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  : מהכחשה להנכחה

  ביקורת נוהל ניתוחי� באינטרסקס

  מאת

  * אור שיומעי� סודאי , שגית מור

נשי� /אמאמר זה הוא המאמר הראשו� בתחו� המשפט בישראל אשר עוסק ב

כלומר ע� אנטומיה שאינה זכרית , ע� חוסר בהירות מיניתשנולדו נשי� /א, אינטרסקס

ת בעול� המערבי כיו� היא לנתח הגישה המקובל. במובהק ואינה נקבית במובהק

לשיי� אות� לאחד משני המגדרי� המקובלי� נשי� אינטרסקס סמו� ללידת� כדי /א

 במשפט אינטרסקס ביקורת של לפיתוחה תשתית מציג המאמר. זכר או נקבה: בחברה

 לביקורת מנחי� קווי� תסופור אינטרסקס נשי�/א של בזכויותיה� בהכרה התומכת

המאמר מציג את עלייתה של הגישה . חלופי ראוי הסדר של ובולעיצו הקיי� ההסדר

. את מקורותיה ואת הביקורות המופנות כלפיה, ניתוחית לטיפול באינטרסקס�הרפואית

בדבר נחיצות� הרפואית ויעילות� של הניתוחי� הביקורות קשורות בספקות הרבי� 

   .נשי� אינטרסקס ובמניעי� החברתיי� העומדי� מאחריה�/בא

, אינטרסקס בישראל כיו� מעוג� בנוהל רפואי יחיד וקצרנשי� /א של ניתוחי� בע�ביצו

הרפואיות והמשפטיות המאפיינות , אשר תוכנו אינו מעיד על המורכבויות החברתיות

על שאינו מתייחס ,  המאמר מבקר את הנוהל על השפה שהוא נוקט.את התחו�

 הניתוח על שאלת ההסכמה הסיכוני� והמורכבויות הכרוכי� בביצועל להשלכות ש

 על וכ�, ילדיה� בש� לניתוח ההורי� של בהסכמת� הטמונות הבעיותכולל , מדעת

כחלופה . הבריאות למערכת אינטרסקס נשי�/א בי� המתמש� לממשק מתייחס שאינו

 
 ות בוגר�מעי� סודאי ואור שי ה. אוניברסיטת חיפה, שגית מור היא מרצה בפקולטה למשפטי�  *

 הוא על פי סדר ותסדר הכותב, המאמר נכתב במשות�. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי�
  . ב"הא

קה לפמיניז� משפטי של הפקולטה למשפטי� באוניברסיטת חיפה מאמר זה הוא תוצר של הקליני  
מטרתה של הקליניקה לפמיניז� משפטי היא ליצור ". משפטניות למע� צדק חברתי –אית� "ועמותת 

כדי ") חונכות לזכויות("עבודה משותפת בי� סטודנטיות לבי� נשי� מקבוצות אוכלוסייה מוחלשות 
 השמעת קולותיה� של נשי� ממגוו� קבוצות האוכלוסייה בשיח להיאבק יחד נגד דיכוי מגדרי ולמע�

חיבור זה נכתב מתו� עבודה משותפת ע� פעילות אינטרסקס למע� קידו� זכויותיה� . הציבורי
כתבות ופרוטוקול דיו� , העדויות האישיות המובאות במאמר מבוססות על ראיונות. כפרטי� וכקהילה

רויטל לאנו מבקשות להודות לדנה מירטנבאו� ו. שנער� בנושא במסגרת פעילות הקליניקה
, ברזילי�אריא� רנ�ל, אמנו� רייכמ�ל, עיני�'לארנה רבינובי�, קישינבסקי על ליווי הפרויקט והצמחתו

דורו� דורפמ� על קריאת טיוטות ממוקדות של המאמר ועל הערות ליופי תירוש ול, יאיר שגיאל
 על ÌÈËÙ˘Óוכ� לחווי הדעה האנונימיי� ולחברי מערכת  ,ושיחות מצוינות על הרעיונות המובעי� בו

שחשפה , תודה גדולה ומיוחדת אנו חבות לסוז�. העבודה הקפדנית והמסורה ועל ההערות המועילות
 .לימדה אותנו על מורכבותו ושימשה דוגמה למאבק אינטרסקס גאה, אותנו לנושא
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 המבקשת) מורטוריו�(ניתוחית מציב המאמר את גישת ההשהיה �לגישה הרפואית

 בהתערבות ניתוחית או אחרת עד שהאד� להשהות את ההחלטה בדבר הצור�

ת זהות המיניל באשראינטרסקס יגיע לבגרות ויקבל החלטה עצמאית ככל האפשר 

 בתמיכה המוצעת הנורמטיבית המסגרת .מבחינתו או מבחינתההנכונה והמגדרית 

. המיניגדרית זהותו ואת גורלו את לעצב אד� של חירותו את לבסס מבקשת זו לגישה

 לרשות� כיו� העומדי� המשפטיי� הפעולה אפיקי שני את בוח� אמרהמ לכ� בהמש�

. בה� הגלומי� והחסרונות היתרונות ואת, וליטיגציה רגולציה, אינטרסקס נשי�/א של

בו המשפט משתת� בתהליכי ההדרה וההשתקה של אנשי� שאת האופ� מבקר המאמר 

משאב בקריאת אינטרסקס ובהכחשת קיומ� ומבקש להראות שהמשפט יכול לשמש ג� 

בהצבת כוח נגד , בביקורת הפרקטיקות המקובלות בתחו�: התיגר על תהליכי� אלו

המאמר מראה . נשי� אינטרסקס בחברה/לכוח� של החברה והרפואה ובהנכחת� של א

, שלמשפט יש הפוטנציאל להיות סוכ� שינוי התומ� בתהלי� המעבר מהכחשה להנכחה

 להיות שיבחרו אינטרסקס נשי�/שא ככל ותגבר תל�וכי חשיבותו של תפקיד זה 

 ובי� שנותחו בי�, יותר רבי� יהיו כאינטרסקס בגלוי ולחיות לזהות� באשר פתוחי�

  .שלא

‡Â·Ó .‡ .Ò˜Ò¯Ë�È‡‰ ¯‚˙‡ .1 .אינטרסקס במבט תרבותי השוואתי. 2; כללי ;

. ËÙ˘Ó· Ò˜Ò¯Ë�È‡ ˙¯Â˜È· ˙‡¯˜Ï. ·; מהשתקה להתנגדות: אינטרסקס עכשיו .3

; "מגדר"אינטרסקס כ .3; "קטיני�"אינטרסקס כ. 2; "חולי�"סקס כאינטר .1

‰‚È˘‰ . ‚; אינטרסקס כצומת. 6; "מוגבלות"אינטרסקס כ. 5; "קוויר"אינטרסקס כ .4

˙È‡ÂÙ¯‰ :˙Â¯Â˜È·Â ˙Â¯Â˜Ó. 1 .ביקורת . 2; התפתחות הגישה הרפואית לאינטרסקס

מצב "מ. 4; � אינטרסקסאדה לטובת י�בי� טובת ההור. 3; רפואית�הגישה הניתוחית

 .·Ò˜Ò¯Ë�È‡· ÌÈÁÂ˙È�‰ Ï‰Â� ˙Â‡¯Â‰ ˙¯Â˜È. „; לאור� רוח חברתי" חירו� רפואי

הממשק המתמש� ע� מערכת : לאחר הניתוח. 3; הסכמה מדעת. 2; לשו� הנוהל .1

הצגת . ÏÂÚÙ ˙‡¯˜Ï :ËÙ˘Ó‰ È‡¯· ‰È‰˘‰‰ ˙˘È‚. 1‰. ‰; סיכו� ביניי�. 4; הבריאות

; אפיקי פעולה משפטיי�. 3; ההשהיה בראי שיח הזכויותגישת . 2; גישת ההשהיה

  .Â .ÌÂÎÈÒ; מעבר לגישת ההשהיה: תפקיד המשפט .4

ÒÔÊÂ" : אני מתייחסת לעצמי ככל , חונכתי וגדלתי כאישה. 35היו� אני בת
אני לא אוהבת כשפוני� . לא רוצה שיתייגו אותי כאישה ולא כגבר. האד�

אני עדיי� מרגישה . פנו כאישהומעדיפה ג� שלא י, אליי בלשו� זכר
למרות שאני מרגישה , ושאני חייבת לבחור בי� שני מיני�, אבודה

היו� אני מטפלת בעצמי ומנסה להבי� את ... ששניה� לא מאפייני� אותי
אבל עודני , פנימיהאני מנסה למצוא את התשובות והשקט . הגו� שלי

  1".מחפשת את האני שלי, אבודה בתוכי

 
יקט הקליניקה לפמיניז� בפקולטה למשפטי� פעילה אינטרסקס וחונכת לזכויות בפרו, ריאיו� ע� סוז�  1

 ). 28.11.2009(באוניברסיטת חיפה 
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Ê'ÈÏÂ" :]...[אני מרגישה שאני לא אישה ,שאני בחברהכ , ההרגשה שלי 
 שאני מרגישה שאנשי� מסתכלי� עליי ]הדר�[ .נורמלי נורמלית ולא גבר

. אני מרגישה מאוד לא נוח בחו� בחברה. וחשדנית היא מאוד לא טבעית
 אני . כמו כל אישה נורמלית,חשוב לי מאוד להיראות כמו אישה[...] 

 , לא בגלל שאני רוצה. להצליח במסכה הזוהמו� משתדלת ומתאמצת
אילצו אותי להיות ולחיות במסכה  , בגלל שאי� לי ברירהא אל,בכלל לא

  2".שצרי� ועל הצד הכי טוב הזו אז אני משתדלת לשחק את המשחק כמו

 מבוא

,  זכר ונקבה:דברי ימיה של הבינריות המגדריתכל חברה עד כה שזורי� בדברי ימיה של 
ושני לחשוב שקיימי� בעולמנו רק שני מיני� אנו מורגלי� . ד� וחווהא, שהיגבר וא
בה� עוסק מאמר ש 3,נשי� אינטרסקס/א. וכי קיי� קשר הכרחי בי� מי� למגדר, מגדרי�

כלומר ע� אנטומיה שאינה זכרית , ע� חוסר בהירות מיניתשנולדו  נשי�/ ה� א,זה
, ה להתבטא במגוו� דרכי� אינטרסקסואליות יכול4.במובהק ואינה נקבית במובהק

חוסר ,  חוסר התאמה בי� אברי המי� החיצוניי� למערכת הרבייה הפנימיתהלדוגמ
, וריאציות אנטומיות מגוונות אחרותכ� ו, התאמה בי� המי� החיצוני למי� הכרומוזומלי

הבינריות הנחת את מאתגרי� נשי� אינטרסקס /א 5. בחברהלראותמקובל  מכפי שהשונות

 
 ). 12.10.2011(אישה אינטרסקס , )ש� בדוי(ולי 'ריאיו� ע� ז  2
מכילה בתוכה מסר ביקורתי כלפי הכתיבה ) נשי� בכלל/או א(נשי� אינטרסקס /צורת הכתיבה א  3

שאותה נציג , בינריות המגדרית הרווחתבלשו� זכר הדומיננטית בשפה העברית וכלפי הנחת ה
ובעיקר בהקשר ") ה/שלו"כמו השימוש ב(אנו סבורות שהשימוש בה מתאי� בכל הקשר . בהמש�
 . שכ� הוא מעיד על חוסר היציבות הטבוע בהבחנות אלו, הנוכחי

4  Alice Domurat Dreger, A History of Intersexuality: From the Age of Gonads to the Age of 
Consent, in INTERSEX IN THE AGE OF ETHICS 5 (Alice Domurat Dreger ed., 1999)) להל� :

Dreger, A History of Intersexuality(.  לפי הכינוי " אנשי� אינטרסקס"בחרנו בכינויintersex 
people  שנוקטISNA) Intersex Society of North America( ,ארצות ארגו� האינטרסקס המוביל ב
מאחורי ביטוי זה עומדת השקפת עול� שמובילה מאבקי� רבי� בתחו� המוגבלות והחולי . הברית

אלא יש , למוגבלותו או למצב שעמו הוא מתמודד, שלפיה� אי� לעשות רדוקצייה של האד� למחלתו
 מעידי� על כ� הביטויי�. לשי� את האד� במרכז ולהתייחס למחלה או למוגבלות כפ� מסוי� בחייו

ההנחה היא שהשפה מכוננת . אנשי� החיי� ע� איידס ועוד, אנשי� עיוורי�, אנשי� ע� מוגבלויות
פוליטי שיש לו פוטנציאל �ולכ� שינוי הכינוי של קבוצה או אד� הוא מהל� ביקורתי, את התודעה

 . טרנספורמטיבי
5  Anne Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule: Curing the Law’s Failure to Protect Intersex 

Infants, 21 BERKELEY J. GENDER L. & JUST. 59, 63 (2006)) להל� :Tamar-Mattis, 
Exceptions to the Rule .(ראו ג� ISNA, What is Intersex? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS, 

http://www.isna.org/faq/what_is_intersex . 
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 לאקסיומות הבסיסיות של באשר� קיומ� מציב סימני שאלה רבי� עצ; המגדרית
  .  רבות ובכלל� התרבות המערבית המודרניתתיותרבו

ורבי� אינ� יודעי� ,  מושתקאינטרסקסואליותהקיומה של ברוב החברות המודרניות 
 להערי� כמה קשה, מכיוו� שטר� התקבלה הגדרה אחידה לאינטרסקס. כלל עליה

 האד� מ� הרחוב או 6. ובישראל בפרט בכללס נולדי� מדי שנה בעול�אינטרסקתינוקות 
נשי� אינטרסקס יגיבו בפליאה ולעתי� / של א לקיומ�ותוודעהאישה מ� השורה אשר י

דרכה  7".לתק�" ו"לרפא"אשר יש " פתולוגיה"או " מחלה"ויראו בכ� , חרדהובסלידה 
נשי� /היא לנתח אקס אתגר האינטרסשל החברה המערבית המודרנית להתמודד ע� 

אינטרסקס זמ� קצר לאחר לידת� כדי לשיי� אות� לאחד משני המגדרי� המקובלי� 
נשי� אינטרסקס /בהצלחה את קיומ� של א" מעלי�" ההנחה היא שהניתוח 8.בחברה

ביצוע� של הניתוחי� באינטרסקס בישראל מעוג� . "בעיה"ולפיכ� הוא פתרו� ראוי ל
הרפואיות , ר תוכנו אינו מעיד על המורכבויות החברתיותאש, בנוהל רפואי יחיד וקצר

 
ולעתי� א� להערכות , אה לידות בריאות ועד אחת לאלפיי� לידותההערכות יכולות לנוע בי� אחת למ  6

הגורסת כי שיעור לידת� , סטרלינג�ראו לדוגמה ויכוח בי� החוקרת הביולוגית פאסוטו. קיצוניות מכ�
הטוע� כי שיעור� הוא רק , לבי� החוקר לאונרד סאקס, 1.7%של אינטרסקס בקרב האוכלוסייה הוא 

. ע מהכללת מצבי� מגווני� שאינ� כרומוזומליי� כמצבי אינטרסקסוהפער לשיטתו נוב, 0.018%
 Kate Haas, Who Will Make Room for the ראו. 4%קיימי� נתוני� המעידי� א� על שיעור של 

Intersexed?, 30 AM. J.L. & MED. 41, 41 (2004); Leonard Sax, How Common is Intersex? A 
Response to Anne Fausto-Sterling, 39 J. SEX RES. 174, 174 (2002); ANNE 

FAUSTO-STERLING, SEXING THE BODY: GENDER POLITICS AND THE CONSTRUCTION OF 

SEXUALITY (2000).  ראו ג�Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule ,אשר . 63' בעמ, 5ש "לעיל ה
 "תיקו� המי�"וקות אינטרסקס ניתוח ל עברו יותר משמוני� תינ2005–1995לישראל ידוע כי בשני� 

 Boris Chertin, Dmitry Koulikov, Josef Alberton, Irit  ראו.בבית החולי� שערי צדק
Hadas-Halpern, Pethacha Rissman & Amicur Farkas, The Use of Laparoscopy in Intersex 

Patients, 22 PEDIATRIC SURGERY INT'L 406 (2006) .כי מספר� של ס� האנשי� אפשר להניח 
מסמ� פנימי של ראש מנהל רפואה במשרד הבריאות מתארי� . אינטרסקס בישראל הוא רב יותר

 80–70נוקב במספר של בי� , המצוי בידי המחברות, 12201917912: אסמכתה'  ונושא מס9/1/2009
 .של תינוקות אינטרסקס לידות בשנה

7  Robert A. Crouch, Betwixt and Between: The Past and Future of Intersexuality, in 
INTERSEX IN THE AGE OF ETHICS 29 (Alice Domurat Dreger ed., 1998) . 

ניתוחי� רבי� מבוצעי� בתינוקות ; רוב האנשי� הנולדי� אינטרסקס מנותחי� מוקד� ככל האפשר  8
 ראו.  לדבר היוודע התסמונתורוב� המכריע מבוצע בשנות החיי� הראשונות או בסמו�, בני יומ�

Bruce E. Wilson & William G. Reiner, Management of Intersex: A Shifting Paradigm, in 
INTERSEX IN THE AGE OF ETHICS 119, 123–124 (Alice Domurat Dreger ed., 1998); 
Catherine L. Minto, Lih-Mei Liao, Christopher R.J. Woodhouse, Phillip G. Ransley & 
Sarah M. Creighton, The Effect of Clitoral Surgery on Sexual Outcome in Individuals Who 
Have Intersex Conditions with Ambiguous Genitalia: a Cross-Sectional Study, 361 

LANCENT 1252 (2003) .להרחבה ראו להל� פרק ג . 
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קיימי� ספקות רבי� בדבר נחיצותו ,  למעשה9.והמשפטיות המאפיינות את התחו�
 וכ� בדבר 10,יעילותו והמניעי� החברתיי� העומדי� מאחוריו, הרפואית של הניתוח

לו  ספקות אלו קיב11.מעמד� של ההורי� בקבלת החלטה מעי� זו בשביל ילדיה�
נשי� /� המגנה את פרקטיקת הניתוח בא"משמעי בדוח של האו�לאחרונה גיבוי חד

נגד עינויי� ונגד יחס ועונשי� � "ת האואמנאינטרסקס בטענה שהדבר אסור על פי 
 טענתנו היא שתוצאות הנוהל ומער� הכוחות 12.בלתי אנושיי� או משפילי�, אכזריי�

נשי� אינטרסקס בחברה והפרה בוטה /החברתיי� המזי� אותו ה� הכחשת קיומ� של א
  . של זכויותיה�

והראשו� , מאמר זה הוא אחד הפיתוחי� הראשוני� של ביקורת אינטרסקס בישראל
 החברה של יחס� את המאפיי� הסודיות ערפל את לפזר מאמר מבקשה. בתחו� המשפט

לחשו� את הקורא והקוראת הישראלי� לביקורות , לאינטרסקסואליות ומוסדותיה
לבקר את הפרקטיקות הרווחות , נשי� אינטרסקס/יימות על ביצוע� של ניתוחי� באהק

בהנצחת� ובהכשרת� , תפקידו של המשפט בעיגונ�כיו� בישראל בתחו� זה ולבחו� את 
המאמר בוח� ה� את האופ� שבו המשפט משתת� בתהליכי . וביצירת כלי� לשינוי�

ומ� וה� את האופ� שבו המשפט נשי� אינטרסקס ובהכחשת קי/ההדרה וההשתקה של א
בביקורת הפרקטיקות המקובלות , גר על תהליכי� אלויבקריאת התיכול לשמש משאב 

  . בתחו� ובהצבת כוח נגד לכוח� של החברה והרפואה
,  אי� עדות לקיומ� בחקיקה–נשי� אינטרסקס נעדרי� מ� המשפט בישראל /א

 משפטית המתייחס המקור היחיד בעל נפקות. בפסיקה או בכתיבה המשפטית
שמעמדו הוא כשל הנחיה מנהלית , הנזכר לעיללאינטרסקס הוא אותו נוהל רפואי קצר 

המשפט הסמוי מ� " מצד אחד הנוהל הוא דוגמה לפעולתו הדכאנית של 13:פנימית
לעתי� א� ,  המשפט שאינו גלוי בספר החוקי� א� פעולתו הסמויה ניכרת– 14"העי�

הנוהל .  מרחב פעולה חופשי ליחסי הכוחות החברתיי�משו� שאינו מתערב ובכ� מותיר
 על המבוססת, מכשיר למעשה את הפרקטיקה הניתוחית כפרקטיקה הרפואית המקובלת

גישה הרואה באינטרסקס סטייה ופתולוגיה ואשר מתעלמת מ� הסיכוני� והמורכבויות 
דבר בלהורי� לקבל החלטות אפשר ומ 15 הרפואי‰È¯„‚È�ÈÓשיו� הכרוכי� בתהלי� ה

 
 ולתיקו� פגמי� במצבי� Transexualsיצוע ניתוחי� לשינוי מי� אצל ב "39/86חוזר משרד הבריאות   9

"). הנוהל"או " נוהל ניתוחי� באינטרסקס: "להל�) (16.4.1986" ( ודומיה�Hermaphroditismשל 
לנוסח הנוהל המלא ולביקורת הנוהל ראו . ראש שירותי האשפוז, ר משיח"החוזר פורס� על ידי ד

 . להל� פרק ד
 . 3.רק גפ, ראו להל�  10
 ). ב.(2.ד� ו3.פרק ג, ראו להל�  11
 .הטקסט שליד�. 169–167 ש"ראו פירוט להל� בה  12
 . לנוסח הנוהל ולדיו� בדבר מעמדו ראו להל� פרק ד  13
 ).ÌÈÈÙÏ‡16 ,45) 1998 " המשפט הסמוי מ� העי�"מנח� מאוטנר   14
משלב בתוכו רכיבי� של המושג מוצע על ידינו במאמר זה כמושג ש.  מצרי� הסברÈ�ÈÓ‚„¯המושג   15

אשר באי� לידי , מגדר ומיניות וממחיש את הקשרי� ההדוקי� הקיימי� בי� שלושת המושגי�, מי�
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, אחר מצד 16.לילד� בלא התייחסות למעמד ולזכויות הילד בתהלי� זהטיפול רפואי 
מראה שלמשפט יש ג� הפוטנציאל זכויות �ביקורת הנוהל באמצעות טענות מבוססות

להיות סוכ� שינוי התומ� בתהלי� המעבר מפרדיגמה של הכחשה והשתקה לגישה של 
יבי במאבק� של שחקני� בשדה המשפט יכול להפו� למשאב אפקט. הנכחה והכרה

, לשי� גבולות לסמכות הרפואית, נשי� אינטרסקס/לתמו� בהתנגדות� של א: המשפטי
להג� על זכויותיה� בכל , נשי� אינטרסקס כנשאי זכויות וכקבוצת מיעוט/להכיר בא

זירות החיי� ולטפח אתיקה של ייצוג המבוססת על דיאלוג ואשר מבטאת את קול� של 
   .סקסנשי� אינטר/א

משפטית חלופית �גישה חברתיתכ) מורטוריו�(ג את גישת ההשהיה מאמר מציה
, לעומתה.  עיקרה של הגישה הרווחת הוא הסתרה והכחשה17.לגישה הרפואית השולטת

נשי� האינטרסקס בחברה ובמשפט על ידי /גישת ההשהיה מבקשת להנכיח את הא
� מיניגדרי פיזיולוגי אימו� מדיניות שלפיה יש להשהות את ההחלטה בדבר שיו

באמצעות ניתוח ובד בבד ליצור תנאי� שיאפשרו את ההשהיה על ידי שינוי עמדות בקרב 
. קידו� שוויו� מיניגדרי וקבלת המגוו� המיניגדרי הקיי�, הציבור ובתו� מערכת הבריאות

של הנוכחית ההסדרה המשפטית גישה זו תנחה אותנו בהמש� הדברי� בביקורתנו על 
  . קווי� מנחי� לעיצובו של הסדר משפטי חלופיהצגת  ובהתחו�

 נשי�/אאפשר את קידו� זכויותיה� של יפיתוח של ביקורת אינטרסקס במשפט 
הוא מצרי� התייחסות לייחודיות המאבק כמו ג� .  כבוגרי��אינטרסקס ה� כקטיני� וה

י�  אינטרסקס נמצא באזור המשיק לתחומנשי�/אמאבק� של . למידה ממאבקי� דומי�
זהו מאבק .  לשיי� אותו בלעדית א� לאחד מ� המאבקי� המוכרי�� אי אפשרא, רבי�

 והוא מתקשר ג� ,מוגבלות וזכויות ילדי�, קוויריות, תפר שבי� פמיניז�השנמצא בנקודת 
ביקורת האינטרסקס במשפט מצויה בצומת . חולי� במערכת הבריאותלמאבקי זכויות 

נשענת על תובנות מתחומי�  היא .ה לפיתוח משלהראויא� היא , שבי� הגישות השונות
בגורמי� , נשי� אינטרסקס/ית החיי� של איוובח: אחרי� א� מתמקדת באינטרסקס

אינטרסקס חווי� נשי� /אבדיכוי ש, המעצבי� את זהות� האישית והקבוצתית
  . ובאפשרויות השחרור וההעצמה הטמונות לאינטרסקס בחברה

˜¯Ù· ÔÂ˘‡¯‰ החברה בפני מציג האינטרסקס שנושא האתגר תא נציג המאמר של 
 מבט מנקודת אינטרסקס נשי�/א של מעמד� את ונבח� זמננו בת המערבית

 בינריותה הנחת את המאמצת בחברה הרווחת הגישה את נבקר. תרבותית�חברתית

 
א� לטעמנו , בדר� כלל מדובר בתחו� על שיו� מגדרי או שיו� מיני. ביטוי מרבי בסוגיית האינטרסקס

 שיו� מיני וכוללת שאלת השיו� המגדרי של אנשי� אינטרסקס קשורה בטבורה ג� בהיבטי� של
לפיכ� ההבחנה בי� הקטגוריות אינה מסייעת בפיתוח . בתוכה ציפיות בנוגע לזהות המינית של האד�

 המוצע על ידינו משלב את שלושת ההיבטי� יחד È�ÈÓ‚„¯המושג . הביקורת אלא מצמצמת אותה
 .ויוצר מושג עשיר ומקי� יותר לטעמנו

 ).ב.(2.ד�ו. 3.ראו להל� פרק ג  16
 . 1.ראו להל� פרק ה, אור מפורט של גישת ההשהיהלתי  17
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 ונציג לנושא ההיסטוריה לאור� שונות ודתות תרבויות של יחס� את נבח�, מיניגדריתה
 ‰˘�Ù· È¯˜. האחרונה בעת אינטרסקס נשי�/א של ההתנגדות תנועת לש הופעתה את

 מקורות את בוח� הפרק. במשפט לאינטרסקס ביקורתית גישהל מתאר קווי נסרטט
 בצומת האינטרסקס ביקורת את למק� ומציע זו גישה של השוני� וההשראה ההשפעה

שתתמו� יצירת שפה  המאפשרת מסגרת בה ולראות שונות ביקורתיות גישות של
 על בביקורת עוסק ‰˘Ù‰ È˘ÈÏ¯˜. נשי� אינטרסקס/משפטי של א�במאבק� החברתי

 בתינוקות הניתוח גישת של התפתחותה את סוקר הפרק. לאינטרסקס הרפואית הגישה
 שהושמעה החריפה הביקורת את מציג, האחרוני� בעשורי� המערבית בחברה אינטרסקס

 רוח אור� הוא שעיקרה חלופה של ימוצהלא קוראו אינטרסקס בתינוקות הניתוחי� על
 ניתוח. ינטרסקסבא הניתוחי� נוהל על המשפטית בביקורת עוסק ‰¯·Ù‰ ÈÚÈ¯˜ .חברתי
 והטיפול הנוהל ביקורת, והוראותיו הנוהל לשו� ביקורת: חלקי� לשלושה נחלק הנוהל

 של בהסכמת� הטמונות הבעיות כולל, מדעת להסכמה הזכות לאור אינטרסקס בקטיני�
 נשי�/א בי� המתמש� לממשק מתייחס אינוהנוהל ש על ביקורת וכ�, לניתוח ההורי�

, ההשהיה גישת את בפירוט להציג נפנה ‰Ù· È˘ÈÓÁ¯˜. הבריאות למערכת אינטרסקס
 המסגרת את נציג מכ� לאחר. הרפואית לגישה הראויה כחלופה תומכות אנו שבה הגישה

 המרכזי שנדבכה במשפט אינטרסקס יותבזכו דיו� לצור� ידינו על המוצעת המשפטית
 אפיקי שני את בקצרה נציג. המיניגדרית זהותו ואת גורלו את לעצב אד� של חירותו הוא

 )רגולציה (אסדרה – אינטרסקס נשי�/א של לרשות� כיו� העומדי� המשפטיי� הפעולה
 י�באפיק הגלומי� והחסרונות היתרונות על ונעמוד –) ליטיגציה (משפטית והתדיינות

 בחברה אינטרסקס נשי�/א של ת�בהנכח המשפט חשיבותב נדו� הפרק בסיו�. אלו
 נשי�/א שיותר ככל ותגבר תל� שחשיבותו תפקיד, זכויותיה� על בהגנה תפקידו ובדבר

 שנותחו בי�, כאינטרסקס בגלוי ולחיות זהות� בדבר פתוחי� להיות יבחרו אינטרסקס
   .שלא ובי�

  אינטרסקסה אתגר. א

  כללי. 1

מאמר זה מראה שתפיסת . נשי� אינטרסקס אינו מצוי בחלל ריק/יחסה של החברה לא
יחסי כוחות חברתיי� נשי� אינטרסקס בחברה מסוימת או בתקופה נתונה מושפעת מ/א

, "מדעית"או " אובייקטיבית ","ניטראלית" וכי מדובר בקטגוריה שאיננה ,ותרבותיי�
נשי� אינטרסקס ממחישי� /א, למעשה. י�אלא תוצר של תהליכי הבניה חברתית מורכב

את נזילות� של הקטגוריות הביולוגיות והחברתיות ואת הקשר שבי� הסדר הביולוגי 
ה המגדרית יררכיימההיבמידה ניכרת מושפע מעמד� החברתי ; לסדר החברתי

   .שונות מינית וגופניתמהפיקוח על המיניות ומהחרדה מפני , והצדקותיה הביולוגיות
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נחשבת לתופעה רפואית שהגדרתה " אינטרסקס"ערבית המודרנית בחברה המ
 אינטרסקס למוסכמות נשי�/א התאמת 18.רפואית ודרכי התגובה לה ה� רפואיות בלבד

אשר תכליתה שיו� , הסדר החברתי מושגת בעיקר באמצעות התערבות רפואית ניתוחית
חרוני� השתנה  בשני העשורי� הא19.זכר ונקבה: האד� לאחד משני המיני� המוכרי�

 אינטרסקס לתפיסת� נשי�/אמער� הכוחות החברתי בעקבות מחאת� והתנגדות� של 
 ולדומיננטיות היתרה של מקצוע הרפואה בקביעת זהות� 20"פגומי�"ו" חולי�"כ

הביקורת מערערת את יומרתה של הרפואה לאובייקטיביות ומראה . ובעיצוב גורל�
תיות ומהחרדה התרבותית מפני שהשיח הרפואי מושפע א� הוא מעמדות חבר

   21.אינטרסקס
 הדוק קשר אינטרסקס מ� המרחב הציבורי והמשפטי קשור נשי�/אעדר� של יה

מטרת הניתוחי� המוצהרת היא לשיי� את . לפרקטיקת הניתוחי� באינטרסקס
א� תוצאת� היא השתקת הנושא כמו ג� העלמת , האינטרסקס למי� ביולוגי מובהק

 אינטרסקס נשי�/אבפועל . תו תהלי� של שיו� מיניגדרי שעברו את אונשי�/אה
 גופ� , משו� שג� א� עברו ניתוח מוצלח מבחינה רפואית,ממשיכי� להתקיי� בחברה

מהטיפול המתמש� בה� , וזהות� נושאי� סימני� המושפעי� מתוצאות הניתוח
אנו נראה כי ניתוחי� באינטרסקס אינ� . ומהסודיות והבושה האופפות את הנושא
ה� מכונני� סדר מגדרי שאיננו , ראשית: משיבי� את הסדר המגדרי הטבעי על כנו

" מסודר"מה שנדמה להיות , ושנית, שהרי הוא דורש התערבות בפעולת הטבע, "טבעי"
 אינטרסקס בוגרי� מבקשי� נשי�/אממשי� לרחוש ולגעוש מתחת לפני השטח כאשר 

ל התמודדות� ע� הזהות שנכפתה על ההדרה וההסתרה וע, ת החריגותילדבר על חווי
  22.עליה�

   השוואתי תרבותי במבט אינטרסקס. 2

פרספקטיבה תרבותית השוואתית מאפשרת לאתגר את החשיבה החברתית המקובלת 
מחקרי� השוואתיי� במדעי . ולחשו� את הקונטינגנטיות של ההסדרי� החברתיי�

 נשי�/אלנוכחות� של  שונות בדרכי�חברות שונות מתייחסות החברה והרוח מראי� ש

 
18  Alice Domurat Dreger, “Ambiguous Sex” or Ambivalent Medicine? – Ethical Issues in the 

Treatment of Intersexuality, 28 HASTINGS CENTER REP. no. 3,  24 (1998).  
19  Sharon E. Preves, Sexing the Intersexed: An Analysis of Sociocultural Responses to 

Intersexuality, 27 SIGNS 523, 529–532 (2002) .ראו ג� להל� פרק ג. 
 . 3.ראו להל� פרק א  20
21  Kishka-Kamari Ford, “First, Do No Harm“ – The Fiction of Legal Parental Consent To 

Genital-Normalizing Surgery on Intersexed Infants, 19 YALE L. & POL'Y REV. 469, 
483–486 (2001). 

22  Cheryl Chase, Hermaphrodites with Attitude: Mapping the Emergence of Intersex Political 
Activism, 4 GLQ 189 (1998). 
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עתי� לידת� נתפסת , ל ועתי� לאו עתי� זהות� האינטרסקסואלית ידועה לכ23.אינטרסקס
עתי� , עתי� ה� נתפסי� כרמי מעלה, כביטוי לרצו� השמי� ועתי� כביטוי לזעמ�

היה מקובל להרוג תינוקות אינטרסקס למשל ברומא העתיקה  .כפחותי דרג ועתי� כשווי�
ביוו� היחס כלפיה� היה  24.מונה הייתה שה� מייצגי� את זע� האלי�שכ� הא, ע� לידת�

בקרב הנבאחו ואילו  25, וה� הורשו לחיות ללא כל סנקציות חברתיות או חוקיות,סובלני
ה� קדושי� ונחשבי�  )מכוני� ָנאֶדלה(אינטרסקס נשי� /א )שבטי האמריקאי� הילידי�מ(

פחה שנולד לה ילד אינטרסקס הנבאחו רואי� במש 26.למביאי מזל וא� למנהיגי�
 ילדי� כאלה . למביאי סגולות טובות ושפע כלכלישכ� ה� נחשבי�, משפחה בת מזל

 אינטרסקס נשי�/אבהתבגר� נחשבי� . זוכי� לטיפול מועד� ביחס לאחיה� ואחיותיה�
ניתנת לה� הזכות . יררכיה השבטיתיכבעלי מעמד ר� בהולכ� , מביאי מזל לשבט כולו

את המלאכה שבה יבחרו בה יפנו אליה� וש את לשו� המגדר , לבוש�לבחור את דר�
נחשבת ) ֵררֶס(בשבטי הפוקוט שבמזרח קניה לידת תינוק אינטרסקס  לעומת זאת .לעסוק

ולעתי� התינוק נרצח לאחר לידתו בטענה שהוא נולד נגד רצו� טורורוט , מאורע מצער
. במעמד חברתי נמו�ו לרוב נשי� אלה יחי/א 27).שבה ה� מאמיני�הישות השמימית (

אורח חיי�  ולרוב יאמצו לקיי� יחסי מי� או לאמ� ילדי�, ה� אינ� יכולי� להינשא
  .תחלי� להו� החברתי שנשלל מה�כהמבוסס על עבודה קשה וצבירת הו� כלכלי 

הנצרות והאסלא� מספקות א� ה� פרספקטיבה השוואתית וא� מאפשרות , היהדות
מחלקת את ודית יההלכה הה. חברה המודרנית לאינטרסקסהצצה אל שורשי יחסה של ה

 האנדרוגינוס הוא 28.טומטו� ואנדרוגינוס: אינטרסקס לשתי קטגוריותשה�  נשי�/אה

 
 Claudia Lang & Ursula Kuhnle, Intersexuality and Alternative ראו הדוגמאות להל� וכ�  23

Gender Categories in Non-Western Cultures, 69 HORMONE RES. IN PEDIATRICS 240 
 ,John R. Baker: מחקר נוס� בוח� את יחס� של חברות שונות לבעלי חיי� אינטרסקס. (2008)

Notes on New Hebridean Customs, with Special Reference to the Intersex Pig, 28 MAN 113 
(1928). 

24  Celia E. Schultz, The Romans and Ritual Murder, 78 J. AM. ACAD. RELIG. 516, 529–530 
(2010). 

25  Robert B. Edgerton, Pokot Intersexuality: An East African Example of the Resolution of 
Sexual Incongruity, 66 AM. ANTH. 1288, 1289–1290 (1964) . 

 W.W. Hill, The Status of the Hermaphrodite and Transvestite in Navaho;1290' בעמ, ש�  26
Culture, 37 AM. ANTH. 273 (1935) .דרסרי� �טרנסווסטיטי� או קרוס)Cross Dressers ( ה�

 . ות המגדר האחר/אנשי� הנוהגי� ללבוש בגדי� המשויכי� באופ� מסורתי לבני
27  Edgerton ,1296–1290' בעמ, 25ש "לעיל ה. 
 Marianne Schleicher, Construction of Sex and  ראודיו� מקי� במעמד� של אינטרסקס ביהדותל  28

Gender: Attending to Androgynes and Tumtumim Through Jewish Scriptural Use, 25 LIT. 
& THEOLOGY 422 (2011); Jonathan Wiesen, Don't Judge a Book? Surgical Changes to 
Anatomical Features in Traditional and Modern Thought, in AND YOU SHALL SURELY 

HEAL 315 (Jonathan Wiesen ed., 2011); Moshe Idel, Androgyny and Equality in the 
Theosophico-Theurgical Kabbalah, 52 DIOGENES 27 (2005) . 
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 הטומטו� הוא אד� אשר אברי מינו ואילו ,אד� אשר לו אברי רבייה של שני המיני�
, מות בהלכהלפי גרסאות מסוי 29."תיאִמ"מכוסי� בעור או בשר המסתירי� את מינו ה

 טומטו� ואנדרוגינוס מוגדרי� לרוב 30.דמויות ידועות כמו שרה ואברה� היו טומטומי�
� ה� חומרות הגבר וה� /� ולכ� מוטלות עליה,שהיבמשפט העברי ספק גבר ספק א

עדות� אינה :  אינטרסקסנשי�/מציבה כללי� שוני� לא היהדות 31.שהיחומרות הא
 קידושי� בי� אד� אינטרסקס 33,חגיגה ברגלי� ה� פטורי� ממצוות 32,קבילה במשפט

 ה�בי� אד� אינטרסקס לבי� גבר יחסי אישות  34,"קידושי ספק"לבי� אישה מוגדרי� 
   36.ה� מוגבלי� בתחו� זכויות הירושה ו35,עבירה פחותה ממשכב זכר

נשי� אינטרסקס בדר� של הכרה מוגבלת בהיות� קטגוריה / מתמודד ע� אהאסלא�
אשר הדייני� אינ� מצליחי� לשיי� אותו לאחד , ינוק אינטרסקסת 37.חברתית נבדלת

. אליה הוא יכול להשתיי� עד גיל ההתבגרותש, ה' ח%ְנָתתהגדרבנכנס , משני המיני�
נחשב הילד , כמו במקרי� של ירושה, מתחייב שיו� בשל דרישות הדי�בה� שבמקרי� 

מתבססת בעיקר  יהמגדר השיו�בדבר ההחלטה הסופית . שה עד אשר יוכח שהוא גברילא
החלטת� של ). 'גובה הקול וכו, זק�(סממני מי� משניי� כ� על ו, אברי המי� החיצוניי�על 

א� א� בהמש� התבגרותו יתגלה שאותו אד� קרוב יותר , הדייני� היא בלתי הפיכה
  38.למגדר שלא נבחר

 מקפידה על חלוקה ברורה של כלל הנצרותמבי� כל הגישות שהוזכרו עד כה 
בה� הכנסייה אפשרה לאד�  שבימי הביניי�א� כי היו מקרי�  ,אוכלוסייה לשני מיני�ה

בו נפלה ההחלטה היא הייתה ש למ� הרגע 39.בו יחיהש י�האינטרסקס לבחור את המ
בייחוד במוב� של מי� ע� אד� מהמגדר ( אינטרסקס שסטו ממנה נשי�/או, לבלתי הפיכה

מרבית הכנסיות בעול� משמרות ג� היו� את . היו צפויי� לגזר די� מוות") לא נכו�"ה

 
, אישות, משנה תורה: � האישה האיילונית ראולדיו� בעניי. הלכה כה, פרק ב, אישות, משנה תורה  29

המכו� על ש� , "אנדרוגינוס: "לדיו� בנושא ראו. kodesh.snunit.k12.il/i/4102.htmהלכה ו , פרק ב
 /www.medethics.org.il/articles/tora ,ל לחקר הרפואה על פי התורה"ר פלק שלזינגר ז"ד

subject13.asp.  
 .א, יבמות סד, בבלי" טמי� היואמר רבי אמי אברה� ושרה טומ"  30
 . ה–א, ביכורי� ד, משנה; מב–בכורות מא, בבלי  31
 .הלכה ג, פרק ט, עדות, משנה תורה  32
 .הלכה ב, פרק ב, חגיגה, משנה תורה  33
 .הלכה יא, פרק ד, אישות, משנה תורה  34
 .הלכה טו, פרק א, איסורי ביאה, משנה תורה  35
 .הלכה ב, פרק ה, נחלות, משנה תורה  36
37  Rusmir Music, Queer Visions of Islam 37–43 (2003) (Unpublished disstertation, New York 

University) available at http://www.blackandpink.org/wp-content/upLoads/Queer-Visions- 
of-Islam.pdf . 

 . ש�  38
39  Maaike Van Der Lugt, Sex Difference in Medieval Theology and Canon Law: A Tribute to 

Joan Cadden, 46 MEDIEVAL FEM. FORUM 101, 110–113 (2010). 
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 40.ניתוחי� בקטיני� אינטרסקסתומכות מאוד בהתפיסה של הבינריות המגדרית ו
, במובני� רבי� הממסד הרפואי אימ� את הגישה הנוצרית לסוגיית האינטרסקס, למעשה

  . ובייחוד את הצור� לשיי� כל פרט לאחד משני המיני� בהקד�
השוני ביניה� מעיד . אפוא לתגובות שונות בחברות שונותל הוביאתגר האינטרסקס 

א� על פי שתומכי גישת הניתוח מציגי� את . הקשר�שהיחס לאינטרסקס הוא תלוי
המחקר בתחו� מבהיר שהתיוג של אינטרסקס , "אובייקטיבית"או כ" מדעית"עמדת� כ

המתנגדי� . תרבות�אידאולוגי ותלוי, הוא במהותו נורמטיבי" לקות"או כ" מחלה"כ
תקוות� היא שמהל� של . לגישה זו מבקשי� לחשו� הטיות אלו ואת תוצאותיה�

המבוסס , התנגדות למוסכמות החברתיות הרווחות כיו� יכול להביא לשינוי חברתי נוס�
  . על קבלה והכרה

   להתנגדות מהשתקה: עכשיו אינטרסקס. 3

לה להתפתח תנועת הח,  מאז שנות התשעי� של המאה העשרי�,בעשורי� האחרוני�
אינטרסקס המבקשי� לחשו� את התוצאות הדכאניות של ופעילות התנגדות של פעילי� 

 של גאווה חלופההגישות החברתיות והפרקטיקות הרפואיות הרווחות בחברה ולהציב 
פעילי� אלה יוצאי� נגד הגישה הניתוחית הרווחת . וקבלת המגוו� האנושי הקיי� בעול�

 וה� בשל העובדה שהניתוח כפה עליה� זהות י� של הניתוחנזקיו הגופניה� בשל 
   41. בלתי הפיכהמיניגדרית

ו� פרסע� ראשיתה של התנועה למע� זכויות אינטרסקס בעול� מקובל לזהות את 
 The Medical Construction of :1990שנת מ ,החוקרת סוז� קסלרמאמרה המכונ� של 

Gender: Case Management of Intersexed Infants.42 ביקורת ניסח את ה מאמר זה
התפיסות הסקסיסטיות חש� את פמיניסטית על פרקטיקת הניתוחי� באינטרסקס וה

העשירו את המאבק שותפויות בי� האקדמיה לשטח ה 43.שביסודהוההטרוסקסואליות 
נשי� אינטרסקס החלו / התארגנויות שונות שא44.ותרמו לגיבוש חלופה למצב הקיי�

 
40  Stephen Kerry, Intersex Individuals Religiosity and Their Journey to Welbeing, 18 J. 

GENDER STUD. 277 (2009). 
 .8 ש"לעיל ה, .Minto et alראו ג� . 219' בעמ, ש�  41
42  Suzanne J. Kessler, The Medical Construction of Gender: Case Management of Intersexed 

Infants, 16 SIGNS 3 (1990). 
43  Dreger, A History of Intersexuality ,4' בעמ, 4 ש"לעיל ה.  
44 Alice D. Dreger & April M. Herndon, Progress and Politics in the Intersex Rights 

Movement: Feminist Theory in Action, 15 GLQ 199, 203–213 (2009).  ראו למשל את מטרות
ISNA כפי שה� מופיעות בעמוד הראשי של אתר הארגו� http://www.isna.org/ , וכפי שנוסחו על

 Cheryl Chase, What is the Agenda of the Intersex Patient Advocacy: ייס במאמרה' שריל צידי
Movement?, 13 ENDOCRINOLOGIST 240 (2003)) להל� :Chase, The Agenda of the Intersex:( 

“The Intersex Society of North America (ISNA) is devoted to systemic change to end 



  ד"תשע מד משפטי�  אור שיומעי� סודאי , שגית מור

100  

חלק� ה� רשתות של תמיכה . מכיל ומקבלחלופי מרחב צירתו של להקי� אפשרו את י
 נשי�/א הממסד הרפואי לאת דר� התייחסותו שללשנות אחרות קמו כדי , הדדית

 הצליחו לעורר סימני שאלה בתו� הממסד הרפואי בקשר  אלהארגוני� 45.אינטרסקס
צעי אמבשימוש , מודעות ציבורית לנושא תו� קידו� לצדקתה של גישת הניתוח

תנועה פוליטית ע� הזמ� התגבשה  46. ובייצוג משפטית פוליטיבשדולה, תקשורת
התנועה , הושפעה רבות מ� התנועה הפמיניסטיתאשר , אינטרסקסנשי� /אלזכויות 

נשי� /והתנועה לזכויות א) נדר וביסקסואלי�'טרנסג, הומואי�, לסביות(ב "לזכויות להט
חברתי ועל דרכי מאבק למע� קבלת  לדיכוי ההתנגדותשמה� למדה על ו, ע� מוגבלויות

 מטרת הפעילי� בתחו� האינטרסקס היא לקד� קבלת� של 47.שונות גופנית ומינית
לשנות את גישת הממסד הרפואי , נשי� אינטרסקס כחלק מ� המגוו� הקיי� בחברה/א

  .לאינטרסקס ולקד� שיח משפטי אשר מג� על זכויותיה�

  במשפט אינטרסקס ביקורת לקראת. ב

נשי� אינטרסקס לקידו� חברה המקבלת אות� כחלק מהמגוו� המיניגדרי /מאבק� של א
הקיי� בה מעלה כי יש לפתח גישה ביקורתית לאינטרסקס שתציב חלופה לחיי ההסתרה 

נשי� אינטרסקס /משמעותה של חלופה זו היא הנכחת� של א. והבושה הנכפי� על חלק�
שאנשי� אינטרסקס צעירי� ובוגרי� יהיו שכ� מימושה יוביל לכ� , בספרה הציבורית

  .פתוחי� ביחס לעצמ� ויאבקו כנגד הדרת� ודיכוי� החברתי
נשי� אינטרסקס בחברה ובמשפט תתאפשר בי� היתר באמצעות /הנכחת� של א

נשי� אינטרסקס מאבק במוסכמות /משפטית שתאפשר לא�יצירת שפה חברתית
א� , ני� של אפליה ומאבקי זכויותשפה זו נשענת על תובנות מתחומי� שו. החברתיות

נשי� /היא מצריכה לטענתנו פיתוח עצמאי שישק� את ייחודיות ניסיו� החיי� של א
בחלקי� הבאי� נעמוד על הקשרי� שבי� . אינטרסקס ואת אופני הדיכוי שה� חווי�

 
shame, secrecy, and unwanted genital surgeries for people born with an anatomy that 
someone decided is not standard for male or female. We have learned from listening to 
individuals and families dealing with intersex that: Intersexuality is primarily a problem of 
stigma and trauma, not gender; Parents’ distress must not be treated by surgery on the 
child; Professional mental health care is essential; Honest, complete disclosure is good 

medicine; All children should be assigned as boy or girl, without early surgery”. 
 .SHARON E. PREVES, INTERSEX IDENTITY: THE CONTESTED SELF 89–95 (2005); ש�  45

 .ארגוני� אלו מבקשי� בראש ובראשונה להפסיק את ביצוע הניתוחי� הכפויי� בתינוקות אינטרסקס
 ,ISNA – Intersex Society of North Americaראו למשל את פועל� של אגודות כגו�   46

http://www.isna.org/ ;Organisation Intersex International (OII) ,על סניפיו העולמיי� השוני� ,
 ./http://oiiaustralia.com – ובאוסטרליה, /http://oii-usa.org – בארצות הברית

47  Dreger & Herndon ,204' בעמ, 44 ש"לעיל ה.  
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ביקורת האינטרסקס לביקורות רלוונטיות אחרות ונסרטט קווי מתאר לגישה ביקורתית 
מהל� זה מבקש למלא את החלל המשפטי שבו פועלת . ס בחברה ובמשפטלאינטרסק

  .לתת לה ש� וכלי� במאבקה, הזהות האינטרסקסואלית

  "חולי�"כ אינטרסקס. 1

כיו�   שהגישה השלטתהיות". חולי�"כ אינטרסקס בחברה ובמשפט נשי�/א זוהועד כה 
אמצעי� רפואיי� נעשה ב" תיקונה"לאינטרסקס היא שמדובר בפתולוגיה רפואית אשר 

נשי� אינטרסקס אכ� /הרי שא, )ניתוח בלתי הפי� וטיפול הורמונלי מתמש�(רדיקליי� 
חוויה זו מתעצבת ה� במפגש ע� הגישה החברתית הרווחת . חווי� את עצמ� כחולי�

ההסתרה , למעשה. כלפי אינטרסקס וה� בממשק המתמש� ע� מערכת הרפואה
קיו� "קס בחברה מצמצמות את קיומ� לנשי� אינטרס/וההכחשה של קיומ� של א

אי� זה מפתיע . בספרי הרפואה ובמסדרונות שירותי הבריאות השוני�, בלבד" רפואי
אפוא שעיקר הביקורת של תנועת האינטרסקס מופנה כלפי הממסד הרפואי והשיח 

נשי� אינטרסקס אינ� חולי� ואינ� /הרפואי הדומיננטי הנוגע לאינטרסקס בטענה שא
� טומ" חולה" מבחינת� של פעילי� אינטרסקס הביטוי 48".צב חירו� רפואימ"בבחינת 

מושל� הדורש תיקו� באמצעי� לא  מתאר מצב הוא שכ� ,מטע� נורמטיבי שליליבחובו 
 ומתעל� מתפקידה של החברה בתהליכי ההבניה של האינטרסקסואליות רפואיי�

נשי� אינטרסקס /בי� אבשל הקשר ההדוק , כפי שנראה בהמש�, ע� זאת. כאבנורמליות
" חולי�"לבי� מערכת הבריאות אי אפשר להתעל� מקיומ� של ֶהקֵ&ִרי� שבה� זיהוי� כ

שמירה על כבודו , הזכות לקבל טיפול רפואיכולל , יסייע בעמידה על זכויותיה�
כפי שהוכרו בפסיקה , סודיות רפואית ועוד, הסכמה מדעתמת� , ופרטיותו של המטופל

דווקא האבחו� כאינטרסקס , באופ� אירוני 1996.49–ו"התשנ, יות החולהחוק זכוועוגנו ב
א� " חולי�"נשי� אינטרסקס אינ� /א: חשוב אפוא לדייק. גר� עד כה לפגיעה בזכויות

יש להקפיד על זכויותיה� במערכת הבריאות ולא לראות בהיות� אינטרסקס עילה והיתר 
  . לפגיעה בזכויות

  "קטיני�"כ אינטרסקס. 2

נשי� /ניתוחית הנוהגת עד כה ה� שא�ות הפרקטיות של הגישה הרפואיתההשלכ
נשי� אינטרסקס /ושמעמד� המשפטי של א, אינטרסקס עוברי� ניתוח בהיות� קטיני�

ג� מרבית הכתיבה בתחו� המבקרת את הפרקטיקה . במסגרת הדיו� הוא של קטיני�
כ� בעת ההחלטה על הנוהגת מדגישה את יסוד הקטינ%ת ואת המורכבויות הקשורות ב

התוצאה היא שימור והנצחה של התפיסה שלפיה . השיו� המיניגדרי ועל קיומו של ניתוח

 
 . 4.ג� ו1.עניי� מצב חירו� רפואי ראו להל� פרקי� גלהרחבה ב  48
 . 3.ד–.2.להרחבה ראו להל� פרקי� ד  49
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הנחת הקטינות תורמת לפגיעה . של קטיני� בלבד" בעיה"הוא , ככלל, אינטרסקס
בזכויות במערכת הבריאות משו� שזכויות הקטיני� במערכת זו טר� הוסדרו בצורה 

נשי� אינטרסקס ולהוריה� לקיי� /הנחה היא שעדי� לא ומשו� שה50,מקיפה וראויה
ניתוח בהקד� האפשרי בטר� הגיע� לבגרות או לגיל שבו יוכלו להשתת� השתתפות 

  . פעילה ושוויונית בקבלת הכרעות הנוגעות לעתיד�
 , פרדיגמת הניתוחלפי: יותרמאמר זה מצביע על מורכבות עמוקה עוד , למעשה

� האינטרסקסואלי ההנחה היא שהקיו. סקסואלי בוגרההנחה היא שאי� קיו� אינטר
את " מעלי�"ו" פותר"מתרחש רק בשלב הקטינ%ת משו� שהניתוח המתרחש בגיל זה 

נשי� אינטרסקס אינ� /א, א� כאמור. סוגיית האינטרסקס ואת הזהות האינטרסקסואלית
בדת ברי כי קיימי� הקשרי� שבה� לעו. נעלמי� אלא ממשיכי� להיות חלק מחברתנו

בעיקר ככל , הקטינות חשיבות רבה בדיו� על המדיניות הראויה כלפי ילדי� אינטרסקס
פיתוח ביקורת , א� לטענתנו. שמדובר בממשק ע� מערכת הבריאות וע� מערכת החינו�

נשי� אינטרסקס /אינטרסקס מקיפה מחייב שינוי בנקודת המוצא ואימו� הנחה שלפיה א
בי� שהיו , בי� שעברו ניתוח ובי� שלא,  בגלוינשי� בוגרי� החיי� בחברתנו/ה� א

  . שותפי� להחלטה בדבר שיוכ� המיניגדרי ובי� שלא

  "מגדר"כ אינטרסקס. 3

ביקורת המגדר כפי שפותחה במסגרת התאוריה הפמיניסטית היא נדב� בסיסי ויסודי 
בסיסה של ביקורת האינטרסקס נטוע בתאוריה הפמיניסטית . בביקורת האינטרסקס

כדי לערער על תפיסת " מגדר"ל" מי�"ה שיצרו תאורטיקניות פמיניסטיות בי� ובהבחנ
 Biology as Destiny.(51" (ביולוגיה היא גורל"שעל פיה , הסדר החברתי המגדרי הרווחת

שכ� היה לה תפקיד חשוב בחשיפת יחסי , הבחנה זו הייתה מהפכנית למדי בשעתה
המבוסס על , � השיו� המיני של האד�הכוחות העומדי� ביסודו של הזיהוי המקובל בי

המבוסס על תפקידי� , לבי� השיו� המגדרי, ה/ביולוגי� שלו�המאפייני� הפיזיולוגי�
. חברתיי� והנחות חברתיות בדבר מקומ� ותפקיד� של בני המיני� השוני� בחברה

אלא ,  נולדת אישהאינהאישה "שלפיה בובואר �ידועה בהקשר זה אמירתה של סימו� דה
 מבחינה משפטית התאוריה הפמיניסטית ביססה את איסור האפליה על 52."ת אישהנעשי

 
 ). ג.(2.ה�ו) ב.(2.ראו להל� פרקי� ד  50
טענת ביקורת המגדר היא שהפיזיולוגיה המינית אינה צריכה להכתיב תפקידי� חברתיי� קבועי�   51

� צריכי� לקבוע את ייעוד� החברתי של נשי� וכי הייעודי� הביולוגיי� של גו� האישה אינ, ומובחני�
 ANN OAKLEY, SEX, GENDER. או לשמש במקצועות שירות וטיפול בלבד, להיות אימהות ורעיות

AND SOCIETY (1972); CATHRINE A. MACKINNON, TOWARD A FEMINIST THEORY OF THE 

STATE 37–41 (1989) .רמיי� גריר 'ראו ג� ז Ï¯Â‚Â ÔÈÓ–˜ÈËÈÏÂÙ‰ È˘Â�‡‰ ÔÈÓ‰ ˙ÂÈ¯ÂÙ Ï˘ ‰ 
  ).1992, כרמית גיא מתרגמת(

 ). 2007 ,שרו� פרמינגר מתרגמת (13כר� שני ‰È�˘‰ ÔÈÓ סימו� דה בובואר   52
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 את הדר� לחקר תפקידו של המשפט בהבניית יחסי הכוחות בי� מי� או מגדר ופרצה
ע� השני� התעוררה ביקורת על הבחנה זו בשל ההנחה המשתמעת . המיני� ובהנצחת�

ובשל המסר , בזו קשורות זו שאינ�, ה� קטגוריות מובחנות" מגדר"ו" מי�"שלפיה 
 53. קטגוריה ביולוגית שאיננה נתונה להבניה חברתיתהוא" מי�"לפיו שהטמו� בה 

התאוריה הפמיניסטית התמקדה ברובה בביקורת ההבניה החברתית , בקצרה ובפשטות
היא דבקה במשתמע ; "מי�"א� זנחה את שאלת ההבניה החברתית של ה" מגדר"של ה

ולכ� תרומתה לפיתוח החשיבה בדבר הריבוי ,  ושני מיני�בקיומ� של שני מגדרי�
 טענה זו רלוונטית במיוחד בהקשר של 54.פחות המיניגדרי הקיי� בעול� מובחנת

 מעניי� שא� על פי. נשי� אינטרסקס אשר קיומ� מערער על יציבות הבינריות המגדרית/א
תמכו ש  בה� ג� מיהיו, אינטרסקסנשי� /אלמאבק נגד דיכוי רבות נרתמו שפמיניסטיות 

לפיה הזהות שטענה אינטרסקס המחשה ל משו� שראו בה�בגישות דכאניות כלפי
   55.המגדרית היא תוצר של ציפיות חברתיות ותפקידי מגדר נלמדי�

  "קוויר"כ אינטרסקס. 4

התאוריה הקווירית שותפה לביקורת המגדר של הביקורת הפמיניסטית א� חולקת על 
 התאוריה 56. להבניה החברתית של מי� ומיניותבאשריז� ההנחות הסמויות של הפמינ

 הרחיבה את תחו�  א� במהרה,בי"תחו� המחקר הלהטהקווירית צמחה מתו� 
זהויות "ו "פעולות מיניות"השתרעותה אל ביקורת היחס החברתי כלפי מגוו� של 

בקבוצה החברתית המזהה עצמה ). מיינסטרי�ה(צויות מחו� לזר� המרכזי המ" מיניות
שהמשות� לה� הוא , קווירית מצויות קבוצות בעלות מגוו� אינטרסי� ופרספקטיבותכ

  57.מגדר ומיניות, דחיית המוסכמות החברתיות המסורתיות הנוגעות למי�
והמורכבי� של את הרבדי� הרבי� בית והקווירית חשפה "הספרות המחקרית הלהט
המחקר . תתפי� בעיצובהכמו ג� את הכוחות השוני� המש, הזהות המיניגדרית של האד�

 – ‰È‚ÂÏÂÈ·‰ ÔÈÓ: בי מבדיל בי� כמה רכיבי� המעצבי� את המיניות האנושית"הלהט

 
53  Katherine M. Franke, The Central Mistake of Sex Discrimination Law: The Disaggregation 

of Sex from Gender, 144 U. PA. L. REV. 1, 36–40 (1995); JUDITH BUTLER, GENDER 

TROUBLE: FEMINISM AND THE SUBVERSION OF IDENTITY (1990)) להל� :BUTLER, GENDER 

TROUBLE(;ודית באטלר ' גÈ˙¯Â˜È· ÔÙÂ‡· ¯ÈÂÂ˜ 53–54) 2001, דפנה רז מתרגמת( ;JANET 

HALLEY, SPLIT DECISIONS: HOW AND WHY TO TAKE A BREAK FROM FEMINISM (2006) . 
א� יש להודות שסכמת יחסי הכוחות החברתיי� , ביקורת זו אינה תקפה כלפי כל הכותבות בתחו�  54

נשי� ,  זכרי� ונקבות–הבסיסית במסגרת הביקורת הפמיניסטית הקלסית היא סכמה של שני מיני� 
 . וההשתייכות למיני� השוני� מבוססת על הנחות ביולוגיות–וגברי� 

55  Dreger & Herndon ,216–215' בעמ, 44 ש"לעיל ה . 
 . 53 ש" המקורות לעיל בהראו  56
, יאיר קדר (ÂÈ�ÈÓÏ ¯·ÚÓ–ÂÓÂ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÌÈ¯Ó‡Ó ¯Á·Ó �˙È¯ÈÂÂ˜ ‰È¯Â‡È˙Â ÌÈÈ·ÒÏ˙ להרחבה ראו   57

 ). 2003, קנר עורכי�עמליה זיו ואור� 
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, אשר נקבע על ידי גורמי� ביולוגיי�, המרכיב הקובע א� אד� הוא זכר או נקבה
 תחושתו האישית של אד� כלפי היותו גבר – ‰È¯„‚Ó‰ ˙Â‰Ê˙; פיזיולוגיי� והורמונליי�

 ההתנהגויות שהחברה מצפה מאד� בשל היותו גבר או – È˜Ù˙¯„‚Ó‰ È„; או אישה
‰�ÈÈË‰ ; ")נשי"ו" גברי"מוגדרות לפי ההגדרות החברתיות המשתנות למושגי� (אישה 

 ˙È�ÈÓ‰– טיפולוגיה זו 58.מרכיב הקובע את מושא המשיכה המינית והרומנטית של אד� 
כגו� (גיי� של האנוש מאפשרת לחשו� את היעדר הקשר ההכרחי בי� מאפייני� ביולו

חלוקת , לבוש, סגנו� דיבור(לבי� מאפייני� חברתיי� ונפשיי� ) אברי מי� ואברי רבייה
היא ). או לנשי�/משיכה לגברי� ו(ובינ� לבי� נטייה מינית , )תפקידי� בבית ובעבודה

המאתגר הנחות תרבותיות סמויות בדבר מיניות רבדי� �ניתוח רבתורמת לביצועו של 
בייחוד , מגוונותלקידו� התאוריה החברתית בסוגיות וכ� " נורמלית"או " יתנורמטיב"

החלוקות הבינריות המסורתיות בכל הקשור המערערות על  ,אינטרסקס ונדר'טרנסגבדבר 
   59.למי� ומגדר

מגדר , בי המחקר הקווירי העוסק בחקר היחסי� בי� מי�"לעומת המחקר הלהט
ודית בטלר היא 'כתיבתה של ג. ל קטגוריות אלוומיניות נוטה לערער על עצ� קיומ� ש

רכיבי הזהות המיניגדרית בטלר חוקרת את אופני הביצוע של . מאבני היסוד של תחו� זה
הזהויות ", על פי בטלר. כוננת תו� כדי פעולות של חיקוי וחזרהת כי זהות זו מוטוענת

, ו מוצקות אונטולוגיתיצירי דמיו� שרכש] ה�[', אשה'ו' גבר, 'ההטרוסקסואליות הכפויות
 את האשליה של ÈÈÓˆ¯˙המגדר הוא הופעה ש" לפיכ� 60."]... [ה� אפקטי� תיאטרליי�

למגדר ,  מכא� שאי� ממשות למי�61".מי� פנימי או מהות או גרעי� מגדרי פסיכולוגי
ולמיניות אלא ה� תוצר של מוסכמות חברתיות שה� מקור החיקוי ואשר ה� עצמ� תוצר 

 
לגישה המחברת בי� מכלול רכיבי� אלה על יסוד הספרות הרבה שהצטברה בתחו� ראו גיא שילה   58

„Â¯ÂÂ· ÌÈÈÁ‰ :ÌÈ‡ÂÓÂ‰ ÌÈ¯ÈÚˆÂ ¯ÚÂ� È�· ,˙ÂÈ·ÒÏ ,‚Ò�¯ËÂ ÌÈÏ‡ÂÒ˜ÒÈ·' ÌÈ¯„�12) 2007.( 
ראו למשל . ותההפרדה בעבר בי� מי� למגדר תרמה לדיכוי של טרנסקסואלי� במערכת הבריא�אי  59

" תיאוריות פסיכולוגיות מוקדמות על טרנסקסואליות: פסיכופתיה טרנסקסואליס"מיסיס קריסטה 
˘ÂÁ"Ô :ÈÂ�È˘Â ÍÂ�ÈÁ) 2002, נורה גרינברג מתרגמת (www.hoshen.org/info/articles/academic/ 

psychopatia_transsexualis.html .תרומה ,  מי� למגדרהמבחינה בי�, ואילו לטיפולוגיה הנהוגה כיו�
. במשפט ובמקצועות בריאות הנפש, נדרי� במדעי החברה'רבה לקידו� גישה מכלילה כלפי טרנסג

 Marvin Dunson, Sex, Gender and the Transgender: The Present and Future ofראו לדוגמה 
Employment Discrimination Law, 22 BERKELEY J. EMP. & LAB. L. 465 (2001); Taylor 
Flynn, Transforming the Debate: Why We Need to Include Transgender Rights in the 
Struggles for Sex and Sexual Orientation Equality, 101 COLUM. L. REV. 392 (2001); Lynne 
Carroll, Paula J. Gilroy & Jo Ryan, Counseling Transgenderd, Transsexual and 

Gender-Variant Clients, 80 J. COUNSELING & DEV. 131 (2002) . 
ÂÈ�ÈÓÏ ¯·ÚÓ–ÂÓÂ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÌÈ¯Ó‡Ó ¯Á·Ó � ÌÈÈ·ÒÏ˙ " חיקוי ומרי מגדרי"ודית בטלר 'ג  60

˙È¯ÈÂÂ˜ ‰È¯Â‡È˙Â 329 ,336) ליישו� גישה זו בהקשר ). 2003, עמליה זיו ואור� קנר עורכי�, יאיר קדר
ÌÈËÙ˘Ó " חיקוי ומרי מגדרי במשפט של ח� אלקובי: 'התחזות כאד� אחר'"ישראלי ראו אייל גרוס 

 ‰·‰‡ ÏÚ365) 2005, נפתלי וחנה נוה עורכות�ארנה ב� .( 
 .342' בעמ, 60ש "לעיל ה, בטלר  61
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החיפוש אחר אותו גרעי� מגדרי פנימי לצור� ,  יתרה מכ�62.חברתיי�של יחסי כוחות 
הוא מהל� כוחני חסר , נשי� אינטרסקס/ובה� א, השיו� המיניגדרי של כל בני האד�

נשי� אינטרסקס ה� בבחינת איו� על ההנחה החברתית בדבר קיומה של /א. תוחלת
לעתי� לניסיו� תאטרלי עדויותיה� אכ� נדמות . מהות כזו וחושפי� את חוסר יציבותה

לעטות מסכה של זהות מיניגדרית תקינה כאשר ה� עצמ� אינ� מרגישי� שייכי� 
  . לקטגוריות הקיימות

פיתחה כלי� תאורטיי� אשר מתאימי� במיוחד לביקורת תאוריה הקווירית ה
, כוח מיני ל בי� השאר כלי� אלה כוללי� התנגדות למופעי� שוני� ש63.האינטרסקס

אימו� גישה גמישה ודינמית , בינריותקשיחות ומו באמצעות קטגוריות הכופה את עצ
העדפת אסטרטגיות פעולה של להבנת מגוו� הזהויות המגדריות והמיניות הקיימות ו

קווירית אימצה בחו� ובקלות את �בית" ג� התנועה הלהט64.התבלטות על פני היטמעות
קרבה רבה . כוי שה� חוותקהילת האינטרסקס משו� הקרבה בי� הקהילות ואופני הדי

א� על פי שהיחס החברתי לשתי הקבוצות . נדר לאינטרסקס'במיוחד קיימת בי� טרנסג
 כפיית ניתוח לעומת סירוב והערמת קשיי� –נדמה להיות שונה עד כדי היפו� של ממש 

שתי הקבוצות מערערות באופ� העמוק :  שורשיו של יחס זה ה� משותפי�–בפני ניתוח 
 65.תפקידי המגדר והנטייה מינית, הזהות המגדרית, שר שבי� המי� הביולוגיביותר על הק

ואמנ� מיקומה הנוכחי של ביקורת האינטרסקס הוא במסגרת התאוריה הקווירית 
, ע� זאת. בית"להט�נשי� אינטרסקס מוצאי� את מקומ� במסגרת הקהילה הקווירית/וא

י� אי� להבי� רק על רקע ביקורת את מאמצי הנרמול של אברי המי� ותפקודי המ, לטענתנו
עריצות " על  אלא ג� על רקע שיח דכאני המבוססהחשיבה המיניגדרית הבינרית

 כפי שנראה 66.באשר היא) compulsory able-bodiedness ("הגופניות התקנית הכפויה
נשי� /הוא עוד אופציה אטרקטיבית לא) disability studies(תחו� לימודי המוגבלות , מיד

גישה , לטענתנו. נשי� ע� מוגבלויות/רסקס וכ� ג� התנועה החברתית של אאינט
  . ביקורתית שלמה ומקיפה לאינטרסקס מחייבת את שילוב שתי הגישות הללו

  
  

 
 .375–373' בעמ, 60 ש"לעיל ה, גרוס ;53 ש"לעיל ה, BUTLER, GENDER TROUBLE ראו ג�  62
63  Mark Sherry, Overlaps and Contradictions Between Queer Theory and Disability Studies, 

19 DISABILITY & SOC'Y. 769 (2004) . 
 .771' בעמ, ש�  64
65  JUDITH BUTLER, UNDOING GENDER 6 (2004) .הסמיכות בי� נוהלי הניתוחי� מעידה על כ� ג �

 .177 ש"ראו להל� טקסט ליד ה, בכל אחת מ� הקבוצות באותו חוזר של משרד הבריאות
66  Robert McRuer, Compulsory Able-bodiedness and Queer/Disabled Existence, in THE 

DISABILITY STUDIES READER 369 (Lennard Davis ed., 2013); ROBERT MCRUER, CRIP 

THEORY: CULTURAL SIGNS OF QUEERNESS AND DISABILITY (2006) . 
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  "מוגבלות"כ אינטרסקס. 5

הכתיבה הביקורתית בתחו� המוגבלות עוסקת א� היא בשאלות של יחסי כוחות 
צבות שאלות של מי� ומגדר אלא שאלות של א� במרכזה אי� ני, חברתיי� ותרבותיי�

 הגישה הביקורתית למוגבלות מבקשת להראות שחיי� ע� 67.נורמליות וגופניות תקינה
, אלא שמגוו� כוחות תרבותיי�, מוגבלות אינ� חיי נחיתות וסבל באופ� אינהרנטי

 68.כלכליי� ופוליטיי� תורמי� למשמעות השלילית המיוחסת למוגבלות, חברתיי�
נתו� אלא תוצר של " מצב רפואי"או " מחלה" היא שאי� לראות במוגבלות הטענה

וכי במקרי� רבי� הסבל הכרו� במוגבלות הוא סבל , תהליכי הבניה חברתית מורכבי�
ביקורת המוגבלות מבקשת ג� לחשו� . חברתי בעיקרו אשר איננו אינהרנטי ללקות עצמה

נשי� ע� /ליכי ההדרה של אאת השפעתו הניכרת של השיח הרפואי והמדעי על תה
או " אבנורמלי", "פתולוגי"מוגבלויות וכ� על ההבניה החברתית של הגו� הנכה כ

נשי� ע� מוגבלויות נתוני� במהל� חייה� לניסיונות נרמול ומשטור / א69.גרוטסקי
ניכרי� דר� טיפולי� רפואיי� ושיקומיי� שמטרת� להתאי� את האד� ע� מוגבלות 

נשי� ע� /את החברה לצורכיה� ולניסיו� חייה� של אלחברה במקו� להתאי� 
נשי� ע� מוגבלויות טענו שיש / בדומה להבחנה בי� מי� למגדר ג� א70.מוגבלויות

שהיא הרכיב , "מוגבלות"לבי� ה, שהיא הרכיב הפיזיולוגי, "לקות"להפריד בי� 
 ובדומה לביקורת על ההבחנה בי� מי� למגדר ג� הביקורת על היחס 71.החברתי

 של הלקות ואת יחסי מוגבלות טוענת כי יחס זה זנח את ההבניה החברתית–ותלק
  72.הגומלי� בי� השתיי�

נשי� אינטרסקס חיי� ע� גו� שאינו תוא� את /ג� א, נשי� ע� מוגבלויות/כמו א
המושג נורמלי , על פי לנרד דייוויס. הנורמות החברתיות הסמויות בדבר גופניות תקנית

אז , עשרה ע� השתכללות מדע הסטטיסטיקה�מצע המאה התשעבמובנו הנוכחי צמח בא

 
67  LENNARD J. DAVIS, ENFORCING NORMALCY: DISABILITY, DEAFNESS, AND THE BODY 

(1995). 
68  SIMI LINTON, CLAIMING DISABILITY: KNOWLEDGE AND IDENTITY 110–115 (1998); 

MICHAEL OLIVER, UNDERSTANDING DISABILITY: FROM THEORY TO PRACTICE 19–29 
(1996); SUSAN WENDELL, THE REJECTED BODY: FEMINIST PHILOSOPHICAL REFLECTIONS 

ON DISABILITY (1996).  
69  WENDELL ,5בפרק , ש� ;FREAKERY: CULTURAL SPECTACLES OF THE EXTRAORDINARY 

BODY (Rosemarie Garland Thomson ed., 1996) .שרה כה� שבוט : ראו ג� È˜ÒËÂ¯‚‰ ÛÂ‚‰– 
ÔÈËÁ·· ÈÙÂÒÂÏÈÙ ÔÂÈÚ ,ÂÏ¯Ó�ÌÈ¯Á‡Â ÈË�ÂÙ) 2008 .( 

70  Sally French & John Swain, The Relationship Between Disabled People and Health and 
Welfare Professionals, in HANDBOOK OF DISABILITY STUDIES 734 (Gary L. Albrecht, 

Katherine D. Seelman & Michael Bury eds., 2001). 
71  OLIVER ,28–21' בעמ, 68 ש"לעיל ה . 
72  Tom Shakespeare & Nicholas Watson, The Social Model of Disability: An Outdated 

Ideology? 2 RESEARCH IN SOC. SCI. & DISABILITY 9 (2002). 
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 עבודתה של 73.להיות אמת המידה, שהיא הממוצע האנושי, הפכה הנורמה הסטטיסטית
האבחו� והסינו� של הגו� המוגבל תורמת , גרלנד תומסו� מראה שמלאכת הקטלוג

קורת  כמו ביקורת המוגבלות ג� בי74.לשימור אידאל היציבות של הגו� הלא מוגבל
המתבטאת , האינטרסקס מאופיינת בהתנגדות לדומיננטיות של השיח הרפואי והמדעי

, נשי� ע� מוגבלויות/בהיותו בעל מעמד בכיר בתהליכי קבלת החלטות בשביל א
במעמדו כמקור הידע המוסמ� באשר לחוויית החיי� ע� מוגבלות ובתרומתו לזיהוי של 

  75".להמח"ו" סטייה", "פתולוגיה"שוני גופני ע� 
שהיא בכ� תרומתה של הגישה הביקורתית למוגבלות לביקורת האינטרסקס 

מאפשרת לדיו� באינטרסקס להתרחב מעבר לשאלות של מי� ומגדר אל עבר סוגיות 
 זה שאינו ,"נורמלי�אב"התרבותית המיוחסת לגו� �הקשורות במשמעות החברתית

 הראה) Sherry(שרי  מארק 76.מציית לנורמות בדבר גופניות תקינה וזהות יציבה
 סוגי� , ולעתי� מכחידות, החברתיות והמשפטיות ממסדות,שהמערכות הרפואיות

 77".לא בריא"בכת� של " לא רגיל" התו� הכתמתמסוימי� של גופי� במש� מאות שני� 
היסטוריה כפי שמעידה הנוכחות ערה בהבניית הזהות הקווירית  יש למוגבלות, למעשה

מחלות "סיווג והתיוג של קבוצות רבות מקרב קהילה זו כ נגד הבי"של המאבק הלהט
נשי� אינטרסקס החיבור בי� מוגבלות / בשביל א78."הפרעות פסיכיאטריות"או " נפש

וקוויריות הוא חזק במיוחד משו� שה� כפופי� לפרקטיקות רפואיות קיצוניות המשלבות 
   .בבסיס� הנחות בדבר מיניגדרי%ת תקינה וגופניות תקינה

   כצומת נטרסקסאי. 6

היא : האינטרסקס במשפט שואבת את מקורותיה מכל הגישות הנזכרות למעלהביקורת 
נשענת על יסודות החשיבה , נמצאת בצומת שבי� תאוריה קווירית ללימודי מוגבלות

הימצאותה . הפמיניסטית ונעזרת בשיח של זכויות החולה וזכויות ילדי� בעת הצור�
נשי� אינטרסקס ויוצרת /ועמוק ביחס החברתי כלפי אבצומת זה מאפשרת דיו� עשיר 

בצד זאת יש חשיבות פוליטית . גשר חשוב בי� גישות ביקורתיות המשלימות זו את זו
נשי� אינטרסקס /להתייחסות לאינטרסקס כקטגוריה מובחנת התורמת לִנרא%ת� של א

 
73  DAVIS ,49–23' בעמ, 67ש "לעיל ה . 
74  Rosemarie Garland-Thomson, Integrating Disability, Transforming Feminist Theory, 14 

NWSA J. 1, 5 (2002). 
75  WENDELL ,68ש "לעיל ה ;French & Swain, 70ש "לעיל ה . 
76  Sherry ,63 ש"לעיל ה ;M. Morgan Holmes, Mind the Gaps: Intersex and (Re-productive) 

Spaces in Disability Studies & Bioethics, 5 J. BIOETHIC. INQ. 169, 169 (2008) . 
77  Sherry ,781' בעמ, 63ש "לעיל ה. 
לעיל ,  MCRUER; 781–780' בעמ,  ש�לכתיבה המחברת בי� ביקורת קווירית לביקורת מוגבלות ראו  78

 Ellen Samuels, My Body, My Closet: Invisible Disability and the Limits;32–1' בעמ, 66 ש"ה
of Coming-Out Discourse, 9 GLQ 233 (2003). 
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יי� התרבותיי� והפוליט, ולתשומת הלב לדפוסי ההדרה שלה� מהחיי� החברתיי�
  .נשי� אינטרסקס/ומתהליכי קבלת החלטות הקשורי� לגופ� ולחייה� כא

פרספקטיבות אלה מסייעות בהבנת האתגר שהקטגוריה אינטרסקס מציבה בפני הסדר 
כאשר נולד תינוק אינטרסקס החברה שואפת . המגדרי והגופני כאחד, המיני, החברתי

אחת משתי הקטגוריות המוכרות את השונות הגופנית שעמה נולד ולשיי� אותו ל" לתק�"
החברה מבקשת . א� מלאכה זו דורשת חיזוי מורכב בדבר זהותו המיניגדרית הצפויה, לה

הזהות , המי� הביולוגי בי� –ליישב בי� הרכיבי� השוני� של הזהות המיניגדרית 
,  א� מגוו� הקומבינציות האפשריות רב– הנטייה המינית ותפקידי המגדר, המגדרית

כל אלו מעידי� . � תלויה בגורמי� חברתיי� וסביבתיי� רבי� שקשה לחזות�והתגבשות
האינטרסקס הוא בעייתי ה� מבחינה מעשית וה� מבחינה " תיקו�"שהפרויקט של 

 מתיקו� הפרט –אתית ומצביעי� על הצור� בשינוי נקודת המבט �מוסרית�חברתית
   79.ל הסדר החברתיוהתאמתו לסדר החברתי לתיקו� החברה ושינוי הנחות היסוד ש

   וביקורות מקורות: הרפואית הגישה. ג

היחס לאינטרסקס בחברה המערבית המודרנית מאופיי� בכ� שסמכות קבלת ההחלטות 
תהליכי� של התפתחות המדע והשתכללות הידע . בנושא נמסרה לידי הממסד הרפואי

עשרה והגיעו לשיא� במאה �עשרה והתשע�אשר החלו במאות השמונה, הרפואי
הפ� לדיו� אשר , כמו בנושאי� רבי� אחרי�, הביאו לכ� שהדיו� באינטרסקס, העשרי�

 הממסד הרפואי מצא עצמו נושא בנטל מלאכת 80.מקצועי�נשלט על ידי שיח רפואי
 נשי�/אשחקנית מרכזית בעיצוב גורל� של הפכה להבריאות מערכת ו, הפיקוח החברתי

ת של מקצוע הרפואה בחייה� של תופעה זו של התגברות הדומיננטיו. אינטרסקס
המדיקליזציה . נשי� שגופניות� לא עמדה בתק� החברתי איננה ייחודית לאינטרסקס/א

של קבוצות מיעוט וקבוצות שוליי� והכפפת� לידע רפואי ומדעי הייתה נחלת� של 
 ע� נשי�/א, בי�"להט, נשי�,  מיעוטי� גזעיי� ואתניי�ובה�, קבוצות מוחלשות רבות

 בפרק זה נבח� את מקורותיה וביטוייה של הגישה הרפואית 81.ת ועודמוגבלויו
  . לאינטרסקס ונציג את הביקורות כלפיה

 
שוויו� זכויות לאנשי� ע� "ראו שגית מור " תיקו� החברה"ל" תיקו� הפרט"לגישה הקוראת למהל� מ  79

 ). 2012 (107–102, 97 לה ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ"  מתיקו� הפרט לתיקו� החברה–מוגבלויות בתעסוקה 
 ). 2008, � מתרג�נוע� ברו ( ‡¯È�ÈÏ˜‰ ˙„ÏÂ‰–È‡ÂÙ¯‰ Ë·Ó‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ‡ÈÎ˜‰ מישל פוקו   80
 Vanessa; )1997, גבריאל אש מתרג� (34–33  הרצו� לדעת– כר� שני ˙ÂÈ�ÈÓ‰ ˙Â„ÏÂ˙מישל פוקו   81

Jackson, In Our Own Voices: African American Stories of Oppression, Survival and 
Recovery in the Mental Health System, 33 OFF OUR BACKS 19 (2003); Graham Hart & 
Kaye Wellings, Sexual Behaviour and Its Medicalisation: In Sickness and in Health, 324 
BMJ 896 (2002); Mary C. Burke, Resisting Pathology: GID and the Contested Terrain of 
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   לאינטרסקס הרפואית הגישה התפתחות. 1

באותה  82.עשרה�תשעבאירופה של סו� המאה ההפיקוח הרפואי על אינטרסקס צמח 
 מסוי� היה הגונדות שייכו רופאי� את האינטרסקס למגדר שעל פיוהקריטריו� תקופה 

וא� הגונדות היו , "גבר"א� הגונדות של אד� היו אשכי� הוא הוגדר : )בלוטות המי�(
משמעיות ואז הוגדר �רוב המקרי� אופיינו בגונדות חד. "אישה" הוא הוגדר ,שחלות

 Trueרפואית הוגדרו המקרי� ש. Pseudo Hermaphrodite –האד� רפואית 

Hermaphrodite 83. אחדבה� היו לאד� שחלה אחת ואש�שמקרי� נדירי� אות� רק  היו   
שחלו במאה העשרי� הביאו לשינוי ת ות והמחקריוהטכנולוגיההתפתחויות 

אליו שיי� האד� ש ÔÈÓ‰ È�Á·‡Óמתפקיד של : בתפקיד� החברתי של הרופאי�
ע� זאת הנחות היסוד של הממסד הרפואי לא .  שלוÔÈÓ‰ È��ÂÎÓהאינטרסקס לתפקיד של 

, שהוא אחד משני המקובלי� בחברה" תימי� אִמ" אינטרסקס יש נשי�/אל: השתנו
   84.ולבצע את משימת השיו�" תיהמי� האִמ"לזהות את ומערכת הבריאות היא שאמורה 

הניתוחית מקובלת ברחבי העול� המערבי הגישה החלה החל משנות החמישי� 
 כדי לשיי� אות� �לפיה יש לנתח תינוקות אינטרסקס מיד לאחר לידתו, לאינטרסקס

התאפשרה בזכות ההתפתחויות בתחו�  גישה זו 85. מוקד� ככל האפשרלאחד המיני�
לפיה תינוקות ה� סביבתית בעיקרה שעל תאוריה א� התבססה בראשיתה , הרפואה

˙È¯„‚Ó ÌÈÈÏ¯ËÈניתוח לשיי� אות� לאחד משני אפשר בעזרת וכי ,  ברגע לידת��
תאוריה בדבר הניטרליות המגדרית הוא במחקרו מקורה של ה 86.המגדרי� באופ� מושל�

 מאני חקר מקרה של ילד 87.בשנות החמישי� והשישי�) Money( הפסיכולוג מאנישל 

 
Diagnosis in the Transgender Rights Movement, in SOCIOLOGY OF DIAGNOSIS 

(ADVANCES IN MEDICAL SOCIOLOGY) 183 (PJ McGann & David J. Hutson eds., 2011); 
Mike Oliver, Social Policy and Disability: Some Theoretical Issues, 1 DISABILITY 

HANDICAP & SOC'Y. 5 (1986); Elina Oinas, Medicalisation by Whom? Accounts of 
Menstruation Conveyed by Young Women and Medical Experts in Medical Advisory 

Columns, 20 SOCIOLOGY HEALTH & ILLNESS 52 (1998) . 
82  Dreger, A History of Intersexuality ,6–5' בעמ, 4 ש"לעיל ה. 
 & Alice D. Dreger, Cheryl Chase, Aron Sousa, Philip A. Gruppusoגישה זו ראו על לביקורת   83

Joel Frader, Changing the Nomenclature/Taxonomy for Intersex: A Scientific and Clinical 
Rationale, 18 J. PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY METABOLISM 729 (2005) . 

84  Dreger, A History of Intersexuality ,11–10' בעמ, 4 ש"לעיל ה. 
ובייחוד החרדה מפני , אדר מתארת התפתחות זו על רקע התפיסות התרבותיות של שנות החמישי�  85

 Sandra Eder, The Volatility of ראו. "הקלסיי�"הומוסקסואליות ומפני חריגה מתפקידי המגדר 
Sex: Intersexuality, Gender and Clinical Practice in the 1950s, 22 GENDER & HIST. 692, 

693 (2010). 
86  Dreger, A History of Intersexuality ,13–11' בעמ, 4 ש"לעיל ה. 
 JOHN MONEY, BIOGRAPHIES OF GENDER AND HERMAPHRODITISM IN :בי� כתביו של מאני  87

PAIRED COMPARISONS: CLINICAL SUPPLEMENT TO THE HANDBOOK OF SEXOLOGY (1991); 
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הוחלט שברוס .  נאלצו הרופאי� להסיר את אשכיומילתושבשל תאונה בעת , בש� ברוס
ה שני� כעבור כמ". ברנדה"יעבור ניתוח לבניית מערכת מינית נקבית ויגודל כילדה בש� 

 לעומת(הוא ילדה מאושרת הלובשת חצאיות ומשחקת בבובות " ברנדה"דיווח מאני כי 
נותח " ברנדה"מאני טע� כי העובדה ש). משחק במכוניות ולובש בגדי בני�האחיה 

היא שהבטיחה כי הוא , שלא סיפרו לו דבר על הניתוח, בינקותו וגודל כבת על ידי הוריו
 התפשטה  וההדי� שלו זכהבעקבות מחקר זה. שהיכאיחיה חיי� בריאי� ומאושרי� 

במערב הפרקטיקה של ניתוח מוקד� בילדי� אינטרסקס מתו� שאיפה להשיג את 
לא היה " ברנדה"רק שני� מאוחר יותר התברר כי . תיאר מאנישהתוצאות הרצויות 

ב� ע� שער "כילד הוא היה קורע את שמלותיו וטוע� שהוא : מאושר בזהות שנבחרה לו
אודות ולאחר שגילה על , וידו בגיל ההתבגרות הוא החליט לחיות כגבר בש� דיי."רו�א

ויד חי ודיי. הניתוח שעבר הוא החליט לעבור טיפולי� שיקרבו אותו למי� הביולוגי הזכרי
ד בשנות והוא התאב, חיי� עגומי� ולא מאושרי� בשל הניתוח והזהות שנכפו עליו

יית הניטרליות המגדרית שביסוד הגישה הניתוחית  שתאורא� על פי 88.השלושי� לחייו
 קיי�לפיה ש ,השפעתה עדיי� ניכרת ע� המש� אחיזתה של ההנחה שביסודה, הופרכה

" מדעית" הצדקה הוא השילוב בי� שתי אלה 89".חיזוק"לשנית� לזיהוי ו" תימי� אִמ"
   90.להפרת זכויותיה� של קטיני� אינטרסקס

ולפיה אפשר לאתר על פי מרב , רפואית�כיו� הגישה השלטת היא ביולוגית
של האד� " המי� האמתי"לצור� קביעת . התסמיני� את השיו� המיניגדרי של האד�

, ובה� צורת אברי המי� הפנימיי� והחיצוניי�, מובאי� בחשבו� מכלול של רכיבי�
 מיעוט, הסבירות לפוריות, יכולת תיקו� ניתוחי, יכולת תפקוד מיני בעתיד, המבנה הגנטי

התאמה לזהות המינית , סיכוני� לגידולי� ממאירי� בעתיד, התערבויות כירורגיות
 על 92. ההכרעה נעשית על יסוד התמונה הכוללת המתקבלת91.הצפויה והעדפת ההורי�

 
JOHN MONEY & ANKE A. EHRHARDT, MAN & WOMAN, BOY & GIRL: THE 

DIFFERENTIATION AND DIMORPHISM OF GENDER IDENTITY FROM CONCEPTION TO 

MATURITY (1972).  
88  Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule,62–59' בעמ, 5ש " לעיל ה . 
 ÂÈÏ‡ÂÒ˜Ò¯Ë�È‡ " ÍÈÏ‰˙Â"ÛÂ‚�ÈÓ‰ :" Ï˘ Ò˜Â„¯Ù‰"ÔÈÓ "ÛÂ‚· 12–16˙"דנו� �לימור מעודד  89

גוריו� �אוניברסיטת ב�, "לפילוסופיה דוקטור"תואר  לקבלת הדרישות של חלקי מילוי לש� מחקר(
 ).2011,  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה–בנגב 

 .R. Rajendran & S ראו למשל. קיימי� ג� כאלו הממשיכי� להחזיק בגישת הניטרליות המגדרית  90
Hariharan, Profile of Intersex Children in South India, 32 INDIAN PEDIATRICS 666, 

669–670 (1995) . 
‰‚È˘‰ ויינטרוב : להל�( )שנה לא ידועה (ÌÈ¯Â¯· ‡Ï ÔÈÓ È¯·‡ ÌÚ „ÂÏÈÏ ‰˘È‚‰ 14נעמי ויינטרוב   91

„ÂÏÈÏ .( ראו ג�Lisa Melton, New Perspectives on the Management of Intersex, 357 
LANCENT 2110 (2001) ;Minto et al. ,8ש "לעיל ה ;S.M. Creighton & L.M. Liao, Changing 

Attitudes to Sex Assignment in Intersex, 93 BJU INT'L 659, 659 (2004); Kristin Zeiler & 
Anette Wickström, Why Do 'We' Perform Surgery on Newborn Intersexed Children? The 
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אשר נכתב על ידי פרופסור נעמי , פי ספרו� ההדרכה היחיד הקיי� בנושא בעברית
הרכיב החשוב ביותר בהחלטה כיו� , ו�אנדוקרינולוגית בכירה העוסקת בתח, ויינטרוב

איכות החיי� הטובה יותר שתהיה למטופל בעתיד והזהות המינית המשוערת שלו "הוא 
 ע� זאת בפרקטיקה לא פע� 93."על פי ניסיו� עבר במטופלי� ע� אבחנה דומה, לכשיגדל

 מגוו� המצבי�  בשל94.המי� שייבחר יהיה המי� שלו מרב הסיכויי� להצליח בניתוח
הבדלי� במידת הוודאות שחש תסמונות המנויי� תחת הכותרת אינטרסקס קיימי� וה

בכל הספרות הרפואית מודה כי א� , לודיהצוות הרפואי בעת השיו� המיניגדרי של הי
   95.קיי� חוסר ידע המקשה על שיו� המטופל למגדר שהוא יאמ� בהמש�מקרה 

סת ג� על נימוקי�  מוקד� ככל האפשר מתבסביצוע הניתוחי�העמדה התומכת ב
. לפיה� מדובר בהלי� שהסיכוני� הכרוכי� בו מועטי� והיתרונות רבי�שמשניי� 

 הילד בשבילהיתרונות המיוחסי� להלי� זה ה� ג� רפואיי� וג� פסיכולוגיי� וחברתיי� 
לא יותיר הוא  הגישה המקובלת היא שככל שההלי� יבוצע מוקד� יותר 96. הוריוובשביל

 יוכל להתחיל את חייו באחת משתי הזהויות המגדריות וכ� ,ל הילדטראומה בזיכרונו ש

 
Phenomenology of Parental Experience of Having a Child with Intersex Anatomies, 10 

FEMINIST THEORY 359, 359–360, 365–367 (2009) . 
 Sara Creighton, Surgery for Intersex, 94 JRSM; 14' עמ, 91 ש" לעיל ה,‰‚ÂÏÈÏ ‰˘È„ויינטרוב   92

218, 218 (2001). 
  .14' בעמ, 91ש " לעיל ה,‰‚ÂÏÈÏ ‰˘È„ויינטרוב   93
94  Tamar-Mattis Exceptions to the Rule ,66' בעמ, 5 ש"לעיל ה; P.D.E. Mouriquand, Possible 

Determinates of Sexual Identity: How to Make the Least Bad Choice in Children with 
Ambiguous Genitalia, 93 BJU INT’L 1 (2004); Hazel Glenn Beh & Milton Diamond, An 
Emerging Ethical and Medical Dilemma: Should Physicians Perform Sex Assignment 
Surgery on Infants with Ambiguous Genitalia?, 7 MICH. J. GENDER & L. 1, 17–18 (2000), 
available at http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/2000to2004/2000-emerging-ethical 

-dilemma.html .לעדותו של  ,כמו כ�Mauro Isaac Cabral,  ראוMarcus De Maria Arana, A 
Human Rights Investigation into the Medical ‘Normalization’ of Intersex People: A Report 
of a Public Hearing By the Human Rights Commission of the City & County of San 

Francisco 37 (Apr. 28, 2005), http://www.isna.org/files/SFHRC_Intersex_Report.pdf)  להל�
 ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� "Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ·¯˜· .( קיימת בספרות הרפואית ג�

ראו . ולפיה ההחלטה לאיזה מי� לשיי� את הר� הנולד תלויה בעיקר בגודל אבר המי�, עמדה שונה
Rajendran & Hariharan ,670' בעמ, 90ש "לעיל ה. 

ÔÂÎ„Ú " הבטי� כירורגיי� אתיי� ומשפטיי�:  בילדי� ובמתבגרי�Intersexמצבי "יור� בייט   95
ÂÏÂ˜È�‚·Â ˙Â„ÏÈÈÓ·‰È‚ 54 ,15 ,15) 2006( :" קיימי� חלוקי דעות בנושא קביעת הזהות המינית

הא� היא נקבעת ביולוגית על ידי גור� גנטי ואנטומי או שהיא מושפעת על : Intersexבמצבי� של 
כ� , �Intersexמשמעית לגבי הפעולות הניתוחיות ב�לכ� לא קיימת המלצה חד. ידי החברה והתרבות
 ." ונוהלי� ברורי� לגינקולוגיי� וכירורגיי�שלא קיימות הנחיות

 . 3.ראו להל� פרק ג  96
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גישה זו מדגישה את טובת הילד ומבוססת על ההנחה שלפיה יש חשיבות  97.המקובלות
 לצור� פיתוח זהות אברי מי� מובהקי� של אחד המיני�פסיכולוגית רבה לקיומ� של 

ני נורמטיבי לצד ִחבר%ת עיקר הטיעו� הוא שמראה חיצו. מינית וזהות מגדרית ברורה
 יסייעו בתהלי� 98,ה/של הילד" נורמלית"מגדרי תקי� מילדות יובילו להתפתחות 

יקלו במציאת בני זוג בעתיד וימנעו , יאפשרו קבלה חברתית, ילד–ההיקשרות הורה
 טיעוני� אלו ממחישי� את הקו 99.ניצול מיני וא, השפלה חברתיתדחייה חברתית וא� 
מדעיי� לבי� הטיעוני� החברתיי� בהקשר של �יעוני� הרפואיי�הדק המצוי בי� הט

   .אינטרסקס
בשני העשורי� האחרוני� חלו התפתחויות במדע הגנטיקה ובתחו� הרפואה 
המיילדותית ומעקב ההיריו� אשר מאפשרות לזהות חלק מהתסמונות המוגדרות 

תחויות אלו  התפ100".מומי� מולדי�"כאינטרסקס עוד בשלבי הגדילה ברח� ולהגדיר� 
ביצוע הפסקת היריו� : הביאו להופעת� של שתי תגובות רפואיות נוספות לאינטרסקס

מת� טיפול הורמונלי במהל� ההיריו� אשר ,  או במקרי� מתאימי�101בשל המו� שאותר
שתואמת את הסטנדרטי� הרפואיי� , מגביר את הסיכוי להתפתחות מינית טיפוסית

 103.נוספי�  סוגיות נוספות ומצריכות דיו� בהיבטי� התערבויות אלו מעלות102.והחברתיי�

 
97  American Academy of Pediatrics, Timing of Elective Surgery on the Genitalia of Male 

Children with Particular Reference to the Risks, Benefits, and Psychological Effects of 
Surgery and Anesthesia, 97 PEDIATRICS 590–594 (1996); American Academy of 
Pediatrics, Evaluation of the Newborn with Developmental Anomalies of the External 
Genitalia, 106 PEDIATRICS 138–142 (2006), http://pedclerk.bsd.uchicago.edu/sites/ 

pedclerk.uchicago.edu/files/uploads/NewbornAmbGenitalia.Pediatrics.2000.pdf.  ג� לשו�
 .1.ראו להל� פרק ד, פעמי�נוהל הניתוחי� באינטרסקס מבטאת את ההנחה שמדובר בהלי� חד

 & Creighton למאמר המתאר גישה זו ומדגי� כיצד היא אינה מבוססת מחקרית באופ� מספק ראו  98
Liao ,661' בעמ, 91ש "לעיל ה . 

99  Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule ,75–73' בעמ, 5 ש"לעיל ה. 
˘‚˘Ï˘ „ÏÂÓ ‚Â ויינטרוב : להל�( Ï�¯„‡‰ Ï˘ „ÏÂÓ ‚Â˘‚˘ ,˙Â¯‚·Ï ˙Â˜�ÈÓ 12–14נעמי ויינטרוב   100

Ï�¯„‡‰ .( 
101  Michal Sagi, Vardiella Meiner, Nurith Reshef, Judith Dagan & Joel Zlotogora, Prenatal 

Diagnosis of Sex Chromosome Aneuploidy: Possible Reasons for High Rates of Pregnancy 
Termination, 21 PRENATAL DIAGNOSIS 461 (2001) ;מיהו תינוק רצוי"דולב �יעל השילוני ?

 Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 25 ,97¯˙" הפלות סלקטיביות בשל אנומליות בכרומוזומי מי� בגרמניה ובישראל
)2004.( 

 . 13–12 'בעמ, 100 ש"לעיל ה, ˘‚˘Ï�¯„‡‰ Ï˘ „ÏÂÓ ‚Âויינטרוב   102
הפסקות היריו� מעלות שאלות בדבר השפעת העמדה החברתית על מצבי� של אינטרסקס , כ�  103

לעיל , .Sagi et al; 101 ש"לעיל ה, דולב�ראו השילוני. במסגרת הטעמי� הראויי� להפסקת היריו�
א� דינו כדי� טיפול מונע או : ואילו הטיפול בעובר מעלה שאלות בדבר משמעות הטיפול. 101ש "ה

לדיו� דומה בהקשר של . או שמא א� הוא מבטא דחייה חברתית, )בדומה לטיפול במו� לבבי(ריפוי 
 :Adrienne Asch, Why I Haven’t Changed My Mind About Prenatal Diagnosisמוגבלות ראו 

Reflections and Refinements, in PRENATAL TESTING AND DISABILITY RIGHTS 234 (Erik 
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המתמקד  ,ה� מחו� לתחו� דיונו של מאמר זה, כבדות משקל ככל שיהיו, שאלות אלו
  . מרח� אמובפרק הזמ� אחרי שאד� אינטרסקס יוצא
התומכי� בשינוי תו� הקשבה קהילה הרפואית ע� הזמ� התגברו הקולות בקרב ה

 אינטרסקס ובני נשי�/אדיאלוג ע� ופתיחות ללבעיות הטמונות במודל הקיי� 
השפעה רבה  החלה ביקורת האינטרסקס להשפיע 2004החל משנת  104.משפחותיה�

הביעו רופאי� באקדמיה האמריקנית לרפואת ילדי� כאשר , שיח הרפואיהעל ג�  יותר
שנת  ב105. נלהבי� של המודל מנתחי� שהיו תומכי�ובה�, טיפול המקובלמה הסתייגות

,  שכללה איגודי� מוכרי� של רופאי ילדי� ואנדוקרינולוגי�',ועדת שיקגו'וקמה  ה2005
מסקנות הוועדה הציעו גישה פסיכולוגית משלימה . לצור� בדיקת הטיפול באינטרסקס

שמירה על הסכמה מדעת ואיסו� נתוני� , אמירת אמת למטופלי�, לטיפול הכירורגי
ה מראה כי המלצות הוועדה יושמו מאמר שהתפרס� לאחרונ. באשר לתוצאות הניתוח

שכל עדיי� תמכו בכ� מסקנות הוועדה  106. למדיי ברחבי אירופהבהצלחה רבה
 ותו� אול� רק לאחר הערכת מומחי�,  באמצעי� כירורגיי� למי� מסוי�אינטרסקס ישוי�

, ג� באר� נראה שגישה זו הולכת ומתבססת .הדגש מקוסמטיקה לפונקציונליותהסטת 
 אימצה אקדמיית רופאי הילדי� 2006בשנת  107.פרי ההדרכה בנושאכפי שמעידי� ס

 DSD – Disorders of Sex" (הפרעה בהתפתחות מינית"המונח האמריקאית את 
Development ( מונח זה מבקש לבטא  108. אינטרסקסנשי�/אכדי לתאר את מצב� של

או ' ודיטי�הרמפר'כגו� , עמדה מדעית המתרחקת מביטויי� בעלי מטע� פוגעני היסטורי
 ע� זאת 109.ומתמקדת בהיבטי� פיזיולוגיי� ולא בהיבטי� מגדריי� "אינטרסקס"

 
Parens & Adrienne Asch eds., 2000) . היבטיה האתיי� של הסוגיה נבחנו ג� בהקשר של הניסיו�

¯ÂÙ‡‰ " בחירת מי� הילוד"ראו נועה גרוסמ� . ואיות שיקבעו את מי� היילודליצור טכנולוגיות רפ
ËÙ˘ÓÂ 40 ,83) 2009.( 

104  Justine Marut Schober, A Surgeon's Response to the Intersex Controversy, in INTERSEX IN 

THE AGE OF ETHICS 161 (Alice Domurat Dreger ed., 1998).  
105  V. Pasterski, P. Prentice & I.A. Hughes, Consequences of the Chicago Consensus on 

Disorders of Sex Development (DSD): Current Practices in Europe, 95 ARCH. DIS. CHILD. 
618 (2010).  

 Peter A. Lee, Christopher P. Houk, S. Faisal Ahmed, Ieuanלסיכו� מסקנות הוועדה ראו ; ש�  106
A. Hughes, Consensus Statement on Management of Intersex Disorders, 91 ARCH . DIS. 

CHILD. 554, 556–558 (2006) . מרכזי� ברחבי אירופה אשר דיווחו על 60במחקר זה נבדקו 
 ממרכזי� אלו דיווחו על שימוש באלגורית� רפואי 65%.  ניתוחי� מדי שנה ס� הכול�6,000כ

ראו .  דיווחו כי ה� תומכי� בפיתוחו של אלגורית� זה�85%ו ,”Diagnostic Algorithm“: מאבח�
Pasterski & Hughes ,טיפול"אלגורית� קליני הוא מעי� . 105 ש"לעיל ה �שנועד לסייע למטפל " ע

 . להגיע לאבחו� המדויק ולדר� הטיפול הנלווית לו באמצעות שאלות מובילות
  .100ש "לעיל ה, ˘‚˘Ï�¯„‡‰ Ï˘ „ÏÂÓ ‚Âויינטרוב ; 91ש "לעיל ה, ‰‚ÂÏÈÏ ‰˘È„ינטרוב וי  107
 . 555–554' בעמ, 106 ש"לעיל ה, .Lee et alלהצהרה של אקדמיית רופאי הילדי� האמריקאית ראו   108
109  Thomas A. Marino, Embryology and Disorders of Sexual Development, 53 PERSP. 

BIOLOGY & MED. 481 (2010) .מומחה עולמי החוקר את הגנטיקה , ראו ג� דבריו של אריק וילא�
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הושמעה ביקורת על המונח משו� שהוא ממשי� לראות באינטרסקס תופעה רפואית 
 110.המוגדרת על ידי מדע הרפואה ואשר הטיפול בה הופקד בידי מערכת הבריאות

לכ� הוצע לכל  111.נשי�/אטיגמה בס ממשי� להטיל "הפרעה"השימוש במונח , בנוס�
   112."תסמונת" ב"הפרעה"הפחות להחלי� את המילה 

דנו� מתאר את הגישה �לימור מעודדר "מחקר מקי� שנער� לאחרונה על ידי ד
 דנו� מכנה את תהלי� השיו� 113. בישראלהפרופסיונלית העכשווית להולדת אינטרסקס

ראשו� הוא שלב : יקריי�המתרחש בארבעה שלבי� ע" מינגו�"המיניגדרי תהלי� 
לרוב יוביל שלב זה . המוקדמי� או מיד לאחר הלידהבשלבי ההיריו� המתרחש , ‡·ÔÂÁה

השלב . הוולדהמיועד של  לקביעת המי� –או לאחר הלידה , להמלצה על הפסקת היריו�
מי� הנבחר באמצעות ניתוחי� ה לפייעוצב הגו�  במסגרתו˘ ,ÂˆÈÚ·שלב ההשני הוא 

מתרחש לאחר כינו� המי� באופ� , ÚÓ˜·שלב ה, השלב השלישי. ורמוני�ומת� תחליפי ה
, קוסמטי והוא כולל מעקב רפואי צמוד אשר נועד להבטיח כי הגו� מסתגל למי� הנבחר

בח� ג� ההסתגלות הפסיכולוגית יבמסגרת המעקב ת. תו� ביצוע תיקוני� במידת הצור�
. לדיה� להתנהגות מגדרית מתאימה וההורי� מודרכי� כיצד להכווי� את י,למגדר הנבחר

את המלצת הצוות הרפואי להורי� שלא לספר  הכולל, ÂÈ„ÂÒ˙רכיב רביעי הוא רכיב ה
ולעתי� קרובות א� לא לילדי� עצמ� , למשפחה והסביבה על המצב הגופני הייחודי

 אינטרסקס נשי�/אחייה� של מסקנתה של דנו� היא כי . לפחות עד גיל ההתבגרות
  . "סוד" ה�יאלקטיקה תמידית בי� גופ� לבימתאפייני� בד

ניתוחית רוב העוסקי� בתחו� �למרות הביקורת המצטברת כלפי הגישה הרפואית
נשי� אינטרסקס ונוטי� /ה� מתקשי� לקבל את עמדותיה� של א. ממשיכי� לדבוק בה

האתגר  .לייחס זאת לקבוצת שוליי� שאינה צריכה להשפיע על דרכי הטיפול המקובלות
 העומד כיו� בפני השיח הרפואי בישראל ובעול� הוא פיתוח גישה חדשה הגדול

לפיו שומקבלת את הרעיו� , נשי� אינטרסקס ולבני משפחותיה�/מעודדת הקשבה לאה

 
 �Y " Ï‡¯˘È Ô˜È¯Ó‡ ˜ÈÙÈË�ÈÈÒ5, 18 ,19 וXלא רק כרומוזומי "אצל לרמ� סאלי , של קביעת המי�

)2007 (sciam.co.il/archives/6266. ראו ' הרמפרודיטי�' לפוגענות שבמושגDreger et al. , לעיל
 . 174 ש"וכ� ראו להל� טקסט ליד ה; 732' בעמ, 83 ש"ה

 Curtis E. Hinkle, Why is OLL Not Using the: ראו הצהרה של ארגו� האינטרסקס הבינלאומי  110
Term DSD or "Disorders of Sex Development"?, DSD http://notadisorder.weebly.com/ 

dsd.html . 
 .109ש "לעיל ה, סאלי  111
112  Hinkle ,110ש "לעיל ה. 
דנו� ראיונות ע� שמונה אנשי� �במסגרת עבודת הדוקטור קיימה מעודד. 89 ש"לעיל ה, דנו��מעודד  113

עשרי� ושניי� אנשי צוות רפואי ושש אימהות לילדי� ע� תסמונות שונות , אינטרסקס בוגרי�
 ". אינטרסקס"הנכללות במושג הגג 
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גופ� ולקבוע ל בנוגעלקבל החלטות , להגדיר את עצמ�נשי� אינטרסקס /של אביכולת� 
   114.את גורל� בעצמ�

   תרפואי�הניתוחית הגישה ביקורת. 2

ÂÈÈ„Â„È" :אנחנו מי שאנחנו . זו הנקודה, אנחנו בלתי ניתני� להתאמה
 א� על פי.  זאתישנוטיפול הורמונלי או שטיפת מוח לא ,  ניתוחושו�

שבמש� שני� רבות ניסיתי להתאי� לתפקיד מגדרי כלשהו בסיוע של 
אני נאל� , לבסו�. אני עדיי� לא מרגיש ש� נוח, הורמוני� וניתוחי�

, לא פחות ולא יותר, שאומרת שאני מה שאני, האמת שלי, באמתלהתבונ� 
  115."]... [ואני לא מה שאינני

מיחתו של הקול האינטרסקסואלי היה כרו� בהצמחת חלופה חלק אינטגרלי מצ, כאמור
פעילי� הביקורות על גישת הניתוח נטועות בניסיו� החיי� של . לגישת הניתוח

ולעתי� עצמת� טמונה דווקא ,  מתחומי� שוני�לעתי� ה� נתמכות במחקרי�. אינטרסקס
  . בהצבעה על היעדרו של ביסוס מחקרי מספק

על ג� ביקורת האינטרסקס , כמו ביקורות אחרות שהשמיעו קבוצות אחרות לפניה
קושי של מערכת הבריאות ואנשי הצוות  נאלצת להתמודד ע� הניתוחית�הגישה הרפואית

קשור בחלקו לתפיסות המייחסות לידע קושי זה . אותהמקצועי לקבל �הרפואי
המחקר  א� 116.הוהמדעי ניטרליות ואובייקטיביות וריחוק מערכי� ופוליטיק הרפואי

הסוציולוגי חש� זה מכבר כי עובדות רפואיות אינ� חפות מתלות בהקשרי� חברתיי� 
דוגמה מובהקת לכ� הוא השינוי שחל בעשורי� האחרוני� ביחסה של  117.ותרבותיי�
ע� הצלחת המאבק , 1973 ששיאו היה בשנת 118,ב"לקהילת הלהט ריאותמערכת הב

 
114  Drew MacKenzie, Anette Huntington & Jean A. Gilmour, The Experience of People with 

an Intersex Condition: a Journey from Silence to Voice, 18 J. CLINICAL NURSING 1775 
(2009) . 

115  Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule ,110' בעמ, 5ש "לעיל ה . 
חש� את העובדה שביסוד כל היסטוריו� של המדע אשר , ביקורת על תפיסה זו אפשר למצוא אצל קו�  116

הפרדיגמה היא . שהיא סדרה של הנחות יסוד וכללי עבודה של מדעני�, ידע מדעי עומדת פרדיגמה
הכרה בקיומ� של פרדיגמות מדעיות אי� פירושה בהכרח דחיית המדע . מדעית במהותה�קד�

. וריות מדעיותאלא אימו� השקפה ביקורתית על אופ� היווצרות� של תא, והאובייקטיביות המדעית
 ).2005, יהודה מלצר מתרג�(‰ÂÈÚ„Ó ˙ÂÎÙ‰Ó Ï˘ ‰�·Ó˙ קו� ' תומס ס

 Pauline B. Bart, Social Structure and Vocabularies of Discomfort: What לדיו� בנושא ראו  117
Happened to Female Hysteria?, 9 J. HEALTH & SOC. BEHAV. 188 (1968) .  

 ).2003( פרק המבוא  „ÈÚ‰ ÔÂ¯‡‰Â ÔÂ˙–ÌÈ‡ÂÓÂ‰ Ï˘ ˙¯Â˘˜˙ ÈÒÂÙראו למשל עמית קמה   118
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� ההומוסקסואליות מ� הלהוצאתDSM ,מאבק� של 119.ספר המחלות הפסיכיאטריות 
אשר הקלו עליה� , הביא ג� הוא להישגי� לא מבוטלי� טרנסקסואלי�נשי� /א

ית לזהות המינ �גורמי ע� הזמ� הוסט הדגש מבירור ה120.לשינוי מי�בתהליכי� 
מקור הנורמות החברתיות השוללות ומהגדרתה כמחלה אל עבר בחינת " אחרת"ה

   122. דיכוי� החברתיחבריה בעקבותר הסיכוני� הנשקפי� לוריבואל  121אותה
לש� . השיח והפרקטיקה הרפואיי�א� היא להשפיע על ביקורת האינטרסקס מבקשת 

 שבביצוע ÂÁ˙ ˙‡ ÍÈ¯Ù‰Ï Ù¯‰ ˙ÂÙÈÁ„‰˙È‡Â˘˙כ� היא מבקשת בראש ובראשונה 
רופאי� בישראל ההגישה המקובלת בקרב . ניתוח לקביעת מי� בקרב תינוקות אינטרסקס

מעידי� על כ� ". מצב חירו� רפואי"היא שלידת ילד אינטרסקס היא כלפי אינטרסקס 
   :ר ויינטרוב בספרו� ההדרכה שהוציאה"דבריה של ד

לידה של , תעקב הצור� הבסיסי של כולנו בהגדרת מי� ברורה ומוחלט"
·ÂÂˆ‰ ·¯˜· ‰·¯ ‰„¯ÁÂ ÏÂ·Ï˙ תינוק ע� אברי מי� לא ברורי� מעוררת 

‰ÁÙ˘Ó‰ È�·Â ÏÙËÓ‰ . תשובה חוסר הבהירות והעדר היכולת לתת
לא ברורי� גורמי� לכ� שלידה של ילד ע� אברי מי� , מידית להורי�

המחייב התערבות רב , È‚ÂÏÂÎÈÒÙÂ È‡ÂÙ¯ ÌÂ¯ÈÁ ·ˆÓנחשבת ל
   123".מערכתית

נראה שמצב החירו� הוא נגזרת של מצב , ר ויינטרוב"כפי שעולה מדבריה של דא� 
אברי המי� המחקר הרפואי מראה ש.  מכ�פחות ילודי�יהמצב ההורי� והרופאי� ושל 

 124. דורשי� התייחסות פתולוגיתואינ�אינ� נגועי� במחלה לרוב אינטרסקס נשי� /אשל 
א� מרבית המצבי� אינ� , מסכ� חיי�ידועה וריאציה אחת שעלולה להתפתח לכדי מצב 

 
 Gidiלהפניות למחקר הבוח� את השינויי� בקרב פסיכיאטרי� עשרי� שנה לאחר מכ� ראו   119

Rubinstein, The Decision to Remove Homosexuality from the DSM: Twenty Years Later, 49 
AM. J. PSYCHOTH. 416 (1995) . 

 ,Heino F.L. Meyer-Bahlburg ראו �DSMלהתייחסות לאינטרסקס ב. 59 ש"לעיל ה, טהריסק  120 
Gender Assignment and Reassignment in Intersexuality: Controversies, Data, and 
Guidelines for Research, 511 ADVANCES IN EXPERIMENTAL MED. & BIOLOGY 199 (2002) . 

ÂÈ·ÒÏ˙ " גישה סוציולוגית בייעו� למטופלי� הומוסקסואלי� ולבני משפחותיה�"המרסמית ' סו ק  121
˙Â‡ÈˆÓ‰ È‡¯· ˙ÂÈÏ‡ÂÒ˜ÒÂÓÂ‰Â 19 ,19–22 )מיכל אסייג מתרגמת, דלית באו� ועדית מר� עורכות ,

1999(. 
לסביות , סואלי�בעיות בריאותיות וחברתיות של מתבגרי� ומתבגרות הומוסק"דמפסי ' קלטה ל  122

מיכל , ועדית מר� עורכות דלית באו� (Â‡ÈˆÓ‰ È‡¯· ˙ÂÈÏ‡ÂÒ˜ÒÂÓÂ‰Â ˙ÂÈ·ÒÏ 11˙" סקסואלי��ובי
 ).1999, אסייג מתרגמת

  ).ההדגשה הוספה( 13' בעמ, 91ש " לעיל ה,‰‚ÂÏÈÏ ‰˘È„ויינטרוב   123
124  Dreger, A History of Intersexuality ,352 'בעמ, 4 ש" הלעיל . 
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אחת ,  למעשה125.וג� היא איננה צפויה לקרות בגיל ינקות אלא לעת בגרות, כאלה
הקושי שמעוררת הסיטואציה  אלא  ליילוד סכנה פיזיתהסיבות לדחיפות הרפואית היא לא

דווקא ,  על פי אחת הביקורות126.ההורי�בקרב החברה בכללותה ובקרב הצוות הרפואי ו
כאשר המנותח בוגר יותר ומפותח יותר מבחינה , ת הניתוח לשלב מאוחר יותרדחיי

תביא לתוצאות , ולאחר שכבר התרחש תהלי� של אימו� מגדר, נפשית ומינית, שכלית
   127.טובות יותר לא רק מבחינה מנטלית אלא ג� מבחינה רפואית

ÌÈÈ˜ ÈÂÎÈÒ  ÏËÂ·Ó ‡Ïהיא ש לניתוחי� באינטרסקס ביקורת מרכזית נוספת הנוגעת
"˙ÂÚËÏ" È¯„‚È�ÈÓ‰ ÍÂÈ˘‰ ˙ÏÂÚÙ· ,ÏÏÎ ˙È¯˘Ù‡ ‰�È‡ Û‡ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎÂ. 

א אול� המי� שייבחר הוא ל, מגוו� אינדיקציות נעשית כאמור על סמ� קביעת המי� הרצוי
הניתוח מוצלח בו שג� במצב , למעשה.  זה שלו מרב הסיכויי� להצליח בניתוחפע�

אד� יפתח זהות מיניגדרית הפוכה לזו אשר  סיכוי שהי�קיעדיי� , מבחינה פיזיולוגית
שמגדר הוא עובדה חברתית ונפשית אשר אינה הסיבה לכ� היא  128.שוי� אליה בילדות

אינטרסקס נשי� /עדויות שנאספו מלמדות כי לא מעט א 129.נגזרת מ� הביולוגיה בהכרח
גדר השני ממעדיפי� את החלק�  130.התאמה לשיו� המיניגדרי שנקבע לה��איחווי� 

אשר שימש , "ברוס"מעיד על כ� המקרה של  131.ואחרי� היעדר הגדרה מגדרית כלשהי
 132.יא לסיו� חייובעבר לביסוס הגישה הניתוחית א� לאחר מכ� התברר ככישלו� וא� הב

. אחד המחקרי� המדעיי� המקיפי� ביותר שנערכו בנושא תומ� א� הוא במסקנה זו
הקרויה , סק בילדי� ע� אחת מתסמונות האינטרסקסע ומחקר נער� בבית חולי� בהולנדה

 
לדיו� ; ISNA – http://www.isna.org/faq/medical_risks/cahראו דיו� לגבי מצב זה באתר   125

, 8 ש"ל הלעי, Wilson & Reinerוכ� ; 177' בעמ, 6 ש"לעיל ה, Saxבפתולוגיה של אינטרסקס ראו 
 . 365' בעמ

126  Ford ,477' בעמ, 21 ש"לעיל ה ;Katrina Roen, “But We Have to Do Something”: Surgical 
“Correction” of Atypical Genitalia, 14 BODY & SOC. 47, 51–52 (2008); Karen Gurney, 
Sex and The Surgeon’s Knife: The Family Court’s Dilemma… Informed Consent and the 
Specter of Iatrogenic Harm to Children with Intersex Characteristics, 33 AM. J.L. & MED. 

625, 631–632 (2007) ;Beh & Diamond ,46–43' בעמ, 94 ש"לעיל ה . 
127  Ford ,477–476' בעמ, 21ש "לעיל ה. 
128  Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule ,66' בעמ, 5 ש"לעיל ה ;Beh & Diamond ,94ש "לעיל ה ,

 . 3' בעמ
129  David T. Ozar, Towards a More Inclusive Conception of Gender-Diversity for Intersex 

Advocacy and Ethics, in ETHICS AND INTERSEX 17, 20 (Sharon E. Sytsma ed., 2006) .  
·˜¯· " �ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â ראו את עדויותיה� הרבות של אנשי� אינטרסקס ב  130

Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ,20–19' בעמ, 89  ש"לעיל ה, דנו��מעודד; 47–29' בעמ, 94ש "לעיל ה. 
131  Sharon E. Preves, For the Sake of the Children: Destigmatizing Intersexuality, in 

INTERSEX IN THE AGE OF ETHICS 51 (Alice Domurat Dreger ed., 1998)) להל� :Preves, For 
the Sake of the Children .( 

' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule; 88–87ש "הצמוד לראו לעיל טקסט ב  132
59–62 . 
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CAH) Congenital Adrenal Hyperplasia( . שכל הילדי� נותחו בחודשי� פי א� על
להבטיח את התאמת ועל א� טיפול נפשי מתמש� שכל תכליתו , הראשוני� לחייה�
 מה שהוגדר על( לה� שנקבע דחו את המגדר 13%מדווח כי , "נכו�"המטופלי� למי� ה

 גילו התנהגויות שאינ� נופלות בגדר 46%�ו") הפרעה בזהות מגדר"ידי החוקרי� כ
 במקור 133").תפקוד מגדרי סוטה ("קבעהציפיות של החוקרי� מהמגדר שהצוות הרפואי 

נטע� כי ילדי� אינטרסקס צפויי� יותר לחוש זרות וניכור כלפי המי� שנבחר רפואי נוס� 
 הוא לא  אפוא הקושי העולה מביקורת זו134.יה כלל האוכלוסיאשרמ  בלידת�בשביל�

לפחות ,  אלא בדבר עצ� היכולת לבצע שיו� כלשהו"טעות בזיהוי או בשיו�"רק בדבר 
  . אינטרסקסשה�  נשי�/אבקרב חלק מה

הטיפול : ‚„¯Â·Î¯ÂÓ Ó ÍÂÈ˘ Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ ÍÈÏ‰‰È�ÈÈ˙מצביעה על נוספת ביקורת 
 הוא .מתמצה בפעולה כירורגית יחידהנשי� אינטרסקס נמש� לאור� החיי� ואינו /בא

ואפשר שיהיה כרו� בכמה , חותימש� מעקב התפתה, כולל טיפול הורמונלי מתמש�
למעשה חלק היא , אשר מועברת ג� להורי�,  ההנחה בדבר פשטות ההלי�135.ניתוחי�

 ,"העלמה"לריפוי ול, ניתנת לטיפול" תופעת האינטרסקס"מאותה הנחה רחבה יותר ש
א� מורכבות . מלהיות אינטרסקסבילדות� חדלי� טרסקס שעברו ניתוח  איננשי�/אוש

התמשכות . הלי� השיו� המיניגדרישל פשטות הההלי� הרפואי חותרת תחת הנחת 
שנרמול הגו� והזהות האינטרסקסואלית מצריכי�  מעידהע� מערכת הבריאות הממשק 

  . פיקוח רפואי מתמיד
 וכי, "˙�ÁÂ˙È�‰Â�È‡‰‰ ˙‡ ˘ÓÓÓ Ï ‰ÁË· ˙ÂÈ�ÙÂ‚"ÈÏÓ¯Â טענה אחרת היא ש

 ÌÈ˙ÚÏ ‡Â‰ ÂÓˆÚ· Ì¯Â‚˜Ê�Ï . של " נורמלי"הרעיו� הטמו� בבסיס הניתוח הוא שמראה
אינטרסקס רבי� נשי� /אא� , אברי מי� יביא להתפתחות משוללת תחושת חריגות

 פעמי� רבות הניתוח יוצר אברי מי� 136.מדווחי� על המש� קיומו של שוני פיזיולוגי ניכר
 הוא עלול ג� לפגו� 137.מעקב רפואי וטיפולי המש�המצריכי� ,  מתפקדי�ולאי� מצולק

 
133  Froukje M.E. Slijper, Stenvert L.S. Drop, Jan C. Molenaar & Sabine M.P.F. de Muinck 

Keizer-Schrama, Long-Term Psychological Evaluation of Intersex Children, 27 ARCHIVES 

SEXUAL BEHAV. 125 (1998) . 
134  CLINICAL GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF DISORDERS OF SEX DIFFERENTIATION 

IN CHILDHOOD 25–26 (2006) http://www.accordalliance.org/dsdguidelines/htdocs/clinical/ 
index.html, ;במקרי� נדירי� ההחלטה יכולה להיות "ר נעמי ויינטרוב כי רק "מנגד טוענת ד

 . 14' בעמ, 91ש "לעיל ה, ‰‚ÂÏÈÏ ‰˘È„ויינטרוב ". והבוגר ירצה להחלי� את מינו, מוטעית
135  Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule ,למאמר המציג את שיטות הטיפול . 70' בעמ, 5 ש"לעיל ה

 .91ש "לעיל ה, Creighton & Liaoראו , המודרניות באינטרסקס
„ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ ראו בי� היתר את עדויותיה� הרבות של אנשי� אינטרסקס ב  136

"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� "Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ·¯˜· ,דיו� בנושא מפרספקטיבה . 47–29' בעמ, 94ש "לעיל ה
 KATRINA KARKAZIS, FIXING SEX: INTERSEX, MEDICAL: פסיכולוגית נית� למצוא ב

AUTHORITY AND LIVED EXPERIENCE (2008) . 
137  Ford ,483' בעמ, 21ש "לעיל ה . 
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היו ש האברי� המקוריי� לעומת, בהנאה המינית ובתחושה העצבית ולפגוע בפוריות
 החודרני המתמש� וההסתרה הרפואילצד המעקב ,  כל אלו138.בריאי� במובני� אלה

 אינטרסקס נשי�/אבקרב פני ניכור גו ליצור י�עשוי, והסודיות המלוות את הנושא
  ."פגו�"או " חולה"גופ� תחושה שו

� ÁÂ˙È�‰Â�È‡˙ÂÈ˙¯·Á‰ ÂÈ˙Â¯ËÓ ˙‡ Ì‚ ‚È˘Ó קיימות עדויות ש˙ÂÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ.139 
 קשיי� פסיכולוגיי� שמקור� בסיבות פעמי� רבותנשי� אינטרסקס שנותחו חווי� /א

אברי מי� ת קושי בהסתר 140; לאנשי מקצוע�מיהחשיפה ממושכת של אברי : מגוונות
חלק� אשר קשורי� ב, קשיי� ביצירת קשרי� רומנטיי�; מנותחי� בעלי צורה חריגה

, התמודדות ע� סממני� חיצוניי� נוספי� של אינטרסקס 141;יפולי� הרפואיי� שעברולט
או קול עבה ומראה כללי גברי בקרב , כגו� גובה נמו� וכפות ידיי� קטנות בקרב גברי�

 הגישה הניתוחית ,ל אמונתה באמצעי� ניתוחיי� בלבדבש, למרות כל זאת 142.נשי�
 התוצאה היא 143.נפש שיתמכו בהורי� ובילדהאינה מערבת בתהלי� אנשי בריאות 

 תחושות ותמעצימלעתי� ו,  במקרי� רבי� פחד וחוסר ידיעה והסודיות יוצרותשההסתרה
סוד  מחקרה המקי� של דנו� מעיד א� הוא על מרכזיות ה144.של בושה ושנאה עצמית

 
, 94ש "לעיל ה, ·˜¯· ‡�˘ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� "Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ ; 484' בעמ, ש�  138

דוגמה לכ� נמצאת בפרקטיקה של כריתת דגדג� מוגדל אשר תוצאתה עשויה להיות . 21–20' בעמ
העיקרית היא רופאי� ופסיכיאטרי� אשר תומכי� בכ� סבורי� כי המטרה . פגיעה בהנאה המינית

 ,Peter Hegarty ראו. ולא לשמור על ההנאה המינית" נורמלי"לייצר וגינה בעלת מראה ותפקוד 
Intersex Activism, Feminism and Psychology: Opening a Dialogue on Theory, Research 

and Clinical Practice, 10 FEMINISM & PSYCHOL. 117 (2000) .עות למחקר המתאר את ההשפ
 . 8 ש"לעיל ה, .Minto et alהאפשריות של הניתוח על התפקוד המיני ראו 

139  Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule ,ראו ג� את מחקרה של לימור ; 74–72' בעמ, 5 ש"לעיל ה
, 89ש "לעיל ה, דנו��מעודד: ס בישראלהמביא את סיפוריה� של שישה אנשי� אינטרסק, דנו��מעודד

  .176–125' בעמ
140  Alison Davidian, Beyond the Locker Room: Changing Narratives on Early Surgery for 

Intersex Children, 26 WIS. J.L. GENDER & SOC. 1, 8–9 (2011); Samantha S. Uslan, What 
Parents Don't Know: Informed Consent, Marriage, and Genital-Normalizing Surgery on 

Intersex Children, 85 IND. L.J. 301, 306–311 (2010) . 
141  Uslan ,ש�; „ ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� "Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ·¯˜· ,94ש "לעיל ה ,

 . 19' בעמ
 CATHERINE HARPER, INTERSEX 20–21: לתיאור חוויות של חריגות גופנית חיצונית ברוח זו ראו  142

(2007). 
143  Esther Morris Leidolf, Megan Curran, Scout & Judith Bradford, Intersex Mental Health 

and Social Support Options in Pediatric Endocrinology Training Programs, 54 J. 
HOMOSEXUALITY 233 (2008).  

144  Preves, For the Sake of the Children ,ודית גדליה'ר ג"ראו ג� את דבריה של ד. 131 ש"לעיל ה ,
הטוענת כי אנשי� אינטרסקס מפתחי� תסמיני� של , פסיכולוגיה בשערי צדק�מנהלת היחידה לנירו

" המי� השלישי"דקלה קפקא : נית בשל הפלישות החוזרות ונשנות לגופ�אנשי� שעברו התעללות מי
ı¯‡‰ – 25.7.2005 בריאות www.haaretz.co.il/news/health/1.1030340 . 
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והוא כולל סיפורי� אישיי� , נשי� אינטרסקס בוגרי� ושל הוריה�/בחייה� של א
� מתמודדי� ואת אופני ההתנגדות שה� ה שעמ�הקשיי� מטלטלי� הממחישי� את 

  145.מפתחי� לשיו� המיניגדרי שנכפה עליה�

  אינטרסקס האד� לטובת ההורי� טובת בי�. 3

 וביכולת" תימי� אִמ"בקיומו של " תמדעי"מבטאת אמונה ניתוחית �הגישה הרפואית
. התומכי� בגישה זו הקשורי� בטובת הילדנימוקי� בדיו� שלעיל עסקנו ב. לאתרו ולתקנו

הטענה המקובלת בהקשר זה היא כי שיו� מיניגדרי . בחלק זה נרחיב בעניי� טובת ההורי�
על ברור בשלבי� מוקדמי� יסייע להורי� ביכולת ההיקשרות שלה� לילד ויקל 

 וכי פגיעה בהיקשרות זו 146,משפחתיות וחברתיות הקשורות בילד�אינטראקציות פני�
משקל רב מוענק במסגרת הגישה ,  לטענתנו147.תפגע ג� בילד עצמו מבחינה פסיכולוגית

הבהירות הכרוכה �הרפואית לשיקולי� שמקור� בקשיי ההורי� להתמודד ע� אי
לעתי� נדמה כי בעיד� הנוכחי . �באינטרסקס ובהשפעת קשיי� אלה על יחסיה� ע� ילד

ילד הפכו להיות הנימוקי� העיקריי� –הנימוקי� הפסיכולוגיי� הקשורי� ביחסי הורה
   148.להצדקת הניתוח

א� הפתרו� , תית� הוא כ� ואִמ/קושי ההורי� להתמודד ע� השונות של ילד, אכ�
 שטובת הוא מניח, ראשית:  מעלה קשיי� א� הוא– בדמות ניתוח מוקד� –שנמצא לו 

; ה מתמזגת ע� טובת ההורי� ומתעל� מהאינטרסי� השוני� של כל אחד מה�/הילד
הוא מניח שלהורי� יש הכלי� והיכולת לקבל הכרעה בדבר השיו� המיניגדרי , שנית

ודאות �ובדבר ביצוע ניתוח בלתי הפי� בעת שה� עצמ� מצויי� במצב של חרדה ואי
 כדי מקבלי� את מלוא המידע אינ�שהורי� הוא מוביל לעתי� לכ� , שלישית; קיצונית

  .לקבל החלטה מושכלת
 הורי� לילדי� אינטרסקסהעדויות שנאספו מלמדות כי בחברה הנוכחית לא מעט 

הבהירות באשר לזהותו המיניגדרית של � הנובעת מאיחווי� תחושה של בלבול קיצוני
משפחה החשש מהשפעת המצב החדש על ה, מהחשש ממה שצופ� לו העתיד, ילד�

 
 .89ש "לעיל ה, דנו��מעודד  145
146  Lee et al. ,557' בעמ, 106ש "לעיל ה ;Katherine Rossiter & Shonna Diehl, Gender 

Reassignment of Children: Ethical Conflicts in Surrogate Decision Making, 24 PEDIATRIC 

NURSING 59 (1998). 
147  Roen ,51–48' בעמ, 126 ש"לעיל ה. 
חשוב לדעת שבחברה "מצוי� כי , "� לא ברורי�הגישה לילוד ע� אברי מי"ספרו� ההדרכה שכותרתו ב  148

ויינטרוב ( )ה הוספהההדגש" (ÌÈ¯Â‰Ïחשוב ביותר , )הא� מדובר בב� או בבת(שלנו השיו� המגדרי 
„ÂÏÈÏ ‰˘È‚‰ ,אחד הדברי� החשובי� בגידול ילד הוא "בהמש� מצוי� כי ). 1' בעמ, 91ש "לעיל ה
ÌÈ¯Â‰‰ ˙Ï·˜אחרת יהיה , וב אנשי המקצוע טועני� שהורי� צריכי� הגדרה מינית ברורה של ילד� ור

, ש�( )ה הוספהההדגש" (לה� קשה לקבלו ואז הנזק המשני הפסיכולוגי בגידולו יהיה גדול יותר
 ).14' בעמ
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אינטרסקס נשי� /אמופתעי� ה� מעצ� קיומ� של הורי� רבי� . והחשש מתגובת החברה
בי� הגנה על הילד הורי� אלה מצויי� בקונפליקט  149.וה� מהעובדה שילד� הוא כזה

ולכ� בוחרי� להסתיר , חשי� בושה חברתית רוב� 150.מפני החברה לבי� התאמתו אליה
 ג� נציגי הממסד הרפואי .וא� ממנו עצמו, קסמסביבת� הקרובה את היות ילד� אינטרס

 על 151.ממליצי� לעתי� על הסתרה ועל שקרי� מתו� אמונה שה� עדיפי� על פני האמת
תשומת הלב  152,לביצוע הניתוחי� ביילודי� אינטרסקסי�  נוספנימוקי� של �א� קיומ

� הניתנת למצוקות ההורי� מעלה את החשש שהצור� בניתוח מעוג� כיו� בצרכיהרבה 
 ה�רכיוצב, י�לודי היאובייקטיבי של�� הפיזימצבבהפסיכולוגיי� של ההורי� ופחות 

   153. אינטרסקסנשי�/אהרפואיי� ובטובת� הכוללת של 
רפואית מספקת להורי� מוצא בדמות פתרו� רפואי קל וברור יחסית �הגישה הניתוחית

, קל וברורמלבד העובדה שהפתרו� אינו . למצב המורכב שעמו ה� צריכי� להתמודד
 ילדיה� א� לעבור ניתוח בשבילא� באמת הורי� יכולי� להחליט השאלה היא 

טענה מרכזית בעניי� זה היא שההורי� מצויי� . שתוצאותיו אינ� ודאיות ואינ� הפיכות
בה� נתוני� הורי� לילדי� שהמצוקה הרגשית והחששות ו, בניגוד ענייני� מובנה

 סוז� קסלר 154.ינטרסי� העצמאיי� של ילד� את תהלי� שקילת האי�אינטרסקס משבש
שאלה במחקרה גברי� בוגרי� א� היו מעדיפי� לשנות את מינ� לו היו נולדי� ע� פי� 

 large(ובמקביל שאלה נשי� לו היו נולדות ע� דגדג� מוגדל , )micropenis(קט� מאוד 

clitoris( ,השיבו הנשי� והגברי� הבוגרי� רוב . היו מעדיפות שיקוצר בניתוח א�
 תשובותיה� , היה מדובר בילדיה�א�אול� כאשר נדרשו להכריע שוב בשאלה , בשלילה

 155.עצמ�להיו רוצי� להכרעה שונה מש �לוד הביאינראה שהצור� להג� על הי. השתנו
ת� בעוד� /הדבר מעלה תהיות ג� בדבר יכולת� לתת הסכמה מדעת לניתוח בש� ילד

תרבותית ובלח� רפואי וסביבתי לבחור �תיתמצויי� בהשפעתה החזקה של ההבניה החבר
למרות הקשיי� הרגשיי� והפסיכולוגיי� שעמ� ,  יתרה מכ�156.באופציית הניתוח

 
149  Zeiler & Wickström ,ויינטרוב . 367–364' בעמ, 91ש "לעיל ה‰„ÂÏÈÏ ‰˘È‚ ,בעמ, 91ש "לעיל ה '

„ÚÂÂ‰ ÁÂ„‰ ראו ג� עדויות של בני משפחה ב; 108–86' בעמ, 89ש "לעיל ה, דנו��מעודד; 14, 13, 1
 ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� "Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ·¯˜· ,50–47' בעמ, 94ש "לעיל ה. 

150  Samantha Murray, Within or Beyond the Binary/Boundary? Intersex Infants and Parental 
Decisions, 24 AUSTL. FEMINIST STUD. 265, 270–271 (2009).  

˜¯· ·" �ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â לעדויות של הורי� בעניי� זה וענייני� אחרי� ראו   151
Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ,117–86' בעמ, 89ש "לעיל ה, דנו��ראו ג� מעודד. 50–47' בעמ, 94ש "לעיל ה . 

 .1.גראו לעיל פרק   152
 .20' בעמ, 89ש "לעיל ה, דנו��מעודד: ראו ג�  153
154  Uslan ,309, 303' בעמ, 140ש "יל הלע . 
155  Alyssa Connell Lareau, Who Decides? Genital-Normalizing Surgery on Intersexed Infants, 

92 GEO. L.J. 129, 143 (2003) . 
 ).2)(א.(2.פרק דראו דיו� להל�   156
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ניתוחית �פיזיולוגי המאפיי� את הגישה הרפואית�מתמודדי� ההורי� הדגש הביולוגי
  . גור� להזנחת היבטי� רגשיי� בתהלי� ופוגע ביכולת ההתמודדות של ההורי� ע� המצב

להסתיר , עתי� דווקא המודעות לקשיי ההורי� גורמת לרופאי� להמעיט במידעל
גישה  בעבר גרמו 157.מידע או להימנע ממת� הסברי� באשר לחלופות אפשריות

על קיו� ניתוח  שליליות כלפי אינטרסקס לרופאי� להחליט עמדותורפואית טרנליסטית פ
ופאי� הסבירו להורי� כי אות� ר 158.או יידוע שלה�התייעצות ע� ההורי� כל לא ב

כיו� גישה זו אינה . מדובר בטיפול שגרתי והסתירו את תוצאת האבחו� ומהות הטיפול
 אמנ�. מורכבתבתחו� מתארת מציאות  א� הכתיבה 159.מוסריתללא מקובלת ונחשבת 

וה� מתבקשי� להחליט א� , ברוב המקרי� ההורי� מיודעי� על המצב של בנ� או בת�
הורי�  160.ממקרה למקרה מאודוגיוונו משתני� שנמסר לה� דע כמות המיא� , לנתח

דיווחו כי פעמי� רבות לא יודעו באופ� מלא באשר לסיכוני� הטמוני� בהלי� רבי� 
 לעתי� המידע החסר בדבר משמעות האבחו� 161.חוסר הוודאות של הצלחתובדבר ו

162.מגביר את מצוקת�והטיפול הנבחר 
ת הבסיס הנחו, לעתי� הטרמינולוגיה הננקטת 

והשיפוטיות המובלעת בהסברי� מאייני� הלכה למעשה כל אפשרות לבחור בחלופות 
חשו לח� מצד הסגל הרפואי דיווחו ג� שהורי�  חלק מה163.לטיפול הרפואי המקובל

 
157  Ford ,488–487' בעמ, 21ש "לעיל ה . 
158  Gurney ,632' בעמ, 126 ש"לעיל ה ;Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule ,בעמ, 5 ש"לעיל ה '

85–87 ;Beh & Diamond ,46–43' בעמ, 94ש "לעיל ה ;Sarah Creighton & Catherine Minto, 
Managing Intersex: Most Vaginal Surgery in Childhood Should be Deferred, 323 BMJ 

: המי� השלישי"ליאת שלזינגר ): ש� בדוי(ראו למשל את סיפורו של משה . (2001) 1265 ,1264
 /NRG –˙Â˘„Á  13.5.2011 www.nrg.co.il/online/1/ART2" היציאה מהארו� של האינטרסקס

239/715.html .לא מצאנו הצדקה וטע� לזעזע את ": ולפיה, ת רפואיתבכתבה מצוטטת תרשומ
„ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ לעדויות רבות נוספות ראו . "ההורי� ולהודיע� העובדות שמצאנו

"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� "Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ·¯˜· ,50–47, 19–18' בעמ, 94ש "לעיל ה. 
159  Anne Tamar-Mattis, Medical Decision-Making and the Child with a DSD,  

ENDOCRINE TODAY (10.11.2008), http://www.endocrinetoday.com/view.aspx?rid=3254 
2%20; Tamar-Mattis, Exceptions to the Rule ,65' בעמ, 5 ש"לעיל ה. 

160  Ozar ,114' בעמ, 89ש "לעיל ה, דנו��מעודד ;18' בעמ, 129 ש"לעיל ה. 
161  Beh & Diamond ,אגודת האינטרסקס של צפו� אמריקה ; 57–36' בעמ, 94ש "לעיל הISNA � א

 Tips for Parents, ISNA ראו, יצרה שאלו� לדוגמה שאותו יוכלו הורי� להציג לצוות הרפואי
(9.7.2004), http://www.isna.org/articles/tips_for_parents . 

162  Leidolf et al. ,אימא : "בריאיו� עמה) פעילת אינטרסקס(כ� מספרת נדיה . 235' בעמ, 143ש "לעיל ה
י� שלושה ניתוחי� אבל ההורי� זוכר. לא הבינה עברית והסבירו לה שזה ניתוח לטיפול באש� תמיר

 ).22.12.2009(אישה אינטרסקס , ריאיו� ע� נדיה". לא ידעו מה היה בדיוק
163  J. David Hester, Intersex(es) and Informed Consent: How Physicians' Rhetoric Constrains 

Choice, 25 THEORETICAL MED. 21 (2004) . תיקו�"כ� למשל השימוש בטרמינולוגיה של" 
 .487' בעמ, 21ש "לעיל ה, Fordראו . מגביר את נטיית� של ההורי� להסכי� לקיומו של הניתוח
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התוצאה היא פגיעה בקבלת ההחלטה האוטונומית על ידי  164.לקבל החלטה במהירות
  . ההורי�

הורי� המשתתפי� בהכרעה בדבר נחיצות מכלול הנימוקי� הקשורי� בטובת ה
הניתוח ובדבר קביעת המי� חושפי� א� ה� את היסוד החברתי שבבסיס הגישה 

ואת הקשרי� ההדוקי� שבי� שימור הסדר החברתי לבי�  ניתוחית לאינטרסקס�הרפואית
למרות ,  היא המועדפתנורמה החברתית השלטתשהניכר  165.שימור הסדר המיניגדרי

בהנחה שקל יותר לשנות את האד� האינטרסקס ולהתאימו , ת כלפיההביקורת המופני
  .לנורמה החברתית מאשר לשנות את הנורמה החברתית

  חברתי רוח לאור�" רפואי חירו� מצב"מ. 4

לסיו� חלק זה של ביקורת הגישה הרפואית חשוב להבהיר שאי� בנמצא מחקר מקי� 
הטענות נגד .  ניתוח לאלו שלא אינטרסקס שעברונשי�/אמצב� של את ומהימ� המשווה 

 אול� ,הגישה הניתוחית מתבססות על עדויותיה� של אלו שנפגעו מהפרקטיקה הנוהגת
 מצב זה 166.אינטרסקסה נשי�/א עמדותיה� וחוויותיה� של כלל הבדבראי� מידע מקי� 
וכי יש רבי� שהפרקטיקה ,  לפרקטיקה ה� מיעוטאות� פעילי� המתנגדי�מעורר חשש ש

ע� זאת במצב הנוכחי רבי� אינ� יודעי� שה� . � א� קול� אינו נשמעמיטיבה עמ
אינטרסקס ומצויי� במשטר סוד שאינו מאפשר לה� להיות מודעי� למצב� או שמקשה 

  .עליה� ביציאה נגד הטיפול שעברו או נגד הנורמה החברתית שבשמה עברו טיפול זה
כאשר , התרחש לאחרונהנדמה כי ההישג הגדול ביותר של ההתנגדות לגישת הניתוח 

הדווח המיוחד לנושא עינויי� המגנה את � דוח של "בעת כתיבת שורות אלו פרס� האו
דוח מיוחד  הגינוי נעשה במסגרת 167.הפרקטיקה של ניתוחי� בתינוקות אינטרסקס

 
164   ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� "Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ·¯˜· ,50–47' בעמ, 94ש "לעיל ה . 
התרבות שלנו מכירה "ב מנמקת את הצור� בניתוח בגיל הינקות בכ� שר נעמי ויינטרו"בישראל ד  165

 .14' בעמ, 91ש "לעיל ה, ‰‚ÂÏÈÏ ‰˘È„ ויינטרוב ."בשלב זה בקיומ� של שני מיני�
הגישה הרווחת אינה מגובה במחקר פסיכולוגי המעיד שהיא אכ� מועילה למצבו הנפשי של האד�   166

·˜¯· ‡�˘ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„·"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� " ÌÈ  ראו מסקנות מעדויות הרופאי� .בבגרותו
Ò˜Ò¯Ë�È‡ ,כמו כ� רוב האנשי� אינ� מצויי� במעקב אחר מצב� הנפשי . 54–53' בעמ, 94ש "לעיל ה

 15' בעמ, 95 ש"לעיל ה, בייט; 219' בעמ, 92ש "לעיל ה, Creighton. בי� שנותחו ובי� שלא, והרגשי
קיי� יחסית מעט מידע אודות הפעולות הכירורגיות והמעקב הפסיכולוגי אחר מטופלי� , ככלל("

האיכותני של לימור מחקרה "). ועוד פחות בארצות מתפתחות, Intersexשעברו כירורגיה בגלל מצבי 
שכ� הוא מתמקד בחוויית החיי� , דנו� הוא סנונית ראשונה למחקר מסוג זה בישראל�מעודד

הוא חוש� את השלכות הגישה הרפואית על אנשי� אינטרסקס בישראל . כאינטרסקס בוגר בישראל
 .89ש "לעיל ה, דנו��מעודדראו . ואת הקשיי� שעמ� ה� מתמודדי�

167  Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment A/HRC/22/53 (1/2/2013), available at http://www.ohchr.org/ 
Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf?u

tm_source=AIC+mailing+list&utm_campaign=0940e5a7fc-&utm_medium=email.  
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בלתי אנושיי� או , נגד עינויי� ונגד יחס ועונשי� אכזריי�� "ת האואמנעל פי שנער� 
יחס אכזרי ועינויי� המתרחשי� במסגרת מוסדות בריאות לפי ד ליוח ואשר משפילי�

הדוח גינה את הנטייה .  מספיקי�אסדרהעדר פיקוח וימדיניות בריאות מקובלת או בה
עיקור , שיו� מגדרי בלתי הפי�" אינטרסקס שתוצאת� נשי�/אלבצע טיפולי� וניתוחי� ב

', לתק� את מינ�' במטרה ]...[, שלא בהסכמה מדעת, כפוי ונרמול אברי מי� שלא מרצו�
 הדוח 168."תו� השארת� במצב של עקרות קבועה ובלתי הפיכה וגרימת סבל נפשי חמור

, קרא להעניק תשומת לב רבה יותר ליישו� כללי ההסכמה מדעת בקרב קבוצות פגיעות
כולל אינטרסקס ,  ע� מוגבלויות וקבוצות מיעוט על רקע מיני ומגדרינשי�/אכגו� 

לסיו� .  להצדיק טיפולי� אלהכדי" מצב חירו� רפואי"מוש בדוקטרינה של ולהימנע משי
קיומ� של  למנוע כדיקרא הדווח למדינות לערו� את השינויי� הנדרשי� בחקיקה 

לשלוט ולפקח על הנעשה ,  למלא את חובת� להסדירעל המדינות. פרקטיקות אלו
  169. ראויאלבמסגרת שירותי בריאות ולמנוע נזקי� שה� תוצר של טיפול 

התפתחות זו מחזקת את טיעוננו שלפיו ג� א� מצב הדברי� מבחינת המחקר הרפואי 
משמעית ה� לגישת הניתוח וה� לגישת �והפסיכולוגי הוא של היעדר תמיכה מדעית חד

התחזקותה של גישת זכויות האד� מעלה ספקות בדבר , ההשהיה או ההימנעות מניתוח
לפיכ� . עיצוב היחס החברתי לאינטרסקסתפקיד� המרכזי של המדע והרפואה ב

עמדתנו כלפי המצב . הבהירות האמפירית איננה שומטת את הקרקע מתחת לטיעוננו�אי
רפואי הראוי נובעת מגישה נורמטיבית המדגישה את החשיבות �משפטי�החברתי

שבקיומו של מגוו� גופני ומיניגדרי ומאמונה בזכותו של אד� לעצב את גורלו ואת זהותו 
המסקנה העולה מ� הדברי� היא כי אינטרסקס אינו מצב חירו� רפואי ואינו . ניגדריתהמי

 גישה לאמ� ומחדש לדעתנו יש להגדיר מצב זה 170.מצדיק את שלילת ההסכמה מדעת
  . בעול� הקיי� המיניגדרי המגוו� כלפי וסובלנות חברתי רוח אור� על המושתתת חלופית

   נטרסקסאיב �ניתוחיה נוהל הוראות ביקורת. ד

ביקורת הנוהל שלהל� נבנית על ביקורת החברה והתרבות ועל ביקורת מערכת הבריאות 
 הבוחנת את ומוסיפה עליה� נדב� נוס� של ביקורת משפטית, שהצגנו בפרקי� הקודמי�

דוקטרינריי� , נרטיביי�, רגולטיבי בעל רבדי� נורמטיביי��הנוהל כטקסט משפטי

 
 ). תורג� על ידי המחברות (19–18' בעמ, ש�  168
 . 23–21' בעמ, ש�  169
170  Ford ,477–475' בעמ, 21ש "לעיל ה ;Lareau ,136–135' בעמ, 155 ש"לעיל ה ;Erin Lloyd, 

From the Hospital to the Courtroom: A Statutory Proposal for Recognizing and Protecting 
the Legal Rights of Intersex Children, 12 CARDOZO J.L. & GENDER 155, 172–173 (2005) . 
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,  תפקידו של המשפט במארג היחסי� שבי� החברהבפרק זה נבקש לבחו� את. ואתיי�
  . הרפואה והמשפט ואת חלקו בעיצוב היחס לאינטרסקס

מחקרנו העלה שאיתור ותיאור יחסו של המשפט הישראלי לאינטרסקס חמקמקי� 
כקבוצה מופלית או כמאפיי� , כקטגוריה, אינטרסקס נעדר מ� המשפט כמושג. במיוחד

בכל הערכאות והרבדי� ,  והחקיקה בישראלסקירת הפסיקה. של פרטי� בחברה
,  הדומיננטיות בשטח של הגישה הניתוחיתמעיד עלמגלה היעדר מוחלט ה, הנורמטיביי�

. שתוצאתה היא מחיקת הזהות האינטרסקסואלית כזהות אינדיווידואלית וקולקטיבית
, על הסטיגמה: היעדר זה מעיד על עצמת הדחייה החברתית והתרבותית כלפי אינטרסקס

נשי� אינטרסקס אינ� נוכחי� בשיח /השתיקה וההכחשה המביאות לכ� שא, ההסתרה
למעשה מדובר בהכחשה ובהדחקה עמוקות . לכאורה מדובר בהצלחה. הציבורי

  . שתוצאת� דכאנית
חלקו של המשפט בעיצוב היחס החברתי לאינטרסקס נראה מינורי , במבט ראשו�

ה לאינטרסקס במשפט הישראלי היא ההתייחסות המפורשת היחיד, כאמור. ביותר
ואשר עוסק ה� בניתוחי� , 1986שיצא בשנת ,  הבריאותבמסמ� פנימי של משרד

ניתוחי� "ב חלק ב של הנוהל עוסק 171.נשי� אינטרסקס/נשי� טרנסקסואלי� וה� בא/בא
ואורכו הוא שלוש פסקאות קצרות , "יקו� פגמי� במצב של הרמפרודיטיז� ודומיה�לת

מעמיקה יותר מגלה שדווקא היעדרו של המשפט מעיד על תפקידו  בחינה 172.בלבד
ההסדרה הרופפת המצויה בנוהל הקיי� אינה , כפי שמיד נראה. החשוב הפוטנציאלי

למשפט יש היכולת והכלי� להציב גבולות וליצור , אכ�. נותנת ביטוי למורכבות הנושא
ע� זאת בהקשר . שונותהסדרי� אשר מבטיחי� את זכויותיה� ואת צורכיה� של קבוצות 

מי שמתווי� . של ניתוחי� אינטרסקס לא נעשה עד כה כל שימוש בכלי� שהמשפט מציע
התוצאה . את דר� ההתייחסות לאינטרסקס ה� המוסכמות החברתיות והממסד הרפואי

נשי� אינטרסקס אינ� נהני� מהגנת המשפט א� על פי שיש ביכולתו לעשות כ� /היא שא
זכויות במערכת הבריאות וזכויות של קבוצות , כויות החוקתיותבעזרת כלי� מתחו� הז

  . מיעוט חברתיות
בשל חשיבותו ומשו� שאיננו תמיד  .קריאה ביקורתית של הנוהלהדיו� שלהל� יציע 

  :בר השגה נביא כא� את הנוהל ככתבו וכלשונו
  
  

 
סואלי� אלא בהקשרי� אי� בידנו להרחיב במסגרת ביקורת זו באשר לחלק בנוהל העוסק בטרנסק  171

מכתב מיובל בניתוח כזה אפשר למצוא . השוואתיי� מתבקשי� אל מול נוהל הניתוחי� באינטרסקס
) 7.1.2009(לחברי הוועדה לבחינת הנוהל לביצוע ניתוחי� לשינוי מי� , עור� די�, לבנת

www.tau.ac.il/law/clinics/files-for-clinikan/200919trangender.doc . יחס המשפט לביקורת
 . 60ש "לעיל לעיל ה, נדריות ראו גרוס'לטרנסג

 . 9 ש"לעיל ה, נוהל ניתוחי� באינטרסקס  172
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Ï˘ ÌÈ·ˆÓ· ÌÈÓ‚Ù ÔÂ˜È˙ Hermaphroditism  

� וHermaphroditism) trueהניתוחי� המבוצעי� במקרי� של pseudo (
 מטרת� להגביר ,ומקרי� אחרי� של פגמי� בייצור ההורמונלי התקי�

', ולחזק את מינ� הגנטי של המנותחי� מבחינת סימני המי� המשניי� וכו
  .ולא לש� שינוי מינו של המנותח

סמ� אינדיקציה �על] כ� במקור[ניתוחי� מסוג זה אינ� מבצועי� 
מקרי� בה� קיימת אינדיקציה בהסתמ� על שינויי� אלא ב, פסיכיאטרית

  . הורמונאליי� או כרומוסומליי�–גנטיי� 

ל לחתו� על טופס הרגיל הנהוג להסכמה "מוב� כי על המועמד לניתוח כנ
  . כמקובל בכל ניתוח אחר, לאחר קבלת הסברי� מתאימי�, לניתוח

והוראותיו ,  פנימיותמעמדו כשל הנחיות, הנוהל הוא מסמ� פנימי של משרד הבריאות
 173.מחייבות אפוא את כל אנשי הצוות הרפואי והטיפולי במערכת הבריאות הציבורית

את התנהגות�  מתווההוא  המדיניות הממשלתית היחידה בנוגע לאינטרסקסבהיותו 
ע� זאת אופיו .  אינטרסקסנשי�/אי של רופאי� ושאר אנשי מערכת הבריאות כלפויחס� 

ינו מתווה גבולות או אפשרויות פעולה אלא מותיר חופש פעולה המינימלי של הנוהל א
הנוהל מגדיר את הפרקטיקה הניתוחית , יתרה מכ�. נרחב בידי הצוות הרפואי בשטח

הוא מכשיר את עצ� קיומה ואת אופ� ביצועה , כדר� המקובלת להתייחס לאינטרסקס
 ושל סוגיית  אינטרסקסנשי�/אובהשתקה של " העלמה"משתת� פעיל בבכ� הופ� לו

 המשפט למערכת כ� נוצרת מעי� שותפות בי�ב. תרבותית�האינטרסקס כסוגיה חברתית
שותפות אשר משקפת את העמדות החברתיות כלפי האינטרסקס א� בד בבד , הבריאות

נראה כי מערכת הבריאות ומערכת המשפט פועלות  .ג� מכוננת אות� ומנציחה אות�
, הסדר החברתיאת  ומשעתקי� פי�אוכ, פי�שקמכמנגנוני� חברתיי� משלימי� אשר 

  .גדריתיניה המייררכיילרבות הה

  הנוהל לשו�. 1

וא� היא משתתפת בתהליכי כינו� המשמעות , לשו� הנוהל איננה ניטרלית מבחינה ערכית
מונח , "הרמפרודיטיז�"המונח הרפואי העומד במרכז הנוהל הוא . של אינטרסקס

 "תיי�הרמפרודיטי� אִמ"הנוהל מבחי� בי� . ש עודאנאכרוניסטי שכמעט שאינו בשימו
א� ג� הבחנה זו אינה בעלת חשיבות יישומית כיו� וא� , "הרמפרודיטי��ודאופס"ו

 מקורו של 174.נתונה לביקורת מצד פעילי� אינטרסקס בשל היותה שגויה ופוגענית

 
 ).ÂÈÏ‰�Ó ˙ÂÈÁ�‰31) 1996˙ יואב דות�   173
174  Is a Person who is Intersex a Hermaphrodite?, ISNA http://www.isna.org/faq/ 

hermaphrodite ;Dreger et al. ,83ש "לעיל ה . 
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גור  א� על פי שהפ� למונח ש175. הוא במיתולוגיה הרומית”Hermaphroditism“המונח 
, השימוש בו מחזק את הרוש� שמדובר בתופעה אזוטרית ואקזוטית, בשיח הרפואי

   .הממוקמת מחו� לקטגוריות החברתיות המוכרות
שהמשות� לה� הוא , הנוהל פותח בהגדרה רפואית של המקרי� שעליה� הוא חל

את מכלול א� בפועל תחולתו רחבה וכוללת , "פגמי� בייצור ההורמונלי התקי�"
� נמצאת ההנחה ברקע הדברי .ות הקיי� החוסה תחת הקטגוריה של אינטרסקסהתסמונ

, הוא המצב הביולוגי הראוי" ייצור הורמונלי תקי�"תרבותית שלפיה מצב של �החברתית
שכ� , וג� המצב החברתי הראוי, שבו גופו של כל אד� הוא זכרי או נקבי במובהק

מונחי� מתחו� הרפואה השימוש ב. יתמתקיי� בו קשר הדוק בי� זהות מינית לזהות מגדר
  . "לתק�"אשר נית� וצרי� לרפא ו, פגו� וחולה, בלבד מחזק את הרוש� שמדובר בגו� חריג

ולא  ]... [להגביר ולחזק את מינ� הגנטי של המנותחי�" הנוהל המוצהרת היא מטרת
נטי ניסוח זה של המטרה תוא� את הנחת קיומו של מי� ג". לש� שינוי מינו של המנותח

הרטוריקה של הגברה ". לחזק"ו לזהות שאותו אפשר, שביסוד הגישה הרפואית" תיאִמ"
וחיזוק מסתירה את יסוד הבחירה ושיקול הדעת ומתעלמת מ� ההיבט המכונ� שבהלי� 

הודאה הוא מעי� " חיזוק" ו"ההגבר"של לשו� השימוש בע� זאת  176.השיו� המיניגדרי
 נשי�/של א� מקוירת הניתוח היא לשנות את ממטכי ו, המגדר רצ�בהיותו של סמויה 

  . זהרצ�פני אינטרסקס על 
לשו� הנוהל מבקשת להרחיק בי� פעולת התיקו� והחיזוק שהוא מבקש לאפשר לבי� 

ההנגדה הסמויה כא� היא בי� ניתוחי� באינטרסקס לניתוחי� . פעולה שתכליתה שינוי מי�
נשי� טרנסקסואלי� ה� דמויות / אנשי� אינטרסקס וג�/אלמעשה ג� . של טרנסקסואלי�

ה� מאתגרי� את ההפרדה הדיכוטומית בי� שני המגדרי� ובוני� . לימינאליות בתרבותנו
נשי� אינטרסקס ה� בעלי גו� אשר החברה /א. גשר של זהויות ביניי� בי� גבר לאישה

ואילו טרנסקסואלי� ה� בעלי נפש הדוחה את הזהות המגדרית , אינה יודעת כיצד למגדר
החוזר אשר מסדיר את הניתוחי� בשתי קבוצות אלו מבקש ליצור . שנכפתה עליה�

הבחנה ברורה ביניה� א� באותה עת ג� מסמי� אות� זו לזו ובעקיפי� מכיר באתגר 
 סמיכות זו חותרת תחת הנחות היסוד של 177.המשות� שה� מציבות לחברה ולתרבות

 
175  April Herndon, Getting Rid of "Hermaphroditism" Once and For All, ISNA (11.11.2005) 

http://www.isna.org/node/979 . 
 .84 ש"טקסט ליד ה, לעיל ראו  176
ביולוגי ומדגיש כי אי� " פג�"החוזר מתייחס לאינטרסקסואליות כ: ההנגדה בי� שני הנהלי� מרתקת  177

ואילו בטרנסקסואליות הוא רואה , כדי לנתח אד� אינטרסקס" אינדיקציה פסיכיאטרית"צור� ב
לחיות , סואל לעמוד לבחינת� של פסיכיאטר ופסיכולוגנפשי ומחייב את האד� הטרנסק" פג�"

ג� שאלת . תקופה ממושכת במגדר הרצוי ולתת די� וחשבו� על מצבו הנפשי בפני ועדה רפואית
אנשי� טרנסקסואלי� נאלצי� לחתו� . ההסכמה מקבלת יחס שונה מאוד בפרקיו השוני� של החוזר

 מומחי� לאור� תקופה ארוכה ולהוכיח לתת די� וחשבו� בפני ועדת, על טופס אישור מיוחד
אנשי� אינטרסקס נדרשי� לחתו� על טופס הסכמה , לעומת�. משמעית כי ה� מעונייני� בטיפול�חד

 Noaלכתיבה המשווה בי� שתי הקטגוריות ראו . אפשר שאפוטרופוס יחתו� בשמ�ורגיל 



  ד"תשע מד משפטי�  אור שיומעי� סודאי , שגית מור

128  

" תקני"די בגו� שנדמה להיות משו� שעצ� הדיו� בטרנסקסואליות מראה שלא , הנוהל
  . כדי לנבא את הזהות המיניגדרית העתידית

, נטול מורכבות פסיכולוגית, ההלי� הרפואי מוצג בנוהל כהלי� אבחוני פשוט
הנוהל מבהיר שקביעת מי� המטופל נעשית על פי קריטריוני� . חברתית או תרבותית

יולוגי ומסתיר את היסודות ב�ובכ� מחזק את המסר הגנטי, גופניי� ולא פסיכיאטריי�
הנוהל מבטא דחייה מפורשת של הצור� , למעשה. מנטליי� הכרוכי� בהלי��הרגשיי�

בהתערבות� של אנשי בריאות הנפש ה� בהחלטה בדבר הצור� בניתוח וה� בקביעת מינו 
, בכ� מוציא החוזר את תופעת האינטרסקס מתחו� הלקויות הפסיכיאטריות. של המטופל

החוזר אינו . הוא מכחיש את ההיבטי� הנפשיי� הכרוכי� בהחלטות אלהא� באותה עת 
בעת : מכיר בצור� בליווי נפשי ה� בקרב המטופלי� וה� בקרב הוריה� בשלבי� שוני�

בעת קבלת ההחלטה בדבר , ההתמודדות ע� הבשורה בדבר היות האד� אינטרסקס
� ע� תוצאות השיו� המיניגדרי ובשאלה א� לנתח וכ� בהתמודדות לאור� השני

  . בי� שהוחלט לנתח ובי� שלא, ההחלטה
. נשי� אינטרסקס עצמ�/מי שמודרי� לחלוטי� מתהלי� השיו� המיניגדרי ה� הא

ייתכנו שתי סיבות . מעמד� הוא פסיבי ורצונ� אינו נתפס כרכיב רלוונטי בהלי� השיו�
, יי� בלבדהאמונה שפעולת השיו� מבוססת על נתוני� פיזיולוג, האחת: עיקריות לכ�

, השנייה. ולכ� אי� מקו� במסגרתה להעדפות אישיות או שיקולי� רגשיי� ונפשיי�
, שהנוהל מניח שמדובר במטופלי� קטיני� אשר אינ� יכולי� להיות שותפי� להחלטה

הרי , א� א� אכ� הנחת העבודה הייתה שמדובר בקטיני�. כפי שאכ� קורה בפרקטיקה
  .  ולציי� זאת במפורששהיה צרי� לעצב את הנוהל כמתבקש

נשי� אינטרסקס /נוס� על ההנחות התרבותיות שביסוד הנוהל ולהדרת� של א
האחד קשור : וה� יפורטו בחלק הבא, הנוהל מעורר שני קשיי� מרכזיי�, מההלי�

בי� השני עוסק בממשק המתמש� ; בהסדרה הבלתי מספקת של סוגיית ההסכמה מדעת
 על טענתנו היא ש178. ג� לאחר הניתוחמסד הרפואי אינטרסקס והוריה� לבי� המנשי�/א

הסוגיות הקשורות באינטרסקס ולא כלול מלמדיניות משרד הבריאות בנושא להתייחס 
  .להתמקד רק בהחלטה לנתח

   מדעת הסכמה. 2

Ï' :"יו פעמי� שהייתי צועקת על ההורי�ה. הרגשתי שעשו לי משהו 

לפני ] ...[. שה את זהולא הבנתי למה אני עו', !את� הרסת� אותי': ליש

 
Ben-Asher, The Necessity of Sex Change: A Struggle for Intersex and Transsex Liberties, 
29 HARV. J.L. & GENDER 51, 97 (2006); Chinyere Ezie, Deconstructing the Body: 
Transgender and Intersex Identities and Sex Discrimination – The Need For Strict 

Scrutinyi, 20 COLUM. J. GENDER & L. 141 (2011) . 
 . 3.ראו להל� פרק ד  178
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 למה אני –תגידו לי אחת ולתמיד ': שלוש שני� באתי וצעקתי עליה�

אמרו שלא , ה� ניסו להתגונ�. '!?מרגישה כל הזמ� שעשית� לי משהו

ואמר  ]...[ אבא שלי עצר את הוויכוח, אבל באיזשהו שלב. עשו לי כלו�

יו במבט אמא הסתכלה על. השקט הזה גר� לדממה' די'ה. 'די': בשקט

    179".רהואז ה� סיפרו לי מה ק. והחלה לבכות, מפוחד

ל לחתו� על טופס "מוב� כי על המועמד לניתוח כנ": הפסקה השלישית בנוהלעל פי 

כמקובל בכל ניתוח , לאחר קבלת הסברי� מתאימי�, הרגיל הנהוג להסכמה לניתוח

 מעמיקה יותר מעלה א� בחינה". ככל ניתוח"נוסח זה יוצר רוש� שמדובר בניתוח ". אחר

הנוהל אינו מתייחס לסיכוני� ולמורכבויות הכרוכי� בביצוע : שתי בעיות מרכזיות

כמו כ� הוא אינו מתייחס להיבטי� . הניתוחי� ולהשלכותיה� על שאלת ההסכמה מדעת

  . הקשורי� בכ� שבפועל מדובר לרוב בהסכמת ההורי� לניתוח המבוצע בילד� הקטי�

זכות להסכמה מדעת הוא שלכל אד� הזכות לקבל החלטות הרעיו� העומד ביסוד ה

ולפיכ� אי� לתת טיפול רפואי לאד� מבלי שנת� לכ� הסכמה מודעת , הנוגעות לגופו

עיקרו�  180.ומושכלת המבוססת על מידע רפואי מספק אשר יאפשר לו לקבל הסכמה זו

 לקד� בי� והוא נועד, מתקיימי� בו יחסי תלות בי� המטפל למטופלבמרחב שזה פועל 

עידוד , מניעת לח� ותרמית, הגנה עליו ועל גופו, היתר את עקרו� אוטונומיית החולה

 181.ידי הציבור וכ� ביקורת עצמית של הסגל המטפל תהלי� קבלת החלטות מושכל על

חופשיות , הבנה, גילוי: מקובל לראות בדוקטרינת ההסכמה מדעת חמישה מרכיבי�

 המידע החסר מתמקדת ברובד הגילוי ובשאלת  סוגיית182.הסכמה וכשירות, הרצו�

ת� בוחנת א� נית� משקל /סוגיית הסכמת ההורי� בש� ילד. ההבנה וחופשיות הרצו�

  . מספיק לכשירות ולהסכמה

)‡( Ú„ÈÓ ¯ÒÁ ¯·„· ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙ÂÈÂ·Î¯ÂÓÂ ÌÈÎÂ¯Î‰ ÁÂ˙È�·  
 אינה מעידה על המאפייני�נוהל הניתוחי� באינטרסקס לשונו הצרה והסתמית של 

הוריו והצוות הרפואי בעת , אשר צריכי� להיות לנגד עיני המטופלהייחודיי� של הנושא 
   183.קיומו של ניתוחשיו� מיניגדרי ובדבר קבלת החלטה בדבר 

 
 /mako 18.11.2011 www.mako.co.il/pride-sex-and-love" נולדתי ג� גבר וג� אישה"ני זאק ד  179

identity/Article-2f1f856ffb5b331006.htm&sCh=7489373c71380310&pId=2082585621.  
  .  לחוק זכויות החולה13' ס  180
‰ ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â„ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁ· ˙Ú„Óאייל �נילי קרקו; )ËÙ˘ÓÂ ˙Â‡È¯· 945) 2003אמנו� כרמי   181

‰ÏÂÁ‰ ,�˘˙"Â–1996) 2008) (אייל �קרקו: להל�˙Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â„ .(2.ראו ג� פרק ה).ב .( 
182  RUTH R. FADEN & TOM L. BEAUCHAMP, A HISTORY AND THEORY OF INFORMED 

CONSENT 274 (1986) ;אייל �קרקו˙Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â„ ,287' בעמ, 181ש "לעיל ה . 
 . 469' בעמ, 21ש "לעיל ה, Ford; 2. גפרקראו לעיל   183
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   המידע גילוי  )1(
רכיב זה הופ� את ההסכמה . רכיב מרכזי ביותר בסוגיית ההסכמה מדעת הוא רכיב הגילוי

אקטיבית של השתתפות פעילה בקבלת החלטה מפעולה סבילה של אישור לפעולה 
לחוק זכויות החולה מפרט מהו המידע הרפואי ) א(13 סעי� 184.בדבר ביצוע הלי� רפואי

אשר מטפל נדרש להעביר למטופל על יסוד הכללי� שהתגבשו בפסיקה עד לחקיקת 
ו של מצב) הפרוגנוזה(והָסכ%ת ) הדיאגנוזה(האבחנה ) 1: "(המידע כולל את אלה. החוק

התועלת הצפויה והסיכויי� של , המטרה, ההלי�, תיאור המהות )2( ;הרפואי של המטופל
כאב ואי , לרבות תופעות לוואי, הסיכוני� הכרוכי� בטיפול המוצע )3( ;הטיפול המוצע

 ;סיכויי� וסיכוני� של טיפולי� רפואיי� חלופיי� או של העדר טיפול רפואי) 4 (;נוחות
  ". בעל אופי חדשניובדת היות הטיפול  ע)5(

ביצועו של ניתוח באינטרסקס כולל קשיי� ומורכבויות בכל , כפי שהראינו עד כה
התחזית , עצ� זיהוי מצב האינטרסקס כמצב פתולוגי: אחד מההיבטי� המצויני� לעיל

, פיזיולוגי גרידא" תיקו�"ההנחה שמהות ההלי� היא , נשי� אינטרסקס/הרפואית לא
נזקי� , סיכוני� אפשריי�, ויה והסיכויי� להצלחת הטיפולספקות בדבר התועלת הצפ
וכ�  היעדר הנאה מינית ואבד� פוריות, כאבי� מתמשכי�, ארוכי טווח בדמות צלקות

�קיימי� מניעי� פסיכולוגיי�, בנוס�. השלכות רגשיות ונפשיות של הניתוח ותוצאותיו  
ל היעדר טיפול רפואי חברתיי� התומכי� בגישת הניתוח ומונעי� את הצגת האפשרות ש

אי� ספק שנוהל הניתוחי� באינטרסקס אינו מכיל את מכלול המידע . כחלופה אפשרית
 לקבל החלטה מושכלת בדבר הצור� בביצוע ניתוח וא� אינו מרמז על קיומה כדיהנדרש 

   .של מורכבות כלשהי בקבלת החלטה מסוג זה
 רופאי� ומטפלי� אחרי� המחקר והפעילות בתחו� מעלי� כי קיימת בורות ג� בקרב

לפיכ� היה ראוי שמדיניות משרד הבריאות בעניי� תהיה מקיפה . בנושא אינטרסקס
נוהל מקי� שבצדו טופס הסכמה מדעת מפורט . ותנחה את הצוות כיצד לפעול במצב זה

לדוגמה היה מסיר חלק ממעטה הסודיות וההסתרה ומסייע ביצירת אווירה מקבלת 
נוהל נדרשת ג� פעילות חינוכית תיקו� הבצד  185.טרסקסנשי� אינ/ אשלומאפשרת 

יהיו מודעי� להטיות החברתיות , את הנושאהיטב  שיכירו כדיאנשי הצוות הרפואי בקרב 
בני משפחותיה� את המצב ואת המידע הקיי� לולמטופלי� בבסיסו וידעו להציג ש

   .בצורה מיטבית

   ההסכמה מת� בעת ולחצי� נסיבות  )2(
על המטפל למסור למטופל את המידע הרפואי , לחוק זכויות החולה) ג(13על פי סעי� 

באופ� שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת "הרלוונטי להלי� שהוא עומד לעבור 
בסעי� זה מגולמי� שני ". המידע לש� קבלת החלטה בדר� של בחירה מרצו� ואי תלות

 
 . 329' בעמ, 181ש "לעיל ה, „Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â˙אייל �קרקו  184
 ).5.10.1997" (סכמה מדעתטפסי ה "13/97ל משרד הבריאות "דוגמת הטפסי� המופיעי� בחוזר מנכ  185
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דרישת ההבנה באה . רצו�הבנה וחופשיות ה: רכיבי� נוספי� של דרישת ההסכמה מדעת
כלומר שתהיה התאמה בי� תוכ� , להבטיח שהמטופל אכ� מבי� את המידע שנמסר לו

 לש� כ� על הרופא 186 .המידע שהמטפל מוסר לאופ� שהמטופל מפרש את המידע
המעודד הצגת שאלות ולבטי� מצד המטופל בצד הודאה , שיח כ� ע� המטופל�לקיי� דו

על הרופא להתחשב בנתוני� ,  בנוס�187. התשובותבפני המטופל כשאינו יודע את
שפה ובגרות נפשית כדי שהמידע הרפואי יעבור , המשתני� של מטופליו כדוגמת גיל

 דרישת חופשיות הרצו� באה להבטיח 188.ללא חסרי� ועיוותי�, בצורה הברורה ביותר
 שהמטופל מקבל את ההחלטה בעניינו כאשר הוא משוחרר מכפייה ומלחצי� חיצוניי�

  189.אחרי� שעשויי� להשפיע על שיקול דעתו ועל עצמאותו בקבלת ההחלטה
בהקשר הנוכחי עולה ספק בדבר התקיימות היסוד של חופשיות הרצו� בשל ההשפעה 
האפשרית של המוסכמות החברתיות הנוגעות לאינטרסקס על ההסכמה להלי� 

לידי ביטוי כוח� של מוסכמות אלה רב והשפעת� עלולה לבוא ,  לטענתנו190.הרפואי
ההתאמה לנורמות המיניגדריות �חוויית לח� ומצוקה פנימית בשל אי: במגוו� דרכי�

 וכ� בדר� 192 לח� חברתי מפורש של בני משפחה וחברי�191,החברתיות המקובלות
 השאלה היא א� מער� הכוחות 193.העברת המסרי� והמידע על ידי הצוות הרפואי עצמו

בניגוד , י� את הניתוח החלטה שלא לקיהחברתיי� מאפשר לאד� או להוריו לקבל
עולה החשש שדווקא ההבנה המהותית  .לציפיות החברתיות ובניגוד לקביעת הרופאי�

של המידע הנמסר והמסרי� הסמויי� הטמוני� בתוכו עלולה ליצור לח� חיצוני הקשור 
   194.ובכ� לפגוע בחופשיות הרצו�, בחשיבה סטֵראוטיפית וסטיגמטית באשר לאינטרסקס

מינו של המטופל הוא מגל� תפקיד של שבשלב קביעת פרדוקס הנוצר כא� הוא ה
, לניתוחו כאשר יש צור� בהסכמתאול� , אובייקט פסיבי אשר רצונו ודעתו אינ� נחשבי�

בעל , ובייקט אקטיבי בעל כשרות מלאה לקבל או לדחות את הניתוחהוא הופ� ב� רגע לס

 
  .387–386, 33' בעמ, 181ש "לעיל ה, „Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â˙אייל �קרקו  186
אלעאי  (3–2, 3חוברת ,  כר� א ‰Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰ " È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËÏ–ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈË·È˙"עמוס שפירא   187

 ).1970, אלו� עור�
188  � ).Ï˘ ˙Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËÏ ÔÈË˜  28–29) 2006אביר� �פנינה ליפשי
אייל �על פי קרקו. 396–394, 31–30' בעמ, 181ש "לעיל ה, „Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â˙אייל �קרקו  189

ההתערבות או ההשפעה החיצונית ה� מסוג כזה שהמטופל אינו יכול "מדובר במקרי� כאלה שבה� 
 .395' בעמ, ש�". להתנגד לה�

ראו מיר� אפשטיי� , כפייה בהקשר של הסכמה מדעת לטיפול רפואי מתרחשת ג� במישור הכלכלי  190
 ).ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯ 22, 6) 2000" חוק זכויות החולה בהקשר היסטורי:  כביכול–שוק וחירות , בריאות"

191  Caroline Sanders, Bernie Carter & Lynne Goodacre, Searching for Harmony: Parents' 
Narratives About Their Child's Genital Ambiguity and Reconstructive Genital Surgeries in 

Childhood, 67 J. ADVANCED NURSING 2220 (2011). 
192  Murray ,269–268' בעמ, 150ש "לעיל ה. 
193  Hester ,163ש "לעיל ה . 
194  Gurney ,633' בעמ, 126 ש"לעיל ה . 
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מ� הלח� המשפחתי ומ� , ת החברתיותרצו� וכוח הסכמה שה� חופשיי� מ� הנורמו
 מחד הנוהל מכפי� את האד� אינטרסקס 195.הרוש� שהותירה בו חוות דעתו של הרופא

ומאיד� מבקש , ויש לכפות עליו את הנורמות החברתיות" פגו�"לתפיסה שלפיה הוא 
הקשיי� בהקשר . ממנו לקבל החלטה חופשית כביכול באשר להסכמתו לניתוח המנרמל

המקרי� מי שמקבל את ההחלטה ה� הוריו של שברוב   א� מביאי� בחשבו�זה מתגברי�
   .הקטי�

)· ("‰ÓÎÒ‰ ˙Ú„Ó "Ì˘· ÔÈË˜   

ÌÂ¯„‰Ó ÌÈ¯Ó :" נודע לי בפע� הראשונה מה באמת עברתי בגיל 27בגיל 
התחושה .  ומה היה הניתוח ואיזה חלקי� נלקחו ממני ללא הסכמתי11

ח ליידע אותי לפני כ� לשאול הייתה שמישהו אנס חלקי� ממני וא� לא טר
  196".אותי א� אני מסכימה

נשי� אינטרסקס אינו מגלה שרוב הפרקטיקה של ניתוחי� /נוהל הניתוחי� בא
באינטרסקס עוסקת בניתוחי� בקטיני� ואינו מתייחס למורכבויות הקשורות בכ� 

מכיוו� . שההסכמה הנדרשת לרוב היא למעשה הסכמת ההורי� לניתוח שמבוצע בילד�
ה� מבוצעי� לרוב בתינוקות בני יומ� או , ניתוחי� אלו נחשבי� בעלי דחיפות רפואיתש

ואילו המתנה לגיל שבו אפשר לשת� ,  שיתו� הקטי� בגיל זה אינו אפשרי197.בפעוטות
מי שמתבקשי� לקבל את . איננה נתפסת כאופצייה אפשרית בעיני המערכת הרפואית

, יי� כאמור א� ה� במצב של קושי להכריעהמצו, ההחלטה בש� הקטי� ה� לרוב ההורי�
רד גארנט טוע� במאמרו שא� 'ריצ 198.קושי שעלול להגיע לכדי ניגוד ענייני� מובנה

הרי שהסכמה מדעת , ההסכמה מדעת נועדה להג� בכנות על האוטונומיה העצמית
 הדר� להתגבר על חוסר יכולת הקטיני� להסכי� 199. אוקסימורו�באמצעות שלוח היא

 פתרו� .המשפטית של הסכמה מדעת של ההורי� הפיקציההיא באמצעות פואי לטיפול ר
 הגורסת כי ,)ÈÙÂÏÁ‰ ËÂÙÈ˘‰ ˙�È¯Ë˜Â„)Substituted Judgment Doctrine זה מבוסס על 

צד שלישי יוכל לייצג נאמנה את ,  יכול לייצג את עצמואינובו צד כלשהו שבמצב 

 
אשר מסכי� או מסרב לחוזי� מבלי שיהיה למשפט צור�  – שאותו מתאר מאוטנר" האד� הרזה"כמו   195

 כ� ג� –את הבנתו את החוזה את פערי הכוחות הכלכליי� או , להביא בחשבו� את מצבו הרגשי
העצה של "מנח� מאוטנר . כאשר הוא ניצב בפני האפשרות להסכי� לניתוח, המטופל האינטרסקס

 ).Â·¯˙Â ËÙ˘Ó225) 2008˙ " פרנקפורטר או מדוע חשוב שמשפטני� יקראו ספרות
 23.3.2010דברי� שנאמרו בשולח� עגול בנושא אינטרסקס שנער� באוניברסיטת חיפה בתארי�   196

 ).הפרוטוקול נמצא בידי המחברות(
197  Zeiler & Wickström ,361–360' בעמ, 91ש "לעיל ה. 
 .360' בעמ, ש�  198
199  Richard W. Garnett, Why Informed Consent? Human Experimentation and the Ethics of 

Autonomy, 36 CATH. LAW 455, 487 (1996) . 
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 באמת להסכי� ההורי� יכולי� א�  עולה השאלה200.האינטרסי� הכני� של חסר היכולת
שאלה זו מקבלת משנה תוק� כאשר מדובר בהלי� שביצועו אינו דחו� . בש� ילדיה�

ואשר להשלכותיו חשיבות בעיצוב זהותו של , שתוצאותיו בלתי הפיכות, מבחינה רפואית
   201.האד� ובתפיסת ההורה את ילדו

לטיפול י� או לסרב  להסכ�סמכות ההוריהמשפט הישראלי כבר הכיר בסייגי� ל
 1962–ב"התשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, למשל. רפואי בש� ילד�

במקרי� מסוימי� כדי לקבוע ת המשפט להתערב סמי� את ביה") חוק הכשרות: "להל�(
מה �לשמוע את רצונ� בטר� מחליט האפוטרופוס דברקבע חובה  וכ� ,מהי טובת הילד

בית המשפט טר�  202."גל להבי� בדבר ונית� לברר דעתומסו"עד כמה שהקטי� , בעניינ�
א� נדרש בעבר לדו� במקרי� שעוררו דילמות , נקרא להכריע במקרה הקשור באינטרסקס

כבדות משקל המציפות את הפוטנציאל לקיומו של ניגוד אינטרסי� בי� ילדי� 
ו אב הנזקק להשתלת כליה מבנבית המשפט עסק בשאלות א� , למשל. לאפוטרופסיה�

א� לבצע טיפול או  203,בשל מוגבלות שכליתהסכמה בש� בנו שהיה פסול די� יכול לתת 
   204.בניגוד לעמדת הוריושכלית ומוטורית מוגבלות מציל חיי� בקטי� ע� 

 
200  Beh & Diamond ,לפי פורד אפשר לאפשר הסכמה מדעת על ידי שלוח . 39–38' בעמ, 94ש "לעיל ה

השלוח מחליט את . 2; מדובר במצב חירו� רפואי שמסכ� חיי� בטווח המידי. 1: א� רק בשני מצבי�
א� היה יכול להביע הסכמה , היה רוצה) שבשבילו הוא מחליט(מה שהוא היה מאמי� שאותו אד� 

ד "פ, Ù˘ � 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ 506/88א "לפירוט ראו ע. 478' בעמ, 21ש "לעיל ה, Ford  ראו.בעצמו
 ).1993 (158–153, 87) 1(מח

 לביקורת על יכולת� של הורי� להסכי� לפעולות רפואיות .שאלה זו נדונה בהקשרי� רפואיי� רבי�  201
 ,Danielle Hawkesראו , ובה� תיקו� אברי מי�, תי הפיכות במגוו� הליכי� שאינ� הכרחיי�בל

Elective Surgery – When Parental and Medical Opinion Supersedes a Child's Right to 
Choose, 11 J.L. & FAM. STUD. 565 (2009).דיו� זה מתעורר ג� בהקשר של ברית מילה . 

 Marie Foxנת בי� הצדקות לניתוחי� באינטרסקס להצדקות לקיו� ברית מילה ראו להשוואה מעניי
& Michael Thomson, Cutting It: Surgical Interventions and the Sexing of Children, 12 

CARDOZO J.L. & GENDER 81 (2005) . 
תחות זכויות הילד ע� התפ. 1962–ב"התשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות�68 ו42' ס  202

אפשר המחוקק לקטיני� לבצע בדיקות איידס ולבצע הפסקת היריו� ללא יידוע הוריה� וללא 
,  לחוק העונשי�316–313' ס; 1996–ו"התשנ, חוק לגילוי נגיפי איידס בקטיני�(הסכמת� 

 ).1977–ז"התשל
 המשפט המחוזי אישר בית). 1988 (661) 2(ד מב"פ, Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 'È�ÂÏÙ‰ � 698/86ע "ר  203

ואילו , את הרשאת האב כי שוכנע שההשתלה נחוצה לצור� המש� טיפולו של האב המסור בחוסה
בית המשפט העליו� קבע שיש לבית המשפט סמכות לאפשר ביצוע הלי� רפואי בקטי� ג� כשאינו 

מת� אישור המשנה לנשיא מנח� אלו� קבע כמה תנאי� ל). 675' בעמ, ש�(הלי� ריפויי גופני ישיר 
 �נתוני� "ובה� הדרישה שטובתו של החסוי תיקבע על פי ,  לחוק הכשרות68בית משפט לפי סעי

 . 684' בעמ, ש�". פי נורמות מוסריות חברתיות של הצלת הזולת�רפואיי� אובייקטיביי� ולא על
ו� בית המשפט העלי). 1997 (830) 4(ד נא"פ, ‡Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ '¯Î‰ � 5587/97א "רע  204

 לא הייתה מחלוקת בדבר שאינו נכההתערב בסמכות ההורי� וקבע כי נראה שאילו היה מדובר בקטי� 
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הסכמת ההורי� .  סוגיית ההסכמהע� במתח מובנה  אפואסוגיית הכשירות נמצאת
התוצאה היא . חלטותבש� ילד� משמעה הדרת הילד או הילדה מתהלי� קבלת הה

שנשללת מ� הקטי� היכולת העתידית להשפיע על זהותו המיניגדרית ולהסכי� או לסרב 
 עצמו לטיפול האד�של תו הסכמהחלופה המוצעת במאמר זה דורשת את . לניתוח בגופו

  205. ולהשהות לש� כ� את ההתערבות הרפואית בגופוכאפשרות הראויה ביותר
ניתוחי� באינטרסקס אמנ� מתייחס לדרישת נוהל משרד הבריאות ל, לסיכו�

א� התייחסות זו דלה ואינה משקפת את המציאות והנסיבות הייחודיות , ההסכמה מדעת
מדיניות מלאה ומקיפה . שבמסגרת� מתקבלת ההחלטה בדבר ביצוע ניתוח מסוג זה

הסכמה של האד� : מפורשת למגוו� מצבי�התייחסות בסוגיית ההסכמה מדעת מצריכה 
והסכמה של הורי� במקרי� שבה� נשקל ביצועו , בוגר�כבוגר או כקטי�, בבגרותועצמו 

הסיכויי� והסיכוני� , הסכמה זו צריכה להתייחס למכלול המורכבויות. של ניתוח בקטי�
הטמוני� בניתוח תו� הכרה במשמעות הייחודית של הטיפול הרפואי בעיצוב זהותו של 

שפעת המוסכמות החברתיות הנוגעות במגבלות הידע הרפואי הקיי� ובה, האד�
  . לאינטרסקס על תהלי� קבלת ההחלטות בעניי�

   הבריאות מערכת ע� המתמש� הממשק: הניתוח לאחר. 3

‰˘Ó" :המו� רופאי� סביבי , הילדות זכורה לי ע� המו� בתי חולי�– 
  206".מזריקי�, נוגעי�, מפשיטי�

 היחיד שבו אד� אינטרסקס בא הל הוא התמקדותו בניתוח כאירועמאפיי� מרכזי של הנו
ההתמקדות בניתוח בלבד מעידה על היעדר התייחסות . במגע ע� מערכת הבריאות

נשי� אינטרסקס /א, למעשה. במדיניות משרד הבריאות למציאות שלאחר הניתוח
" פתרו�"משו� שה, והוריה� מצויי� במגע מתמש� ע� הממסד הרפואי ג� לאחר הניתוח

בטיפול הורמונלי מתמש� ובמעקב , ס כרו� בניתוחי� חוזרי�הרפואי לאתגר האינטרסק
המדיניות בנושא אינה מתייחסת לכ� שג� מי שעבר ניתוח המוגדר כמוצלח . רפואי קבוע

לשאת משקעי� נפשיי� ורגשיי� , בפרמטרי� רפואיי� עשוי לחוות שוני פיזיולוגי
  . ימי� כאחדותחושת היעדר שייכות למי� שנבחר בשבילו או לשני המיני� הקי

, המגע המתמש� ע� מערכת הבריאות כרו� לעתי� בפגיעה רגשית ובהפרת זכויות
בסוגיות כגו� שמירת , נשי� אינטרסקס והוריה�/הכרה בצרכי� המתמשכי� של א�תו� אי

ההכרה  207.י�נמשכוטיפול רפואי מניעת הסתרה ומת� תמיכה נפשית , סודיות רפואית

 
ולכ� החלטת ההורי� שלא לבצע את הטיפול אינה ראויה מבחינה מוסרית או , הצור� לנתחו

 . משפטית
יו חיזוק נוס� לחלופה זו מצוי בטענה שלפיה ככל שהניתוח מבוצע בשלב מאוחר יותר תוצאות  205

 .477–476' בעמ, 21ש "לעיל ה, Ford  ראו.טובות יותר מבחינה רפואית ומנטלית
 .158ש "לעיל ה, שלזינגרראו   206
 .114' בעמ, 89ש "לעיל ה, דנו��מעודד  207
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נשי� אינטרסקס ג� /רה בהמש� קיומ� של אבכ� שמדובר בממשק מתמש� היא הכ
משפטי כסובייקטי� משפטיי� נשאי �ומסייעת בהנכחת� במרחב החברתי, לאחר הניתוח

  . זכויות

)‡( ÈÂÂÈÏ ‰ÎÈÓ˙Â ˙È˘Ù�  

ÌÂ¯„‰Ó ÌÈ¯Ó :" הרבה פעמי� אני חושבת כמה יותר קל היה יכול להיות
ר קל א� כמה היה יות, לי בחיי� א� היו מיידעי� אותי מי אני באמת

 פסיכולוגית שיכלה ,יכולתי לשאת את מי שאני באמת בעזרת איש מקצוע
  208".ללכת את הדר� אתי

‡ÈÒ˜Ò¯Ë�È‡ ‰„ÏÈÏ ‡Ó:"  אתה לא מבי� בתור הורה מה פתאו� זה נופל
עד היו�  ]...[. אתה לא מתפקד,  כאילו השמי� נופלי� עליי�,עליי�

היא שאלה אותי מתי , 12–11היו� הילדה בת  ]... [הילדה שלי לא יודעת
אי� לה ! ? היו� אני אבוא ואהרוס לה את הילדות]... [מקבלי� מחזור

  209."ומרי� לי לשתוקא, ליווי

נוהל הניתוחי� באינטרסקס מדיר את מקצועות בריאות הנפש מטיפול במצב של 
רב מאמ� התוצאה היא השקעת . אינטרסקס מתו� הנחה שמדובר במצב פיזיולוגי גרידא

,  המצוקה הפסיכולוגיתאתתו� אמונה שהדבר יקל ג� מ,  המי� והרבייהבריבעיצוב א
נוכחות� של אנשי מקצוע מתחו� ,  לטענתנו210. והיחס האישיהטיפול הנפשיהזנחת ו

דר� , החל מההחלטה בדבר השיו� המיניגדרי, הטיפול הנפשי נדרשת לכל אור� התהלי�
ועד להתמודדות , רות שנעשוההחלטה בשאלה א� לנתח וההתמודדות האישית ע� הבחי

עדר� של ליווי ותמיכה יה. חברה ובמישור היחסי� הפנימיי� שבי� ההורי� לילד�ע� ה
 אינטרסקס ובמשפחותיה� בחברה שדוחה את קיומ� משפיע על פיתוח הזהות נשי�/אב

הצור� בסיפוק שירותי תמיכה אלו אינו אינהרנטי . העצמית ועל הקשרי� המשפחתיי�
הוא נובע מהאופ� שבו הממסד הרפואי טיפל עד כה ו, ל חברה ובכל מצבלאינטרסקס בכ

גידול� של ילדי� . מודחק, מושתק, חברתי מוקצה כמצב בנושא ומהיחס החברתי כלפיו
 נשי�/א וראוי לאפשר ל, משימה מאתגרתהואאינטרסקס בחברה שאינה מקבלת 

הסתרה לאור� כל שנות אינטרסקס ולהוריה� לקבל ליווי מתאי� שאינו כרו� בסודיות ו
א הכוללת שירותי תמיכה לפיכ� נדרשת מדיניות מסודרת בנוש. הגדילה וההתפתחות

 
 . 196 ש"לעיל ה, אמרו בשולח� עגול בנושא אינטרסקסדברי� שנ  208
 .ש�  209
210  Leidolf et al. ,239' בעמ, 143ש "לעיל ה. 
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נשי� אינטרסקס /וליווי מתאימי� לצור� מת� מענה לצורכיה� הרגשיי� והנפשיי� של א
   211.ושל הוריה�

)·( ˙Ï·˜ Ú„ÈÓ È‡ÂÙ¯ ˙¯ÈÓ˘Â ˙ÂÈ„ÂÒ ˙È‡ÂÙ¯  
: זו את זולשתי סוגיות המשלימות מתייחס ריאות זוג ביקורות נוס� על מדיניות משרד הב

   .דיות רפואית מאיד�וקבלת מידע רפואי מחד ושמירה על ס

   רפואי מידע קבלת) 1(

‰˘Ó :" יו� אחד אני מגיע הביתה ורואה שעל השולח� מחכה לי מעטפה
� ובתו� המעטפה היו "השולח היה רמב. שהייתה מיועדת ללשכת הגיוס

. גיליתי שנולדתי נקבה ע� חצוצרות ושחלות ורח�אז . מסמכי� רפואיי�
  212."בכיתי וזעקתי, הסתגרתי בחדר. זה היה היו� הכי קשה בחיי� שלי

‰È„� :"אומרי� שלא עברתי שו� . תי למצוא את התיק הרפואי ואי�ניסי
 ההורי� זוכרי� שעברתי בער� שלושה ניתוחי� וג� יש סימני� על .ניתוח
רוטשילד ואמרו שלא נית� לקבל חומר י� ת חולשלחתי מכתב לבי. הגו�

אמרו שכ� מופיע שעברתי ניתוח , כשעורכת הדי� שלי פנתה. רפואי
  213."להורדת אש�

היבט נוס� של הזכות לאוטונומיה והזכות לפרטיות של הפרט קשור בקבלת מידע הנוגע 
ת�  אינטרסקס העוסק בהיונשי�/אהעברת מידע חיוני ל�אי. לחייו ובשליטה על מידע זה

פגיעה היא , דומהה� לוקחי� וכשבמטרת� של התרופות , עברושבטיפולי� , אינטרסקס
 מושא ,מיכאל בירנהקעל פי . בחירות� ובאוטונומיה שלה�, בכבוד�, בזכות� לפרטיות

 בהיעדר מודעות ויכולת שליטה על 214.שליטתה העיקרי של הזכות לפרטיות הוא מידע
 אודותיו על במידע שולט אד� שאינו"; " נפגעתהאוטונומיה שלנו"אודותינו על מידע 

בלי שיש לו , הוא מסווג ומתויג על ידי אחרי� בלי שנשאל; ריבו� לעצמו עוד אינו
יפות , ג� א� נכתבו בהקשר אחר,  מילי� אלו215."השפעה על הסיווג וללא זכות ערעור

 
עיל ל, ·˜¯· ‡�˘ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Â� "Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ ראו את מסקנות והמלצות   211

 . 26 'בעמ, 94ש "ה
 . 158ש "לעיל ה, שלזינגר  212
 . 162 ש"לעיל ה, ריאיו� ע� נדיה  213
 ). ÈË¯Ù ·Á¯Ó :‰È‚ÂÏÂ�ÎËÏ ËÙ˘Ó ÔÈ· ˙ÂÈË¯ÙÏ ˙ÂÎÊ‰ 25 ,91) 2010מיכאל בירנהק   214
 .ש�  215
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 נשלל פולי� שבוצעו בה� בילדות�י אינטרסקס שמידע על טנשי�/אלתיאור מצב� של 
  216.וה� בדיעבד ה� בזמ� אמת, מה�

וה�  217וק זכויות החולהמידע רפואי מעוגנת ה� בחקבל זכותו של מטופל ל, ואכ�
�‰ÔÈÚ ‰Ò„‰ ˙È�ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Òבעניי�  218.בפסיקתו של בית המשפט העליו�� Ì¯Î '

 „ÚÏ‚חובת הרופא ובית החולי� למסור לחולה את המידע שביד� באשר "נקבע ש
מזכותנו לדעת על "חובה זו נגזרת בי� היתר  219". תוצאותיו ועלילותיו,לטיפול שקיבל

המהווה ביטוי לאוטונומיה של הרצו� הפרטי של האד� והמבטאת את כבודנו , עצמנו
כ� עומדת לו הזכות , כש� שיש לו לאד� הזכות לדעת מה ייעשה בגופו, אכ� [...]כאד� 

  220."לדעת מה נעשה בגופו
אי� זהו הנוהג בשטח , י פני�נבפסיקה אינו משתמע לששהאמור בחוק ופי א� על 

אינטרסקס ופעילות סיפורי החיי� של פעילי� . בכל הנוגע לטיפולי� בקטיני� אינטרסקס
א� . עצ� האינטרסקסואליותכולל הסתרת , חושפי� הסתרה שיטתית של מידע רפואי
לי� לבסו� את נשי� אינטרסקס רבי� מג/וא, הסתרה זו אינה יכולה לארו� שני� רבות

 ולעתי� בעת הגיוס לצבא כאשר ה� 221בעיקר כאשר עולות שאלות בדבר פוריות, זהות�
 ההל� שבגילוי בשלב מאוחר 222.מתבשרי� שאינ� יכולי� להתגייס בשל מצב� הרפואי

זה הוא רב כמו ג� תחושת אבד� האמו� בהורי� ובמערכת הרפואית ותחושת הניכור 
ת ההסתרה ואימו� מעיד על התרחקות מגישיינטרוב ר ו"ספרו� ההדרכה של ד. העצמי

ינטרוב ממליצה להיות גלויי� ע� הילדה או הילד ולספר בכל יור "ד. גישות עדכניות יותר

 
216  Claude J. Migeon, Amy B.Wisniewski, Terry R. Brown, John A. Rock, Heino F.L. 

Meyer-Bahlburg, John Money & Gary D. Berkovitz, 46,XY Intersex Individuals: 
Phenotypic and Etiologic Classification, Knowledge of Condition, and Satisfaction with 

Knowledge in Adulthood, 110 PEDIATRICS 1 (2002).  
כולל מידע המתייחס , חוק זכויות החולה עיג� את זכותו של הפרט לקבל מידע רפואי על אודותיו  217

 מת� לבריאותו הגופנית והנפשית או לטיפול בו וקבע כאמור כללי� בדבר גילוי המידע הדרוש לצור�
 ). לחוק זכויות החולה) ב(�13ו) א(18, 2' ס( הסכמה מדעת

 2781/93א "ע ראו למשל, הפסיקה שלאחר החוק המשיכה בביצור וחיזוק מעמד� של זכויות אלה  218
� ‰˜Ú„ ' ÌÈÏÂÁ ˙È·"ÏÓ¯Î "‰ÙÈÁ ,1412/94א "רע; )1999 (526) 4(ד נג"פ  ˙È�ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò‰

ÔÈÚ ‰Ò„‰�� Ì¯Î '„ÚÏ‚ ,1995 (516) 2(מט ד"פ.( 
 . 525' בעמ, ש�  219
 .ש�  220
ולי ומרי� מהדרו� המצויי� ברשות המחברות מתארי� את אותה 'ז, סיפורי� אישיי� של הנשי� סוז�  221

, )196ש "לעיל ה, דברי� שנאמרו בשולח� עגול בנושא אינטרסקס (27מרי� גילתה בגיל . החוויה
חלק מהסיפורי� ). 2 ש"לעיל ה (31ולי גילתה בגיל 'וז, )1ש " הלעיל (35סוז� גילתה בגיל 

חונכות  נשי�"מפורסמי� בעמוד הפייסבוק שהוק� ביזמת פרויקט אינטרסקס במסגרת תכנית  האישיי�
 ./www.facebook.com/pages/119012418134853אינטרסקס�זכויות�למע��נרתמי� "לזכויות

 .158ש "לעיל ה, שלזינגר): ש� בדוי(ראו למשל את סיפורו של משה   222
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העוסק באינטרסקס התייחסות ישירה לנושא נוהל  ראוי ורצוי להכניס ל223.גילה לפיפע� 
  . ברוח זו

   אישי מידע הפצת מפני הגנה) 2(
נשי� אינטרסקס מתארות מצבי� שבה� אבריה� נחשפו בפני מספר /עדויות רבות של א

 224.באופ� משפיל ומבלי שנתנו הסכמת� לכ�, כגו� מתמחי�, רב של אנשי צוות רפואי
הפרה  אירועי� מעי� אלה ה� פגיעה בפרטיות ו225.יש המתארי� זאת כתחושה של אונס

יות הוא זכותו של לפרט חשוב של הזכות  היבט226.כלפי המטופלי�סודיות השל חובת 
 יישראלה  המשפט227.אד� להגנה מפני הפצת מידע אישי שאי� הוא מעוניי� בהפצתו

מורה על שמירת הסודיות החוק זכויות החולה  בכיר בזכות לפרטיות במערכת הבריאותה
 ומטיל מגבלות חמורות על העברת מידע רפואי 228הרפואית על ידי אנשי הצוות הרפואי

ל כללי� שוני� לשמירה על "ד הבריאות הגדיר בחוזרי מנכמשר 229.הנוגע למטופלי�
 מפר הסודיות הרפואיתאצל כוונת זדו� ג� בהיעדר  230.יות של מטופלי�הזכות לפרט

ה� משו� שזוהי , פגיעה בזכות� של ילדי� אינטרסקס והוריה� לפרטיות היא חמורהה
א חוויה של ואינטרסקס הזכות� כמטופלי� במערכת הבריאות וה� משו� שהיות אד� 

 231.ופגיעה בסודיות הרפואית עשויה לפגוע במצב� הנפשי, הוריול ולוסטיגמה ובושה 

נשי� אינטרסקס כתופעה אקזוטית וההתעלמות מכבוד� עלולי� לגרו� /היחס לא
   232.במקרי� מסוימי� לטראומה ולפגיעה רגשית חמורה

 
 . 15–13' בעמ, 91ש "לעיל ה, ‰‚ÂÏÈÏ ‰˘È„ויינטרוב   223
" �Â„" ÈÁÂ˙È� ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ Á"‰ÈˆÊÈÏÓ¯Âבראו את עדויותיה� הרבות של אנשי� אינטרסקס   224

Ò˜Ò¯Ë�È‡ ÌÈ˘�‡ ·¯˜· ,סיטואציות כגו� אלו תועדו ג� בכתיבה . 47–29' בעמ, 94ש "לעיל ה
 ,Julietta Jameson, Male, Female or In-Between?, MARIE CLAIRE (December 2009) :עיתונאית

http://au.lifestyle.yahoo.com/marie-claire/features/reports/article/-/6428677/male-female-or
-in-between/1/oldest . 

 . 208ש "לעיל ה, דבריה של מרי� מהדרו�ראו   225
מטפל או עובד מוסד ("לחוק זכויות החולה ) א(19' ס; 1981–א"התשמ, לחוק הגנת הפרטיות) 7(2' ס  226

שהגיע אליה� תו� כדי מילוי תפקיד� או במהל� , נוגע למטופלישמרו בסוד כל מידע ה, רפואי
 ").עבודת�

ח ËÙ˘Ó ÈÏÚ " בחינה יישומית של הזכות לפרטיות במבט השוואתי: פרסו� מידע פרטי"תמר גדרו�   227
133 ,137) 2010.( 

 . לחוק זכויות החולה19' ס  228
   . לחוק זכויות החולה20' ס  229
חוזר ; )15.7.2001" (בדיקה גופנית בתחו� צנעת הפרט "40/2001ל משרד הבריאות "חוזר מנכ  230

 ). 13.3.2005" (1981–א"פיקוח מכוח חוק הגנת הפרטיות התשמ "5/2005ל משרד הבריאות "מנכ
231  Preves, For the Sake of the Children ,131ש "לעיל ה . 
 .2.גראו לעיל פרק   232



  ביקורת נוהל ניתוחי� באינטרסקס: מהכחשה להנכחה  ד"עתש מד משפטי�

139  

עלול לעמוד יש להעיר כי המאבק על הזכות לפרטיות במוב� של סודיות רפואית 
 233.נשי� אינטרסקס/חלק מ� הדיכוי של אשה� סודיות וההשתקה במתח ע� ההתנגדות ל

אינטרסקס לפרטיות במוב� של שמירת נשי� /אהמאבק על זכות� של , לדעתנו, ע� זאת
שכ� הוא מאפשר לה� , סודיות רפואית הוא חלק מהמאבק נגד הדיכוי של אינטרסקס

 . החלטה אישית ולא מעמדה של בושה וסטיגמהלקבל החלטות על גורל� מעמדה של
הפרת הזכות י� ומפורטי� אשר ימנעו את ברורעל משרד הבריאות לקבוע כללי� 

  .  אינטרסקסנשי�/אלסודיות רפואית של לפרטיות ו

   ביניי� סיכו�. 4

רפואית �הוא נות� ביטוי לגישה הניתוחית. נוהל הניתוחי� באינטרסקס מצומצ� ודל
תרבותית הרואה באינטרסקס �� מחזק ומנציח את הגישה החברתיתלאינטרסקס ובכ

תופעה גופנית גרידא ללא היבטי� נפשיי� , סטייה המצריכה תיקו�, פתולוגיה רפואית
ורגשיי� ואשר מתעלמת מההיבטי� החברתיי� והפוליטיי� של הנושא הקשורי� בזהות 

יצוני ביחסי רנליז� קטאופ� יישו� הנוהל מבטא גישה של פ. וביחסי כוחות
עדר יהצגת הניתוח כהלי� רפואי שגרתי וה. בני משפחה–מטופל או מטפל–מטפל

הייחודיי� אינ� תורמי� להסדרת הנושא אלא מעניקי�  ומאפיינילההתייחסות 
 מבחינת 1986 א� גישה זו הייתה מוצדקת בשנת ג�. לפרקטיקה הנוהגתלגיטימציה 

בשנת ,  קיומו של הנוהל בנוסחו הנוכחי,הידע הרפואי והחברתי שהיה קיי� באותה עת
 בפרק הבא נציע מסגרת נורמטיבית חלופית לבחינת. מעלה תמיהות לא מעטות, 2013

   .אפשריי� ונבח� לאורה אפיקי פעולה משפטיי�, סוגיית האינטרסקס ולהסדרתה המשפטית

   המשפט בראי ההשהיה גישת: פעולה לקראת. ה

אנשי מקצועות הבריאות ,  גדולה בקרב רופאי�ודאות�אי יוצרתביקורת האינטרסקס 
 כי ,"הרעה במיעוטה"ה י האופציהוא כי ניתוח היאהתחושה בקרב רבי� . ואחרי�

 וכי חיי� ללא שיו� מיניגדרי ה� בגדר אוטופיה לא ,יתרונותיו גוברי� על חסרונותיו
. )È‰˘‰‰ ˙˘È‚)ÂÈ¯ÂË¯ÂÓ‰Ì‰ המכונה , מאמר זה מבקש להציב חלופה מעשית. מעשית

גישה זו נשענת על תובנות מתחו� ביקורת האינטרסקס ותומכת בדחיית הניתוח עד אשר 
, א� בכלל,  ולהחליט לאיזה מי�לה�מי שנולדו אינטרסקס יוכלו לבחור בעצמ� מה ראוי 

 
: ב בשאלת ההוצאה מהארו� של פרטי� ככלי לגיטימי במאבק"ב קהילת הלהטהשוו לשיח הער בקר  233

 /GoGay )28.7.2009 (www.gogay.co.il/content" אי� זה שכוכב אחד מעז"אייל גרוס 
article.asp?id=8466 ; עיד� האאוטינג"גל אוחובסקי � .GoGay )11.6.2010 (www.gogay.co" סו

il/content/article.asp?id=9188.6023/07) ��שלו� י(א " כמו כ� ראו ת � ·‚˘ ' ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È
Ú·" Ó)הד� בשאלה א� הוצאה פומבית מהארו� היא פגיעה בפרטיותו של , )5.10.2008, פורס� בנבו

 .אד�
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היא תומכת בקיומו של מגוו� מיניגדרי וגורסת כי יש להתאזר באור� רוח . ירצו להשתיי�
אינטרסקס לבחור בבוא העת את הזהות המיניגדרית המתאימה נשי� /חברתי שיאפשר לא

ולהתוות מסגרת משפטית ) מורטוריו�( זה מבקש להציג את גישת ההשהיה פרק. לה�
מטרתנו היא לפרוס מפת אפשרויות תו� . לדיו� בסוגיות שעולות בקשר לאינטרסקס

משפט לסוכ� ביקורתית ולהפו� את ה�הדגשת עקרונות של זכויות אד� וחשיבה חברתית
  .נשי� אינטרסקס מבקשי� לקד�/התומ� בתהלי� השינוי החברתי שא

  ההשהיה גישת הצגת. 1

נשי� אינטרסקס מצרי� מהל� של הרחבת גבולות הדמיו� /שינוי היחס החברתי לא

לש� כ� נפרוס ארבע גישות לנושא האינטרסקס . הרפואי והמשפטי, התרבותי, החברתי

שהיא הגישה ,  גישה אחת234.נוידפת על ידההשהיה המועונרחיב ביתר פירוט על גישת 

 שאפשר  גישה זו מניחהÈ‚ ‰¯˙Ò‰‰.235˘˙היא ,  שבה עסקנו בהרחבה עד כההמסורתית

, באמצעות ניתוח,  ככל האפשרמצבי� המאופייני� כאינטרסקס מוקד�" לתק�"וצרי� 

דר� כלל במסגרת גישה זו מועבר ב). נקבה/זכר(כדי להתאימ� לאחד המיני� המוכרי� 

נשי� אינטרסקס בהמש� חייה� את היות� /צדדי להורי� ומומל� להסתיר מא�מידע חד

גישה שנייה היא . סקס ואת מהות התהליכי� הרפואיי� שעברו ושה� עדיי� עוברי�אינטר

ÈÂÏÈ‚‰ ˙˘È‚.

דוגלת במת� מידע מלא  א�  זו תומכת בניתוחי� מוקדמי� גישה236

עדר ימתנגדת להסתרה ולהגישה זו . ההורי�על ידי מושכלת המאפשר קבלת החלטה 

גישה .  פתרו� ראויה�שמידע וגילוי מלאי�  ומניחה מידע בשל השפעותיה� השליליות

È‰˘‰‰ ˙˘È‚)ÌÂÈ¯ÂË¯ÂÓ(,237‰ שלישית היא 
להשהות את ההחלטה בדבר  מבקשתה 

.  ולהותירה בידי האד� האינטרסקס עצמו לכשיתבגר באמצעות ניתוחשיו� מיניגדרי

המידע לאד� אינטרסקס ולהוריו תו� הצגת מכלול מת� מלוא ו תומכת בגישה ז

קבלה מלאה   ותו�,אפשרות שלא לבצע ניתוח כללכולל ה, האפשרויות העומדות בפניו

יש לוותר ולפיה ,  ‰È‚¯„ÚÈ‰‚ÂÂÈÒ˘˙ הגישה הרביעית היא . מגוו� המיניגדרי הקיי�של ה

 
תו� התאמת� לעמדת כותבות , ולי גרינברג'תיאור הגישות השונות מתבסס על הטיפולוגיה של ג  234

בקרב הפעילי� והפעילות לזכויות אינטרסקס . וקשה אלא במצע לדיו�אי� מדובר במיפוי נ. המאמר
 ,Julie A. Greenberg ראו, להרחבה. יש עמדות מגוונות המערבות בי� הגישות השונות

International Legal Developments Protecting the Autonomy Rights of Sexual Minorities: 
Who Should Determine the Appropriate Treatment for an Intersex Infant, in ETHICS AND 

INTERSEX 87 (Sharon E. Sytsma ed., 2006). 
 .89–88' בעמ, ש�  235
 .90' בעמ, ש�  236
ח� למסקנותיו של מחקר אשר ב. 140–134' בעמ, 155ש "לעיל ה, Lareauראו ג� . 90–89' בעמ, ש�  237

 Milton את אופ� הטיפול במקרי� שוני� של אינטרסקס והמלי� על אימו� גישת המורטוריו� ראו
Diamond, Pediatric Management of Ambiguous and Traumatized Genitalia, 162 J. 

UROLOGY 1021 (1999) . 
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הזהות המיניגדרית ולהכיר בכ� שואית להתנגד לכל התערבות רפ, על כל סיווג מיניגדרי

גישה זו רואה בקטגוריות זכר ונקבה .  באופ� עצמאי וייחודישל כל סובייקט מכוננת

קטגוריות דכאניות מטבע� ורואה באינטרסקס הזדמנות להשתחרר מכבלי הדיכוי הטמו� 

  .בקטגוריות אלו

 שיו� מגדרי איננה נמנעת מהחלטה בדבר, כפי שאנו מקדמות אותה, גישת ההשהיה

א� שואפת להשהות את ההחלטה בדבר הצור� בהתערבות ניתוחית או אחרת עד , חברתי

 יגיע לבגרות ויקבל החלטה עצמאית ככל האפשר באשר לזהות שהאד� האינטרסקס

דחיית ההחלטה בדבר הצור�  )1(:  אלהעיקריה של גישה זו ה�. המיניגדרית הנכונה לו

קידו� האפשרות של ) 2( ; של הזהות המיניגדרית עד להתגבשותהבקיומו של ניתוח

בה� נדרשת שהמקרי� מ� לבד (ניתוח כאפשרות ראויה ג� חברתית וג� רפואית �אי

אפשרות קבלת החלטה בדבר שיו� ) 3( ;)ותיותהתערבות רפואית מסיבות בריא

תו� , פיזיולוגי באמצעי� רפואיי� בלתי הפיכי��חברתי א� הימנעות משיו� מיני�מגדרי

דחיית הנחת הבינריות ) 4(; הכרה באפשרות שהשיו� המגדרי החברתי יהיה זמני

שינוי עמדות הכולל קידו� פתיחות ) 5(; המגדרית והכרה במגוו� אנושי מיניגדרי רחב

מת� ) 6(; קבלה מצד הממסד הרפואי ו אינטרסקסנשי�/אתרבותית כלפי �חברתית

כולל ליווי , מהל� חיי האד� ומשפחתובמרגע הגילוי ושירותי תמיכה סוציאלית ונפשית 

ע� זאת . וו� זה או אחריבה� תתקבל החלטה בכשמתי קבלת החלטות אפשריי� ובצ

היא מבקשת לקבוע את השהיית . גישת ההשהיה שאנו נוקטות היא גישת השהיה מרוככת

א� מאפשרת לסטות מבררת מחדל זו ולבצע התערבות רפואית , הניתוח כבררת מחדל

על ידי יצירת הלי� קבלת החלטות מובנה שיאפשר , מצאו מתאימי� לכ�במקרי� שיי

   238.מאיד�, ליבו� חילוקי דעות מחד ופיקוח שיפוטי או מעי� שיפוטי

משמעות ההכרה במגוו� מיניגדרי רחב איננה קידו� חברה נטולת נבקש להבהיר כי 

, י� אינטרסקסנש/טווח האפשרויות העומדות בפני אסיווג מיניגדרי כלשהו אלא הרחבת 

ולבצע הליכי� ) נקבה/זכר(מי� ומגדר מסוימי� מקובלי� להזדהות ע� ובכלל� האפשרות 

הזדהות ע� ; רפואיי� המאפשרי� לחיות כזכר או נקבה מבחינה חברתית ופיזיולוגית

בחירה לחיות כאינטרסקס ; מגדר חברתי מסוי� ללא ביצוע שיו� מיני פיזיולוגי מלא

 "קוויר�נדר'ג"האפשרות לחיות כ; היות מזוהה כגבר או אישהמבלי ל) 'מי� שלישי'(

ברור לנו כי .  הקטגוריות המיניגדריות הקיימותבאחת מ�המבקש שלא להיות מוגדר 

את " בוחרי�" אינ� בהכרח נשי�/א משו� ש,כא� הוא מורכב" בחירה"השימוש במילה 

בי� , מהל� חייה�בשיו� מיניגדרי מסוי� אלא ה� מוצאי� עצמ� מזדהי� ע� , זהות�

  . עליה�" נכפה"א וה� חשי� שהשה� חשי� שבחרו בכ� ובי� ש

הסיווג  עדריגישת ההרדיקלית העומדת ביסוד אנו קשובות לטענה נבהיר עוד כי 

כל לא� לא השתכנענו שגישה זו נכונה ,  ללמוד מהביקורת הטמונה בהומבקשות

 
  .העוסק באפשרויות אסדרה) א.(3.ראו דוגמאות להלי� מובנה שכזה להל� בפרק ה  238
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אמ�  אינטרסקס לנשי�/אר לתי שיאפשיש להתאזר באור� רוח חבר, לטענתנו. נשי�/אה

אנו מבקשות לקד� מגוו� מיניגדרי . בבוא העת את הזהות המיניגדרית המתאימה לה�

ואינו כופה על כל בני ) נקבה/זכר(רחב שאינו כבול לדרישות הבינריות המגדרית מחד 

, אכ�). עדר סיווג מגדרי כלשהויה(החברה לחיות חיי� נטולי שייכות מגדרית מאיד� 

אפיי� מאבקי� לשינוי חברתי מו מאתגר הוא המישור הרדיקלי למישור המעשי המתח בי�

רבי� הנאלצי� לפעול בתוו� שבי� האידאלי לבי� מגבלות המציאות והתנאי� החברתיי� 

נסמכת על התובנות התהליכית �אליסטיתגישתנו היא ֵר. בתוכ� מתרחש תהלי� השינויש

  . השהיה� מעשי מבקשת לקד� את גישת הא� באופ, ת היעדר הסיווגהביקורתיות של גיש

תהליכית זו אנו ג� תומכות בפתרו� הפרקטי המקובל כיו� �מתו� גישה ראליסטית

 לבצע שיו� אפשרניגדרי בילדות ולפיו יב חלק מהפעילי� בשאלת השיו� המבקר

 לאפשר בחירה מלאה ושלמה כדיפיזיולוגי �חברתי א� יש להימנע משיו� מיני�מגדרי

שכ� פרקטיקות , אינו מספיקניתוחי� בתינוקות אינטרסקס ה תטול פרקטיקבי .בבגרות

חברתיות ומוסכמות לשוניות מוטמעות יוצרות אתגר מתמש� הקשור בשאלות של גידול 

 שיו� .דיבור בשפה שאינה טעונה מבחינה מגדרית ועוד, בפתיחותילדי� אינטרסקס 

על פי מרב , לאחד המגדרי�ישוי� /ה אינטרסקס ת/מגדרי משמעו שמי שנולד�חברתי

ה /ה כזכר או כנקבה מבחינת השפה ומבחינת מקומו/ויתייחסו אליו, האינדיקציות

ובעיקר לא יבוצעו ניתוחי� , ע� זאת ככל שנית� לא תתבצע התערבות רפואית. בחברה

 זוהי גישת ביניי� שאינה תואמת 239.שאינ� הכרחיי� ואשר תוצאת� בלתי הפיכה

, מכת בביטול ההבחנות המיניות והמגדריות א� מקלה על האד�במלואה את הגישה התו

על ההורי� ועל הסביבה בהתמודדות ע� חוסר הבהירות החברתי באשר למצבי� של 

  . אינטרסקס

 חשש הפגיעה הוא מורטוריו��הקושי העיקרי העומד כאב� נג� בפני גישת ההשהיה

 אשר בא לידי ביטוי בשונות  אינטרסקס שיגדלו בחוסר בהירות מיניגדרינשי�/אבילדי� ו

, המענה המעשי המיטבי לסוגיה, ראשית: המענה לחשש זה הוא בכמה מישורי�. גופנית

משמעותו היא שאד� שנולד אינטרסקס איננו אד� . חברתי�הוא השיו� המגדרי, לטעמנו

 לצד  וככזה יתייחסו אליו משפחתו וסביבתו,נטול מגדר אלא הוא ישוי� לאחד המגדרי�

 נשי�/אדגיש שוב שנ,  שנית240;אפשרות שביו� מ� הימי� ישתנה שיו� זהקבלת ה

קבלה ושל שיו� פיזיולוגי �במצב של הסתרה ואי, אינטרסקס רבי� נפגעי� ג� כיו�

נזכיר את ,  שלישית;בעל פוטנציאל לנזק גופניבלתי הפי� ו, ול להתברר כמוטעהשעל

 
239  Ozar ,על פי אוזאר הפרט הוא היחיד אשר יכול לקבוע לאיזה מגדר . 25–20' בעמ, 129ש "לעיל ה

ואי� להפו� אותה , וכל קביעה הקודמת לקביעתו של הפרט היא ארעית, הוא משתיי� באופ� קבוע
 . לבלתי הפיכה

ייס טוענת כי יש לאפשר 'צ. 44ש "לעיל ה, Chase, The Agenda of the Intersexלהרחבה ראו   240
 .להורי� לבחור מי� שאליו ישייכו את הילד ולא לאפשר לילד לגדול בכפילות מגדרית
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;  ההתמודדות ע� המצבהחשיבות שבמת� ליווי ותמיכה לאד� ומשפחתו שיקלו את

איננו אינהרנטי לחיי� כאינטרסקס אלא  ,בו מדוברש ,החשש לפגיעהנבהיר ש, רביעית

לכ� קיי� . נשי� אינטרסקס לקרבה/נובע במידה רבה מהחיי� בחברה שאינה מקבלת א

נשי� אינטרסקס בטווח הקצר יעוכב /חשש נגדי כבד משקל שלפיו בש� ההגנה על א

 ובכללה מערכות ,ככל שהחברהלפיכ� . רתי לטווח הארו�קידומו של השינוי החב

תקט� הפגיעה ותתקצר תקופת  כ� , לקידו� השינוי החברתיתירת� ,הבריאות והמשפט

  . החשש לפגיעה

קושי אחרו� טמו� בטענה שהכרעה בדבר זהות מיניגדרית היא קשה ומורכבת בכל 

לו ות המיניגדרית הנכונה  וכי ג� אד� בוגר לא בהכרח ידע לבחור בעצמו את הזה,שלב

המענה המסויג שיש בידנו .  יכול להיות משוחרר מכבלי המוסכמות החברתיותואינו

 מסוגל וצרי� להכריע הכרעות מרחיקות לכת לטענה זו איננו שאד� בגיל ההתבגרות

סיכויי� לאינדיקציות בדבר הזהות האלא שככל שאד� מתבגר , בדבר זהותו המיניגדרית

וא� אותו אד� עדיי� איננו יודע .  רבי� יותרו כפי שהתגבשה במהל� חייוהמיניגדרית של

ה את /לתת לוודאות או �ה לחיות באותה אי/ הרי שיש לאפשר לו,מהי זהותו המיניגדרית

נשי� / נגיע להסכמה שג� בבגרות� אא�. ה/ה זהות משל עצמו/לגבש לעצמוהזמ� 

לפיה שרי שהדבר תומ� בטענה  ה,אינטרסקס עשויי� שלא להזדהות ע� מגדר מסוי�

  .היפעולת השיו� המיניגדרי הבלתי הפי� בגיל ינקות איננה מבוססת די

או בתפיסת הבחירה , אנו מקדמותשנציי� לסיו� כי איננו נאיביות בתפיסת החירות 

התרבותי , אי� ספק בלבנו כי הרקע החברתי. של הפרט ובכוחו לבחור בזהות מיניגדרית

 משפיעי� , בצד מאפייני� אישיותיי� ואישיי� אחרי�,ד הפרטאליו נולשוהמשפחתי 

אנו מכירות בכ� שמגוו� כוחות ונסיבות מעצב את חיינו . השפעה עצומה על בחירותיו

כמו במקרה , צמתי� של בחירהא� קיימי� א� . ומשפיע על אפשרויות הבחירה שבידינו

, בחירה בידיו של האד�אנו משוכנעות שיש להותיר את ה, נשי� אינטרסקס/של א

אנו מאמינות שחירות זו יכולה להתקיי� במיטבה רק . מוגבלת או רחבה ככל שתהיה

בהתקיי� שוויו� מיניגדרי מלא המכיר בקיומו ובערכו של מגוו� מיניגדרי ובחירותו של 

   .אד� לעצב את גורלו ואת זהותו המיניגדרית

  הזכויות שיח בראי ההשהיה גישת. 2

נעמוד כעת על שלושה אגדי� של זכויות  נוהל הניתוחי� באינטרסקסלצור� שינוי 

 וכ� זכויות לקד� את גישת ההשהיה המוצעת על ידינואפשר באמצעות� יהיה ש

אליה� שאגדי� אלו ה� קבוצות זכויות המוכרות במשפט הישראלי . אינטרסקס בכלל

   .סת החיי� של אינטרסקיאפשר ליצוק את המרכיבי� הייחודיי� של חווי
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)‡ (˙ÂÈÂÎÊ ˙ÂÈ˙˜ÂÁ :Â˙Â¯ÈÁ Ï˘ Ì„‡ ·ˆÚÏ ˙‡ ÂÏ¯Â‚ ˙‡Â Â˙Â‰Ê ˙È¯„‚È�ÈÓ‰   

ÔÊÂÒ :"אני . יודעת מה אניאני לא , אני לא מרגישה אישה ולא גבר? מי אני
 לא להתעסק ע� הגו�, תנו לי לחיות כמו שנולדתייאני רוצה שת.  אני–

  241". וא� אני ארצה לשנות אני אשנה מתי שאני רוצה,שלי

נשי� אינטרסקס במשפט צריכה לשאוב את תוכנה מזכותו של כל /ההגנה החוקתית לא
,  בדימוס ריבלי�העל פי המשנה לנשיא. אד� לעצב את גורלו ולספר את סיפור חייו

היא אחת מ� הזכויות היסודיות , זכותו של אד� לכתוב בעצמו את פרקי סיפור חייו"
 זכות זו ניתנה קוד� כול לפרט 242".�א� לא היסודית שבה, ביותר במשטר דמוקרטי

א� ג� הקהילה או המגזר שאליה� הוא משתיי� שותפי� למלאכת יצירת סיפור , עצמו
 מימושה של זכות זו מתבטא 244.ג� הוריו ה� שותפי�,  ובמקרה של קטי�243,חייו

וליהנות מהגנת המשפט , ביכולתו של אד� לקבל החלטות שיעצבו את חייו בחופשיות
א אידאל של יאוטונומיה הילוסו� יוס� רז ניסח רעיו� זה בכותבו כי  הפ245.לש� כ�

  246.האד� האוטונומי הוא שות� בכתיבת סיפור חייווכי , יצירה עצמית
˜ÂÁ�„ÂÒÈ :Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Î הוא כמוב� המסמ� המשפטי הראשו� והמרכזי 

אד�  ובכלל זה של ה,ולהפנות כמקור לעיגו� חירותו של כל אד�שאליו יש לפנות 
בבסיסו של . אינטרסקס לעצב את גורלו ואת זכותו לממש את זהותו המיניגדריתה

כבוד  " וכיהכרה כי האד� הוא יצור חופשינמצאת ה כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק
ביכולתו של יצור אנוש בתור שכזה לגבש את אישיותו באופ�  ,בי� היתר, האד� משתק�

לבחור בחירותיו , בחור בדרכי� להגשמת�לבטא את שאיפותיו ול, כרצונו, חופשי
   247".לא להיות משועבד לכפייה שרירותית, הרצוניות

חירות הפרט לעצב את גורלו מקבלת חיזוק מזכויות חוקתיות נוספות הרלוונטיות 
, ÂÈË¯ÙÏ ˙ÂÎÊÏ˙. הזכות לפרטיות והזכות לאוטונומיה: ינטרסקסמאוד בהקשר של א

 זכותו של אד� ובה�, יבטי� רלוונטיי� לענייננו הכמה 248, דברי חקיקהבכמההמעוגנת 
 וכ� 249,בגופו, כירורגית או אחרת, לרבות הזכות להחליט בדבר התערבות, לצנעת גופו

 
 . 196ש "לעיל ה, דברי� שנאמרו בשולח� עגול בנושא אינטרסקס,  אינטרסקספעילה, סוז�  241
 ה לפסק דינו של המשנה לנשיא15' פס, Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁÏ ‰ÚÂ�˙‰ 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó � 1245/12מ "עע  242

 ).23.8.2012, פורס� בנבו(בדימוס ריבלי� 
7426/08� "בג  243 � ‰ÈÙÂÈ˙‡ ÈÏÂÚÏ ˜„ˆÂ ËÙ˘Ó ‰˜·Ë 'ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯˘) 31.8.2010, פורס� בנבו.( 
 .ריבלי�  בדימוסה לפסק דינו של המשנה לנשיא16' פס, 242ש "ל הלעי, ‰˙�Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁÏ ‰ÚÂ עניי�  244
 ).1995 (48) 1(ד נ"פ ,Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰�  '˙È�ÂÏÙ‰ 7015/94א "דנ  245
246  JOSEPH RAZ, THE MORALITY OF FREEDOM 369–371 (1986). 
 ).1994 (842, 837) 3(ד מח"פ, ‡È�ÂÏÙ 'È�ÂÓÏ � 5942/92א "ע  247
 .  לחוק הגנת הפרטיות1' ס; כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק7' ס  248
·È˙  9/83נ "ד: דיו� מקי� של בית המשפט העליו� בזכות לצנעת הגו� אפשר למצוא בשתי פרשות  249

� ÌÈ¯ÂÚ¯ÚÏ È‡·ˆ‰ ÔÈ„‰ 'ÔÈ�˜ÚÂ ,480/85פ "ע; )1988 (837) 3(ד מב"פ � Ì‡Ë¯Â˜ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,
 ). 1986 (673) 3(ד מ"פ
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ההכרה בחירות זו היא רבת  250".עצמנו לבנוגע אינטימיות החלטות היכולת לקבל"
 של הפרט זכותונדר הנאבקי� ג� ה� על 'נשי� טרנסג/כגו� א, חשיבות לקבוצות נוספות

   251. זהותו המגדריתבדברלקבל החלטות 
‰ÈÓÂ�ÂËÂ‡Ï ˙ÂÎÊ‰  שכ� כל עניינה הוא זכותו של אד� , רלוונטית לענייננוהיא א�

כמו למשל הזכות ,  זכות זו הוכרה בפסיקה בכמה הקשרי�252.לקבוע את גורלו בעצמו
י�  זכותו של אד� לקבוע אילו ניתוחי� וטיפולי� רפואי253,הכללית לחופש בחירה

 וג� 255 הזכות למלוא המידע בדבר טיפולי� רפואיי� שהוא עתיד לעבור254,יעבור
 הפילוסו� 256.זכות� של קטיני� לקבוע את גורל� בשיתו� הוריה� ללא כפייה חיצונית

) ילד–כגו� יחסי הורה(רז מבהיר שג� במערכות יחסי� שקיימת בה� כפייה אינהרנטית 
עות הרחבה הדרגתית של מרחב קבלת אפשר להגשי� את הזכות לאוטונומיה באמצ

   257.ההחלטות וטיפוח הכרת אפשרויות הבחירה השונות

)· (˙ÂÈÂÎÊ ‰ÏÂÁ‰ :‰ÓÎÒ‰ ˙Ú„Ó  
ובכלל� הזכות לפרטיות , התחזקות� של חירויות וזכויות הפרט במשפט הישראלי

תרמה לחיזוק מעמדו של המטופל במערכת הבריאות וזכויות האד� , ואוטונומיה
. חוק זכויות החולהעמד המטופל במערכת הבריאות באה לידי ביטוי ב עליית מ258.שלו

משפטית את זכויות המטופלי� במערכת הבריאות ולכ� הוא רלוונטי ביותר מעג� חוק זה 
בעיקר בהקשר של , נשי� אינטרסקס ע� מערכת הבריאות/לממשק המתמש� של א

ודית ביחסי מטפל זכות יסהזכות להסכמה מדעת משמשת כיו� . הזכות להסכמה מדעת
 היא קשורה 259.מוסרית לביצוע הטיפול�המשפיעה על הלגיטימיות האתית, מטופל

 
 .25' בעמ, 214 ש"לעיל ה, בירנהק  250
 .60ש "לעיל ה, גרוס: ראו מאמרו של אייל גרוס הממחיש זאת  251
252  Raz ,369' בעמ, 246 ש"לעיל ה . 
7357/95� "בג  253  ÒÈ¯ÙÓ‰ ‰ËÙ È˜¯·)Ï‡¯˘È )Ú·"Ó �' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,1996 (782, 769) 2(ד נ"פ.( 
 ).1995 (261, 257) 2(ד מט"פ, ·Â‰ÈÏ‡ "ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á � '‰·¯Â" 4837/92א "ע  254
 .578–577' בעמ, 218 ש"לעיל ה, „Ú˜‰עניי�   255
 .242ש "לעיל ה, ‰˙�Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁÏ ‰ÚÂ עניי�  256
257  Raz ,394–393' בעמ, 246ש "לעיל ה. 
לקבוע את "שעל פיו מטרת החוק היא ,  לחוק זכויות החולה1' השפעת חוק היסוד ניכרת כבר בס  258

לדיו� ". האד� המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהג� על כבודו ועל פרטיותוזכויות 
 ). ב.(3.ראו לעיל פרק ד, במעמדה של הזכות לפרטיות במסגרת חוק זכויות החולה

אד� המטופל במערכת הבריאות הוא צד במערכת יחסי� הייררכית שבה הצוות הרפואי נמצא בעמדת   259
ע� השני� נית� דגש . כניעות המטופל למטפל הייתה המפתח לקשר הטיפוליבעבר . עליונות ברורה

א� כי עדיי� אי� מדובר במערכת יחסי� שוויונית , רב יותר לאוטונומיה של החולה ולשביעות רצונו
 DEBRA L. ROTER & JUDITH A. HALL, DOCTORS TALKING WITHראו . ונעדרת הייררכייה

PATIENTS/PATIENTS TALKING WITH DOCTORS: IMPROVING COMMUNICATION IN MEDICAL 

VISITS 3–22 (2nd ed. 2006); Ezekiel J. Emanuel & Nancy Neveloff Dubler, Preserving the 
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תכליתה בהקשר הרפואי לאז� את הכוח הרב שהופקד לזכות לאוטונומיה אשר בטבורה 
במסגרת יחסי כוחות הייררכיי� " כול�יודע"בעבר בידי הרופא או המטפל שנתפס כ

קבל טיפול  כולל ה� את הצור� בהסכמתו של אד� לרעיו� ההסכמה מדעת. וסמכותניי�
   260.לטיפול שהוא אינו חפ� בו להתנגד ואת חירותוה� רפואי 

מעמד� של הזכות לאוטונומיה והזכות להסכמה מדעת מבוסס היטב במשפט 
בעקבות 261 .א� לא בהקשר של טיפול בקטיני�, הישראלי באשר לבעלי כשרות משפטית

ל המפרש את סוגיית ההסכמה מדעת " חוזר מנכרס�פוחוק זכויות החולה חקיקת 
 כי הגישה המתפתחת מזהה ,עמודי�עשר �שלושההמשתרע לאור� , החוזר 262.לאורו

מבקש מהמוסדות השוני� לאמ� את  ושכלית� יכולתו הרגשיתלפיהיא לשת� כל מטופל 
 תחוזר זה מתבסס על דיני הכשרו 263".מטופל–שוויוני של יחסי מטפל�המודל השיתופי"

המשפטית והאפוטרופסות ומסמי� את ההורי� והאפוטרופוס לתת הסכמה מדעת בש� 
 קטיני� בחוק של שאי� התייחסות מיוחדת להסכמה מדעת ציי�מ החוזר 264.ילד� הקטי�

אוטונומיית הפרט על פרטיות� ועל , לשמור על כבוד�הוא מורה אול� , זכויות החולה
 עליה� 'יתנפלו'ג� חולי� אלה זכאי� שלא : "כלשו� החוזר. של הקטיני� ופסולי הדי�

  265 ".ויבצעו בה� טיפולי� מכאיבי� או מפחידי�
ת זכויות החולה הקטי� בהסדרסוגיית הניתוחי� באינטרסקס מדגישה את הצור� 

עד  266.באופ� כללי ובסוגיית ההסכמה מדעת של קטיני� לטיפול רפואי באופ� ספציפי

 
Physician-Patient Relationship in the Era of Managed Care, 273 JAMA 323, 323–329 

(1995). 
' בעמ, 181ש "לעיל ה, „Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â˙אייל �קרקו; 16' פס, 218ש "לעיל ה, „Ú˜‰עניי�   260

20–55 . 
' ס" (מטופל"חוק זכויות החולה אינו מבחי� בי� קטי� לבגיר ומחיל את חובת ההסכמה מדעת על כל   261

 לקבוצות אוכלוסייה אחרות משוללות כשרות קשיי� דומי� קיימי� באשר).  לחוק זכויות החולה2
 . כגו� אנשי� ע� מוגבלויות וקשישי�, משפטית

" הסכמת החולה לטיפול רפואי לאור חוק זכויות החולה "20/96ל משרד הבריאות "חוזר מנכ  262
 "). הסכמת החולה לטיפול רפואי"ל משרד הבריאות "חוזר מנכ: להל�) (11.8.1996 (1996–ו"התשנ

 .13' בעמ, ש�  263
לנהוג "על נציגו של קטי� המבצע פעולה משפטית בשמו ,  לחוק הכשרות41' על פי ס. 7' בעמ, ש�  264

 �33 ו17, 14, 4' ראו לעניי� זה ג� ס, "לטובת החסוי כדר� שאד� מסור היה נוהג בנסיבות העניי�
 עליו כאשר תידרש התערבות בית המשפט לצור� הכרעה בדבר ביצוע הלי� רפואי. לחוק הכשרות

' סראו ". דרושי� לשמירת שלומו הנפשי או הגופני של הקטי�"להסכי� רק א� שוכנע כי האמצעי� 
 . לחוק הכשרות) ב(68

 .7' בעמ, 262ש "לעיל ה, "הסכמת החולה לטיפול רפואי"ל משרד הבריאות "חוזר מנכ  265
„ËÙ˘Ó‰Â „ÏÈ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Ú ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂ‰ ÁÂ הילד ומשפחתו ראו ועדת המשנה בנושא   266

‰˜È˜Á· ÌÓÂ˘ÈÈÂ 209,2003 (3.6'  ס(. www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6CB85B58-07BF- 
496E-A073-2CC87F9C67D4/0/HayeledVeamishpaha.pdf.  עוסק בצור� להסדיר את �הסעי

ותיה של מסקנות והמלצות ועדה זו בחקיקה ובפסיקה להשפע. נושא הסכמת קטיני� לטיפול רפואי
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נייה לבית משפט בישראל בנושא ניתוחי� כה אי� כל תיעוד של סכסו� משפטי או פ
וכי ביצוע הניתוח , נראה שהעניי� לא עורר עד כה סכסוכי� ומחלוקות. באינטרסקס

, לטענתנו. מתאפשר בקלות בהנחה שההורי� מוסמכי� לקבל את ההחלטה בש� ילדיה�
 נקודת המוצא בדיו� בדבר הסכמה מדעת צריכה להיות הסכמתו של , גישת ההשהיהלפי

 הסכמת הורי� לניתוח בתינוק� ואילו ,שלו� חייועל בוגר המקבל החלטות בעצמו אד�
 הסייגי� הנמצאי� כיו� בחוק .צריכה להיות החריג המתאי� לנסיבות מתאימות שיפורטו

בכל מינימליסטית בלבד " חקיקת טלאי�"א� ה� מבטאי� , הכשרות אמנ� חשובי�
 כדי לקד� שינוי של ממש יש לתק� 267.הנוגע לאוטונומיה של קטיני� במערכת הבריאות

את חוק זכויות החולה ולהסדיר דרכו את הנושא בצורה מלאה וישירה תו� התייחסות 
  . לשינויי� שחלו במעמד� החברתי והמשפטי של ילדי�

)‚ (˙ÂÈÂÎÊ ÌÈ�ÈË˜ :˙ÂÈÂÎÊ ÌÈ„ÏÈ ÌÈ¯˘ÎÂ ÌÈÁ˙Ù˙Ó   
שתלבת היטב ע� גישת שיתו� המטופל בקבלת החלטות רפואיות ג� בהיותו קטי� מ

בשני� האחרונות גובר הדיו� . התפתחות השיח בדבר זכויות ילדי� בעשורי� האחרוני�
 מייצגת "טובת הילד" :"זכויות הילד"לעקרו�  "טובת הילד"בצור� לעבור מעקרו� 

 כיצור אוטונומי "ילד" מבכרת הכרה ב"זכויות הילד"ואילו , ליסטיתנרטפתפיסת עול� 
 דיו� זה 268.כתיבה ליברליתב ומקורה בפילוסופיה ו,� עצמאיי�בעל זכויות ואינטרסי

 מי� "תיקו�"שכ� אחת ההצדקות הנפוצות לביצוע ניתוח ל, מקבל משנה תוק� בענייננו
ת הפרט שלו נדחקות לשולי יחירויותיו הבסיסיות ואוטונומיו, בילדות היא טובת הילד

   .הדיו�
 והפכה 269ה בדבר זכויות הילדהאמנבישראל נכנסה לתוקפה אושררה ו 1991שנת ב

באמנה זו נזכרת זכותו של הילד לחופש ביטוי וכ� הזכות .  לחקיקה פרשניהשראהלמקור 
עקרו� ההשתתפות הוא  270. מידת בגרותועל פי לולהיות שות� פעיל בהכרעות הנוגעות 

 באמנה נקבע כי מדינות 271.אחד החידושי� המרכזיי� שהביאה האמנה לעול� המשפט
ילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניי� יבטיחו ל"

 
השפעת הוועדה לבחינת עקרונות היסוד בתחו� הילד והמשפט על תפיסת העומק "ראו תמר מורג 

 ).2009 (67 גËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Ó " של הפסיקה הישראלית
‰ ‰¯ÂÙ‡" היכולת לקבל הסכמה מדעת מקטיני� מטופלי� ובפרט מקטי� הנוטה למות"גודה �עדי ניב  267

146 ,459) 2007.( 
ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊ„ " תפיסת זכויות הילד על פי האמנה בדבר זכויות הילד: עשרי� שנה אחרי"תמר מורג   268

ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó‰Â 15) קפל� ' יחיאל ש; ")עשרי� שנה אחרי"מורג : להל�) (2010, תמר מורג עורכת
 311–308, 303 ז ‰ËÙ˘Ó"  ראשית המעבר מפטרנליז� לאוטונומיה–זכויות הילד בפסיקה בישראל "
)2002 .( 

 ).�1989נפתחה לחתימה ב (221, 31א "כ, האמנה בדבר זכויות הילד  269
 . לאמנה בדבר זכויות הילד13–12' ס  270
 . 45' בעמ, 268ש "לעיל ה, "עשרי� שנה אחרי"מורג   271
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 272".בהתא� לגילו ולמידת בגרותו של הילד, תו� מת� משקל ראוי לדעותיו, הנוגע לו
כפרטי� , תכליתו של עקרו� ההשתתפות היא הכרה בילדי� כבני אד� שלמי�

 על 273.ינ� ובכבוד� האנושיכמי שמסוגלי� לקד� החלטה טובה יותר בעני, אוטונומיי�
להתקיי� , השתתפותו של הילד להיות חופשית תו� קבלת מידע המתאי� לרמת הבנתו

ולקבל משקל ) לרבות התנהגות והבעות פני� של פעוטות שאינ� מדברי�(בכל גיל שהוא 
 עיקרו� זה מתפרש לאור 274.בעת קבלת ההחלטה המשפטית) א� לא בלעדי(נכבד 

אשר מאז� בי� זכויותיו של הילד כפרט ,  שבאמנה275"י�עקרו� הכשרי� המתפתח"
עקרו� הכשרי� המתפתחי� . אוטונומי לבי� הצור� שלו בהגנה על פי גילו והתפתחותו

א� קובע כי עליה להכיר בה� , אינו פוטר את המדינה מאחריותה לזכויותיו של הילד
  276.ולממש� תו� ביצוע התאמות בהתחשב בכשריו וביכולותיו

ילדי� היא לאפשר ל, לאור השפעתה של התנועה להכרה בזכויות ילדי�, �המגמה כיו
הדבר רק כאשר .  עצמ� תו� הגבלות מינימליות על חירותו של הקטי�בשביללהחליט 

מאמרה מ פת לניסיו� מסוג זה משתקהדוגמ.  בעניינ�בשביל�יש להכריע ,  מתאפשראינו
ו� טובת הילד חזקה הניתנת בו היא מבקשת להוסי� למודל עקרשר רונה שוז "של ד

רור שמימוש ילפיה יש לכבד את זכות הילד לאוטונומיה אלא א� הוכח בבשלסתירה 
 ובכ� , הצעה זו הופכת את רצו� הקטי� לבררת המחדל.מימושו�רצונו יפגע בו יותר מאי

   277.ת הפרט שלוימחזקת את אוטונומי
 וביכולותיו תומכת ההכרה בזכויות הילד ובצור� לבצע התאמות בהתחשב בכשריו

א� היא בגישת ההשהיה הגורסת שיש להשהות את ההחלטה בדבר ביצוע ניתוח עד 
מת� משקל לרצו� הקטי� כבררת מחדל . לשלב שבו יוכל האד� לקבל החלטות בענייניו

, מצרי� את השהיית ביצוע� של הליכי� בלתי הפיכי� בעלי השלכות הרות גורל על גופו
  .נפשו וזהותו של האד�

   משפטיי� פעולה אפיקי. 3

מטרת מסגרת הזכויות שהוצגה לעיל היא לתת כלי� ולהתוות דר� לחשיבה מחודשת על 
נשי� אינטרסקס במשפט ובחברה ועל מקומו של המשפט בהגנה של /מקומ� של א

מסגרת זו תוכל לשמש ה� לצור� פעילות . זכויותיה� ובקידו� השוויו� המיניגדרי
אפיק .  עוולות עבר לפעילות הצופה לאחור ומבקשת לתק�משפטית הצופה עתיד וה�

 
 . לאמנה בדבר זכויות הילד12' ס  272
 .46' בעמ, 268ש "לעיל ה, "חריעשרי� שנה א"מורג   273
 .49–47' בעמ, ש�  274
 . לאמנה בדבר זכויות הילד5' ס  275
 . 51' עמ, 268ש "לעיל ה, "עשרי� שנה אחרי"מורג   276
 Ú˘ËÙ˘ÓÏ ÌÈ¯ 1, 69 ,71" טובת הילד וזכויות ההורי�, יחסי הגומלי� בי� זכויות הילד"רונה שוז   277

)2005 .( 
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כלומר הסדרה , )רגולציה (הפעולה המשפטי המרכזי הצופה פני עתיד הוא אפיק האסדרה
אפיק פעולה הצופה פני עבר בעיקרו . מאורגנת של הנושא על דר� של חקיקה או נהלי�

 פרטניי� או כלומר הגשת תביעות בבתי משפט של מקרי�, הוא אפיק ההתדיינות
  . קבוצתיי� על בסיס פגיעות בזכויות משפטיות שבוצעו כלפי המתדייני�

)‡ (‰¯„Ò‡  
גישת ההשהיה כבררת מחדל צריכה להיות לטעמנו נקודת המוצא של כל מהל� אסדרה 

משמעי בדבר המצב הראוי בצד גמישות �גישה כזו תאפשר העברת מסר חד. עתידי שהוא
רונותיה העיקריי� של האסדרה ה� בפוטנציאל הטמו� ית. מסוימת במקרי� המתאימי�

בה לשינוי עומק מבני וכולל לאחר דיו� ציבורי מעמיק הנער� מתו� פרספקטיבה רחבה 
ובכללו את , וכוללת המביאה לידי ביטוי מגוו� נקודות מבט ומאפשרת את שיתו� הציבור

ה אפשרויות בדברי� הבאי� נבקש להציג כמ. בתהלי�, נשי� אינטרסקס/ציבור הא
כגו� , אסדרה עיקריות ובצד� דוגמאות למנגנוני פיקוח ובקרה שהוצעו בספרות עד כה

   .פיקוח שיפוטיועדות אתיקה ו
  ÛÈ˜Ó ˘„Á Ï‰Â�Ë¯ÂÙÓÂיצירת פנייה לאפיק האסדרה תביא בראש ובראשונה ל

אשר ישק� את ביקורת הנוהל הנוכחי ויתייחס למגוו� הסוגיות , מטע� משרד הבריאות
, 1986הוראות נוהל הניתוחי� באינטרסקס נקבעו בשנת , כזכור. לו במאמר זה עד כהשע

אול� ה� לא עודכנו , כבוד האד� וחירותו: יסוד�טר� חקיקת חוק זכויות החולה וחוק
, אי� ספק שהיה מקו� לשנות� זה מכבר על פי השינויי� שחלו מאז הוצאת הנוהל. מאז

,  שינויי� במער� היחסי� שבי� רופאי� למטופלי�,כמו התפתחויות חקיקתיות וחוקתיות
שינויי� במעמד הילד במשפט ועליית שיח זכויות הילד וכ� הביקורות הספציפיות 

נוהל חדש ומקי� לא יעמיד במרכזו את סוגית הניתוח אלא . שהועלו בתחו� האינטרסקס
של אד� שק המתמש� מיתייחס למכלול ההיבטי� הרלוונטיי� ללידת ילד אינטרסקס ולמ

דגש מרכזי . אינטרסקס ומשפחתו ע� מערכת הבריאות במהל� שנות ילדותו ובגרותו
. נשי� אינטרסקס ומשפחותיה�/יוש� בסוגיית השיו� המיניגדרי וכ� בסיוע ובליווי א

נוהל חדש יסדיר מחדש ג� את סוגיית ההסכמה מדעת לכל טיפול רפואי שיינת� לאד� 
פול ניתוחי שהוא טיפול חודרני ובלתי הפי� ובכללו לאפשרות של טי, אינטרסקס

 יצירת נוהל מקי� אשר טופס 278.כולל יצירתו של טופס הסכמה מדעת מתאי�, בעיקרו
בצד . הסכמה מדעת ייחודי בצדו תבטא את תשומת הלב הראויה לנושא ולמורכבותו

. שינוי הנוהל נדרשת כמוב� פעילות הכשרה ושינוי עמדות בקרב אנשי הצוות הרפואי

 
קבע נהלי� חדשי� ליישומה " טפסי הסכמה מדעת" בעניי� 1997ל משרד הבריאות משנת "חוזר מנכ  278

הסכמת החולה "ל משרד הבריאות "חוזר מנכ(של הזכות להסכמה מדעת לאור חוק זכויות החולה 
לעיל , "טפסי הסכמה מדעת"ל משרד הבריאות בעניי� " וחוזר מנכ262ש "לעיל ה, "לטיפול רפואי

ראוי , לטענתנו. חוזר זה מפרט מה� הנושאי� המצריכי� יצירת טופס הסכמה מפורט). 185 ש"ה
 . ליצור טופס הסכמה מסוג זה ג� בנושא האינטרסקס
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מציעה ארי� לויד למשל . È˜Á˜‰אפשרות נוספת להסדרה כוללת מצויה כמוב� ב
ההצעה מבקשת לעג�  279.במאמרה נוסח של הצעת חוק להגנה על ילדי� אינטרסקס

צעת החוק ה. כשיגדלה הטוב ביותר למקבל ההחלטבחוק את העיקרו� שלפיו האד� הוא 
 את המסדירו של הניתוח  הוכחות בהירות ומשכנעות באשר לנחיצות הרפואיתתדורש

  .בכל הלי� ובדיקה רפואיי�סוגיית הפגיעה בפרטיות 
‡Â ÁÂ˜ÈÙ È˜ÈÙ·˜¯‰ מגוו� הסדרה מחודשת של התחו� מצריכה כאמור שקילה של 

ÌÈ�·ÂÓ אפשרות אחת טמונה . פיקוח שיפוטי באמצעות בתי משפטכגו� ועדות אתיקה ו
טמו� לסוגיה נת שהפתרו� הראוי טועכריסטי� מנקל , למשל. È˙‡ ˙Â„ÚÂ˜‰בפעולת� של 

ועדת אתיקה מיוחדת ליצור יש ,  לדידה280.בוועדות האתיקה הפועלות בבתי החולי�
 ויינת� בה ייצוג למגוו� הורי�  להתבטא בהרחבהתאפשר להורי הקטי�לאינטרסקס ש

בה� נולד ש ערכאת ייעו� חובה לרופאי� במקרי� תהיהדה זו וע. נשי� אינטרסקס/וא
בתו� דיוני . רוטוקולי הוועדה יתועדו ויישמרו בתיק הרפואי של הקטי�פ. אינטרסקס

א� עדיי� לא תהייה .  אי� הסכמה יתקיי� דיו� חוזרוא�, הוועדה יוגשו המלצות לרופא
  . העניי� יעבור להתדיינות משפטית, הסכמה

 באמצעות בית מובנהÈËÂÙÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ אפשרות אחרת טמונה בפיתוח מסגרת של 
הצעת החקיקה של לויד מציעה ליצור הלי� , כ�. � השיו� המיניגדרימשפט על הלי

שאיפותיו ל, רצונותיול, הקטי�שיפוטי שמטרתו לתת ביטוי מלא למצבו של 
מאטיס מציעה לערב את בית המשפט בהלי� קבלת ההחלטות � ג� א� תמר281.זכויותיולו

 282.די� אינטרסקסכדי לשפר את הלי� השיו� ולאפשר הגנה משפטית טובה יותר על יילו
ובה� החשש שבית המשפט יהפו� , מאטיס מכירה בחסרונות אפשריי� לגישה זו�תמר

א� מציינת , לאנשי צוות רפואי וסוציאלינשי� אינטרסקס /אלזירת התגוששות בי� 
שיתרונו המרכזי של מודל זה שהוא יוצר מסגרת קפדנית לשקילה ראויה של מכלול 

  . י� של הילדתו� הדגשת האינטרס, האינטרסי�
  
  

 
279  Lloyd ,191' בעמ, 170ש "לעיל ה. 
 Christine Muckle, Giving a Voice to Intersexed Individuals Through Hospital Ethics ראו  280

Committees, 2006 WIS. L. REV. 987, 1015–1022. 
281  Lloyd ,191' מבע, 170ש "לעיל ה. 
מאטיס היא פעילה . 98–93' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Tamar-Mattis, Exceptions to the Ruleראו   282

: ראו עוד באתר, אשר פועל למע� בחירה מודעת של אנשי� אינטרסקס בארצות הברית, AICבארגו� 
www.aiclegal.org .מאטיס מתבססת על מעורבות� המוצלחת של בתי משפט בהליכי� �תמר

כגו� תרומת אברי� של ילדי� או עיקור אנשי� בעלי , י� אחרי� המערבי� אתגרי� אתיי� דומי�רפואי
שההורי� , נקודות הדמיו� ה� שמדובר בהלי� שאיננו בעל טובה מוכחת וברורה. מוגבלות שכלית

ושההלי� עשוי להפר זכויות יסוד של היילוד כגו� , כמקבלי ההחלטה עלולי� להימצא בניגוד ענייני�
 .לפרטיות וא� לפוריות, זכות לשלמות הגו�ה
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)· (˙Â�ÈÈ„˙‰ ˙ÈËÙ˘Ó   
בהשוואה לאפיק האסדרה אפיק ההתדיינות המשפטית נדמה לעתי� לאסטרטגיית פעולה 

א� . פשוטה יותר אשר אינה מצריכה את הנעת� וגיוס� של מערכות שלטוניות מורכבות
ובעיקר בתביעות של , הספרות מתחו� המשפט וחברה מראה שאפשרות הליטיגציה

רכיבי� רבי� משפיעי� על סיכויי וכי , לוקה בכמה חסרונות מבניי�, מיעוטקבוצות 
ההתדיינות המשפטית ממוקדת במקרה מסוי� וכפופה , ראשית:  של תביעות אלוהצלחת�

לכללי� משפטיי� פורמליי� של רלוונטיות והתיישנות וג� לכללי שיח המשפיעי� על 
 283.קטגוריות משפטיות מוכרותדר� הבניית הסיפור המשפטי ותרגומו של המקרה ל

חסרונות נוספי� הכרוכי� בליטיגציה קשורי� בפערי הכוחות שבי� הצדדי� לתביעה 
בתחו� הרשלנות הרפואית נית� משקל רב לפרקטיקות . המשפיעי� על סיכויי הצלחתה

רפואיות אשר נתונות כמוב� לביקורת שיפוטית א� בסופו של דבר נהנות לרוב מהגנה 
במת� ש� לפגיעה ובקשיי� ,  קשיי� קשורי� בהמשגת התביעה עוד284.משפטית

ע� זאת יש בתביעות אפליה ונזיקי� פוטנציאל ג�  285.הכרוכי� לעתי� ביציאה מ� הארו�
להעצמה אישית דר� האפשרות לספר את הסיפור בבית המשפט ובעצ� הפעולה לתיקו� 

טיקות הפסולות וגלומה בה� הבטחה לשינוי חברתי דר� חשיפת הפרק, העוול שנעשה
  . וההכרה בפגיעה

נשי� אינטרסקס דר� התדיינות משפטית נעשו /ניסיונות שוני� להג� על זכויות א
בית המשפט החוקתי בקולומביה קבע כי על הממסד הרפואי . בבתי משפט ברחבי העול�

, לקבוע נהלי� ברורי� שיאפשרו הסכמה מדעת של ההורי� לכל שלב בתהלי� בכתב
וההסכמה ניתנת בכמה מועדי� לאור� תקופת , א המידע ותמיכה נפשיתלאחר קבלת מלו

 בתי המשפט באוסטרליה קבעו כי על כל טיפול המשפיע על קביעת 286.זמ� ממושכת
הוריו והצוות הרפואי , א� א� הקטי�(מינו של קטי� להיעשות באישור בית המשפט 

ינשא ה� לגברי� וה� נשי� אינטרסקס כשירי� לה/וכ� כי א, )תמימי דעי� בתמיכה בו
כמו ג� הכרה ,  פסיקות אלו התקבלו לאחר התלבטויות עמוקות של השופטי�287.לנשי�

  288.שלה� בחוסר הוודאות שבמסגרתה ה� פוסקי�

 
לקראת סוציולוגיה של : שוויו� הזדמנויות בבית הדי� לעבודה"ראו למשל רונ� שמיר ומיכל שטראי   283

אורי ר�  (È‡/ÔÂÈÂÂ˘ 274" משפט"גד ברזילי ; )1996 (287 ו ˘�˙Â·Ú‰ ËÙ˘Ó ÔÂ„‰" ההלי� השיפוטי
� ). 2006, עורכי�' וניצה ברקובי

ראו  .ית נוהגת נתונה לביקורת שיפוטיתמצד אחד נקבע שכל שיטה רפוא. נושא מגוונתהפסיקה ב  284
מצד אחר רופאי� זוכי� לרוב בהגנת . )2003 (721) 4(ד נז"פ, ˜Ó '„¯ÂÙÈÏ˘‰ � 7794/98א "דנ

 .המשפט כאשר פעלו בסבירות לפי נורמת ההתנהגות שהייתה מקובלת בעול� הרפואה בעת האירוע
' ÂÈÏ‚¯Ó˙ � 4804/03א "ע; )1997 (171) 2(ד נא"פ, ·È¯Â˙‡Â 'Â„‡È�Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È � 4384/90א "עראו 

 ˙È�ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò‰"‰Ò„‰") 10.5.2006, פורס� בנבו(. 
 ).ב.(4.ראו להל� פרק ה  285
 .92–91' בעמ, 234 ש"לעיל ה, Greenberg ראו  286
 .95–94' בעמ, ש�  287
 .99–97' בעמ, ש�  288
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לדעתנו אפשר בהחלט לתקו� . עד כה טר� הוגשה בישראל תביעה משפטית בנושא
אחת היא בתקיפה דר� : את נוהל הניתוחי� באינטרסקס באמצעות שתי דרכי� עיקריות

ישירה וכוללת באמצעות הגשת עתירה אשר תבקש להורות על ביטול הנוהל על בסיס 
מבחינה חוקתית אפשר לטעו� שלשו� . מגוו� העילות החוקתיות והמנהליות הקיימות

כבוד האד� וחירותו וסותרות את הזכויות המוגנות : יסוד�הנוהל ורוחו מנוגדות לחוק
. הזכות לפרטיות והזכות לאוטונומיה, ל אד� לעצב את גורלוובה� חירותו ש, במסגרתו

אפשר להרחיב בדבר הפגיעה בזכות להסכמה מדעת והפגיעה בזכויות ילדי� המוגנות 
 מבחינה מנהלית אפשר לטעו� שהנוהל 289.מדינתי�לאומי ובמשפט הפני��במשפט הבי�

כללי המידתיות לוקה בחוסר סבירות קיצוני או שהוא מבטא מדיניות שאינה עומדת ב
   290.המנהליי�

דר� שנייה לתקיפת הנוהל היא באמצעות תביעות נזיקי� אישיות אשר במוקד� תעמוד 
הפרת הזכות עשויה להצמיח עילת תביעה בגי� תקיפה . הפרת הזכות להסכמה מדעת

נשי� /א 291.עוולת הפרת חובה חקוקה או פגיעה באוטונומיה, רשלנות רפואית, רפואית
חשי� עצמ� נפגעי� מאופ� התנהלות הצוות המטפל בעניינ� יכולי� אינטרסקס אשר 

מכיוו� שהתגבשות העילה . ובלבד שלא התיישנו, להגיש תביעות על פי עילות אלו
הרי שבשל ההסתרה וההכחשה , מתרחשת רק בעת שהניזוק יודע על התרחשותה

בי� . � רבי�מניי� ההתיישנות טר� ת� במקרי, שאפיינו את דר� הטיפול בנושא עד כה
  .ארבעת אפיקי התביעה הללו קיימי� קווי דמיו� ושוני כאחד

‰ÙÈ˜˙‰ ˙ÏÂÂÚ בה� לא נית� שבמקרי� אפיק התביעה המרכזי  משה בעבריש
השימוש  כיו� 292.אודות הסיכוני� הכרוכי� בהלי� הרפואיעל מלוא המידע ת /למטופל

מת� �ו של אימסירת מידע א�של אימקרי� קיצוניי� בעוולת התקיפה צומצ� ל
לתקופה שבה הוסתר הטיפול נראה שנסיבות מחמירות אלו מתאימות יותר  293.הסכמה

אינו נדרש התובע בעיקר משו� ש 294,ג� כיו�אפיק זה נותר אטרקטיבי . ג� מ� ההורי�
ÏÂÂÚ˙ הל� וגבר השימוש ב מאז שנות התשעי� 295.קיומו של נזק או קשר סיבתילהוכיח 

 
 . 2.על פי המסגרת הנורמטיבית שהוצגה לעיל בפרק ה  289
 ). ÈÏ‰�ÈÓ ËÙ˘Ó) 2010ארז �דפנה ברק  290
חוזר ; 181ש "לעיל ה, „Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â˙אייל �קרקו; 978' בעמ, 181 ש"לעיל ה, כרמי  291

החוזר מציי� כי  (12' בעמ, 262 ש"לעיל ה, "ולה לטיפול רפואיהסכמת הח"ל משרד הבריאות "מנכ
בגי� עוולת ה� יוכל לתבוע את מטפליו , חולה אשר נגר� לו נזק מטיפול שנית� בלא הסכמה מדעת

 ). התקיפה וה� בשל עוולת הפרת חובה חקוקה
 .233–232' בעמ, 181ש "לעיל ה, „Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â˙אייל �קרקו  292
ד "פ, ˘„‰' ˘Ï„�Ë � 6153/97א "ע; 547' בעמ, 218ש "לעיל ה, „Ú˜‰ראו עניי� , לפירוט נסיבות אלו  293

 ).2002 (759, 746) 4(נו
מתייחס  (12' בעמ, 262ש "לעיל ה, "הסכמת החולה לטיפול רפואי"ל משרד הבריאות "חוזר מנכ  294

 ). לאפשרות התביעה בגי� עילה זו
, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט עמית 18' פס, Â„˜ 'ÈÏÂÁ‰ ˙È·ÌÈÏÂÁ ¯Â˜È· Ì˘ � 1303/09א "ע  295

5.3.2012.( 
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˙Â�Ï˘¯‰,  ביעה המרכזי בתביעות בגי� טיפול רפואי כושל או שגויאפיק התוכיו� היא ,
הוכחת מרכיבי ע� זאת . כולל חובות גילוי, או בשל הפרת חובות המטפל כלפי המטופל

בעיקר בשל היות� , נשי� אינטרסקס/ מבחינת� של אאתגרי� רבי�כרוכה בעוולה זו 
הפרקטיקה הרפואית משו� שהרופאי� פעלו על פי , קטיני� או א� תינוקות בעת הניתוח
האד� ר הסיבתי יצטר� הקשלצור� הוכחת , בנוס�. המקובלת ובשל מש� הזמ� שחל�

היה , שנותח להראות כי לו נחש� לכלל המידע בדבר התוצאות האפשריות של הניתוח
התאפשר אפיק לאחר חקיקת חוק זכויות החולה . בוחר באפשרות של חיי� ללא ניתוח

יסוד החובה במסגרת העוולה מצוי  Ù‰‰˜Â˜Á ‰·ÂÁ .296¯˙תביעה נוס� דר� עוולת 
ג� כא� הוכחת יסודות  297.מטיל חובת גילוי מפורשת על מטפלי�החוק ל) ב(13בסעי� 

העוולה כרוכה במורכבות הקשורה בכ� שהטיפול נית� על פי הפרקטיקה הרפואית 
 298. עד כה לא נית� פיצוי בנזיקי� בגי� עילה זו בלבד,מכל מקו�. המקובלת לשעתה
מתאימה ביותר  ÈÓÂ�ÂËÂ‡Ï ˙ÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù‰ נראה כי עילת התביעה בגי�מבחינה מהותית 

עילת . א� מעמדה במשפט הישראלי כעילת תביעה עצמאית איננו מבוסס דיו, לדיו�
במרכז עילה זו עומדת הפרת חובת הגילוי  Ú„.299˜‰בעניי� תביעה זו הוכרה לראשונה 

והיא מאפשרת  300,שר סיבתי בי� ההפרה לנזקומת� הסכמה מדעת בלא צור� בהוכחת ק
עד כה הפיצוי בגי� פגיעה , מכל מקו� 301.ג� פסיקת פיצוי כללי בלא הוכחת נזק מוחשי

  302.כבאפיקי תביעה אחרי� באוטונומיה לא היה גבוה
קידו� אסדרה . אפיקי הפעולה השוני� טומני� בחוב� אתגרי� רבי�, לסיכו� חלק זה

אפיק ההתדיינות מושפע ממגבלות ההלי� . עי מדיניותתלוי ביכולת הגיוס של קוב
נשי� /המשפטי וממידת ההגנה המהותית שתינת� לפרקטיקה המקובלת בטיפול בא

 
 .479–478' בעמ, 181ש "לעיל ה, „Ú„Ó ‰ÓÎÒ‰‰ ˙�È¯Ë˜Â˙אייל �ראו קרקו  296
  ).1997 (205) 4(ד נא"פ, ÔÓ¯· '¯ÂÓ � 94434/א "ע  297
ע על הפרת חובת גילוי במסגרת הפרת חובה חקוקה למרות הקביעה העקרונית בדבר האפשרות לתבו  298

העילה . לא נמצא עד כה בפסיקת בית המשפט העליו� מקרה שבו נקבע שהתקיימו יסודות העילה
א� הוכרה רק במקרי� נדירי� וג� אז לא כעילה , נדונה ג� בכמה פסקי די� של ערכאות נמוכות

 38–37' פס, ·�È�ÂÏÙ 'Ë � 0017040/) ��� ישלו(א "ת: ראו. אלא בצד עילות תביעה אחרות, עצמאית
 . רשלנות ופגיעה באוטונומיהש� נפסק הפיצוי ג� בגי� , )24.1.2005, פורס� בנבו(

 . 574' בעמ, 218ש "לעיל ה, „Ú˜‰עניי�   299
 .615' בעמ, ש�  300
� בתחו� המשפט לקריאה לחזור ע� זאת השימוש הגובר בעילה זו הביא מלומדי. 585' בעמ, ש�  301

 עילת התביעה  –' ההסכמה מדעת'דוקטרינת  "אייל�ראו נילי קרקו. ולהשתמש בעוולת התקיפה
אס� ; )2006 (204–202, 181 מט ‰ËÈÏ˜¯Ù" ל לאוטונומיההראויה מקו� שבו הופרה זכות המטופ

 ).2009 (609 לא ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" גילוי נאות והסכמה מדעת"יעקב 
פז �קר�ראו צחי . יש מחלוקת בדבר היחס שבי� הפיצוי בגינה לבי� הפיצוי בגי� עילות אחרות בנזיקי�  302

" התפתחויות עכשוויות ומגמות עתידיות, הערכה נורמטיבית: פיצוי בשל פגיעה באוטונומיה"
ËÙ˘Ó‰ השופט עמית בעניי� ; )הרואה בה ראש נזק עצמאי) (2007 (199–198, 187 יא˘Â„˜ , לעיל

 ).הגורס כי מדובר בכפל פיצוי (74' פס, 295 ש"ה
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בחלק הבא נתייחס לתפקיד שהמשפט יכול לשמש בקידו� זכויות של . אינטרסקס
  . נשי� אינטרסקס/נשי� אינטרסקס ולאתגרי� הקשורי� במימוש זכויות ובייצוג של א/א

  ההשהיה לגישת מעבר – המשפט תפקיד. 4

)‡( ‰˘ÁÎ‰Ó ‰¯Î‰Ï  
בחרנו לבקר את הנוהל לא רק . במאמר זה התמקדנו בביקורת נוהל הניתוחי� באינטרסקס

משו� שהוא המסמ� המסדיר את הניתוחי� אלא משו� שבישראל זהו המסמ� היחיד 
דנו בצור� לרתו� עד כה . נשי� אינטרסקס/בעל נפקות משפטית אשר מכיר בקיומ� של א

א� חשוב לציי� . את המשפט לקידו� גישת ההשהיה ולריסו� כוחה של מערכת הבריאות
. נשי� אינטרסקס רחב יותר/כי בטווח הארו� תפקידו של המשפט בהגנה על זכויות א

נשי� אינטרסקס אינה מתרכזת בשאלת הניתוח בלבד אלא משתרעת /חוויית החיי� של א
על כ� תפקיד המשפט הוא בי� . ו� ובמגדר הנחשבי� לחריגי�על פני מכלול החיי� בג

בי� , נשי� אינטרסקס לחיות בגלוי כאינטרסקס/היתר יצירת אקלי� חברתי המאפשר לא
  . שנותחו ובי� שלא

צפוי נשי� אינטרסקס והכרה בזכויותיה� /של הנכחת הא משפטי�חברתיהמהל� ה
נשי� /הקשר של מת� טיפול רפואי לאב. לבוא לידי ביטוי בתחומי משפט רבי� ומגווני�

תביעות , זכויות חולי�, פרטיות, אינטרסקס עולות שאלות הקשורות בהסכמה מדעת
נשי� אינטרסקס עלולי� /א, בנוס�. רשלנות רפואית ומת� שירותי בריאות מתאימי�

קבלת כולל , כגו� בתעסוקה ובקבלת שירותי�, להיתקל באפליה בתחומי חיי� רבי�
נשי� אינטרסקס שלא עברו שיו� /א, נדרי�'נשי� טרנסג/ בדומה לא303.אותשירותי ברי

מיניגדרי מובהק לאחד המגדרי� עלולי� לעמוד בפני מצבי� מורכבי� בעת השימוש 
השתתפות בתחרויות  או בעת 304,נשי�למופרדי� לגברי� ושה� במתקני� ושירותי� 

או בעת , בטפסי�, הותרישו� המי� בתעודות מז כ� ג� בעת 305.נפרדות לגברי� ונשי�
נשי� אינטרסקס החיי� בגלוי כאינטרסקס /א,  בנוס�306.נישואי�ביצוע ורישו� טקסי 

בשל היות� גילויי השפלה ואלימות עלולי� להיות חשופי� יותר לפשעי שנאה ול

 
 .Wilma Wood v. C.G. Studios, Inc., 63 Fair Empl.Prac.Casלטענת אפליה בתעסוקה ראו   303

(BNA) 677, 44 Empl. Prac. Dec. P 37,314 . 
304  Petra L. Doan, The Tyranny of Gendered Spaces – Reflections from Beyond the Gender 

Dichotomy, 17 GENDER, PLACE & CULTURE 635 (2010).   
" ?לנשי� היא בעצ� גבר'  מ�800הזוכה ב: "אפריקה�האתלטית מדרו�, ראו המקרה של קסטר סמניה  305

Ynet –Ë¯ÂÙÒ ) 20.8.2009 (www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3764520,00.html . לניתוח השיח
 :April Vannini & Barbara Fronssler, Girl, Interrupted: התקשורתי והציבורי במקרה זה

Interpreting Semenya's Body, Gender Verification Testing, and Public Discourse, 11 
CULT. STUD. CRIT. METHOD. 243 (2011) . 

 Randi E. Frankle, Does a Marriage Really Need Sex? A Critical Analysis of the ראו למשל  306
Gender Restriction on Marriage, 30 FORDHAM URBAN L.J. 2007 (2002). 
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ריו� בשל אבחו� יהפסקות ה שאלות אחרות עשויות להתעורר בהקשר של 307.אינטרסקס
 בכל הזירות 308.ועודעוברי� אינטרסקס  רפואי לטיפול� מת, שהעובר הוא אינטרסקס

נשי� אינטרסקס תו� /הללו נדרשת עמידתו של המשפט על חירויותיה� וזכויותיה� של א
  . קבלת המגוו� המיניגדרי הקיי� בעול� והדגשת תיקו� החברה

)·( ÌÈÓÒÁ ˘ÂÓÈÓ· ˙ÂÈÂÎÊ ÌÈ¯‚˙‡Â ‚ÂˆÈÈ·  
נשי� /במאבק� של א, שובה ביותרא� כי לא בהכרח הח, הזירה המשפטית חשובה

א� מכשולי� רבי� עומדי� . אינטרסקס לקידו� מעמד� החברתי ולהכרה בזכויותיה�
תהליכי ההבשלה . בפני הגשת תביעה או מהל� של סנגור לצור� שינוי מדיניות

וההתגבשות של סכסוכי� אלו והגעת� לכדי תביעה או דרישה של זכויות כרוכי� 
 ומושפעי� )naming(ת הפגיעה י בעצ� המשגת חוויי�קשורהבהתגברות על חסמי� 

נשי� / של אהמוחלשמעמד� החברתי  ומ באינטרסקסותסטיגמה וההסתרה הקשורמה
 היא נעדרת מהשיח ,משו� שהזהות האינטרסקסואלית מוכחשת, בנוס�309 .אינטרסקס

 אינטרסקס נשי�/א והכלי� המשפטיי� להמשגת הפגיעות ב,הציבורי והמשפטי
ההכרה המשפטית שהפגיעה הנחווית היא בת פיצוי מצריכה שינוי . י�מוגבל
של האידאולוגיה השולטת א� היא תוצר שכ� פעמי� רבות , אידאולוגי�תרבותי�חברתי

   310.בכיפה ושל המוסכמות החברתיות
 ות� אינטרסקסהיל באשר אשר צולחי� את מחסו� הידיעה נשי�/אג� , יתרה מכ�

 לפורר את חומות הסודיות כדיאלצי� לאזור כוחות רבי� ואת מחסו� זיהוי הפגיעה נ
 לדרוש את תיקו� העוול כדי "לצאת מארו� האינטרסקס"והבושה שליוו את מצב� ו

 על פי איב קוסופסקי 311. מעדיפי� שלא להיחש� אינטרסקס רבי�נשי�/א. שחוו
שבה ה� מטפורות שנועדו לתאר מציאות " משטר הסוד הגלוי"או " ארו�"ה, וויק'סדג

מייצר  ‚ÈÂÏהיותו של הסוד , למעשה 312.פרטי� מעצבי� את חייה� באמצעות הסתרה

 
307  Diana Courvant & Loree Cook-Daniels Trans and Intersex Survivors of Domestic 

Violence: Defining Terms, Barriers, & Responsibilities, National Coalition Against 
Domestic Violence Survivor Project (2002) http://www.survivorproject.org/defbarresp.html. 

' בעמ, 76 ש"לעיל ה, Holmes; 101ש "לעיל ה, .Sagi et al; 101 ש"לעיל ה, דולב�השילוני  308
177–179. 

מת� : היווצרות� של סכסוכי� והשתנות�"אייבל ואוסטי� סאראט ' רד ל'ריצ,  פלסטינר'פ' ויליא� ל  309
 ).2010, זהר כוכבי מתרג� (17 ג ËÙ˘Ó È˘ÚÓ..." עמידה על זכות, הטלת אש�, ש�

 .25' בעמ, ש�  310
בוחנת את רכיב הסודיות ה, 74–72' בעמ, 89ש "לעיל ה, דנו��ראו את ממצאי מחקרה של מעודד  311

 . שלישיהבפרק , ש�, ראו עוד בניתוח הסיפורי� האישיי�, האופ� את חייה� של אנשי� אינטרסקס
 ראו ג�). Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 37 ,284) 2010¯˙" האפיסטמולוגיה של הארו�"וויק 'איב קוסופסקי סדג  312

STEVEN SEIDMAN, BEYOND THE CLOSET: THE TRANSFORMATION OF GAY AND LESBIAN 

LIFE (2004).  
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תיאור זה הול� ג� את מציאות  313.הכרה�אילטווח התנהלות מלאכותי שבי� הכרה 
חיי� במעטה סודיות מאול� משו� שזהות� היא ספק ה אינטרסקס נשי�/אחייה� של 

היחש� מותירה אות� בבדידות העובדה שרבי� מעדיפי� שלא ל. גלויה ספק סמויה
א� ג� ההתאגדות . מקשה עליה� להתאגד ולדרוש הכרה וזכויות כקבוצה בעלת צרכי�ה

נציות וועצמו כבול בקונג� המשפט שכ� , והמאבק המשפטי אינ� מבטיחי� הצלחה
  314. אינטרסקס בתביעותיה�נשי�/אחברתיות מסורתיות ועשוי להימנע ממת� סעד ל

 אינטרסקס שכ� בחרו בדר� נשי�/אעובדי� ע� משימת� של משפטני� ה
ש� משפטי לפגיעה בזכויותיה� סייע לה� במת� ונה להיא בראש ובראש, האקטיביז�

נשי� /ייצוג א .תו� דיאלוג פתוח ושוויוני ע� הפעילי� ולאתר את האחראי� לפגיעה
, תזא. אינטרסקס מצרי� דיאלוג מתמיד ע� הלקוח הספציפי וע� פעילי� מקרב הקהילה

ובייצוג קהילות מוחלשות , ה� בשל הצור� הכללי באחריות חברתית בכל ייצוג משפטי
נשי� אינטרסקס אשר סובלי� מהדרה / וה� בשל הצור� הספציפי בהקשבה לא315,בפרט

 הסמנשי� ע� מוגבלויות אשר אימצו את הס/כמו א. והשתקה שיטתית לאור� שני�
Nothing About Us Without Us ,בתהליכי קבלת ת בה� שותפי� פעילי� הקוראת לראו

נשי� אינטרסקס מבקשי� חלק פעיל בעיצוב מדיניות /ג� א 316,החלטות הנוגעי� לה�
   317. על האופ� שבו ה� מיוצגי�המשפיעותבעניינ� ובקבלת החלטות פרטניות 

נשי� אינטרסקס בייצוג על כל שלביו יש סיכויי� /תי של אלשיתו� פעולה אִמ
משפטי בדבר אינטרסקס ולתרו� לפיתוח הגישה הביקורתית �רתילהשפיע על השיח החב

ואשר מבקשת לראות בו ביטוי , כלפי אינטרסקס הרואה בו תוצר של הבניה חברתית
 318.למגוו� האנושי הקיי� בעול� המכיל ריבוי של צורות גו� ושל זהויות מיניגדריות

 כלומר –" חברהתיקו� ה"ל" תיקו� הפרט"שיתו� כזה יסייע בהסטת מוקד הדיו� מ
מהשקעת משאבי� ומאמצי� בנרמול האינטרסקס לחשיבה כיצד אפשר לשנות את פני 
החברה באופ� שתהיה פתוחה ומכלילה ותאפשר חיי� גלויי� כאינטרסקס ללא בושה 

   .וללא חשש מאפליה או מפגיעה בזכויות

 
 . 312ש "לעיל ה, וויק'סדג  313
מאמרו של גרוס מדגיש את האופ� שבו פסיקת בית המשפט מושפעת . 60ש "לעיל ה, גרוס  314

 המשפט לא השכיל להבדיל בי� מי� לבי� גרוס מראה כי בית. מהתפיסות הרווחות ביחס למי� ומגדר
בכוונה "ולכ� לא הציג עצמו ככזה (לא נת� די משקל לעובדה שאלקובי אכ� האמי� שהוא גבר , מגדר

נדריות כמעוררת 'הגזי� בתיאורי הטרנסג, נת� משקל יתר לשאלת אברי הרבייה של אלקובי, ")להונות
 . ו של אד� לקבוע את המגדר אליו הוא משתיי�צור� להג� מפניה וקבע גבולות נוקשי� מדי ליכולת

דילמות אתיות בייצוג ? מהי המטרה?  מיהו הציבור–די� למע� מטרה ציבורית �עריכת"נטע זיו   315
 ). 2001 (129 ו Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" מיעוט בישראל�משפטי של קבוצות

316  JAMES I. CHARLTON, NOTHING ABOUT US WITHOUT US: DISABILITY OPPRESSION AND 

EMPOWERMENT (2000). 
317  Chase, The Agenda of the Intersex ,44ש "לעיל ה . 
 . 110–102' בעמ, 79 ש"לעיל ה, לטענות מקבילות מתחו� הגישה הביקורתית למוגבלות ראו מור  318
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  סיכו�. ו

סקס ואינטרסקס  נושא הניתוחי� באינטרשחל עלמאמר זה בא לשבור את קשר השתיקה 
נושא בהשתיקה . )מורטוריו�( בדמות גישת ההשהיה בכלל ולהציע חלופה למצב הקיי�

אנו מקוות שהמאמר . זה מאפשרת את מחיקתה והכחשתה של הזהות האינטרסקסואלית
בקידו� שיח ציבורי ער בשאלת יעילות� , ציבוריתהיסייע בהעלאת הנושא למודעות 

 אפשר. נשי� אינטרסקס בחברה ובמשפט/חת� של אומוסריות� של הניתוחי� ובהנכ
לאפיי� את מעורבותו של המשפט בנושא האינטרסקס עד כה כהימנעות ומעורבות 

נשי� אינטרסקס /הדרה שאלדיכוי ול תר� ובכ� , המשפט נמנע מלהתערב–עקיפה 
 לכזו שיוצרת תנאי� –מאמר זה מבקש ליצור שינוי באופי ההתערבות המשפטית . חווי�

, להכרה בזכויותיה� ולקבלת� בחברה, השמעת קול�ל,  אינטרסקסנשי�/א תצמלהע
   .ואשר מציבה גבולות לחופש הפעולה של הסמכות הרפואית

  ש� משפטי לפגיעהבנתנולהעצמה המשפטית של קהילת האינטרסקס תור� המאמר 
קהילת האינטרסקס היא קהילה . בזכויות חבריה וסיוע באיתור האחראי� לפגיעה זו

, חיי� חיי פחד ובושה, מנותקי� זה מזהנשי� אינטרסקס /א .מוחלשת ומושתקת
 פעילות אינטרסקס מהיכרותנו ע�. ובמקרי� רבי� נשללת מה� עצ� המודעות למצב�

גילינו שג� כאשר יש לה� ידע רב בנוגע למצב� וג� כאשר ה� רואות במה שנעשה לה� 
מפחד שחשיפה , יטית או משפטיתה� לעתי� מעדיפות שלא לפנות לעשייה פול, עוול

נשי� אינטרסקס /אשאיפתנו היא שמאמר זה יית� כלי� למאבק בידי . פומבית תפגע בה�
ויסייע בהרחבת מעגל , �מהעובדי� ע ובידי המשפטני� שבחרו בדר� האקטיביז�

תקוותנו היא שחשיפת הפגמי� שבנוהל תתרו� . האקטיביז� ובהסרת מעטה הבושה
  .קהילת האינטרסקס שינויי� מרחיקי לכת במצב זכויותיה של ותניב לתיקונו או ביטולו




