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 הרחבתםהנזיקין: חשיפתם, שינוים, -תולדות הניתוח הפמיניסטי של דיני – 4נייר תגובה 
 

תוך חלוקת השפעה , הנזיקין-דיניביטון במאמרה פורטת את השפעתה של התיאוריה הפמיניסטית על 

לפיתוח הפמיניסטי ניתוח ה העוסק בהבהרת תרומת בגל השניזו לשתי תקופות מרכזיות והתמקדות 

טענות ה"חושפות" את  הכותבת הציגה את הגל הראשון של הביקורת הפמיניסטית, הכולל. דינים אלו

וככאלה אשר אינם כוללים במסגרת שיקוליהם חוויות  כמוטים מגדרית לרווחה גבריתהנזיקין -דיני

למגזר עוד אינה משתייכת בחברה שוויון כלפי נשים ההיעדר  תתופע"נשיות". בנוסף, זו טענה כי 

מענה במישור הציבורי. כעת ראוי שתקבל ולכן  ,א הפכה לתופעה ציבורית רחבת היקףהפרטי, אל

 ב הביקורת הפמיניסטית בדינים אלו, לשם המשך קידוםולילשדרכים  הכותבתהציעה  לפיכך,

 1.כתוצאה מהגל הראשוןיהם בגבולות , לדידה,חלושהשינויים וההרחבות 

 אכן שלדעתי, ולמרות במקומו מונחשכבודה של הגישה הפמיניסטית על השפעותיה החיוביות אף  על

בסיוג טענותיה  צורךהעולה  עדיין ,במאמרהביטון אותה העבירה הנזיקין -דיניישנו מקום לביקורת על 

מבחינת הגישה ואבסולוטית להגיע לתוצאה אידיאלית  בקשתמ הכותבתראשית, לדידי,  2.במעט

גם מבוקשה כי זהו נדמה אך , ועל מעמדה האישהעל ההגנה עודה שמה דגש על קידום הפמיניסטית, ב

רחבת דרישת ה לדוגמה,אם הדבר יבוא על חשבון מטרות ושיקולים רלוונטיים משמעותיים אחרים. 

, על הדאגה ליצור סביבת קניות בטוחה לנשיםגם אחריות של בעלי עסקים כך שחובתם תשתרע הטווח 

כתפי , והעברתה כמעט לחלוטין להנהאישה לביטחומכתפי  ,פקטו-דההסרת האחריות, מהווה 

, האת עלויות מקרים אל אף עשויות לכלול תחת שיקוליהן העסקיים חברות אלו ,בשל כך. חברותה

דבר שאינו רצוי  –הרתעה יתרה לו ם פעילותןולצמצמה שיביא בפועל , קליל מסיכונים להימנע בקשול

מי שאינה מסוגלת לדאוג נחותה וככזו מציגה את האישה בת גבולות ח, הרזאת ועודמבחינה כלכלית. 

תוצאה ל , הלכה למעשה,יגרוםקידום בעקיפין של תפיסה זו המשך  ,, ולטענתילביטחונה בעצמה

מד בפני העו האגרותם גובה מחסודוגמה נוספת היא  3של הגישה הפמיניסטית.מטרתה מהפוכה 

מטרתו, ועומד בפני כל המבקש לתבוע, זה מחסום  בניגוד לעולה מהמאמר, להגיש תביעה. ותהמבקש

 הסכר עלולהפתיחת ש כלומר. גשת תביעות כוזבות וקטנוניותהצפת בתי המשפט וה , למנועהשארבין 

  4יש למנוע את שמבקשת ביטון. מסיבה זוו ,להוביל לבזבוז משאבים וזמן שיפוטי יקר

צדדית על חוויות החיים -הסתכלות חד יש משוםהכותבת בתמונת המציאות אותה ציירה , כךיתרה מ

תפיסה שוויונית יותר של המשפט  קידוםצורך בנו יש ,אמנםאלו "הגבריות". והתעלמות מ"הנשיות" 

 נסיבותיהםידי הכנסת שיקולים המתחשבים ב-ר, עלתזאת, בין הי, בפרטהנזיקין -דיניבכלל ו

; שווהראוי שהתפיסה השוויונית תתייחס לגברים ולנשים באופן אך, הסובייקטיביות של הצדדים. 

, ולא תפסול על הסף את האפשרות שגבר דנן תבחן כל סיטואציה בהתאם ליחסי הכוחות במקרה

ניתן להבחין ביטון באמירותיה של יעבור חוויות דומות לאלו של האישה. כך למשל, "נורמטיבי" 

חוויות אלו מציגה למעשה זו  5תקיפה מינית. חווהיגבר ש סיכוילביטול כמעט מוחלט חסות בהתייב

נפגעי תקיפה לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ו"נתוני הסיק מכפי שניתן לברם, . נחלתן של נשים בלבדכ

גברים חשופים לתקיפה מסוג זה לא פחות מנשים, בעוד הסיבה לחוסר המודעות ברי כי , "מינית

                                                           
 .)התשע"א( 53טז המשפט הנזיקין: חשיפתם, שינוים, הרחבתם" -יפעת ביטון, "תולדות הניתוח הפמיניסטי של דיני 1
 .77-76שם, בעמ'  2
 . 80שם, בעמ'  3
 .84-82שם, בעמ'  4
 .80בעמ' שם,  5



 600, מתרגלת: ציפי יגלניק פרישטיק, מספר מילים: רותם כהן

 6החברתית לכך היא שגברים ממעטים לדווח על תקיפות אלו בשל החשש מסטריאוטיפים חברתיים.

באופן דומה, גם טענותיה ביחס לקשיים העולים מדיני ההתיישנות אינן רלוונטיות אך לנשים ניזוקות, 

 ימות. חווייה טראומטית אינה שמורה רק לנפגעות מאלהיינו,  –ציבור הניזוקים באשר הוא  לאלא לכל

, ומתוקף פמיניסטית, אך לדעתי-ידי פסיקה פרו-הנזיקין על-בנוסף, ביטון מבקשת לקדם שינויים בדיני

לשיקול דעתו של המחוקק ולבססם בחקיקה מתאימה  םנם עניינים אשר ראוי להותירישהאמור לעיל, 

אשר בסמכותו הבלעדית להכריע בהם, לקבע ערכי  םרק המחוקק ידע לתת דעתו על ענייני ומקיפה.

העקרונות את החוק באופן שישקף את דעת החברה ויאזן בין כל הערכים  ולשנותשוויון והגינות 

קונקרטי בו הוא מתבקש להכריע, ה התיקלנגד עיני בית המשפט עומד לרוב והשיקולים הרלוונטיים. 

יבחר שלא להחילם.  ית המשפטבעוד באחרים ב ים,ימבמקרים מסוקבע עשויים לחול שהתקדימים ו

 מקרים דומים. בסטנדרט כפול החלת בחקיקה יאפשר למנוע הפמיניסטיות עיגון התמורות לכן, 

לסיכום, אני מסכימה עם מרבית טענותיה של ביטון, אך לדידי, ראוי היה לבחון את שהציגה גם מצידו 

עומדים בבחינת כי הפתרונות אותם הציגה אינם השני של המתרס, באופן אובייקטיבי יותר ולוודא 

 "פתרונות פלא". 
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