה בספרה המשפטית,רה אפשרית בכל ספֶ עודד�ומנסה ל, וחירות

  .  החוקתנשי� רבות אשר זכויותיה� אלו נפגעות תדיר וה� אינ� זוכות להגנ
לש� מיגורה . משפטיי��לבר, מהל� זה דורש רגישות רבה ושימוש בכלי� נוספי�

, דר� משרד הרווחה,  יש צור� בהשקעת משאבי� וביצירת מער� חינוכיהאמתי של התופעה
מ� .  הנזקי� הרבי� ותופעות הלוואי הקשותבדברליידע את קהילות היעד השונות במטרה 

הראוי ללמוד מניסיונ� של המדינות השונות הנלחמות בתופעה זו בשני� האחרונות ולא 
 .להסתפק בחקיקה פלילית בלבד




