
והפסיקההחקיקהחידושי-מיןעבירות

*סטרשנובאמנוןהשופט

מבוא

,ישראל-במדינתהפליליבקודקסחשיבותורבנרחבמקוםיוחדהמיןעבירותלנושא
שלהיותןמלבד.האחרותהפליליותהעבירותכאלאיננהאליוההתייחסותכיודומה
מהוותהןכן-ועלמקובלתומשפטיתחברתיתמנורמהחמורהסטייהבגררהמיןעבירות
במיוחדחזקאמוציונאלימטעןשכאלהלעבירותמתלווה,הפליליהחוקעלעבירה
,ביותרבולטתקשורתילסיקורזוכותמיןבעבירותהמשפט-בתיהחלטות.ביותרורגיש

הענישהרמתאומיןבעבירותנאשמיםזיכוי.חריפהלביקורתגםתכופותולעיתים
גםהיאנחלתם.שוניםולפרסומיםתקשורתילדיווחנרחבכרמהוויםאלהבעבירות
התקיפהקורבןעללהגןמטרהלעצמםששמושוניםארגוניםמצדוהתייחסותביקורת
כנגד,הולמתתמידלאאםגם,נוקבתבצורהולמחות,כאחדוילדיםמבוגרים,המינית
.עליהםמקובלותשאינןהמשפט-ביתהחלטות

כגון,מיןמעבירותבחומרתןנופלותשאינןעבירותהעונשיןבחוקקיימות,לכאורה
עם.ועודישעוחסריישישיםשודלרבותשודמעשי,לקטיניםוהפצתובסמיםסחר,רצח

הענישהורמתהשפיטה,החקיקהכלפיבוטיםכהוהתייחסותביקורתנשמצולא,זאת

בודדזיכוי,ואתלעומת.רחובהפגנותשלבדרךולאבתקשורתלא,אלהבעבירות

ברחביהשוניםהמשפט-בתימולסוערותהפגנותאחריוגררמיןעבירותשלבמקרה

השיפוטערכאותעל,הוגנתבלתירבהובמידה,חזקההשפעהליצורבמגמה,הארץ
.שכאלהרגישותבעבירותהדנות
תיקוניםלביצועושובשובהמחוקקנזקקהאחרוןהשניםבעשורכי,איפואייפלאלא

הינההבולטתהחקיקהמגמת.מיקבעבירותהעוסקהעונשיןבחוקחלקבאותומפליגים

,המיןעבירותשללצידןבחוקשנקבעהמירביהעונשבמידתמשמעותיתהחמרהבכיוון
בעבירותנאשמיםשללהרשעתםלהביאכדיבהשיהיההראיותבדיניהקלהעםבבדבד
.הסיועדרישתביטולכגון,מין

-ז"התשל,העונשיןלחוק345סעיףלפיאינוסלעבירתהמירביהעונש,לדוגמאכך

.המחוזיהמשפט-ביתשופט*
הדץ-פסקשניתןלפנינכתב,1994מרץבחודש4'מסבגיליוןשפורסםכפי,המקוריהמאמר** .בשומרתהאונסבענייןהפסיקהעלעדכוןהוסףזהבמאמר.בשומרתהאונסבעניין
.1977-ז"התשל,העונשיןלחוק"לפרק'הסימן1

265



סטרשנוב'א266

לה)החוקיתוקן1988בשנת.מאסרשנות14היה(המקוריהחוק:להלן)21977

"
:

.מאסרשנות16עלהועמדאינוסעבירתבגיןהמירביוהעונש,(1988משנתהתיקון
,בנשקאיוםכדיתוךכגון,מחמירותבנסיבותבאינוסהעוסק(ב)345סעיףהוסףלחוק

הועמדהמירביהעונששאזי,באישההתעללותתוךאו,נפשיתאוגופניתחבלהגרימת

.מאסרשנות20על
הגדרותמתןתוך,(1990משנתהתיקון:להלן)נוספת4פעםהחוקתוקן1990בשנת
."סדוםמעשה"ו"בעילה"כגון,כראויבעברהוגדרושלאמושגיםלמספרמדויקות

.במשפחה5מיןבעבירותהעוסקמיוחדסעיףזהבתיקוןהוסף,כן-כמו
,בפסיקהוהןבחוקהן,והחידושיםהרפורמהעיקריאתלסקורהיאזורשימהמטרת
.אלהחקיקהתיקוניבעקבותהמסתמנתהמגמהעלולהצביע

הסיועדריסותביטול

-ביתשלדעתו-שיקולאתלהגבילשמטרתו,הראיותמדיניכללהינההסיועדרישת
קטין,לעבירהשותףשל,לדוגמא,יחידהעדותעלבהסתמךנאשםבהרשעתהמשפט
עדשנהגהמשפטיהמצבפי-על.מיןבעבירתמתלוננתאוהמשפט-בביתמעידשאיננו
בעבירהנאשםלהרשיערשאיהיהלאהמשפט-בית,מיןבעבירותהסיועדרישתלביטול
וכלמכלדחהאםואףהמתלוננתשלבעדותהמסויגובלחימלאאמוןנתןאםגםשכזאת

ולאהפסיקהיצירשהיתה,הסיועדרישת.מהימנהוכבלתיככוזבתהנאשםגירסתאת
,מעטיםלאנאשמיםשללזיכויםוהביאהמשמעית-חדהיתה,המחוקקשלידיומעשה
המשפט-ביתלדעת.להםשיוחסוהעבירותאתביצעוהםכיבעלילהיהשנראהלמרות
:ימיםבאותםהעליון

:וברורבעלילנראההואמסייעתלעדותמיניתעבירהוקוקהשבגללוהטעם"

יכולאתהשאי"עדותבגדר,תמידכמעט,היאהמתלוננתשלשעדותהמפני
בנמצאהגנהעדיואין,רואהאיןבהסתרנעשיםאלהלבינה-בינומעשי."להזימה
.6"הנחשדהחףשללעזרתושיחושו

מןועברוחלפו,הסיועדרישתביסודשעמדואחריםטעמיםכמו,זהטעםכי,דומה
לעניין,הכנסתשלהפניםוועדתומשפטחוקהחוקהועדתשלמשותפתועדה.העולם
דרישתאתלבטלהמליצה,אלונישולמיתהכנסת-חברתבראשות,אונסבמקריהטיפול
.זולעדותכלשהוחיזוקשלבדרישהולהמירהמיןבעבירותמתלוננתלעדותהסיוע

לסעיףהבאהנוסחהוצעהראיותפקודתלתיקוןהממשלהמטעםהחוק-בהצעת
:הראיותלפקודת(ב)54א

.226ז"התשלח"ס2
.62ח"תשמח"ס:שתוקןכפי3
.196ן"חשח"ס:שתוקןכפי4
.לחוק351סעיף5
.1860,1862(3)ז"טר"פ,מ"הי'נסעדיה62/207פ"ע6
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לא,1977-ז"תשל,העונשיןלחוק'ילפרק'הסיטןלפיענירהעלבמשפט"
הראיותבחומרמצאאםאלאנפגעשליחידהעדותסמךעלהמשפט-ביתירשיע

.ז"לחיזוקהדבר
.המוצע8התיקוןלנוסחבאשרדעות-חילוקינפלו,החוק-בהצעתבכנסתהדיוןבמהלך
:לפיההגישהאתייצגקל5נר'מהכנסת-חבר

"מהדבר"-ההשארתאו"מהדבר"-המחיקתשלהענייןביןהתלבטתי..."
זהאתלעשותזאתבכללמסקנההגעתי...דברשלובסופו,הסיועבמקום
משרדהצעתלפי,הנוסף"מהדבר"-האתשעהלפיולהשאירבהדרגה

."המשפטים
כלראייתיבחיזוקצורךיהיהלאולפיה,שונההיתהאלוני'שהכנסת-חברתשלדעתה
:בכךודימיןבעבירותהנפגעשללעדותושהוא

אותוהניעמההדין-בהכרעתיפרטהנפגעשליחידהעדותפי-עלשהשופט"
."זובעדותלהסתפק

והיא,קולות29מולקולות37שלבכנסתלרובזכתהאלוניהכנסת-חברתשלהצעתה
.החוקבתיקוןביטויהאתלבסוףשקיבלה
:לאמורקובע1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיותלפקודת(ב)54אסעיף

,העונשיןלהוק'ילפרק'הסימןלפיעבירהעלבמשפטמשפט-ביתהרשיע"
הניעמההדין-בהכרעתיפרט,הנפגעשליחידהעדותפי-על,1977-ז"התשל
.9"זובעדותלהסתפקאותו

מיןבעבירותהסיועדרישתאתכלילביטל,הראיותבדיניזהמפליגשינויכילקבועניתן
כגון,המתלוננתשללעדותהכלשהומסוגראייתיתתוספתכלעודמחייבאיננוואף

."לחשוקהדבר"או"מסףמהדבר"
בהכרעתלפרטהשופטעללפיההראיותלפקודת(ב)54אבסעיףהדרישהכי,דומה

מסשמאאועודףסרחבבחינתהינה,זויחידהבעדותלהסתפקאותוהניעמההדין
.ממששלמשמעותכללהשאין,גרידא,שפתיים
,לחיסטירתאואופנייםגניבתשל,יחסיתפעוטותבעבירותגם,הדבריםמטבע

ובכלרעותהפניעלאחתעדותהעדפתעלהמשפט-ביתהכרעת,לעיתים,מבוססת

חלההשופטעל.האחרתאתולדחותאחתעדותלאמץהניעומהלנמקהשופטעלמקרה
הגיוניתמבחינההגיעכיצדההנמקהחובת,שבשגרהוכדברדין-הכרעתבכל,איפוא
מפורשתכקביעהבתקנתםמחוקקים,איפואהועילומה.הגיעאליהלתוצאהוסבירה
אףהמחוקק.מדיןעליהיושביםשופטיםשלחוקםלחםממילא,שהינה,בחוקשכזאת

.1477ח"ה,1980-מ"תש,(6'מס)הראיות'פקלתיקוןחוקהצעת7
.3427(ב"התשמ)כהכ"ד8
.197ב"תשמח"ס:שתוקןכפי9
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אךתהיה,הרשעהלצורך,מיןבעבירותנפגעשליחידהבעדותהסתפקותכידרשלא

חיקוקבהוראותתכופותלעיתיםנוהגשהואכפי,"שיירשמומיוחדיםמנימוקים" אחרות15
.
השופטאתהביאואשר,בריאוהיגיוןישרשבשכלושיקוליםנימוקיםאותםלאכלום
להסתפקאותוצו"הנ"שגםהם,לאמיתההאמתאתדוברתשהמתלוננתמסקנהלכלל
מדוע,ראשית"כפולה"הנמקהחובתכאןחלהשמאאו?החוקכלשק,"זובעדות
בעדותלהסתפקהחליטמדוע,ושנית,דווקאלמתלוננתלהאמיןהמשפט-ביתהחליט

?זומהימנה

,מהוויםשהםעד,בזהזהושלוביםלחלוטיןזהיםהינםאלהנימוקיםכי,סבורני
בגרסההסתפקותלביןלגופהבגרסהאמוןביןהפרדהכל.אחתמקשה,ולמעשהלהלכה

.למדימלאכותיתהינה-במשפטהרשעהלצורך,בילתהואין,זו

איחס
"בדיןשלא"בעילה

"כדיןשלא"אישהבעילתעלאיסורהטיל,1936,הפליליהחוקלפקודת(1)152סעיף
)UNLAWFUL(.בנוסחשהוצא,1977-ז"התשל,העונשיןבחוקהוחלפההפקודה

(1)16סעיףלפי,77.6.7ביוםהכנסתשלומשפטחוקהחוקהבוועדתשנקבעמאוחד

.ח1948-ח"תש,והמשפטהשלטוןסדרילפקודת
שגגהנפלה,האינוסעבירתאתשהגדירהעונשיןלחוק345סעיףבניסוחכי,דומה

,אדחההבועל"אדםשלבמקרהאךתתקייםהאינוסעבירתכימשנקבע,המחוקקמלפני
פי-עלוחוקיתמותרתהינהבעלהידי-עלאישהבעילתכי,ללמדך."...אישתושאינה
שלישן-החדשונוסחוהעוולהלתיקוןהמחוקקנזעקמהרהעד.החוקשלזהשגוינוסח
.2נ"...כדיןשלא,אסטההבועל"היההחוק

פ"בע."כדיןשלא"המונהפרשנותלענייןמחלוקתעוררזהמתוקןנוסחגםאולם

,אינוסשלבעבירה,היתרבין,המחוזיהמשפט-בביתהמערערהורשע,4ן"מ.נכהן
כיטעןהמערערשלסניגורו.בכוחשימושותוךרצונהכנגדאישתואתשבעללאחר
המשפטפי-עלשכן,"כדיןשלא"בעילהאיננהבעלהידי-עליהודיהאישהבעילת
עומדתזוחובהומול,"יגרעלאועונתהכסותה,בשארה"תורהמדיןהבעלחייבהעברי
.בעלהעםאישותיחסילקייםהאישהשלחובתה

,העליוןהמשפט-ביתידי-עלוהןהמחוזיהמשפט-ביתידי-עלהןנדחתהזוטענה
.האדםכבודשליסודעקרונותעלגםכמוהעבריהמשפטהוראותעלבהתבססוזאת

368תקנה;1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק(א)153סעיף:לדוגמא10

.1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות
.226ז"התשלת"ס11
.113ח"התשלח"ס12
.281(3)ה"לד"פ,י"מ'נכהן80/91פ"ע13
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אין,לעילכמבואר,תורהמדיןהבעלחובותמולכילמסקנההגיעהעליוןהמשפט-בית
לבעלהלהתמסרהאישהעלמקבילהחובההמטילההוראה,בתלמודלאואףבמקרא

.לרצונהבניגוד
:התלמודחכמיפי-על

אינולהיבעלהאישהסירובאםוגם,בכפייהאישותיחסילקייםאיסוריש"
אוכמורדתשתיחשב,להיותעלולההתוצאהכיאם,אותהכופיםאין,מוצדק
.ו'"הנישואיןפי-עללהשיש,זכויותשתאבד

הגיעאליההמסקנהכי,עודמדגישהעליוןהמשפט-בית

ולאחופשיכאדםהאישהכבודשלהיסודעקרונותעםגםאחדבקנהעולה"
לדאבון,אשרעקרונות,ועדיןרגישכהבענייןבעלהלחסדיהנתונה,כשפחה

.,5"בעולםומתקדמותנאורותמדינותשלובפסיקהבחקיקהמומשולא,הלב

אשםלהיותיכולאינוהבעללפיהההלכהבאנגליהשלטהמכברלאעדכי,יצוין
האישהמסרההנישואיןוחוזהההדדיתההסכמהידי-עלשכן,אישתואינוסשלבעבירה

נותקלאהנישואיןקשרעודכלבהלחזוריכולההיאואין,בעלהלרשותעצמהאת
.(!כך)

להימצאיכולגםיכולבעלכיוקבעהערעוראת,איפואדחההעליוןהמשפט-בית

.החוקיתבאישתואינוסעבירתבביצועאשם
"כדיןשלא"המליםהושמטו,1988בשנתשתוקןכפי,345סעיףשלהחדשמנוסחו

עובר,אישהכל,דהיינו"אישהבועל"האדםלהןוהנסיבותהמקריםאתמפרטוהחוק

:החוקלהצעתההסברבדבריכנאמר.אינוסשלעבירה

העומדת,לבעלמיוחדתהגנהאיןהאינוסבעבירתכימכללאדעתגילויישבכך"
ואיןהמשפחתיהתאבתוךגםאלימותעםלהשליםאין...הנישואיןקשרבשללו

.,6"כורחה-בעללולהיבעלבעלהבידישבויהאישה

"בעילה"היסוד

החוקבפקודתגםכמו,המקוריהחוקהוא,1977-ז"התשל,העונשיןחוקשלבנוסחו

שלהאשמההוכחתלצורךהנדרש"בעילה"היסודהוגדרלא,לושקדמה,1936,הפלילי
הוכחתלצורךכיקבעךהעליוןהמשפט-ביתפסיקת.לחוק345סעיףלפיאינוס

שלמינה-איברלתוךהנאשםשלמינו-איברשלחדירהלהוכיחהתביעהעל,הבעילה
.כלכדהלקיתהדירהולו,האישה

.288'בע,שם14
.291'בע,שם15
.301,ו"התשמ,1797ח"ה16
.598(2)א"לר"פ,מא'נבלהק76/809פ"ע17
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הוכחתדרךלגבים"הרמבדבריעלכהןחייםהשופטמסתמך!י7"מ.נבליליפ"בע

:לישנאכהאי,החדירהיסוד

אלא;בשפופרתכמבחולבזהזהשהערוהמנאפיםלראותנזקקיםהעדיםאין"
;זובראיהנהרגיםאלוהרי,הבועליםכלכדרך,זהעםזהדבוקיםאותםמשיראו

הלכות,ם"הרמב)"שהערהזוצורהשחזקהמפני,הערהלאשמאאומריםואין

.(ס"י,'אביאהאיסורי
:כהן'חהשופטלדברי

שלאין-בלעדיו-אלמנטהיאההעראהתורהבדיןגםכישאםהרואותעינינו"
מןלהסיקהישאלא,המפורשתבהוכחתהצורךאיןהאסורההבעילה
.'8"...הנסיבות

-לאיברהגבריהמין-איברשלהחדירהבתחילתדי,בפסיקהשנקבעוהמבחניםפי-על
כתוצאהכילהוכיחצורךאין.אינוסבעבירתהרשעהלבססכדי,האישהשלמינה

קרוםכאשרגםבאינוסהרשעהותיתכן,העבירהקורבןשלבתוליהנקרעומהחדירה
לאהבתוליםקרוםכיעולהומקצועיותרפואיותדעת-מחוות.בשלמותונותרהבתולים

וזאת,מלאהחדירהשלבמקרהלאגםולעיתים,בלבדחלקיתחדירהשלבמקרהיינזק

.ספציפימקרהבאותו,והגבריהנשי-המין-איברישלהאנטומיבמבנהבהתחשב
שלהבתוליםשקרוםלמרות,אינוסבעבירותנאשמיםהורשעומקריםבמספר,ואכן

.!נפגע9לאהנאנסת

"בעילה"ההגדרת

שמובנה,"בעילה"למונחברורההגדרהעדייןמוצאיםאין1988משנתהחוקבתיקון
מצאנו,זאתעם.האישהשלהמין-איברלתוךהגברשלהמין-איברהחדרתהואהפשוט

:כדלהלןהגדרה,"מיניתתקיפה"שכותרתו,המתוקןלחוק(ג)348בסעיף

הנסיבותבאחת,אדםשלהטבעתלפיאואישהשלהמין-לאיברחפץהמחדיר"
."אונסכדיןדינו,345בסעיףהמנויות

עובדותפי-על.2""מ.נממחאתפ"בעהעליוןהמשפט-ביתידי-עלנדונהזוהגדרה
נשיםשתישלהרפואיתבדיקתןאת,במקצועוכללירופא,המערצרניצל,המקרה
בעבירתהמחוזיהמשפט-בביתהורשעהמערער.מינן-איברלתוךאצבעותיווהכניס
ממגמתה,העליוןהמשפט-ביתלדעת.העליוןהמשפט-בביתאושרהוהרשעתו,אינוס

.603'בע,שם18
לא-צימרמן'ני"מ93/185(א"ת)פ"ת;פורסםלא-חנניה'ני"מ91/394(א"ת)פ"ת19

.פורסם
.104(1)מזד"ת,י"מ'נממחאת92/3907פ"ע20
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מןחלקאודומםהואיהיה,העצםהחדרת"כיהמסקנהעולהזהבמקרההחקיקהשל

"חפץ"המונחאתלפרשהמשפט-ביתראהכן-ועל,"בסעיףהנדוןהנושאהואהחי
.האצבעכגון,הגוףמאיבריאיברגםבחובוככולל

:העליוןהמשפט-ביתלקביעת

לשם-ההחדרהכי,שהוחדרדברלכלמתייחסזהבהקשר"חפץ"שמובןאך"
לשלוףרצואותוהאיסור.שלהכובדמרכזהיא-רגילהלבעילההשוואתה

אתהיווהההחדרהאמצעילא.אינוסבדרגתלהעמידהכדיהמיניתהתקיפהמתוך
העולההמסקנה,אחרותבמילים.עצמהההחדרהאלא,האיסורשלהלוז

האיסורהרחבתשלבמרכזהעמד"חפץ"-הלאכיהיאהחקיקהשלממגמתה

.י2"עצמהההחדרהאלא,החדשהחקוק
שלהמין-לאיבראצבעהחזירתכי,למסקנההעליוןהמשפט-ביתהגיע,כן-עלאשר

הפניהתוך,לחוק(ג)348בסעיףדאזהגדרתהפי-עלאינוסעבירתמהווה,האישה
.לחוק345לסעיף

סעיףלשון.אחרתאפשריתפרשנותלהציע,הכבודבכל,אנומבקשיםזולקביעה
."...האישהשלהמין-לאיברחפץהמחדיר"עלומדברתביותרברורההינה(ג)348

:נפרדיםיסודותבשניהמדובר,דהיינו

להסיקאיןכיודומה,המוחדרהחפץמהות-והאחר,ההחדרהעצם-האחד
.משנהוכלפיהאחדמהיסוד
לא,איזכורכלאין,דינו-בפסקהמשפט-ביתמתייחסאליה,החוק-בהצעתגם

.האדםשלגופומאיבריאיברגם"חפץ"במונחלהכליללכוונה,במשתמעולאבמפורש
שלהחדרהכלתכלול'בעילה'הגדרת"כימפורשותנאמר,החוק-להצעתההסברבדברי
שלהטבעתלפיאוהמין-לאיבריחפץהחדרתוכןהאישהשלגופהלניקביהמין-איבר

.22"האישה
מןחלקגם"חפץ"במונחלכלולקושי,לדעתנומתעורר,טהורהבלשניתמבחינהגם

סובל,המילתבשפתוביןהעםבפיבין,השגורהבלשוןזהמושגשלמובנואםספק.החי
.שכזאת23מרחיבהפרשנות
הםאםגם,בחוקלהגדרהאולמונחלתתישבופליליבמשפטהמדוברכילשכוחאין

אם,הדבריםאמוריםוכמהכמהאחתעל.ודווקנימצמצםפירוש,פניםלפעימשתמעים

,העליוןהמשפט-ביתידי-עלשפורשכפי,"חפץ"המונהשלמרחיבהפרשנותשלבדרך
שלעבירהלעומת,מאסרשנות16המירבישעונשהאינוסבעבירתהמערערהורשע

מאסרשנותשלושהיה,עתבאותה,בחוקלצידהקבועשהיהשהעונש,מיניתתקיפה
.בלבד

.107'בע,שם21
.303'בע,16הערהלעיל,1797ח"ה22
באוצרהגדרהגםראה."מצרך,מכשיר,גוף,עצם"כחפץמגדיר,שושן-אבן'אחדשמילק23

."כלי,מטלטלדבר":כנעני"העבריתהלשת
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,(ג)347בסעיףהמופיע"סדוםמעשה"להגדרת"בעילה"המונחהגדרתביןהשוואה
"סדוםמעשה"בשיעסוקהמתאיםבפרקתידון,החוקהצעתלנוסהגםהתייחסותתוך

כפי,"חפץ"-הבהגדרתהחימגוףאיברשבהכללתהניכרהקושיעלהיאאףומלמדת
.ממחאתדין-בפסקשנקבע

המונחאת,לראשונה,המחוקקהגדירוהפעם,נוספתפעםהחוקתוקן1990בשנת

:כדלהלן,ממצההגדרה"בועל"

.ע"האישהשלהמין-לאיברחפץאוהגוףמאיבריאיברהמחדיר-"בועל"
שהואכלחפץאו,אצבעכגון,אחראיברכלאוהמין-איברהחדרת,מעתהאמור
.אינוסמעשהבבחינתתיחשב-האישהשלהמין-לאיבר
לאחר,בחוקההגדרהלתיקוןערהיהממחאתבענייןשדןבעת,העליוןהמשפט-בית
איברהחדרתוהןחפץהןמעתהכוללתשהיאכך,שבפניוהדיוןנשואהמקרהאירוע

הבהרה"כן"מחשהתיקתאתלראותישכי,המשפט-ביתקבעזאתאףעל.הגוףמאיברי
.25"כחידושולא

אישהגםלהרשיעמניעהכלתהיהלא,הקייםהמשפטיהמצבפי-עלכי,יצוין
בביצועלעברייןשותפההינההאישהאםקיימתכזאתאפשרות.אינוסשלבעבירה
כלאחרתבדרךלוסיועאושידולו,הקורבןהתנגדותעלהתגברותטץ-עלהאינוסמעשה
היאנוספתאפשרות.(העונשיןלחוק26'סראה)והסיועהשותפותדינימכוח,שהיא
אואצבעהחדרתידי-על,דהיינו,עצמאיבאופןהעברייניתידי-עלהאינוסמעשהביצוע
.הקורבןשלהמין-לאיברחפץ

"התעללות"

מחמירהנסיבההמחוקקהוסיף,1988בשנתשתוקןכפי,החוקשלהחדשבנוסחו
בזמן,המעשהלפני,באישההתעללותתוך"האונסשלדינוכיבקובעו,האינוסלעבירת
הגורר,"רגיל"אינוסממעשהלהבדיל,מאסרשנות20יהיה"אחריואוהמעשה

.מאסר26שנות16שלעונשבעקבותיו
אחדבמקוםרקבחוקונזכרחדשהינוהעונשיןבחוק"התעללות"במונחהשימוש

המושג.לחוק368גסעיףלפי,ישעבחסראובקטיןהתעללותשלעבירהלגבי,נוסף
התעללותלעניין1955-ו"התשט,הצבאיהשיפוטלהוק65במציףגםמופיעהתעללות
במסגרתזהבמונחלעסוקבבואנולחלוטיןשונההדבריםהקשרכידומהאך,בחיילים
.האינוסעבירת

מעשההנאשמיםשלושתביצעו,אביבז2-בתלהמחוזיהמשפט-בביתשנדוןבמקרה

.והיכוהבסמרטוטפיהאתחסמו,קשרוה,בסלוןשכבלוהתוך,ביתהבתוךבאישהשוד

.196'בע,4הערהלעיל,העונשיןחוק24
.108'בע20הערהלעיל,92/3907פ"ע25
.לחוק(4)(ב)345סעיף26
.פורסםלא-'ואחפרדזיב'ני"מ92/395(א"ת)פ"ת27
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,הביתאתהנאשמיםשלושתמתוךשנייםעזבו,שוניםוהפציםכספהאתששדדולאחר
להתפשטלהוהורההאמבטיהלחדרהמתלוננתאתהובילהשלישיהנאשםואילו

.שללםעםיימלטושהשלושהעדעזרהלהזעיקתוכלשלאמנת-על,ולהתקלחמבגריה
שהמתלוננתלאחר.כןלפניכשבועייםשאירע,אחרשודבמקרהגםהנאשמיםנהגוכך

,אותהבעלוהואהנאשםשלייצרועליוגבר,להתקלחהחלהובטרםמבגדיההתפשטה
.מרצונהשלא

סעיףלפיהתעללותתוךאינוסשלעבירהזהלנאשםייחסההכלליתהתביעה
ביןמוחלטתהפרדהלהפרידהמשפט-ביתראהדינו-בפסק.העונשיןלחוק(4)(ב)345

לבין,ביצועועללהקלמנת-ועלהשודביצועכדיתוך,בסלוןבמתלוננתההתעללות

שימושללאונעשה,מתוכנןהיהשלא,האמבטיהבחדרבהשבוצעהאינוסמעשה

ראשיתביןזהניתוקנוכח.לרצונהבניגודהבעילהעצםלמעט,כוחוללאבאלימות
-נפשיתוביןפעיתבין-לשמההתעללותשלסממניםובהעדר,סיומולביןהמעשה

לזכותהמשפט-ביתהחליט,לאחריואוהאינוסביצועבעתהמתלוננתכלפיהנאשםמצד
באינוס,זאתחרף,ולהרשיעו,התעללותתוךאינוסשלהחמורהמהעבירההנאשםאת

.לחוק(1)(א)345סעיףלפי
קבע,האינוסעבירתלביצועמחמירהכנסיבה"התעללות"הליסודבהתייחסו

:כדלהלןהמחוזיהמשפט-בית

מטבעגלומים,אינוסכמושפלהעבירהביצועבעצםכי,לצייןהמקוםכאן"
ניתןכאשר,העבירהקורבןשלודיכויוהשפלה,ביזוישלהיסודות,הדברים
וחמורהקשהפגיעהמשום,וטבעהטיבהמעצם,שכזאתבעבירהלראות
שלהיסודלענייןכי,בן-על,סבורני.המתלוננתשלובגופהבחירותה,בכבודה

כילהוכיחהתביעהעל,העונשיןלחוק(4)(ב)345בסעיףכנדרש,"התעללות"
אלימותאו,וחמורהקיצוניתהשפלהשלנוספיםיסודותנתווספוהאינוסלמעשה
בהםיהיהאשר,בחומרתםדופןיוצאישהםופגיעהביזויאוומתמשכתאכולות

.28"עצמוהאינוסלמעשהמעברוזאת,משקלכבדתמחמירהנסיבהלהוותכדי

ההסכמה-אייסוד

שלא"אישהשבועלכמי,היתרבין,האינוסעבירתאתמגדירלחוק(1)(א)345סעיף
אחריםלחץאמצעיהפעלת,גופניסבלגרימת,בכוחשימושעקבהחופשיתבהסכמתה

."...מאלהבאחדאיוםאו
מאזהיווה,המקוריהחוקכהגדרת,"רצונהנגד"או"ההסכמה-אי"נושאכי,דומה
מתן.כפרטהאינוסובעכירתבכללמיןבעבירותהעיקריהמחלוקתסלעאתומתמיד

מהנושאיםהם,רעותהפניעלדווקאאחתגרסהוהעדפתאחרתאוזובעדותהאמון
במשפטאמוריםהדברים.השופטשלכתפיועלשהוטלוביותרוהבעייתייםהקשים

.הדין-לפסק11פסקה,שם28
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ככדרך,הנעשותמיןכעבירותוכמהכמהאחתועל,בכללפלילי
~

.וכחשאיותכצנעה,
רבאיננו,הסכמתו-אילביןלמעשההעבירהקורבןהסכמתביןהמרחקתכופותלעיתים

.לכאן,אולכאןההכרעהמלאכתמאודשקשהעד,השערהחוטעלתלויוהוא
שמירהתוךלהיהרגאובכפהנפשהאתלשיםחייבתאישהאיןכי,היאפסוקההלכה

הסכמתה-איתביעאםודי,העבריין-התוקפןלמעשיהתנגדותבהביעהוכבודהגופהעל
.בהתנהגותוביןבמליםבין,המפורשת

אין,בהסכמתהשלאנעשהבהשנעשהבעילהשמעשה,גירסתהשתיאמןכדי"
התנגדותשלהפיסיותהאפשרויותכלאתמיצתהכי,להראותחייבתאישה

באופןהסכמתה-איאתהבהירהכי,שתראהלהודי,להרצויההבלחילבעילה
.נשיאהיפ"בעהעליקהמשפט-ביתכדברי,"התוקףשללתודעתוהגיעהשזו
.%2"מ
אםבהכרחאיננו,הסכמה-איאוהסכמהשלזוועדינהסבוכהבסוגייההמכריעהמבחן
האםהינו,בפסיקהשנקבעכפי,המבחן.המיניהמגעלקיוםהסכיםלאאכןהקורבן
בהחלטייתכן.לולהיבעלממאנתהאישהכי,להביןאולדעתהיהצריךאו,ידעהנאשם
הביעהלאהיאאך,בוחפצהולאהמינילמגעהסכימהלאהמתלוננתבו,מצב
.התוקףשללתודעתוהגיעהשזוכך,ומפורשתברורהבצורהזוהסכמתה-אי

בוחקירהתיקבטיפוליהיהעת,הראשיהצבאיכפרקליטשירותימתקופת,זכורני
בכוחעליהנכפההמעשהכיטענהאשר,חיילתאינוסשלעבירהלחשודיוחסה

הדברקרהלטענתוטך',המתלוננתעםמין-יחסיבקיוםהודההחשוד.ובאיומים
להיבדקנכונותםהביעוהמתלוננתוהןהחשודהן.החופשיומרצונההמלאהבהסכמתה
.נסגרההיק.אמתדובריונמצאונבדקושניהם.(פוליגרף)אמתבמכונת
:%3"מ.נאדרי79/478פ"בעהעליוןהמשפט-ביתידי-עלשנקבעכפי

אך,המערערעםהזההמיניבמגע"רצתהלא"שהמתלוננתלהניחאנימוכן"
שגםכדיבושהיהמוחשיביטוירצונה-לאינתנהאם,עדיין,היאהשאלה
."...להרצויאינושהדברלהביןהיהוצריךיכולהמערער

שלימהבחוף,ב"מארהתיירת,המתלוננתעםיחדהנאשםטייל'93/151(א"ת)פ"בת
לנשקההחלואףמין-יחסיעימולקייםהנאשםממנהביקש,המתלוננתלטענת.א"ת

חששה,זהבשלב.היםשבחוףהמלתחהרצפתעלאותההודףשהואתוך,ולגפפה
אתפתחההיאודבריםאומרובלא,לרצונהבניגודאותהיבעלהנאשםכיהמתלוננת

,אוראלימינימגעעימווביצעהותחתוניומכנסיואתלהפשיללוסייעה,מכנסיוכפתורי
אתנימקההמתלוננת.מרצונהשלאלטענתה,הנאשםאותהבעלמכן-לאחר.ביוזמתה

.52(2)ו"מר"פ,י"מ'נעמיחי91/3179פ"ע29
א"לד"פ,מא'נבוגנים76/277פ"עגםראה.524,528(2)ד"לד"ת,מא'נאדרי79/478פ"ע30

.589(3)ד"לד"פ,י"מ'נהן78/256פ"ע;561,563(1)
.פורסםלא-מומר'ני"מ93/51(א"ת)פ"ת31
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אינוסמעשילשניקורבןבעברשהיתהבכךהנאשםעםהאוראליהמגעלביצועיוזמתה

מהנאשםלמנועקיוותההיאכשבכך,שנהגהכפילנהוגהעדיפהכן-ועל,ב"בארה
.אותהלבעול
ומעשההאינוסמעבירותהנאשםאתלזכותהחליטאביב-בתלהמחוזיהמשפט-בית
:לישנאכהאיוקבע,לושיוחסוהסדום

לפתעחשאשר,דוקא,הנאשםשלראותומנקודתהאירועיםאתלבחוןיש..."
מתחילההמתלוננתכי,כלללכךשהתכווןומבליואתשביקשמבלי,פתאום
לוהיהומנין.הבלעדיתוביוזמתההחופשימרצונהאוואלימינימגעבולבצע
המתלוננתשלהכמוסיםמניעיהאתדעתועללהעלותאולהניחלנאשם

וככל,להביןבהחלטהיהיכולהנאשם...?האירועשלזהבשלבלהתנהגותה
לוהתרצתההמתלוננתכי,הסובייקטיביתמבחינתו,בפועלכךהביןאףהנראה
.32"לחיווריוונעתרה

שמרתפועמת

,17כבני,המערעריםארבעהקיימו,33'ואחבארי'ני"מ92/5612פ"בעשנדונהבפרשה
מיןביחסיהיההמדובר.ימיםכחמישהבמשךוחצי14-כבתנערהעםאינטימייםיחסים
על,המשקבשדותהיתרבין,שמרתבקיבוץשוניםבמקומותשבוצעו,ומלאיםחלקיים
אוכולם,ואחריםהנאשמיםשותפיםהיולהם,המתלוננתשלובחדרהברכב,היםשפת

.מקצתם
כין,להםשיוחסההאיבסמאשמתהנאשמיםאתזיכהכחיפההמחוזיהמשפט-בית

הסכמתה-איעלהנאשמיםאתהעמידהלאהמתלוננתכילמסקנהשהגיעמאחר,היתר
.מיןיחסיעימםלקיים
שיוחסהבעבירההנאשמיםאתוהרשיעהמדינהערעוראתקיבלהעליוןהמשפטבית
!כישקבעתוך,להם

,כמתוארבנסיבותוחציעשרה-ארבעבתנערהעםמינימגעבקיוםשמודהמי"
עדוחציעשרה-ששבניצעיריםארבעהשל,בסידרה,קבוצתימין,דהיינו

אובחדרנוכחיםהיתרכאשר,תורלפלחדראולמכוניתהנכנסים,עשרה-שמונה

כהסכמהשתיקהכיההנחהמןליהנותיכולאינו,החלתדרךפעםמדימציצים

.3'"דמיה
לחוק17סעיףלפיבעובדהטעותשלההגנהטענתשלקיומהלאפשרותבהתייחסו
התעוררהנאשמיםשבקרבלמרותכי,למסקנההעליוןהמשפט-ביתהגיע,העונשין

יחסישכןכללא,אינטימייםקרבהיחסיעימםלקייםמוכנהאיננההמתלוננתכי,חשד

.הדין-לפסק14פסקה,שם32
.[שמרועניין-להלן].(פורסםטרם)'ואחבארי'נהראל"מדעת92/5612פ"ע33
.הדין-לפסק(ה)85בפסקה,שם34
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מהבחינה,המתרחשלגבי"עינייםעצימת"מהםאחדכלאצלהתקיימה,מלאיםמץ
:המשפטית

היסודעםהנמניתנסיבהשלקיומהבאפשרותההכרהבפני'עינייםעצימת'"
עינייםעצימת...הנסיבהשללקיומהבפועלכמודעותכמוה,שבעבירההעובדתי

.35"לידעהמשמעותשוותהינה
להבעובדההטעותהעםהשאלהאת,אורחאאגב,דעתו-בחוותמעוררשמגר'מהנשיא

,כנהלהיותהבנוסף,האובייקטיביתמהבחינהסבירהלהיותחייבת,הנאשםטוען
דעתו-בחוותנוטהשמגרהנשיאכי,דומה.הטענהטועןשלהסובייקטיביתמבחינתו

בעבירתבעובדהטעותשלההגנהטענתכנותשלהסובייקטיבילמבחןבנוסףכי,לגישה
מהבחינה,הנאשםשלהתנהגותוסבירותשלהיסודאתגםלבחוןהראוימן,האינוס

.האובייקטיבית
:כיהיאזובסוגייהשמגרהנשיאשלמסקנתו

השאלותעל-הנשואלהשאירוניתןכאןדרושהאיננהזובשאלהההכרעה..."
איןכי,הבהירותלמעןאוסיףזאתעם.מצואלעתעיוןבצריך-בוהכרוכות

משמשתלפיוהמוסכםהכללמןלגרועבדי,אחרתלהזדמנותהנושאבהותרת

שלקיומה-איאוקיומהעלמסקנההסקתלשםראייתיתבוחןאבןהסבירות
.36"הפליליתהמחשבהאת,הנאשםטענתלפי,השוללתהכנות

שלהאובייקטיביהיסודהכנסתאתוכלמכלדעתו-בחוותדוחהגולדברג'אהשופט

:כימשמעיתחדוקובע,האינוסבעבירתבעובדההטעותסבירות

,הנאשםשלהכנהלטענתובמצטבר,מהותיכיסוד,הטעותלסבירותהדרישה"
...לעברייןהעושהאתהופךהמעשהאין,אשמהבאיןכיבעקרוןכפגיעהכמוה
לעבירה,יחידמהותיכיסוד,האובייקטיביהיסודאתאנומעמידיםזוגישהפי-על

איןזולגישה.הנאשםשלהסובייקטיביתמחשבתוהלךעלמבוססתכולהשכל
שלכעבירההעבירהשלממהותההקרקעאתמשמיטההיאשכן,להסכיםבידי

.37"פליליתמחשבה
הסבירותשלפיה,שמגרהנשיאשלעמדתועםדעיםתמיםגולדברגהשופט,זאתעם

טועןלההטעותשלכנותהלבחינתראייתיתמידהאמת,האינוסבעבירת,תשמש

.הסובייקטיביתלטעותמצטברתנאיהמהווהתלויובלחיעצמאיכיסודלאאך,הנאשם
שלידיעתםמהותלענייןשמרתדין-בפסקהמשפטיהניתוחכי,להדגישהמקוםכאן

לרבות,עימםאינטימייםקרבהליחסיהמתלוננתשלהסכמתה-אידבראתהנאשמים
היתה,בפועל.ענייןשללגופוולאבלבדאורחאאגבנעשה,בעונדהטעותבטענתהדיון

.הדין-לפסק(ג)101בפסקה,שם35
.הדין-לפסק(ב)100בפסקה,שם36
.הדין-לפסק6בפסקה,שם37



277והפסיקההחקיקהחידושי-מיןעבירות

המתלוננתעלהנאשמיםארבעתכפובו,זהמקרהבנסיבותכיהשופטיםכלשלדעתם
מיןשלובדרךחדאבצוותא,שוניםובאופניםמסוגיםאינטימצייםיחסיםהצעירה
העינייםועצימת,העבירהביצועבעתהנאשמיםשלהפליליתהמחשבההוכחה,קבוצתי

.ידם-עלהצבירהביצועלנסיבותמלאהמודעותכדיעלתהידם-על
ההלכהשמרתדין-בפסקשונתהלאלמעשההלכהכיולומראיפואלסכםניתן
שהמתלוננתלכך,סובייקטיבית,מודעהיההנאשםכילהוכיחהצורךבדברהקיימת
לאהנאשםאם.כלשהומסוגקירבהיחסיעימולקייםאוידו-עללהיבעלנכונהאיננה
נסיבותפי-על,לתודעתוכללהגיעהלאוזוהמתלוננתמצדההסכמהלהעדרמודעהיה

.האינוסמעבירתהנאשםשללזיכויומקוםיהיההמקרה
שלהנפשיהיסודלענייןהמשפטיבמצבשינויכללמעשהחללאלפיה,זומסקנה
,שמרתדין-פסקבעקבות,המתלוננתשלההסכמה-אילנושאהכרוךבכלהעבריין
בפרשתנוסףדיוןלקייםההגנהבקשתנדחתהבה,שמגר'מהנשיאבהחלטתגםנתמכת

.שמרת38
:לאמורשמגר'מהנשיאכותבבהחלטתו

מבהנםעלדאבכגקההלכהאתבעתידלהשתיתההצעהדיני-בפסקעלתהאכן"
כגוןבנסיבותהסבירהאדםשלבמחשבתולעלותצריכיםשהיוהחשדותשל
המשפט-שביתאלא,דנןבמקרההלכהשליישוםכלהיהשלארקלא,אולם.אלה

מתבססשבפנינובענייןכי,ל"הנהרעיוןהועלהבוהנשיאדין-בפסק-הדגיש
.39"והקיימיםהשריריםומבחניההקיימתההלכהעלורקאךהמשפט-בית

:לפיה,משמעית-וחדנחרצתבקביעההחלטתומסייםשמגרהנשיא

אומצהוכיחידושבלעלנתבססלאהואכיבעלילמלמדתהדין-פסקקריאת..."
מןמהותילחלק,הרבהשנים,כברשהפכה...היטבוהידועההקיימתההלכה
.א"הפליליהמשפט

"Yuwהלבבות"

,הנאשםעםאינטימייםקירבהיחסילקיוםבתחילההמתלוננתמסכימהבומקרהדיןמה
,מהסכמתהבהלחזורהיאמבקשתהאירועשלמאוחרבשלבאך,אחרתאוכזאתבצורה

תחילתו,שנאמר1ממששלמבעילהולהימנעהאינטימיהמגעאת"הגביל"ללפחותאו

.באונסוסופומרצת
המשפט-בביתהדיוניםשולחןעלעלתהמכברולא,בפסיקהרבותנדונהזוסוגייה
,לביתובדרכולנאשםהמתלוננתהתלוותהזהבמקרה.'ינ"מ.נ'ואחחדדפ"בעהעליון

.(פורסםטרם)מא'נ'ואחבארי93/7069פ"דנ38
.להחלטה4'בע,קים39
.להחלטה5'בע,שם40
.289(1)ו"מד"פ,מא'נ'ואחחדד90/235פ"ע41
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,ממנוביקשההמתלוננת.להפשיטהוהחלהזוגיתלמיטההובילההואלביתובהיכנסם

וזאת,התחתוןגופהפלגאתשכיסוהבגדיםאתמעליהיפשיטשלא,היאגרסתהלפי
.אותהובצלרגליהאתפשק,להשעהלאהנאשם.להריוןשתיכנסמחשש

:כיהעליוןהמשפט-ביתקבע,לענייןהנוגעתההלכהאתבנתחו

לאהאירועשלהראשוניםבשלביםכאשראףאונסשלקיומולשלולאין"
.האינטימיבתהליךפעולהשיתפהאףולכאורההתנגדותכלהמתלוננתהראתה

חזקותבראיותלהוכיחעליה,שכאלובנסיבותלאונסאישהטוענתכאשראך
נכפהוזההמיניהמגעבקיוםעודרצתהלאשממנהנקודה,תפניתנקודתשהיתה
.42"'לבבותשינוי'בפסיקהקראנוזותפניתלנקודת.עליה

כישקבעתוך,אינוסכאשמתהמערערשלהרשעתואתביטלהעליוןהמשפט-בית
,צעקהלא"טעותועלמספקתבמידההמתלוננתאותוהעמידהלאהאירועשלזהבשלב

."רגליהופשקהנכנעהפשוטאלאלהיחלץניסתהולאמחתהלא
,ככללהפסיקהכי,חדדדין-בפסקאףשצויןכפי,ולהדגישלשובהראוימן,זאתעם
אפילודילפעמים.האירועשלהראשוניםהשלביםלגביהמתלוננתעםמאודמקלה

ידעשהנאשםלמסקנהלהביאכדי,בהתנהגותוביןבדיבורבץ,ביותרקלהבהתנגדות
ספורותבמליםאףיהיהדי,מסוימותבנסיבות.לרצונהבניגודפועלהואכיוהבין

חרףבמעשיוימשיךואם,טעותועלהבועלאתלהעמידכדיבלחשהנאמרות

.אינוסםבעבירתלהרשעהדינו-המתלוננתשלהסכמתה-אי
המשפט-בביתנדון,קמעאפיקנטילאאם,"הלבבותשינוי"בסוגייתמענייןמקרה

Privy(באנגליהלערעורים Council(העליוןהמשפט-ביתפסיקתעלבערעורבשיבתו

Theבענייןזילנד-בניו Queen.ץ
~

aitamakiA4עםמיןיחסיהמערערקייםזהבמקרה

הודה,זאתעם.בתחילתםלפחות,מרצוןיחסיםאלההיולטענתואך,המתלוננת

להמשךהסכמתה-איאתהמתלוננתהביעה,הבעילהבמהלך,מסויםבשלבכיהמערער
בהסכמההיתההבעילהתחילתאםכי,היתההמערערשלסניגורוטענת.המיניהמגע

בשלבנוכחאםגםהמערעראתלהרשיעאין,החדירהלעצםהתנגדהלאוהמתלוננת

המשפט-בתי.הבעילהלהמשךעודמסכימהאיננהשהיאהמשגלבמהלךמאוחר

המשפט-לביתערעורו.הנאשםאתוהרשיעוהסניגורשלטענתואתדחוזילנד-בניו
היאהאינוסעבירתכיקובצהמשפט-שכיתתוך,הואאףנדחהבאנגליהלערעורים

היתההחדירהעצםאםגם.)Withdrawal(בנסיגהרקהמסתיימתנמשכתעבירה

הנאשםעלהיה,המשגללהמשךהתנגדותהאתהמתלוננתמשהביעההרי,בהסכמה

לערעוריםהמשפט-ביתכך-יסודהבדיןהמצרררהרשעתכן-ועל,משמעתרתי,לסגת

.באנגליה
.בישראלהמשפט-בכחימתקבלתהיתהדומהפסיקהאםספק

,225(3)ג"לד"פ,מיסרני'ני"מ79/45פ"עגםראה"הלבבותשינוי"לעניין.214'בע,שם42
226.

.775(2)ה"לד"פ,'ואחשבירו'ני"מ80/862פ"ע43
ALL21981]Theע.1(.44435 Queen.ץKaitamaki



279והפסיקההחקיקהחידושי-מיןעבירות

בהסכמהאסורהבעילה

כי,קבע"קטינהבעילת"היתהשכותרתו,1977משנתהמקוריהעונשיןלחוק347סעיף
בעילתואילושנים14מאסרדינו,אישתואיננהוהיא,16להמלאושלאקטינההבועל
לאבחןראהאףהמחוקק.בלבדמאסרשנותחמשעונשה,17להמלאושלאקטינה
להשמלאולהניחסביריסודהיהלבועלאך,16להמלאושלאקטינהבעילתשלבמקרה

.שניםחמשעלזהשלעונשואתאףוהעמיד,שנים17לאאך16
עלהמחוקקעמד,1990בשנתנוספתפעםשתוקןכפי,1988בשנתהחוקתיקוןעם
שונתה346סעיףכותרת,ראשית.העבירהקורבןגיללגבייותרושיטתיתברורהאבחנה

אסורהבבעילהגםדןהסציףשכן,"בהסכמהאסורהבעילה"ל"קטינהבעילת"מ

קורבןגילנושאאתהסדירוהחדשהחוקהוראות,שנית.בוגרתאישהשלבהסכמה
:כדלהלןהמיניתהעבירה

עבירהמקרהבכלמהווה,בהסכמתהאף,שנים14להמלאושטרםקטינהבעילת(א
.(לחוק(3)(א)345'ס)מאסרשנות16הואבחוקהמירבישעונשה,אינוסשל

כל,איפואאיןזובעבירהבאישום."סטטוטוריאינוס"בכינויהגםידועהזועבירה
עודדהאואותהיזמה,לבעילההסכימה14להמלאושטרםהקטינהאםרבותא
.לשבטייחרץהעברייןשלודינו,אותה

בכלהיאאףאסורה,16להמלאוטרםאךשנזם14להשמלאוקטינהבעילת(ב
,בלבדמאסרשנותחמשהינוזועבירההעוברשלדינואולם.בהסכמהגם,מקרה
.לחוק(א)346בסעיףבנקבע

אך,בהסכמתהגם,שנים18להמלאווטרם16להשמלאוקטינהבעילתאסורה(ג
או,השגחהאוחינוך,מרות,תלותיחסיניצולתוך"בוצעשהמעשהכתנאיזאת
סעיף)מאסרשנותחמש-זועבירההעוברדין."לנישואיןשוואהבטחתתוך
בגילקטינותעלגםלהגןהמחוקקביקש,זוחדשההוראהבחוקקו.(לחוק(א)346
בעיקר,הינההחוקכוונת.כלפיהןמיניתהתאנותאוהתנכלותמפני,יחסיתבוגר

מורה,לדוגמא.אחרתאוכזוהירארכיתכפיפותישכהןמסוימותבמסגרותליחסים
,הצבאיתבמסגרתופקידהמפקד,במוסדוחניכהמדריך,הספר-בביתותלמידה

.ב"וכיוחולים-בביתואחותרופא
זאתאם,18גילמעלגם,בהסכמהבעילהמפנילאישההגנהמעניקהמחוקק(ד

לנישואיןשוואהבטחתעקבאובשירותאועבודהביחסימרותניצולתוך"נעשתה
יהיה,כזהבמקרה.(לחוק(ב)346סעיף)"נשויהיותולמרותכפנתהתחזותתוך

כמו,זובהוראה.בלבדמאסרשנותשלושעלהועמדוהואיותרקלהמירביהעונש
ביחסימרותניצולתוך"18לושמלאובאדםמגונהמעשהעלהאוסרתבהוראהגם

להגןהברורההמגמהביטוילידיבאה,(לחוק(ה)348סעיף)"כשירותאועבודה
המעשיםאםגם,עליההממוניםאומעבידהמצדמיניתהטרדהמפניהאישהעל

.בהסכמהנעשו
בעילהשלבעבירהולפיה,לחוק353בסעיףנקבעהלציוןהראויהחוקהוראת
:(א)346סעיףלפיבהסכמה
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,שנתייםעלעולהאינוהקטינהלביןבינוהגיליםשהבדללנאשםהגנהזותהיה"
וללארגיליםרעותיחסיבמהלךנעשההמעשהואםלמעשההסכימההקטינהאם

."הנאשםשלמעמדוניצול
צעיריםביןקירבהביחסיהמדוברכאשרעבירהשלקיומהלמנועהיאזוהוראהמטרת

לגילמתחתהיאהנערהאםאףוזאת,"רגיליםרעותיחסי"ביניהםונוצרוחבריםשהינם
,החוקעלעבירהמהוויםשכאלהיחסיםהיוזוהוראהאלמלא.(המקרהלפי,18או)16

בתלקטינה,לדוגמא,מאפשרתזוהוראה.מאסרשנותחמש,כאמור,המירבישעונשה
יחסיבמהלך,17-האווחצי16-הבןחברהעםמין-יחסילקיים,שנים15אווחצי14

המדוברכי,ספקאין.החוקעלבעבירהיסתבןשהחברמבלי,ביניהםרגיליםרעות
יצירתלמנועמנת-ועלימינולמציאותהתאמתןתוך,החוקהוראותשלליברליתבמגמה
.בהלעמודיוכללא,מרביתואו,שהציבורתקנה

העליוןהמשפט-ביתי"עלאחרונהפורש-'5"רגיליםרעותיחסיבמהלך"המונח
:כדלהלן,שמרתדין-בפסק

חברותיחסיהמקיימים-צעיריםזוגעלהגנתולפרוסביקשהמחוקק
ביקששהמחוקקהחוקמנוסחכלשהיבצורהללמודאין.זהעםזהומתעלסים

בתצעירהשל,תורלפי,בעילהלשםהחוברתצעיריםקבוצתעללהגן
מקרהבכלאלא,החוקכלשון"רגיליםרעותיחסי"אינםאלה.וחציעשרה-ארבע
.46"...נסיבותשללרצהניצול

הגילידיעת

קורבןשלגילואתהעבריןשלהידיעהלחובתבהתייחסבחוקחלמשמעותישינוי
התלויהעבירהאישהלגבינעברהאםכי,ככללקבעהמקורילחוק358סעיף.העבירה
לאשהיאהניחאוגילמאותולמטהשהיאידעלאהנאשםאםמינהנפקאאין",בגילה
גילהכיידעלאהואלפיההגנהלנאשםעמדהלא,אחרותבמילים."גילמאותולמטה

ובמידתלב-בתוםכךסבראםגם,סבראושחשבמכפינמוךהואהנערהשלהאמיתי
ואחריותואובייקטיבי,איפואהיה,המקוריהחוקפי-על,הקובעהמבחן.ראויההיגיון
מחשבנופי-צלולא,כפועלהנערהשלגילהפי-עלנקבעהלעבירההנאשםשל

הסובבתולחברהלנאשםנראתההנערהכיהטענה,לדוגמא.הנאשםשלהסובייקטיבית
היאכילנאשםמסרהעצמההנערהכיהטענהאו,גילהמכפיומבוגרתמפותחתאותה

מהרשעהולחלצולנאשםלסייצכדיבהןהיהלא-האמיתיגילהמכפייותרמבוגרת
לענקןלהורידאולהעלותכדיבההיהלאהאמיתיהגילידיעת-אישלהטענה.בדין

,(אבסולוטית)מוחלטתאחריות,איפואקיימתוהיתה,מיןלעבירותהפליליתהאחריות
.העבירהשלאלמנטהיווההגילכאשר,המתלוננתשלגילהלעניין

.33הערהלעיל,שמרתדין-פסק45
.הדין-לפסק90פסקה,שם46
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בוטלהל"הנ358סעיףוהוראת,1988משנתהחוקבתיקוןשונהזהמשפטימצב

בתוקפהמעתהתעמוד,358שבסעיףהמיוחדתההוראהבמקום.העולםמןועברה

גילהלידיעתהמבחן.העונשיןי4לחוק17סעיףלפיבעובדהטעותשלהכלליתההוראה

תעמודולנאשם,אובייקטיביולאסובייקטיבי,ואילךמעתה,איפואיהיההנערהשל
.כאחדוסבירהכנההיתהזושטעותובלבד,בעובדהטעותשלההגנהסצנת

זהבמקרה.'י8"מ.נפלוניפ"בעהעליוןהמשפט-בביתנדוןהחדשהמשפטיהמצב
להמלאווטרםשנים14להשמלאובנערהסדוםבמעשה,היתרבין,המערערהואשם

הנאשם.שניםחמשמאסרשדינה,העונשיןלחוק(א)347סעיףלפיעבירה,18-
היתההאירועבעת.לסיפוקושהגיעעד,המתלוננתשלפיהלתוךמינו-איבראתהחדיר

שלמהאשמהלזכותוביקשהנאשםשלסניגורו.חודשיםותשעהשנים17בתהמתלוננת
ליסודבהתייחסו.שנים18מלאוטרםשלמתלוננתידעלאשמרשובטענה,סדוםמעשה

:כיהעליוןהמשפט-ביתקבע,שכזאתעבירהבביצועהנאשםשלהנפשי

עלחובהאין,העונשיןלחוק(א)347סעיףלפיעבירהבגיןלהרשעהלהביאכדי"
שהמתלוננת,לעובדהמודעהיהאכןשהנאשם,פוזיטיביבאופןלהוכיחהתביעה
-ולא"פזיזות"שלקיומןיוכחואםדי.האמורהגיליםלטווחשייכתהייתה

הנאשםבידייעלהשאם,עודנעיר.להלןשיוסברכפי,זובנקודהאיכפתיות
,המתלוננתשלגילהלעובדתביחסוסבירהכנהטעותפי-עלפעלשהוא,להראות

איןאולם....הדרושההפליליתהמחשבהשלקיומהלסתורכדיבכךיהיההרי
,ישכנעואפילו,שיטעןכךידי-עלזובעבירהמהרשצהלהימלטיכולהנאשם
ולאזהבנושאהתענייןלאשכללמפניהמתלוננתשלגילהדברעלידעשלא
לפחותמודעלהיותהיהחייבשהנאשם,מהנסיבותעולהאם.עליוחשב

הואמקבלאזי,האישוםבסעיףשצויןלגילמתחתהינהשהמתלוננתלאפשרות

אובייקטיביתאם,לרועץלותיהפךופזיזותו,התעניינותובחוסרסיכוןעצמועל

עליהםלהגןבאשהחוקהגילאיםלאחדהשחייכהאכןהמתלוננתכי,יסתבר

.'9"במיוחד
כיהמערערהעידלאזהמקרהבנסיבותכיהעליוןהמשפט-ביתקבע,הנדוןלמקרהאשר

למרות.18מגיללמעלהשהיאבטעותשהאמיןאוהמתלוננתשלגילהאתלבררניסה
לפניעומדתושהיאב"יבכיתהלימודיהאתעתהזהסיימהכילואמרהשהמתלוננת

העליוןהמשפט-בית.ממנולהתעלםולאגילהאתולבדוקלבררעליוהיה,ל"לצהגיוסה
.המחוויהמשפט-בביתהמערערשלהרשעתואתאישר

בדבר,מוטעיתאך,וסבירהכנהבהנחהמחדלאומעשההעושה":העונשיןלחוק17סעיף47
הדבריםמצבהיהאילובהנושאשהיהמזוגדולהבאחריותעליהםנושאאינו-דבריםמצב

."...שהניחכפילאמיתו
.497(4)ו"מד"פ,י"מ'נפלוש91/5424פ"ע48
.501'בע,שם49
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מדוםמעשה

כמו,להןוהדומותסדוםמעשהשעניינןעבירותבנושאהמחוקקעשהממששלרביזיה

."הטבעמדרךסטיות"
כותרתגםשונתה1988משנתלחוקהתיקוןפי-עלכילהעירהראוימןזהבהקשר

בכותרתעתהנאמר"המוסרנגדעבירות"ובמקוםהעונשיןחוקשל"לפרק'הסימן
עלממונהאלאהמוסרחותםשומרעוד,איפואאיננוהמחוקק."מיןעבירות"הסעיף
המוסריאויותרהמוסריבאספקטדןולא,החוקעלעבירותבגדרשהןמשפטיותנורמות
.המעשהשלפחות

גזר,"הטבעמדרךסטייות"הכותרתאתשנשא,1977משנתהמקורילחוק351סעיף
לשכבלגברמרשה,הטבעכדרךשלאאדםעםששוכבמיעלשנים10שלמאסרעונש
הלכה,הופעלולאזהסעיףהוראות.הטבעכדרךשלאעימהלשכבלגברמרשהאועימו

וזאת,(1950-1960)לממשלהמשפטיכיועץכהןחייםהשופטכיהןמאז,למעשה
.ידו-עלשהוצאהמנהליתהוראהפי-על

אות,רבותשניםאיפואהיהמבוגריםביןמרצוןהומוסקסואלייםמגעיםעלהאיסור
והעבירעוזהמחוקקאזר1988בשנת.פיה-עלמוריןשאיןוהלכההחוקיםבספרמתה
איסורעודאין,לאמור,ל"הנ351סעיףשלהמפורשביטולוידי-עלהעולםמןזהאיסור
בהסכמהביניהםנעשהכשהמגע,בגיריםביןהומוסקסואלייםיחסיםקיוםעלבחוק
.ומרצון
,להוק345בסעיףהמנויותהנסיכותבאחת,באדםסדוםמעשההעושהשלדינו
14לומלאושטרםבקטיןאובקטינהאו,בכוחשימושעקבבהסכמהשלא,לדוגמא

מעשההמבצעשלכדינו-נפשמחלתאוהכרהחוסרשלמצבניצולתוךאו,שנים
בנסיבותסדוםמצשהביצוע.מאסרשנות16שלמירבילעונשצפויוהואאינוס

,לחוק(ב)345בסעיףהמפורטותשכאלהבנסיבותאינוסלביצועבדומה,מחמירות
.מאסרשנות20שלעונשאחריויגרור

שלאשבוצעו,סדוםמעשהשלעבירותביןלחלוטין,איפואהשווההמחוקק
עונשוהטילהאינוסלעבירת,לחוק345בסעיףהמפורטותאחרותבנסיבותאובהסכמה

.אלהעבירותסוגישנילגביזההמירבי
אםגם,שנים18לומלאווטרםשנים14לושמלאובאדםסדוםמעשההעושה
הצורךעל,איפואעמדהמחוקק.שנים50חמשעדמאסרדינו,בהסכמהנעשההמעשה
לאיסורבדומה.בהסכמההמבוצעיםסדוםמעשימפניגםקטיניםעלולהגןלהמשיך
סדוםמעשהעלגםהמחוקקאסר,קטינהשלבהסכמהאסורהבעילהעלשהטיל
.מאסרשנותחמששלזההעונשהאיסוריםלשניוקבע,בקטינים
אועבודהביחסימרותניצולתוך"שנים18לושמלאובאדםסדוםמעשההעושהגם

.מאסרוישנותשלוששדינהעבירהעובר,"בשירות

.העונשיןלחוק(א)347סעיף50
בסעיףבהסכמהאסורהבעילהלגבידומההוראהראה.העונשיןלחוק(א1)(א)347סעיף51

.לחוק(ב)346
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,יחדגםוקטינותקטיניםעללהגןדהיינו,לכאורהזהההינהזוחקיקהשמגמתלמרות
מהותייםשינוייםשנימתגלים,בהסכמהסדוםמעשהמפניוהןבהסכמהבעילהמפניהן

:לעילהמפורטותהחוקהוראותשתיביןלמדי

האיסורהרי,שנים16לקטינהמלאולאעודכלחלקטינהבעילתעלהאיסורבעוד(א
.שנים18לקורבןמלאותעדמשתדע(קטינהאוקטין)באדםסדוםמעשהעל

אדםיורשעלאושלפיו,העונשיןלחוק353בסעיףשנקבעפליליתלאחריותהסייג(ב
נעשהוהמעשהשנתייםעלעולהאיננוביניהםהגיליםהפרשאםקטינהבבעילת
אדם.סדוםמעשהשלבמקרהחלאיננו-ביניהםרגיליםרעותיחסיבמהלך
הגיליםהפרשאםגם,שנים18לומלאושלאבאדםבהסכמהסדוםמעשההמבצע
ההגנהלותעמודולא,מקרהבכללהרשעהדינו,שנתייםעלעולהאיננוביניהם
.בהסכמהאסורהבעילהשלעבירהלגבירקהחלה,לחוק353בסעיףהקבועה

סדוםמעשהלביןבהסכמהאסורהבעילהלגביהחוקהוראותבין,זוסימטריה-א
הצרופהההגיוניתמהבחינההן,מעטיםלאקשייםמעוררתואףמובנתאיננה,בהסכמה

הרצוןהיהזהבנושאהמחוקקכוונתמאחורישעמדההיגיוןאם.המשפטימההיבטוהן
כלמסוג,מין-יחסיקיוםולמנוע,עצמםמפניגםלעיתים,קטיניםעלולהגןלשמור
סוגישניביןשכזואבחנהנעשתהמדועברורלא,המידהעליתרצעירבגיל,שהוא

החוקפי-על.להגןהמחוקקשאףשעליוחברתיערךאותומייצגותשלכאורה,העבירות
יחסיםלקייםאיסורקייםאך,17בתנערהעםבהסכמהמין-יחסילקייםמותר,הקיים

לקייםאיסורכלשאיןבעוד,זאתאףזאתלא.17בןנערעםבהסכמההומוסקסואליים

אנאליאואוראלימינימגעקיוםהרי,בעילהשלבדרך17בתנערהעםמין-יחסי
שנותחמששלעונשהטלתיגרורנערהאותהעם,(סדוםכמעשיהםאףהמוגדרים)

חברתועםבעילהשלבדרךמין-יחסילקייםרשאי17בןנער-נוסףאבסורד.מאסר
אולם.שנתייםעדשלהגיליםפערלגבי353בסעיףהקבועהלהגנהיזכהוהוא15-הבת
ההגנהשלבצילהלחסותעודיוכללא-הטבעיתהבעילהמדרךקמעאיחרוגאם

."סדוםמעשה"שלצבירהבגיןמאסרשנותחמששלעונשלוצפויושוב,האמורה
!?האומנם

ולאבחנה,זהבתחוםהמחוקקנהגבההעקביותבחוסרממששלהיגיוןלראותקשה
והליברליהשונהביחסאנאכרוניזםשלשמץנותרשמא.העבירותסוגישניביןשעשה
?"המוסרנגדעבירות"ככעברידוצותשהיועבירותכלפינקטשהואפחות

שניביןמלאהלהשוואהלגרוםמנת-על,זולסוגייהדצתוייתןשהמחוקקהראוימן

הןעליוהחברתיהערךלענייןביניהןמהותיהבדלכללמעשהשאין,אלהעבירותסוגי
.להגןבאות

"סדוםמעשה"הגדרת

הוגדרזהמונח."סדוםמעשה"למונחהגדרהכלהיתהלא1977משנתהמקוריבחוק
בוו,1990משנתהנוסףבתיקוןמחדשוהוגדר1988משנתהחוקבתיקוןלראשונה
:הלשון
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או,אדםשללפהאוהטבעתלפיגברשלהמין-איברהחדרת-סדוםמעשה"
.52"אד0שלהטבעתלפיחפץהחדרת

שלהמין-איברהחדרת:אפשרויותמשלושבאחתלהתקייםאיפואיכולסדוםמעשה
אדםשללפיוהמין-איברהחדרת,אישהוביןגברבין,אחראדםשלהטבעתלפיהגבר
.הטבעתלפיחפץהחדרתאואחר

"בועל"המונחהגדרתבין,לדעתנוהמהותי,להבדלהדעתאתלתתהמקוםכאן
347סעיףלעניין"סדוםמעשה"הגדרתלביןלחוק345סעיףלפיהאינוסעבירתלעניין

.לחוק
דהיינו,"הגוףמאיבריאיבר"שמתדירכמי,כיוםמנוסחת"בועל"שלההגדרהבעוד

מעשה"הוגדר,האישהשלהמין-לאיברחפץאו,(בלבדהמין-איברלא)איברכל
לפי)חפץאו(הטבעתלפיאולפה)הגברשלבלבדהמין-איברכהחדרת,"סדום

בנוסף,האינוסמעשהגםהוגדר1990בשנתהחוקלתיקוןקודםכי,יצוין.(הטבעת
ידי-עלפורשזהמונחאך,בלבד"חפץ"כהחדרת1988משנתבחוק,לבעילה

.5'הגוףמאיבריאיברגםבתוכוכחובקסמחאהדין-בפסקהעליטהמשפט-בית
מעשה"ו"בועל"המונחיםמחדשהוגדרובו1990משנתהתיקוןפי-על,כיום

כשלגבי,הללוהמושגיםלשנישונותהגדרות,חוקבאותווובצדזומופיעות,"סדום
לאאך,(חפץאו)בלבדהמין-איברהחדרתהואהעבירהאתהמקיםהיסוד,סדוםמעשה
-זאתאףזאתלא.אינוסבעבירתהבעילהלהגדרתאךשיוחד,הגוףמאיבריאיבר

:כדלהלן"סדוםמעשה"הגדדתלתיקוןהמוצעהנוסחהיההחוקבהצעת

שלא,אדםשלגופומנקבילנקבגברשלהמין-איברהחדרת-סדוםמעשה"
.""אדםשלהטבעתלפיחפץאואדםשלאחראיברהחדרתאו,בעילהשלבדרך

"סדוםמצשה"שלההגדרהכהרחבתהתיקוןמגמתצוינההחוקלהצעתההסברבדברי
להגדרתבתיקוןלכלולשמוצעהעבירהלביצועדרכיםאותןבהלכלול"מנת-על

.""בועל"
שלמהנוסחמהותיתשונה,לעילשצוטטכפי,החוקשלהסופיהנוסח,והנה
,דהיינו,"אחראיברהחדרתאו"המלים,היתרבין,ממנוהושמטושכן,החוק-הצעת
.סדוםמעשהלכאורה,מהווהאיננהאחראיברהחדרת

,אחראיברהמחדיראדםשלדינומה,היאהמשפט-בביתלהתעוררהעשויההשאלה

מעשה"שלעבירהביצועבכךלראותניתןוהאם,אדםשלהטבעתלפי,אצבעכגון
?"סדום

,ממחאתדין-בפסק"חפץ"למילהשניתנההמרחיבההפרשנותפי-על,להלכה

.196ן"חשח"מ:שתוקןכפילחוק(ג)347סעיף52
.20,21הערותלעיל,92/3907פ"ע53
.223,ן"החש,2001ח"ה54
.225'בע,שם55
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,56"בסעיףהנדוןהתשאהוא,החימןחלקאודומםהואיהא,העצםהחדרת":לאמור
גם,ההגדרהכלשון,"האדםשלהטבעתלפיחפץהחדרת"כי,לקבועהראוימןזהיהא

.זובעבירההנאשםאתולהרשיעבמשמע,אצבעהחדרת
החוקהוראותאתעודתואמתסמחאתדין-בפסקהמרחיבההפרשנותאין,למעשה

אףוהואהעליוןהמשפט-ביתעינילנגדעמדושאלהלמרות,1990בשנהשתוקןכפי
-שבהצעתבעוד.57"חידושולאהבהרה"כאל"בעילה"שלהחדשהלהגדרההתייחס
כשבדברי,"סדוםמעשה"שללמונחוהן"בעילה"הלמונחהןזהותהגדרותניחנוהחוק

,השנייםביןמלאההתאמהלעשותהמגמהמפורשותצוינההחוק-להצעתההסבר
."אחראיברהחדרת"שלהיסוד"סדנםמעשה"הגדרתשלהסופימנוסחההושמט
היסודאתהמדוםמעשהשלהסופיתבהגדרהמלכלולבמודענמנעשהמחוקק,ללמדך
בהחדרתוהסתפקאדםשלהטבעתלפיאצבעכגט,אחראיברהחדרתשענחנו
משנתלחוקהתיקוןשלהסופיבנוסחההגדרותשתילמקרא.בלבדחפץאוהמין-איבר
המדוברכיעודלטעוןניתןשלאכך)עצמותיקוןבאותוחראבצוותאהמופיעות,1990

אתלהרשיעיהיהניתןאםרבספק-ביניהןהבולטההבדלונוכח,(מקריתבהשמטה
העולההמסקנה",אדםשלהטבעתלפיאצבעהחדרתשלבמקרהגםכיולקבועהנאשם

החקוקהאיסורהרחבתשלבמרכזהעמד"חפץ"-הלאכי,היאהחקיקהשלממגמתה
.סמחאתדין-בפסקהעליוןהמשפט-ביתכלשט,"ההחדרה"האלאהחדש

במשפחהמיןעבירות

המתייחסתומיוחדתחדשההוראההמחוקקהוסיף,1990משנתהחוקתיקוןבעת
.העונשיןלחוק351סעיףבדמות,במשפחהמיןלעבירות

'הסימןשלהכלליבחלקקיימותהיושלאחדשותעבירותהמחוקקקבעלא,למעשה
כעילה,אינוס:כגוןהקימותהענירות."מיןעבירות"שכותרתו,לחוק'ילפרק

.שונתהלאוהגדרתןבעינןנותרו,מגוניםמעשיםאוסדוםמעשה,בהסכמה
יותרחמוריםמירבייםעונשיםלקבועהיתההברורהמגמתו,לחוק351סעיףהוספת

שלאהמבוצעותהמיןעבירותלעומת,המשפחתיהתאבמסגרתמיןעבירותשמבצעלמי
.המשפחהבמסגרת
באדם"סדוםמעשהאואינוסשלעבירהשעוברמיכילחוק(א)351סעיףקובע,כך
16שלהמירביהעונשלעומת,שנה20מאסרדינו-"משפחתו-בןוהוא,קטיןשהוא

(א)345סעיפים)משפחה-בןשאיננובאדםסדוםמעשהאואינוסלגבימאסרשנות
.(לחוק(ב)347-ו

שהם,באדםסדוםמעשהמבצעאואישהשבועלמיכינקבעלחוק(ב)351בסעיף

.שנים16מאסרדינו-שנים21להםמלאולאאך14להםשמלאו,משפחתו-בני

.20הערהלעיל,92/3907פ"ע56
מעשה"שלהעבירהנדונהלאסמחאתדין-בפסקכי,יצויין.25הערהלעיל,92/3907פ"ע57

.שתוקןכפי,בחוקזהמונחלהגדרתהשוואהאוהתיחסותבוואין"סדום
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מחמירותהסעיףוהוראות,משפחה-בןשלבהסכמהאסורהבבעילהזהבסעיףהמדובר

משפחה-בןשלשאיננה,בהסכמהאסורהבבעילההדןהסעיףלעומתהעבירהמבצעעם
:תחומיםבשני,(לחוק(א)346סעיף)

,שנים16-לבהסכמהבעילהלאיסורהמקסימליהגילנקבע(א)346שבסעיףבעוד(א

בעבירותהמחוקקהחמיר-(לחוק(א)347סעיף)שנים18-לסדוםמעשהולגבי
העבירהקורבןשלהמקסימליהגילת"והעמידמשפחה-בןכלפיהנעברותשכאלה

.שנים21על
פי-על,סדוםמעשהושלבהסכמהאסורהבעילהשלעבירותבגיןהמירביהעונש(ב

משפחה-בןכלפיהמבוצעותעבירותאותן.מאסרשנותחמשהינו,הכלליהדין
.מאסרשנות16שלבהרבהחמורעונשגוררות
המבוצעותמגוניםמצשיםשלעבירותבגיןבעונשיםגםהמחוקקהחמירדרךבאותה

ראה)המשפחתיתבמסגרתשלאהמבוצעיםכאלהמעשיםלעומת,משפחה-בןכלפי
.(לחוק(ג)351סעיף

יתרההחמרהבכיווןמשמעית-וחדברורההיתההמחוקקמגמתכי,הרואותעינינו
ופוגעים,המשפחתיהתאבמסגרתהעבירותאתהמבצעיםמיןעבריינישלבענישתם
,קטיניםכללבדרך,משפחה-בניעלההגנהאתלהרחיבהמחוקקשאףבכך.בשלמותו

הבסיסיתחובתםאתהמפרים,אחריםמשפחהקרוביאוהוריהםשלהרעהפגיעתםמפני
.מחפירמיניניצולבהםומבצעיםחלציהםליוצאיומושיעמגןלשמש

לאאשר,המשפט-בתישלהמחמירההענישהברמתגםביטויהאתמצאהזוגישה

שלביותרכבדיםעונשיםבמשפחהמיןעבירותהמבצעיםעברייניםעללהטילהיססו

.מאסרשנות16-ו12,15

סיכום

מפליגיםשינוייםישראל-במדינתוהראיותהעונשיןדיניעברוהאחרוןהשניםבעשור
ויסודיתכלליתרפורמה,למעשה,נעשתהכילקבועוניתן,המיןעבירותבתחוםביותר
.הפליליהקודקסשלזהומיוחדרגישבתחום

בדרךהתביעהעםלהקלהנטייההינה,החקיקהמשינוייהמסתמנתהברורההמגמה
רמתבקביעתבולטתהחמרהבצד,(הסיועביטול,לדוגמא)המיןעבירותהוכחת
כלפילעבירותספציפיתהתייחסותתוךוביןכלל-בדרךבין,מיןבעבירותהענישה
.משפחה-בניכנגדהמבוצעותוכאלהקטינים
המתחייבתיותרליברליתבגישהביטוילידיבא,המחוקקגישתשלהאחרהפן

שבינוהיחסיםבמסגרת,האדםולהתנהגותהתקופהלרוחהחוקהוראותמהתאמת
משכבבדברהחוקהוראותלביטולהביאהזומגמה.העשריםהמאהבשלהי,לבינה
בדברהאיסורהשארתתוך,מבוגריםביןבהסכמהסדוםמעשהאוהטבעכדרךשלא
הינה,לעילשהובאהכפי,זולגישהאחרתדוגמא.כנועל,קטיניםעםשכזהמגעקיום
נעשושאלהובלבד,עצמםלבין14גילמעלקטיניםביןבהסכמהמין-יחסילקיוםהיתר

.שנתייםעלעולהאינוביניהםהגיליםוהפרשרגיליםרעותיחסיבמהלך



287והפסיקההחקיקהחידושי-מיןעבירות

,ככתבםהללוהחקיקהשינוייעלפסיקתםאתואילךמעתהישתיתוהמשפט-בתי
מאזשפורסמה,עדייןהמעטה,בפסיקהביטוילידיבאכברוהדבר,כרוחםואףכלשונם

.החדשיםהחקיקהתיקוני
המתייחסתבחקיקהנוספיםבהיקוניםהצורךבדברקולותלהישמעממשיכים,זאתעם

ידי-על,לדוגמא,זהבתחוםההחמרהמגמתאתיותרעודלהגבירבמטרה,מיןלעבירות
.ועודהטיןמעבירותחלקלגביבחוקשייקבעומינימוםעונשיהטלת

דיני,המהותיהדיןבתחוםהאחרונותבשניםהחוקשלהמפליגיםהתיקוניםנוכח

כלאחרבתחוםורעאחלהםאיןכי,דומהאשר,לעילכמבואר,הענישהומגמתהראיות

מרכבתאתזהבשלבלעצורמקוםאיןאםהיטבלשקולמוצע,הפליליהדיןשלשהוא

החקיקהתיקוניאתכהלכהוליישםדברםאתלומרהמשפט-לבתיולאפשרהחקיקה

המחוקקשלמופרזתמעורבותכי,ממששלחששקיים.כהעדשנתקבלוהמרובים
חקיקת"שלמצבתיצור,השוניםלגווניהןהמיןעבירותשלזהורגישמיוחדבנושא

,ראוייםוענישהשפיטהמדיניותלגבשהמשפט-בתיבידיסיפקיהיהבטרםעוד,"יתר

החקיקהשלשכרהלצאת,וחסחלילה,עלולבכך.הקיימיםהחקיקהתיקוניפי-על
נורמותביצירת,קצרהולו,מסוימתלאתנחתאלהביא,אולי,מוטב.בהפסדההחרשה

"לעכל"ולחשםהשופטתלרשותולאפשר,המחוקקידי-עללבקריםחדשותמשפטיות

תפסת":שנאמר,הקיימתהחקיקהשלהחדשותהמגמותאתהדעת-וביישובבניחותא

."תפסתלא-מרובה




