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ריגול כמשל לדיני איסור האפליה

יופי תירוש*

א. מבוא

דיני איסור האפליה מבקשים, כידוע, לספק תנאים של שוויון הזדמנויות לבני 
הקבוצות המנויות בהן, כך ששונותם הגופנית או התרבותית לא תהיה להם 
לרועץ בקבלה לעבודה או בהתקדמות בה. אבל התבנית שבה משתמש כלל 
אופייני לאיסור אפליה — "לא יפלה מעביד עובד מחמת מינו, גזעו" )וכו'( 
איננה מספקת הנחייה מדויקת באשר לדרך שבה יש להימנע מאותה אפליה. 
ההנחה המקובלת היא שעל המעביד לנקוט בגישה שלפיה ההבדלים במין, 
שוויון  חוק  מיוחדות.1  בנסיבות  אלא  רלוונטיים  לא  הם  במיניות  או  בגזע 
הזדמנויות בעבודה, למשל,2 מפורש בדרך כלל כתובע מן המעביד להתעלם 
ממינו, גזעו, דתו, גילו, מוגבלותו או מיניותו של אדם אלא אם זהויות אלה 

רלוונטיות לתפקיד או למשרה.3
חלים  שבהם  אחרים  במרחבים  או  העבודה  במקום  האינטראקציות  אך 
חברתיים  שחקנים  סוציולוגית.  מבחינה  יותר  "עבות"  הן  אפליה  איסורי 
האם  להכריע  בכוחו  הזה  והסיווג  העת,  כל  זה  של  זהותו  את  זה  מסווגים 
אדם יוכנס למועדון, הממשי או הסמלי, או יזכה ליחס חשדני בשל האחרות 
שלו. ברשימה קצרה זו אני מבקשת להשתמש בעולם הריגול כמשל להבנת 
האתגרים שעמם מתמודדים בני קבוצות מודרות כאשר הם נכנסים לתחומי 
עיסוק שהיו באופן מסורתי סגורים לפניהם. ההקבלה לריגול תשמש אותי 

בשתי דרכים.

גרסה  זו היא  מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל־אביב. רשימה   *
ערוכה של הרצאה שניתנה בסדרה "משפט וספר" בשנת תשס"ט. אני מודה לפרופ' 
נילי כהן על ההזמנה להרצות בסדרה. תודה גם לשי אוקסנברג, מיכאל בירנהק, זהר 

כוכבי, נטע פלקוביץ' וחגי קלעי.
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החברתית  הדרישה  בהבנת  שתסייע  הנגדה  היא  הראשונה  הדרך 
הקבוצות  מבני  הרבה  סובלים  שממנה  הזהות,  ובסיווג  בזיהוי  למובהקות 
סדר  ובהתנהגותם  בהופעתם  לשמר  מתבקשים  האחרונים  אלה  המופלות. 
סמלי שבאמצעותו ניתן להבחין בקלות אם מדובר בעובד או בעובדת, בעובד 
יפתח  שהמשפט  נכון  הריגול  דיני  בתחום  בעוד  כי  אטען  לבן.  או  שחור 
אמצעים להילחם בעמימות של זהות, הרי בתחום דיני איסור האפליה אין זה 
רצוי לתת לגיטימציה למעבידים לדרוש מעובדיהם לשמר את סדר הזהויות 
המובהקות ואת אפשרות הסיווג המהיר והקל. הדרך השנייה היא הקבלה בין 
עולמם של המרגלים לעולמם של המנסים להתקבל. הקבלה זו תשמש אותי 
לשם השוואה בין שני העולמות, שבאמצעותה אדגים את העול המוטל על 
בני הקבוצות המופלות להסוות את עצמם, להיראות כמו כולם, ולא לעורר 
או  עורם  צבע  מינם,  בשל  חריגים  הם  שבהם  מקומות  באותם  לב  תשומת 
תכונות אחרות. האתגר של בני הקבוצות המופלות, כך אטען, דומה לאתגר 

של המרגל, המבקש להיטמע בחברה שאליה הוא מבקש לחדור.
הקבלות אלה בין ריגול לאפליה ישמשו אותי כדי לטעון שככל הנוגע 
לצורך לסווג זהויות באופן מובהק, הנורמות החלות על ריגול צריכות להיות 
שונות מהנורמות שחלות על אפליה )ואין הדבר כך(, וכדי להאיר את מצבם 
של אלה החשופים לאפליה, הצריכים להיטמע ולהסוות את זהותם השונה, 

כפי שמוטל על מרגלים.
יעמוד על האתגר של מרגלים לעבור  ב  יהיה מהלך הדברים. חלק  זה 
כ"רגילים",4 מבלי למשוך תשומת לב בחברה שבה הם פועלים, דרך פרשות 
ריגול ישראליות מכוננות. חלק ג ידון באופן שבו דיני העונשין מתמודדים 
פרטים  על  ידיעות  למסירת  גם  תחולתה  את  ומרחיבים  הריגול  עברת  עם 
הכמיהה  על  יעמוד  ד  חלק  בישראל.  החיים  מן   — רגילים   — טריוויאליים 
המשפטית והחברתית לסיווג ודאי של זהויותיהם של פרטים באינטראקציות 
איסור  דיני  של  בעייתית  גישה  עומדת  שבבסיסה  כמיהה   — בין־אישיות 
האפליה, שתידון בפרק ה. על פי גישה זו אין בעיה עם דרישות מעבידים 
נשיות,  להיראות  הנשים  ועובדותיהן  גבריים  להיראות  הגברים  מעובדיהם 
או למנוע מבעלי מיעוט גזעי לגלם את הזהות של אותו מיעוט בהופעתם 
של  הרציונלים  עם  אחד  בקנה  עולה  איננה  זו  גישה  כי  אטען  החיצונית. 
דיני איסור האפליה. חלק ו יתיק את המבט ממבטה של החברה המתגוננת 
של  שבהווייתם  בפיצול  ויעסוק  המרגל,  של  מבטו  נקודת  אל  ריגול  מפני 
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מרגלים בכלל ושל סוכנים כפולים בפרט. דיון זה ישמש מצע לחלק ז, שבו 
אבחן היבט בעייתי נוסף של דיני איסור אפליה — הדרישה מבני הקבוצות 
פיצול  של  במצב  אותם  שמעמידה  השונה,  זהותם  את  לעמעם  המופלות 

זהויות, דרישה החותרת אף היא תחת תכליות דיני איסור האפליה.

ב. בין רילוג גרליגות: רילוג  חיקוי לופני־תרבותי

לקונית,  בלשון  מנוסח  העונשין  בחוק  הריגול  עברת  את  המגדיר  הסעיף 
שאיננה משקפת את הדרמות, הפרטים, ומשחקי הזהויות הכרוכים במעשי 
ריגול: זו לשונו של סעיף 112)א( לחוק: "מי שמסר ידיעה והתכוון לפגוע 

בביטחון המדינה, דינו — מאסר חמש־עשרה שנים".5
סעיף 91 לחוק העונשין מגדיר ידיעה באופן נרחב: "'ידיעה' — לרבות 
ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק 

מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה".
מאחורי המלים היבשושיות הללו עומדות לעתים פרשיות מסמרות שיער 
מוצלחים  כיסוי  סיפורי  ומופעלים,  כפולים, מפעילים  וסוכנים  סוכנים  של 

ומוצלחים פחות.
אתמקד בהיבט של ריגול שבמבט ראשון נראה אפרורי: הקשר, שהוא לא 
רק סמנטי, בין ריגול לבין הרגל ורגילּות: הצורך של המרגל ללמוד את הרגלי 
החברה הנחדרת ולחקותם, ולעבור כאדם רגיל מתוכה, בלי לצוד את עינו של 
איש. מסייה מוריס, קצין איסוף של המוסד שפעל, בין השאר בפריז, מתואר 
על ידי סופר הריגול גורדון תומס: "מראהו החיצוני היה סתמי, אמרו עליו 
שלו הלך ברחוב שומם גם אז לא היה אפשר להבחין בו".6 התכונה הזאת 
של מרגלים, תכונת הרגילות, הפכה לקונוונציה ספרותית. כך, ברומן הריגול 
הזול ברשת הריגול מתוארת המרגלת האנגלייה המתוחכמת מיס בראון כך: 
"גם המבחין באנטואנט בראון, היה מתקשה לתאר אותה; היא הייתה קשה 
לתיאור".7 משמע, להיות רגילה ביותר זהו נכס חשוב עבור מרגלת מוצלחת. 
ובהמשך הרומן מאוכזב אחד הגיבורים לגלות כי המרגל שעומד מולה הוא 
רגיל ביותר למראה. "כעבור רגע נזכר שכל האנגלים שעסקו בריגול ובריגול 

נגדי — לא הזכירו בחיצוניותם שום מסתוריות, ערמומיות, או העזה".8
מצדו של המרגל, ריגול מוצלח כרוך בגילום משכנע של זהות בדויה, 
בהתערות בחברה האחרת מבלי שסיפור הכיסוי יתגלה. מנגד, החברה שבה 
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שתוכל  כדי  בה,  הפרטים  של  ואמין  מהיר  לסיווג  שואפת  הריגול  מתבצע 
לאתר מתחזים וליירטם — מי משלנו ומי פולש שכוונתו רעה. שני הצדדים 
נפגשים בהרגלים: זה רוצה לרכוש את הרגלי החברה שבה מתבצע הריגול, 
וזו רוצה לזהות את אלה שלמרות מאמציהם, הם סוטים מהרגיל — ולו בפרט 

קטן ובלתי מכוון, ובכך נחשפת כוונתם הרעה.
באופן טבעי, המדינה מבקשת ללכוד את המרגלים שבקירבה, ולאתר את 
אלה המנסים לתעתע בה באשר לזהּותם. אות לשאיפה הזאת ניתן למצוא כבר 
במיקומה של עברת הריגול בחוק העונשין — מיקום המשקף את חומרתה 
המיוחדת בעיני מנסחי החוק. חוק העונשין בנוי פרקים־פרקים. אחרי פרק 
ההגדרות המקדמי מסודרים פרקי האיסורים הפליליים לפי סדר חומרתם. 
חוץ,  יחסי  המדינה,  "בטחון  הקרוי  הראשון,  בפרק  מופיעה  הריגול  עברת 
וסודות רשמיים". העברות בפרק זה נושאות את העונשים החמורים ביותר 
בספר החוקים. גם סדרי הדין של העברות הללו הם מיוחדים בנוקשותם. כך 
למשל, הסמכות לבצע חיפוש במקרה של חשד לריגול אינה מחייבת אישור 

של שופט, ונתונה במקרי חירום גם לקצין בכיר של הצבא או המשטרה.9
ביטחון  בפרק  המנויות  העברות  של  ביותר  המעניינים  ההיבטים  אחד 
או   — הקולקטיב  בגבולות  תלויות  אחת  ובעונה  בעת  שהן  הוא  המדינה, 
בגבולות המדומיינים שלו — ומסמנות גבולות אלה: בדרך כלל אנחנו חושבים 
על עברות פליליות כבעלות זיקה חזקה לעקרונות מוסר אוניברסליים. רצח 
או שוד, למשל, אסורים בכל שיטות המשפט המוכרות לנו, והם גם מגונים 
או  רצח  עברת  עובר  ישראלי  שאם  כך  התרבויות.  ברוב  מוסרית  מבחינה 
מבצע שוד מזויין בחו"ל, מדינת ישראל תעניש אותו כשישוב לשטחה: היא 
מזהה את המגונה במעשים אלה, בלי קשר לשאלה אם הם נעשו כאן או שם, 
נגד מישהו "משלנו", אזרח או תושב של ישראל, או נגד אזרח או תושב של 

מדינה זרה.10
אפילו בעת מלחמה יש הכרה באוניברסליות מסוימת של כללי ההתנהגות 
של  המשחק  כללי  שלפי  בכך  הכירו  העולם  מדינות  אויבות.  מדינות  בין 
בינלאומיות  אמנות  האויב.  חיילי  אל  בהגינות  להתייחס  עליהן  המלחמה, 
באמנות  הקבועים  וההסדרים  בשבי,  לחייל  לתת  שיש  היחס  את  מסדירות 
בלגיטימיות של מעשיהם  הללו מבטאים את ההכרה ההדדית של מדינות 

של חיילים — הם פעלו בתוך כללי המשחק המקובלים על שני הצדדים.11
התמונה שונה בעברות של בגידה וריגול. מרגל שפעל בשירות מדינת 
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ישראל, כדוגמת אלי כהן או משה מרזוק, יזכה להערכה בישראל בשל אומץ 
לבו והקרבתו. אבל אותו אדם עצמו נחשב במדינה שבה פעל לאויב מסוכן 
ולאדם הראוי לכל גינוי וענישה. המרגל מסמן הפרה בוטה של כללי המשחק, 
ולכן לא חלה על המדינה הנבגדת החובה להתייחס אליו באותה נדיבות רוח 

של הבנת תפקידו מנקודת מבטה של המדינה ששלחה אותו.
בהתאם, בעברות פליליות רגילות יש שיתוף פעולה בין המדינות בקשר 
לענישת העבריין. אם ישראלי נענש בחו"ל על עברה פלילית שביצע בחו"ל 
והוא הפסיק לרצות שם את עונשו )למשל, כי ברח מן הכלא(, ישראל יכולה, 
לפי דיני העונשין, להמשיך להעניש אותו כאן עד שישלים את תקופת העונש 
שנקצבה לו.12 עיקרון זה של שיתוף פעולה נגזר מן ההכרה באוניברסליות 
של העברות. כלל כזה לא יעלה על הדעת בעברות ביטחון המדינה. לו אלי 
כהן היה מצליח להימלט מהכלא הסורי, ישראל לא הייתה מענישה אותו, 

אלא נושאת אותו על כפיים.
עברות  לבין  המדינה  ביטחון  נגד  עברות  בין  שניּות  של  מגמה  אותה 
פליליות רגילות ניכרת גם בחריגה מעקרון הטריטוריאליות. ככלל, עברות 
פליליות של מדינה חלות בתוך שטחה. אבל על עברות כנגד ביטחון המדינה, 
בעולם,  שטח  לכל  סמכותה  את  מרחיבה  אחרות(  מדינות  )כמו  ישראל 
אם  גם  יחולו  המדינה  לביטחון  הנוגעים  הפליליים  האיסורים  כי  וקובעת 
בוצעו מחוץ לשטח ישראל.13 הטעם לשניּות זו ברור. ככל האמור בעברות 
פליליות רגילות, על המדינה לכבד את ריבונותן של מדינות אחרות, שהן, 
בתורן, בעלות סמכות לשפוט את הישראלי שביצע עברה בשטחן. עברה זו 
תיבחן לפי משפטה הפלילי של המדינה האחרת. וככל שאין בעברה פגיעה 
בביטחון ישראל. כאשר העברה בוצעה כנגד ביטחונה של ישראל, טעמים 
של הגנה עצמית מבססים את התרחבותו של חוק העונשין אל מעבר לגבולות 

הטריטוריה של ישראל.14
עברת הריגול מבוססת אפוא על ההיגיון של "אנחנו והם"; היגיון של מי 
לנו ומי לצרנו. היא תלויה בגבולות הקולקטיביים. במלים אחרות, זוהי עברה 
שהמשמעות שלה, הערך המוגן שלה, והתכלית שבבסיסה נסמכים לא רק 
על גבולות הסמכות הרשמים של שיטת משפט נתונה, אלא גם על גבולותיה 
הרעיוניים, האידיאולוגיים והלאומיים. יתרה מזאת — היא תלויה בקיומה של 
קוהרנטיות תרבותית־חברתית, של זהות מגובשת, או ליתר דיוק בתחושה או 

אתוס של קוהרנטיות זהותית שכזו.
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בספרו רוח קדים מספר שלמה הלל שכשהיה צריך לצאת למשימת ריגול 
בלבנון ובסוריה, היה עליו להחביא את מסמכי השמות והכתובות, ואת הכסף 
הרב שהיה צריך לשאת עמו. "כמקובל בחוגי ה'מוסד'", הוא כותב, "התכוונתי 
של  גדולות  לשפופרות  אותם  ולהכניס  לקונדומים  החומר  כל  את  לתחוב 
משחת גילוח או משחת שיניים. אבל לשם כך היה עלי, הקיבוצניק הביישן, 
ניגש  הוא  הדרושים".15  בחומרי־הגלם  ולהצטייד  מרקחת  לבית  להיכנס 
דווקא  קונדומים,  לבקש  אומץ  ואזר  המבוכה  על  שהתגבר  ואחרי  לרוקח, 
כשהגיע למשחת השיניים הוא זכה לנזיפה: הוא ביקש משחה מתוצרת חוץ 
הארץ  מתוצרת  משחה  שעם  )מובן  פטריוטי  לא  מאוד  שזה  חשב  והרוקח 
הוא לא היה יכול להסוות את עצמו בביירות ובדמשק(. רק אחרי שקנה גם 

שפופרת של משחה מתוצרת הארץ, הצליח להפיס את דעתו של הרוקח.
לכך  ביטוי  בוודאי  היא  לריגול  הפלילי  החוק  מתייחס  שבה  החומרה 
שמדובר בעברה המסכנת את ביטחון המדינה. אך לטענתי ישנה סיבה נוספת 
שלנו,  הנינוחות  את  מערער  המרגל  חמור:  ליחס  זוכה  זו  עברה  שבגללה 
בני החברה, באשר ליכולת הסיווג שיש לנו — היכולת לפענח במידה רבה 
של ודאות מי אחד מאתנו ומי פולש ומתחזה. המרגל מערער את תחושת 
ומשכנע  כיוון שהוא מהתל בחברה שבה הוא פועל  ההומוגניות החברתית 

אותה שהוא חלק מהקולקטיב שלה; שהוא קורץ מהחומר שלה.
זה לב לבו של האתגר של המרגל: לתעתע ביכולתנו לסווג את האנשים 
סביבנו כפי שאנו עושים כל העת ומבלי משים. אנחנו מסווגים את מאן־
שלו,  והתנועה  הגוף  החזקת  דרך  ומחוותיו;  גופו  דרך  מאתנו  כאחד  דהוא 
דרך הלבוש, סגנון השיער והתכשיטים, דרך הקול והמבטא. הגוף הוא אתר 
מרכזי של זהות קבוצתית, וזהות לאומית בכלל זה. הגבולות הקולקטיביים 
הנחרצים בגופנו מסמנים את זהותנו הלאומית, ובעת ובעונה אחת מדגישים 
את קווי הגבול המפרידים בין לאומים, ונותנים בהם סימנים. בהקשר היהודי, 
ריגול במדינת  המרגלים: פרשות  דוגמה מצוינת. בספרם  היא  ברית המילה 
האיבר  בעיית  את  פעמים  כמה  מלמן  ויוסי  הבר  איתן  מציינים  ישראל,16 
הנימול או הלא־נימול של המרגל כמסגיר את זהותו. אולריכט שַנפט למשל, 
היה חייל אס־אס שהחליט בתום המלחמה שמוטב להתחזות ליהודי, לזכות 
להטבות הפליטים ולהגר לישראל כיהודי, שנפט היגר לישראל תחת השם 
אחרי  בתותחנים.  סגן  לדרגת  והגיע  לצה"ל  התגייס  וכאן  זיסמן,  גבריאל 
ידי  ריגל לטובת מצרים, הוא נחשף על  עלילות מפותלות, שבמסגרתן גם 
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השב"כ. שמואל מוריה, הסוכן שחשף אותו סיפר להבר ומלמן כי אחרי כל 
השנים, "'רק דבר אחד ממשיך להטריד אותי מאז, והוא כפלא בעיניי ]...[ איך 
בכל אותן שנים שהוא בא במגע עם יהודים ויהודיות, אף אחד לא הבחין ואם 

הבחינו לא התעניינו לדעת מדוע הוא אינו נימול'".17
כדוגמה שנייה, המרגל המצרי הזוטר ַקּבּורק יעקוביאן, שפעל בישראל 
במשך שנתיים בשנות השישים, נימול בבית חולים בקהיר במסגרת הכנת 
זהותו כיהודי מצרי.18 לבסוף, אברי אלעד, שנודע מאוחר יותר בכינוי "האדם 
השלישי" סביב פרשת עסק הביש, מוגדר על ידי הבר ומלמן בתור "האדם 
הראשון בתולדות המודיעין שעבר ניתוח הפוך מברית־מילה: עורלתו חוברה 
מחדש כדי להכשירו למשימת הביון שהוטלה עליו", לחדור למצרים בזהות 
ועבר  לבית־חולים  ביוזמתו  פנה  מושלם  לגרמני  להיות  "כדי  גרמני.19  של 

ניתוח פלסטי לחיבור עורלה ולטשטוש ברית מילה".20
הזהות הקולקטיבית מגולמת לא רק בסימנים הקשים, במורפולוגיה של 
יותר עדינות  הגוף, כמו במקרה של ברית המילה, אלא גם במחוות הרבה 
בחו"ל.  אחרים  ישראלים  לזהות  היכולת  על  מתענגים  ישראלים  ודקות.21 
יודעים, איך אנחנו  ישראלים איך אנחנו  כששואלים אותנו אנשים שאינם 
עושים את זה, אנחנו לא ממש יודעים מה להשיב. נכון, ישנם סימנים ברורים 
וקלים — פעם היו אלה סנדלים תנ"כיות, ואחר כך היו אלה כפכפי קרוקס.22 
אבל אנחנו גם מזהים ישראלים שאינם נועלים סנדלים תנ"כיות או כפכפי 
משהו  מזהים  אנו  לעצמנו,  זאת  לנסח  יודעים  איננו  לרוב  אם  גם  קרוקס. 

באופן החזקת הגוף, במחוות הגופניות ובהבעות הפנים.
העולם  בעיני  רק  לא  מאליו  מובן  אינו  שלה  שהקיום  צעירה,  כתרבות 
באובססיביות  עוסקת  הישראלית  החברה  עצמה,  בעיני  גם  אלא  מבחוץ, 
יום עצמאות אנחנו פוגשים במוספי  ברכיבים של הזהות הישראלית. בכל 
ישראליות: ישראליות  ומהי  ישראלי"  ל"מיהו  השנונות  ההגדרות  את  החג 
או לשטוף  קולות,  בקולי  מוסיקה  עם  יחפות  ברגליים  ספונג'ה  לעשות  זה 
את האוטו באופן יסודי ומקצועי במשך ארבע שעות כשאתה טוען בתוקף 
העיתון  את  לקחת  זה  ישראליות  בבית.  ספונג'ה  לעשות  יודע  לא  שאתה 
השני בערמה, או להתריע באמצעות הבהוב מפני מכמונת משטרה למכוניות 

הנוסעות בנתיב הנגדי.
רזים אלו של התרבות הם בדיוק מה שהמרגלים צריכים ורוצים לדעת 
כדי לעבור כמקומיים בחברה הנחדרת, והם נחשפים כאשר הם לא שולטים 
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ממצרים  יהודי  לעולה  שהתחזה  מצרי  מרגל  גמאל,  ֵאל  ַעלי  ריפעת  בהם. 
נוסע  עם  שבשיחה  כיוון  נחשף  ביטון,  ז'אק  השם  תחת  החמישים  בשנות 
ביטויים  שכמה  הנוסע  הרגיש  ארצה,  אותו  שהביאה  העולים  בספינת 
בצרפתית שיצאו מפיו של אל גמאל לא יכלו להיות שגורים לדעתו בפיו 
ַקּבּורק יעקוביאן, המרגל המצרי שהוזכר  של יהודי יליד מצרים.23 בדומה, 
שניסה  למרות  שפגש.  ישראלי  של  חשדו  את  שעורר  כיוון  נחשף  קודם, 
בקי  פני  ולהעמיד  היהודי  עברו  את  הישראלי  בפני  להדגיש  יעקוביאן 
בהלכות המסורת והדת, "כאשר עבר לידם במקרה יהודי דתי ומתחת לבגדיו 
ביצבו ארבע כנפות הציצית, לא ידע ]יעקוביאן[ מה זה והקיבוצניק החילוני 
נאלץ להסביר לו מה זו 'טלית קטן'".24 ואלי כהן, לפי אחת הגרסאות, "נלכד 
משום שלא היה בקי ברזי הקוראן. פעם אחת פלט כהן ]לטענת גורם סורי[ 
כי הוא 'הולך להתפלל במסגד של מוסלמים', והאמירה המוזרה הזאת מיד 

עוררה חשד".25

ל. ריקף ראילור רפגיגי  משקף את ראיום עג רחברר רנח רת

פסקי הדין העוסקים בעברת הריגול משקפים את ההבנה שמרגל זקוק לידע 
על כל רכיבי התרבות שלתוכה הוא מבקש לחדור. בתי המשפט הישראלים 
פיתחו דוקטרינה המגדירה בהרחבה את המידע על אודות החברה והתרבות 
השאלות  אחת  ריגול.  למטרות  החוצה  זליגתו  על  לאסור  בכוונה  בישראל 
"ידיעה"  נחשב  מה  היא  בריגול  העוסקים  הדין  בפסקי  ושוב  שוב  הנדונות 
לצורך התקיימות רכיב העברה של מסירת ידיעה לאויב. כזכור, עברת הריגול 
בדרך  המדינה.  בביטחון  לפגוע  בכוונה  ידיעה  מסירת  עקב  אדם  מפלילה 
כלל בתי המשפט מפרשים את האיסורים הפליליים באופן צר בשל עקרון 
החוקיות — העיקרון שלפיו "אין עבירה ואין עונש אלא על פי חוק שעמד 
עשייתה".26  מקום  מבחינת  גם  עליה  ושחל  העבירה  עשיית  בעת  בתקפו 
שונה,  באופן  הפלילי  האיסור  שפת  את  לפרש  יכול  היה  סביר  אדם  אם 
שמתיר לו לעשות את מעשהו, יש לזכותו מחמת עיקרון זה. אבל במקרה של 
ריגול, בתי המשפט פירשו את המונח "ידיעה" — אותו חומר שעברת הריגול 
אוסרת למסור לאויב — באופן נרחב מאוד, וזאת בניגוד לעקרונות הפרשניים 
הכלליים של דיני העונשין. המונח "ידיעה", נאמר בפסיקה, כולל כל פיסת 

מידע, בכל תחום מתחומי החיים.27
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באחת הפרשיות המוקדמות של ריגול שנדונו בבתי המשפט הישראליים, 
שהן  ידיעות  מסר  הוא  כי  שמאי,  חיים  בן  יצחק  בשם  אדם  הנאשם,  טען 
ממילא גלויות לכל, שהאויב יכול היה להשיגן בדרכים כשרות. בית המשפט 
המשפט  בית  כתב  טוטלית",  היא  המודרנית  "המלחמה  הטענה.  את  דחה 
העליון בשנת 1951, "והיא מקיפה ומשתרעת על כל שטחי החיים של העם 

והמדינה". ידיעה, לפיכך, כוללת את:

רמת  שלה,  האוכלוסיה  של  המורל  המדינה,  של  הכלכלי  הפוטנציאל 
חרושת,  טכניקה,  חינוך,  אדמיניסטרציה,  שבה,  המפלגות  יחסי  התרבות, 
השכלה וכדומה — כל אלה הם דברים שהאויב מבקש ומעוניין לדעתם ]...[. 
ברור, איפוא, כי האינפורמציה המועילה ביותר שואב האויב דווקא מתוך 
שטחי החיים הגלויים שאין המדינה יכולה כלל להסתירם. נכון, כי כל פרט 
כשהוא לעצמו אינו חשוב כלל, אבל איסופם של הפרטים הגלויים ההם, 
מיונם, צירופם, בירורם, סידורם — כל הפסיפסים הללו יחד ממציאים לאויב 
את התמונה המלאה, השלמה, שהוא משתוקק לקבלה מחיי המדינה. לשם 
כך הוא שולח אליה סוכנים חשאיים, ולשם כך הוא מוציא סכומים עצומים. 

ואם כך הוא עושה, סימן שכדאי לו הדבר.28

שהיה  מפ"ם  וחבר  מזרחן  כהן,  אהרן  של  הרשעתו  בפרשת   ,1962 ובשנת 
בקשר עם סוכן זר שפעל בישראל במסווה של נציג דיפלומטי, בית המשפט 
אומר כי למרות שהנאשם "נזהר תמיד שלא לדבר עם ]הסוכן הזר[ על עניינים 
ביטחוניים, שאסור לגלותם לזר",29 הרי מספיק שמסר לו ידיעות שהיו לו 
בתור "אזרח המדינה הבקי בהוויותיה"30 וידיעות "על הלכי־הרוח השוררים 
הזר  ]ו[בין תושבי המדינה בדרך כלל". הסוכן  והמדינה[  ]במוסדות הציבור 
והמערער  הם',  ומה  הם  'מי  ישראליים,  אזרחים  על  המערער  את  "שאל 
הציגם בפני ]הסוכן[ 'באופן פונקציונלי'".31 בדומה, וקרוב יותר לזמננו אנו, 
בפסק הדין בעניין מרדכי ואנונו קבע בית המשפט כי המונח "ידיעה" בחוק 

העונשין כולל גם "ידיעה גלויה על חיי יום־יום העולה מן העיתונות".32
מהאמור עולה כי בתי המשפט מכירים בכך שמרגלים צריכים גם ידיעות 
שנראות טריוויאליות, ידיעות על החברה והתרבות, מכיוון שכדי להשתלב 
לחלק מחברה  להפוך  הקטנים.  פרטיה  על  אותה  להכיר  יש  נתונה  בחברה 
משמעו לחוש אותה ברגליים, במחוות היומיומיות "שבאות טבעי". הפרשנות 
המשפטית הרחבה שנתנו פסקי הדין ַלמושג "ידיעה" באה מתוך רצון להגן 
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על החברה הישראלית מפני חדירּות ופגיעּות. במילים אחרות, אם לא ידעו 
עלינו את הדברים הללו שאנחנו קוראים על עצמנו בעיתון ביום העצמאות, 
קשה  יהיה  כישראלים,  שלנו  ַרנדי  אוֶפּ המודוס  את  לאשורו  יבינו  לא  אם 

להתחזות לישראלים.

 . רערר עג ר מירר גליוול ו אי

חוק העונשין, ואתו בתי המשפט העוסקים בעברת הריגול, מבטאים כמיהה 
ריגול:  מזימות  של  המסתורי  זה  לא  הרגיל,  החברתי  בעולם  לנו,  גם  שיש 
הכמיהה לסיווג זהויות קל ומהיר של האנשים שאתם אנחנו באים במגע.33 
חלק ניכר מיכולת התפקוד היומיומית שלנו בתוך החברה שאוב מן התחושה 
שיש לנו יכולת פענוח וסיווג מהירים של זהויות. מעין אוריינות חברתית 
לגבי סוגים וקטגוריות של אנשים. מבלי משים כמעט אנחנו מפענחים לא רק 
את מינו של האדם העומד מולנו, אלא גם את גילו המשוער, רקעו הלאומי 
השתייכותו  כמו  יותר,  דקות  תכונות  ואפילו  החברתי,  מעמדו  האתני,  או 

הפוליטית או סגנון חייו.
בנו  מתעתע  שמישהו  מרגישים  כשאנחנו  לכן,  לסווג.  אוהבים  אנחנו 
לסיווג  הכמיהה  בעוינות.  אליו  מתייחסים  אנחנו  האמיתית,  לזהותו  באשר 
כלומר  מרגלים,  לזיהוי  נוגע  שהדבר  ככל  ונחוצה  לגיטימית  היא  החלטי 
בחציצה בין זהויות לאומיות עוינות זו לזו. אך האם זוהי נטייה לגיטימית 
גם כאשר מדובר בהקשר הפנים־חברתי וביתר ספציפיות במניעה משפטית 
אחרות  זהות  חלוקות  כלפי  גם  לגיטימית  נטייה  זוהי  והאם  אפליה?  של 
בין  או  הגזעים,  בין  המינים,  בין  החלוקה  כמו  לריגול,  קשורות  שאינן 

הדתות?
אתעכב לרגע על סיפור משפחתי שידגים כיצד פעולת ההתחזות מעצבת 
מחדש את זהותו של המתחזה. סבתי מצד אמי, פלה )ציפורה( צוקרמן לבית 
מאחור  שנותרה  אמה  בברכת  צעירה,  כנערה  ורשה  מגטו  נמלטה  ויינרמן, 
ונרצחה יחד עם שאר בני משפחתה. סבתי הייתה בלונדינית בהירת עיניים 
וצחת עור. היא הצליחה להינצל מכיוון שהתחזתה במשך שנות המלחמה 
לפליטה פולניה נוצרייה. בסוף המלחמה מצאה את דרכה לישראל, והתאחדה 
אותה  נשא  כשהוא  המלחמה.  לפני  לארץ  שעלה  נעוריה,  אהוב  סבי,  עם 
גויה.  שהיא  חשבו  רבים  שכן  מסביבו,  המצקצקות  הלשונות  רבו  לאישה, 
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במשך שנים אחר כך היא הייתה מספרת בכאב איך אמרו לו "מה הבאת את 
זאת, שידיה עדינות כשל גויה?" האירוניה לא מרפה. היא, שנרדפה בשל 
היותה יהודיה, וניצלה כי הצליחה לעבור כ"שיקסע", נחשבה "לא משלנו" 
הקושי של  את  מדמיינת  כשאני  ישראל.  בארץ  המבטחים  לחוף  כשהגיעה 
האנשים בבת ים של סוף שנות הארבעים לקבל אותה, אני חושבת לעצמי 
שהזרות שלה חרגה מצבע עיניה ומשערה הבהיר. אני חושבת ששנים של 
יה טבעו בה את חותמן בדרכים שקשה למחוק  גילום הפרסונה של האישה הגוֹֹ
באחת. אורחותיה של סבתי עוצבו באמצעות ההתחזות וחלחלו פנימה עד 

שלא ניתן להעלימם לחלוטין, גם כשכבר לא היה צורך להתחזות.

ר.  יני אילור ראפגיר ועמימות בליוול רזרות

על  אוסרות  הישראלי,  המשפט  ובכללן  מודרניות,  משפט  שיטות  כידוע, 
אפליה על בסיס מין, גזע, נטייה מינית ועוד. כלומר, הן דורשות להשהות 
לעצמנו  להזכיר  מאתנו  דורשות  הן  זהותם;  לפי  אנשים  של  הסיווג  את 
שמינם, גזעם, או נטייתם המינית אינם גורמים מכריעים ביחס לתכונותיהם 

או כישוריהם.
לפעול  מאתנו  תובעים  אפליה  על  האוסרים  החוקים  אחרות,  במילים 
אותנו  כך משרת  אינסטינקט שכל  הסיווג שלנו —  אינסטינקט  נגד  בדיוק 
כשרוצים  אותו  להפעיל  חשוב  )ושכה  החברתי  בג'ונגל  היומיומי  בניווטנו 
לעבודה  מועמד  לקבל  לסרב  מורשה  אינו  מעסיק  לפיכך,  מרגלים(.  לאתר 
בגלל שהוא שחור, או בהקשר הישראלי בשל היותו מזרחי, ערבי, דרוזי או 
בעל השתייכות אתנית, דתית או לאומית אחרת. בדומה, הוא אינו מורשה 

לסרב לקדם עובדת מוכשרת בשל היותה אישה או אם.
אך מהם גבולותיו של האיסור על יחס שונה על רקע מין או גזע? האם 
הוא כולל גם את האופן שבו אדם מגלם את זהותו או את גזעו? שאלה חדשה 
יחסית בתחום דיני איסור האפליה היא האם מעביד יכול להתייחס אל אישה 
באופן מפלה לא בשל מינה כשלעצמו, אלא בשל העובדה שהיא לא נראית 
כמו אישה נורמטיבית — שהנשיות שלה איננה קונפורמית ביחס לקונבנציות 
המגדריות. האם מעביד יכול, למשל, לבקש מעובדת ש"לא לתפוס את העין" 
חריגה?  פחות  שתהיה  כך  והתנהגותה  הופעתה  את  ולשנות  באי־נשיותה, 
במלים אחרות, האם זהות מגדרית או גזעית מתעתעת, הנתפסת כמטשטשת 
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את הגבולות בין נשים לגברים, או בין שחורים ללבנים, היא עילה לגיטימית 
ליחס מפלה?

ִשקלו את שתי הדוגמאות הבאות:
דוגמה ראשונה: בשנות השישים והשבעים בארצות הברית הגיעו לבתי 
שערם  בשל  עבודתם  ממקום  שפוטרו  גברים  של  רבות  תביעות  המשפט 
הארוך. בתביעותיהם עקב הפיטורים, הם טענו שמדובר באפליה מחמת מין: 
ליחס  זוכים  הם  הרי  ארוך,  עם שיער  לעבודה  להגיע  מורשות  נשים  בעוד 
שונה — החוסם בפניהם את אפשרויות התעסוקה — וזאת בשל מינם בלבד. 

בתי המשפט דחו תביעות כאלה בעקביות.34
יותר: דארלין ג'ספרסן עבדה כברמנית בקזינו  דוגמה שנייה, עכשווית 
במדינת נבדה. היא הצטיינה בעבודתה מכיוון שהייתה גם אסרטיבית וגם 
הקזינו  כשהנהלת  לקוחותיה.  של  יתר  שתיית  למנוע  שלה  ביכולת  נעימה 
התחלפה, יזמה ההנהלה החדשה יום של "ייעוץ יופי" — יום שבו כל עובד 
כדי  מצולם  הוא  ובסופו  וקוסמטיקה,  הלבשה  שיער,  טיפוח,  סדנת  עובר 
כ־ הוגדרה  היום  בסוף  שהופקה  התמונה  בו.  שהתחולל  במהפך  להיווכח 
personal best, המיטב האישי של העובד, גרסת השיא של הופעתו החיצונית. 
יום  כל  לעבודה  יבואו  הם  שלפיה  התחייבות  על  לחתום  נדרשו  העובדים 

במראה ההולם את תמונתם מסוף יום הייעוץ.
אך דארלין ג'ספרסן לא נהגה להתאפר. היא ניסתה כמה פעמים לעטות 
הרגישה  היא  אבל  הטיפוח,  ביום  אותה  שלימדו  כפי  איפור,  עצמה  על 
לרסן  הנודעת  יכולתה  את  איבדה  היא  ובעיקר,  ומלאכותית.  מחופשת 
יחס  לתבוע  עליה  והיקשה  מדי,  נשית  להרגיש  לה  גרם  האיפור  שתיינים. 
רציני מהלקוחות הסוררים. מנהלי הקזינו לא אהבו את הרעיון שהיא תתייצב 
לעבודה לא מאופרת, ולאחר שלא נענתה לדרישות הטיפוח האישי, פיטרו 
אותה. ג'ספרסן תבעה את המעביד על אפליה מחמת מין. בית המשפט דחה 
את תביעתה בנימוק שהיא לא הצליחה להראות שכללי הטיפוח וההופעה 
החיצונית הטילו על נשים נטל כבד יותר מזה שהוטל על גברים. כפי שנשים 
נדרשות להתאפר, כך גברים נדרשים לגזור את שיערם כדי שלא יהיה ארוך 

מדי, או להימנע מלצבוע את ציפורניהם.35
יש להבין את שני המקרים הללו, מקרה הגברים ארוכי השיער ומקרה 
שלו  המגדר  את  מגלם  לא  הפרט  שבהם  כמקרים  הלא־מאופרת,  האישה 
כראוי, וגורם לחברה — במקרה הזה המעביד משמש שופר לחברה — לאבד 
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את הביטחון שלה ביכולת הסיווג וההבחנה בין המינים. זוהי אותה הכמיהה 
בהתאמת  עצמנו  את  לאתגר  ולא  רגילים,  שאנחנו  כפי  להתבונן  להמשיך 

כישורי הסיווג שלנו לפרקטיקות שונות ומשתנות של נשיות או גבריות.
אותה בעיה קיימת גם בכל הקשור ליכולת הבחנה בין בני גזעים שונים. 
במקרה משפטי נוסף אישה שחורה ניסתה להתקבל לעבודה כחדרנית במלון, 
 36.)extreme( אלא שהשיער שלה היה מחומצן, וצבעו נראה למעביד ״קיצוני״
להתקבל  דומה  בקושי  נתקלת  הייתה  לא  מחומצן  שיער  עם  לבנה  אישה 
לעבודה, מכיוון ששיער בלונדיני אצל אישה לבנה אינו מפר את הקונבנציות 

ואינו מאתגר את יכולת הסיווג המהיר של הזהות הגזעית.
גם מקרה זה הסתיים בתביעה על אפליה, הפעם אפליה מחמת גזע. בית 
המשפט דחה גם כאן את הטענה שהדרישה שאישה שחורה לא תהיה עם 
כאן, לטענתי,  גם  גזעם.  דרישה המפלה שחורים בשל  היא  שיער מחומצן 
האישה לא גילמה את זהותה השחורה כיאות וכמצופה: שיער בלונדיני הוא 
מגרש המשחקים של לבנות, ואל לה לנכס לעצמה סממנים של זהות לא לה.
כשאנחנו  לנו  ברור  זהויות  של  שקיפות  על  לשמור  האינסטינקט 
זרים שכוונתם רעה. אך נראה  חושבים על איומן של חברות מפני חדירת 
שהאינטואיציה שיש להגן על גבולות לאומיים מפני חדירה עוינת חלחלה גם 
לתחום האפליה, ויצרה עיסוק שיפוטי בהגנה גם מפני טשטוש של גבולות 
מגדריים. בתי המשפט מספקים, כפי שראינו, לגיטימציה וחיזוק לשימורם 
לנשים.  גברים  בין  לכאורה  הברורה  החלוקה  כמו  חברתיים,  מוסדות  של 
האם ישנם אינטרסים חברתיים לשמירה על יכולת סיווג קלה ומובהקת של 
זהויות מגדריות, גזעיות או אחרות? נראה שהאינטרסים שאפשר להעלות על 
הדעת להגנה על זכותו של המעביד לבקש מגברים להיות גבריים ומנשים 
להיות נשיות הם אינטרסים חלשים. אינטרס אחד הוא לכבד את השאיפה 
הרווחת לקונפורמיות וליציבות של זהויות בחברה. זה אינטרס שקשה להגן 
עליו כשמנגד ניצבת חירות הפרט לגלם את עצמיותו בהתאם לרקע שלו, 
לאורחותיו ולרצונו. אינטרס אפשרי שני הוא של העדפת הלקוחות. מעבידים 
רבים חשים, ובצדק, שלקוחות יעדיפו לקבל שירות מאנשים שהם יכולים 
להזדהות אתם כקונפורמיים או כדומים להם. אך קבלה לא זהירה של טיעון 
מקבוצות  עובדים  של  מוחלטת  להדרה  להוביל  יכולה  הלקוחות  העדפת 
מעוניינים  לא  שהלקוחות  לטעון  יכולים  מעבידים  הכל,  אחרי  מוגנות. 
לקבל שירות מאישה או מבן מיעוט אתני. לכן יש לפרש את נימוק העדפת 
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הלקוחות בצמצום, ולהתיר למעסיק לדרוש קונפורמיות רק במקרים נדירים, 
שבהם הוכח שוני רלוונטי הנובע ממהות התפקיד או המשרה.

נתנה  לעיל  האמריקנים  הדין  פסקי  דרך  שתוארה  המשפטית  הגישה 
גישה  מועסקיו.  זהות  את  בקלות  לסווג  המעסיק  של  לרצון  לגיטימציה 
משפטית חלופית, נאמנה יותר לרציונלים של דיני איסור האפליה, תיעזר 
במה שיש לדיני הריגול ללמד את דיני איסור האפליה, ותכיר בעול הכבד 
המוטל על מי שהשונות שלו היא לרועץ לו ושעליו לחקות בקפדנות את 
אורחותיה של החברה ההגמונית. גישה כזו תבחין שבעוד שהדרישה להיטמע 
ושווי  רגילים  היא אינהרנטית לתחום הריגול, הרי כאשר מדובר באזרחים 
זכויות, מימוש זכותם לשוויון משמעותו הגנה מפני דרישה שייטמעו. שוויון 
יחס  והגזעים, אלא גם מתן  יחס שווה לכל המינים  משמעותו לא רק מתן 
שווה לכל אחד מחבריהם לגלם את זהותו כפי בחירתו. לא כל גבול חברתי 
זהה למשנהו, ולא כל טשטוש גבולות בין זהויות ראוי לגינוי. אם בריגול 
יכולת הסיווג הבינרית — הלנו אתה, אם לצרנו — היא חיונית, הרי בדיני 
איסור אפליה אין מקום לדרישה לזהות יציבה וקלה לסיווג — גבר או אישה, 
סטרייט או גיי, שחור או לבן. לפי גישה כזו יגידו בתי המשפט למעסיקים כי 
יש פסול בציפייה שלהם שעובדיהם יתיישרו בגופם, במראם ובהתנהגותם 
הגזעית.37  או  המינית  זהותם  סיווג  על  המקלות  מקובלות,  קונבנציות  לפי 
בעייתית  פעולה  תיחשב  גבר  כמו  ייראה  הציפייה שגבר  כזו,  גישה  פי  על 
של סטריאוטיפיזציה — הסתמכות על היגיון מהותני שלפיו לכל אדם יש 
מהות הנגזרת ממינו או מגזעו, ואל לו לנסות לכופף אותה, לחרוג ממנה, 

או לטשטשה.
כך או כך, הגיון הלוחמה בריגול "זולג" גם אל תחום דיני האפליה, כך 
תוכנו  כולנו  שבו  כזה  הוא  מדמיין  שהמשפט  האידיאלי  החברתי  שהסדר 
כברנו, כולנו נטולי מסתורין, נוהגים לפי הקונבנציות המיוחסות לקבוצתנו, 
ונמנעים מלאתגר את העולם החברתי באשר לסיווג הנכון של זהותנו. במלים 
אחרות, אותו פחד קמאי שיש לנו ממרגלים בזהות בדויה אינו צריך להוביל 
אותנו לפרש כל חציית גבולות של זהות, לרבות הגבול בין גברים לנשים, 

או בין שחורים ללבנים, כסוג של התחזות פסולה.
אם לסכם את המהלך עד כה, הראיתי שבתחום הריגול, המשפט נסמך 
על היגיון )מובן ולגיטימי( של יכולת הבחנה בין המוכר לבין הזר, בין מי 
שהוא בן החברה הישראלית ובין מי שמנסה להיטמע בה במרמה כדי להשיג 
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ידיעות על אודותיה. עוד הראיתי כי אף על פי שזה לגיטימי שהמשפט ייתן 
כלים למלחמה בריגול ולחשיפת זהויות בדויות, הרי בהקשר של דיני איסור 
אפליה אין ערך חברתי כללי המצדיק עיצוב חברה שבה ניתן לפענח בקלות 

את זהותו של האחר.

ו. חזרר גרילוג: נקו ת מבטו שג רמרלג

קשה להיות מרגל. המרגל הוא דמות מפוצלת. הוא חי )לפחות( חיים כפולים. 
הוא צריך להטמיע את עצמו לחלוטין בחברה שבה הוא פועל, ולתפקד באופן 
המנטרל את השורשים העמוקים שיש לו בחברה שממנה הוא בא.38 עליו 
לדחוק ולהשתיק את הזהות המקורית שלו; לעקור אותה מגופו. זה מצב של 
פיצול תודעה, והוא מצב מאתגר — גם פסיכולוגית וגם מעשית. אם עד כה 
הדיון התמקד בזווית של החברה המתגוננת מפני ריגול, אפנה כעת את המבט 

לנקודת מבטו של המרגל — ובמיוחד של הסוכן הכפול.
שעלה  גמאל  ֵאל  ַעלי  ריפעת  המצרי  המרגל  את  הזכרתי  יותר  מוקדם 
ֵשם ז'אק ביטון. לאחר שזהותו האמיתית נחשפה, שכנע אותו השב"כ,  לארץ ּבַ
באמצעים עדינים ועדינים פחות, להפוך לסוכן כפול. "כל סוכן הוא עולם 
ומלואו" והפעלתו מסובכת, כותבים הבר ומלמן, "קל וחומר קשה הפעלתו 
של סוכן כפול ]דוגמת ז'אק ביטון[. הסבל שסבל מפיצול האישיות שמתוקף 
נסיבות חייו הכפולים והמכופלים היה ללא נשוא. כלפי מפעיליו ממצרים 
הוא היה מצרי שהתחזה ליהודי. בישראל הוא חי כיהודי וכישראלי לכל דבר. 

כלפי מפעיליו בשב"כ הוא נשאר מצרי".39
דוגמה נוספת לקושי לתפקד בין שני העולמות מספק רגע קריטי בחייו 
כי  בודד בדמשק40 מספר שמואל שגב  הנודע אלי כהן. בספרו  של המרגל 
היא  הארץ  מן  הממושכת  להיעדרותו  שהסיבה  למשפחתו  סיפר  כהן  אלי 
מולדת  לביקור  חזר  כהן  כשאלי  באירופה.  רכש  למשלחת  השתייכותו 
ממשימתו בסוריה בשנת 1961, הוא אכל ארוחת צהריים אצל אמו. כאשר 
הוא עזר לאמו לנגב את הכלים שרחצה, "האם הייתה מאושרת מכך שכל 
פלטה  משים  ומבלי  ובשטף,  בהתלהבות  דיברה  היא  לידה.  נמצאים  בניה 
פתגם עממי בערבית בניב סורי. אלי השיב לה, מבלי משים, באותו ניב סורי. 
סופי ]האם[ נדהמה. היא שאלה את אלי: 'מנין אתה מכיר את הביטוי הזה? זהו 
ביטוי סורי; באלכסנדריה לא השתמשנו בו. והנה עכשיו אתה מדבר ערבית 
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סורית!'. ואז הבחינה נדיה שידו של אלי הפסיקה לנגב את הצלחת". הפסקת 
הניגוב להרף עין סיפקה לנדיה מידע משמעותי.41

לעומק  נטוע  להיות  הדורש  המפוצל,  המסוכסך,  הזהות  מבנה  לאור 
אינה  בו־בזמן, התופעה של הפיכה לסוכן כפול  בשתי מערכות תרבותיות 
מפתיעה: אמנם ריגול נעשה במטרה לאסוף מידע על האויב, אבל הוא כרוך 
בהתערות כמעט טוטלית בחברה היריבה. הסכנה בהתערות כזו היא שהמסכה 
הופכת לחלק מן הפנים.42 התרבות הנחדרת חודרת אל הווייתו ואורחותיו 
של המרגל. המסכה הופכת לעור, ודרכו היא מחלחלת באוסמוזה אטית אך 
עקבית פנימה. כשהסביבה החברתית של המרגל רואה אותו כאחד משלהם, 

גם הוא עשוי להתחיל אט אט לראות את עצמו ככזה.
נקראת  לכפול  סוכן  של  הפיכתו  החשאיים,  השירותים  של  בעגה 
הכפול  הסוכן  חצויה.  באישיות  שמדובר  כיוון  קולע,  ביטוי  זה  "הכפלה". 
ביטון,  ז'אק  להתרה.  ניתן  שאינו  פנימי  בסכסוך  ומצוי  כובד  מרכז  נעדר 
למשל, היה מצרי הפועל בישראל לכאורה למען מצרים, אך מדווח לישראל 
על דיווחיו למצרים. איפה העוגן של זהותו? למי הוא נאמן? מתוקף איזה 
רעיון, זהות והזדהות קולקטיבית הוא פועל? "עד היום", כותבים הבר ומלמן, 
הכל,  למרות  אולי,  בהם:  מכרסם  שהספק  בשב"כ  לשעבר  בכירים  "ישנם 
לא היה 'יתד' ]ביטון[ סוכן כפול נאמן, אלא סוכן משטה — סוכן שלמראית 
עין הסכים להיות מוכפל, אך למעשה נותרה נאמנותו לשולחיו המקוריים, 

המצרים. מן הסתם לא תיוודע האמת על כך לעולם".
או  להפעיל  שאפשר  דבר  אפוא  אינן  מאמץ  שהמרגל  החיים  אורחות 
על  מותירות את עקבותיהן  הן  על מפסק:  קלה  לחיצה  להפסיק באמצעות 

אישיותו ועל הפעולות שהוא עושה.

ז. לו נים  פוגים ב יני אילור ראפגיר

מתוך הבנה זו של מה שנדרש מסוכן כפול ומה שקורה לזהותו, נשוב עתה 
לדיני איסור האפליה ונדון בסוג אחר של סוכנים כפולים; כאלה המצויים 
נגדי, אלא  וריגול  ריגול  והמסעיר של פרשיות  מן העולם המסתורי  הרחק 

חיים כאן, במציאות היומיומית, במשרד, בכיתה או ברחוב.
עד כה טיפלתי בדרישה החברתית לזהות ברורה וקלה לסיווג ולפענוח. 
בחלק זה ברצוני לדון בתמונת הראי של הדרישה לזהות מובהקת — והיא 
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לא  כפי שמרגלים  החריגה.  הזהות  והצנעה של  לכיסוי  הדרישה החברתית 
בהמון  ולהיטמע  לב  תשומת  למשוך  לא  ונדרשים  מדי,  להתבלט  צריכים 
בקלות, כך, גם אנשים )כגון מועסקים, סטודנטים או נבחרי ציבור( שהם בני 
קבוצות מיעוט מודרות, נדרשים לעיתים להסוות או לעדן את שונותם, כדי 
שזו לא תאתגר מדי את הסובלנות של הסביבה להכיל אותם בקרּבה. בדומה 

לדרישות מנשים להתאפר ומגברים להסתפר, גם זו דרישה לרגילּות.
בממשק  העוסק  מחקר  תחום  הברית  בארצות  התפתח  האחרון  בעשור 
תחום  הגוף.  של  ופילוסופיה  סוציולוגיה  לבין  האפליה  איסור  דיני  שבין 
זה צמח מתוך אי־נחת בסיסית מהמישורים שבהם התנהל הדיון על איסור 
אפליה עד אז. החוקרים שייסדו תחום זה טענו שכדי להבין את הדינמיקה 
של אפליה ולמתן את פגיעתה הרעה אין די בחשיבה מופשטת על סוגיית 
האפליה וביצירת קטגוריות אנליטיות ודוקטרינות משפטיות. יש לרדת אל 
הבין־אישיות  והאינטראקציות  העבודה  סביבת  אל  הקונקרטיים,  הפרטים 
אל  הנשלחים  והעקיפים  הישירים  המסרים  את  לבחון  יש  בה.  המתרחשות 
בני הקבוצות המודרות בשל שונותם, ואת המחיר שהם נדרשים לשלם על 
שונות זו. מסקנה חשובה שהעלתה גישה זו היא כי אין זה מספיק להסתכל 
על אירועי האפליה מנקודת מבטו של המעביד, אלא יש צורך לשפוך אור 
על הפרספקטיבה של העובד — על החוויה שלו כאשר הוא נכנס לארגון שבו 

הוא, על פי רוב, חריג ובולט בשונותו.
הם,  להגן  האפליה  איסור  חוקי  מבקשים  שעליהם  הקבוצות  בני  אכן, 
העליונות"  "הקומות  מן  היסטורי  באופן  שנעדרו  קבוצות  בני  רוב,  פי  על 
הפיננסי  הניהול  בתחום  בכיר  לתפקיד  שנכנסת  אישה  העבודה.  שוק  של 
מזרחית  אישה  הציבורי,  בשירות  בכירה  למשרה  המתמנה  ערבי  למשל, 
למשרד  המצטרף  שמיעה  לקות  עם  אדם  אקדמי,  חוג  לראשת  המתמנה 
עורכי דין — כל אלה מוצאים את עצמם תחת נטל כפול של הוכחה: לא רק 
שעליהם להצליח בתפקיד המאתגר, הם נדרשים גם להוכיח שהם מסוגלים 
להצליח בתפקידם אף על פי שבני קבוצתם אינם מגיעים לתפקידים כאלה 
בדרך כלל. הנטל עליהם, במילים אחרות, מתבטא בהימצאות מתמדת תחת 
זכוכית מגדלת, תחת מבט מפקח, בשל היותם בולטים בשונותם. בכל תמונה 
קבוצתית — של ראשי החוגים באוניברסיטה, או של עורכי הדין במשרד — 
הם יבלטו כשונים. לשונות זו יש מחיר שאינו מתבטא רק ברמה הפורמלית, 
האופן  של  היומיומי  במישור  גם  אלא  העבודה,  למקום  הכניסה  בנקודת 
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 שבו נדרש מהם לנהוג ולהיראות, או במה שהחוקרים קרבדו וגולטי מכנים
43.working identity

במקרה אחד בארצות הברית, דרשה חברת התעופה מן הדיילת השחורה 
שעבדה אצלה, שתפסיק לבוא לעבודה עם cornrows, אותן צמות הקטנות 
המשמשת  שחורות,  לנשים  אופיינית  )תסרוקת  ראשה  כל  לאורך  השזורות 
גם כפתרון פונקציונלי לשיער המקורזל הסורר, וגם כמקור הזדהות וגאווה 
שערה  סגנון  את  לשנות  סירבה  הדיילת  אקס(.  מלקולם  של  ברוחו  גזעית 
ופוטרה. היא פנתה לבית המשפט ותבעה את המעביד בין השאר בשל אפליה 
מחמת גזע. בית המשפט דחה את תביעתה. סגנון שיער, הוא נימק, איננו 

חלק בלתי נפרד מן הזהות הגזעית.44
או דמיינו מקרה שבו המעביד מבקש מהעובד, עורך דין במשרד עורכי דין 
גדול ויוקרתי, להוריד את מדבקת הריינבואו, סמל הגאווה ההומוסקסואלית, 
מן התיק שלו, ובכלל — לא להחצין בדרכים אחרות את זהותו החד־מינית. 
אבל  הומוסקסואלים,  עם  בעיה  שום  למעביד  אין  עקרוני  באופן  כמובן, 
המקצועית  התדמית  לטובת  וזאת  הזאת,  בזהות  לנפנף  צורך  אין  לגישתו 

והסולידית של המשרד.45
מיעוט  הבאים מקבוצות  מעובדיהם  דורשים  הלכה למעשה המעבידים 
ממרגליהם:  המפעילים  שדורשים  מה  את  בדיוק  מוחלשות  מקבוצות  או 
לא להתבלט. הם תובעים מהם לעבור כרגילים, כדיילת או כעורך דין מן 
שהדרישה  זו,  תובנה  רלוונטית.  לא  לב  תשומת  מושכים  שאינם  השורה, 
מעובדים להיטמע מטילה עליהם עול שאינו שונה או פחות בעוצמתו מהעול 
עול  להטיל  צידוק  קיים  האם  לבחון  מאתנו  דורשת  מרגלים,  על  שמוטל 
כזה על עובדים מקבוצות שנחשבות חריגות. צידוק כזה איננו בנמצא. כפי 
שנוכחנו לעיל, הזהות שעוטה עליו המרגל הופכת בהדרגה לחלק מזהותו. 
לכן, בקשה מעובדים מזרחים להשתמש בהגייה פחות מזרחית תהיה בבחינת 
פגיעה ברכיב ליבה של זהותם והתערבות בחירויותיהם הבסיסיות. מעבידים 
כבד,  חוקתי  נטל  להרים  יצטרכו  אחרותם  את  להצניע  מעובדים  שידרשו 
המצדיק פגיעה בזכויות בסיסיות. לטענתי, יש לראות דרישות כאלה כפוגעות 
בשוויונם של עובדים מקבוצות מוכרות בדיוק כמו כל אפליה אחרת על רקע 
זהות מינית, גזעית וכולי. כך, אם היום החוק אוסר על יחס רע לעובד בשל 
מוצאו, לפי הצעתי יש לפרש את החוק ככולל בתוכו גם הגנה מפני הדרישה 
מעובד להצניע את מוצאו. דרישה כזו תוכר גם היא כאפליה על רקע מוצא.
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 covering :קנג'י יושינו מכנה דרישות כאלה של מעבידים בשם ההולם
— כיסוי.46 ממש כמו מרגלים שצריכים סיפור כיסוי כדי שהחברה שאליה 
חדרו תאפשר להם לפעול בחופשיות, האדם החריג צריך לכסות על השוני 
שלו בחברה הדוחה את החריגות. כך למשל, הגבר ההומוסקסואל יניח תצלום 
של עלמה מצודדת על שולחן משרדו כדי לתת את הרושם שיש לו בת זוג 
הומוסקסואלים  העוינת  ארגונית  בתרבות  לו  יבולע  פן  "נורמלי",  ושהוא 
"מוחצנים". בדומה, השחור או השחורה העובדים באמריקה התאגידית לא 
אורחותיהם  את  "להלבין"  לפחות  מצופים  אבל  גזע,  המרת  לעבור  יכולים 
)המקבילה הישראלית היא "להשתכנז"(. נשים שחורות רבות נוהגות להחליק 
את שערן המקורזל, וגברים נמנעים מלדבר בהגייה שתיחשב שחורה מדי או 
שפת רחוב. בני קבוצות הסובלות מסטיגמה וסטריאוטיפים שליליים צריכים 

לכסות על זהותם האמיתית כדי להשתלב ולזכות ביחס שוויוני.47
טענתו של יושינו היא שכאשר חושבים על זהות, קשה מאוד להפריד 
בין "פנים" ל"חוץ". לאדם קשה מאוד לשמר תחושת זהות פנימית כאשר 
הוא נדרש לכסות את עצמו בזהות לא לו. הכיסוי משפיע על האופן שבו 
אחרים רואים אותו, אך גם על האופן שבו הוא רואה את עצמו )הן כשהוא 
משתקף בעיני האחרים, הן כשהוא מביט על עצמו במראה( — וההשפעות 
הללו מחלחלות, אם אפשר לומר כך, פנימה. החוץ שותף בכינון הפנים, ולכן 

האדם, בהדרגה, הופך לדמות שאותה הוא מגלם.
יושינו ממשיך וטוען כי אם אנחנו מחויבים באמת לשוויון, אנו לא יכולים 
לדרוש מאנשים להסוות את זהותם או לגלם תפקיד. מנקודת המבט של איסור 
אפליה, לטענתו, יש כאן שלוש בעיות. ראשית, בהשוואה לחברי הקבוצה 
הדומיננטית, על חבר הקבוצה המודרת והדחויה מוטל נטל גדול יותר, נטל 
יומיומי, לגלם את סיפור הכיסוי ולא לחרוג ממנו.48 שנית, אם סיפור הכיסוי 
בעצם  הרי  עצמו,  את  חווה  הפרט  שבו  האופן  על  וישפיע  פנימה  יחלחל 
הומוסקסואלים, שחורים,  השווה של  זהותם  את  לא ממש מכבדים  אנחנו 
ערבים או נשים; אנחנו דורשים מהם להשתנות, להפנים את ההוויה, הערכים 
והנהגים של התרבות הדומיננטית, ובעצם לא מקבלים אותם כפי שהם, בני 
קבוצת מיעוט, אלא את הגרסה המוסווית והמרוככת שלהם. ושלישית, אנחנו 

מבקשים מהם להפנים את התפיסה המתייחסת אליהם כנחותים.
הדרישה לתפקד תחת סיפור הכיסוי הופכת את בן המיעוט המודר למעין 
סוכן כפול המתקיים בין שני העולמות שסביבם הוא מתמרן — הוא נמצא 
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קצת פה וקצת שם, ובעצם לא פה ולא שם. הן הסוכן הכפול והן בן הקבוצה 
המופלית מקיימים מעין "בקרת רושם" )impression management(,49 מכיוון 
הדין שתיארתי  עורך  מזהותם.  מסוים  חלק  לנטרל  נדרשים  הם  זמן  שבכל 
קודם נדרש על ידי החברה להיות כזה שלפעמים הנאמנות שלו היא לזהותו 
המינית ולפעמים למקום העבודה, ובעצם נמנעת ממנו האפשרות להתנהל 
בעולם החברתי לפי האופן שהוא מבין את עצמו, ולחיות את חייו בהתאם 
לכיוון שבחר ובצורה ליניארית וקוהרנטית ככל האפשר בעולם חברתי מורכב 

ממילא.
כמו במקרה של גברים ארוכי שיער ושל נשים שחורות שמחמצנות את 
החברתיים  לכוחות  לגיטימציה  מעניק  המשפט  כאן  גם  לבלונדיני,  שיערן 
הרגלי  את  ולשמר  יציב  חברתי  סדר  על  לשמור  החותרים  השמרניים, 
ההסתכלות שלנו באין מפריע. המשפט תורם כאן לכינונם של אנשים שאין 
להם הזדמנות להיות נטועים בזהות קוהרנטית, כחלק מקבוצה מזוהה, כיוון 
שהם נדרשים לכפל נאמנויות וזהויות, ולתפקוד בתוך שני עולמות שנכפה 

עליהם להישאר נפרדים ושאינם חיים בשלום זה עם זה.
להיות  נכון  זה  יהיה  לא  הזדמנויות  שוויון  של  התכלית  השגת  לשם 
עיוורים להבדלים, אלא יש צורך להכיר בהם, לפתח דרכים מוסדיות להכיל 
אותם, ודווקא מתוכם למֵתן את הדעות הקדומות והסטריאוטיפים המובילים 
נטיות  עם  אנשים  בין  או  הגזעים  בין  לשוויון  מחויבות  מפלה.  להתנהגות 
מיניות שונות תובעת לקבל אותם ולהכיל אותם, גם אם הם נראים שונה, 
מדברים שונה או בעלי טעמים שונים. אין לפרש את עקרון השוויון ואיסור 
"גזע".  או  "מין"  כמו  מופשטות  קטגוריות  על  מגנים  הם  כאילו  האפליה 
עקרונות אלה מגנים על אנשים בשר ודם, ושוויון אמיתי משמעותו קבלת 
בגופו  הטבועה  זהותו  על  הגיי(  או  )האישה, השחור  המופלית  הקבוצה  בן 

ובאורחותיו.

ח. לי ום

בהציבי זה לצד זה את עולם הריגול ואת עולם דיני איסור האפליה, ביקשתי 
להראות כי הדינמיקה של חרדת סיווג הזהויות מוצדקת בהקשר של ריגול, 
אך פסולה בהקשר של דיני איסור האפליה. אם בעולם הריגול טבעי שהחברה 
זהותו של המרגל, הרי בדיני איסור אפליה יש  הנחדרת תרצה לפענח את 
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לתת לגיטימציה ומקום לזהויות הפורעות את הסדר החברתי ומטשטשות את 
גבולות המין או הגזע. אם בעולם הריגול ההתחזות לבן חברה ולאום אחד 
היא התחזות פסולה שאין לגלות סובלנות כלפיה, הרי בעולם דיני איסור 
האפליה אין לראות את חציית הגבולות הזהותיים כתעתוע פסול, ויש לקבל 

את תביעותיהם של עובדים שפוטרו בשל זהותם הקשה לסיווג.
עוד ביקשתי להראות כי כמו מרגלים, בני קבוצות מיעוט נדרשים לאמץ 
באורחותיהם כיסוי המסווה את זהותם, וכי אימוץ כזה חותר תחת מטרותיהם 

של דיני איסור האפליה.
בשתי ההקבלות שערכתי בין עולם הריגול לעולם האפליה ביקשתי להסב 
את תשומת הלב לדינמיקה הבעייתית שבה כוחות חברתיים שמרניים חותרים 
הומוגנית  חברתית  או  ארגונית  ולסביבה  זהותית,  ליציבות  בסיווג,  לקלות 
להכרה  זוכה  לא  גם  ולכן  מזיקה  כבלתי  נתפסת  זו  חתירה  האפשר.  ככל 
משפטית. כוחות כאלה מולידים דרישות מן הפרטים בחברה להיות שקופים 
הדומיננטית  בתרבות  להיטמע  או  גזעית,  או  מינית  מבחינה  לסיווג  וקלים 
ומקבלות  המשפט  ידי  על  בהבנה  מתקבלות  הללו  והדרישות  לבלות,  ולא 
ישנה  שמועסק  שלחצים  הצורך  די  מזהה  איננו  המשפט  גושפנקא.  ממנו 
את הופעתו או התנהגותו כדי להיות קונפורמי הם לחצים מפלים המסכנים 
לפעול  המשפט  על  מועסק.  אותו  של  האוטונומיה  ואת  האדם  כבוד  את 
לצמצום הפגיעה בחירותם ובשוויונם של מי שחורגים בהופעתם החיצונית 
את  לגבות  במקום  הדומיננטית.  התרבות  של  מציפיותיה  באורחותיהם  או 
שזהותם  מי  על  להגן  המשפטיים  ההסדרים  על  לקונפורמיות,  הדרישה 
הנלווית  הפגיעה  כי  ולזהות  מתעתעת  או  מאתגרת  הגזעית  או  המגדרית 
לדרישות היטמעות על רקע מין, גזע, אתניות, מיניות וכולי — איננה שולית, 
אלא מגיעה עד ליבת הווייתם של מי שממילא נחשבים שונים וחריגים, בדיוק 

כמו אפליה מינית או גזעית במובנה הקלאסי.

�

ראו, ס' 2)ג( לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, ס"ח 38. הסעיף   1
קובע כי מותר למעבידים להתחשב בזהויות המוגנות כאשר הדבר נובע מאופיים או 

ממהותם של התפקיד או המשרה.
שם.  2
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