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חברתיותמוסכמות,"מגונהמעשה"עברתניתוח
1"מיניתכפייהלמניעתהחוק"והצעתרלוונטיות

*קמיראורית

והמאמרהנושאהצגת.א
"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסור-"הנורמההבנת":ראשוןחלק.ב

האנגליהמשפט.1
("תקיפה")Assaultעברת(1)
Indecentעברת(2) Assault("מגונהמעשה/תקיפה")

והסקוטיהאמריקני,הקנדיהמשפט.2
וגרמניהצרפת:אחרותמשפטשיטות.3
ישראל.4

התרבויות-החברתיותהמוסכמותאשכול-"המוסכמהזיהוי":שניחלק.ג
הרלוונטיות

עצמההמיניותלגבימוסרניותמוסכמות.1
אמינותהלחוסרשנוגעותמסורתיותפטריארכליותמוסכמותאשכול.2

מיןעברתעלמתלוננתשלולאשמתה
כסמל(צעירותבעיקר)לנשיםהמתייחסותפטריארכליותמוסכמות.3

(לגברים)סטטוס

עמיתה,בירושליםהעבריתבאוניברסיטהומגדרחברה,למשפטמרצה,למשפטיםדוקטור* .האדםלכבודהישראליהמרכזשלבמשותףומנהלתיהדותללימודיהרטמןשלוםבמכון

המגונההמעשהעברתשלהתפתחותהעלהמחקראתערכהאשרפוגודהלשניחמהתודה1
ארבורבאןמישיגןאוניברסיטתשללמשפטיםלפקולטהגםלבמקרבתודה.הישראליבחוק
Barbara(גרווליהולברברההזרהמשפטשלהמשפטיהמחקראתלבצעהאפשרותעל

Garavaglia(תודה.כתמיד,קץלאיןובסבלנותבמסירותזהמחקרבעריכתליסייעהאשר
האינטנסיביתהעבודהשלהספוריםהשבועותבמהלךבסבלנותשהקשיבוולחבריםלחברות

האחריות.שולץולדןאלישעלרבקהובמיוחד,ותובנותהערותוהציעותמכו,המאמרעל
.עלייהיאבמאמרהאמורלכל
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ואיסטיות'מצישראליותמוסכמות.4
הזכויותושוותהחזקההעברייההאישה-מגדריתציוניתמוסכמה.5

החוקשלפטרנליסטיתלהגנהזקוקהאינה
מיניביטויכלשלמלאחיוב-קיצוניתליברליתמוסכמה.6
באולאשטויותליבא"-האדםכבודפמיניזםשלמתהוותמוסכמות.7

מיניתהטרדהלמניעתהחוקבגיבוי"עליךלי
ככלל)במפגשביקורתידיון-"והמוסכמההנורמהחיבור":שלישיחלק.ד

המוסכמותלבין"מגונהמעשה"שלהאיסורבין(בפרטרמוןובפרשת

שהוצגוהתרבותיות-החברתיות
במוסכמה(לכאורה)והתנגשותוהפליליהאיסורשלהמוסרניתחזותו.1

הליברלית
לפרשווההכרחהמיניתההתנהגותבהקשרוחוהאדםכבודשלחדשנותו.2

ולבארו

מיניתכפייהלמניעתהחוקהצעת-"תחליףהצגת":רביעיחלק.ה

והמאמרהנושאהצגת.א

רמוןחיים,דאזהמשפטיםשרהיה00:20השעהלקראת2006ביולי12ביום.1
הממשלהראשבמשרדממשלהלישיבתבדרכו,(המקצועיתבהכשרתודיןעורך)

נחגגהעתבאותה.בלבנוןלמלחמהיציאהעלהחלטההיהשנושאה,אביב-בתל
השראתבראותה.במשרדששירתהל"צהקצינתשלשירותסיוםמסיבתבמקום
ולאצעירשהואהשיבהוא;כסאהאתלווהציעהלקראתוהקצינהקמההעובר
משתובבתברוחקלילהשיחההתפתחההשנייםובין,מקוםלוולפנותלקוםצריך

הקצינהשלהמתוכנןהשחרורטיולהוזכרהשיחהבמהלך.בצחקוקיםשלוותה
ייתכן."איתיתבואאולי,השר":בבדיחותלשרהציעהוהיא,אמריקה-לדרום
היאכיואמרלחייהאתצבטמצדוהוא."בפניולעמודיכולהאינה"כישאמרה
.מתוקה
,למזכרתעמולהצטלםהשרמןהקצינהביקשה,הדבריםחילופישארבין
מתוך)התמונותבאחת.מעטמבודדבחדרייערךשהצילוםביקשאך,הסכיםוהוא
וגבובטנוסביבכרוכותהקצינהשלכשזרועותיההשנייםנראים(שצולמושלוש
הקצינהשלפיהאתבידוהשרפתחהצילוםלאחר.כתפהסביבוזרועוהשרשל

הוא,נוספיםאנשיםשהושבוהפתוחלאזורכשחזרו.לשונואתלתוכווהחריר
היא,בקשתועלכשחזר.שלההטלפוןמספראתוביקששובייפגשומתישאל
לבקשתולסרבכיצדידעהשלאכיוון,לוונתנהניירפיסתעלהמספראתכתבה
.דבראירעלאכאילוולהתנהגלהיראותורצתה
למלחמהיציאהשעניינההממשלהלישיבתוהמשיךהמקוםאתעזבהשר

290



רמוןחייםבפרשתותרבותחברה,משפט

.שלוהסלולריהטלפוןלזיכרוןהקצינהשלהטלפוןמספראתהזיןשם,בלבנון
חברותיה.ודמעותרעדהייתהותגובתה,ונסערתהמומהנותרהמצדההקצינה
אתלפרוקצורךהרגישההיא.רוחההלךאתושינההתרחשמהדברכיחשו

שביקשהתוך,שוניםאנשיםעשר-לשלושההמקרהאודותעלוסיפרהתחושותיה

חזקאדםשללאויבתולהפוךלהיחשףחששהשכן,לעצמםהדבראתשישמרו

לחציםעליההפעילואשר,משטרהלאנשיהגיעהאירועשמעאך.המשפטיםכשר
.2כןלעשותלבסוףשהחליטהעד,השרנגדתלונהלהגיש

חוקריםנשלחולמשלכך.לבירורהנמרצותהמשטרהפעלההתלונהמשהוגשה
בוצעווכן,הנילוןלביןהמתלוננתביןטלפוניעימותלקייםמנתעלאמריקה-לדרום
הראיותעלבהסתמך.הממשלהראשבלשכת,מאושרותלאחלקן,סתרהאזנות
להגשתבסיסשיש,מזוזמנחם,לממשלההמשפטיהיועץמצא,בפניושהוצגו

,נגדוהטענותאתדחההשר."מגונהמעשה"ביצועבגיןהשרנגדפליליתתביעה
שקרניתכפלרטטניתאותהוהציג,ביזמתהואףבהסכמתהלקצינהנשקכיטען

תביעהנגדוהגישההפרקליטות.מתפקידוהתפטרהוא,זאתעם.אמינהובלחי
בביצוע,2007בינואר30-ב,השרהורשעמזורזמשפטידיוןלאחר.פלילית

נדחתה,באפריל30-כ,יותרמאוחרחודשיםושלושה,כקצינה"מגונהמעשה"
.3נגזרועונשו,ההרשעהלביטול(מבחןקציןהמלצתעלשנסמכה)בקשתו

לבתשומתעוררו,בוהכרוךכלעל,הפליליוההליךהמתוארתההתרחשות
פובליציסטיתובכתיבהבפרשנות,עיתונאיבסיקורולוואינטנסיביתתקשורתית

הנושאירדלא,2007-ו2006השניםבמהלךחודשיםכתשעהבמשך.פוסקיםבלתי
,מלחמהלרבות)חשיבות-רבילאומייםאירועיםלמרות,התקשורתיהיוםמסדר
ומשרדיהמסיםרשותכמומדינהבמוסדותשחיתותופרשיותחקירהועדת

שלבהתפתחויותבהרחבההתקשורתדנהלאשבויוםעברשלאכמעט.(ממשלה

היהבפרשההתקשורתיהעיסוקמןנכבדחלק."רמוןפרשת"להיותשהפךמה

(א"ת)ס"תראו,המשפטביתבידישנקבעהכפי,ההתרחשותשלוהמלאהמפורטלתיאור2
פסק"אורמוןעניין:להלן)(2007)9460(1)07של-חק,רמון'נישראלמיינת06/5461

המתלוננתגרסתאתקיבלהמשפטבית.שריזלי'ד,בארי'ד,כוחן'חנ"סגשופטים.("הדין
מניפולטיביתהיותהבשלדחההנאשםגרסתאת.לחלוטיןאמינהאותהשמצאכיווןבמלואה

לפקפקסיכההדיןכפסקמצאתילא,עליושנמתחוהמרובותהביקורותלמרות.אמינהולא
סיבהמצאתילאולכן,הנאשםומןהמתלוננתמןוהשופטהשופטותשלבהתרשמותם

והנחותיהםוהשופטהשופטותשלאמצעיתהבלתיהתרשמותם.שקבעובעובדותלפקפק
בהכרחשאינםבאופניםלהגיבויכולהבהלםשרויהמיניתשהותקפהאישהכי-הפרשניות

אף,כןכמו.דעתיעלומתקבליםמשכנעים-אחרותבנסיבות"סבירים"ו"רציונליים"
האירועשלאחרתיאורשוםמצאתילא,ואלטרנטיבייםמתחריםופרשנויותנרטיביםשקראתי
.הדיןבפסקשנקבעמזהיותרכמדויקאוכקוהרנטי,כאמיןאותישהרשים

המתלוננתאתלפצותשעליוונקבע,הציבורלתועלתשעותועשריםמאההושתוהשרעל3
בית,בעתידולפגועשלאוכדיהשרשלהנקיבעברוהתחשבותמתוך.ח"ש000,15שלבסכום
פ"תראו.קלוןלהרשעהנלווהלאהנדונההעברהשלהמסוימותבנסיבותכיקבעהמשפט

.(2007)20-ו(ה)6'פס,28243(1)07של-תק,רמון'נישראלמדינת06/5461(א"תשלום)

ט"תשסןג"יהמשפט
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הופעלרבלחץ.החוקאכיפתמערכותפעילותשלותגתוכלשלנוקבתביקורת
.לבטלה-שהוגשהולאחר,התביעהאתלהגישלאהתקשורתכליבאמצעות
לממשלההמשפטיהיועץואתהמשטרהאתהאשימוופרשניםכתבים,עיתונים
,התלונהאתלהגישהמתלוננתעללחץבהפעלת,השרברדיפתיתרבלהיטות
בערוצישהופצוקונספירציהתאוריות.פסוליםובמניעיםציבורמשאביבבזבוז

שלכאורה,לשרבהתנכלותהעליוןהמשפטביתנשיאתאתהאשימוהתקשורת
המשפטיוהיועץהמשטרהבעזרת"התיקתפירת"וב,סמכויותיהאתלצמצםביקש

הוצגוהמדינהוגרסתוגרסתה,אמינהכבלתיהוצגה,הוכפשההמתלוננת.לממשלה
כללבדרךהוצגה,זאתלעומת,השרשלגרסתו.וכאינטרסנטיותכשקריותלרוב

.ומשכנעת4כאמיתיתבאהדה
הטרדהלמניעתשהחוקכךעלמעידההפרשהכיטענוופרשניםכתבים,עיתונים

פוריטניותלאכיפתהשלטונותאתומשמששליטהמכלליצא,לכתהרחיק5מינית
אמנוןכמו)מוכריםציבוראנשי.המדינהאזרחישליסודבזכויותולפגיעהמינית

הטרדהלמניעתהחוקחקיקתאתשהובילה-דייןויעלאלונישולמית,רובינשטיין
בלתיתמיכהומביעיםהחוקעלזונוקבתביקורתמותחיםושובשובצוטטו(מינית

"מעריב"העיתוןהתגייס,דופןיוצאבצעד.המערכתכקרבןשהוצג,בשרמסויגת
הטרדהלמניעתהחוקונגדהמשפטיההליךנגדהתקשורתיתהמערכהאתלהוביל

בחריפותיצא,העיתוןשלהפובליציסטיהמדורעורך,ימינידרורבןד"עו.מינית

בין,וטעןשבהוא.מיניתהטרדהלמניעתהחוקונגדהמשפטיההליךנגדרבה
זוכמולדיןהעמדהמאפשריםוישראלאירן,הסעודיתערבשלחוקיהןרקכי,השאר
.6רמוןהשרשל

רביםוהניע,עמוקהציבוריתלבתשומתעוררהאינטנסיביהתקשורתיהעיסוק
למניעתולחוקהמשפטילהליךולהתנגדהחוקאכיפתבמערכותלחשודבציבור
ויוצאתקיצוניתכההייתההציבורלהנעתהתקשורתיתהפעילות.מיניתהטרדה
מןולדרוש,רבהבחריפותאליהלהתייחסלנכוןמצאהמשפטשביתעדדופן
.7התופעההישנותולמנועלהגיבדרכיםשישקוללממשלההמשפטיהיועץ

המיניותהתקיפותפרשתגם,ממשתקופהבאותה,הציבוראתהסעירהרמוןלפרשתבמקביל4
במסגרתלוכפופותשהיונשיםשלגדולמספרידיעל,קצבמשה,דאזהמדינהלנשיאשיוחסו
התקשורתיוהסיקורבמקבילהפרשיותשתישלהתרחשותן.רכותשניםכמהלךעבודהיחסי
הציבוריהעיסוקאתשהגבירווייתכן,מועצמתסנסציהתחושתיצרו,לוזכוששתיהןהרב
;תרבותית-משפטחשיבה"קמיראוריתראוקצבבפרשתלדיון.בנפרדהפרשיותמןאחתבכל

דין"'כבודמבחני'שלהנהגתםואפשרותאקדמייושרהעדר-לדוגמאמקרהשלניתוח
.(2008)167דודברים

הטרדהלמניעתהחוק":להלן)166ח"ס,1998-ח"התשמ,מיניתהטרדהלמניעתהחוק5
"עשורלובמלאתמיניתהטרדהלמניעתהחוק"קמיראוריתראובחוקעדכנילדיון.("מינית

.(2008ועסקיםבמשפטלהתפרסמצפוי)
www.nrg/2006.11.25חדשותNRGמעריב"ראווהמשפט"ימינידרורבןלמשלראו6 .co . il

1~11.477/509/1I1/ART1/110~םם.
הקוויםכלנחצוזהבתיק,לטעמנו.לתקשורתהתייחסותכליזהמשפטלסייםעכללא"7
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בביקורתאלא,דרשהמשפטשביתכפיהדיןלפסקהגיבהלאהתקשורתואולם
מסוכןבתקדיםהוצגה,לדיןהעמדתועצםכמו,רמוןשלהרשעתו.ביותרקשה

.ואישייםזריםבשיקוליםנעוציםושורשיובסיסיתאזרחיתבחירותהפוגעודרקוני
המוקדש-"הארץ"עיתוןשל"ספרים"מדורעצמועלנטלחריגבצעדלמשלכך

שערערהפרימנחםשלממדיםאדירת"מסה"לבמהלשמש-ספריםלביקורת
ראש.5בדיןשישבוהשופטותשלכישוריהןועלהדיןפסקשלהלגיטימיותעל

פרופסוראתמשפטיםלשרתחתיוומינה,השרשלהרשעתועלצערהביעהממשלה

ידיעות"העיתוןדפימעלרבהבחריפותהדיןפסקאתשתקףמשפטן,פרידמןדניאל

והרשותהמשפטמערכתשלסמכויותיהצמצוםאתדגלועלוחרת,9"אחרונות
.בפרטהעליוןהמשפטביתנשיאתושלבכללהשופטת

שאיןכמעט,מזאתיתרה.פשוטהיהרמוןבפרשתההליךמשפטיתמבחינה.2
והציבוריהתקשורתיהשיחלבין,השוניםהיבטיועל,המשפטיההליךביןקשר
10העונשיןלחוק(ג)348סעיףפיעלוהורשעהואשםהשר.סביבושהתנחשלהער

ביזויאוסיפוק,גירוילשםמעשה"בזולתביצועכלומר,"מגונהמעשה"בביצוע
היהבקצינההשרשלמעשהוכיקבעהמשפטבית.זהשלהסכמתוללא"מיניים
שלהפליליהאיסורידיעלנלכדהואלכן;!!הסכמתהללאונעשהמיניסיפוקלשם

."מגונהמעשה"
.!19362שנתמאזהישראליבחוקקבוע"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסור

נשיקהעלתמידחלוהוא,ומעולםמאזהאנגליהמקובלבמשפטקייםדומהאיסור
האיסור,עצמהאנגליהלרבות,המקובלהמשפטמארצותבחלק.רצויהלאמינית

ואילו,מאסרשנותעשרדינו)בישראלמאשריותרהרבהחמורהמקבילהפלילי

באמצעיפורסםעדויותתוכן.הכרנושלאלתהומותדורדריודיצה-סובהמושג,האדומים
.עדויות'זיהום'ל,מקריםבמספר,התוודענווכךעדותםאתהשמיעועדיםטרם,התקשורת
,העימותשלמילוליפרסוםי"עגסהברגלהופרהמתלוננתעדותאתלפרסםשלאהאיסור
,ברביםפורסמו,צילומיםלרבות,המוצגיםמתיקראיות.העדותשלאינטגרליחלקשהיווה

לשלושפוליגרףבבדיקותנלוזשימושעשוהתקשורתאמצעי.דברואתאמרש"ביהמטרם
ולאבתקשורתמתנהלשהמשפטהתחושהאתבציבורליצורבנסיון,האחרונותההגנהעדות
,בבוטותלעיתים,מוסוויםמסריםי"עלעתים,ניסיונותשנעשיםהיתהתחושתנו.משפטבבית

בלבדהואוהואמצפוננוצואתאלאאיןהשופטיםלנו.בנאמרגסהיהליבנו.משפטלהטות
להישאריכולותאינןזהמשפטניהולבמהלךשנתגלוהחמורותהתופעות.אותנושמנחה

פסולותתופעותלאותןדעתםיתנוהחוקאכיפתמערכתעלשהאחראיםראוי.מענהללא
.96-97'פס,2ש"הלעיל,רמוןעניין."הנדרשיםבצעדיםוינקטו

188הארץ"וריאציותבשלושסיפור:הנשיקה"פרימנחםשלמאמרוראו8

~

2007.3.7ספרים13

html.833833/www.haaretz .co . ilhasite/spages.שלספריםבמדורראוזהלמאמרלתגובתי
Omineהארץ"פשוטהיותרהרבה.אחרתפרשנותגםיש"קמיראורית,במרץ!4מיוםהארץ
2007.3.14html.837009/www.haaretz.coספרים . iUhasite/spages.

.2007.2.2,10שבתמוסףאחרונותידיעות"רמוןמשפח"פרידמןדניאלשלמאמרוראו9
.("העונשיןחוק":להלן)226ח"ס,1977-ז"התשל,העונשיןחוק10

.48-51'בעמ,2ש"הלעיל,רמוןעניין!1
121263.P.G supp,1936,Criminal Code Ordinance.
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המשפטבעולםאחרותמשפטלמערכותבדומה.3ן(בלבדשניםשלושדינובישראל
אנשיםמעטלאהשניםבמהלךהרשיעההישראליתהמשפטמערכת,המקובל
רובםעל.לכךהסכיםשלאלאדםמיניתשנשקומשנקבע"מגונהמעשה"בביצוע

מיניתהטרדהלמניעתהחוק.רמוןעלשנגזרמזהיותרחמוריםעונשיםנגזרו
מעשה"בגיןפלילייםהליכיםעלחלשאינוכיוון,רמוןשלבמשפטונדוןלאכלל

הליכיםעלרקחלמיניתהטרדהלמניעתהחוק,"מגונהמעשה"שלבהקשר."מגונה
מעשיםבגיןהליכיםועל,מגוניםמעשיםעקבלפיצוייםתביעותעלכלומר,אזרחיים
.לעבודה14הדיןבבתיהנדוניםמגונים
זוובעקבותיה-רמוןפרשתשעוררההתקשורתיתשהסערהספקאין

רבות.משפטייםמחידושאומקושי,מעניין,ממורכבותנבעולא-הציבורית
אמנוןכמו)משפטניםשלאלהגם,לפרשה"משפטיות"הההתייחסויותמן

מבחינהלחלוטיןמופרכותהיו,(ימינידרורבןובוודאיאלונישולמית,רובינשטיין
ההליךסביבהסערה.הרלוונטייםלפסיקהאולחוקקשרכלונטולותמשפטית

והוכרעונדונו,שעלותרבותיות-חברתיותעמדותסביבויכוחמבטאתהמשפטי
נפגשיםשבובתחוםלבקשישאפואהסערהלהבנתהמפתחאת.המשפטיתבזירה

בעלמעשהנעוץהסערהשבעיןכיוון:דיוקוביתר.והתרבותהחברה,המשפט

ביןיחסים,מגדרשעניינהבפרשהשמדוברהרי,באישהגברשביצעמיניאופי
שביןההדדייםביחסיםביטוילידיבאיםשהםכפי,ונשיםגבריםוזכויותהמינים
מאמר.המשפטיהפמיניזםהואזהבתחוםהעוסקשיח.ותרבותחברה,משפט

,המשפטייםהיבטיהעלרמוןפרשתשלושיטתיענייני,פמיניסטיניתוחמציעזה

.והמגדריימהתרבותיים,החברתיים
כעלותתופעותשלמקיףשיטתילניתוחמודלהצעתיאחריםכמקומות.3

ניתוחודיוקפירוטביתרההולמתשלווגרסה,5ןותרבותייםמשפטייםהיבטים

:שלביםארבעהמכילהמודל.באופיין6ןמגדריותשהןתרבותיות-משפטתופעות

הנוהגתהגדרתהשלמדויקיםוניתוחהצגההמכיל-"הנורמההבנת"שלב(א)
הצגתהמכיל-"המוסכמהזיהוי"שלב(ב);הנדוןבהקשרהמוחלתהנורמהשל

הנדונהלנורמהכרלוונטית,ככלל,נתפסתשאיננהרווחתתרבותית-חברתיתמוסכמה
ביקורתידיוןהמכיל-"והמוסכמההנורמהחיבור"שלב(ג);('אבשלבשזוהתה)

דיון.הרלוונטיתהתרבותית-החברתיתהמוסכמהלביןהנדונההנורמהביןבמפגש

שלהפליליהאיסור-'הנורמההבנת':ראשוןחלק")'בבסעיףהמקובלבמשפטדיוןראו13

.המאמרשל("'מגונהמעשה'
בסוף,שםראומיניתהטרדהלמניעתהחוקוכין"מגונהמעשה"איסורביןהקשרלהבהרת14

.315'בעמ,המאמרשל("ראשוןחלק"),'בסעיף
.4ש"הלעיל,קמירראו15
(2007)87,שלישיפרק,וחכרתימשפטיישראליפמיניזם:וחוהאדםכבודקמיראוריתראו16

,הצגתו:ממדירבפמיניסטיניתוחשלמודל"קמיראורית;("וחוהאדםכבודקמיר":להלן)
,ארז-ברקדפנה)941ופמיניזםמגדר,במשפטעיונים"וקולנועמשפטעלוהחלתופיתוחו
.(2007,עורכות'פוגץודנהביטוןיפעת,רביד-יניסקישלומית
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הצעת"שלב(ד);הנדוןבהקשרוחברתייםמשפטייםקשייםומבארחושףזה

,'ג-ו'ב,'אשלביםלנוכחכי,להתקבלשעשויההמסקנהאתהמכיל-"תחליף
ההגדרה.באחרתולהמירההנדונההנורמהשלהנוהגתהגדרתהאתלזנוחיש

ותאפשר,הנדונההחברתיתהמוסכמהשלובמשמעויותיהבקיומהתכירהחדשה
שהיאהעולםוהשקפתהרווחתהמוסכמהלשינוישיועילבאופןהנורמהאתלהחיל
שלהמרובעתהפרספקטיבהבאמצעותרמוןבפרשתדןהנוכחיהמאמר.בהכרוכה
פמיניסטיניתוח"כיניתימגדריצביוןבעלותסוגיותההולמתגרסתושאת,זהניתוח

."ממדי-רב
האיסורשלהמדויקתהגדרתואתומנתחמציגהמאמרשלהראשוןחלקו.4

,זהבנושאמשפטיתספרותשלהבולטהמיעוטבשל."מגונהמעשה"שלהפלילי
האנגליבמשפטהן,"מגונהמעשה"שלהאיסורשלההיסטוריהאתגםמציגזהחלק

שהואכפי,האיסוראתבפירוטומבאראורשופךההיסטוריהדיון.הישראליבזהוהן
תרבותיות-חברתיותמוסכמותכמהמציגהמאמרשלהשניחלקו.בחוקכיוםקבוע

ובהן,("מיינסטרימית"ההיהודיתזובעיקר)הישראליתבחברהרווחותאשר

;צעירותלנשיםוחזקיםמבוגריםגבריםשלזכאותםבדברהפטריארכליתהמוסכמה

המקשרתהמוסכמה;מוגבלבלתימיניביטויחופשהמחייבתהליברליתהמוסכמה

בדברהמוסכמה;מוחצנתמיניתפעילותעםהעבריהגברשלכבודוהדרתאת
האישהזכותבדברהחדשהוהמוסכמה;הישראליתהאישהשל"גבריותה"ועצמתה

.להרצויהשאינהמיניתהתנהגותמפניהחוקלהגנתוזכותהלגופההישראלית
הראשנןבחלקשהוצגההרלוונטיתהמשפטיתהנורמהאתמצליבהשלישיהחלק

מקורותעלומצביעהשניבחלקשהוצגוהתרבותיות-החברתיותהמוסכמותעם
למניעתלחוקבנוגעהןרמוןבפרשתביטוילידיבאושאכן,ובעייתיותמתחשל

מציעוהאחרוןהרביעיהחלק.רמוןשלבעניינוהדיןלפסקבנוגעוהןמיניתהטרדה
.עמןומתמודדתהתרבותיות-החברתיותבמוסכמותמכירהאשרחלופיתנורמה
במקומותבהרחבהכברדנתיהרביעיעדהשניבחלקיםהמוצגותשבסוגיותכיוון

,כאמור,סובלהישראליבחוק"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסורואילו,אחרים
.שבהםוהארוךהמפורטהואהמאמרשלהראשוןחלקו,אקדמיתמהתעלמות

"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסור-"הנורמההבנת":ראשוןחלק.ב

כדיולכן,האנגליהמקובלבמשפט"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסורמקור
.זומשפטבשיטתשלובהיסטוריה,בקצרהולו,לדוןישלאשורולהבינו

האנגליהמשפט.1
("תקיפה")Assaultעברת(1)

batteryנקראהשהאחת"אחיותעברות"שתיהכילהמסורתיהמקובלהמשפט
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נגע("הכאה")batteryשלהאיסור.!7("תקיפה")assaultוהשנייה("הכאה")
בהסכמתושלאהזולתשלבגופונגיעהלכלגםאך,הזולתכנגדכוחלהפעלת

תחבורהבכליבכתףכתףהתחככותכמו,הרגילהחייםבמהלךנגיעותלמעט)

אופיזית,מאייםבאופןכוחלהפגנתנגע("תקיפה")assaultשלהאיסור.18(ציבורי
אדםלהרשיעהיהניתן.!משמעותית9נוחות-איאוחרדהלמאויםשגרמה,מילולית
בגופולפגועאוזולתואתלהפחידהתכווןאםהללוהעברותמןאחתכלבביצוע

הגופניתהפגיעהכלפיאוהזולתשלחרדתוכלפיאדישהיהאםאו,(בנגיעהולו)
אוקטיןהזולתהיהכןאםאלא-המעשיםפליליותאתשללההזולתהסכמת.בו20

מןאחתכל)2!להסכיםהמשפטיכושרואתהשוללשכליאונפשיליקויבעלאדם
.22(וקbattery855881נקראוהןשאףהנזיקיותלעוולותבכלדמתההללוהעברות

בשםלכנותהחלוומשפטנים,batteryהמונחשלליחונסההיסטוריהבמהלך
assaultמתייחסתהאחת:רבהבמידהמזוזושונותשהןאף,העברותסוגישניאת

מכילהשהיאבין,נפשעוגמתלזולתגורמתשהיאבכךשנזקה,מאיימתלהתנהגות

הואאםאף,בזולתמוסכמתלאנגיעהלכלמתייחסתהשנייה;שלאוביןבונגיעה
שתישלחיבורןכיבצדקציינואנגליםושופטיםמשפטנים.23להמודעאינוכלל

אףהולםאינוassaultבמונההשימושכיציינועוד;ומבלבל24מטעההעברות
אקטיביתפיזיתהתנהגותמצייןזהמונחהרגילבשימושושכן,העברותמןאחת
הרשעהלשםנדרשתאינהכזופעילות;הזולתעלאלימהידוהרמתהכאהשל
האיסורשלהמדויקתמשמעותוביןפעריוצרוהדבר,assault~-המסוגיאחדבאף
להתייחסהוסיףassault~-האיסור,זאתכלעם.לו25מייחסשהציבורהמובןובין
.(מוסכמתאינהאםלמשל)אסורהלנגיעהוהןמפחידלאיוםהן

נשקכליאוכבדמכשירהרמתהיאהאחדבמובןassault~iמובהקתדוגמה
גלנווילהאנגליהמשפטן.הגופניתלשלמותואולחייולחשושלזולתהגורםבאופן

ראו,אקדמיהואנשישופטיםלרבות,ישראליםמשפטניםשלשדורות)וויליאמס

assault~-להמובהקתהדוגמהכיקובע(הפליליהמשפטשלוחומיםאוריםבו

אמנםזו.הנרדמתליפהפייההנסיךשנשקהנשיקההיא)batteryשל)האחרבמובן
לשלמותאולחייהחרדהולאחששהלאולכן,להנשקהנסיךכיכללידעהלא

ולכן,בגופההנסיךשלשפתיולנגיעתהסכימהלאכיספקאיןואולם;גופה

7!(1983,.ed284)171CRIMINAL LAW0י

'

GLANVULE:

WrLL

[AMS. TEXTBOOK.
.177-ו172'בעמ,שם!8

.172'בעמ,שם19
.17!'בעמ,שם20

.שם2!
.שם22
,Mackesy.[.1.-ו172'בעמ,שם23 The Criminal Law and The Woman Seducer, CRIM.ג.א

(1956)449,441.
.449'בעמ,שם,Mackesyראו24
.450'בעמ,שם,Mackesy~-ו,232-ר172,229'בעמ,!7ש"הלעיל,WnLIAMSראי25
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Dungey)(1864משנתאנגליתקדים.assault26מסוגעברהומהווהאסורההנשיקה

להונשקהאישהעלידיואתהניחהנאשםאם"כיובהחלטיותבקיצורקובע

.assault"27באשמתלהרשעה(118510)מועמדספקללאהיההוא,לרצונהבניגוד
battery/assaule-העברתברשתלהילכדיכולהרצויהלאנשיקהפיהשעל,זוגישה

.(בהמשךשיוזכרכפי)הברית-בארצותרבותבמדינותמקובלתנותרה,("תקיפה")
ייחודילסוגשייכתרצויהלאנשיקהפיהשעלבגישההתחלפההיאבאנגליהאך
indecentהמכונהסוג,battery/assault'-העברותשל assault("מעשה/תקיפה

sexualאו("מגונה assault("מיניתתקיפה").

hdecentעברת(2) Assault("מגונהמעשה/תקיפה")

indecentשכונתההעברה assault("מגונהמעשה/תקיפה")שלפרטימקרההיא
,("מגונה")indecentגםהיאassault~-שישכלומר.("תקיפה")assault~-העברת
indecentהיאואז assault.ענייןהיהזהבתחוםהמנחההתקדיםBaker1.ע

,לרצונהבניגודצעירהאישהמנשקצעיראדםאם"כינקבעשבו,1875משנת
זהו-שלהאתלעורראותשוקתואתלספקובתקווהבשריםתשוקתשלברגשות

indecent assault"28.ככל,התעוררהלאהעשריםהמאהשלהחמישיםשנותעד

lndecentהמשפטיהמונחשלמשמעותולגבימחלוקת,הנראה assault.עםאולם
עולםרחביובכל-האנגליתבפסיקהלהסתמןהחלוהערכיותהתפיסותהשתנות
משנתKel[ey1[Beaהדיןפסק.שונות29פרשניותגישות-המקובלהמשפט

26WFLLIAMS,אדםעליריקההיאוויליאמסשםשמביאהנוספתהדוגמה.172'בעמ,17ש"הלעיל.
Regina[1864]41ש!485ER176.10281991,ש27485

v

.

uD

ngey.מהמקורחופשיבתרגום.
89ALLAWT24HE(1952)-במאוזכרהדיןפסק28

JOURNALOFCRH

~

f16.בפורסםהוא-~,The Times
1875,rd August3and30"ו1טג.

לעיל,Mackesyראו,המקובלהמשפטרחביבכלשהתפתחוכפי,העיקריותהגישותלשלוש29
:530'בעמ,23ש"ה

indecent-ללהיחשביכולassaultמסוגמעשה.1 assaultהואובטבעובמהותואםרק
Indecent,אורחבמסגרתלעשותונוהגיםומהוגניםסביריםשאנשיםמעשהאינואםכלומר

השופטיםידיעלשנתפסומעשיםרקברשתהלכדהזו(ומוסרנית)מצמצמתגישה.רגילחיים
שלגרירתהכמו,"הציבוריבמוסר"ו"המהוגניםברגשותפוגעימ"וכ"דוחים"כ,"מגעילים"כ

Mackesy,אצלונדונה,1914בשנתקנדישופטידיעלהוצגהזודוגמה)בושתלביתאישה

הומוסקסואליכהקשרכזולתנגיעהאואנאליאואורלימיןוכמו532'כעמ,23ש"הלעיל

.(223'בעמ,17ש"הלעיל,WVL[AM-ו,447'בעמ,23ש"הלעיל,Mackesyראו)
indecent~-ללהיחשביכולassaultמסוגמעשהכל.2 assaultעםביחדמבוצעהואאם

באדםנגיעה,למשל.indecentשהןבנסיבותכלומר,600081ת1-כלהגדירםשאפשרמעשים
Lordהשופטידיעלשהובאהדוגמהזוהי)בפניוהתערטלותתוךאחר Goddardהדיןבפסק

שאנשיםמעשיםגם,זוגישהלפי.Kelley1Beal,[1951]112ג[.ן.63ך,764(א.8.)(שת2)
indecent~-כלהיחשביכוליםהרגילחייהםכמהלךלבצענוהגיםונורמטיבייםסבירים assault

שלאמאחרחוקיכלתיבאופןנעשואםלמשלכמו,מהוגןכלאשנתפסבהקשרבוצעואם
ראוהזולתהסכמתללאהנעשהמעשהשלחוקיותו-איעל)הזולתשלהסכמתונתקבלה

Mackesy,אחרשלהסכמתוללאאדםשלנשיקה,למשל,כך.450'בעמ,23ש"הלעיל
."מגונהמעשה"להוותיכולה
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1ת4000ת1-כלהיחשביכולassaultהמהווהמעשהכל,באנגליהכיהכריע195130

assaultכלהבינןשניתןבנסיבותהתרחשאם-~indecent.מחשבהאםהוכרעלא

שהשמיעמיניתקונוטציהבעלותמיליםאוהמעשהעושה/התוקףשלמינית
indecent~-לassaultההופכות"נסיבות"להוותיכולותמעשה/התקיפהבמהלך

assault31.
indecent~-העברת assault(העברתכמו-~assault(המשפטשופטיבידיהתפתחה
בשנתכברהאנגליהחוקיםבספרעוגנהאך,(שיפוטיתבהלכהכלומר)המקובל

נחקק1956בשנת.32"הגוףנגדהעברותחוק"של62-ו52בסעיפים,1861
המשפטשלהמשפטיותההלכותאתעיגןאשר,33"המיניותהעברותחוק"באנגליה

1ת4000ת1-לבנוגעזהיםאיסוריםקבעהחוק.15-ו14בסעיפיםזהבתחוםהמקובל

assaultלשנקבעהמרביהעונש,זאתעם.אישה34ושלגברשל-~indecent assault

indecentעלהמרביהעונשואילו,מאסרשנתייםהיהאישההואכשהקרבן assault

העברהמבצעיכיההנחהמשוםזאת.מאסרשנותלעשרנקבעגברהואכשהקרבן
indecent~-כשנתפסהומוסקסואלייסודתכילוהעברה,גבריםיהיוגבריםעל

.35במהותו
גברה,השתנומיניותלהתנהגויותכנוגעהרווחותוהתפיסותהשניםכשנקפו
העברותחוק"שלוהוראותיורוחוכלפי(הפמיניסטיתזובמיוחד)הביקורת
ביצועי-אקדמי-משפטימחקרהאנגליתהממשלההזמינה1999ובינואר,"המיניות
שתיעשובמלאכה.ועדכניתחדשהחקיקהויציעהחוקהוראותאתשיבחן
ולנפגעילנפגעותסיועהמגישיםוגופיםממשלהמשרדינציגינועדובאחת:ועדות

indecent-ללהיחשביכולassaultמסוגמעשהגל.3 assaultבנסיבותמבוצעהואאם
מצדindecentשהיאמטרה/בכוונהמבוצעהואאםלרבות,indecent~-כלהגדירןשאפשר
indecentלהיותיכולהמיניתמטרה/כוונהמתוךבזולתנגיעהכל,זוגישהלפי.הנאשם

assault("מגונהמעשה/תקיפה").
.29ש"הלעיל,Bealהלכת30
THEוכן,535'בעמ,23ש"הלעיל,Mackesyראו31 IOURNAL OF CRIMINAL LAW,ש"הלעיל

זילנדבניו,אפריקהבדרוםכמו,המקובלהמשפטעולםשלאחריםבחלקים.91'בעמ,28
בשונה.531-533'בעמ,שם,Mackesyראו.שונותלהכרעותהמשפטבתיהגיעו,ובקנדה
ראו.הנכונההיאהראשונההפרשניתשהגישהסבורוויליאמסגלנוויל,הפסיקהמעמדת

WI

[LIAMS,להיותיכולהרצויהלאנשיקה,לשיטתו.230-233'כעמ,17ש"הלעילindecent

assaultמדגישהואגישתולחיזוק.בהכרחלאאזוגם-מיניותהצעותלההתלוואםרק
,מפנההואשאליהם,אלהדעותחילוקיכימבהיראינואך,השופטיםביןהדעותחילוקיאת

.ובקנדהזילנדבניו,אפריקהבדרוםאםכי,אנגליםשופטיםבקרבאינם
32(.85])(001)),1861,Offences Against the Person Act.
33(.

"
ch,1956,The.69([ת Sexual Offences Act.

indecentלבצעעברהזו"כיקבע14סעיף34 assaultעוד.(מהמקורחופשיבתרגום)"באישה
לתתיכולהאינה("פגומה")"Defective"שהיאואישה16לגילמתחתאישהכיהסעיףקבע

indecentשלמעשהתכשיראשרהסכמה assaultכזהמעשהולכן,למוסכםאותוותהפוך
indecentלגביאיסוראותוקבע15סעיף.מותר assaultבגברהמבוצע.

.228'בעמ,17ש"הלעיל,WULIAMSראוזוחקוקההבחנהעללביקורת35
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לסביות,ילדים,נשיםזכויותהמקדמיםארגונים-ובשנייה,מיניתתקיפה
.הפלילי36בתחוםשעוסקותפמיניסטיותאקדמיהונשות,והומוסקסואלים

עלאומצה,2000בשנתהאנגליתלממשלההוגשההוועדותשלהחוקהצעת
בהתנגדויותההצעהנתקלההחקיקהדיוניכמהלך.לחקיקהלפרלמנט37והובאהידיה
העברותחוק",זאתעם8קהסופיבתוצרביטוילידיבאוואלה,שמרנייםמכיווניםעזות

מבטאוהוא,6נ19משנתמקודמוברורבאופןשונה2003שנתשלההדש"המיניות
המאהבראשיתהמיניותלעברותההתייחסותאתהמאפייניםרביםוערכיםתובנות
indecentשלהאיסור,לענייננו.ואחתהעשרים assault("מגונהמעשה/תקיפה")

sexualשלבאיסורהוחלף assault("מיניתתקיפה"),כךהוגדרוזה:

-אםעברהמבצע'אאדם(1)3
,'באחרבאדםבמכווןנוגעהוא(א)
,מיניתהיאהנגיעה(ב)
,לנגיעהמסכיםאינו'ב(ג)
.מסכים'ב-שסבירבאופןמאמיןאינו'א(ד)

,הנסיבותבכלהתחשבותתוךתוכרעסבירההיאאמונההאםהשאלה(2)

.39מסכים'בהאםלוודא'אשנקטהצעדיםכללרבות

36BLACKSIDNE' S GWDE TO Thni SEXUAL3%2,אאטםMICHAEL4KIM STEVENSON . ANNE DAVES

(2004)3OFENCES ACT.
G,הפניםמשרדשלרשמיבמסמךאומצוח"הדומסקנות37 ANDH4OME OFRCE. SENIFENCD

PUBLIC;

;

STRENGTHENING PROTECTTON .AGAWST

:

SEX OFFENDERS11ש'PROI~CTDgG,

OFFENCESאט" .http : //search,םavailble5665.Cm.2002.SEXUAL OFFENCESאסAND REFORMING TIF LAW

C+Rotecting+the+Publ2%homeoffice .gov.uk/searchv. q:=:

Sentencing

+and+Offences+Unit
+-iexi+-Offenders+I5+!5StrenslgtheningתפId+Refifonnirת8+!0ן+[יב,+ Protection+A

~

kgalns+)3%10ע _
Adl ~i

&

output=xnfl

_
no3%AL3%AD3%sort=date&1=ud&0:=;on+Sexual+Offences&entqr

cliefit=default _fiontend&proxystylesheet=default frontend&8.-ie=UTF&8-dtd&oe=UTF

site=default_collection&.
David(דאזהפניםשרקובעזהבניירשלוהפתיחהבדברי Blunkett(החל[האנגלי]החוק"כי

,1956המיניותהעכירותבחוקכלולרובו.ומפלהקוהרנטילא,ארכאיהואמיניותעבירותעל
בחברההשינוייםאתמשקףאינוזהחוק.19-ההמאהבןמשפטשלעיגוןמכילשמרביתו

[...]ומיושןהולםכלארביםידיעלנתפסוהוא,החוקחקיקתמאזשהתרחשוהחברהוביחס
לקולותוהקשבנומיניתפגיעהמתרחשתבהםהקשיםדאופניםעליותרהרכהיודעיםאנוכיום

בתרגום.(9'בעמ,שם)"המיניתהפגיעהשלוהמתמשכותהעמוקותלתוצאותביחסהקורבנות
.מהמקורחופשי

38

Rape

, SexualAssault.:23למ.Temkin ~&

Andrew

. Ashworth, Ihe ~'

Sexaall

rOJfencesAct]

]1תת0"

,Consent.[.ן.328,328(2004) CRIM,0

~

and

i

the Problems.
39he intentionally touches(8)-1ןoffenceתאcommits(4)person)/(1).Sexual

.

Assault.3
the touching and0!consent)(0)58ט040ת,the touching " sexual(6),(8)another person

15reasonable15belief8Whether(2).consents8reasonably believe that(4)/(016005ת

has taken4!the circumstances, including any steps81110be dete~ined having regard0!

(.

"
consents,3%2,(.46([ת . Sexual Offences Act8ascertaln whether0!.חופשיבתרגום

.מהמקור
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ככזהברורהמיניצביונהאם"מינית"היאנגיעה,החדשלחוק78סעיףפיעל
תיקבע"מיניותה",מיניבבירוראינוהנגיעהשלצביונהשבומקום.הסבירלאדם
sexualעלהמרביתהענישה.הנאשם40שלמטרותיופיעלאונסיבותיהפיעל

assaultמאסרשנותעשרהיא.
(היותרלכל)דינולכךהסכיםשלאבמימיניתהנוגעאדם:פשוטותבמילים

תשמשטעותו,המיניתלנגיעההסכיםשהאחרוחשבטעהאם;מאסרשנותעשר
אתלבררניסההואאםכלומר,המקרהבנסיבותסבירההייתהאםכהגנהלו

.לטעותהיהיכולסבירשאדםבאופןטעהזאתובכלהזולתהסכמת
המושגמןבאנגליההפליליהמשפטיהשיחאתמשחררתהחדשההעברה

לבקריםחדשותלהכריעהצורךמןאותוופוטרת("מגונה")indecentהארכאי
שגררה,הגנאיסוגייתכל.קריטריוניםאילופיועלמגונההיאהתנהגותאם

גםשהוכרעהדומה.היוםמסדרירדה-רבותמחלוקותועוררהרבותפרשנויות
שלבאיסוראוassaultשלבאיסוריילכדומיניצביוןבעלותנגיעותאםהשאלה

indecent/sexual assault,ועודזאת.השנייההאפשרותלטובתהיאכשההכרעה.
מיניותלהתנהגויותרקומתייחסתמקודמתהיותרהרבהמצומצמתהחדשההעברה
חדירותהבוללותהתנהגויותגם2003שנתעד.הדולתלגוףחדירהכוללותשאינן
indecentלכונןיכלולגוף assault(החדרתאו,הקרבןלפיפיןהחדרתלמשל
ושנתייםגברכשהקרבןשניםעשר)המרביתהענישה.(מנקביונקבלכלחפץ

בחוק.חדירההכוללותלהתנהגויותכמתייחסתלהתפרשאזיכלה(אישהכשהוא
מוסכמתלאהחדרהכלכוללת(1שבסעיף)האינוסעברת,זאתלעומת,החדש
assault,החדשהוהעברה,הזולתשלנקבלכלפיןשל by penetration("תקיפה
באמצעותהזולתלגוףאנליתאווגינליתחדירהכוללת,(2בסעיף,"חדירהידיעל

sexual~-העברת.חפץאוגוףאיבר assault,לאמיניותלנגיעותרקמתייחסת,לכן
זוהתנהגותעלהמרביתהענישה,זאתלמרות.חדירהכדימגיעותשאינןמוסכמות
החמרהזוהי.(אישהשהואוביןגברהואשהקרבןבין)מאסרשנותלעשרנקבעה

שעד,בעברההרשעהלשםשנדרשהנפשיהיסוד,בנוסף.בענישהמשמעותית
בהסכמתהקשורבכללרשלנותהופחת,פליליתמחשבההיההחדשההחקיקה
להרשיעהיהניתן2003שנתעד:אחרותבמילים.המיניתלהתנהגותהקרבן

indecent~-ב assaultמאז;המיניתלהתנהגותוהסכיםלאהקרבןבישידעמירק
sexual~-בלהרשיעניתן2003שנת assaultוצריךיכולאך,בפועלידעשלאמיגם
.להתנהגותומסכיםאינושהקרבןולדעתלברר,הענייןבנסיבות,היה

ובראשונהובראש,41החדשהסעיףשלשוניםהיבטיםכנגדמושמעתביקורת
assaultהמילההאנגליבמשפט,לעילכאמור.לתכניוכותרתוביןהסתירהכנגד

.331'בעמ,38ש"הלעילtTemkinוכן,46-47'בעמ,36ש"הלעיל,Stevensonראילפירוט40
Eric.הסעיפיםשלהמסורבליםניסוחיהם,"מיניתנגיעה"שלמספקתהלאההגדרהלמשל41

the Dra

~

Criminal Code,0Comparisonג:Sexual Offences"0CEve . Dra

~

ing the Law

(2006)THE

.

IURIDICAL REVIEW55,2003Scotland

~

and

J

the Sexual OFences Actזיק
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.(הפחדה)assault-1(בזולתאסורהנגיעה)battery:משמעויותשתילציוןמשמשת
sexualבכותרתהבחירה assaultבולא-~sexual touching(ונדחהשהוצעכפי)

יכולההיא-כלומר,assaultשלפרטימקרההיאהחדשהשהעברהמשמעה
ובלבד,נגיעהמכילהשאינההפחדהידיעלאואסורהנגיעהידיעללהתבצע

לנגיעההחדשהסעיףלשוןשלהמפורשתההתייחסות.מיניתהייתהassault~-שה
בניגוד,בלבדbattery~-להעברהאתכמצמצמתלהתפרשיכולהבלבדמינית

המשפטיהשימושכלפיהקודמתלביקורתמצטרפתזוביקורת.42הכותרתלהכרזת
ספקאין,זאתכלעם,ואולם.43בעייתיאכןשהוא,תקיפה,assaultבמושגהמבלבל

משפטית,ציבוריתבתמיכהוזוכהואחתהעשריםהמאהאתהולםהחדשהסעיףכי
.קודמומאשריותרשיעורלאיןואקדמית

והסקוטיהאמריקני,הקנדיהמשפט.2
האנגליתלחקיקהשקדםוכיוון,האנגלישבמשפטלזהדומההקנדיבמשפטההסדר

קובע44הקנדיהעונשיןלחוק265סעיף.השראהמקורלהשימשאף2003שנתשל

(הפחדהשלהמקוריבמובן)assaultגםכוללת("תקיפה")assault~-העברתכי

הייתהכילפסוקאפשר-שאיקובעהסעיף.מוסכמיםלא(נגיעה)batteryוגם

אובכוחשימושעקבה/התנגדלאאוה/נכנעהקרבןכאשרהקרבןשלהסכמה
שבומקרהבכלכיקובעהסעיף.סמכותניצולאותרמית,פחדעקב,באיומים
יש,ה/הסכימשהקרבןלחשובטעההנאשםכיהגנהטענתשלמהימנותהנבחנת
.זושאלהלאורההגנהטענתאתולשפוטכזולטעותסבירבסיסהיהאםלבחון
sexualשלהספציפיתהעברהכימפורשותהסעיףקובעעוד assaultמקרההיא
סעיף.(מגעללאהפחדהידיעלגםלהתקייםיכולההיא,כלומר)assaultשלפרטי
sexualעלהמרביתהענישהכיקובע271 assaultסעיף.מאסרשנותעשרהיא
sexualעלהמרביתהענישהכיקובע272 assaultנשיאתתוך)מחמירותבנסיבות
(גופנינזקגרימתאושלישיאדםעלאיוםאובחבורהביצוע,בושימושאונשק

ארבעשלמינימוםעונשנקבעבנשקשימושנעשהכאשר.מאסרשנות14היא
.מאסרשנות

ניתןלאולכן,משלהפליליקודהאמריקניותהמדינותמחמישיםאחתלכל
אפשר,זאתעם.הברית-בארצותזולסוגיההפליליתההתייחסותאתכאןלסקור

לאנגיעהכל,המסורתיהאמריקניהמקובלהמשפטבמסגרתכיבהכללהלציין
בחוהאובאחוריהנגיעהכמו)מיניאופיבעלתנגיעהלרבות,בזולתמוסכמת

המדינותמןחלק.battery~-העברתבגדרנתפסו,(רצויהלאנשיקהאואישהשל
Model~-ה.45כיוםגםזותפיסהפיעללנהוגממשיכותהאמריקניות Pena] Code,

.45-ו42'בעמ,36ש"הלעיל,Stevensonראוזומוצדקתביקורתעללפירוט42
.להןהסמוךוהטקסט25-ו24ש"הלעילראו43
44265.5.46-].0,1985.Criminal Code, R. S .C.
45(2003,.ed"28)553WAYNE

R

, LAFtatE.

:

SussTAba~lE

I

CRadINAL LAW,

301ט"תשסןג"יהמשפט



קמיראורית

העשריםהמאהשלהשישיםבשנותשנוסחפליליתחקיקהשלדגםשהוא

גםכמו,battely~-העברתאתלתחוםהציע,ומצמצמתקיצוניתליברליתבגישה

החלו,זוגישהאימצואשרמדינות.תוצאהלעברתאותהולהפוך,אחרותעברות
.ב46"וכיו"גופנינזק","פיסינזק"שלתוצאהbattery~-בהרשעהלשםלדרוש
,"פוגענית"תהיה)battery(הנגיעהכיהדרישהבהוספתהסתפקואחרותמדינות

מוסכמתלאנגיעהשבהןבמדינות.47"כעוסה"או"גסה","מקנטרת","מעליבה"
נלכדתזושהתנהגותיש-batteryמהווהאינהשובגופנילנזקגורמתשאינה

הברית-ארצותמדינותשלהפלילייםבקודיםחיפוש,בנוסף.אחריםחוקיםבמסגרת
indecentכמוכותרותהנושאותמגוונותעברותמעלה assaultו-~.sexual battery

כאשרבמיוחד,מיניתהטרדהשלהעילהמאודומוכרתמפותחתהאזרחיבמישור
כמונוספיםבהקשריםגםאך)עבודהשלבהקשרמתרחשתהאסורהההתנהגות

.(ודיורחינוך
וציבוריאקדמי,משפטידיוןבסקוטלנדמתקייםזהמאמרשלכתיבתובשעת

הרפורמהבהשראתשנוסחה,המיניותלעברותחדשהחוקהצעתשלטיוטהסביב
Offensive""נקראההצעהשלהשמיניהפרק.2003משנתהאנגלית Conduct

האוסר,המוצע107סעיףאת,השארבין,מכילוהוא,("פוגעתהתנהגות")
indecent conduct("מגונההתנהגות").כימלמדיםהסעיףוכותרתהפרקכותרת

התנהגויותשלגדולבמגווןעוסקאכןוהוא,מיןעברתכמגדירנתפסאינוהסעיף

עשייתוגםהאחורייםאומיןאבריחשיפת,בפרהסיהמינייםמגעיםקיוםכמו
הביטויכמהעדמעידיםזהמוצעלסעיףשנוצקוהתכנים.48הרביםברשותצרכים

בהקשר.מיןלעברתכנוגעבהכרחנתפסולאמדויקלא,נזילהוא"מגונהמעשה"
.חמוריםחסרונותהםדיוקוחוסרנזילות,הפלילי

וגרמניהצרפת:אחרותמשפטשיטות.3
והגיונורוחו,מושגיו:המקובלהמשפטלמשפחתשייךהישראליהפליליהחוק
בהקשרהמגונההמעשהעברתאתלהביןלנסותישכךמשום.זהמעולםנשאבו
הצרפתיהפליליהמשפטגםכילצייןמעניין,זאתעם.המקובלהמשפטשלעולמו

sexual-(מאסרשנותחמשקובע6-222סעיף:מיניתתקיפהאוסר assaultשאינו
לאמינימעשהשלאיסורמכילהגרמניהחוקיםשספרדומה,זאתלעומת.49אונס

.50(177סעיף)בכוחשימושתוךנעשהאםרקרצוי
.שם46
.553-554'בעמ,שם47
Sexual:ראוביקורתיודיוןלהצגה48 OJfences; for Scotland1,0New Law4,Jennifer Temkin

(2006)49THE .:

IURnxCAL

. REVIEW29,the Dra

~

Criminal Oade"מ

,

Comment4"

4961Translated,1999,(1999)15as araended as of

January

(1994The French Penal Code of

Rothman,ק.110 co. , Littleton, Colorado.8Tormison, Fred.4/Edward.
50Translated by,2002,(2001,19שThe German Penal Code (as Amended as of December

.co,א.ן:,ק.112 , Buffalo)נHein.5Stephen Thaman, William.
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ישראל.4
החוקפקודתאתי"א-בפלשתינההבריטיהמנדטרשויותקבעו1936בשנת

איסורנקבע157בסעיף,"המוסרנגדעבירות"שכותרתו,17בפרק.הפלילית

Indecent Act With Force,"איסור158ובסעיף,'"בכוחשימושתוךמגונהמעשה

Indecent

Act Without Force:"נושאשהוא,"בכוחשימושללאמגונהמעשה

שמבצעמיכיקובעלענייננורלוונטישהואהסעיףשלחלקו.52זהמאמרשלדיונו
בכוחשימושבלאאךהסכמתובלאאחרשלבגופו"מגונהמעשה"לבצעמנסהאו
זהנוסח.5'אנגליותלירותמאהשלבשוויקנסאומאסרשנתייםדינו-באיומיםאו

משתמשהואובמקומם,battery'-וassaultהמבלבליםבמושגיםהשימושמןנמנע

שלגופועללבצעמנסהאומבצע"הניסוח,זאתעם;"מעשה"הפשוטבביטוי
שלוגםassaultשלהכפולבמובןassault~-לבבירורמתייחס"הסכמתובליאחר

battery.הבעייתיתהמילהאתמנתיניוחוסךאינוהמנדטוריהניסוח, indecent

החלו,המקובלבמשפטשהתגלעווהמחלוקותהפרשנויותאתעמההגוררת,מגונה
להחלפת,דברשלבסופו,והביאו,החמישיםמשנותהאנגליתבפסיקהלהתבטא

עם.2003משנתבחקיקההבעייתיהביטוי
~

,המנדטוריתהפקודהכימעניין,את

מגונהמעשה"שמבצעמיביןמפלהאינה,1956משנתהאנגליהחוקכמושלא

כולםעלומחילה,"הומוסקסואלימגונהמעשה"שמבצעלמי"הטרוסקסואלי
מעשה"למבצעשניםעשרלעומת,מאסרשנתיים)יחסיתמאודנמוךמרביעונש
.(1956משנתהאנגליבחוק"הומוסקסואלימגונה

תיקיםבשלושההישראליהעליוןהמשפטביתפסקהחמישיםשנותבסוף
58/190פ"בע.המגונההמעשהלעברתהמחייבתהפרשנותאתוקבעתקדימיים

שלושהבביצועשהורשעמישלערעורונדון54לממשלההמשפטיהיועץ'נסאלם
ונשךבפניהלהנשק,בחורהחיבק"המערער:ראשוןמעשה:מגוניםמעשים
חודשבאותו:שנימעשה.בכוהשימושותוךרצונהנגד,הימניתבלחייהאותה
בחודש:שלישימעשה.בכוחשימושותוךרצונהנגדאחרתבחורההמערערנשק

512631P.G supp,1936,Criminal Code Ordinance.
commit10commitsת8:כךקובעהסעיףשלהמלאנוסחו52 or attempts60וע"Any persoll

,the person of ;another without his consent, but without force or threatsמ0קטindecent act

the person by10the nature of

the

act or as10obtained

:bl

y deception as15or where consent

be10induce any person whom he knows10conwlitted, or induces or attempts15אwhom

guilty of misdemeanor5ן,any indecent act10submitשcommit orשinsane or imbecile

"fine of

~

one hundred pounds810imprison~aent for two years or10liable15and.
כוחמכליאך,הסכמתומבליאחראדםשלבגופומגונהמעשהלעשותמנסהאוהעושהכל"53

כנוגעאוהמעשהשללמהותובנוגעתרמיתמעשהי"עהסכמתוכשנתקבלהאו,איומיםאו
אוכשוטהיודעושהואאדםכללפתותמנסהאו,המפתהאו,המעשהאתהעושהלאדם
צפויויהיהבעווןיאשם,מגונהמעשהכלבושיעשואומגונהמעשהכללעשותרוחכחולה
.1936לשנת74'מסהפליליהחוקפקודת,"לירותמאהשללקנסאוימיםשנתייםלמאסר

.(1958)1847יבר"פ54
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שימושתוךלרצונהבניגודארצההפילה,אחרתבחורהלנשקניסה1958פברואר
שלכוחובא.מאסרלשנתנגזרודינו"מגונהמעשה"בביצועהורשעהוא.55"בכוח

סעיףפיעל,)assault(תקיפהשלעברהבביצועאשםאמנםזהכיטעןהמערער

הסתמךהוא."מגונהמעשה"מהוויםאינםמעשיואך,הפליליהחוקלפקודת248
כינקבעשבו,1943משנתבחיפההמחוזיהמשפטביתשלמנדטורידיןפסקעל

,לנשקנהוגשבובמקוםמוטבעתהיאאם"מגונהמעשה"להיותיכולהאינהנשיקה

התקבלהשלאהמיעוטדעתאתמבטאתזומנדטוריתפסיקה.ידאופניםכמו
אינולעשותונוהגיםומהוגניםסביריםשאנשיםמעשהפיהשעל,האנגליבמשפט
הוא,זוומצמצמתמוסרניתגישהלפי,"מגונהמעשה"."מגונה"כלהיחשביכול

ומהוגניםסביריםאנשיםשלדעתםעליעלהשלא"מגעיל"ו"דוחה"מעשהרק
-העליוןהמשפטביתשופטידחואחדמעמודפחותשלדיןבפסק.לעשותו
להיותיכולההנשיקהכילנונדמה":וקבעוזוגישה-וברנזוןזוסמן,גויטיין

.המנשקשלחשקואתלספקאלאנשיקהלתתהיתהלאהכוונהאםמגונהמעשה
.56"המיניחשקולסיפוקשעשהמהעשהשהמערערספקאיןשלפנינובמקרה

כלשלפיה,1951משנתהאנגליתBea]הלכתאתהישראליתהפסיקהאימצהכך
,כמגונותלהבינןשאפשרבנסיבותהתרחשאם"מגונה"ללהיחשביכולמעשה
.הקרבןלהסכמתבניגודלמשל
השאלההתעוררהבארה57'ג'נלממשלההמשפטיהיועץ58/315פ"בעגם

נסיוןהאבקותכדיתוךהשמלהקריעת,משיכתה,בכתפיהבחורהתפיסת"אם
אביב-בתלהמחוזיהמשפטבית."מגונהמעשה"אותקיפהמהווים58"אותהלנשק
בפועלמאסרחודשייםעליווהטיל,מגונהבמעשהולאבתקיפההנאשםאתהרשיע
מפיהעליוןהמשפטבית,בערעור.שניםלשלושתנאיעלמאסרחודשיושישה
.(בכוח)מגונהבמעשהההרשעהאתוהמירהמדינהטענתאתקיבל,אולשן,נשיאו
.ומדויקתממצהלהגדרהנתוןאינו'מגונהמעשה'המונח":הסבירזילברגהשופט

ברוב.המעשהמבוצעבההחברהוהשקפות,ושעתומקומואלאבולךאיןזהדבר
,מיןיצרישליסודזהבמעשהמצוי-ממשתמידלאאך-המקריםשלהמכריע
.59"הנאשםידי-עלבכוחהשימושמעצםמוסקתשתהאייתכןזוועובדה

המשפטיהיועץ'נמי'עג58/63פ"עבענייןפירוטוביתרשובנדונהזונקודה
חזהלרבות)המתלוננתשלבגופההמערעריםנגעוענייןבאותו.לממשלה60

לאמעשיהם.ביתהשלהמדרגותלחדרעירומהאותהשמשכולאחר(וצווארה
באינטרספוגעשהיהבאופןלפעולמקרבנםלמנועבכוונהאלא,מיניבהקשרנעשו

.1847'בעמ,שם55
.1848'בעמ,שם56
.(1959)565יגר"פ57
.565'בעמ,שם58
.566'בעמ,שם59
.(1959)421יגד"פ60
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כיווןכיבערעורוטענוהורשעוהם.ביניהםשהתנהלמשפטיבהליךזוגהבןשל
."מגונהמעשה=בביצועלהרשיעםאפשר-אימיניצביוןנעדרהשהתנהגותם

אינו"מגונהמעשה"איסורכיוקבעשבאגרנטהעליוןהמשפטביתשופט

ביןהבחיןהוא.מיניצביוןבעלתתהיהברשתוהנלכדתשההתנהגותמחייב
כמגונה"הממוצעהאדם"ידיעלהנתפסתהתנהגות(1):התנהגותסוגישלושה
המתוארתההתנהגותכמו,הנאשםשלהמיניתתאוותוסיפוקלשםשנעשתהכיוון
נועדהאלמלא"מגונהמעשה"בהרואיםהיושהכולהתנהגות(2);סאלםבעניין
אישהשלגופהתפיסתלמשל)מגונהאינהולכן,חייםהצלתכמו,טובהלמטרה
שבהםהמקריםאתכוללהשלישיהסוג"(3);(הגגמןלקפוץהמאיימתעירומה
,בולטתבצורה,הנושאותבנסיבותהמתלונןשלגופוכלפיהתקיפהמעשהבוצע

.י6"כזהאופימעשהלאותואפואוהמקנות'מגונה'אופי
בתאנגליתמשפטיתספרותרעלBeal62הלכתעלהסתמךאגרנטהשופט

ברשתהואאףנלכד,לראשוןבדומה,השלישיההתנהגותסוגכיוהכריע,התקופה
"מגונהמעשה"איסורכלומר.מיניצביוןבעלאינואםאף,"מגונהמעשה"איסור
אלא,הנאשםשלהמיניתמטרתומשוםמגונותשהןבזולתנגיעותעלרקלאחל
היעדר.הקרבןהסכמתללאנעשותשהןזהבמובןמגונותשנסיבותיהןכאלהעלגם

מטרהבעלתאינהאםגםחוקפיעללמגונההתנהגותלהפוךיכולהקרבןהסכמת
.מינית

83/616פ"בע1985בשנתשנים26כעבורשובואושררהאומצהזופרשנות

בנשיםמגוניםמעשיםבביצועהמערערהורשעשם,ישראל63מדינת'נפליישמן

.גניקולוגכרופא-פנימייםבאיבריםואף-בגופןנגעכילהאמיןשהוטעו
.תקףרפואירישיוןבעלהיהלאהואאך,רפואיתהייתהאמנםכוונתו,למעשה

עלהסתמך,בךהשופטובהסכמת,גולדברגהשופטמפיהעליוןהמשפטבית
,אנגליתאקדמיתוספרותפסיקהעלוכןהחמישיםמשנותהישראליתהפסיקה
שהתביעהדורשהחוקאין"פיהשעל,המחוזיהמשפטביתעמדתאתוקיבל
זה.מיניתותאווהזימהשטוףיהאבכפייהשלא'מגונהמעשה'המבצעכיתוכיח

.64"האישוםמיסודותיסודלהיותמחייבלאאך,הדעתעלכללבדרךמתקבלאולי
המיניתמטרתוסמךעלככזהלהיקבעיכול"מגונהמעשה"כיאישרהמשפטבית
כמו,המעשהשלהמגונותנסיבותיוסמךעל,כזוכוונהכהיעדר,אוהנאשםשל

מיעוטדעתמכילהדיןפסק,זאתעם.בתרמיתבגופןלגעתנשיםשלהסכמתןהשגת

,Williams65שלעמדתועל,השארבין,בהסתמךאשרלויןדבהשופטשלמפורטת
:"מגונה"למושגהמצמצמתהמוסרניתהפרשנותאתאימץ

.433'כעמ,שםג6
.29ש"הלעיל,Bealהלכת62
.(1985)449(1)לטד"פ63
.453'בעמ,שם64
65WILLIAMS,231'בעמ,17ש"הלעיל.
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'מגונהמעשה'כי,לפסיקהובהתאםהחוקמטרתלאור,כןאםלקבועביתן"
אמותלפיואשר,גלויהמיניותשלאלמנטפניועלבוישאשר,מעשההינו
לאייחשב,הממוצעהאדםשל,הצדמןמתבונןשלאובייקטיביותמידה
.66"צנועלא,מוסרילא,הגון
כוונהשלהיסוד"כיוקבעהאיסורתחולתלצמצוםנוסףצעדהלךאףהשופט

,קיומובדברספקמשקייםאפילו,ובהיעדרו,העברהמיסודותיסודהנומינית

רקלמגונהייחשבמעשהאפואלשיטתו.67"מגונהבמעשהלהרשיעמקוםאין
מתוךביצעהשהנאשםהוכחואם,מכוערתהיאעצמההעובדתיתההתנהגותאם

לצד.פסולהמיניתכוונהשלמיוחדנפשייסודבהתקייםכלומר,"מגונהכוונה"
אמר(תקדיםמהווהאינהולכן,מיעוטבדעת,כאמור,שנותרה)וומצמצמתגישה

:הבאיםהמענייניםהדבריםאתגםלויןהשופט

אתגםהמקיימות,עבירותהינן,זהבפרקהמצויות,העבירותמןניכרחלק"
המאפיינותהמיוחדותבנסיבותראההמחוקקאולם,התקיפהעבירתיסודות

הוא,הגוףשלמותשלהערךעלנוסףמוגןבערךפגיעהאלהעבירות

שבנוסף,בכךמאופיינותאלהעבירות.המוסרעלשמירהכינהאותוהערך
באיבריו,בצניעותופוגעותהן,בקורבןפיסיתפגיעהמהוותשהןכךעל

רובדמוסיפיםאלהגורמים.בכבודוופוגעותאותומשפילות,האינטימיים
הסימןמטרת.המחוקקבעינייותרלחמורהאותהוהופכיםלעבירהנוסף
המכונההתנהגותמפניאותההמרכיביםהפרטיםועלהחברהעללהגןהינה

אתולמנועהסכמתםללאמינייםלאובייקטיםהפיכתםלמנוע,מוסריתבלתי
.68"מיניותלמטרותניצולם

,קוהרנטיחשיבהקוהמציגה,העברהשלהפסוקהההיסטוריהמןבשונה

פתלתלה,תמוהה1988-1990בשניםשלההחקוקהההיסטוריה,ומתפתחיציב
הפקודהאתהחליףאשרהעונשיןחוקאתהכנסתחוקקה1977בשנת.ומבולבלת
החדשהחוקאלהועתקוהמנדטוריותהעברותמרבית.1936משנתהמנדטורית

,"בכוחשימושללאמגונהמעשה"איסורלגביגםהיהוכך,קליםנוסחבשינויי
.החדש69לחוק355בסעיףשנקבע

.458'בעמ,63ש"הלעיל,משישמןעניין66
.459'בעמ,שם67
.457'בעמ,שם68
שימושבלאאךהסכמתובלאאדםשלבגופומגונהמעשה,לעשותהמנסהאו,העושה"69

,העושהמיהותאוהמעשהמהותלגבימרמהבדרכיהסכמתושהשיגאו,באיומיםאובכוח
להניחאולעשות,בשכלואובנפשולקוישהואביודעין,אדםלפתותמנסהאומפתהאו

ההבדל,הקליםהנוסחשינויילמעט."שנתייםמאסר-דינו,מגונהמעשהבושייעשה
שאינהחלופה,מאסרבמקוםקנסלהשיתהיהאפשרהמנדטורישבנוסחהואהיחידהממשי
.1977משנתבנוסחמופיעה
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הציעה,1980משנתהעונשיןלחוק14מספרלתיקוןממשלתיתחוקהצעת
"תקיפה"כשהמילה)"מיניתתקיפה""בכוחשימושתוךמגונהמעשה"לכנות

הצרבמובןbattery~-ו,בכוחבשימושאיומיםכלומר,assaultשלכצירוףמוגדרת
ללאמגונהמעשה"לכנותהוצע,במקביל.(נגיעהסתםולאבכוחשימוששל

.(בהתאמה349-ו348להיותנועדוהסעיפים)"אסורמינימעשה""בכוחשימוש
שנעשהמינימעשהביצועיהיואסורמינימעשהשלהעברהשיסודותהוצע

צעירהואכשהקרבןרקאך,תקפההסכמהלושניתנהובלאבכוחשימושללא
היותוניצולתוךהושגהשהסכמתואו,הנאשםשלצאצאאו,עשרה-ששמגיל

שנעשהשהמעשהאו,טעותבניצולאובתחבולהאו,בשכלולקויאונפשחולה
מעשה"המושגגם.70השגחהאוחינוך,מרות,תלותיחסיניצולתוךנעשהבו

איברים"לרקכמתייחס,ביותרמצמצםבאופן(המוצע345בסעיף)הוגדר"מיני
שלבגופואדםשלמוצנעאיברשלמכוונתנגיעה-'מינימעשה'":"מוצנעים
,זולתושלמוצנעבאיבר,חפץידיעלאף,אדםשלכלשהימכוונתנגיעהאוזולתו
אוחשוףהיההמוצנעהאיבראםהיאואחת,ביזוילשםאומיניגירוילשםוהכל
בגדרבאהאינהנשיקהזומצמצמתגישהבמסגרתכיהבהירוההסברדברי."לבוש

,נשיקותכגוןתקיפהמעשיההגדרהמכלליצאו":זוהגדרהפיעל"מינימעשה"
תחום.מיןעבירותלמדרגתלהעלותםראויאםספקישאךמיניגווןבהםיששאולי

בתחוםלהשאירוומוצעמיןלעבירתתקיפהשביןהגבולעלהואמעשיםשלזה
.71"הרגילותהתקיפות
מעשיםשלהאיסוראתמשמעותיבאופןלהגבילאפואביקשהזוחוקהצעת

עלרקולהחילו,תקפההסכמהקבלתוללאבכוחשימושללאשנעשומיניים
שלמוצנעיםבאיברים(כזובנגיעהאיומיםאו)אלימהנגיעההכולליםמעשים
שלמוגדרותבקטגוריותשנעשו,הנאשםשלמוצנעיםאיבריםידיעלאוהקרבן
ומי,שלהםחולשהניצולתוךהושגהשהסכמתםמי,צאצאים,צעירים)אנשים

בכלביותרמשמעותילצמצוםניסיוןזהו.(מרותניצולתוךבהםנעשהשהמעשה
הפיכתהייתהומשמעותו,לשנותההצעהשביקשההמשפטיהמצבלעומתמובן

בענייןהעשריםהמאהשלהחמישיםבשנותהעליוןהמשפטבביתשנקבעוההלכות
לאשנשיקות,השארבין,קובעותאלההלכות,כזכור.73בארה'גובעניין72סאלם

המצמצמתהגישה.(רגילהתקיפהולא)מגוניםמעשיםלהיותיכולותמוסכמות
המגונההמעשהלעברתהצרההגישהמןיותרהרבהעודצרההחוקהצעתשל

תמידנותרהאךוויליאמס4יגלנווילהמשפטןידיעלשנתמכה,האנגליבמשפט

בגיןשהוצעהמרביהעונש.388ח"ה,1980-ם"התש,(14'מסתיקון)העונשיןחוקהצעת70
.האמורהעונשכפל,מהמיריםתנאיםובהתקיים,שניםשלושמאסרהיהאסורמינימעשהכיצוע

.391'כעמ,שם71
.54ש"הלעיל72
.57ש"הלעיל73
.17ש"הלעיל74
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מוסכמתלאנשיקהכיוקבעשבהאנגליהמשפטבעולםהרוב,כזכור.מיעוטבדעת
האנגליהחוקקובעגםכך."מגונהמעשה/תקיפה"גםאלאתקיפהרקלאהיא

לחוק14מספרלתיקוןהנדונההחוקהצעת,דברשלבסופו.2003משנתהחדש
המצמצמתשגישתההיאהדברמשמעות.חקיקהלכללהגיעהלאמעולםהעונשין

.המחוקקידיעלנתקבלהלא
חוקלתיקוןחדשהחוקהצעתוניסחהמשפטיםמשרדשבמכןלאחרשניםשש

אך.198076משנת14מספרתיקוןבהצעתהאמורמןהרבהשאימצה,75העונשין
באופןשונההיה1988בשנתבכנסתלבסוףשהתקבל77(22תיקון)לחוקהתיקון
מעשה"שלהאיסוריםהוראותאתאיחדהתיקון.לושקדמההחוקמהצעתמהותי
שניאתוהגדיר,"בכוחשימושללאמגונהמעשה"ושל"בכוחשימושתוךמגונה
תקיפה",החדש(א)348סעיף."מיניתתקיפה"כ(348בסעיף)הללוההתנהגותסוגי

,אליוהמכוונותמגונותתנועותהעושהאואדםהתוקף"כימעתהקבע,"מינית
הבהירזהסעיף.78"שניםשלושמאסר-דינו,מינייםביזויאוסיפוק,גירוילשם
תנועותעשיית"עלגםאלא,מיניותנגיעותעלרקלאחלהפליליהאיסורכיאפוא

תיקוןשהולידההתיקוןלהצעתשנלווההסברדברי.אדםכלפי"המכוונותמגונות
ואולם,רגילהתקיפהאלא"מגונהמעשה"ייהשבולאנשיקותכיוהציעושבו79זה

המשפטביתפסיקתאתכנהעלהותירהחוקולכן,החקיקהבהליךהתקבללאהדבר
האיסורשלהחדשנוסחופיעל.מיניתעברההיאמוסכמתלאנשיקהכיהעליון

."מיניתתקיפה"עתההייתהמוסכמתלאנשיקה,הפלילי
סעיף.349סעיףאתגםמחדשניסח22מספרתיקון,החדש348סעיףלצד

מעשההעושה":לשונוהייתהוזו,"מגונהמעשה"נקרא,החדשהבמתכונתו,זה

אדםבפניאחרמקוםבכלאובפומבי,מינייםביזויאוסיפוק,גירוילשםמגונה
345בסעיפיםהמנויותמןעברהאינווהמעשה,שניםעשרהששלומלאושטרם

חלבקטיניםמינייםמעשיםשלזהאיסור."שניםשלושמאסר-דינו,348עד
-קבעשהואהענישהרמתואולם,"הסכימו"שלאובין"הסכימו"שהםבין

.יחסית80נמוכה

.303ח"ה,1986-ו"התשמ,(26'מסתיקון)העונשיןחוקהצעת75
.70ש"הלעיל76
.62ח"ס,1988-ח"התשמ,(22'מסתיקון)העונשיןחוק77
פחותשגילובאדםמיניתתקיפהשלמעשההעושה:מחמירהנסיבהקבע(ב)348סעיף78

המיןלאיברחפץשלהחדרהכיקבע(ג)348סעיף.מאסרשנותחמשדינו,עשרהמשש

.כאינוסדינהאך,מיניתכתקיפהסוגדתאדםכלשלהטבעתלפיאוהנשי
.75ש"הלעיל,26תיקוןהצעתהיא79
מיניתפגיעהעלרקחלהואאםלהביןאפשר-שאיכך,ברוראינוזהסעיףשלניסוחו80

ובקטינים,ככללבפומבימגוניםמעשיםעלשמאאו,הפרטבצנעתוהןבפומביהן,בקטינים
,(75ש"הלעיל)(26'מסתיקון)העונשיןחוקלהצעת11'לסהשוואה.אחרמקוםבכל

למעשיםוגםבפומביאדםכלכפנימגוניםלמעשיםהכוונהשלפיההקריאהאתמחזקת
העושה"שיקבע357סעיףכיהציעהחוקלהצעת11סעיף)מקוםבכלקטיניםבפנימגונים
מאסר-דינו,שניםעשרהארבעלומלאושלאקטיןבפניאובפומבימגונהמעשה
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העברותאתלעדכןהייתההעונשיןלחוק22תיקוןשלהמוצהרתמטרתו
בבירורלזהותקשה,בפועל.עונשיהןאתולהחמירהזמןלרוחלהתאימן,המיניות

שנעשורצוייםלאמינייםמעשים,החדשהבמתכונת.המוגמרבתוצראלהמגמות
,בכוחשימושללאשנעשומאלהיותרכחמוריםהוגדרולאבכוחשימושתוך

החומרהלמידתזכולאבילדיםמינייםמעשיםגם.יותרגבוההיהלאועונשם
וקרא,זותוצאהגינה,כךעלעמדהעליוןהמשפטבית.לצפותהיהשאפשר
:התקלהשלמידילתיקוןלעשותהמשפטיםלמשרד

לכדימגיעהחומרתואיןאחדשמצד,בכפייהמגונהמעשהשלמקרה"
החוקתיקוןושלפני,החדשהתיקוןלפיסדוםמעשהאואינוסמעשה
המתוקןבחוקהוגדרלא,((א)354סעיף)מאסרשנותחמשהיהעונשו
(א)348בסעיף,כךמשום,הואוכלול,מגונהמעשהשלמיוחדתכעברה

,בכפייהמגונהממעשהבהרבהקלותהןשנסיבותיה,מיניתבתקיפההדן
,לנוהודיעהפלדמן'הגב[...]מאסרשנותשלושהואבההמושתוהעונש

וכי,המחוקקמלפנישיצאהזושגגהעלעמדכברהמשפטיםמשרדכי

החוקשללתיקונותפעלכיהודיעההמשפטיםבמשרדהחקיקהמחלקת'
אובכחשימושתוךמגונהומעשהמגונהמעשהשלהעברותולהפרדת
אובכוחשימושתוךמגונהמעשהשלעברהבגיןשהעונשכך,באיומים
לנואין.'מגונהמעשהשללעברהבחוקשנקבעהעונשעליעלהבאיומים

בשגגהשיסודו,בהוקעתההקייםההגיוןחוסריתוקןשאכן,לקוותאלא
.8!"האפשרככלמהר,המחוקקמלפנישיצאה

והבחיןשבאשר,העונשין82לחוק30מספרתיקוןנחקק1990בשנת,אכן
אךהסכמהללאשנעשואלהלבין,הסכמהוללאבכוחשנעשומינייםמעשיםבין
,"מיניתתקיפה"הכוחניהמעשהאתלכנותהציעההחוקהצעת.בכוחשימושללא
-בכוחשימושללאאךתקפההסכמהללאשנעשההמיניהמעשהאתואילו

הבחנההכיללאדברשלבסופושהתקבללחוקהתיקוןאך.8'"מגונהמעשה"
מעשהכלוהגדירושב,"מיניתתקיפה"במושגהשימושאתביטלהוא:זומושגית

."מגונהמעשה"כ(הקרבןלגוףחדירהכוללושאינו)תקףבאופןהוסכםשלאמיני
תוךמגוניםמעשיםביןבהבחנהולהסתפקהמקורילנוסחלשובכמקום,זאתעם

כמהביןהבחיןהחדשהנוסח,בכוחשימושללאמגוניםלמעשיםבכוחשימוש

מגונהמעשהאיסורכימדגישים,זהלסעיףהחוקשבהצעתההסברדברי.("חודשיםששה
לחוקבתיקון,זאתעם.להחמירנועדוהוא,ותוספתחידושהואפרטיבמקוםקטיניםבפני

(מגונותתנועותלרבות)מגונהמעשהכיקבע(ב)348סעיף,(77ש"הלעיל)בפועלשהתקבל

מחמירהאינה349סעיףשלהיראתוולכן,(78ש"הלעיל)מאסרשנותחמשדינובקטין
.סבירהואינה

.(1989)388,393(4)מגד"פ,ישראלמדינת'נמזרחי89/63פ"ע81
.196ת"ס,1990-ן"התש(30'מסתיקון)העונשיןחוק82
.2001ח"ה,1990-ן"התש,(33'מסתיקון)העונשיןחוקהצעת83
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החדשבנוסחחשובחידוש.חומרתםמידתפיעלמגוניםמעשיםשלשוניםסוגים
מדרגתהאינוסשעברתלזהמקבילבאופןמגוניםמעשיםשלחומרתםדירוגהיה
שלשורהביןמובהקחקוקקישורנוצרכך.אינוסשלשוניםסוגיםשלחומרתםאת

מיניותעברותשלשורהלבין(מגוניםמעשים)חדירהכוללותשאינןמיניותעברות
המעשהשלהמרחיבההגדרתוהואנוסףחשובחידוש.(אינוס)חדירההכוללות
ביזויאוסיפוק,גירוילשםמעשה"הוא"מגונהמעשה",מעתה.בחוקהמגונה

מצמצמתשאינה,ביותררחבההגדרהזוהי.הקרבןהסכמתללאשנעשה"מיניים
או,סוגמכלגופנייםלמגעיםאו,"מוצנעים"באיבריםלנגיעותהאיסורתחולתאת
להיותיכולמעשהכל,החדשהההגדרהפיעל.מגונותותנועותמינייםלמגעיםאף

.הזולתהסכמתוללאמינייםביזויאוסיפוק,גירוילשםנעשהאם"מגונהמעשה"
שלאאחראדםבנוכחותהנאשםשלאוננותמעשהגםכמו,נשיקהכוללתזוהגדרה
.לכךהסכים

ההתאמהבמגמתהמשיכו2001-ו2000השניםמן8561-ו8456מספרתיקונים
.אינוסשלסוגיםשלהאיסוריםקשתוביןמגוניםמעשיםשלהאיסוריםקשתבין

מיניתלהתנהגותבנוגעמפורטותהוראותהוסיף2003משנת8677מספרתיקון
התיקוניםכלבעקבות.((דו)-ו(2)(ד)348קטניםסעיפים)ומטופלונפשימטפלבין

העונשיןלחוק348בסעיף"מגונהמעשה"שלהאיסורשלהנוכחינוסחו,הללו
:זההוא

מגונהמעשה.348

בסעיףהמנויותהנסיבותבאחתבאדםמגונהמעשההעושה(א)

שבעמאסר-דינו,המחוייביםבשינויים,(5)עד(2)(א)345

.87שנים
בסעיףהמנויותהנסיבותבאחתבאדםמגונהמעשההעושה(ב)

עשרמאסר-דינו,המחוייביםבשינויים,(5)עד(1)(ב)345
.88שנים

.226ח"ס,2000-ס"התש(56'מסתיקון)העונשיןחוק84
.408ח"ס,2001-א"תשס,(61מספרתיקון)העונשיןחוק85
.18ח"ס,2003-ד"התשס,(77מספרתיקון)העונשיןחוק86
:2-5,(א)87345

;המעשהמהותאוהעושהמיהותלגביבמרמהשהושגה,האשהבהסכמת(2)

או;בהסכמתהאף,שניםעשרהארבעלהמלאושטרםקטינההיאכשהאשה(3)
לתתממנההמונעאחרמצבאו,האשהשרויהבוהכרהחוסרשלמצבניצולתוך(4)

;חופשיתהסכמה

בשכלההליקויבשלאומחלתהבשלאם,בשכלהלקויהאונפשחולתהיותהניצולתוך(5)
;חופשיתהסכמהלבעילההסכמתההיתהלא

:1-5(ב)88345

,(1),(2)(א)קטןבסעיףהאמורותובנסיבותשניםעשרהששלהמלאושטרםבקטינה(1)

;(5)או(4)

;קראוחםבנשקבאיומ(2)
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כאמורבנסיבותשלאאךהסכמתובלאבאדםמגונהמעשההעושה(ג)

.שניםשלושמאסר-דינו,(גו)או(ב),(א)קטניםבסעיפים
הפעלתאובכוחשימושתוך(ג)קטןסעיףלפיעברהנעברה(גו)

אוהאדםכלפי,מאלהבאחדאיוםתוךאו,אחריםלחץאמצעי
.שניםשבעמאסר-העברהעוברשלדינו,זולתוכלפי

ארבעלושמלאוקטיןשהואבאדםמגונהמעשההעושה(1)(ד)

,השגחה,חינוך,מרות,תלותיחסיניצולתוךשניםעשרה

.שניםארבעמאסר-דינו,שירותאועבודה
מגונהמעשהשעשהנפשימטפליראוזהקטןסעיףלענין(2)

שמונהלומלאווטרםשניםעשרהארבעלושמלאובאדם
טיפולאדםלאותוניתןשבההתקופהבמהלך,שניםעשרה
יחסיניצולתוךהמעשהאתעשהכאילו,ידועלנפשי
,שניםעשרהששלאדםמלאואםתחוללאזוחזקה;תלות

במסגרתהנפשיהטיפולשלתחילתולפניהחלווהמעשים
;זוגיקשר

מעשהשניםעשרהשמונהלושמלאובאדםהעושהנפשימטפל(דו)
מאסר-דינו,(ב)347אבסעיףהמפורטותבנסיבותמגונה
.שניםשלוש

תוךשניםעשרהשמונהלושמלאובאדםמגונהמעשההעושה(ה)
.שנתייםמאסר-דינו,בשירותאועבודהביחסימרותניצול

ביזויאוסיפוק,גירוילשםמעשה-"מגונהמעשה",זהבסימן(ו)
.מיניים

עלמעידות1988-1990בשניםהחקיקתיהרוחבהלךהללוהרבותהתהפוכות
שלהראויהבמשמעותוהקשורותשאלותשלגדולהבקשתמעמיקההתחבטות
.הישראליתהפסיקהעלחותםכלהותירושלאכמעטהן,זאתעם.הפליליהאיסור

בצירוףהחמישיםשנותמסוףהוותיקותההלכותאתולפתחלצייתהוסיפהזו
כמעשהעקביבאופןפורש"מגונהמעשה".השמוניםמשנות89פליישמןהלכת

שמקובלבאופןבופוגעוהואהסכמתוללאבנוכחותואוהזולתבגוףשנעשה

.מינייםעצמיתושליטהאוטונומיהשלתחושה,מיניתזהות,מיניותעםלקשרו
הייתהבקרבןשהפגיעהרקאלא,מיניתתאווהמתוךפעלשהנאשםנדרשלא

עלמוגניםשהםקבעהשהפסיקההערכים.כמינילאפיינושאפשרצביוןבעלת

שלמותו,גופובצנעתאדםשלשליטתוהם"מגונהמעשה"שלהאיסורידי

;הריוןאונפשיתאוגופניתחבלהגרימתתוך(3)

;אחריואוהמעשהבזמן,המעשהלפני,באשההתעללותתוך(4)

.מהםאחדיםאואחדבידיהאינוסלביצועעמויחדשחברואחריםאואחרבנוכחות(5)
.63ש"הלעיל89
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מתבטאיםשהםכפיוחירותושלוהאדםכבוד-לכולומעל,והמיניתהגופנית
.שלוהמיניתבאוטונומיה
באופן"מגונהמעשה"שלהאיסוראתלפרשהוסיפההפסיקה:אחרותבמילים

האדםכבודשלהערכיםעולםעםאלא,מוסרנייםערכיםעםלאולקשרו,מרחיב
.מגוניםמעשיםלהוותיכולותכפויותשנשיקותושובשובנקבעכךבתוך.וחירותו

במסגרת,שבומקרהנדון1998משנת90עובדיה'נישראלמדינתבעניין,למשל,כך
דקותעשרלאחרהמתלוננתשלידהאתתפסבזקעובד,במשרדועבודהפגישת

ביקשהוא,בנוסף.המפורשתהתנגדותהלמרותשפתיהעלאותהונישקשיחהשל
.נשיקותשלושעודממנה

כיסבירספקלכלמעלהשתכנעהלאהתיקאתששמעההראשונההערכאה

מיניביזויאוסיפוק,גירוילהשיגהנאשםשלכוונהעלמעידותהאירועעובדות

השנימצדושניתנהיחידהשנשיקהסברהשלוםמשפטבית.אותוזיכתהולכן
בהכרחאינה,כלשהונוסףגיפוףאוחיבוקאליההתלווולאבמשרדשולחןשל

משפטבית."מגונהמעשה"בלהרשעההנדרשתהמיוחדתהכוונהעלמעידה
לחוק22תיקוןועל26מספרתיקוןהצעתשלההסברדבריעלהסתמךהשלום
משפטביתסברעוד.מיניתעכרהלהוותיכולהנשיקהאםספקוהטיל,91העונשין
.להרשיעוהיהאפשרתקיפהבעברתהנאשםהואשםאילוכיהשלום
מלמדהחייםניסיוןכי,וקבעהמדינהערעוראתקיבלהמחוזיהמשפטביתאך

ידההחזקתתוךהשפתייםעלניתנתהייתהלאהנדונותבנסיבותחבריתנשיקהכי
כיהבהירשלערעורהמשפטבית.נוספותנשיקותלשלושודרישההמנושקתשל

החוקלפרשנותרלוונטיתאינהקמאהמשפטביתהסתמךשעליההחוקהצעת
הפסוקהההלכהכיהמחוזיהמשפטביתהזכירעוד.נחקקהלאשמעולםכיוון

מעשה"שלמיניתעברהלהוותבהחלטיכולהשנשיקההיאומעולםמאזבישראל

אלהכלסמךעל.ופליישמן92סאלםשלבענייניהםהדיןלפסקיוהפנה,"מגונה

.(א)348סעיףפיעל,"בכחמגונהמעשה"בביצועהורשעוהנאשם,הזיכוינהפך
כי,פעםאחרפעם,וקובעתהשבה,בפסיקהוהחלטייציבקומדגיםזהדיןפסק

ולהוביל"מגונהמעשה"להוותיכולההסכמתהללאלקרבןשניתנהכפויהנשיקה
כמעטאלהתיקים.93העונשיןלחוק(ג)348בסעיףהקבועהאיסורפיעללהרשעה
.נהפכהלאומעולםברורהזובנקודהההלכהשכן,ערעורלערכאותמגיעיםשאינם

'ד'הש)(1999)3700(2)99מח-תק,עובדיה'נישראלמדינת(יפו-א"ת)98/341פ"ע90
.(המר'וזכייזר'א,ברלינר

.בהתאמה77-ו75ש"הלעיל91
.בהתאמה63-ו54ש"הלעיל92
(2003)(פורסםלא)רמץסיאני'נישראלמדינת98/3223('רחשלום)פ"ת:למשלראו93

(1)05של-תק,מוריציו'נישראלמדינת02/8067(א"תשלום)פ"ת;(פינשטיןהרן'הש)

בן'נישראלמדינת03/1960('רחשלום)פ"ת;(שפירא-רייךדורית'הש)(2005)24755
מדינת05/3008(א"תשלום)פ"ת;(ברקגדעון'הש)(2005)14579(2)05של-תק,איוב

.(קאפחציון'הש)(2006)665(1)06של-תק,שקדי'נישראל
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מוסכמתלאנשיקהשלבהגדרתהביטוילידיהבאההפרשניתהגישה,כאמור
.זובעברההשיפוטיהטיפולשלנוספיםבהקשריםגםמתבטאת"מגונהמעשה"כ
ענייןשלעובדותיואתהמזכירבמקרהעסק1999משנתכהן94עניין,למשל,כך

,גירוילעוררהמבצעידיעלנועדהשלאמיןבאיברבנגיעהכלומר,95פליישמן

שבהבאישהבכוח"מגונהמעשה"בביצועהורשעכהן.מינייםביזויאוסיפוק
כישחשדכסףבווחיפשמינהלאיברידואתשהכניסלאחר,זנותלמטרותסרסר
לשםפעללאכיהמערערטענתאתדחההעליוןהמשפטבית.מפניומסתירההיא

למערערלייחסישהצפיותהלכתפיעלכינפסק.מינייםביזויאוסיפוק,גירוי
שלהמינילביזויהעמםיביאומעשיוכילוודאיהקרובההסתברותבדרגתמודעות

.מיניתלבזותשאיפהכנגדשקולהזומודעות.המתלוננת
"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסורמקורכיעודקבעהעליוןהמשפטבית

הואבאשראדםכלשלוכבודופרטיותוצנעת,גופושלמותעללהגןהחברתיברצון

:יסוד-חוקעםומפורשותישירות"מגונהמעשה"עשייתאיסוראתוקישר,אדם

בגופופגיעהמפנילהגנהאדםהואבאשראדםשלזכותו.96וחירותוהאדםכבוד
7-ו2בסעיפיםיסודכזכויותהוכרוחייוולצנעתלפרטיותזכותוגםכמוובכבודו

הוותיקותההלכותעלגםהסתמךהמשפטבית.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק
קובעתבישראלמושרשתפסוקההלכהכיוקבע97ופליישמןמי'עגשלבענייניהם
מטרהבנאשםהתקיימהלאשבומקוםגם"מגונהמעשה"בלהרשיעשאפשר

היההמעשהשביצועובלבד,מינייםביזויאוסיפוק,גירוילהשיגסובייקטיבית
אופיבעלתפגיעהתולידההתנהגותכילכךגבוההמודעותעלהמעידותבנסיבות

.זופסוקהבהלכהדבקותועלהכריזהעליוןהמשפטבית.בנפגעתמיני
בית.זועמדהואימץשב200498משנתהעליוןהמשפטביתשלדומהדיןפסק
להיעזרכדי200399משנתהאנגליהמיניותהעברותלחוק78לסעיףפנהאףהמשפט

בחקרהמשפטביתהעמיקעוד."מגונהמעשה"שלהישראליהאיסורבפרשנותבו

הקשרעלהדיוןאתוהרחיב,מיני"ביזוי"לאדםלגרוםהחקוקהאיסורשלמשמעותו

,00ןפלונישלבעניינו2007ממאימחוזידיןפסק,נוסףבכיוון."ביוש"ל"ביזוי"בין

,טירקל'י,זמיר'יהשופטים)(2001)496(2)נהר"פ,ישראלמדינת'נכהן99/6269פ"ע94
.(יה'פריקצ'א

.63ש"הלעיל95
.150כ"התשנח"ס96
.בהתאמה63-ו60ש"הלעיל97
,ביניש'ד,חשין'מהשופטים)(2004)168(3)נחד"פ,ישראלמדינת'נפלוני03/6255פ"ע98

,מסתמךחשיןהשופט,המגונההמעשהשלאופיואתבהגדירוכילצייןמעניין.(חיות'א
דברים,כזכור.(63ש"הלעיל)פליישמןבענייןלויןדבהשופטשלדבריועל,השארבין
.מיעוטדעתשנותרהומצמצמתשמרניתעמדהביטאואלה

.אליהןהסמוךוהטקסט40-ו39ש"הלעיל99
'הש)2007,מאי1-כניתן,פורסםטרם,ישראלמדינה'נפלוני(ם-ימחוזי)06/30678פ"ע100

.(ענבר'י,זילברטל'צ,חבש'ע

313ט"תשסןג"יהמשפט



קמיראורית

הקרבןכלפיגופניתבמחווהודי,בקרבןנגיעהלהכילחייבאינומגונהמעשהכיקבע
,ופירטגיבה,בירושליםהמחוזיהמשפטביתאימץבכך.אליוהמכווןבדיבוראו

הנדוןהמקרה.דומותקביעותקבעושכולםקודמיםמחוזייםדיןפסקישלשורה
בנוכחותהנאשםשלואוננותהמיןאיברהוצאת,המכנסייםרוכסןבפתיחתעסק

נדונוקודמיםבמקרים.("בזק"חברת)להםהמשותףהעבודהבמקוםהמתלוננות

מעשיםבעצמןתבצענהשאלהמקרבנותיהםנאשמיםדרשושבאמצעותןמיליםגם
סוגיבשלושהמכירהישראליהחוקכיקבעפלוניבענייןהמשפטבית.מיניים
ומחוות,כלפיומילוליותאוגופניותמחוות,הקרבןבגוףנגיעות:מינייםמעשים
,הקרבןהסכמתללאנעשיםהםכאשר.כלפיומכוונותשאינןמילוליותאוגופניות

מעשה")349בסעיףהשלישיואילו348סעיףברשתנלכדיםהראשוניםהסוגיםשני
.אסוריםהשלושהכל.("בפומבימגונה
חייםאתלהעמידהוחלטשבמסגרתו,וההלכתיהחקוק,המשפטיההקשרזהו
שדןהשלוםמשפטבית.נגדוהפליליהאישוםנדוןבמסגרתוואשר,לדיןרמון
רמוןשלבמקרהואמנם.עליהןוהסתמךלעילהמוזכרותההחלטותאלפנהבתיק

הלאהנשיקותהיוהאחריםהמקריםבמרביתואילו,אחדקצראירוערקנדון
כסוגמרובראולם,מוסכמיםלאמעשיםשליותררחבהממסכתהלקמוסכמות

פלונישלשפתייםמגעכלומר,נשיקותנדונוהאחריםבמקרים.נשיקותשלשונה
שפתיעלהנאשםשלשפתיומגע,ביותרהחמוריםובמקרים,אלמוניתשלעורהעל

ממשק,השקהשלבמשמעותנשיקהנדונהלארמוןחייםשלבעניינו.המתלוננת
תוךאללשוןשלהחדרהאלא,בשפתייםשפתייםאובעורשפתיים,בעורעורשל
,האוטונומיהחילולמבחינת-יותרוחמורהפולשניתהתנהגותזוהי.הפהחלל

הישראליתהפסיקהדנהשבה,העורעלנשיקהמאשר-האדםוכבודהפרטיות

ההחלטהגםכמו,לדיןרמוןאתלהעמידההחלטה,זהרקעעל.המקריםבמרבית

לא,העונשיןלחוק(ג)348סעיףלפי"מגונהמעשה"בביצועלהרשיעוהשיפוטית
כמעטהיואלא,ואופןצורהבשוםחריגותאומהפכניות,תקדימיותהיושלארק

דווקאאלא,כבדהיהלאהשרעלשהושתהעונשגם.מאליהןומובנותהכרחיות

.!01קודמיםלמקריםבהשוואהקל
דומותעברותרקעעל"מגונהמעשה"שלהישראליהאיסורבחינת,לסיכום
הישראליהחוקשנוקט"מעשה"המילה(1):כימלמדתהאנגליהמקובלבמשפט
בעברהופיעהואשר)האנגליבחוקהמופיעה"תקיפה"הבעייתיתהמילהמןטובה

הנאשם,למשלמוריציובעניין.מתפרסמיםאינםהםלרובשכן,רביםדיןגזרילמצואקשה101
עברו,המבוגרגילובשלבוהתחשבהמשפטבית.המתלוננתשלעורהעלבנשיקההורשע
חודשים3עליווגזר,דינוגזירתועדהעכרהביצועמיוםעכרושניםששלושיהעוכדההנקי
מוסרשלעברהיעבורשלא(ח"ש000,4סךעל)והתחייבותח"ש000,1שלפיצוי,תנאיעל

2006(2)05של-חק,כהן'נישראלמדינת(ג"קשלום)03/1028ס"תבעניין.שנתייםבמשך

על.מגוניםבמעשיםמורשעיםעלשהוטלודיןגזרירשימתזמיראביהשופטמונה(2005)

.המקובלהעונשהםוקנסתנאיעלמאסרבצירוףשירותעבודות,זורשימהפי
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בחוקהמופיעה"מגונה"המילה(2);(הישראליבחוקגםברורולאעקבילאבאופן
מחלוקות,מסובכותפרשנויות,בהירותחוסרשלמטעניםעמהנושאתהישראלי
שהמירההאנגליתהמשפטשיטתעשתהטוב;מוסרניותעולםהשקפותשלוניחוח
אףכןיעשהאםהישראליהמשפטיעשהוטוב,באחרת2003בשנתזומילה
רבותעשו-החקיקהואפילו-הישראליתהפסיקה,זאתכללמרות.הוא

זאתועם,מובןבכלהיקףרחבהוא=מגונהמעשה"שלהאיסורכילהבהירכדי
להיותשלאאדםכלשלזכותועללהגנהמחויבאלא,מוסרניאינושלוהרציונל
כיוקבעהשבהעדכניתפסיקה.בהםחפץאינושהואמינייםלמעשיםחשוף

;וצנעתופרטיותו,וחירותוהאדםכבודהםזהאיסורידיעלהמוגניםהערכים

שיעורלאיןקל"מגונהמעשה"בגיןהישראליבמשפטהקבועהמרביהעונש(3)
אתלשקולמקוםויש,מקבילותעברותעלהאנגליכמשפטהקבועזהמאשר

"מגונהמעשה"בגיןלהרשעההישראליבחוקהנדרשהנפשיהיסוד(4);החמרתו
באנגליהמקבילותבעברותהנדרשהנפשיהיסודמאשריותרהתביעהעלמכביד
.זובנקודהגםשינוילשקולמקוםישולכן,2003שנתשלהרפורמהמאז

מיניתהטרדהלמניעתהישראליהחוקכילהבהירמקוםישזהחלקלסיום
.העונשיןמחוקהוציאוולא=מגונהמעשה"שלהפליליהאיסוראתשינהלא
המעשים"סוגיכלכיקובעמיניתהטרדהלמניעתלחוק(2)(א)3סעיף,זאתעם

הטרדותבגדרגםהםהעונשיןלחוק349-ו348בסעיפיםהמפורטים"המגונים
לאיסורמעניקההיא,הערכיבמישור(א):כפולהמשמעותזולקביעה.מיניות

למניעתהחוקשלערכיועלהמסתמךעדכנירציונלמגוניםמעשיםשלהפלילי
ביןושוויוןלפרטיותזכותו,חירותו,האדםכבודהםאלהערכים.מיניתהטרדה
מיניותכהטרדות"מגוניםמעשים"הגדרת,המעשיהמשפטיבמישור(ב);המינים
לחוק6סעיףפיעלאזרחיותבתביעותפיצוייםבגינםלתבועאפשרכימשמעה
בגינםלתבועאפשר,עבודהיחסיבמסגרתהתרחשוואם,מיניתהטרדהלמניעת
.זהלחוק7סעיףפיעללעבודההדיןבביתאוהעבורהבמקום

הפליליהאיסורבענייןדברשינהלאמיניתהטרדהלמניעתהחוק:אחרותבמילים
והוא,"מיניתהטרדה"מהוויםמגוניםמעשיםכיקבעהואאך,מגוניםמעשיםשל

כאשרעבודהדיניבמסגרתבהםולטפלאזרחייםבהליכיםגםבגינםלתבועמאפשר
כיוון,רמוןפרשתשלהמסויםבהקשר.עבודה102יחסיבמסגרתהיאההתרחשות
לחוקנזקקהלאהיא,כןועשתההפליליבאפיקרקלבחורהודרכהשהמתלוננת

במישור,זאתעם.העונשיןחוקבמסגרתהתנהלכולווההליך,מיניתהטרדהלמניעת

נגדהתלונהכימשמעהמיניתהטרדהלמניעתלחוק(1)(א)3סעיףהוראת,הערכי
.מיניתהטרדהביצעהואכיטענהגם,זמנית-בו,מהווה"מגונהמעשה"בגיןרמון
היא,בהשבוצעהמעשהבגיןנזיקיןפיצויילתבועהמתלוננתתרצהאם,כןכמו
לתבועיכלהלאהמתלוננת)מיניתהטרדהלמניעתהחוקפיעלכןלעשותתוכל

.5ש"הלעיל,קמירראולפירוט102
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אינוהוא,שרשבהיותומכיווןעבודהיחסיבמסגרתמיניתהטרדהבגיןרמוןאת

,בעייתיתלקונהזוהי.עליוחלותאינןר"התקשיוהוראות"ממונה"או"עובד"
בכלמדינהשעובדראויזהאין.ולמלאההדעתאתעליהלתתהיההראוישמן
נבחרואילו,המדינהשירותונציבותהחוקשלהמשמעתבכלליכבולשהיאדרגה
לפנותהמתלוננתיכלהאילו,במקביל.וכולמכולמשמעתמכללי"פטור"ציבור
מיכל.הפלילילהליךנזקקתהייתהשלאייתכן,העבודהבמקוםתלונהשללאפיק

שהמתלוננת,הנראהככל,שכחוזהבענייןהפליליהמנגנוןהפעלתנגדשהזדעקו
.(משמעתילאפיקלפנותיכלהלאהנדוןבמקרה

התרבותיות-החברתיותהמוסכמותאשכול-"המוסכמהזיהוי":שניחלק.ג
הרלוונטיות

מוסכמותשלמבוטללאמספרמכילההישראליתהתרבותית-החברתיתהמציאות
מעשה"שלהפליליהאיסורעםבמפורשאותןלקשר,בהכרח,מקובלשלארווחות
ולהתקבלותולפרשנותושלהןהרלוונטיותאתחושףביקורתיניתוחואולם,"מגונה
מגזריםבקרברווחותהללוהמוסכמות.ובחברהבמשפטהנדוןהפליליהאיסורשל

יש;זואתזומשלימותואףזועםזומתיישבותשהןיש;שוניםואוכלוסיות
כולן,זאתעם.במובהקבזוזומתנגשותשהןוישאחדבקנהעולותשאינן

בהקשררלוונטיותלכולןולכן,תרבויותיה-תתיעלהישראליתבחברהמתקיימות
בעצמהביטוילידיאלהמוסכמותכללבאורמוןבפרשתהציבוריבעיסוק.הנדון
סביבהציבוריתלסערהשתרמוהםהגדולהושונותןהרבשמספרןייתכן.גדולה
הדבריםשמרביתמכיוון,היריעהקוצרמפאת.רביםחודשיםשככהשלאהפרשה
המוסכמותמןבחלקבדיוןשהרחבתיומכיווןהישראלילציבורהיטבמוכרים
המוסכמותשלבלבדתמציתיבאזכורכאןאסתפק,103אחריםבמקומותהללו

.הרלוונטיותהתרבותיות-החברתיות

עצמההמיניותלגבימוסרניותמוסכמות.1
גילוייםזומוסכמהפיעל."תועבההםמיניותגילויי":פוריטניתמוסרניתמוסכמה

גילוייםאףאו-נשואיםזוגבניכיןשלא,הפרטבצנעתשלאהמבוטאיםמיניותשל
מעשים"ו"כיעור","תועבה"בבחינתהם-הקשרבכלהמבוטאיםמיניותשל

honor(כבודוובהדרתהציבוריבמוסר,הטובבטעםפוגעיםהם;"מגונים

(

l4oשל

.16ש"הלעיל,וחוהאדםכבודקמידראו103
ישראליית:כבידשלשאלהקמייאירית:יאיהאחריםהכבידובסוגיכבודבהדרתלדיונים104

ש"הלעיל,וחוהאדםכבידקמיר;("כבודשלשאלהקמיר":להלן)(2004)האדםוכבוד
www.באינטינטהמחביתשלהאקדמיבאתילמצואשאפשרמאמריםשלישורה;16

sitemaker.umich .edu/orit_kanair.
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,הלאומיםכלבני,בישראלהמסורתייםהחוגיםבקרב.105להוקיעםויש,הציבור
וסולדיםזופוריטניתמוסרניתבמוסכמהשמחזיקיםמייש,והתרבויותהעדות

גישהוהמצדיקהמבטאהשיחלרוב.מיניותשל-פומבייםבוודאי-מגילויים
ההתיישבותשלדרכהבראשית,אפיינהמיניתפוריטניותואולם,ושמרנידתיהואזו

אף.!ומשמאל06מימיןביותרהרדיקלייםהאידאולוגייםהחוגיםאתגם,הציונית
בחופשהמצדדותהליברליותלגישותמקוםופינוהזמןעםגוועואלהשגישות

הדורותבקרבבוודאי,בישראלהציבוריהשיחעלחותםהותירוהן,המיניהביטוי
.הוותיקים

:=וחסודותצנועותנשיםשלתומתןעללהגןיש":מוסרניתמסורתיתמוסכמה

,כבודהדרתזובהתנהגותןלעצמןקונותוחסודותצנועותנשים,זומוסכמהפיעל
ובהדרתבצניעותןלפגועשעלולדברכלמפניולהגנתההחברהלהכרתראויותוהן

ברמיזהאובתנועה,באמירהפונהאףאו-מינימעשהשמבצעמי.כבודן
הכבודבהדרת,בתומתהפוגע-רעייתושאינהוחסודהצנועהאישהאלמינית

עלחובה.כולההקהילהשלהמוסריובחוסנהמשפחתהשלכבודהבהדרת,שלה
ועל,והנכבדותהצנועותנשותיהעללהגןכדיעצמתהמלואאתלהפעילהחברה
.!כאלה07פגיעותמפני,עצמה

,"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסורעםאחדבקנהעולותאשר,אלהמוסכמות
אינןאך(ושמרניותדתיות)מובחנותקבוצותשלבשיחמרכזימקוםתופסות

.(החילוניהיהודיזהבקרבשלאודאי)הישראליהציבורמרביתבקרבפופולריות

ולאשמתהאמינותהלחוסרשנוגעותמסורתיותפטריארכליותמוסכמותאשכול.2
מיןעכרתעלמתלוננתשל

הקבוצה.קבוצותלשתיהנשיםאתלחלקרבותפעמיםנהוגהפטריאכליבעולם
בקנהעולההמיניתשהתנהגותןאלהכלומר,וחסודותצנועותנשיםכוללתהאחת
אלההןצנועותנשים,מסורתיותבחברות.חברתןשלהמיניהאידאלעםאחד

.וכדיןכדתנשואותהןלוהזוגלבןורקאךאותהומייחדותמיניותןאתהמצניעות
הןולכן,גבריםשלהמיניתבהתייחסותםחפצותאינןאלהנשים,המוסכמהלפי

.כאלהרצויותלאהתייחסויותיאפשראוידמין,יעודדשלאבאופןלנהוגיודעות
מהתייחסויותסוכלותאינןאלהשנשים-המוסכמהלפי-היאהתוצאה
נשיםכוללתהאחרתהקבוצה,לעומתן.עליהןמתלוננותואינןרצויותלאמיניות

ואין,גבריםשלמיניותבהתייחסויותחפצותהן;צנועהולאמיניתשהתנהגותן
להתייחסגבריםומגרותיוזמותכאלהנשים.להןרצויותשאינןמיניותהתייחסויות

קמירראו(פורנוגרפיה)מתועדתהזניהתשדירישידורשלבהקשראלהבמוסכמותלדיון105
.ואילך208'בעמ,16ש"הלעיל,והוהאדםכבוד

ושורשיוהצעירהשומר:הציוניתהמהפכהשל"החדשהאדם"פלדרינהלמשלראולדיון106
.(2002)האירוביים

.ואילך67'בעמ,16ש"הלעיל,וחוהאדםכבודקמירראווהרחבהלפירוט107
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פיתוישלטכניקות,פרובוקטיבייםוהתנהגותלבושידיעל-מיניתאליהן
.עצמןעלאלההתייחסויותומביאות-"נשייםקסמים"והפעלת
אלהלגירוייםמגיבים,רווחתמסורתיתפטריארכליתמוסכמהפיעל,גברים
ישאך.נמנעתבלתיוכמעטגברית,טבעיתתגובהעבורםזוהי;להםונענים

הן;שוואהאשמותגבריםעלוטופלותמעשיהןאתמכחישותהמדיחותשהנשים
נקמנותאוהפרובוקטיביתהתנהגותןעלאשםרגשות,התחסדותמתוךזאתעושות

נשים.(לאנחותונזנחו"ברשתןאותםללכוד"הצליחולאאםבייחוד)הגבריםכלפי
לא,מיניותנשיםבהכרחהןלהןרצויותשאינןמיניותהתייחסויותעלהמדווחות
.אמינות108לאגםהןולכן,הגבריםעלשוואהאשמותהטופלות,ומדיחותצנועות

לידיבאהוא.היוםגםהחברותבמרביתמאודונפוץרווחזהמוסכמותאשכול

עברותעלמתלוננותכלפיומאשיםמפקפק,חשדניביחסובוטהמפורשביטוי
ואף,מנשיםחששמבטאהוא.מיניותוהטרדותמגוניםמעשים,אונסלרבות,מין

המואשמיםלגבריםתרבותית"חפותחזקת"שלרחבההגנהומעניק,נשיםשנאת
.רצויותלאמיניותבהתייחסויות

סטטוסכסמל(צעירותכעיקר)לנשיםהמתייחסותפטריארכליותמוסכמות.3
(לגברים)

לתשוקהמושאהן,ופוריותצעירותבמיוחד,נשים:109"גברלראשרחמתיםרחם"
אתהמקדשותרבותפטריארכליותבחברות.גבריםבידי"כיבוש"וללתחרותויעד
על,גבריותועלמעידנשיםשלהמיני"כיבושן",הגברשל)honor(כבודוהדרת

לגברמקנהמיני"כיבוש"גם,כיבושככל;"כובש"ההגברשלעליונותוועלאונו
שועים,מנהיגים,מצביאיםכמו)ייחוסרמיאנשים.מתחריולעומתכבודהדרת

עליהםמטילהוכמעט-פריווילגיהלהםהמקנהכבודמהדרתנהנים(ועשירים

כסמלצעירותנשים"לצרוך"ו"לנכס","לאסוף"-מעמדםכלפי"מחויבות"
הזכותמןנהנהלמשלהמלךשלמהכך.עליונותםאתומנציחמביעאשרסטטוס

אלףלולקנות(עצמה-רבלאומי-ביןמעמדבעלנמלך,"מחויב"היהוכמעט)
ולמעשה,הרםלמעמדוחיוכסמלכראיהשימשוהן.וכפילגשיםכרעיותנשים

נהגויותרמודרניותבתקופותגם.ולהנצחתולכינונו,זהמעמדליצירתכאמצעי
גם,בהשחשקואישהכללעצמםוניכסו,שלמהכמוומצביאיםמנהיגים,מלכימ

.הגבריםלשארביחסעליונותםאתהביעובכך.אחרלגברנשואההייתהאם
רבותבחברות:"זקןלארק,זקןלארק"-משלימהפטריארכליתמוסכמה

אך,רומנטיתאהבהעלאמנםחולמות(צעירותבעיקר)נשיםכילהאמיןמקובל
,(האבבשלטוןמסורתיבאופןהמתגלמת)הפטריארכיהדיןאתעליהןמקבלות

.284-285'בעמ,שםראולפירוט108
ארץ"לשליטיםלתתצריכותלאשהאזרחיותמה"קמיראוריתראולדיון;30השופטים109

.(2006)36,26אחרת
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ומתמסרות(מהןמבוגריםלרוב)כבודהדוריגבריםשללדרישותיהםנענות
הסדרעםוההשלמההקבלהמזבחעלמעלותשהןקרבןהואלבןשברון.להם

ומנציחהמבטאתוהמקבלתהכנועה,הפסיביתהתנהגותן.ההגמוניהפטריארכלי
.החברתיהסדראת

הפטריארכליהעולםרחביבכלאמנותיצירותלריבואבסיסשימשהזומוסכמה

אפשרהעבריתבתרבותזולמוסכמההד.והשלמההתקוממות,כאבשביטאו
והשיטה":"בלילהולאביוםלא"ביאליקנחמןחייםשלהעממיבשירולשמוע

יהיהומימי/:אניאשאלהשיטהאת/.עתידותהיאומגידה/חידותפותרה
/,שבילויעבורהבמרכבה/?מליטאאוהמפולין/-שיטהיבואומאין//?חתני
/אובהלאאז,אשמעלאאז/טובהשיטה,זקןשמא[...]//?בתרמילובמקלואם

לאאך/ואשקןאפוללרגליו//.חתנניאלזקןוביד/-המיתנילאביאומר
הצעירה,הרומנטייםחלומותיהלמרותכימביניםהשירקוראי."זקןלאאך,זקן

בהשיחשוקלזקןותינשאהפטריארכיהשלטוןואתהאבמרותאתעליהתקבל
אתעליהתקבלבכך.(כבודוהדרתאתולהפגיןלכונןכדיהשארבין)וידרשנה

.ותחזקםההגמוניהערכי

ואיסטיות'מצישראליותמוסכמות.4

!!בישראל0הארוטיקהדיכויעלבספרה:"צעירשאתהסימן"ו"הכלזהזיונים"

לאזהזיונים"בספרו)אמוץ-בןדןפרץהשבעיםבשנותכיצדארי-בןניצהמתארת

עודלא:ראשועלהצברדימויאתוהפך,הציוניהמיניתהצניעותטאבואת("הכל
.ונהנתןמיניאםכיוסגפןתמים

החדשהצברמפגין,והמסוגרהביישןהצברשלהנושןלדימויבניגוד"
הנזיריבמועטההסתפקותלערךבניגוד.צורותיוכלעלממיןגלויההנאה
המיניותמןלחששבניגוד.כלליתהדוניסטיתנהנתנותשופעהוא,העברשל

של]שלוהצבר,החדשליהודיראוישאינועיסוק,בההעיסוקמןולרתיעה
.י!ו"בתחוםוהצלחותיובמיןהעיסוקבזכותיותר'גברי'[אמוץבן
אינהחלפוןגבעת")דייןאסי,("מציצים")זוהראורישלהתקופהבניסרטים

הישראליתבחברהשהתפשטה,זומגמהשללחיזוקההםאףתרמוואחרים("עונה
.קוציםבשדהכאש

בדמות)ובוטהגלויהמיניתהצלחה,השמוניםשנותשמאזהיאהתוצאה

("ה'לחברולספרלרוץ"נהוגשלאחריהם,האפשרככלומהיריםרבים"כיבושים"
מרבהשאינומי.העבריהישראליהגברשלכבודובהדרתמרכזימרכיבהיא
.חברתי112וסטטוסכבודהדרת,גבריותמאבד"כיבושים"ב

.(2006)1930-1980העבריתבספרותעצמית-וצנזורהצנזורה:הארוטיקהדיכויארי-בןניצה110
.326'בעמ,שם111
.ואילך320'בעמ,16ש"הלעיל,וחוהאדםכבודקמירראומפורטלדיון112
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"הגלותיהיהודי"לעומת,נצחיצעירלהישארנגזר"המיתולוגיהצבר"על

הגברשלכבודווהדרתגבריותו,דרכומראשית.הגווכפוףהעינייםכבוי,הקשיש

חבורה"בניבדמות)שלוהשובבייםהנצחבנעוריהפרדללאנכרכוהישראלי
ארבינקאבדמותשאחריהםובדור,יזבטים'הצמןחניק"הפלמ,ו'פוצשל"שכזו

נפרדבלתילחלקהפכוהמיניים"כיבושים"כשה.(טופולוחייםקישוןאפריםשל
ולחןלנעוריוועדותלמבחןגםלמעשההפכוהם,הישראליהגברשלמזהותו
אתה,גבראתה,צעיראתה-"כובשן"ונשיםידיעלנחשקאתהאם.קסמו

פרי,הפופולריהפזמוןעלזהבהקשרחשבו.ישראליתכבודהדרתבעלאתה,צבר
אמוץ-בןדןעידןאתשהטרים,הירקוןגשרשלישייתובביצועגמזויוסישלעטו
מושכיםעודאם":במדויקגםאךבעדינותהתקופהרוחאתוביטאזוהרואורי
עודואם/'!בררהזה-?זהנוערזה':לךצועקיםאם/,גיטרהוגםשיריםאותך

זה//[...]השינייםביןולאבלבזהבלךויש/עינייםלךעושותברחובבחורות

"!צעירשאתהסימן/,בהיראביביוםכמו/צעירשאתהסימן

ישראליותנשים:"הבנותספינת"-משלימהואיסטית'מצישראליתמוסכמה

.כבודםלהדרתמחויבות,לגורלושותפיהןבריתןבני,שלהןלגבריםהנאמנות
הבטחתלשםלהםזקוקיםשהםהמיניים"כיבושים"האתלהםמעניקותהןלכן

.(מתכליםאושאלהבסימןמועמדים,מאוימיםכשאלהבמיוחד)ונעוריהםגבריותם
הסרטלמשל)אותהוחיזקוזומוסכמהביטאורביםפופולרייםישראלייםסרטים

המתאר,"הבנותספינת=הרומן.(האלפייםבשנותמחודשתלעדנהשזכה"הלהקה"
:בחדותזומוסכמהממחיש,ואחתהעשריםבמאהישראליותחיילותשלהווי

העבודהאתלומדפיסהשאני,בשטחיםחטיבהמפקד,שלוםיבואמעטעוד"
יימס'גלתיקהדפיםאתתוחב,לקחתבאוהואמדפיסהאני.התוארלסיום
האחיזהאתמהדק,בתודהכתפיעלידמניה,כפינותמתקלףקצתבונד

.אישיתטובהמין,התרגלנוכי,סתםזהאיתו.המיטהעלאותיומשליך
לאהואגם.עייפיםזיונים.להתווכחכוחליאיןוגםענייןעושיםלאאנחנו

[...]בעינייםמסתכליםלא.אותואוהבתלאואניאותיאוהבלאהוא.מתלהב
,התחתוניםואתהטרנינגשלהמכנסייםואתהביתנעליאתמעלימעיפהאני
.113"מאהעודכמונילויש[...]להכנסלוונותנת,אחתבתנופההכל

אינההזכויותושוותהחזקההעברייההאישה-מגדריתציוניתמוסכמה.5
החוקשלפטרנליסטיתלהגנהזקוקה

,שוויוניתתנועהבתורדרכהמראשיתכמעטעצמהאתהגדירההמדיניתהציונות
עלוהתקבלהוצגהאישהשוויון.רביםשלבתודעתםזותפיסההטביעהוהיא
,הציונותשלדרכהבראשית,מזמןשםאיונפתרשטופלכנושאורבותרביםידי

.(2005)24-25הבנותספינתזמירמיכל113
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לנופףעדייןונוהגיםנהגורביםישראלים.התייחסותמצריךאינושובואילךומאז
האיתןמעמדןאודותעלבטענות

ושוויוני
,ההתיישבותיתבעשייהנשיםשלהמלא

שימשואלה.ממשלהכראשמאירגולדהשלובכהונתה,ובצבאבקיבוציםובמיוחד
מחויבתהישראליתשהחברהלכךניצחתהוכחהבתורהיוםעדאותםומשמשים
מגדריתבעיהבישראלושאין,משוויוןנהנותישראליותשנשים,האישהלשוויון

.פמיניסטיות4ייעשייהאוחשיבההמצריכה
ישראליותויותרויותר,העובדתיתהמציאותאתתואמתאינהזורומנטיתעמדה
,המשפחהובדיניהעבודהבעולםנשיםשלהפלייתן;לכךמודעיםוישראלים
ובהנהגהבפוליטיקהשלהןהייצוג-ותתכלפיהןהמופעלתהמיניתהאלימות
אחדעדייןהואהאישהשוויוןמיתוס,זאתעם.לכולכיוםידועיםהכלכלית

באותותקעקועושלעשוריםכמהלאחרגם.הישראלית115בחברההמושרשים
השוויוןמיתוסשלכוחועוד-המציאותמןובתמונותבעובדות,ובמופתים
הציוניהאתוס,מזאתיתרה.בשמוונשבעיםאחריונוהיםורבותורבים,במותניו
:"כבודשלגברים"שלמיוחסמעמדאלא,שוויוןסתםלאהעבריותלנשיםמעניק

אחלה"כ,"קרביות"כ,"דות'ג"כ,כענייניות,כחזקותהקולקטיביבאתוסהובנוהן
סובלותשאינןכמי,זוהשקפהבמסגרת,נתפסותהןלכן."ביציםבעלות"וכ"גבר

ואינן("עליהןקטן")מאלימותמתרגשותאינן,מגדריותמפגיעותאומהפליה
מקומותשל"רכרוכיותנקבות"ההולמותמעליבותפטרנליסטיותלהגנותזקוקות
.!!אחרים6

מיניביטויכלשלמלאחיוב-קיצוניתליברליתמוסכמה.6
,האמריקניתההשפעהבישראלגוברתהעשריםהמאהשלהשמוניםשנותמאז

בקרבהתבססהכךבתוך.והאינדיווידואליותהליברליותהמגמותבהומתחזקות
ופעילותמיניותשלפיההמוסכמההישראליהציבורשלומשפיעיםמוביליםחלקים
ביותרהבסיסיתובאוטונומיההעצמיתבהגדרהומרכזיאינטגרליחלקהןמינית
.חשוביםחיובייםלערכיםהפכומינייםעצמיוביטוימימוש.כאדםאדםכלשל

אתמאודמזערוגם,מודרנית-הפוסטזואףובצדה,הליברליתהרוחהתגברות
מיניותשלגילויכלכמעט.מיניתפעילותשלרביםלסוגיםבנוגעהשיפוטיות

ללגיטימיהפך-הפועלשלותשוקותיויכולותיו,צרכיואתומבטאאותנטישנראה
חריג.117(הטרוסקסואלייםהםכשהגילוייםכמובןבמיוחד)מוסרימשיפוטולחסין
היאקטיניםעלההגנה.פדופיליתמיניתהתנהגותהוא,הכללעלהמעיד,דופןיוצא

.15'בעמ,16ש"הלעיל,וחוהאדםכסודקמירראולפירוט114
.318'בעמ,שםראוופיתוחלהרחבה115
כמודלומשמשותלצמרתשהגיעוכמיהנתפסות,"מצליחניות"ישראליותנשיםבקרב116

,"קרביותחיילות"של,כזוקבוצהלניתוח.בהתלהבותזהאתוסהמאמצותרבותיש,לחיקוי
.(2006)152הישראליבצבאונשיותגבריות:במדיםזהויותלוי-ששוןאורנהראו

.ואילך208'בעמוכן,322'בעמ,שםראוופיתוחלהרחבה117
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.המיניהביטויחופששלערכועלכגובריםבישראלהנתפסיםהיחידיםהערכיםאחד
,כאותנטיתמוחזקת(הטרוסקסואלית)מיניתהתנהגותכלשכמעטהיאהתוצאה

עליה-אחרתהטוענת;וכחיוביתכלגיטימיתולכן,הפועלשלעצמיותוכביטוי
.הראיה

ליבאולאשטויותליבא"-האדםכבודפמיניזםשלמתהוותמוסכמות.7
מיניתהטרדהלמניעתהחוקבגיבוי"עליך

שבעשורים,פמיניזםבארץלהתעצםהחלהעשריםהמאהשלהתשעיםבשנות
הנשיםתנועותשלוהקטניםהקשיםבגרעיניםרקלפרוחהצליחהקודמים

-הסגוליהכבוד)"האדםכבודשלישראליפמיניזם"אותומכנהאני.הרדיקליות
dignity,המחיהוכבוד-respect(פמיניזם.118"וחוהאדםכבודפמיניזם"או

ונחקקשניזום,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-מחוקהערכיתמחיותוהרבהשואבזה
(המחיהוכבודהסגוליהכבוד)האדםכבודשלשיחלקדםבמטרה(1992בשנת)

.הישראליתהכבודהדרתמנטליותאתולרסן
ובזכויותבצורכיהןובראשונהבראשמתמקדבישראלוחוהאדםכבודפמיניזם

אלימות,אינוס,מיניושעבודהזניה,סחר.כנשיםנשיםשלביותרהיסודייםהאדם
הטרדהושלמיניתהטרדהשלחמוריםסוגים,להומחוצההמשפחהבתוךמגדרית

פוגעיםכולם,המיניתהכפייהסוגיומגוון(פורנוגרפיה)מתועדתהזניה,מאיימת
אדםכבודפמיניזם.באנושיותהכלומר,האישהשלהסגוליבכבודהקשהפגיעה
אחדכלהן,להבינם,לנתחם,אותםלחשוף,אלהבכללהתמקרמאפשרוחוה

בהדרתלהתחשבמבליבאפקטיביותנגדםולפעול,שלםכמכלולוהןלעצמו
.מסוימיםגבריםשלאוהמדינה,האומהשלהגבריתהכבוד
:בישראלנשיםשליותרהרחביםהמחיהתחומיעללהגןמאפשרהואעוד

חייהןאורחותאתלעצמןלבחור,שאיפותיהןאתולממשלטפחלהןמאפשרהוא
מגדרייםתכתיביםפיעלולא)העצמיתוהגדרתןכישוריהןפיעלולהתפתחכרצונן
לשרודרקלאלנשיםמאפשרוחוהאדםכבודפמיניזםשלזהחלק.(וכובליםצרים
פיעלעצמםאתהמממשיםאוטונומייםכאינדווידואליםלפרוחגםאלא,בכבוד
.הכרתםמיטב
אדםכבודערכי"בעצםהואוחוהאדםכבודפמיניזםכיעולהכאןהאמורמן
שלמחייתםובכבודהסגוליבכבודםהמתמקדתערכיתעולםהשקפתזוהי:"וחוה
מוסכמותבישראלמתפתחותהאחרונותבשנים.כאחדוגבריםנשים,האדםבניכל

.זוערכיתתפיסהעלהמושתתותחברתיות

'בעמ,104ש"הלעיל,כבודשלשאלהקמיר:ראוזהפמיניזםאודותעלוהרחבהלפירוט118
"מחיהכבוד"ו"סגוליכבוד"המושגיםלפיתוח.16ש"הלעיל,וחוהאדםכבודקמיר;194
האדםכבוד(שוויון)עדיףמדוע"קמיראורית;104ש"הלעיל,כסודשלשאלהקמיר:ראו
הסגוליהאדםבכבודהישראליתהבחירהשלהחברתיותמשמעויותיה?החירותשוויוןעל

.(2007)23,33המשפט"יסודכערך
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הערכיתהמערכתאתמשחררת,הקולקטיביתהציוניתהכבודלהדרתהאדישות
כנשיםעברייםגבריםשללפגיעותבנוגעהשתיקהמקשרוחוהאדםכבודשל

,בצורכיהן,נשיםשלבמצוקותיהןסייגללאלהתמקדלהומאפשרת,עבריות
.למענןולהיאבקבמהלהןלהציע,אוזןלהןלהטות;ובשאיפותיהןבדרישותיהן

גבריםשלמצורכיהםהמתעלמת,זוגישה,המסורתיתהציוניתהמבטמנקודתאך
פחותכלאנתפסת,(הטובשמםעלולחיפוילשתיקהמדרישתםלרבות)עבריים

כלפיכךכלהקשותלתגובותהעמוקיםהרגשייםהמניעיםאחדזהו.מבגידה
דבר.דגלואתנושאאשרמיניתהטרדהלמניעתהחוקכלפיובמיוחד,זהפמיניזם

נשיםזכויותוכמקדמיכשוויונייםעצמםאתהתופסיםלישראליםבאשרגםנכוןזה
מודעבלתיואף-ביקורתיבלתיבאורחמחויביםהםרבותפעמיםשכן,בחברה

.הציונית9וןהכבודהדרתשללהיבטים-
המיתולוגיובדימויההישראליתהאישהשוויוןבמיתוסשדבקיםמיגם,בנוסף

כאלהישראליתהאישהאלהמתייחסתהעולםהשקפתכנגדמתקוממים,("דה'ג"כ)
בשאראחיותיהסובלותשמהןהפגיעותמכלשסובלתמיכאל;ודםבשראישה

וחוהאדםכבודפמיניזםאתמגניםהקיצוניבליברליזםשמחזיקיםומי.תבלחלקי
,(פורנוגרפיה-המתועדתההזניהיצרנישללמשל)הביטויבתופשכפוגעזה

ביחסיםבהתערבותלמשל)הפרטובצנעת(בזנות"לעסוק"למשל)הבחירהבחופש
.(המשפחהבתוךאלימים

המסורתיתכבודהלהדרתממחויבותגםמשוחררבישראלהאדםכבודפמיניזם
-המוסרניותהגישותמןנבדלהואבכך.נאבקהואזכויותיהשעלהאישהשל

מיניים"כיעורמעשי"מפנילהגנהאישהשלזכותהאתהמתנותהמסורתיות
הנשיתכבודההדרתאתומבטיחההמבטאתבצניעותתנהגעצמהשהיאבכך

:אחרותבמילים.מיניותהבהצנעת,לכולמעל,הכרוכהכבודהדרת;המסורתית

"כשרהבתולה"שללזכויותיהןרקלאמחויבהישראליוחוהאדםכבודפמיניזם
אתהמגדירההפופולריהפזמוןגיבורתשללאלהגםאלא,"נכבדתמטרוניתה"ו

ארוכהמילהמיןואתה/ארוכותלמיליםראשליאין":אלהבמיליםעצמה
/עליךליבאולאלרקודליבא/שטויותליבאלצחוקליבאכי//[...]/.שכזאת

כמולאהוברוצה//[...]/.'פרחהאני':לצעוקליבא/בלילותליבאבימיםליבא
ועוד/,מחכההמטוסcomeתbaby0/.וצבעיםבאנגליתשיבואחתיך/,בסרטים
ולאלרקודליבא/שטויותליבאלצחוקליבאכי//.ובוכהלוממריאשליחלום
.'20"עליךליבא

והרחבהלפירוט.80-83'בעמ,16ש"הלעיל,וחוהאדםככורבקמירמופיעימאלהדברים119
.194'בעמ,104ש"הלעיל,כבודשלשאלהקמירראו

השירכשנכתב.חזהעופרה:ביצוע,פיקצביקה:לחן,דייןאסי:מילים-"הפרחהשיר"120
יהודיממוצאלצעירותוהתייחס,מעמדי-אתנימריביטאהוא(אשכנזיםגבריםשניידיעל)

רבותצעירותשללדגלן"עליולא"ו"שטויותלהיבוא"שהזכותהפכההשניםעם.מזרחי
.המגזריםמכל
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האדםכבודעלגםלהגןנועד,1998בשנתשנחקק,מיניתהטרדהלמניעתהחוק
גושפנקהנותןהוא.חייהןאורחאתהולם"הפרחהשיר"שישראליותנשיםשל

זאתועם,"פרחות"כלנהוג,להשתובב,דעתקלותלהיותלבחורלזכותןחוקית
שלבשמםזאתכל.להןרצויותשאינןמיניותפניותמפנימלאהמהגנהליהנות

כבוד:והם,אדםכלעלוהחלים21יהחוקשלהמטרהבסעיףהחרותיםהיסודערכי
הישראליתלאישהלאפשרנועדהחוק.המיניםביןוהשוויוןפרטיותו,חירותו,האדם
מפנימוגנתלהיותזאתועםבחופשיותלהתנהל,"בסרטיםכמולאהוב",לחלום
המתעקשגבר;"עליולהבאלא"שהגברשל,להרצויותהלא,המיניותפניותיו
ועבורעבורושתהווהמיניתבהתנהגותולהגיב"עינייםעשיית"בהתנהגותהלמצוא

מוסכמותעלתיגרקוראהחוקזהבמובן."צעירשאתהסימן"אותוהסובבים
של,לכישלוןהנדונה,הנואשתבתחינתהביטוילידיהבאותאלהכגון,מסורתיות

לידיהבאותישראליותמוסכמותעלגםוכן,"זקןלארק,זקןלארק"תמהנערה

."הבנותספינת"הרומןגיבורותבחייביטוי
חברתיותמוסכמותבישראלומתחזקותמתפתחות1998שנתמאז,כאמור

,צעיריםבמיוחד,ישראליםויותריותר.וחוהאדםכבודערכיעלהמושתתות
מהגנהליהנותוגםמיניתבחופשיותלהתנהגגםזכאיאדםשכלמשוכנעים

.לורצויותאינןאלהאם,אחראדםשלהמיניותמהתייחסויותיו

במפגשביקורתידיון-"והמוסכמההנורמהחיבור":שלישיחלק.ד
המוסכמותלבין"מגונהמעשה"שלהאיסורבין(בפרטרמוןובפרשתככלל)

שהוצגוהתרבותיות-החברתיוה

החברתיותהמוסכמותעם"מגונהמעשה"האוסרתהמשפטיתהנורמההצלבת

בהקשרוהןהכללברמתהן,מרכזיותתובנותשתימעלה,להציגשבחרתיהרווחות
:תחילהועיקרן,אלהתובנותשתימציגזהסעיף.בפרטרמוןפרשתשל

עםהציבורבתודעתמקשרו-"מגונהמעשה"-הפליליהאיסורשלשמו.1
זובוודאיהיאשמשמעותוהרושםאתויוצר,ושמרניפוריטני,מוסרנישיח

עלהתקבללאשבפועלפירוש-השמרניהמשפטיהפירושידיעלשהוצעה
האמורההמוסרניתהאסוציאציה.בישראלאובאנגליההמשפטמערכותידי

שלחסידיהבקרבמידיתהתנגדותומעוררתהליברליתבמוסכמהמתנגשת
נתפסה"מגונהמעשה"בגיןלדיןההעמדהעצם,רמוןבפרשת.האחרונה

מבקריולידישיחקהדיןבפסקהטקסט.מיניומתןמשאהמצנזרמוסרניכאקט

,האדםלכבודמחויבותואתהצורךדילהדגישהשכילשלאכיווןהליברליים
.ליברליתבלתימוסרנותבולמצואלמבקריוולפשר

עלמפורש,העונשיןשבחוק"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסור,למעשה.2

לחוקבדומה,וחוהאדםכבודערכילאורידיהעלומוחלהמשפטמערכתידי

.מיניתהטרדהלמניעתלחוק1'ס121
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הבטחתשלההיבטובמיוחד-וחוהאדםכבודערכי.מיניתהטרדהלמניעת
-"פרחה"כלנהוגשבוחרתלמיגםרצויותלאמיניותפניותמפניהגנה

השניבחלקושהוצגו,בישראלהמושרשותחברתיותבמוסכמותמתנגשים
מציעאינוהעונשיןבחוקהקבוע"מגונהמעשה"שלהאיסור.הניתוחשל

סדורהערכיתלאלטרנטיבהפרקיםראשיאףאוברורהערכיתהתמודדות
גםכמו,רמוןבפרשתהציבוריהשיח,לכךבהמשך.האמורותלמוסכמות
משמעותואתלחדדאולהבהיר,להציגהשכילולא,בההמשפטיהטיפול
,הרווחותהמוסכמותעםלהתמודדהשכילוולא,וחוהאדםכבודשלהערכית
.והשגורותהמוכרות

.פירוטביתראלהמתובנותאחתכלאציג

הליברליתבמוסכמה(לכאורה)והתנגשותוהפליליהאיסורשלהמוסרניתחזותו.1
השיחעםאותומקשר"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסורשלשמועצם

."תאוותניות"או"מכוערות"מיניותלהתנהגויותגנאימייחסאשר,המוסרני
הראשוןבחלקושהוצגו"מגונהמעשה"לאיסורהשמרניותהפרשנויות,ואכן
בעצם)במהותם"מכוערים"שהםמינייםמעשיםישנםכיקובעות,הניתוח122של

מינייםממעשיםמהותיתשוניםוהם,(אותוהמניעהבתאווהאוהמיניהמעשה

ספקללאנהניתזוגישה.היישובמןאנשיםשל"מהוגנים"ו"רגילים","סבירים"
הרחבותהשדרותבקרבלאאך,בישראלגדוליםשמרנייםמיעוטיםבקרבמתומכים

המרכזיבציבור:הנכוןהואההפך.(היהודיזהובוודאי)הישראלי"מיינסטרים"השל
מיבקרבבמיוחד,וגורפתעמוקההתנגדותמעוררהמוסרניהשמרניהשיח,הרחב

כל,אלהבקרב.הקיצוניתהליברליתלרבות,הליברליתלאידאולוגיהשמחויבים
.שליליתתגובהמעוררתהמיניהביטויבחופשכפוגעתהנתפסתלדיןהעמדה

רביםישראליםידיעלנתפסה"מגונהמעשה"בגיןרמוןשללדיןהעמדתו
שלשמובשל.המיניומתןהמשאבחופשומוסרניתפטרנליסטיתכהתערבות

זוהיאהמשפטיתשמשמעותו,מאליוכמובן,רביםהניחו,הפליליהאיסור
,הדיןפסקפרסוםעםהעמיקהבלבול.השמרניתהפרשנותידיעלבעברשהוצעה

אתלהבנותבחר,שלוהשיפוטיתברטוריקה,המשפטשביתמשוםהשארבין
והדורתצנועה,מהוגנתאישהכעלעליהולהגן"כשרהכתולה"בדמותהמתלוננת

שהדגישוהעדויותאתקיבלהמשפטשביתאמנםנכון.123נפגעהשתומתהכבוד
איסורכימיליםבכמההזכירוגם,124המתלוננתשלהדעתוקלהמשתובבטבעהאת

ידיעלובוטאהבאנגליההעשריםהמאהשלהחמישיםבשנותשנוסחההפרשנותכמו122
.63ש"הלעיל,פליישמןבענייןלויןדבהשופט

לההסכימהולאהנשיקהאתיזמהלא,הנאשםעםפלירטטהלאשהמתלוננת,קובעיםאנו"123
לא,ישרה,איכותיתבצעירהמדובר.אמתבוהיהלאכלפיהשכוונוהבלעמדברידבר[...]

.94-95פסקאות,2ש"הלעיל,רמוןעניין."דעתקלתולא'פלרטטנית'
[...]אנשיםעםמדברתשהיאאיךמבחינתדעתקלתהיא,פתוחהבחורההיאהמתלוננת"124

325ט"תשסןג"יהמשפט



קמיראורית

גםעמדהואנשימהבאותהאולם,25ןהאדםכבודעללהגןנועדהמגונההמעשה
הנדוןהפלילישהאיסורכךעלוגם,דעתקלתצעירההייתהלאשהמתלוננתכךעל

עלהמשפטביתשלווהתעקשותו.126"הגינות"וב"מוסריות"ב,"צניעות"בקשור

התצלוםנוכח,משכנעתכלאבציבוררביםידיעלנתפסההמתלוננתשל"תומתה"
הרטוריקה.הנאשםשלבטנואתידיהבשתימחבקתעםקבלהמתלוננתנראתהשבו

,"כשרהבתולה"שלדמותבכוחלמתלוננתלייצרכמיועדתנתפסההשיפוטית
ההתייחסותעםיחד,זושיפוטיתהתעקשות.מוסרניתהגנהתומתהעלולפרוש

בענייןהמשפטישההליךהרושםאתחיזקו,"צניעות"ול"מוסריות"להמפורשת
,במקביל.ליברלייםובלחיארכאיים,מוסרניים,שמרנייםערכיםומנציחמבטארמון

להבאולאשטויותלהשייבאכמיהמתלוננתמאפיוןהמשפטביתשלהימנעותו
הקשו,והבהרתםפירושם,פירוטם,האדםכבודערכימהדגשתוהימנעותו,"עליו
וכבודהסגוליכבודהעלהגנההואהמשפטיההליךשלשעניינולזהותהציבורעל

.אוטונומי27ןכאדםהמתלוננתשלמחייתה

ולבאיולפרשווההכרחהמיניתההתנהגותבהקשרוחוהאדםכבודשלחדשנותו.2
המוסרנית-השמרניתהפרשנות,מבהירהמאמרשלהראשוןשחלקוכפי,למעשה
המשפטיתהפרשנות.בישראלאובאנגליההתקבלהלא"מגונהמעשה"לאיסור

הקובעתזודווקאהיאבישראלוהןבאנגליההן,עורריןללא,ונוהגתשהתקבלה

הואאם-ולאסור"מגונה"ללהפוךיכולכמינילהתפרשהיכולמעשהכלכי
בסוגאומיניותובעצםאינההמעשהשל"גנותו".נמענוהסכמתללאמתבצע

בהסכמתוההתמקדות.והסכמתורצונוללאהזולתעלבכפייתואלא-מיניותו
עלהמוגניםהערכים,העברהשלמשמהלמשתמעבניגודכימשמעההנמעןשל
לשוויוןאדםבנישלוזכותםגופועלזכותו,פרטיותו,חירותו,האדםכבודהםידיה

"מגונהמעשה"איסור,השיפוטיתבמתכונתולכן.הללוההיבטיםבכלזכויות

'פס,2ש"הלעיל,רמוןעניין."לדעתיתמימותשלסוג,חבריתבדרךאכלמיניתבצורהלא
13.

ביזויאוסיפוק,גירוי-מגונהמעשההמגדירות]המטרותלשלושהמשותףהמכנה"125
לעיל,רמוןעניין."הקרבןשלוצניעותופרטיותו,כבודוהגנתשלבתכליתמצוי[מיניים

.42'פס,2ש"ה
מינימוסרשלתפיסותלאורמתפרש"מגונהמעשה"שלהאיסורכיקבעהמשפטבית126

כמעשהבעיניהייחשבמעשהאםקובעתגםהחברההשקפת":בחברההנוהגותוצניעות
לאייחשבשלההמידהאמותלפיואשרגלויהמיניותשלאלמנט,פניועל,בוישאשר
.שם."צנועולאמוסרילא,הגון

עםפלירטטהלאשהמתלוננתמההכרזהלהימנעהיהיכולרמוןשלכעניינוהמשפטבית127
בסיסשוםהיהלא,שלאוביןקלותעמושפלירטטהביןכיבקביעהולהסתפק,הנאשם
לשוןהחדרתמדועבפירוטלהסבירהיהיכולהוא.לפיהלשונולהחדרתשהסכימהלחשוב
ולכבודלחירות,לפרטיות,בגופהלשליטהבזכויותיהפוגעת,הסכמהשהביעהבלא,לפיה
פחותומדיפהוחוהאדםפמיניזםואתהאדםכבודערכיאתמבארתהייתהכזועמדה.האדם
.מסורתיתנשיתכבודוהדרתמוסרגות,צניעותשלניחוח
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הואכלומר.מיניתהטרדהלמניעתלחוקברוחומאודקרובהעונשיןבחוקהקבוע

אדםכבודפמיניזםעםאחדבקנהועולה,המחיהוכבודהסגוליהכבודלשיחשייך
מחויבואינומוסרניאינו"מגונהמעשה"שלהאיסורכיהיאהדברמשמעות.וחוה

זכותהועלאדםכלשלזכותועלמגןהוא.נשיתאוגבריתכבודלהדרתאולצניעות
לסבולשלא,בהתנהגותה"חופשית"שהיאוביןחסודהשהיאבין,אישהכלשל

"הכשרההכתולה"ביןההבחנהאתשוללתזועמדה.רצויותלאמיניותהתנהגויות

.המידהבאותהשתיהןעלומגנה,המשתובבת"הפרחה=לביןוהטהורההצנועה
קיבלאלא,זוהגמוניתשיפוטיתמגישהסטהלארמוןבפרשתהמשפטבית
וודאי,ומדויקחדבאופןלהבהירההשכיללאהוא,זאתעם.והחילהאותה

,הרווחותהחברתיותהמוסכמותעםלהתמודדכדישנדרשהבמידהלנמקהשלא

.בהןמתנגשוחוהאדםכבודשפמיניזם
אחדבקנהועולההאדםכבודערכיאתהמבטאת,ההגמוניתהשיפוטיתהגישה

אינההיאשכן,השמרנייםהמגזריםאתמרחיקה,וחוהאדםכבודפמיניזםעם
מעצימההיא,בנוסף.צנועותנשיםשלכבודןלהדרתמחויבתואינהמוסרנית

באשכולהגלומהחשדנות;מגוניםמעשיםעלהמתלוננותכלפיהחשדנותאת
מיניותפגיעותעלמתלוננותשלאמינותןחוסרבדברהפטריארכליותהמוסכמות

מבחיניםאינםשובושופטיוהחוקאם,אלהמוסכמותשלהגיונןלפישכן.בהן
עלולהעידלהתלונן"פרחות"למתיריםוהם,"פרחות"לבין"כשרותבתולות"בין

המיניתהמהוגנותמסננתעלשוויתרומשמע-רצויותלאמיניותהתייחסויות

מתלוננתכלמעתהלכן.כעדותאמינותןשלסףדרישתעלגםובכך,מתלוננותשל
.אמינהאינהושעדותה"פרחה"שהיאחשודה

,המאמרשלהשניבחלקושתוארוהמוסכמותמשללשעולהכפי,במקביל
שלמוסכמותיועםגםמתנגשת"מגונהמעשה"לבנוגעההגמוניתהמשפטיתהגישה

הפטריארכליתהמוסכמהעםמתנגשתהיא.שמרנישאינוהישראלי"מיינסטרים"ה
האישהואילו,לראשו"רחמתיםרחם"לזכאיהכובשהגברפיהשעלהוותיקה
רק"שקטהבהתייפחותדמעותיהלמרות)הדיןאתבהשלמהעליהלקבלמצופה

,ואיסטית'המצהישראליתהגישהעםגםמתנגשתהיא.("זקןלארק,זקןלא
,"צעירותו"אתלהוכיח-ונדרשמצופהואף-וכאיישראליגברפיהשעל

ואילו,("צעירשאתהסימן")בוטהמיניתבפעילותכבודווהדרתאונו,גבריותו
ספינתמוסכמת")זאתלולאפשר-בשתיקה-מצופההישראליתהאישה
עםגםמתנגשתוחוהאדםכבודערכיאתהמחילההשיפוטיתהגישה.("הבנות
אינה"דה'ג"ההישראליתהאישהפיושעל,הישראליהמגדריהשוויוןמיתוס
גםוכמובן,"זרועותארוכיצלופחים"מפניהחוקשלהפטרנליסטיתלהגנתוזקוקה

פעילותשלולבחינהלמשמוע,לשיטורהמתנגדתהקיצוניתהליברליתהגישהעם
השיחעל,הללוהמושרשותהמוסכמותכלעםלהתמודדכדי.כלשהימינית

הלקוניתלשונו.וחוהאדםכבודערכיאתולבארלנמק,לפרט,לפרשהמשפטי
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.זאתלעשותמשכיליםאינםהדיןמפסקירביםוגם,זהנטלמרימהאינההחוקשל
.רמוןבפרשתגםקרהכך

הציבוריבשיחושימשוהנדונותהמוסכמותכליחדיוחברורמוןבפרשת
אלונישולמית,רובינשטייןאמנוןכמומובהקיםליברלים.בערבוביהובתקשורת

לדיןבהעמדהוראוהמיניהביטויחופשבשםהפליליההליךעלהתקוממודייןויעל
הם.המקודשתהמיניתוהאוטונומיההביטויחופששלפוריטניתהגבלהובהרשעה

כבודההדרתעלבעמידהזהמפטרנליזםהקיצונית-הליברליתסלידתםאתתיבלו
והדכאניתהחונקתהאביריתלהגנתוזקוקהשאינה,החזקההישראליתהאישהשל
התנגדות,קיצוניליברליזםיחדיושכרכו-אלהעמדות.128החוקאכיפתממסדשל

אשרבציבורמבוטליםלאחלקיםגםשימשו-השוויוןבמיתוסותמיכהלמוסרנות
בפיהם.הוותיקההפטריארכליתהמוסכמהועלהישראליואיזם'המצעללהגןנזעקו
ולעצמתההמגדרילשוויוןהשפתייםומסלמוסרנותהבוז,הליברליהשיח,רביםשל

הגברי"הצידחופש"עללהגןמאבקעלחיפו,הישראליתהאישהשלהמיתולוגית
סיפקוהווירטואליבעולםרמוןפרשתסביבכמיםשנשפכו"טוקבקים"הרבבות)

איסור)החוקשלהלקוניתלשונו,אלהכללנוכח.(זולגישהספור-לאיןדוגמות

סביבושהתנחשלהציבוריוהשיחרמוןשלבעניינוהדיןפסק,("מגונהמעשה"
העמדתואתמחייבאשרהיגיון,וחוהאדםכבודהגיוןאתהצורךדיהבהירולא
.זהשלהסכמתוללאהזולתשללפיולשונואתשדוחףמישלוהרשעתולדין
אדםכבודהגיוןאתהבהירולאבוודאיהציבוריוהשיחהדיןפסק,החוקלשון
.שהוזכרו29ןהחברתיותהמוסכמותכלעללהתגברכדיהנחוצהבמידהוחוה

מיניתכפייהלמניעתהחוקהצעת-"תחליףהצגת":רביעיחלק.ה

מובילים,הראשוןבחלקהמשווההמשפטיהדיוןעםביחד,השלישיבחלקהדיון
שלהפליליכאיסורמוגררתשהיאכפיהמשפטיתהנורמההחלתכילמסקנה

-חברתיותמוסכמותשלבמקבץמתנגשתהיאשכן,קשייםמעוררת"מגונהמעשה"

הטרדהלמניעתהחוקהוראותלבין"מגונהמעשה"עללדיןההעמדהביןשיצרוהזיהוי128
מוסרנותשלתוויתאותהאתלאחרוןהדביקו,זהלחוקמדויקתהלאוהתייחסותםמינית

."מגונהמעשה"שללאיסורשהודבקהפוריטנית
התייצבוהאמורותהחברתיותהמוסכמותשלנציגיהןכנגדכילהזכירההכרחמן,זאתעם129

המחויבותמערכות-החוקאכיפתמערכתובמיוחדהמשפטמערכתשלגדוליםחלקים
ובראשונהובראשפרקליטיםבדימומישופטים.וחירותוהאדםמכבודהנגזרהערכיםלעולם
שלהאדםכבודעמדתאתהציבוריבשיחייצגו,מזוזמנחם,לממשלההמשפטיהיועץ
הציבורשלפלחאותוניצבלצדם.בפרטהחוקאכיפתמערכתואתבכללהמשפטמערכת

כמוקולותי.וחוהאדםכבודפמיניזםאתאוזוערכיתמערכתואימץהפניםאשרהישראלי
ממדיואתלהעריךקשה.ההמוניםבתקשורתזועמדהביטאו,גזיתוגבינגבימשהשלאלה
אדםכבודפמיניזםודרךהאדםכבודפריזמתדרךרמוןפרשתאתששפטהציבורפלחשל

בישראלוצעיריםצעירותבקרביותרגדולהיהשיעורוכידומהקהלדעתמסקריאך,וחוה
.יותרמבוגרותגילשכבותבקרבמאשר
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מעשה"-האיסורבשםקשוראחדקושיכימעלההניתוח.רווחותתרבותיות

הקשייםשאר.מוסרנייםערכיםמבטאהואכילחשובמטעהאשר-"מגונה

,הפסיקהלוששיוותהברציונלדווקאאלא,האיסורשלהחקוקבנוסחולאקשורים

בחברהרווחותאשררבותמוסכמות,כאמור.ותוהאדםכבודעלהמושתתרציונל
החוק;התקבלותםאתומסכלותוחוהאדםכבודבערכימתנגשותהישראלית

משכיליםאינםהציבוריוהשיח(רמוןשכפרשתזהלרכות)הדיןפסקי,עצמו
בהצלחהלהתמודדשיוכלוכךולנמקםלבארם,אלהפרוגרסיבייםערכיםלהציג

שישהעלההשלישיבחלקהניתוח,פשוטותבמילים.הרווחותהמוסכמותעם
עםמקושרשלאבביטוי"מגונה"הביטויהחלפת(1):נקודותבשתילהתמקד
מעשה"שלהפליליהאיסורכיובפסיקהבחוקמפורשתהבהרה(2);מוסרנות
זוערכיתמערכתשלוהצגה,וחוהאדםכבודערכיעלההגנהמןנגור"מגונה

.ומשכנעקוהרנטיבאופן
האנגליתהמשפטשיטתהלכהשבהבדרךללכתהראוישמןדומה,זאתלאור
שאדםמיניתכפייהשלהאיסוראת,ומדויקעדכניבאופן,מחדשולנסח2003בשנת
הרטוריקהאתבקפידהלבחוריש.זהשלהסכמתוללאהזולתעלעצמואתכופה

בדומה.130וארכאיותמוסרניותקונוטציותבעלימטעיםמניסוחיםולהימנע,ההולמת
ניסוחבמסגרת"מגונהמעשה"שלהאיסוראתלהגדירהראוימן,האנגליתלרפורמה
המדויקהקשראתלהבהיריש.העונשיןבחוקהמיןעברותפרקכלשלמחודש

,זהשלהסכמתוללאהזולתעלעצמואתכופהשאדם,מיניתכפייהאיסורבין
לנסותיש.(אונסכמו)לציבורהמוכרותאחרותמיניותפגיעותשלהאיסוריםלבין

הזולתשלמינילמגעאדםשלכהסכמהלהיחשביכולמה,שאפשרככל,ולהגדיר
.מרכיביהרכיבוכלצברהכלההולםהנפשיהיסודמהוביסודיותלבחוןיש.לאומה
שעליהםהערכיםמהםבבירורלקבועיש,כאןהנדוןבהקשר,מכולחשובואולי
.ההסברבדבריפירוטביתרהדבריםאתולבאר,להגןאלהאיסוריםבאים

אתעשרה-הששהכנסתשולחןעללבניאתיהכנסתחברתהניחה2005בשנת

גלאוןזהבההכנסתחברתשבה2006בשנת.131מיניתכפייהלמניעתהחוקהצעת
נועדההחוקהצעת.עשרה32ן-השבעהכנסתשלשולחנהעלזוחוקהצעתוהניחה
בהתאמה.בישראלהמיניותהעברותאת,וקוהרנטיתעדכניתברוח,מחדשלהסדיר

נמנעתהחוקהצעת,המאמרשלהשלישיבחלקוהדיוןשלהראשונהמסקנתועם
המשפטיתשההיסטוריהמביטוייםוגם,("מגונה"כמו)ארכאייםמנסרנייםמביטויים

ראוי,המאמרשלהראשוןכחלקוהאנגליתהחקיקהעלשנמתחההביקורתמןשעולהכפי130
.(מינית)"תקיפה"הבעייתיבביטויהשימושמןלהימנע

הייתהלבניהכנסתחברת.3629ח"ה,2005-ה"התשס,מיניתכפייהלמניעתהחוקהצעת131
כלחתומיםהיוהפרטיתהחוקהצעתעל.האישהמעמדלקידוםהוועדהר"יוהעתבאותה

הנשיםשדולת,האדםלכבודהישראליהמרכזידיעלנתמכהההצעה.שינויסיעתחברי
.מיניתתקיפהנפגעותואיגודבישראל

גםחתומיםההצעהעל.842ה"ה,2006-ו"התשס,מיניתכפייהלמניעתהחיקהצעת132
.חילוונדיהוילןאבשלום
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במושגיםמשתמשתאינההיא.("תקיפה"כמו)בהםהטמונההבעייתיותאתחושפת
המתייחסביטוי)"סדוםמעשה"כמוהעונשיןבחוקהיוםהמופיעיםנוספיםבעייתיים

מילה)"בעילה"וכמו,(המוותבת"רשעותה"אתומדגיש,אנאליתלחדירההיום

קונהגבר,אישהשללגופהבחדירהכיומדגישה,וגינליתחדירהכיוםהמציינת
ההתנהגותכונתה,הללוהבעייתייםהמושגיםאוצרבמקום.!33(בגופהבעלותלו

מוסרנותמדיףשאינו,זהביטוי."מיניתכפייה"-החוקהצעתשאוסרתהמרכזית
להבהירנועד,("תקיפה"המילהשלהמשפטיתההיסטוריהעםמסתבךאינוושגם)

נעשיםשהםבכךנעוץמסוימיםמינייםמעשיםשלהפליליהאיסורשלהרציונלכי
בשללא:גופועלובזכויותיוהאחרהצדברצונותהתחשבותוללאצדדי-חדבאופן
אומבטאיםשהםהמיניתבפרקטיקה,שבהםהמיניתבתאוותנות"מגונים"היותם
מיניתשכפייהאפואמבהירההחוקהצעת,במונחיהכבר.אחרתמוסרניתסיבהמכל
וברגישויותמיןבאיברי,במיניות,במיןשימושבהשישכיווןואסורהשליליתהיא

.זהשלהסכמתוללאזולתועלעצמואתלכפותאחדלאדםלאפשרכדימיניות
שלהשלישיבחלקוהדיוןשלהשנייהמסקנתועםבהתאמה,לכךבנוסף
נועדהשעליהםהערכיםאתוחגיגיהצהרתיבאופןמפרשתהחוקהצעת,המאמר

פותחתהחוקהצעת,בהםפוגעתמיניתשכפייההערכיםמהםלהדגישכדי.להגן
כיהמכריז(החוקלהצעת2סעיף)מטרהבסעיף(ההגדרותסעיףלאחרמיד)

חירותועל,אדםשלכבודועללהגןכדימיניתכפייהלאסורזהחוקשלמטרתו"
בשנתשנקבעהסעיףנוסחזהו."המיניםביןשוויוןלקדםוכדי,פרטיותוועל

מחויבהחוקכימבהירזהמוצהרערכירציונל.מיניתהטרדהלמניעתבחוק1998

מהםהחלטיבאופןקובעהואבכך.מהםהמשתמעכלעל,וחוהאדםכבודלערכי
,פרטיםביןמיניתאינטראקציהשלבהקשר,בהםבוחרתישראלשמדינתהערכים
מוסרניים,פטריארכלייםערכיםלמשל)זהלמעמדזוכיםשאינםהערכיםומהם

.(ואיסטיים'מצישראלייםוערכים,ופוריטניים
השניבחלקושתוארו)נוהגותמוסכמותבשללמתנגשתזוערכיתשבחירהאף
ברורמסרמשדרותובהירותההחלטיותה,(זהבמאמרממדי-הרבהניתוחשל

מבהירזהמטרהסעיף.מודעתתהליכיתולהשתנותציבורילדיוןפתחופותחות

לולהסבנועדשהדברבין-מינייםבאמצעיםזולתועלאדםשלהשתררותוכי
אתלהשפילבכךשישוביןכבודוהדרתאתלהאדירנועדשהואבין,מיניתהנאה
.הסגוליבכבודוגםולעתים,הקרבןשלמחייתובכבודבוודאיפוגעת-הקרבן

המיניבתחוםחופשיתלבחירה,לפרטיותהקרבןשלבזכותופוגעתכווהתנהגות
ללא,וחלומותיושאיפותיו,תשוקותיו,נטיותיופיעלאוטונומיעצמיולמימוש

אלהבסיסיותאדםזכויותמכללנהנות,וחוהאדםכבנות,נשים.מוראוללאכורח
בהקשרהשוויוןלערךההתייחסותמשמעותוזוהי,מגבריםפחותלא,מלאבאופן

'בעילה'טרמינולוגית:קנה-בעלואם"קמיראוריתראואלהבעייתייםבמושגיםלדיון133
.(1998)121זפלילים"הישראליהמשפטיבשיחהמיןבעבירות
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,בפירוטזאתכללהבהירצריכים,תידוןאם,להצעהשינוסחוההסברדברי.זה
.הרחבהציבוריהשיחולצורכישופטיםשלהפרשנילשימושם
מרכזייםמרכיביםכמהכאןאציג,לציבורמוכרתאינההחוקשהצעתכיוון
לאחרגםופעילותמשפטניותבקרבלהידוןממשיכהשההצעהכיוון.שלה134

הנמצאהמעודכןלנוסחאםכיזהלנוסחאתייחסלא,הכנסתשולחןעלשהונחה

.זהמאמרשלכתיבתובשעתבידי
אתמחדשמנסחזהסעיף.=מיניתכפייה"אוסרהמוצעהחוקשלהמרכזיסעיפו
הסעיף.החוקשלהיסורלאבןאותווהופך,"מגונהמעשה"שלהפליליהאיסור
שימושהיאמיניתכפייה":כיקובע(החוקלהצעת(א)3סעיף)המוצעהחדש

אדםאוהמבצעשלמיניסיפוקאוגירוילשםבנוכחותהאואישהשלבגופה
וביןבכוחשימוששנעשהבין,האישהשלמינייםוהשפלהביזויתוךאו,אחר
אףכלומר."איש"לרבות-"אישה"שמבהיר(1סעיף)ההגדרותסעיף."שלא

כפייהמעשישלהעיקרייםהקרבנותהןשנשיםכךעלומצהירבכךמכירשהחוק
מהוההגדרותסעיףמבהירעוד.מיןהבדלללאארםלכלהגנהמציעהוא,מינית

:"בנוכחותהאואישהשלבגופהשימוש"

בזכויותיה,האישהשלבטובתהמתחשבתשאינהצדדיתחדמיניתהתנהגות"
אינהבההמעורביםשללרצונםהמתרחשתהדדיתמיניתפעולה.ברצונותיהאו

אישהשלבנוכחותהאובגופהשימוש.בנוכחותהאואישהשלבגופהשימוש
מתוךלאאך,פעילבאופןהמיניתבפעולההשתתפההאישהאםגםלהתקייםיכול

."כןלעשותחופשיתהסכמה
הסוג:התנהגויותסוגישניביןאפואמבחיןהמוצעהחוקשלהמרכזיסעיפו

לרצונםבהתאםמתרחשות,הדדיותשהןמיניאופיבעלותהתנהגויותמכילהאחד

שלבטובתםהדדיתהתחשבותומבטאותבהןהמעורביםהצדדיםשלהחופשי
מיניותהתנהגויותשלזהסוג.וברצונותיהםבזכויותיהם,המעורביםהצדדיםכל
זהסוגבגדרהבאותהתנהגויות.'עליו35חלאינוהפליליוהחוק,לגיטימיהוא

לצנעתשייכותהן.ולשוויוןלפרטיות,לחירות,לכבודהאדםזכותידיעלמוגנות
,הטרוסקסואליותשהןביןזאת,אליהןלהגיעצריכהאינהוהחוקהחברהויד,הפרט

מכילותשהןבין;מזדמנותאו"רומנטיות"שהןבין;לסביותאוהומוסקסואליות
.36ן"חריגים"מינייםמעשיםמכילותשהןוכין"נורמטיביים"מינייםמעשים

עבירת:'לכאןהביאוהו-אחרסקסיש'"קמיראוריתהמאמרבעקבותנולדההחוקהצעת134
לחקיקהוהצעה,)dignity(האדםשלהסגוליוכפודושוויון,(מ0ת10כבודהדרתכיןהאינוס
עלהביקורתשלמלאלפירוט.(2004)669זוממשלמשפט"האדםכבודערךברוחחדשה
-חדשהלחקיקההרציונלושל,הנוכחיתבמתכונתןנוספותמיןעברותועלהאינוסעברת
.שםראו

לרצוןיכולתלוייחסשהחוקמכדיצעירהמינילמגעהצדדיםאחדכאשרהואזהלכללחריג135
.ואוסרו"נצלני"כזהמינימגעמגדירהחוקלהצעת9סעיף.מינימגעלקייםתקףחופשי

הגורריםמזוכיסטיים-סאדומינייםיחסיםלשאלתתשובהלהציעמתיימרתאיניזהכשלב136
.יסודיתמחשבהמחייבתזוסוגיה.הצדדיםבאחדממשיתפגיעה
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התחשבותמבטאותשאינןמיניאופיבעלותהתנהגויותמכילהאחרהסוג

באופןמתרחשותאינןוהן,הצדדיםאחדשלברצונותיואובזכויותיו,בטובתו

ורק,זהסוגבגדרהבאותהתנהגויות.המעורביםכלשללרצונםבהתאםהדדי
התנהגויות.מיניתכפייהלמניעתהחוקחלשעליהןההתנהגויותהן,אלההתנהגויות

בכבוד:(השניבסעיפוהקבועים)החוקידיעלהמוגניםבערכיםפוגעותאלה
לשםחברתיתהתערבותמצדיקותוהן,ולשוויוןלפרטיותבזכותו,בחירותו,האדם
הצעתידיעלמכונותזהמסוגהתנהגויות.זולתועלאדםשלמיניתכפייהמניעת
אותןשמייחדשמהולהדגישלהבהירבמטרהוזאת,אחרבאדם"שימוש"החוק
שללשימושואובייקטכאלאליומתייחסותכלומר,אדם"מחפצנות"שהןהוא

אוטונומיסובייקטאדםכלהיותשלהיסודבעקרוןפוגעותהןבכך.המשתמש

המילה.)dignity(האדםשלהסגוליכבודועלתיגרקוראותהלכלומר,וחופשי
פרקטיקותעלאינוקובעתהחוקשהצעתהאיסורכילהבהירנועדה"שימוש"

הומניזציה-דהעלכלומר,אדםשל"חיפצון"עלאלא,אחרותאוכאלהמיניות
המוחלטובערכהבאנושיותומכירהשאינה,אליואינסטרומנטליתהתייחסות,שלו
אותוהופךהוא,מיניבאופןאחרבאדם"משתמש"אדםכאשר.זואנושיותשל

נועדזאתאת.בההטבועהומהאוטונומיהמאנושיותוומתעלםמינילאובייקט

.למנועהמוצעהחוק
ורקאךמתייחס,"מיניתכפייה"המגדיר,המוצעהחוקשלהמרכזיסעיפו

אחדאדםשלחיפצוןבהןשישהתנהגויות:שתוארהשניהסוגמןלהתנהגויות

הקבועלזהדומהאיסורמחילהמוצעהחוק,אלההתנהגויותלגבי.אחראדםבידי
מינייםסיפוקאוגירוילהשיגהאיסור:"מגונהמעשה"לבנוגעהעונשיןבחוקהיום

התחשבותבחוסרנעשההדברכאשר,מיניתאדםלבזותאו,אחראדםבאמצעות
כפייה"שקובעהמוצעהחוקשלהמרכזיסעיפו,כלומר.וברצונואדםבאותו
לשימושועצמיותנטולחפץכאלאליוהתייחסות)באדםשימושהיא"מינית

של)מיניסיפוקאוגירויהשגתלשםזאתעושההפועלכאשר(הפועלשלהמיני
.ההתנהגותמושאשלוהשפלהביזויתוךאו(אחראדםשלאועצמו

"המיניתהכפייה"הגדרת,כיוםהעונשיןבחוק"מגונהמעשה"מהגדרתבשונה
המוצעשבחוקמשוםזאת.הנדונהההתנהגותמושאשללהסכמתהמתייחסתאינה

שלהומניזציה-דה,חיפצוןמכילשהואכךמעצםמיניתלכפייההופךהמעשה
כדיתוךאו,מינייםסיפוקאוגירויהשגתלשםכאובייקטבוושימושאדם
ראייתינטלמטילאשר,בעייתימשפטייסודהיא"הסכמה".והשפלתוביזויו
היאהייתהכאילו,התגוננותבעמדתאותהומציב,המיניתהכפייהנפגעתעלכבד הנאשמת37ן

,הנפגעתשלהסכמתהלבחינתהזקקותללאהמיניתהכפייההגדרת.
אתהנפגעתעלומקלה,משפטיתמבחינה,לאובייקטיביתההתנהגותאתהופכת
."שניאונס"כ,מדיקרובותלעתים,ידיהעלהנתוויתהחקירה

.135ש"הלעיל,אחרסקסישקמירראומפורטלדיון137
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בזכותוהפוגעתבמידהפטרנליסטילהיותמבקשאינוהמוצעהחוק,זאתעם
גם,מינייםמגעיםלעצמולבחור(מלחציםוחופשיבוגר)אדםכלשלהלגיטימית

ייתכןבהחלט.אותוומבזיםמשפיליםהםאםואףמאנושיותומתעלמיםהםאם
,תסכים,למעשיהואחראיתכפייהאומלחץחופשייה,בוגרתאישהשבומצב

אוברצונותיהמתחשבאינואחראדםשבמסגרתומינילמגע,שונותמסיבות
סיפוקאוגירוילהשיגכדיבהומשתמשמיניחפץכאלאליהמתייחס,בזכויותיה

פעמי-חדבאופןכזהלמגעלהסכיםיכולהאישה.אחראדםשלאושלומיניים
להסכיםיכולההיא.אחרגברכלעםאונשואההיאשלוהזוגבןעם,מתמשךאו
והגדרתההבנתהמיטבפיעל,אחריםאוארוטיים,כלכליים,דתייםמטעמיםלכך

שבובמצבהשרויהאישהאו,שקטינהלהבטיחההכרחמן,כךבתוך.העצמית
ידיעל"להסכים"ייכפולא,לחיפצונהחופשיתהסכמהלהביעיכולהאינההיא

אתבחשבוןלהביאמבקשתהחוקהצעת.מיניתבהןלהשתמששמבקשיםמי
לחופשהבגירההאישהשלזכותהאתלהבטיחכדי.הללווהמצביםהגורמיםכל

זאתועם,לכךהמסכימהבגירהבאישהשהשתמשאדםלהפליללאכדי,בחירה

החוקהצעת,מוחלשיםבמצבים(גבריםלרבות)נשיםועלקטינותעללהגןכדי
הסכימהאשרבאישהשהשתמשמיאתפליליתמאתריותהפוטרתהגנהמכילה
:קובעהחוקלהצעת(ב)3סעיף.להכרהוראויותלגיטימיותבנסיבותלכך

ארבעההתקיימואםמיניתכפייהיהווהלאאישהשלבגופהשימוש(ב)3
:אלה

שלקשרמתקייםואם,המעשהבשעתשנים16בתהאישה(1)
בתהיא-הנאשםוביןבינהכפיפותאוטיפול,חינוך,מרות

;שנים18

,סימום,שכרות,בעלפוןשרויהאו,ישעחסרתאינההאישה(2)
מאפשרשאינונפשיאושכלי,גופנימצבכלאו,הכרהחוסר

או,בנוכחותהאובההמבוצעהמינילשימושמלאהמודעות
;חופשיתהסכמההבעת

המשתתפיםמןאחדאףידיעלנפשיתמטופלתאינההאישה(3)
אם;מהםאחדמאףרוחניתהנחיהמקבלתואינההמיניבאירוע

הוא,רוחניתהנחיהאונפשיטיפולשלקשרבעברביניהםהיה

;המינילשימושקודםשניםשלושהסתיים

אובנוכחותההמינילשימושחופשיתהסכמההביעההאישה(4)
.בגופה

והיא,תקיןושכלירגשי,נפשיבמצב,16גילמעלהיאאישהכאשר,כלומר
הצעת-מחפצןמינישימושבהיעשהאחרשאדםחופשיתהסכמהמסכימה

."מיניתכפייה"ייחשבלאהמחפצןהמיניוהשימוש,בחירתהאתמכבדתהחוק
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חופשיבאופןהסכימהשאישהלקבועאפשרנסיבותבאילולהבהירכדי
למצואאפשר-אינסיבותובאילו,מחפצן-אינסטרומנטלימינישימושבהשייעשה
"חופשיתהסכמה"מהי,האפשרבמידת,מפרטתהחוקהצעת,חופשיתהסכמה
כימבהיר(1סעיף)ההגדרותסעיף.שהתקיימהלטעוןאפשר-איומתיזהבהקשר

:היא"חופשיתהסכמה"

מושפעתשאינה,בוצעהבובאופןהנדונהלהתנהגותוולונטריתמודעתהסכמה"
ידיעללהנתןיכולהאינהחופשיתהסכמה;חושיםמטשטושאוממצוקה,מפחר
אושכלי,גופנימצבכלאו,הכרהחוסר,סימום,שכרות,בעילפוןהשרויאדם

".החלטותוקבלתרציונלישיקול,מלאהמודעותמאפשרשאינונפשי
:קובעההזקלהצעת4סעיף

התקייםאם,השארבין,חופשיתהסכמההובעהלא,זהחוקלעניין(א).4
:מאלהאחד

שאיננואדםשלבהתנהגותאובמיליםהובעהההסכמה(1)
;המיניהשימושנעשהבההאישה

ידיעללרבות,לחץהפעלתבאמצעותהושגהההסכמההבעת(2)
;שהואסוגמכלסמכותאוכוח,אמוןביחסילרעהשימוש

הסכמההעדר,בהתנהגותוביןבמיליםבין,הביעההאישה(3)
;בההמינילשימוש

כמילים,הכיעההאישה,בההמינילשימוששהסכימהלאחר(4)
;בההמיניהשימושלהמשךהסכמההעדר,בהתנהגותאו

מינילשימושולאהדדימינילמגעהסכמההביעההאישה(5)
.בה

.סגורהרשימהאינו(א)קטןבסעיףהאמור(ב)
שהאישההאמיןכיבטענהלהתגונןיוכללאזהחוקפיעלנאשם(ג)

שלאמונתואם,בההמינילשימושחופשיתהסכמההביעה
:צמחההנאשם

חושיםטשטוששללמצבעצמואתהכניסשהנאשםכךמתוך(1)
או,אלכוהולאוסמיםצריכתעקבלמשל,חלקיאומלא

ידועותשהיוכפיבנסיבות,סביריםצעדיםנקטלאהנאשם(2)
הביעהאכןשהאישהלוודא,הנדונהההתרחשותבעתלו

.בההמינילשימושחופשיתהסכמה

הפרוגרסיביתהחקיקהבהשראת.במיוחדחשוב4סעיףשל(ג)קטןסעיף
לחשובשטעהממי"טעות"ההגנתאתשוללתזומוצעתהוראה,ובאנגליהבקנדה
הכניסשהואמכךנבעהוטעותו,המינילשימושוכחפץלולשמשהסכימהשאישה

האישהאםסבירבאופןבדקלאשהואמכךאו,מסומםאושתוילמצבעצמואת
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הצעת,אחרותבמילים.המינילשימושוכחפץבהישתמששהואמסכימהאכן
לברראחראדםעםמיניאופיבעלקשרלקייםהעומדאדםלכלמציעההחוק
(2);לאואם,עמוהדדימיניבמגעמעונייןהאחרהאדםאם(1)סבירבאופן

מעונייןהאחרהאדםאם.מיניכחפץבוישתמששהואמסכיםהאחרהאדםאם
,בהסכמהיחסיםולאמיניתכפייהשעניינו,החוק-הדדימינימגעעמולקיים

עםבהתאמה)מינילשימושכחפץבושישתמשומוכןהאחרהאדםאם.חל138לא
אםאך.מיניתכפייהזותהיהלא(חופשיתהסכמההבעתלגבי4סעיףהוראות

כיצדלבדוקטרחשלאמאחראו,אליועצמואתהכניסשהפועלהטשטושעקב
מינימגעהאחרבאדםמקייםהפועל,ביניהםהמינילמגעבנוגעהאחרהאדםמרגיש
,ברצונואובזכויותיו,האחרבטובתמתחשבתשאינהצדדית-חדהתנהגותשהוא

.מיניתכפייהכבחינתהואהמיניהמגעהרי
הופכותאשר,מחמירותנסיבותשלשורהמונההחוקהצעתשלהחמישיסעיפה

נשיאת,באיומיםאובכוחשימושכוללותאלהנסיבות.יותרלחמורהמיניתכפייה
החוקהצעתשלהשישיסעיפה.ועודמרותיחסיניצול,בחבורהפעולה,נשק
כאשר,כלומר.אינוסמהווההקרבןלגוףחדירההכוללתמיניתכפייהכיקובע

.אינוסמבצעהוא-לגופוחודרכךובתוךזולתועלמיניתעצמואתכופהאדם
הואואינוס,המוצעהמיניותהעברותחוקשלהיסודעברתאפואהיאמיניתכפייה
משמעות.הקרבןלגוףחדירהגםכוללשהואכיוון,שלהיותרחמורפרטימקרה
כפייהההופכת,מחמירהנסיבההיאהקרבןשללגופושחדירה,בעצם,היאהדבר
הטבעתלפי,לנרתיקהיאשהחדירהבין,זאת.יותרחמורהמיניתלכפייהמינית
ולכנותהמחמירהכנסיבהלגוףחדירהבהגדרתלהסתפקהיהאפשר.39ןלפהאו

עלוהתרבותיהמשפטי,החברתיהטאבוואולם."לגוףחדירהעםמיניתכפייה"
מיניתלכפייהבהתייחסהביטויאתלשמרמקוםשישוייתכן,וחזקעתיקהואאינוס
.תדירהעם

קובע8וסעיף,פליליתעברההיאמיניתשכפייהקובעהחוקלהצעת7סעיף

הטרדהלמניעתהחוקשלמבנהואתמשחזרתזומתכונת.אזרחיתעוולההיאכי
לנהלאו,פליליבהליךלפתוחברצונהאםלבחורלקרבןלאפשרמטרתה.מינית

המשטרה)החוקאכיפתרשויותידיעלמנוהלפליליהליך,כידוע.אזרחיהליך
להביאכדי:במיוחדגבוהבוהראיהנטל.עליושליטהאיןולקרבן,(והפרקליטות
.סבירספקלכלמעלבאשמתוהמשפטביתאתלשכנעיש,נאשםשללהרשעתו

ובסטיגמה,(מאסרלעתים)עונששמשמעותה,בהרשעהלהסתייםיכולפליליהליך

קלכידועהראיותונטל,התובעתבידיכולונתון,זאתלעומת,אזרחיהליך.חברתית
יש.ולענישהחברתיתלהוקעהולא,לפיצוייםלהוביליכולאזרחיהליךאך.יותר

.החוקלהצעת9בסעיףכאמור,14מגילצעירהניצעכןאםאלא138
מעשה"הם,הסכמתוללאאדםשללפיוזכרימיןאיברהחדרתאוהטבעתלפיחדירהכיום139

אינוסביןההבחנהאתגםכמו,זהמוסרניבמושגהשימושאתמבטלתהחוקהצעת."מדום
.סדוםלמעשה
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.ולהרתיעלענוש,להוקיעכדיפליליהליךלנהלהמבקשותמיןעברותשלקרבנות
.והפרקליטותהמשטרהלחסדינתונותאינןשבמסגרתו,אזרחיהליךשמעדיפותיש

.!40לבחירתן,הדלתותשתיאתמיןעברותקרבנותבפנילפתוחמציעההחוקהצעת
שלקיומהוהוכיחה,הנזיקי,האזרחיבמסלולשבחרהשמי,מציעההיאעוד
היאהמיניתהכפייהעצםשכן,נזקהוכחתללאלפיצויזכאיתתהיה,מיניתכפייה
הטרדהלמניעתבחוקקבוענזקהוכחתללאפיצוישלסעיף)עליולפצותשישנזק

.(מינית
במהועוסק,מיניתכפייהשלבמעשיםהטיפולמןחורגהחוקלהצעת9סעיף
בבחינתשאינםלמצביםמתייחסותהוראותיו."נצלניתמיניתהתנהגות"מכנהשהוא

התנהגויות"דווקאשהםלמצביםאלא,"בנוכחותהאואישהשלבגופהשימוש"
אדםעם:בעייתיותבנסיבותמתקיימותאלההתנהגויותואולם."הדדיותמיניות

אוהאחרהצדמיהותלגביהצדדיםאחדשליסודיתהטעיהעקב,14מגילצעיר

רוחניתהנחיה,טיפול,תלות,מרותיחסישלניצולעקבאו,המעשהמהותלגבי
שלפיהחזקהמפעילההחוקהצעת,הללוהבעייתיותהנסיבותמשום.השגחהאו

מדוברולכן,המיניתלהתנהגותחופשיתהסכמהלהביעהיהיכוללאהחלשהצד
מהגיונהחורגותזהסעיףהוראות,כאמור.אסורהשהיאנצלניתמיניתבהתנהגות

המתיישבבאופןאלההוראותלנסחכדימאומצתעבודהותידרש,החוקהצעתשל

.נצלנייםמינייםמגעיםמפניאנשיםעללהגןהרצוןעםוהןהחוקהצעתרוחעםהן
,הישראליתבחברההרווחותלמוסכמותמודעותמתוךנוסחההחוקהצעת
תיגרעליהןלקרואמסוימיםובמקריםעמןלהתמודד,עמןלתקשרובמטרה

צעדיםהיוהכנסתשולחןעלוהנחתהההצעהשלהראשוניהניסוח.ולשנותן
הצעדהוא,וציבורייםמקצועייםולדיוןלעיון,כאןההצעהפרסום.התחלתיים

המשך.בשרעליולעטותיהיהשצריךשלדומהווה,חלקיתהיאהחוקהצעת.הבא
שהוצגממדי-הרבהניתוחמןהנגזרתהמסקנההםוחקיקתההמקצועיפיתוחה

.!4!והשלכותיהרמוןפרשתשלכאן

לתבועאפשר,זאתעם.מיניתלכפייההמתייחסותמפורשותנזיקיותעוולותקיימותלאכיום140
.זאתלעשותמאודוממעטותכךעליודעותלאנשיםאך,מיניתפגיעהבגיןנזיקיתתביעה

בגופהשימוש"לביןורצונייםהדדייםמינייםמגעיםביןלהבחיןשההצעהלכךמודעתאני141
ולרכיםלרבותנשמעתהמיןעברותשלמחודשתלחקיקהכבסיס"בנוכחותהאואישהשל

חינוכיתגישהזוכימאמינהאני.כךסבורהאיניאני.לכתוכמרחיקתמדיכמהפכנית
בשלב,לנסחכדיההצעהמןבחלקיםלהשתמשאפשר,בינייםשלבנחוץאםאך.וקוהרנטית

כיולקבוע,מיניתכפייהאיסורלנסחאפשר,כך.יותרהרבהוקטן"שמרני"תיקון,ראשון
או,אחראדםאוהמבצעשלמיניסיפוקאוגירוילשםשנעשהמעשההיאמיניתכפייה"

,שלאוביןבאיומיםאובכוחשימושתוךשנעשהבין,אדםשלמינייםוהשפלהביזויתוך
"הנפשיתהסכמה"."המעשהנעשהשבוהאדםשלהנפשיתהסכמהניתנהשלאוכלכד

שאינה,בוצעהשבובאופןהנדונהלהתנהגותוולונטריתמודעתהסכמה"כלהגדיראפשר

ידיעללהינתןיכולהאינהחופשיתהסכמה;חושיםמטשטושאוממצוקה,מפחדמושפעת
שאינונפשיאושכלי,גופנימצבכלאו,הכרהחוסר,סימום,שכרות,בעילפוןהשרויאדם

שמעשההקביעהאתלאמץאפשר."החלטותוקבלתרציונלישיקול,מלאהמודעותמאפשר
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נספח

2008אפרילנוסח,מיניתכפייהלמניעתחוקהצעת

-זהבחוק.1הגדרות

,העונשיןלחוק368אבסעיףהמונחכהגדרת-"ישעחסרעלאחראי"
;1977142-ז"התשל

;אישלרבות-"אשה"

באופןהנדונהלהתנהגותוולונטריתמודעתהסכמה-"חופשיתהסכמה"
הסכמה;חושיםמטשטושאוממצוקה,מפחדמושפעתשאינה,בוצעהבו

,סימום,שכרות,בעילפוןהשרויאדםידיעללהנתןיכולהאינהחופשית
,מלאהמודעותמאפשרשאינונפשיאושכלי,גופנימצבכלאו,הכרהחוסר

;החלטותוקבלתרציונלישיקול

;1977143-ז"התשל,העונשיןלחוק368אבסעיףהמונחכהגדרת-"ישעחסר"

,אחותאואח,הורהשלזוגבן,הורה-"ראשונהמדרגהמשפחהקרוב"
דודבן,זוגםובניוסבתאסב,וגיסהגיס,הנשואיםזוגםובניחורגיםלרבות

;הנשואיםזוגםובנידודהאודודובתדודהאו

צדדיתחדמיניתהתנהגות-"בנוכחותהאואשהשלבגופהשימוש"
פעולה;ברצונותיהאובזכויותיה,האישהשלבטובתהמתחשבתשאינה
שלבגופהשימושאינהבההמעורביםשללרצונםהמתרחשתהדדיתמינית
להתקייםיכולאישהשלבנוכחותהאובגופהשימוש.בנוכחותהאואישה

הסכמהמתוךלאאך,פעילבאופןהמיניתבפעולההשתתפההאישהאםגם
.כןלעשותחופשית

על,אדםשלכבודועללהגןכדימיניתכפייהלאסורזהחוקשלמטרתו.2מטרה
.המיניםביןשוויוןלקדםוכדי,פרטיותוועלחירותו

אוגירוילשםבנרכחותהאואישהשלבגופהשימושהיאמיניתכפייה(א)3ספייה
שלמינייםוהשפלהביזויתוךאו,אחראדםאוהמבצעשלמיניסיפוקמינית

.שלאוביןבאיומיםאובכוחשימוששנעשהבין,האישה
ארבעההתקיימואםמיניתכפייהיהווהלאאשהשלבגופהשימוש(ב)

:אלה

האיסוראת,המחמירותהנסיבותרשימתאת,אינוסהואהקרבןלגוףחדירההכוללמגונה

.נוספותוהוראות,הנזיקיתהעוולהוקביעתהפלילי
.226'עמ,ז"התשלח"מ142
.226'עמ,ז"התשלח"ס143
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,מרותשלקשרמתקייםואם,המעשהבשעתשנים16בתהאשה(1)
;שנים18בתהיא-הנאשםוביןבינהכפיפותאוטיפול,חינוך

חוסר,סימום,שכרות,בעילפוןשרויהאו,ישעחסרתאינההאשה(2)
מודעותמאפשרשאינונפשיאושכלי,גופנימצבכלאו,הכרה
הסכמההבעתאו,בנוכחותהאובההמבוצעהמינילשימושמלאה

;חופשית

המשתתפיםמןאחדאףידיעלנפשיתמטופלתאינההאישה(3)
אם;רוחניתהנחיהמהםאחדמאףמקבלתואינההמיניבאירוע

הוא,רוחניתהנחיהאונפשיטיפולשלקשרבעברביניהםהיה
;המינילשימושקודםשניםשלושהסתיים

,בגופהאוכנוכחותההמינילשימושחופשיתהסכמההביעההאשה(4)

.השימושנעשהבובאופן

:מאלהאחדהתקייםאםחופשיתהסכמההובעהלאזהחרקלעניין(א)4הבעת

בההאשהשאיננואדםשלבהתנהגותאובמיליםהובעהההסכמה(1)הסכמה

;המיניהשימושנעשה

ידיעללרבות,לחץהפעלתבאמצעותהושגהההסכמההבעת(2)
;סמכותאוכוח,אמוןביחסילרעהשימוש

לשימושהסכמההעדר,בהתנהגותוביןבמיליםבין,הביעההאשה(3)

;בההמיני

אובמילים,הביעההאשה,בההמינילשימוששהסכימהלאחר(4)
;המיניהשימושלהמשךהסכמההיעדר,בהתנהגות

.בהמינילשימושולאהדדימינילמגעהסכמההביעההאישה(5)
.סגורהרשימהאינו(א)קטןבסעיףהאמור(ב)
הביעהשהאשההאמיןכיבטענהלהתגונןיוכללאזהחוקפיעלנאשם(ג)

:צמחההנאשםשלאמונתואם,הנדונההמיניתלפעילותחופשיתהסכמה

,חושיםטשטוששללמצבעצמואתהכניסשהנאשםכךמתוך(1)
או,אלכוהולאוסמיםצריכתעקבלמשל

בעתלוידועותשהיוכפיבנסיבות,סביריםצעדיםנקטלאהנאשם(2)
.חופשיתהסכמההביעהאכןשהאשהלוודא,הנדונהההתרחשות

:מאלהאחתכלהןמחמירותנסיברת5נסיבות

;אחריםאנשיםאואדםבנוכחותנעשההמיניהשימושכאשר(א)מחמירות

מןמיאושהואאונשקכלינושאהנוכחיםמןמיאוהמבצעבאשר(ב)

;נשקנושאמהםמישהואושהואלחשובלאישהגורםהנוכחים

;איומיםאוכוחהפעלתתוךנעשההמיניהשימושכאשר(ג)
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רמוןחייםבפרשתותרבותחברה,משפט

;ראשונהמדרגהמשפחהקרובהואהמבצעכאשר(ד)

אוגופניתהתעללותאוחטיפהשלבהקשרנעשההמיניהשימושכאשר(ה)
;המיניהשימושעצםעלנוספותנפשית

נפשיתאוגופניתפגיעה,מחלה,לחבלהגרםהמיניהשימושכאשר(ו)

;להיריוןאוהמיניהשימושלעצםמעבר

,השגחה,חינוך,מרות,תלותיחסיניצולתוךנעשההמעשהכאשר(ז)

או,האישהשלאפוטרופוסהואהמבצעאםלרבות,שירותאועבודה

.ישעחסרתהיאוהאישהישעחסרעלאחראי

.חדירההכוללתמיניתכפייההואאינוס(א).6ינוס;
חפץאואחרגוףאיבר,זכרימיןאיברהחדרתשלמידהכלהיאחדירה(ב)

איברהחדרתשלמידהכלאו,הטבעתפיאלאו,נקבימיןאיברתוךאל
.אדםשללפיוזכרימין

.אינוסולאמיניתכפייהאדםיבצעלא(א).7יסור;
.מאסרשנות7דינומיניתכפייההמבצע(ב)
.מאסרשנות10דינומחמירותבנסיבותמיניתכפייההמבצע(ג)
.מאסרשנות16דינואינוסהמבצע(ד)
.מאסרשנות20דינומחמירותבנסיבותאינוסהמבצע(ה)

נוסח]הנזיקיןפקודתוהוראות,אזרחיותעוולותהןואינוסמיניתכפייה(א)8וולה)

.זהחוקלהוראותבכפוףעליהןיחולו144[חדשינ"יי'
שלאפיצויאינוסבשלאומיניתכפייהבשללפסוקרשאיהמשפטבית(ב)

16-ביעודכןזהסכום;נזקהוכחתללאח"ש000,100שלסךעליעלה

.הבסיסיהמדדלעומתהחדשהמדדעלייתלשיעורבהתאם,חודשבכל

התנהגותהיא14מגילצעירשהואאדםעםמיניתאופיבעלתהתנהגות(א)9תנהגויות

בנסיבותנעשתהואם,מאסרשנות7דינה.אסורהוהיאנצלניתמיניתב
חדירהכללהאם.מאסרשנות10דינה-5בסעיףכאמורמחמירות

כאמורמחמירותבנסיבותהחדירהנעשתהואם,מאסרשנות16דינה-

.בהתאמהיחולו8סעיףהוראות.מאסרשנות20דינה-5בסעיף
הצדדיםאחדשליסודיתהטעיהעקבשהתקיימההדדיתמיניתהתנהגות(ב)

יחסישלניצולעקבאו,בוהמשתתפיםמיהותאוהמעשהמהותלגבי
מיניתהתנהגותהיא,השגחהאורוחניתהנחיה,טיפול,תלות,מרות

מחמירותבנסיבותנעשתהואם,מאסרשנות3דינה.אסורהוהיאנצלנית

.266'עמ,10חדשנוסח,ישראלמדינתדיני144
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קמיראורית

5דינה-חדירהכללהאם.מאסרשנות10דינה-5בסעיףכאמור

5בסעיףכאמורמחמירותבנסיבותהחדירהנעשתהואם,מאסרשנות

.בהתאמהיחולו8סעיףהוראות.מאסרשנות20דינה-

איסור
.10פרסום

אדםלזהותכדיבושישדברכלשלאואדםשלשמוברביםהמפרסם(א)

.שנהמאסר-דינו,זהחוקלפיבעברהשנפגעכמי
אוששמוהאדםאם(א)קטןסעיףלפיפליליתבאחריותאדםישאלא(ב)

.משפטביתבפני,לפרסוםהסכמתואתנתן,כאמורפורסמוזהותו

סייג
להתיישנות

עבירות
בקטיןמין

תקופתמניןיחל,בקטיןשנעשו,זהבחוקהמנויותובעוולותבעבירות.11
.שניםושמונהעשריםלושמלאוביוםההתיישנות

המרביהעונשמרבעעונשויפחתלא,זהחוקלפיבעבירותאדםהורשע(א).12
מיוחדיםמטעמים,המשפטביתהחליטכלאםאלא,עברהלאותהשנקבע

.בעונשולהקל,שירשמו
כולו,מיוחדיםטעמיםבהעדר,יהיהלא(א)קטןסעיףלפימאסרעונש(ב)

תנאיעל
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