בפרשת רמ  Iו
"בא לי שטויות ולא בא לי עליך" ב' "סימו שאתה

צעיר" 2 ,1

א .הצגת הנושא והמאמר
היה שר המשפטים דאז  ,חיים

שקרנית ובלתי אמינה  ,עם זאת  ,הוא התפטר מתפקידו  ,הפרקליטות הגישה

רמון )עורך דין בהכשרתו המקצועית(  ,בדרכו לישיבת ממשלה במשרד ראש

ב  30-בינואר ,2007

.1

ביום

12

ביולי

2006

לקראת השעה

20:00

נגדו תביעה פלילית ,לאחר דיון משפטי מזורז הורשע השר,

ב 30-

באפריל ,

הממשלה בתל-אביב  ,שנושאה היה החלטה על יציאה למלחמה בלבנון,

בביצוע מעשה מגונה בקצינה  ,ושלושה חודשים מאוחר יותר ,

באותה עת נחגגה במקום מסיבת סיום שירות של קצינת צה " ל ששירתה

נדחתה בקשתו )שנסמכה על המלצת קצין מבחן( לביטול ההרשעה  ,ועונשו

במשרד ,רבאותה את השר העורב קמה הקצינה לקראתו והציעה לו את

נגזר , 4

כסאה ; הוא השיב שהוא צעיר ולא צריך לקום ולפנות לו מקום  ,ובין השניים

ההתרחשות המתוארת וההליך הפלילי ,על כל הכרוך בו  ,עוררו תשומת

התפתחה שיחה קלילה ברוח משתובבת שלוותה בצחקוקים ,במהלך השיחה

לב תקשורתית אינטנסיבית ולוו בסיקור עיתונאי  ,בפרשנות ובכתיבה

הוזכר טיול השחרור המתוכנן של הקצינה לדרום-אמריקה  ,והיא הציעה לשר

פובליציסטית בלתי פוסקים  ,במשך כתשעה חודשים במהלך השנים 2006

בסיחות :ייהשר  ,אולי תובא איתי "  ,ייתכן שאמרה כי ייאינה יכולה לעמוד

ו ,2007-

לא ירד הנושא מסדר היום התקשורתי  ,למרות אירועים לאומיים

בפניו  ",הוא מצדו צבט את לחייה ואמר כי היא מתוקה ,בין שאר חילופי

רבי-חשיובת )לרובת מלחמה  ,ועדת חקירה ופרשיות שחיתות במוסדות

הדרבים ,הקצינה ביקשה מן השר להצטלם עמו למזכרת  ,והוא הסכים  ,אך

מדינה כמו רשות המסים ומשרדי ממשלה( ,כמעט שלא ערב יום שבו לא דנה

ביקש שהצילום ייערך בחדר מובדד מעט  ,באחת התמונות )מתוך שלוש

התקשורת בהרחבה בהתפתחויות של מה שהפך להיות יי פרשת רמון  ",חלק

שצולמו( נראים השניים כשזרועותיה של הקצינה כרוכות סביב בטנו וגבו

נכבד מן העיסוק התקשורתי בפרשה היה ביקורת נוקבת של כל תו ותג של

של השר וזרועו סביב כתפה  ,לאחר הצילום פתח השר בידו את פיה של

פעילות מערכות אכיפת החוק  ,לחץ רב הופעל באמצעות כלי התקשורת לא

הקצינה והחדיר לתוכו את לשונו ,כשחזרו לאזור הפתוח שוב שהו אנשים

להגיש את התביעה  ,ולאחר שהוגשה

לבטלה ,עיתונים ,כתבים ופרשנים

נוספים ,הוא שאל מתי ייפגשו שוב וביקש את מספר הטלפון שלה ,כשחזר על

האשימו את המשטרה והיועץ המשפטי לממשלה בלהיטות יתר רבדיפת

בקשתו היא כתבה את המספר על פיסת נייר ונתנה לו  ,כיוון שלא ידעה כיצד

השר ,בהפעלת לחץ על המתלוננת להגיש את התלונה  ,בבזובז משאבי ציובר

-

לסרב לבקשתו ורצתה להיראות ולהתנהג כאילו לא אירע דרב ,השר עזב את

ובמניעים פסולים ,תאוריות קונספירציה שהופצו בערוצי התקשורת האשימו

המקום והמשיך לישיבת הממשלה שעניינה יציאה למלחמה בלבנון  ,שם הזין

את נשיאת בית המשפט העליון בהתנכלות לשר  ,שלכאורה ביקש לצמצם את

את מספר הטלפון של הקצינה לזיכרון הטלפון הסלולרי שלו ,הקצינה מצדה

סמכויותיה  ,וב " תפירת התיק " בעזרת המשטרה והיועץ המשפטי לממשלה,

נותרה המומה ונסערת  ,ותגובתה הייתה רעד ודמעות  ,חרבותיה חשו כי דרב

המתלוננת הוכפשה ,הוצגה כבלתי אמינה  ,וגרסתה וגרסת המדינה הוצגו לרוב

מה התרחש ושינה את הלוך רוחה ,היא הרגישה צורך לפרוק את תחושותיה

כשקריות וכאינטרסנטיות ,גרסתו של השר  ,לעומת זאת  ,הוצגה סרך כלל

וסיפרה על אודות המקרה לשלושה-עשר אנשים שונים  ,תוך שביקשה שישמרו

באהדה כאמיתית

ומשכנעת, 5

את הדרב לעצמם  ,שכן חששה להיחשף ולהפוך לאויבת של אדם חזק כשר

עיתונים  ,כתבים ופרשנים טענו כי הפרשה מעידה על כך שהחוק למניעת

המשפטים ,אך שמע האירוע הגיע לאנשי משטרה ,אשר הפעילו עליה לחצים

הטרדה

הרחיק לכת  ,יצא מכלל שליטה ומשמש את השלטונות

להגיש תלונה נגד השר ,עד שהחליטה לבסוף לעשות כן ,3משהוגשה התלונה

לאכיפת פוריטניות מינית ולפגיעה בזכויות יסוד של אזרחי המדינה  ,אנשי

פעלה המשטרה נמרצות לבירורה ,כך למשל נשלחו חוקרים לדרום-אמריקה

ציובר מוכרים )כמו אמנון רובינשטיין  ,שולמית אלוני ויעל דיין

שהובילה

על מנת לקיים עימות טלפוני בין המתלוננת לבין הנילון וכן בוצעו האזנות

את חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית( צוטטו שוב ושוב מותחים ביקורת

מינית 6

-

סתר  ,חלקן לא מאושרות  ,בלשכת ראש הממשלה ,בהסתמך על הראיות

נוקבת זו על החוק ומביעים תמיכה בלתי מסויגת בשר ,שהוצג כקרבן

שהוצגו בפניו  ,מצא היועץ המשפטי לממשלה  ,מנחם מזוז  ,שיש בסיס להגשת

המערכת ,בצעד יוצא דופן  ,התגייס העיתון יימעריב " להוביל את המערכה

תביעה פלילית נגד השר בגין ביצוע מעשה מגונה  ,השר דחה את הטענות

התקשורתית נגד ההליך המשפטי ונגד החוק למניעת הטרדה מינית  ,עו " ד

נגדו  ,טען כי נשק לקצינה בהסכמתה ואף ביזמתה ,והציג אותה כפלרטטנית

בן דרור ימ,יני עורך המדור הפובליציסטי של העיתון  ,יצא בחריפות רבה נגד
ההליך המשפטי ונגד החוק למניעת הטרדה מינית  ,הוא שב וטען  ,בין השאר ,
כי רק חוקיהן של ערב הסעודית  ,אירן וישראל מאפשרים העמדה לדין כמו

66

זוקטור למשפט.םי מרצה למשפט ,חרבה ומגזר באוניברסיטה הערבית בירושלים ומנהלת

זו של השר רמון ן ,העיסוק התקשורתי האינטנסיבי עורר תשומת לב ציוברית

במשותף של המרנז הישראלי לנבוז האזם,

עמוקה  ,והניע רבים בציבור לחשוד במערכות אכיפת החוק ולהתנגד להליך

המשפט

תוזה חפה לשני פוגוזה אשר ערכה את הפחקר על התפתחותה של עברת הפעשה הפגונה

בחוק הישראלי .תוזה פקרב לב גס לפקולטה לפשפטיס של אונידנסיטת פישיגן באן
ארמר על האפשרות לבצע את הפחקר הפשפטי של הפשפט הזר ולדנדנה גרווליה

)(Barbara Garavaglia

אשר סייעה לי בעריכת פחקר זה בפסירות ובסבלנות לאין קץ,

כתפיז .תוזה לחברות ולחדניס שהקשיבו בסבלנות בפהלך השבועות הספוריס של העבוזה

האינטנסיבית על הפאפר  ,תפכו והציעו הערות ותובנות  ,ובפיוחז לרבקה אלישע וזן שולץ.
האחריות לכל האפור בפאפר היא עליי.
לבקשת הפערכת ,קוראי הפאפר פוזהריס שהוא פכיל ביטוייס ותיאוריס בעלי אופי
פיני.

לתיאור הפפורט והפלא של ההתרחשות  ,כפי שנקבעה ביזי בית הפשפט  ,ראו תייפ )תייא(

 5461 / 06מזינת ישראל נ' רמוו  ,תק-של (2007 ) 9460 (1)2007

)להלן ,יי פסק הזיןיי(.

שופטיס סג יי נ חי כוחן  ,זי בארי  ,ז י שריזלי .בית הפשפט קיבל את גרסת הפתלוננת בפלואה
כיוון שפצא אותה אפינה לחלוטין .את גרסת הנאשס זחה בשל היותה פניפולטיבית ולא
אפינה .לפרות הביקורות הפרומת שנפתחו עליו ,לא פצאתי בפסק הזין סיבה לפקפק
בהתרשפותס של השופטות והשופט פן הפתלוננת ופן הנאשס ,ולכן לא פצאתי סיבה
לפקפק בעובזות שקבעו .התרשפותס הבלתי אפצעית של השופטות והשופט והנחותיהס

הפרשניות

-

כי אישה שהותקפה פינית שרויה בהלס ויכולה להגיב באופניס שאינס

בהכרח יירציונלייס יי וייסביריסיי בנסיבות אחרות

-

פשכנעיס ופתקבליס על זעתי .כפו כן,

אף שקראתי נרטיביס ופרשנויות פתחריס ואלטרנטיבייס  ,לא פצאתי שוס תיאור אחר של
חייס רמזו  .צי;וזס :ערזץ

האירוע שהרשיס אותי כאפין  ,כקוהרנטי או כפזויק יותר פזה שנקבע בפסק הזין.

2

4

על השר הושתו פאה ועשריס שעות לתועלת הציבור  ,ונקבע שעליו לפצות את הפתלוננת

המשפטי ולחוק למניעת הטרדה מינית .הפעילות התקשורתית להנעת הציטר

בסכוס של

הייתה כה קיצונית ויוצאת דופן עד שבית המשפט מצא לנכון להתייחס אליה

בית הפשפט קבע כי בנסיבות הפסויפות של העדנה הנזונה לא נלווה להרשעה קלון .ראו

תייפ )שלוס תייא( 5461 / 06

בחריפות רבה ,ולדרוש מן היועץ המשפטי לממשלה שישקול דרכיס להגיב

ולמנוע הישנות

15,000

ש יי ח .פתוך התחשבות בעברו הנקי של השר וכזי שלא לפגוע בעתיזו,

מזינת ישראל נ' רמון  ,תק-של

,28243 (1)2007

פסי ( 6ה)

ו 20-

) (. 2007

התופעה. 8

בפקביל לפרשת רפון הסעירה את הציבור  ,באותה תקופה פפש ,גס פרשת התקיפות

ואולס התקשורת לא הגיבה לפסק הדין כפי שבית המשפט דרש ,אלא

הפיניות שיוחסו לנשיא הפזינה זאז  ,פשה קצב ,על יזי פספר גזול של נשיס שהיו כפופות
לו בפסגרת יחסי עבוזה בפהלך שניס רבות .התרחשותן של שתי הפרשיות בפקביל

בביקורת קשה ביותר .הרשעתו של רמון ,כמו עצס העמדתו לדין ,הוצגה

והסיקור התקשורתי הרב ששתיהן זכו לו ,יצרו תחושת סנסציה פועצפת ,וייתכן שהגבירו

כתקדיס מסוכן ודרקוני הפוגע בחירות אזרחית בסיסית ושורשיו נעוציס

את העיסוק הציבורי בכל אחת פן הפרשיות בנפרז .לזיון בפרשת קצב ראו אורית קפיר

בשיקוליס זריס ואישייס .כך למשל בצעד חריג נטל על עצמו מדור ייספריס"

העזר יושר אקזפי ואפשרות

של עיתון ייהארץ"

-

המוקדש לביקורת ספריס

-

יי חשיבה פשפט-תרבותית ; ניתוח של פקרה לזוגפא

-

הנהגתס של י פבחני כבוז יי' )צפוי להתפרסס בזין וזברים  ,בזצפדנ

לשמש במה ליימסה" אדירת

החוק לפניעת הטרזה פינית,

התשפ יי ח ,1998-

סייח

ממדיס של מנחס פרי שערערה על הלגיטימיות של פסק הדין ועל כישוריהן

פיניתיי(.

של השופטות שישט בדין  .9ראש הממשלה הביע צער על הרשעתו של השר

ראו לפשל בן זרור יפיני  ,יי פשפט ראווה יי מעריב

)להלן ,יי החוק לפניעת הטרזה
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ומינה תחתיו לשר משפטיס משפטן שתקף את פסק הדין בחריפות רבה מעל

" לא נוכל לסייס פשפט זה בלי התייחסות לתקשורת .לטעפנו  ,בתיק זה נחצו כל הקוויס

דפי העיתון ייידיעות אחרונות"  ,10וחרת על דגלו את צמצוס סמכויותיה של

האזופיס ,הפושג סוב-יוזיצה זורזר לתהופות שלא הכרנו .תוכן עזויות פורסס באפצעי

מערכת המשפט ,הרשות השופטת ונשיאת בית המשפט העליון בפרט.

התקשורת ,טרס עזיס השפיעו את עזותס וכך התווזענו  ,בפספר פקריס ,ליזיהוס י עזויות.

האיסור שלא לפרסס את עזות הפתלוננת הופר דנגל גסה עייי פרסוס פילולי של העיפות,
שהיווה חלק אינטגרלי של העזות .ראיות פתיק הפוצגיס  ,לרבות צילופיס ,פורספו דנביס,

מבחינה משפטית ההליך בפרשת רמון היה פשוט .יתרה מזאת ,כמעט

טרס ביהפ יי ש אפר את זברו .אפצעי התקשורת עשו שיפוש נלוז בבזיקות פוליגרף לשלוש

שאין קשר בין ההליך המשפטי ,על היבטיו השוניס ,לבין השיח התקשורתי

עזות ההגנה האחרונות ,בנסיון ליצור בציבור את התחושה שהפשפט פתנהל בתקשורת

.2

ולא בבית פשפט .תחושתנו היתה שנעשיס ניסיונות  ,לעתיס עייי פסריס פוסוויס ,לעיתיס

והציטרי הער שהתנחשל סביבו .השר הואשס והורשע על פי סעיף ( 348ג)

לחוק

העונשין 11

בבוטות  ,להטות פשפט .ליבנו היה גס בנאפר .לנו השופטיס אין אלא את צו פצפוננו והוא

בביצוע יימעשה מגונה" ,כלומר ביצוע בזולת יימעשה לשס

הוא בלבז שפנחה אותנו .התופעות החפורות שנתגלו בפהלך ניהול פשפט זה אינן יכולות

גירוי ,סיפוק או ביזוי מינייס" ללא הסכמתו של זה .בית המשפט קבע כי

להישאר ללא פענה .ראוי שהאחראיס על פערכת אכיפת החוק יתנו זעתס לאותן תופעות
פסולות וינקטו בצעזיס הנזרשיס '.י פסק הזין  ,לעיל

מעשהו של השר בקצינה היה לשס סיפוק מיני ונעשה ללא הסכמתה  ;12לכן

ראו פאפרו של פנחס פרי יי הנשיקה ,סיפור בשלוש וריאציות יי הארץ

הוא נלכד על ידי האיסור הפלילי על יימעשה מגונהי!

.lvwlv.haaretz.co.il/hasite/spages/833833.html 7.3.2007

Online

ספרים

לתגובתי לפאפר זה ראו

אורית קפיר יי יש גס פרשנות אחרת .הרבה יותר פשוטה יי הארץ  Onlineספרים 14.3.2007

האיסור הפלילי על יימעשה מגונה" קבוע בחוק הישראלי מאז שנת

 .131936איסור דומה קייס במשפט המקובל )האנגלי( מאז ומעולס ,והוא חל

ה יי ש ,2

פסי

.97-96

.lvww.haaretz.co.il/hasite/spages/837009.html
10

תמיד על נשיקה מינית לא רצויה .בחלק מארצות המשפט המקובל ,לרטת

ראו פאפרו של זניאל פריזפן ייפשפח רפוןיי יזיעות אחרונות

-

מוסף שבת

,2.2.2007

.10

התשל יי ז ,1977-

אנגליה עצמה  ,האיסור הפלילי המקביל חמור הרבה יותר מאשר בישראל

11

חוק העונשין ,

)דינו עשר שנות מאסר  ,ואילו בישראל דינו שלוש שניס בלבד(  .14בדומה

12
13

פסק הזין ,לעיל

.Criminal Code Ordinance, 1936, P.G Supp . 1263

למערכות משפט אחרות בעולס המשפט המקובל ,מערכת המשפט הישראלית 0

14

ראו זיון בפשפט הפקובל בחלק הבא של הפאפר.

הייש ,3

בעפי

ס יי ח

226

)להלן ,יי חוק העונשין יי (.

.51-48

67

הרשיעה במהלך השנים אנשים לא מעטים בביצוע יי מעשה מגונה " משנקבע

ביטוי מיני בלתי מוגבל ; המוטכמה המקשרת את הזרת כבוזו של הגבר

שנשקו מינית לאזם שלא הטכים לכך  .על רובם נגזרו עונשים חמורים יותר

העברי עם פעילות מינית מוחצנת ; המוטכמה בזבר עצמתה ו " גבריותה "

מזה שנגזר על רמון .החוק למניעת הטרזה מינית כלל לא נזון במשפטו של

של האישה הישראלית ; והמוטכמה החזשה בזבר זכות האישה הישראלית

רמון ,כיוון שאינו חל על הליכים פליליים בגין יי מעשה מגונה "  .בהקשר של

לגופה וזכותה להגנת החוק מפני התנהגות מינית לא רצויה .החלק השלישי

יי מעשה מגונה  ",החוק למניעת הטרזה מינית חל רק על הליכים אזרחיים ,

מצליב את הנורמה המשפטית הרלוונטית שהוצגה בחלק הראשון עם

כלומר על תביעות לפיצויים עקב מעשים מגונים ,ועל הליכים בגין מעשים

המוטכמות החברתיות-התרבותיות שהוצגו בחלק השני ומצביע על מקורות

מגונים המתרחשים בבתי הזיו לעבוזה!. s

של מתח ובעי י תיות ,שאכן באו ליזי ביטוי בפרשת רמון הו ב נ וגע לחוק
ובעקבותיה זו

למניעת הטרזה מינית והו בנוגע לפטק הזיו בעניינו של רמון· החלק

לא נבעו ממורכבות  ,מענייו ,מקושי או מחיזוש משפטיים .רטת

הרביעי והאחרון מציע נורמה חלופית אשר מכירה במוטכמות החברתיות-

איו טפק שהטערה התקשורתית שעוררה פרשת רמון

הציבורית

-

-

מו התייחטויות ה " משפטיות " לפרשה  ,גם אלה של משפטנים )כמו אמנון

רובינשטיין  ,שולמית אלוני ובווזאי בו זרור ימיני( היו מופרכות לחלוטין
מבחינה משפטית ונטולות כל קשר לחוק או לפטיקה הרלוונטיים  .הטערה
טביב ההליך המשפטי מבטאת ויכוח טביב עמזות חרבתיות-תרבותיות שעלו ,

התרבותיות ומתמוזזת עמו .

-

ב .חל pראשון" :הבנת הנורמה"
האיסור הפלילי על "מעשה מגונה"

נזונו והוכרעו בזירה המשפטית .את המפתח להבנת הטערה אפוא יש לבקש

מקורו של האיטור הפלילי על יי מעשה מגונה " במשפט המקובל האנגלי ,

בתחום שט נפגשים המשפט  ,החרבה והתרטת .וביתר זיוק :כיוון שבעין

ולכו כזי להבינו לאשורו יש להתייחט  ,ולו בקצרה  ,להיטטוריה שלו בשיטת

הטערה נעוץ מעשה בעל אופי מיני שביצע גרב באישה  ,הרי שמזורב בפרשה

משפט זו .

שעניינה מגזר ,יחטים ביו המינים וזכויות גרבים ונשים  ,כפי שהם באים ליזי

המשפט האנגלי

ביטוי ביחטים ההזזיים שביו משפט  ,חרבה ותרבות .שיח העוטק בתחום זה

.1

הוא הפמיניזם המשפטי  .מאמר זה מציע ניתוח פמיניטטי ענייני ושיטתי של

 1.1עברת הAssault -

פרשת רמון על היבטיה המשפטיים  ,החרבתיים ,התרטתיים והמגזריים.

במשפט המקובל המטורתי )שהתפתח בבתי המשפט האנגליים במשך מאות

שנים(  ,ערבת

הassauit-

) יי תקיפה " ( יי מתייחטת לשני טוגי התנהגות:

)(1

במקומות אחרים הצעתי מוזל לניתוח שיטתי מקיף של תופעות בעלות

התנהגות מאיימת שנזקה בכך שהיא גורמת לזולת עגמת נפש  ,ביו שהיא

היבטים משפטיים ותרבותיים !, 6וגרטה שלו ההולמת ביתר פירוט וזיוק

מכילה נגיעה בו וביו שלא; ) (2כל נגיעה לא מוטכמת בזולת ,אף אם הוא כלל

ניתוח תופעות משפט-תרבותיות שהו מגזריות באופייו ?  !.המוזל מכיל

במובן הראשון היא הרמת מכשיר

.3

לא מוזע לה !. 9זוגמה מובהקת לassauit-

המכיל הצגה וניתוח מזויקים

כבז או כלי נשק באופו הגורם לזולת לחשוש לחייו או לשלמותו הגופנית.

של הגזרתה הנוהגת של הנורמה המוחלת בהקשר הנזוו ; (ב) שלב יי זיהוי

שזורות של משפטנים ישראלים ,

ארבעה שלבים( :א) שלב יי הבנת הנורמה "

המוטכמה "

-

המשפטן

האנגלי ,Gianviile L. Wiiiiams

המכיל הצגת מוטכמה חרבתית-תרבותית רווחת שאיננה

לרבות שופטים ואנשי אקזמיה  ,ראו ט אורים ותומים של המשפט הפלילי ,

נתפטת  ,ככלל  ,כרלוונטית לנורמה הנזונה )שזוהתה בשלב א ' ( ; (ג) שלב

במובן השני היא הנשיקה שנשק הנטיך

-

יי חיבור הנורמה והמוטכמה "

קבע כי הזוגמה המובהקת

לassauit-

המכיל זיוו ביקורתי במפגש ביו הנורמה

ליפהפייה הנרזמת  .זו אמנם לא יזעה כלל כי הנטיך נשק לה  ,ולכו לא חששה

הנזונה לביו המוטכמה החברתית-התרבותית הרלוונטית  .זיוו זה חושף

ולא חרזה לחייה או לשלמות גופה  ,ואולם איו טפק כי לא הטכימה לנגיעת

ומבאר קשיים משפטיים וחברתיים בהקשר הנזוו ; (ז) שלב יי הצעת תחליף "

שפתיו של הנטיך בגופה  ,ולכו הנשיקה אטורה ומהווה ערבה מטוג  assauitס.2

-

-

המכיל את המטקנה שעשויה להתקבל  ,כי לנוכח שלבים א'  ,ב ' ו-ג'  ,יש

תקזים אנגלי משנת

(Dungey ) 1864

קובע בקיצור ובהחלטיות כי יי אם

לזנוח את הגזרתה הנוהגת של הנורמה הנזונה ולהמירה באחרת  .ההגזרה

הנאשם הניח את יזיו על האישה ונישק אותה בניגוז לרצונה  ,הוא היה ללא

החזשה תכיר בקיומה ובמשמעו י ותיה של המוטכמה החרבתית הנזונה ,

טפק מועמז ) (iiableלהרשעה באשמת .2!"assauit

ותאפשר להחיל את הנורמה באופו שיועיל לשינוי המוטכמה הרווחת

גישה זו  ,שלפיה נשיקה לא רצויה יכולה להילכז רבשת ערבת

ה,assauit-

והשקפת העולם שהיא כרוכה בה .המאמר הנוכחי זו בפרשת רמון באמצעות

נותרה מקובלת בחלק ממזינות ארצות-הרבית  ,כפי שיוזכר בהמשך .לעומת

הפרטפקטיבה המרובעת של ניתוח זה ,שאת גרטתו ההולמת טוגיות בעלות

זאת  ,באנגליה היא התחלפה בגישה שלפיה נשיקה לא רצויה שייכת לטוג

צביון מגזרי כיניתי יי ניתוח פמיניטטי רב-ממזי " .

ייחוזי של ערבות

מעשה מגונה " ( או

ה,assauit -

טוג המכונה

sexuai assauit

indecent assauit

) יי תקיפה /

) יי תקיפה מינית " (.

חלקו הראשון של המאמר מציג ומנתח את הגזרתו המזויקת של

 1.2עברת הIndecent Assault -

)ייתקיפה  /מעשה מגונה"(

האיטור הפלילי על יי מעשה מגונה "  .!8חלקו השני מציג מטפר מוטכמות

הערבה שכונתה indecent assauit

) יי תקיפה  /מעשה מגונה " ( היא מקרה פרטי

חברתיות-תרבותיות אשר רווחות בחרבה הישראלית )בעיקר זו היהוזית

של ערבת ה ) assauit-יי תקיפה "  (.כלומר יש ש assauit -היא גם indecent

ה " מיינטטרימית " (  ,ובהו המוטכמה הפטריארכלית בזרב זכאותם של גרבים

) יי מגונה " (  ,ואז היא

) יי תקיפה מגונה " (  .התקזים המנחה

מבוגרים וחזקים לנשים צעירות; המוטכמה הליברלית המחייבת חופש

בתחום זה היה ענייו R. v. Baker

.4

68

)ייתקיפה"(

המשפט

indecent assauit

משנת  221875שט נקבע כי יי אם אזם

צעיר מנשק אישה צעירה כניגוז לרצונה ,רבגשות של תשוקת כשרים וכתקווה

לטפק את תשוקתו או לעורר את שלה
עז שנות

ה 50-

 -זהו ". indecent assau!t

הערבה החזשה משחררת את השיח המשפטי הפלילי באנגליה מן

המושג הארכאי indecent

)יימגונה"( ופוטרת אותו מן הצורך להכריע חזשות

של המאה העשרים לא התעוררה ,ככל הנראה ,מחלוקת

לכקרים אם התנהגות היא מגונה ועל פי אילו קריטריונים .כל טוגיית הגנאי,

אולם עם השתנות

שגררה פרשנויות רבות ועוררה מחלוקות רטת ,ירזה מטזר היום .הוכרעה גם

כאשר למשמעות המונח המשפטי "", indecent assau!t

התפיטות הערכיות החלו להטתמן בפטיקה האנגלית ובכל רחכי עולם המשפט

או כאיטור

24

השנייה.

משנת 1951

השאלה אם נגיעות כעלות צכיון מיני יילכזו באיטור על assau!t
על  ,indecentisexua! assau!tוההכרעה היא לטוכת האפשרות

המקוכל גישות פרשניות שונות> .2פטק הזין Bea! v. Ke!!ey
הכריע כי כאנגליה כל מעשה המהווה  assau!tיכול להיחשכ כindecent-
 assau!tאם התרחש כנטיבות שאפשר להבינן כ .indecent-גישה זו הייתה
שונה מן הגישות המצמצמות ,המוטרניות ,שעל פיהן  indecent assau!tהוא

הרשעה כערבה ,שבערב היה מחשבה פלילית ,הופחת לרשלנות בכל הקשור

מעשה שאזם טכיר אינו מכצע ,והוא זוחה ומכוער כמהותו .כעיני רכים ,מגע

אפשר היה

הומוטקטואלי היה זוגמה מוכהקת למעשה כזה.

פותחה

כיזי שופטי המשפט המקוכל )כלומר כהלכה שיפוטית( אך עוגנה בטפר
החוקים האנגלי ככר כשנת

נגז הגוף" .2S

,1861

שקרבן הערבה הוא גרב וכין שהוא אישה .כנוטף  ,היטוז הנפשי שנזרש לשם

להטכמת הקרכן להתנהגות המינית .כמילים אחרות :עז

להרשיע כindecent assau!t-

ערבת ה ,indecent assau!t -בזומה לערבת ה,assau!t -
כטעיפים

כנוגע לחומרת הערבה ,החוק החזש קוכע עונש מרכי של עשר שנות מאטר כין

 52ו 62-

המיניות" 26

אשר

המינית; מאז שנת  2003אפשר להרשיע

 14ו  .15-החוק קבע איטורים זהים של indecent assau!t
והן של אישה  .27עם זאת ,העונש המרכי שנקכע לindecent assau!t -

15

מההנחה כי מכצעי העברה על גברים יהיו גרבים ,ולכן הערבה תכיל יטוז

16
17

ראו אורית קמיר כבוז אזם וחוה :פמיניזם ישראלי משפטי וחברתי ) (2007
כבוז אזם וחוה"( ,פרק שלישי ;87 ,אורית קמיר יימוזל של ניתוח פמיניסטי

הפמיניטטית( כלפי רוחו והוראותיו של חוק העכרות המיניות ,וכשנת
נחקק חוק ערבות מיניות ,השונה באופן רבור מקוזמו משנת

.1956

2003
החוק

החזש מכטא תובנות וערכים רבים המאפיינים את ההתייחטות לערבות

לענייננו ,האיטור על

)ייתקיפה/מעשה מגונה"( הוחלף כאיטור

indecent assau!t
) assau!tייתקיפה מינית"( ,וזה
(1)3

אזם אי מבצע ערבה אם

18

941

)זפנה

(. 2007

החלק הראשוו-המשפטי המוצג כאו הוא תקציר הסוגיה המופיעה כגרסה המלאה של

והפניות למקורות ראו שם.

 19ראו ) GLANVILLE L. WILLIAMS, TEXTBOOK OF CRIMINAL LAW 172 (2 ed ,. 1983
-.ו A. N. Mackesy, The Criminal Law and the WOlnan Seducer, CRJM. L.R
(. 1956) 441 , 449
העובה של נגיעה כזולת ללא הסכמתו כונתה כמקור  .Batteryעם השנים חזל המשפט
האנגלי להשתמש כשם  ,Batteryועכרת הנגיעה ללא הסכמה נכלעה אל תוך עובת
ה Assault -והפכה לאחז מסוגיה .היסטוריה זו גרמה לכך שעכרת ה) Assault -שמשמעותה
nd

המילולית ייתקיפה"( מכילה ,כמשפט האנגלי ,שני סוגי התנהגות שאף אחז מהם אינו

על !sexua

כמוכהק תקיפה כמשמעותה כלשוו היום יומית .פער זה כיו המשמעות הרגילה של המושג

וכיו משמעותו המשפטית המורככת מעורר קשיים .לפיתוח נקוזה זו ומראי מקום

Assault

ראו המאמר המלא.

-

20

 ,Williamsלעיל ה"ש  ,19כעמי .172

זוגמה נוספת שמכיא וויליאמס היא יריקה על

אזם.

21

(כ)

הנגיעה היא מינית,

(ג)

כי אינו מטכים לנגיעה,

(ז)

אי אינו מאמין כאופן טכיר ש-כי מטכים.

.Regina v. Dungey, (1864) 4F & F 99 at 102, 176 ER 485, at 488

כתרגום חופשי

מהמקור.

) (2השאלה אם אמונה היא טכירה תוכרע תוך התחשכות ככל הנטיכות ,
לרכות כל הצעזים שנקט א י על מנת לווזא ש-כי מטכים.

לחוק החזש ,נגיעה היא יימינית" אם צביונה המיני

רבור ככזה לאזם הטביר .מקום שבו צביונה של הנגיעה אינו מיני כבירור,
יי מיניותה" תיקכע על פי נטיטתיה או על פי מטרות הנאשם.

הענישה המרכית על

רכ ממזי:

המאמר )צפוי להתפרסם כהמשפט יג( )להלו :ייהמאמר המלא"( .לפיתוח סוגיות משפטיות

הוגזר כךס>:

sexua! assau!t

)להלו :ייקמיר,

כרק-ארז ,שלומית יניסקי-רכי,ד יפעת כיטוו וזנה פוגץי עורכות,

(א) הוא נוגע כמכוון כאזם אחר כי

על פי טעיף 78

ה"ש .5

הצגתו ,פיתוחו והחלתו על משפט וקולנוע" עיונים במשפט ,מגזר ופמיניזם

כשנקפו השנים והתפיטות

הרווחות כנוגע להתנהגויות מיניות השתנו ,גכרה הכיקורת )כמיוחז זו

המאמר.

ראו קמיר ,לעיל

כשהקרבן הוא גבר היה עשר שנות מאטר .ההכזל נבע

מיניות ,כאנגליה כראשית המאה העשרים

{I

להכהרת הקשר כיו איסור יימעשה מגונה" וכיו החוק למניעת הטרזה מינית ראו להלו כסוף
סעיף כי )ייחלק ראשוו"( של

כשהקרכן הוא אישה היה שנתיים מאטר ,ואילו העונש המרכי שנקכע

ואחת 29

כsexua! assau!t-

גם מי שלא יזע

כפועל  ,אך יכול וצריך היה בנטיטת העניין לרבר ולזעת שהקרכן אינו מטכים

עיגן את ההלכות המשפטיות של המשפט המקוכל בתחום זה בטעיפים

הן של גכר

הומוטקטואלי שנתפט כ indecent-כמהותו .28

רק מי שיזע כי הקרכן לא הטכים להתנהגותו

של ייחוק העכרות

כשנת  1956נחקק כאנגליה ייחוק העכרות

לindecent assau!t -

2003

היא עשר שנות מאטר .כמילים

פשוטות :אזם הנוגע מינית במי שלא הטכים לכך זינו ,לכל היותר ,עשר
שנות מאטר; אם טעה וחשכ שהאחר הטכים לנגיעה המינית  ,טעותו תשמש
לו כהגנה אם הייתה טכירה כנטיבות המקרה  ,כלומר אם הוא ניטה לרבר אם
הזולת הטכים וככל זאת טעה כאופן שאזם טכיר יכול היה לטעות.

 22פסק הזיו מוכא כ .The Journal of Criminal Lalv vol. 16, 1952, London, p. 89-
הוא פורסם כ .The Times, 30 th Ju1y and 3,d August , 1875-
 23לשלוש הגישות העיקריות ,כפי שהתפתחו ככל רחכי המשפט המקוכל ,ראו ,Mackesy
לעיל ה"ש

,19

כעמי

,530

.Beal v. Kelley, [1951] 2 AII E.R. 763 (K.B.) (Eng ). 24
 .Offences Against the Person Act, 1861, c. 100 (Eng ). 25כתרגום חופשי מהמקור,
 .The Sexual Offences Act, 1956, c. 69 (Eng ). 26כתרגום חופשי מהמקור.
 27סעיף  14קכע כי ייזו עכרה לכצע  Indecent Assaultכאישה" )כתרגום חופשי מהמקור(.
עוז קכע הסעיף כי אישה מתחת לגיל  16ואישה שהיא ") "Defectiveייפגומה"( אינו
יכולות לתת הסכמה אשר תכשיר מעשה של  Indecent Assaultותהפוך אותו למוסכם,
ולכו מעשה כזה מותר .סעיף  15קכע אותו איסור לגכי  Indecent Assaultהמכוצע
כגוב,

28

לכיקורת על הכחנה חקוקה זו ראו  ,Williamsלעיל ה"ש  ,19כעמי .228

.Sexual Offences Act 2003, c. 42 (Eng ). 29
30

שם,

סי ,3

כתרגום חופשי מהמקור,

69

להתנהגותו ,למרות הביקורת המושמעת נגזו!  ,Jאין ספק כי הסעיף החזש

 158נ קבע הא י סור

הולם את המאה העשרים ואחת וזוכה בתמיכה ציטרית  ,משפטית ואקזמית

שימוש בכוח

לאין שיעור יותר מאשר קוזמו ,

רלוונטי לענייננו קבע כי מ י שמבצע או מנסה לבצע מעשה מגונה בגופו של

II

Indecent Act Without Force

שהוא נושא זיונו של מאמר זה  ,חלקו של הסעיף שהוא

-

אחר בלא הסכמתו אך בלא שימוש בכוח או באיומים

.2

ההסזר במשפט הקנזי זומה לזה שבמשפט האנגלי וכיוון שקזם לחקיקה
האנגלית של שנת

-

זינו שנת י ים מאסר

או קנס בשווי של מאה לירות אנגליות!  ,4הניסוח המנזטורי אינו חוסך מנתיניו

שיטות משפט נוספות :קנדה ,ארצות-הכרית ,צרפת ,גרמניה

את המילה הבעייתית  II ) indecentמגונה (, II

הגוררת עמה את הפרשנויות ואת

לחוק העונשין

המחלוקות שהתגלעו במשפט המקובל  ,שבאו ליזי ביטוי בפסיקה האנגלית

)במובן המקורי של

החל משנות החמישים והביאו להחלפת הביטוי הבעייתי בחקיקה בשנת

לא מוסכמים ,הסעיף קובע שאי-אפשר

,2003

עם זאת  ,מעניין כי הפקוזה המנזטורית  ,שלא כמו החוק האנגל י משנת

לראות את הקרבן כמי שהסכים  /שהסכימה אם נכנע  /ה או לא התנג;ןה

,1956

אינה מפלה בין מי שמבצע  IIמעשה מגונה הטרוסקסואלי  IIלבין המבצע

בשל פח,ד או עקב שימוש כלפיו  /כלפיה בכוח  ,באיומים  ,בתרמית או בניצול

 IIמעשה מגונה הומוסקסואלי  IIומחילה על כולם עונש מרבי נמוך מאוז יחסית

סמכות ,עוז קובע הסעיף  ,כי בכל מקרה שבו נבחנת מהימנותה של טענת

)שנתיים מאסר בלבז לעומת עשר שנים למבצע  IIמעשה מגונה הומוסקסואלי

הגנה כי הנאשם טעה לחשוב שהקרבן הסכים  /ה  ,יש לבחון אם היה בסיס

בחוק האנגלי משנת

2003

אף שימש לה מקור השראה  ,סעיף

-

 IIמעשה מגונה ללא

הקנזי קובע כי  assaultתקיפה ( כוללת גם assault
הפחזה ( וגם  batteryנגיעה (
J2

II

) II

II

II

II

) II

265

סביר לטעות שכזו ולהכריע בטענת ההגנה לאור התשובה לשאלה זו ,הענישה

המרבית על sexual assault

היא עשר שנות מאסר ,

בשנת

1977

א י -אפשר לסקור במסגרת זו את ההתייחסות הפליל י ת לסוגיה זו בארצות-

הרבית ,עם זאת  ,אפשר לציין בהכללה כי במשפט המקובל-האמריקני-

(, 1956

חוקקה הכנסת את חוק העונשין אשר החליף את הפקוזה

המנזטורית משנת

מאחר שלכל אחת מחמישים המזינות האמריקניות קוז פלילי משלה ,

II

,1936

מרבית הערבות המנזטוריות הועתקו אל תוך החוק

החזש בשינויי נוסח קלים  ,וכך היה גם בעניין איסור המעשה המגונה ללא

שימוש בכוח שנקבע בסעיף  355לחוק

3.2

החזש , 42

הפסיקה הישראלית

המסורתי כל נגיעה לא מוסכמת בזולת  ,לרבות נגיעה בעלת אופי מיני )כמו

בסוף שנות החמישים פסק בית המשפט העליון הישראלי בשלושה תיקים

למשל :נגיעה באחוריה או בחזה של אישה או נשיקה לא רצויה(  ,נלכזה על

בע  IIפ

יזי ערבת התקיפה  ,חלק מן המזינות ממשיכות לנהוג על פי תפיסה זו גם

תקזימיים וקבע את הפרשנות המחייבת לערבת  IIהמעשה

 190/ 58סאלם נ' היועץ המשפטי

לממשלה 4J

המגונה ,II

נזון ערעורו של מי שהורשע

 ,J4Modelשהוא זגם של חקיקה פלילית שנוסח

בביצוע שלושה מעשים מגונים :המערער  IIחיבק בחורה  ,נשק לה בפניה ונשך

בשנות השישים של המאה העשרים בגישה לירבלית קיצונית ומצמצמת ,

אותה בלחייה הימנית  ,נגז רצונה ותוך שימוש בכוח ,מעשה שני  :באותו חוזש

הציע לתחום את ערבת התקיפה כמו גם ערבות אחרות ,מזינות שאימצו גישה

נשק המערער בחורה אחרת נגז רצונה ותוך שימוש בכוח  ,מעשה שלישי :

וכיו  IIב, 35

ניסה לנשק בחורה אחרת  ,הפילה ארצה בניגוז לרצונה

כיום  ,JJהPenal Code -

זו החלו לזרוש  ,לשם הרשעה בתקיפה  ,קיומו של נזק פיזי  ,נזק גופני

בחוזש פרבואר 1958

מזינות אחרות הסתפקו בהוספת הזרישה כי הנגיעה תהיה פוגענית  ,מעליבה ,

תוך שימוש בכוח  ,44 11הוא הורשע בביצוע מעשה מגונה וזינו נגזר לשנת

מקנטרת  ,גסה או כעוסה  ,J6במזינות שבהן נגיעה לא מוסכמת שאינה גורמת

מאסר ,בא כוחו של המערער טען כי זה אמנם אשם בביצוע ערבה של תקיפה

יש שהתנהגויות כאלה נלכזות במסגרת

) ,(assaultעל פי סעיף  248לפקוזת החוק הפלילי  ,אך מעשיו אינם מהווים

חוקים אחרים ,במישור האזרחי מפותחת ומוכרת מאוז העילה של הטרזה

 IIמעשה

הוא הסתמך על פסק זין מנזטורי של בית המשפט המחוזי

מינית  ,במיוחז כאשר ההתנהגות האסורה מתרחשת בהקשר של עטזה ) ,אך

בחיפה

לנזק גופני שוב אינה מהווה תקיפה

גם בהקשרים נוספים כמו חינוך

-

וזיור( , J7

מגונה ,II

משנת ,1943

שבו נקבע כי נשיקה אינה יכולה להיות מעשה מגונה אם

היא מוטבעת במקום שבו נהוג לנשק  ,כמו פנים או יז  ,פסיקה מנזטורית זו

החוק הפלילי הישראלי שייך למשפחת המשפט המקובל ; מושגיו  ,רוחו

מבטאת את זעת המיעוט שלא התקבלה במשפט האנגלי  ,שעל פיה מעשה

והגיונו נשאבו מעולם זה ,משום כך יש לנסות להבין את עברת המעשה

שאנשים סב י רים ומהוגנים נוהגים לעשותו אינו יכול להיחשב כ  IIמגונה

המגונה בהקשר עולם המשפט המקובל ,עם זאת  ,מעניין לציין כ י גם

 IIמעשה מגונה  ",לפי גישה מוסרנית ומצמצמת זו  ,הוא רק מעשה  IIזוחה

המשפט הפלילי הצרפתי אוסר על תקיפה מינית  :סעיף

שנות מאסר ל

sexual assault

החוקים הגרמני  ,בסעיף

נעשה תוך שימוש

,177

, II

II

קובע חמש

ו  IIמגעיל  IIשלא יעלה על זעתם של אנשים סבירים ומהוגנים לעשותו  ,בפסק

שאינו אונס  ,J8לעומת זאת  ,זומה שספר

גויטיין  ,זוסמן

222-6

מכיל איסור על מעשה מ י ני לא רצוי רק אם

בכוח , J9

ז י ן של פחות מעמוז אחז זחו שופטי ב י ת המשפט העליון
ורבנזון

-

-

גישה זו וקבעו כ י  IIנזמה לנו כי הנשיקה יכולה להיות מעשה מגונה

אם הכוונה לא היתה לתת נשיקה אלא לספק את חשקו של המנשק ,במקרה

שלפנינו אין ספק שהמערער עשה מה שעשה לסיפוק חשקו המיני  ,45 11כך

.3

אימצה הפסיקה הישראלית את הלכת BeaZ

ישראל

3.1

הפקודה המנדטורית והחוק הישראלי

בשנת

1936

מעשה יכול להיחשב ל  IIמגונה  IIאם התרחש בנסיטת שאפשר להבינן כמגונות ,

קבעו רשויות המנזט הרב י טי בפלשתינה-א  IIי את פקוזת החוק

הפלילי  ,40בפרק  17שכותרתו  IIערבות נגז המוסר  IIנקבע בסעיף  157האיסור

Indecent Act With Force

70

המשפט

-

 IIמעשה מגונה תוך שימוש בכוח

האנגלית משנת  ,1951שלפיה כל

II

-

ובסעיף

למשל בניגוז להסכמת הקרבן ,

גם בע  IIפ  315 / 58היועץ המשפטי לממשלה נ'

ג'כארה 46

התעוררה

השאלה אם  IIתפיסת בחורה בכתפיה  ,משיכתה  ,קריעת השמלה תוך כזי

מהוויס תקיפה או מעשה מגונה .בית המשפט

מכיל דעת מיעוט מפורטת של השופט ד' לויו אשר בהסתמ,ך ביו השאר ,

האבקות נסיוו לנשק

אותה " 4 7

המחוזי בתל-אביב הרשיע את הנאשס בתקיפה ולא במעשה מגונה  ,והטיל

על עמדתו של

 ,אימץ את הפרשנות המוסרנית המצמצמת

עליו חודשייס מאסר בפועל ושישה חודשי מאסר על תנאי לשלוש שניס.

למושג יי מגונה " :

Williams

54

בית המשפט העליוו מפי נשיאו  ,אולשו  ,קיבל את טענת המדינה והמיר את

יי ניתו לקבוע אס כו  ,לאור מטרת החוק ובהתאס לפסיקה  ,כי מעשה

ההרשעה במעשה מגונה )בכוח( .השופט זילרבג הסביר  :ייהמונח 'מעשה מגונה '

מגונה הינו מעשה  ,אשר יש בו על פניו אלמנט של מיניות גלויה  ,ואשר לפי

אינו נתוו להגדרה ממצה ומדויקת  .דבר זה איו לך ט אלא מקומו ושעתו ,

אמות מידה אובייקטיביות של מתבונו מו הצ,ד של האדס הממוצע  ,ייחשב

והשקפות החרבה בה מטצע המעשה .רבוב המכריע של המקריס
תמיד ממש

-

-

אך לא

לא הגוו  ,לא מוסרי  ,לא

מצוי במעשה זה יסוד של יצרי מיו  ,ועובדה זו ייתכו שתהא

מוסקת מעצס השימוש בכוח על-ידי

הנאשס " .48

צנוע " . 55

השופט אף הלך צעד נוסף לצמצוס תחולת האיסור וקבע כי יי היסוד של
כוונה מינית הינו יסוד מיסודות העבירה  ,ובהיעדרו  ,אפילו משקייס ספק

עג  Iמי נ  Iהיועץ

בדרב קיומו  ,איו מקוס להרשיע במעשה מגונה "  .56לשיטתו אפוא מעשה

המשפטי לממשלה  .49באותו ענייו נגעו המערעריס בגופה של המתלוננת )לרבות

ייחשב למגונה רק אס ההתנהגות העובדתית עצמה היא מכוערת  ,ואס הוכח

חזה וצווארה( לאחר שמשכו אותה עירומה לחדר המדרגות של ביתה שלא

שהנאשס ב י צעה מתוך יי כוונה מגונה  ",כלומר בהתקייס יסוד נפשי מיוחד של ס

נקודה זו נדונה שוב וביתר פירוט בענייו ע " פ

63/ 58

בהקשר מיני  ,אלא בכוונה למנוע ממנה לפעול באופו שהיה פוגע באינטרס של
בו זוגה בהליך משפטי ביניהס .הס הורשעו וטענו בערעור כי כיווו שהתנהגותס
נעדרה צביוו מיני אי-אפשר להרשיעס בביצוע מעשה מגונה .שופט בית המשפט

העליוו אגרנט שב וקבע כי איסור יי מעשה מגונה " אינו מחייב שההתנהגות
הנלכדת רבשתו תה י ה בעלת צביוו מיני .הוא הבח י ו ביו שלושה סוגי התנהגות:
) (1התנהגות הנתפסת על ידי יי האדס הממוצע " כמגונה כיווו שנעשתה לשס

סיפוק תאוותו המינית של הנאשס  ,כמו ההתנהגות המתוארת בענייו סאלם ;

)(2

התנהגות שהכול היו רואיס בה מעשה מגונה אלמלא נועדה למטרה טובה ,

כמו הצלת חייס  ,ולכו אינה מגונה )למשל תפיסת גופה של אישה עירומה
המאיימת לקפוץ מו

הגג{; )(3

יי הסוג השלישי כולל את המקריס שבהס טצע

מעשה התקיפה כלפי גופו של המתלונו בנסיטת הנושאות  ,בצורה בולטת  ,אופי

' מגונה ' והמקנות  ,איפוא  ,לאותו מעשה אופי כזה "  .50השופט אגרנט הסתמך
על

הלכת 51Beai

ועל ספרות משפטית אנגלית בת התקופה ,והכריע כי סוג

31

.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. s.265 32
.WAYNE R. LAFAVE , SUBSTANTIVE CRIMINAL LA\V 553 (2nd ed ,. 2003 ) 33
.MPC & Commentaries (Official Draft and Revised Comments ) (1985) 34
שס ,בעמ'

37

להצנה אחת מני רבות של זיני ההטרזה המינית במשפט האמריקני ראו:

.554-553

40
41

לעיל ה"ש

.13

וזה נוסח הסעיף בתרנוס חופשי מהמקור :ייכל העושה או מנסה לעשות מעשה מנונה

בנופו של אזס אחר מבלי הסכמתו ,אך מבלי כוח או איומיס ,או כשנתקבלה הסכמתו ע"י
מעשה תרמית בנונע למהותו של המעשה או בנונע לאזס העושה את המעשה ,או המפתה,
או מנסה לפתות כל אזס שהוא יוזעו כשוטה או כחולה רוח לעשות כל מעשה מנונה או

רק על נגיעות בזולת שהו מגונות משוס מטרתו המינית של הנאשס  ,אלא גס

שיעשו בו כל מעשה מנונה ,יאשס בעוון ויהיה צפוי למאסר שנתייס ימיס או לקנס של מאה
לירות" .פקוזת החוק הפלילי מס'

על כאלה שנסיטת י הו מגונות במובו זה שהו נעשות ללא הסכמת הקרבו .
42

74

לשנת

.1936

וזו לשון הסעיף :ייהעושה ,או המנסה לעשות ,מעשה מנונה בנופו של אזס בלא הסכמתו
אך בלא שימוש בכוח או באיומיס ,או שהשינ הסכמתו בזרכי מרמה לנכי מהות המעשה

אינה בעלת מטרה מינית.

או מיהות העושה ,או מפתה או מנסה לפתות אזס ,ביוזעין שהוא לקוי בנפשו או בשכלו,

פרשנות זו אומצה ואושררה שוב כעבור

26

שניס בשנת

1985

לעשות או להניח שייעשה בו מעשה מנונה ,זינו

בע " פ

שס הורשע המערער בביצוע מעשיס

מגוניס בנשיס שהוטעו להאמיו כי נגע בגופו

מאסר ,חלופה שאינה מופיעה בנוסח משנת

ואף באיבריס פנימייס

43

פ"ז יב

כרופא גניקולוג .למעשה  ,כוונתו אמנס הייתה רפואית  ,אך הוא לא

44

שס ,בעמ'

היה בעל רישיוו רפואי תקף .בית המשפט העליוו מפי השופט גולדברג ,

45

שס ,בעמ'

.1848

46

פ"ז ינ

47
48

שס ,בעמ'
שס ,בעמ'

-

ובהסכמת השופט ב,ך הסתמך על הפסיקה הישראלית משנות החמישיס
וכו על פסיקה וספרות אקדמית אנגלית  ,וקיבל את עמדת בית המשפט
המחוזי  ,שעל פיה יי איו החוק דורש שהתביעה תוכיח כי המבצע מעשה
מגונה שלא בכפיה יהא שטוף זימה ותאווה מינית .זה אולי מתקבל בדרך

כלל על הדעת ,אך לא מחייב להיות יסוד מיסודות האישוס "  .53בית
המשפט אישר כי מעשה מגונה יכול להיקבע ככזה על סמך מטרתו המינית
של הנאשס או  ,בהיעדר כוונה כזו  ,על סמך נסיבותיו המגונות של המעשה ,

כמו השגת הסכמתו של נשיס לגעת בגופו בתרמית .עס זאת  ,פסק הדיו

-

מאסר שנתייס ".למעט שינויי הנוסח

הקליס ,ההבזל הממשי היחיז הוא שבנוסח המנזטורי אפשר היה להשית קנס במקוס

.1847

-

CATHARINE

) .MACKINNON, SEX EQUALITY 908-1072 (2001
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מגונה  ",אף אס אינו בעל צביוו מיני .כלומר האיסור על מעשה מגונה חל לא

 616 / 83פליישמן נ  Iמדינת ישראל ,52

שס.

35
36

ההתנהגות השלישי  ,בדומה לראשוו  ,נלכד אף הוא רבשת האיסור על יי מעשה

היעדר הסכמת הקרבן יכול להפוך התנהגות למגונה על פי חוק גם אם

לפירוט ראו המאמר המלא.

.1977

(. 1958 ) 1847

(. 1959 ) 565
.565
.566

49

פ"ז ינ

50
51
52

שס ,בעמ' .433
הלכת  ,Beaiלעיל ה"ש .24
פ"ז לט) (. 1985) 449 (I

53

שס ,בעמ'

54

 ,Willamsלעיל ה"ש  ,19בעמ' .231

55
56

עניין פליישמו ,לעיל ה"ש  ,52בעמ' .458
שס ,בעמ' .459

(. 1959 ) 421

.453

71

כוונה מינית פסולה  .לצז גישה מצמצמת זו )שנותרה ,כאמור  ,בזעת מיעוט(

אינוס .תיקון מספר  65 77משנת  2003הוסיף הוראות מפורטות בנוגע להתנהגות

אמר השופט זב לוין גס את הזבריס המענייניס הבאיס:

מינית בין מטפל נפשי למטופלו  .66בעקובת כל התיקוניס הללו  ,נוסחו הנוכחי של

 IIחלק ניכר מן העבירות  ,המצויות בפרק זה  ,הינן עבירות  ,המקיימות

איסור המעשה המגונה

בסעיף 348

לחוק העונשין הוא כזלקמן:

גס את י סוזות עבירת התק י פה  ,אולס המחוקק ראה בנס י ובת המיוחזות

" .348

המאפיינות עבירות אלה פגיעה בערך מוגן נוסף על הערך של שלמות הגוף ,

(א) העושה מעשה מגונה באזס באחת הנסיבות המנויות

מעשה מגונה

בסעיף () 345א)(2

הוא הערך אותו כינה שמירה על המוסר  .עבירות אלה מאופיינות בכ,ך שבנוסף

) ,(5בשינוייס המחוייביס ,זינו  -מאסר שבע

על כך שהן מהוות פגיעה פיסית בקורבן  ,הן פוגעות בצניעותו ,באירביו

(ב) העושה מעשה מגונה באזס באחת הנסיבות המנויות בסעיף

עז

שניס •67

() 345ב)(1

עז

האינטימייס ,משפילות אותו ופוגעות בכבוזו .גורמיס אלה מוסיפיס רובז

) ,(5בשינוייס המחוייביס  ,זינו  -מאסר עשר

נוסף לעבירה והופכיס אותה לחמורה יותר בעיני המחוקק .מטרת הסימן

(ג) העושה מעשה מגונה באזס בלא הסכמתו אך שלא בנסיבות כאמור

הינה להגן על החרבה ועל הפרטיס המרכיביס אותה מפני התנהגות המכונה

בסעיפיס קטניס (א) ( ,ב) או

בלתי מוסרית  ,למנוע הפיכתס לאובייקטיס מינייס ללא הסכמתס ולמנוע את

)ג  (lנערבה עבירה לפי סעיף קטן (ג) תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ

ניצולס למטרות

3.3

 1980ו 1986-

העונשין 58

)ג ,(l

-

מאסר שלוש שניס.

אחריס  ,או תוך איוס באחז מאלה  ,כלפי האזס או כלפי זולתו  ,זינו של עורב

הצעות לשינוי ושינוי החוק

בין השניס

חוק

מיניות . 57I1

זינו

שניס . 68

העבירה

-

מאסר שבע שניס.

ניסח משרז המשפטיס שתי הצעות חוק לתיקון

(ז) ) (1העושה מעשה מגונה באזס שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שניס

שנועזו  ,לכאורה  ,לעזכן את העברות המיניות ולהחמיר את

מאסר

תוך ניצול יחסי תלות  ,מרות  ,חינו,ך השגחה ,עבוזה או שירות  ,זינו

-

מזיניות הענישה בגינן .למעשה  ,ההצעות הציעו לצמצס מאוז את תחולת

ארבע שניס .

האיסור הפלילי של מעשה מגונה .בין השאר הוצע להוציא מתחולתו נשיקות

) (2לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שעשה מעשה מגונה באזס שמלאו לו

לא רצויות ולהגזיר את אלה כתקיפות רגילות  .59ואולס הצעות אלה מעולס

ארבע עשרה שניס וטרס מלאו לו שמונה-עשרה שניס  ,במהלך התקופה שבה

לא הגיעו לכלל חקיקה  .משמעות הזבר היא שגישתן המצמצמת לא נתקבלה

ניתן לאותו אזס טיפול נפשי על יזו  ,כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי

על יזי המחוקק .

תלות  iחזקה זו לא תחול אס מלאו לאזס שש עשרה שניס  ,והמעשיס החלו

התיקון לחוק  -תיקון  - 6°22שהתקבל לבסוף בכנסת בשנת ,1988
היה שונה באופן מהותי מהצעות החוק שקזמו לו .עס זאת  ,גס הוא זכה
לביקורת קשה מצז בית המשפט העליון ,אשר קבע כי רמת הענישה החזשה

נמוכה מזי וקרא למשרז המשפטיס לשוב ולתקן את

החוק! .6

לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי i

)ז  (lמטפל נפשי העושה באזס שמלאו לו שמונה עשרה שניס מעשה מגונה
בנסיובת המפורטות בסעיף  347א)ב(  ,זינו

-

מאסר שלוש שניס .

(ה) העושה מעשה מגונה באזס שמלאו לו שמונה עשרה שניס תוך ניצול מרות

ואכן  ,בשנת  1990תוקן החוק שוב  ,בתיקון מספר  30לחוק העונשין .62
הנוסח החזש ביטל את השימוש במושג  IIתקיפה מינית  ",שהוכנס בתיקון

ביחסי עבוזה או בשירות  ,זינו

(ו) בסימן זה  ' ,מעשה מגונה'

-

-

מאסר שנתייס .

מעשה לשס גירוי  ,סיפוק או ביזוי מינייס

• II

הקוזס  ,ושב והגזיר כל מעשה מיני שלא נתקבלה עליו הסכמה תקפה )ושאינו
כולל חזירה לגוף הקרבן( כ  IIמעשה

מגונה .II

עס זאת  ,במקוס לשוב לנוסח
לבין

על התחבטות מעמיקה בקשת גזולה של שאלות הקשורות במשמעותו

 IIמעשיס מגוניס ללא שימוש בכוח  ",הבחין הנוסח החזש בין כמה סוגיס

הראויה של האיסור הפלילי  .למרות זאת  ,הן כמעט שלא הותירו כל חותס על

שוניס של מעשיס מגוניס על פי מיזת חומרתס  ,בזומה לאיסור האינוס

הפסיקה הישראלית .זו הוסיפה לציית ולפתח את ההלכות הוותיקות מסוף

המזרג סוגיס שוניס של אינוס על פי חומרתס .כך נוצר קישור חקוק מובהק

משנות השמוניס .מעשה מגונה

המקורי ולהסתפק בהבחנה בין  IIמעשיס מגוניס תוך שימוש

בין שורה של ערבות מיניות שאינן כוללות חזירה )  IIמעשיס

בכוח II

ובין

חיזוש חשוב נוסף הוא

פוגע וב באופן שמקובל לקשרו עס מיניות  ,זהות מינית  ,תחושה של אוטונומיה

הוא

ושליטה עצמית מיניות .לא נזרש שהנאשס פעל מתוך תאווה מינית  ,אלא

 IIמעשה לשס גירוי  ,סיפוק או ביזוי מינייס " שנעשה ללא הסכמת הקרבן .זוהי

רק שהפגיעה בקרבן הייתה בעלת צביון שאפשר לאפיינו כמיני .עס הערכיס

הגזרה רחבה ביותר שאינה מצמצמת את תחולת האיסור לנגיעות באירביס

שהוצגו בפסיקה כמוגניס על יזי איסור המעשה המגונה נמניס :שליטתו של

או למגעיס גופנייס

אזס בצנעת גופו  ,שלמותו הגופנ י ת והמינית ומעל לכול כובז האזס שלו

הגזרתו המרחיבה של  IIהמעשה

 IIמוצנעיס

II

-

המגונה II

)  IIאינוס (. II

מגוניס (II

שנות החמישיס ,בצירוף הלכת

פליישמן 69

פורש בעקביות כמעשה שנעשה בגוף הזולת או בנוכחותו ללא הסכמתו  ,והוא

שורה של ערבות מיניות הכוללות חזירה

בחוק .מעתה  IIמעשה

כפי שהיה בעקבות התיקון משנת

- 1988

מגונה II

מכל סוג או אף למגעיס מינייס ולתנועות מגונות .על פי ההגזרה החזשה ,

וחירותו  ,כפי שהס מתבטאיס באוטונומיה המינית שלו .במיליס אחרות:

כל מעשה יכול להיות  IIמעשה מגונה  IIאס נעשה לשס גירוי  ,סיפוק או ביזוי

הפסיקה הוסיפה לפרש את איסור המעשה המגונה באופן מרחיב  ,ולקשרו לא

מינייס וללא הסכמת הזולת .הגזרה זו כוללת כל נשיקה שניתנה ללא הסכמה ,

עס ערכיס מוסרנייס אלא עס עולס הערכיס של כבוז האזס וחירותו  .בתוך

כמו גס מעשה אוננות של הנאשס בנוכחות אזס אחר שלא הסכיס לכך.

תיקוניס מספר  63 56ו  6461-מן השניס  2000ו  2001-המשיכו במגמת
ההתאמה בין קשת האיסוריס של מעשיס מגוניס ובין קשת האיסוריס של סוגי

72

התהפוכות הרבות הללו בהלך הרוח החקיקתי בשניס

1990-1988

מעיזות

המשפט

כך נקבע שוב ושוב שנשיקות כפויות יכולות להוות מעשיס מגוניס.

כך למשל  ,בע  IIפ ) 341 / 98ת  IIא( מזינת ישראל נ  Iעובזיה

70

משנת 1998

נזון מקרה שבו  ,במסגרת פגישת עובזה במשרזו  ,תפס עובז חברת " בזק " את

יזה של המתלוננת לאחר עשר זקות של שיחה עמה ונישק אותה על שפתיה

הופיעה בערב באופן לא עקבי ולא רבור גם בחוק הישראלי(; ) (2המילה

למרות התנגזותה המפורשת ,בנוטף ,הוא ביקש ממנה עוז שלוש נשיקות,

יימגונה" המופיעה בחוק הישראלי נושאת עמה מטענים של חוטר בהירות ,

הערכאה הראשונה בבית משפט השלום ששמעה את התיק לא השתכנעה

פרשנויות מטובכות ,מחלוקות וניחוח של השקפות עולם מוטרניות; טוב

מעל לכל טפק טביר כי עובזות האירוע מעיזות על כוונה של הנאשם להשיג

עשתה שיטת המשפט האנגלית שהמירה מילה זו בשנת

באחרת ,וטוב

גירוי  ,טיפוק או ביזוי מיני ,ולכן זיכתה אותו ,בית המשפט טרב שנשיקה יחיזה

יעשה המשפט הישראלי אם יעשה כן אף הוא ,למרות כל זאת ,הפטיקה
עשו רבות כזי להבהיר כי איטור מעשה

שניתנה מצזו השני של שולחן במשרז שלא התלוו אליה חיטק או גיפוף

הישראלית

נוטף  ,אינה בהכרח מעיזה על הכוונה המיוחזת הנזרשת להרשעה במעשה

מגונה הוא רחב היקף בכל מובן ,ועם זאת ,הרציונל שלו אינו מוטרני  ,אלא

מגונה ,בית המשפט הטתמך על זרבי ההטרב של הצעת תיקון מטפר  26לחוק

מחויב להגנה על זכותו של כל אזם שלא להיות חשוף למעשים מיניים שהוא

והטיל טפק אם נשיקה יכולה להוות ערבה מינית ,עוז טרב בית

אינו חפץ בהם ,פטיקה עזכנית שבה וקבעה כי הערכים המוגנים על יזי

העונשין ,71

המשפט כי אילו הואשם הנאשם בערבת תקיפה ,אפשר היה להרשיעו ,בית

-

ואפילו החקיקה

2003

איטור זה הם כבוז האזם

-

וחירותו ,פרטיותו וצנעתו; )(3

העונש המרבי הקבוע

o

המשפט המחוזי ,ביושבו כערכאת ערעור  ,קיבל את ערעור המזינה וקבע כי

ניטיון החיים מלמז שנשיקה חרבית בנטיטת הנזונות לא הייתה ניתנת על
השפתיים תוך החזקת יזה של המנושקת וזרישה לשלוש נשיקות נוטפות,

57

שס ,בעמי

58

הצעת חוק העונשין )תיקון מסי  (, 14התש"ס ,1980-
מסי  (, 26התשמ"ו  ,1986-ה"ח ,303

59

להצגה מפורטת של הצעות החוק ,זיון וביקורת ,ראו המאמר המלא,

60
61

חוק העונשין )תיקון מסי  (, 22התשמ"ח  ,1988-ס"ח ,62
ע"פ  63/89מזרחי נ  Iמזינת ישראל ,פ"ז מג)(, 1989 ) 393-392 ,388 (4

בית המשפט שלערעור הבהיר כי הצעות החוק שעליהן הטתמך בית המשפט
קמא אינן רלוונטיות לפרשנות החוק כיוון שהתייחטו לנוטח שמעולם לא

נחקק  ,עוז הזכיר בית המשפט המחוזי כי ההלכה הפטוקה בישראל מאז
ומעולם הייתה שנשיקה יכולה בהחלט להוות ערבה מינית של מעשה מגונה ,

והפנה לפטקי הזין בעניין סאלם ובעניין פליישמו  ,72על טמך כל אלה נהפך
הזיכוי  ,והנאשם הורשע בביצוע מעשה מגונה בכוח על פי טעיף (, 348א) פטק

62
63
64
65

זין זה מזגים קו יציב והחלטי בפטיקה  ,השבה וקובעת  ,פעם אחר פעם ,

66

כי נשיקה כפויה שניתנה לקרבן ללא הטכמתה יכולה להוות מעשה מגונה

67

ולהוביל להרשעה על פי האיטור הקבוע בטעיף ( 348ג) לחוק

העונשין , 7J

תיקים אלה כמעט שאינם מגיעים לערכאות ערעור ,שכן ההלכה בנקוזה זו

רבורה ומעולם לא

נהפכה , 74

חיים רמון לזין  ,ואשר במטגרתו נזון האישום הפלילי נגזו ,בית משפט השלום

68

סי קטנים

סי

() 345א)(5(-) 2

)(2

בהסכמת האשה ,שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

)(3
)(4

כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים ,אף בהסכמתה; או
תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה ,או מצב אחר המונע ממנה לתת

מגע שפתיו של הנאשם על שפתי המתלוננת ,בעניינו של חיים רמון לא נזונה
נשיקה במשמעות של השקה  ,ממשק של עור בעור ,שפתיים בעור או שפתיים
בשפתיים ,אלא החזרה של לשון אל תוך חלל הפה ,זוהי התנהגות פולשנית

-

לטיכום ,בחינת האיטור הישראלי של מעשה מגונה על רקע ערבות

הישראלי טובה מן המילה הבעייתית יי תקיפה " המופיעה בחוק האנגלי )ואשר

בנוכחות אחר או אחריס שחסו יחז עמו לביצוע האינוס ביזי אחז או אחזים מהם,

71
72

לעיל ה"ש
לעיל ה"ש

73

ראו למשל :ת"פ )שלום רחי(

שופטים זי סלינר ,אי בייזר ,זי המר,

,58
 43ו 52-

בהתאמה,

3223/98

מזינת ישראל נ  Iסיאני רמון )לא

פורסס( ) (2003

)השי הרן פינשטין(; ת"פ )שלום ת"א(  8067/02מזינת ישראל נ  Iמורי ציו ,תק-של (1)05
) (2005 ) 24755להלן :עניין מוריציו( )השי זורית רייך-שפירא(; ת"פ )שלום רחי( 1960/03
מזינת ישראל נ  Iבן איוב ,תק-של ) (2005 ) 14579 (2)05השי גזעוו סק(; ת"פ )שלום ת"א(
 3008/05מזינת ישראל נ  Iשקזי ,תק-של ) (2006 ) 665 (1)06השי ציון קאפח(,
74

להיבטים נוספיס של עסת המעשה המגונה שהפסיקה נוקטת כלפיהס יחס מרחיב ראו
המאמר המלא,

תקזימיות ,מהפכניות או חריגות בשום צורה ואופן ,אלא היו כמעט הכרחיות

זומות במשפט המקובל האנגלי מלמזת כי (1) :המילה יי מעשה" שנוקט החוק

תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

69
70

זה ,ההחלטה להעמיז את רמון לזין ,כמו גם ההחלטה השיפוטית להרשיעו

קוזמים , 7S

או )(; 5
באיום בנשק חם או קר;

עניין פליישמן ,לעיל ה"ש ,52
תק-מח (, 1999 ) 3700 (2)99

נשיקה על העור ,שבה זנה הפטיקה הישראלית במרבית המקרים ,על רקע

ומובנות מאליהן ,גם העונש שהושת על השר לא היה כבז ,אלא זווקא קל

)(1
)(4

)(5

מאשר

בביצוע מעשה מגונה לפי טעיף ( 348ג) לחוק העונשין  ,לא רק שלא היו

סי

() 345ב)(5(-) 1
)(א) (, 2), (l

) (4תוך התעללות באשה ,לפני המעשה ,בזמן המעשה או אחריו;

אולם מזורב בטוג שונה של נשיקות ,במקרים האחרים נזונו נשיקות  ,כלומר
מגע שפתיים של פלוני על עורה של אלמונית  ,ובמקרים החמורים ביותר ,

תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה ,אם בשל מחלתה או בשל הליקוי

בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שניס ובנסיבות האמורות בסעיף קטן

)(2
)(3

הנשיקות הלא מוטכמות חלק ממטכת רחבה יותר של מעשים לא מוטכמים ,

בהשוואה למקרים

חוק העונשין )תיקון מסי

() 348ז) (2ו)-ז(, 1

בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

של רמון נזון רק אירוע קצר אח,ד ואילו במרבית המקרים האחרים היו

וחמורה יותר

חוק העונשין )תיקון מסי

 (, 61התשס"א  ,2001-ה"ח ,3007
 (, 77התשס"ז  ,2003-ה"ח ,3166

חוק העונשין )תיקון מסי

)(5

שזן בתיק פנה אל ההחלטות המוזכרות לעיל והטתמך עליהן  ,אמנם במקרהו

-

חוק העונשין )תיקון מסי

 (30התש"ן  ,1990-ס"ח ,196
 (56התש"ס  ,2000-ה"ח ,2639

הסכמה חופשית;

זהו ההקשר המשפטי  ,החקוק וההלכתי  ,שבמטגרתו הוחלט להעמיז את

מבחינת חילול האוטונומיה ,הפרטיות וכטז האזם

,457
ה"ח

388

והצעת חוק העונשין )תיקון

75

קשה למצוא גזרי זין רבים ,שכן לרוב הם אינם מתפרסמים ,בעניין חמיאל למשל ,הנאשם
הורשע בנשיקה על עורה של המתלוננת ,בית המשפט התחשב בו בשל גילו המבוגר ,עסו

הנקי והעובזה ששלוש שנים עברו מיום ביצוע העסה ועז גזירת זינו ,וגזר עליו 3
על תנאי ,פיצוי של

1,000

ש"ח והתחייבות )על סך

4,000

חוזשים

ש"ח( שלא יעבור עברה של מוסר

במשך שנתיים ,בעניין ת"פ ) 1028/03שלום ק"ג( מזינת ישראל נ  Iכהן ,תק-של 2006 (2)05
) (2005

מונה השופט אבי ז מיר רשימת גזרי זין שהוטלו על מורשעים במעשים מגונים ,על

פי רשימה זו ,עבוזות שירות בצירוף מאסר על תנאי וקנס הם העונש המקובל,

73

במשפט הישראלי על מעשה מגונה קל לאין שיעור מאשר זה הקטע במשפט
האנגלי על ערבות מקבילות  ,ויש מקוס לשקול את

החמרתו ; )(4

היטוד הנפשי

.1

מוסכמות מסורתיות מוסרניות לגבי המיניות עצמה

מוסכמה מסורתית מוסרנית :יימיניות היא תועבה"  .על פי מוטכמה זו ,

הנדרש בחוק הישראלי להרשעה בגין מעשה מגונה  ,מכביד על התביעה יותר

גילוייס של מיניות המבוטאיס שלא בצנעת הפרט ,שלא בין בני זוג נשואיס ,

מאשר היטוד הנפשי הנדרש בערבות מקבילות באנגליה מאז הרפורמה של

ו  IIמעשיס מגוניס ;" הס פוגעיס

שנת

,2003

או בכלל  ,הס בבחינת " תועבה  II ",כיעור

במוטר

ולכן יש מקוס לשקול שינוי גס בנקודה זו.

II

הציטרי ובהדרת כבודו ) 77(honorשל הציבור  ,ויש להוקיעס .78

לטיוס חלק זה יש מקוס להבהיר כי החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית

מוסכמה מסורתית מוסרנית משלימה" :יש להגן על תומתן של נשים

לא שינה את האיטור הפלילי על מעשה מגונה ולא הוציאו ממקומו המטורתי

צנועות וחסויות" .על פי מוטכמה זו ,נשיס צנועות וחטודות הן בעלות הדרת

בחוק העונשין· עס זאת  ,טעיף () 3א) (2לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי כל

כבוד וראויות להכרת החברה ככאלה  .מי שמבצע מעשה מיני באישה צנועה

לחוק העונשין הס בגדר

וחטודה שאינה רעייתו פוגע בתומתה  ,בהדרת הכבוד שלה ושל משפחתה

הטרדות מיניות .לקביעה זו משמעות כפולה( :א) במישור הערכי  ,היא מעניקה

ובחוטנה המוטרי של הקהילה כולה  .חובה על החברה להפעיל את מלוא

לאיטור הפלילי של מעשיס מגוניס רציונל עדכני המטתמך על ערכיו של החוק

כאלה . 79

טוגי המעשיס המגוניס המפורטיס

בטעיפיס  348ו 349-

עצמתה כדי להגן על נשותיה הצנועות  -ועל עצמה  -מפני פגיעות

למניעת הטרדה מינית שהס :כבוד האדס  ,חירותו  ,זכותו לפרטיות ושוויון בין

מוטכמות אלה  ,אשר עולות בקנה אחד עס האיטור הפלילי של מעשה

המינ;םי (ב) במישור המשפטי המעשי  ,הגדרת מעשיס מגוניס כהטרדות מיניות

מגונה  ,תופטות מקוס מרכזי בשיח של קטצות מובחנות )דתיות ושמרניות(

לחוק

אך אינן פופולריות בקרב מרבית הציבור הישראלי )ודאי שלא בקרב זה

משמעה כי אפשר לתטע בגינס פיצוייס בתביעות אזרחיות על פי טעיף 6
למניעת הטרדה מינית  ,ואס ההתרחשות היא במטגרת יחטי עטדה

-

זכויות

היהודי החילוני( .

מיני העטדה על פי טעיף  7לחוק זה  .במיליס אחרות  :החוק למניעת הטרדה

אשכול מוסכמות פטריארכליות מסורתיות שנוגעות לחוסר אמינותה

מינית לא שינה דרב בעניין האיטור הפלילי של מעשיס מגוניס  ,אך הוא קבע

.2

כי מעשיס מגוניס מהוויס  IIהטרדה מינית "  ,והוא מאפשר לתטע בגינס גס

ולאשמתה של מתלוננת על עברת מין

בהליכיס אזרחייס ולטפל בהס במטגרת דיני עטדה כאשר ההתרחשות היא

בעולס הפטריאכלי נהוג פעמיס רטת לחלק את הנשיס לשתי קבוצות.

במטגרת יחטי עטדה  .בהקשר המטויס של פרשת רמון  ,כיוון שהמתלוננת

הקבוצה האחת כוללת נשיס צנועות וחטודות  ,כלומר נורמטיביות בהתנהגותן

הודרכה לבחור רק באפיק הפלילי ועשתה כן  ,היא לא נזקקה לחוק למניעת

המינית .נשיס אלה אינן חפצות בהתייחטותס המינית של גרביס  ,ולכן הן

הטרדה מינית  ,וההליך כולו התנהל במטגרת חוק העונשין .עס זאת  ,במישור

יודעות לנהוג באופן שלא יעודד  ,יזמין או יאפשר התייחטויות כאלה  .נשיס

לחוק למניעת הטרדה מינית משמעה כי התלונה

אלה אינן טובלות מהתייחטויות מיניות לא רצויות ואינן מתלוננות עליהן.

נגד רמון בגין מעשה מגונה מהווה  ,בו-זמנית  ,גס טענה כי הוא ביצע הטרדה

לעומתן  ,הקבוצה האחרת כוללת נשיס שהתנהגותן מינית ולא צנועה  ,אשר

מינית .כמו כן  ,אס תרצה המתלוננת לתטע פיצויי נזיקין בגין המעשה שבוצע

חפצות בהתייחטויות מיניות של גרביס  ,ואין התייחטויות מיניות שאינן

הערכי  ,הוראת

טעיף () 3א)(1

בה ,היא תוכל לעשות כן על פי החוק למניעת הטרדה מינית .

ב .חלp

שנן" :זןהון המוסכמה"

-

רצויות להן .נשיס כאלה יוזמות ומגרות גרביס להתייחט אליהן מינית

-

על

ידי לבוש והתנהגות פרוטקטיבייס  ,טכניקות של פיתוי והפעלת " קטמיס
נשייס "

-

ומביאות התייחטויות אלה על עצמן .גרביס  ,מעצס טבעס  ,מגיביס

אשכול המוסכמות החברתןות-התרבוןות
הרלוונטןות

נמנעת .אך יש שהנשיס המדיחות מכחישות את מעשיהן וטופלות על גרביס

המציאות החרבתית-התרבותית הישראלית מכילה מטפר לא מבוטל של

האשמות שווא; הן עושות זאת מתוך התחטדות  ,רגשות אשס על התנהגותן

מוטכמות רווחות שלא מקובל ,בהכרח ,לקשר אותן במפורש עס האיטור

הפרוטקטיבית או נקמנות כלפי הגרביס )בייחוד אס לא הצליחו  IIללכוד

הפלילי של מעשה מגונה  ,ואולס ניתוח ביקורתי של אותן מוטכמות חושף את

אותס רבשתן " ונזנחו לאנחות(  .נשיס המדווחות על התייחטויות מיניות

הרלוונטיות שלהן לפרשנותו ולהתקבלותו של האיטור הפלילי הנדון במשפט

שאינן רצויות להן הן בהכרח נשיס מיניות  ,לא צנועות ומדיחות  ,הטופלות

ובחרבה  .המוטכמות הללו רווחות בקרב מגזריס ואוכלוטיות שוניס ; יש שהן

לגירוייס אלה ונעניס להס ; זוהי עבורס תגובה טבעית ,גרבית וכמעט בלתי

האשמות שווא על הגרביס  ,ולכן הן גס לא

מתיישבות זו עס זו ואף משלימות זו את זו ; יש שאינן עולות בקנה אחד ויש

אמינות ס. 8

אשכול מוטכמות זה רווח ונפוץ מאוד במרבית החרבות גס היוס  ,והוא בא

שהן מתנגשות זו בזו במובהק  .עס זאת  ,כולן מתקיימות בחרבה הישראלית

לידי ביטוי מפורש ובוטה ביחט חשדני ,מפקפק ומאשיס כלפי מתלוננות על ערבות

על תתי-תרטיותיה  ,ולכן לכולן רלוונטיות בהקשר הנדון .בעיטוק הציטרי

מין  ,לרטת אונט  ,מעשיס מגוניס והטרדות מיניות .הוא מעניק הגנה רחבה של

בפרשת רמון באו כלל מוטכמות אלה לידי ביטוי בעצמה גדולה  .ייתכן

 IIחזקת חפות  IIתרבותית לגרביס המואשמיס בהתייחטויות מיניות לא רצויות.

שמטפרן הרב ושונותן הגדולה הן שתרמו לטערה הציבורית טביב הפרשה
שלא שככה חודשיס רביס .מפאת קוצר היריעה  ,מכיוון שמרבית הדרביס

.3

מוכריס היטב לציבור הישראלי ומכיוון שהרחבתי בדיון בחלק מן המוטכמות

סטטוס )לגברים(

הללו במקומות אחריס  ,76אטתפק כאן באזכור תמציתי בלמ של המוטכמות

יירחם רחמתים לראש גבר" :81נשיס  ,במיוחד צעירות ופוריות  ,הן מושא

החרבתיות-התרבותיות הרלוונטיות .

74

מוסכמות פטריארכליות המתייחסות לנשים )בעיקר צעירות( כסמל

המשפט

לתשוקה ויעד לתחרות ול  IIכיבוש

II

בידי גרביס .בחרבות פטריארכליות רטת ,

של הגרב  ,יי כ י בושן " המיני של נשים

התוצאה היא שמאז שנות השמונ י ם הצלחה מינית גלויה וטטה )בדמות

המקדשות את הדרת כבודו )(honor

מעיד על גרביותו  ,על אונו ועל עליונותו של הגרב ה " כובש " ומקנה לו הדרת

יי כיטשים " רבים ומהירים ככל האפשר  ,שלאחריהם נהוג " לרו ץ ולספר

כבוד לעומת מתחריו  .אנשים רמי ייחוס )כמו מצביאים  ,מנהיגים  ,שועים
ועשירים( נהנ י ם מהדרת כבוד המקנה להם פריווילגיה

-

וכמעט מטילה

לחרב י ה " ( היא מרכיב מרכזי בהדרת כטדו של הגרב הישראלי הערבי  .מי
שאינו מרבה ב " כיטש י ם " מאבד גרביות  ,הדרת כבוד וסטטוס

חרבתי •84

" לאסוף " ",לנכס " ו " לצרוך " נשים צעירות

על יי הצרב המיתולוגי " נגזר להישאר צעיר נצחי  ,לעומת יי היהודי הגלותי "

כסמל סטטוס אשר מביע ומנציח את עליונותם  .כך שלמה המלך למשל נהנה

הקשיש  ,כבוי העיניים וכפוף הגו .מראשית דרכו  ,גבריותו והדרת כבודו

מן הזכות )וכמעט היה יי מחויב  ",כמלך בעל מעמד בין-לאומי רב-עצמה(

של הגבר הישראל י נכרכו ללא הפרד בנעורי הנצח השובביים שלו )בדמות

לקנות לו אלף נשים כרעיות וכפילגשים .הן שימשו כראיה וכסמל חי למעמדו

בני יי חבורה שכזו " של פוצ י ו  ,הפלמ " ח ניק מן הצ י יזבטים  ,ובדור שאחריהם

הרם  ,ולמעשה כאמצעי ליצירת מעמד זה  ,לכינונו ולהנצחתו .גם בתקופות

בדמות ארבינקא של אפרים קישון וחיים טופול( .כשה " כיבושים " המיניים

מודרניות יותר נהגו מלכים  ,מנהיגים ומצביאים כמו שלמה  ,וניכסו לעצמם כל

הפכו לחלק בלתי נפרד מזהותו של הגבר הישראלי  ,הם הפכו למעשה גם

אישה שחשקו בה  ,גם אם הייתה נשואה לגרב אחר  .בכך הביעו את עליונותם

למבחן ועדות לנעוריו ולחן קסמו  .אם אתה נחשק על ידי נשים ו " כובשן "

עליהם יי מחויבות " כלפי מעמדם

-

ב י חס לשאר הגרבים.

-

מוסכמה פטריארכלית משלימה

אתה צעיר

-

אתה גבר

-

אתה צרב

-

אתה בעל הדרת כבוד ישראלית .

יירק לא זקו ,רק לא זקו" :בחרבות

חשבו בהקשר זה על הפזמון הפופולרי  ,פרי עטו של יוסי גמזו ובביצוע

רטת מקובל להאמין כי נשים )בעיקר צעירות(  ,חולמות אמנם על אהבה

שלישיית גשר הירקון  ,שהטרים את עידן דן בן-אמו ץ ואורי זוהר וביטא

רומנטית  ,אך מקבלות עליהן את דין הפטריארכיה )המתגלמת באופן מסורתי

את רוח התקופה בעדינות אך גם במדויק :יי אם עוד מושכים אותך שירים

-

בשלטון האב(  ,נענות לדרישותיהם של גרבים הדורי כטד )לרוב מטגרים

וגם גיטרה  ,/אם צועקים לך :י זה נוער זה?

מהן( ומתמסרות להם  .שרבון לבן הוא קרבן שהן מעלות על מזבח הקבלה

ברחוב עושות לך עיניים  /ויש לך זהב בלב ולא בין

וההשלמה עם הסדר הפטריארכל י ההגמונ י .התנהגותן הפסיב י ת  ,הכנועה

שאתה צעיר  /כמו יום אביב בהיר  ,/סימן שאתה צעיר! "

-

זה בררה  !'/ואם עוד בחורות

מוסכמה ישראלית מצ  Iואיסטית משלימה

והמקבלת מבטאת ומנציחה את הסדר החברת י  .מוסכמה זו שימשה

-

השיניים ] / / [...

זה סימן

ייספינת הבנות"  :נשים

בסיס לריטא יצירות אמנות בכל רחבי העולם הפטריארכלי שביטאו כאב ,

ישראליות הנאמנות לגברים שלהן  ,בני בריתן ושותפיהן לגורל ,מחויבות

התקוממות והשלמה  .הד למוסכמה זו בתרבות הערבית אפשר לשמוע בשירו

להדרת כבודם .לכן הן מעניקות להם את יי הכיבושים " המיניים שהם

העממי של חיים נחמן ביאליק " לא ביום ולא בלילה  ":יי והשיטה פותרה

זקוק י ם להם לשם הבטחת גרביותם ונעוריהם )במיוחד כשאלה מאוימ י ם ,

יהיה חתני / ?/

מועמדים בסימן שאלה או מתכלים( .סרטים ישראליים פופולריים רבים

/ -

המפולין או מליטא  ?/הבמרכבה יעבור שבילו  ,/אם

ביטאו מוסכמה זו וחיזקו אותה )למשל הסרט יי הלהקה " שזכה לעדנה

בתרמילו? [...] / /

שמא זקן  ,שיטה טובה  /אז לא אשמע  ,אז לא אובה /

מחודשת בשנות האלפ יי ם(  .הרומן יי ספינת הבנות  ",המתאר הווי של חיילות

חידות  /ומגידה היא עתידות / .את השיטה אשאל אני / :מי ומי

ומאין י בוא שיטה
במקלו

אומר לאבי המיתני

/ -

וביד זקן אל

תתנני/ / .

לרגליו אפול ואשקן  /אך לא

ישראליות במאה העשרים ואחת  ,ממחיש מוסכמה זו בחדות :

זקן  ,אך לא זקן י! קוראי השיר מבינים כי למרות חלומותיה הרומנטיים ,

יי עוד מעט יבוא שלום  ,מפקד חטיבה בשטחים  ,שאני מדפיסה לו את

הצעירה תקבל עליה את מרות האב ואת שלטון הפטריארכיה ותינשא לזקן

העבודה לסיום התואר .אני מדפיסה והוא בא לקחת  ,תוחב את הדפים לתיק

שיחשוק בה )בין השאר כדי לכונן ולהפגין את הדרת כטדו( .בכך תקבל עליה

ג י יימס טנד קצת מתקלף בפינות  ,מניח יד על כתפי בתודה  ,מהדק את האחיזה

את ערכי ההגמוניה ותחזקם.

ומשליך אותי על המיטה  .א י תו זה סתם  ,כי התרגלנו  ,מין טובה אישית  .אנחנו

.4

מוסכמות ישראליות מצ  Iואיסטיות

ייזיונים זה הכל" ו"סימו שאתה צעיר" :בספרה על דיכו י הארוטיקה
בישראל82

76
77

.sitemaker.umich.edu/orit_kamir

דימוי הצרב על ראשו :לא עוד תמים וסגפן כי אם מיני ונהנתן.

78

ה~אה גלויה ממין על כל צורותיו  .בניגוד לערך ההסתפקות במועט הנזירי

79
80

של הערב  ,הוא שופע נהנתנות הדוניסטית כללית  .בניגוד לחשש מן המיניות

הישראלית כאש בשדה קוצים.

,17

לפירוט והרחבה ראו שס ,בעמי

בעמי

67

208

ואילך.

ואילך.

לפירוט ראו קמיר ,כבוז אדם וחוה ,לעיל הייש

,17

בעמי

.285-284

על אף המתח

הפוטנציאלי ביו מוסכמות אלה וביו אלה שהוזכרו קוזס לגבי אופייו של נשיס ,הו יי חיותיי
פעמיס רבות בכפיפה אחת.

ולרתיעה מן העיסוק בה  ,עיסוק שאינו ראוי ליהודי החדש  ,הצרב שלו ]של בן

סרטים בני התקופה של אורי זוהר ) יי מציצים " (  ,אסי דיין ) יי גבעת חלפון

לזיוו במוסכמות אלה בהקשר של שיזור תשזירי הזניה מתועזת )פורנוגרפיה( ראו קמיר,

כבוז אזם וחוה ,לעיל הייש

יי בניגוד לדימוי הנושן של הצרב הביישן והמסוגר  ,מפגין הצרב החדש

אינה עונה " ( ואחרים תרמו אף הם לחיזוקה של מגמה זו  ,שהתפשטה בחרבה

)להלן :יי קמיר ,שאלה של כבוזיי(; קמיר ,כבוד אזם וחוה ,לעיל הייש

ושורה של מאמריס שאפשר למצוא באתר האקזמי של המחוכת באינטרנט •\ V\VW

]בספרו יי זיונים זה לא הכל " [ את טאבו הצנ י עות המינית הציוני  ,והפך את

אמוץ[ י גרבי  ,יותר בזכות העיסוק במין והצלחותיו

.17

לזיוניס בהזרת כמז ובסוגי הכמז האחריס ראו :אורית קמיר שאלה של כבוד :ישראליות

וכבוז האדם ) (2004
;17

מתארת ניצה בן-ארי כיצד בשנות השבעים פרץ דן בן-אמוץ

בתחום " . 8J

ראו קמיר ,כבוז אזם וחוה ,לעיל הייש

{I

לזיוו ראו אורית קמיר יי מה שהאזרחיות לא צריכות לתת לשליטיס" ארץ

81

שופטיס ה ;30
אחרת (. 2006 ) 26 ,36

82

ניצה בו-ארי זיכוי הארוטיקה :צנזורה וצנזורה-עצמית בספרות העברית

1980-1930

) (. 2006
83
84

שס ,בעמי

.326

לזיוו מפורט ראו קמיר ,כבוז אזם וחוה ,לעיל הייש

,17

בעמי

320

ואילך.

75

לא עושים עניין וגם אין לי כוח להתווכח  ,זיונים עייפים ,גם הוא לא מתלהב,
הוא לא אוהב אותי ואני לא אוהבת אותו  ,לא מטתכלים

בעיניים ][.. ,

אני

התנהגות מינית )הטרוטקטואלית( מוחזקת כאותנטית  ,כביטו י עצמיותו של
הפועל  ,ולכן כלגיטימית וח י ובית ; הטוענת אחרת

עליה הראיה,

-

מעיפה מעלי את נעלי הבית ואת המכנטיים של הטר נ ינג ואת התחתונים  ,הכל

בתנופה אחת  ,ונותנת לו להכנט  [.. ],יש לו כמוני עוד

מאה " , 8S

.7

מוסכמה מתהווה של פמיניזם כבוז האזם

-

ייבא לי שטויות ולא בא

לי עליך" בגיבוי החוק למניעת הטרזה מינית

.S

מוסכמה ציונית מגזרית

-

האישה העברייה החזקה ושוות הזכויות

בשנות התשעים של המאה העשרים החל להתעצם באר ץ פמיניזם ,

אינה זקוקה להגנה פטרנל י סטית של החוק

שבעשורים הקודמים הצליח לפרוח רק בגרעינים הקש י ם והקטנים של

הציונות המדינית הגדירה את עצמה כמעט מראשית דרכה בתור תנועה

תנועות הנשים הרדיקליות  ,אני מכנה אותו יי פמיניזם ישראלי של כבוד

שוויונית  ,והיא הטביעה תפיטה זו בתודעתם של רבים ,שוויון האישה הוצג

או יי פמינ י זם

והתקבל על ידי רבים ורבות כנושא שטופל ונפתר אי שם מזמן  ,רבאשית

האדם " )הכבוד הטגולי

כבוד אדם וחוה " ,90

,dignity -

וכבוד המחיה

(respect -

פמיניזם זה שואב הרבה מחיותו הערכית מחוק-יטו:ד

דרכה של הציונות  ,ומאז ואילן שוב אינו מצרין התייחטות  ,ישראלים רבים

כבוד האדם וחירותו  ,שניזום ונחקק )בשנת

נהגו ונוהגים עדיין לנופף בטענות על אודות מעמדן האיתן ושוויונן המלא

כבוד האדם )הכבוד הטגולי וכבוד המחיה( ולרטן את מנטליות הדרת הכבוד

של נשים בעשייה ההתיישטתית  ,ובמיוחד בקיבוצים ובצבא  ,ובכהונתה של

הישראלית  ,פמיניזם כבוד אדם וחוה בישראל מתמקד בראש ורבאשונה

גולדה מאיר כראש ממשלה  ,אלה ש י משו ומשמשים אותם עד היום בתור

בצורכיהן ובזכויות האדם היטודיים ביותר של נשים כנשים ,טחר  ,הזניה

הוכחה ניצחת לכן שהחרבה הישראלית מחויבת לשוויון האישה  ,שנשים

ושעבוד מ י ני  ,אינוט  ,אלימות ז;נגדרית בתון המשפחה ומחוצה לה  ,טוגים

ישראליות נהנות משוויון  ,ושאין בישראל בעיה ז;נגדרית המצריכה חשיבה או

חמורים של הטרדה מינית ושל הטרדה מאיימת  ,הזניה מתועדת )פורנוגרפיה(

עשייה

פמיניטטיות , 86

(1992

במטרה לקדם שיח של

ומגוון טוגי הכפייה המינית  ,כולם פוג ע ים פגיעה קשה בכבודה הטגול י של
ויותר

האישה  ,כלומר באנושיותה  ,פמ י נ י זם כבוד אדם וחוה מאפשר להתמקד

ויותר ישראלים מודעים לכ;ן הפלייתן של נשים בעולם העבודה  ,האלימות

בכל אלה  ,לחשוף אותם  ,לנתחם  ,להבינם  ,הן כל אחד לעצמו והן כמכלול

ובהנהגה

שלם  ,ולפעול נגדם באפקטיביות מבלי להתחשב בהדרת הכבוד הגברית של

עמדה רומנטית

המינית

המופעלת

זו

אינה תואמת

כלפיהן

את

ותת-הייצוג

המצ י אות

שלהן

העובדתית ,

בפוליטיקה

הכלכלית ידועים כ י ום לכול ,עם זאת  ,מיתוט שוויון האישה הוא עדיין

האומה  ,המד י נה או של גברים מט וימים  ,עוד הוא מאפשר להגן על תחומי

גם לאחר כמה עשורים של קעקועו

המחיה הרחבים יותר של נשים בישראל :על שאיפותיהן לבחור לעצמן את

עוד כוחו של מיתוט

אורחות חייהן כרצונן ועל היכולת לממשן  ,חלק זה של פמיניזם כבוד אדם

השוויון במתניו  ,ורבים ורבות נוהים אחריו ו נ שבעים בשמו  ,יתרה מזאת ,

וחוה מאפשר לנשים לא רק לשרוד בכבוד  ,אלא גם לפרוח כאינדוו י דואלים

האתוט הציונ י מעניק לנשים הערב י ות לא טתם שוויון  ,אלא מעמד מיוחט

אוטונומיים המממשים את עצמם  ,מן האמור כאן עולה כי פמיניזם כבוד

של יי גרבים של כבוד  ":הן הובנו באתוט הקולקטיבי כחזקות  ,כענייניות ,

אדם וחוה הוא בעצם יי ערכי כבוד אדם וחוה  ":זוהי השקפת עולם ערכית

כ " ג ' דות  ",כ " קרביות  ",כ " אחלה גבר " וכ " בעלות ביצים !' לכן הן נתפטות ,

המתמקדת בכבודם הטגולי ובכבוד מחייתם של כל בני האדם  ,נשים וגברים

במטגרת השקפה זו  ,כמי שאינן טובלות מהפליה או מפגיעות מגדריות  ,אינן

כאחד ,בשנים האחרונות מתפתחת בישראל מוטכמה חברתית המושתתת

מתרגשות מאלימות ) יי קטן עליהן " ( ואינן זקוקות להגנות פטרנליטטיות

על תפיטה ערכית זו,

אחד המושרשים בחברה הישראלית ,87

באותות ובמופתים  ,בעובדות ובתמונות מן המציאות

מעליבות ההולמות יי נקבות רכרוכיות " של מקומות

-

אחרים , 88

ההתעלמות מהדרת הכבוד הציונית

הקולקטיבית משחררת את

המערכת הערכית של כבוד אדם וחוה מקשר השתיקה בנוגע לפגיעות של

.6

מוסכמה ליברלית קיצונית

מאז שנות השמונים של המאה העשרים גורבת בישראל ההשפעה האמריקנית ,

של נשים  ,בצורכיהן  ,בדרישות י הן ובשאיפותיהן  ,להטות להם אוזן  ,להציע

ומתחזקות בה המגמות הלירבליות והא י נדיווידואליות  ,בתון כן התבטטה

להם במה ולהיאבק למענם  ,אן מנקודת המבט הציונית המטורתית  ,גישה

בקרב חלקים מובילים ומשפיעים של הציטר ה י שראלי המוטכמה שלפיה

זו  ,המתעלמת מצורכיהם של גברים עבריים )לרבות שתיקה וחיפוי על שמם

מיניות ופע י לות מינית הן חלק אינטגרלי ומרכזי בהגדרה העצמית ובאוטונומיה

הטוב(  ,נתפטת כלא פחות מבגידה  ,זהו אחד המניעים הרגשיים העמוקים

הבטיטית ביותר של כל אדם כאדם  ,מימוש וביטוי עצמי מיניים הפכו לערכים

לתגובות הקשות כל כן כלפי פמיניזם זה ,ובמ י וחד כלפי החוק למניעת

חיוביים חשובים  ,התגרבות הרוח הל י רבלית  ,ובצדה אף זו הפוטט-מודרנית ,

הטרדה מינית אשר נושא את דגלו ,דרב זה נכון גם באשר לישראלים

גם מזערו מאוד את השיפוטיות בנוגע לטוגים רבים של פעילות מינית,

התופטים את עצמם כשוויוניים וכמקדמי זכויות נשים בחברה  ,שכן פעמים

כמעט כל גילוי של מיניות שנראה אותנטי ומבטא את צרכיו  ,יכולותיו

רבות הם מחויבים באורח בלתי ביקורתי להיבטים של הדרת הכבוד

ותשוקותיו של הפועל
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-

חיוב מלא של כל ביטוי מיני

גברים עבריים בנשים עבריות  ,ומאפשרת לו להתמקד ללא טייג במצוקותיהן

-

הפן ללגיטימי וחטין משיפוט מוטרי )במיוחד כמובן

הציונית ,9 1

כשהגילויים הם הטרוטקטואלים(  ,89חריג י וצא דופן  ,המעיד על הכלל  ,הוא

בנוטף  ,גם מי שדבקים במיתוט שוויון הא י שה הישראלית ובדימויה

התנהגות מינית פדופילית ,ההגנה על קטינים היא אחד הערכים היחידים

המיתולוגי )כ " ג ' דה " ( מתקוממים כנגד השקפת העולם המתייחטת אל

הנתפט בישראל כגורב על ערכו של חופש הביטוי המיני ,התוצאה היא שכל

האישה הישראלית כאל אישה בשר ודם  ,הטובלת מכל הפגיעות שמהן

המשפט

סובלות אחיותיה בשאר חלקי תבל ,ומי שמחזיקים בלירבליזם הקיצוני

,1

שמו של האיסור הפלילי

-

יי מעשה מגונה "

-

מקשרו בתוזעת

מגנים פמיניזם זה כפוגע בחופש הביטוי )למשל של יצרני ההזניה המתועזת-

הציבור עם שיח מוסרני-מסורתי  ,ויוצר את הרושם שמשמעותו היא בווזאי

פורנוגרפיה(  ,בחופש הבחירה )למשל " לעסוק " בזנות( ובצנעת הפרט )למשל

זו שהוצעה על יזי הפירוש המשפטי השמרני

פירוש שבפועל לא התקבל

בהתערבות ביחסים אלימים בתוך המשפחה(,

על יז י מערכות המשפט באנגליה או בישראל  ,האסוציאציה המוסרנית

-

פמיניזם כבוז האזם בישראל משוחרר גם ממחויבות להזרת כבוזה של

האמורה מתנגשת במוסכמה הלירבלית ומעוררת התנגזות מיזית בקרב

האישה שעל זכויותיה הוא נאבק ,בכך הוא נבזל מן הגישות המוסרניות-

חסיזיה של האחרונה  ,בפרשת רמון  ,עצם ההעמזה לזין בגין יי מעשה

המסורתיות המתנות את זכותה של אישה להגנה מפני יי מעשי כיעור "

מגונה " נתפסה כאקט מוסרני המצנזר משא ומתן מי נ י ,הטקסט בפסק הזין

מיניים הפוגעים בתומתה  ,בכך שהיא עצמה תנהג בצניעות המבטיחה את

שיחק ליזי מבקריו הליברליים כיוון שלא השכיל להזגיש זי הצורך את

הזרת כבוזה הנשית המסורתית; הזרת כבוז  ,הכרוכה  ,בראש ורבאשונה ,

מחויבותו לכבוז האזם  ,ואפשר למבקריו למצוא בו מוסרנות מסורתית

בהצנעת מיניותה ובהתנהגות חסוזה ,במילים אחרות  :פמיניזם כבוז אזם

ובלתי ליברלית,

וחוה הישראלי מחויב לא רק לזכויותיה של יי בתולה כשרה  ",אלא גם לאלה

 ,2למעשה  ,האיסור הפלילי על מעשה מגונה שבחוק העונשין מפורש

של גיבורת הפזמון הפופולר י המגזירה את עצמה במילים אלה  :יי אין לי

על יזי מערכת המשפט ומוחל על יזיה לאור ערכי כמז אזם וחוה  ,בזומה

כי בא לי

ובמיוחז ההיבט של

ראש למילים ארוכות  /ואתה מין מילה ארוכה

שכזאת / / [.. ], ,/

לחוק למניעת הטרזה מינית ,ערכי כבוז אזם וחוה

-

לצחוק בא לי שטויות  /בא לי לרקוז ולא בא לי עליך  /בא לי בימים בא

הבטחת הגנה מפני פניות מיניות לא רצויות גם למי שבוחרת לנהוג כ " פרחה "

רוצה לאהוב כמו בסרטים ,/

מתנגשים במוסכמות חרבתיות מושרשות בישראל  ,שהוצגו בחלקו השני של

לי בלילות  /בא לי לצעוק ' :אני פרחה ' / ,

חתיך שיבוא באנגלית וצבעים ,/
חלום שלי ממריא לו

לרקוז ולא בא לי

ובוכה/ / ,

/ / [.. ],

-

המטוס מחכה  ,/ועוז

הניתוח  ,האיסור הקמע בחוק העונשין על מעשה מגונה אינו מציע התמוזזות

כי בא לי לצחוק בא לי שטויות  /בא לי

ערכית רבורה או אף ראשי פרקים לאלטרנטיבה ערכית סזורה למוסכמות

come on baby

עלייך ",9Z

האמורות ,בהמשך לכ,ך השיח הציבור י בפרשת רמון כמו גם הטיפול המשפטי

החוק למניעת הטרזה מינית,

שנחקק בשנת ,1998

נועז להגן גם על כמז

האזם של נשים ישראליות ש " שיר הפרחה " הולם את אורח חייהן  ,הוא נותן
גושפנקה חוקית לזכותן לבחור להיות קלות זעת  ,להשתובב  ,לנהוג כ " פרחות ",

בה לא השכילו להציג  ,להבהיר או לחזז את משמעותו הערכית של כבוז אזם
וחוה  ,ולא השכילו להתמוזז עם המוסכמות הרווחות  ,המוכרות ושגורות,

אציג כל אחת מתובנות אלה ביתר פירוט,

ועם זאת ליהנות מהגנה מלאה מפני פניות מיניות שאינן רצויות להן ,כל

זאת בשמם של ערכי היסוז החרותים בסעיף המטרה של

החוק 9J

הנוגעים

.1

חזותו המוסרנית של האיסור הפלילי והתנגשותו במוסכמה הליברלית

לכל אזם  ,והם :כמז האזם  ,חירותו  ,פרטיותו והשוויון בין המינים ,החוק

עצם שמו של האיסור הפלילי יי מעשה מגונה " מקשר אותו עם רטוריקה

נועז לאפשר לאישה הישראלית לחלום  " ,לאהוב כמו בסרטים " ולהתנהל

המזוהה עם הש י ח המסורתי-המוסרני  ,אשר מייחס גנאי להתנהגויות מיניות

בחופשיות ועם זאת להיות מוגנת מפני פניותיו המיניות  ,הלא רצויות לה  ,של

יי מכוערות " או יי תאוותניות  ",ואכן  ,הפרשנויות השמרניות לאיסור מעשה

הגרב ש " לא בא לה עליו ;" גרב המתעקש למצוא בהתנהגותה יי עשיית עיניים "

מגונה שהוצגו בחלקו הראשון של

הניתוח 94

קובעות כי ישנם מעשים מיניים

o

ולהגיב בהתנהגות מינית שתהווה עבורו ועבור הסובבים אותו יי סימן שאתה

צעיר  ",במובן זה החוק קורא תיגר על מוסכמות מסורתיות  ,כגון אלה הבאות
ליזי ביטוי בתחינתה הנואשת  ,הנזונה לכישלון  ,של נערה תמה יי רק לא זקן ,
רק לא זקן  ",וכן גם על מוסכמות ישראליות הבאות ליזי ביטוי בחיי גיבורות
הרומן יי ספינת הבנות " ,

85

מיכל זמיר ספינת הבנות

(, 2005 ) 25-24

86
87

לפירוט ראו קמיר ,בבוז אזס וחוה ,לעיל ה"ש  ,17בעמי ,15
להרחבה ופיתוח ראו שם ,בעמי ,318

88

בקרב נשים ישראליות יימצליחניותי ',הנתפסות כמי שהגיעו לצמרת ומשמשות כמוזל
לחיקוי ,יש רבות המאמצות אתוס זה בהתלהבות ,לניתוח קבוצה כזו ,של ייחיילות קרביות",

כאמור  ,מאז שנת 1998

מתפתחת ומתחזקת ב י שראל מוסכמה חרבתית

המושתתת על ערכי כבוז אזם וחוה ,יותר ויותר י שראלים  ,במיוחז צעירים ,
משוכנעים שכל אזם זכאי גם להתנהג בחופשיות מינית וגם ליהנות מהגנה

89
90

מפני התייחסויותיו המיניות של אזם אחר  ,אם אלה אינן רצויות לו ,

ראו אורנה ששוו-לוי זהויות במזיס :גבריות ונשיות בצבא הישראלי (, 2006 ) 152
להרחבה ופיתוח ראו שם  ,בעמי  ,322וכו בעמי  208ואילך,
לפירוט והרחבה על אוזות פמיניזם זה ראו ,קמיר ,שאלה של כבו,ד לעיל ה"ש  ,77בעמי
 ;194קמיר ,בבוז אזס וחוה ,לעיל ה"ש  ,17לפיתוח המושגים ייכבוז סגולי" ו"כבוז מחיה"
ראו ,קמיר ,שאלה של כבו,ד לעיל ה"ש

;77

אורית קמיר יימזוע עזיף )שוויון( כבוז האזם

על שוויון החירות? משמעויותיה החברתיות של הבחירה הישראלית בכבוז האזם הסגולי

 .7חל pשל  Iשן" :ח Iבור הנורמה והמוסכמה" -
ד  Iו Iב  Iקורתן במפגש )ככלל ובפרשת רמוI

בפרט(

ב II

א Iטור על מעשה מגונה

n

לבןI

כערך יסוז" המשפט

91
92

ראו קמיר ,שאלה של בבוז  ,לעיל ה"ש  ,77בעמי ,194
יישיר הפרחה"  -מילים ,אסי זיין ,לחן ,צביקה פיק,

מזרחי ,עם השנים הפכה הזכות ש"יבוא לה שטויות" ו"לא עליו" לזגלו של צעירות רבות
מכל המגזרים,

הצלבת הנורמה המשפטית האוסרת על מעשה מגונה עם המוסכמות

של פרשת רמון בפרט  ,שיפורטו להלן  ,ועיקרן תחילה:

ביצוע ,עופרה חזה ,כשנכתב השיר

)על יזי שני גרבים אשכנזים( הוא ביטא מרי אתני-מעמזי ,והתייחס לצעירות ממוצא יהוזי

המוטכמות ה ברת  Iות-התרבות  Iות שהוצגו
החרבתיות הרווחות  ,מעלה שתי תובנות מרכזיות  ,הן רבמת הכלל והן בהקשר

(, 2007 ) 33 ,23

זרבים אלה מופיעים בקמיר  ,בבוז אזס וחוה ,לעיל ה"ש

 ,17בעמי ,83-80

לפירוט והרחבה

93
94

סי 1

לחוק למניעת הטרזה מינית,

כמו הפרשנות שנוסחה בשנות החמישים של המאה העשרים באנגליה ובוטאה על יזי

השופט זב לויו בענייו פליישמו ,לעיל ה"ש ,52

77

שהם

 IIמכוערים II

במהותם )בעצם המעשה המיני או בתאווה המניעה אותו(,

והם שונים מהותית ממעשים מיניים "טבירים  II ",רגילים

II

ו  IIמהוגנים

II

של

אנשים מו היישוב ,גישה זו נהנית ללא טפק מתומכים בקרב מיעוטים
שמרניים גזולים בישראל ,אך לא בקרב השזרות הרחטת של ה  IIמיינטטרים

II

הישראלי )וטוזאי היהוזי( ,ההפך הוא הנכוו :בציטר המרכזי הרחב ,השיח
השמרני המוטרני מעורר התנגזות עמוקה וגורפת ,במיוחז בקרב מי שמחויבים

לאיזאולוגיה הלירבלית ,לרטת זו הקיצונית ,עטר אלה ,כל העמזה לזיו
הנתפטת כפוגעת בחופש הביטוי המיני מעוררת תגובה שלילית ,
העמזתו לזיו של רמוו בגיו  IIמעשה מגונה  IIנתפטה על יזי ישראלים רבים
כהתערבות פטרנליטטית ומוטרנית בחופש המשא ומתו המיני ,בשל שמו של

האיטור הפלילי ,הניחו רבים ,כמובו מאליו ,שמשמעותו המשפטית היא זו
שהוצעה בערב על יזי הפרשנות השמרנית ,הבלבול העמיק עם פרטום פטק
הזיו  ,ביו השאר משום שבית המשפט  ,רבטוריקה השיפוטית שלו  ,בחר להבנות

ח יי ם רמוו  .צי ווס  :מוטי קמחי

את המתלוננת בזמות  IIבתולה כשרה  IIולהגו עליה כעל אישה מהוגנת  ,צנועה

הכבוז הטגולי וכבוז המחיה  ,ועולה בקנה אחז עם פמיניזם כבוז אזם וחוה,

והזורת כבוז שתומתה נפגעה  ,95נכוו אמנם שבית המשפט קיבל את העזויות

משמעות הזרב היא כי האיטור על מעשה מגונה אינו מוטרני ואינו מחויב

וגם הזכיר בכמה

לצניעות או להזרת כבוז גרבית או נשית ,הוא מגו על זכותו של כל אזם

מילים כי איטור המעשה המגונה נועז להגו על כטז האזם  ,97אולם באותה

וזכותה של כל אישה  ,ביו שהיא חטוזה וביו שהיא  IIחופשית  IIבהתנהגותה ,

שהזגישו את טבעה המשתובב וקל הזעת של המתלוננת ,96

נשימה הוא עמז גם על כך שהמתלוננת לא הייתה צעירה קלת זעת ,וגם

שלא לטבול התנהגויות מיניות לא רצויות  ,עמזה זו שוללת את ההבחנה ביו

, 9 811

המשתובבת  ,ומגנה על

על כך שהאיטור הפלילי הנזוו קשור ב " צניעות" ,ב  IIמוטריות  IIוב  IIהגינות
התעקשותו זו של בית המשפט על  IIתומתה

II

של המתלוננת נתפטה על יזי

 IIהבתולה

הכשרה II

שתיהו במיזה אחת ,בית המשפט בפרשת רמוו לא טטה מגישה שיפוטית

רבים בציטר כלא משכנעת ,נוכח התצלום שט נראתה המתלוננת קבל עם

הגמונית זו  ,אלא קיבל אותה והחילה ,עם זאת ,הוא לא השכיל להבהירה

מחבקת בשתי יזיה את בטנו של הנאשם ,היא נתפטה כמי שנועזה לייצר

באופו חז ומזויק  ,ווזאי שלא לנמקה במיזה שנזרשה כזי להתמוזז עם

למתלוננת בכוח זמות של  IIבתולה כשרה"  ,ולפרוש על תומתה הגנה מוטרנית,

המוטכמות החרבתיות הרווחות  ,שפמיניזם כבוז אזם וחוה מתנגש בהו,

התעקשות שיפוטית

ההתייחטות

זו ,יחז עם

המפורשת ל  IIמוטריות

II

הגישה השיפוטית ההגמונית ,המבטאת את ערכי כבוז האזם ועולה

ו " צניעות"  ,חיזקו את הרושם שההליך המשפטי בענייו רמוו מבטא ומנציח

בקנה אחז עם פמיניזם כבוז אזם וחוה  ,מרחיקה את המגזרים השמרניים ,

ערכים שמרניים  ,מוטרניים  ,ארכאיים ובלתי לירבליים ,במקביל ,הימנעותו

שכו היא אינה מוטרנית ואינה מחויבת להזרת כבוזו של נשים צנועות,

של בית המשפט מאפיוו המתלוננת כמי ש  IIבא לה שטויות ולא בא לה עליו",

בנוטף ,היא מעצימה את החשזנות כלפי המתלוננות על מעשים מגונים;

והימנעותו מהזגשת ערכי כבוז האזם ,פירוטם  ,פירושם והבהרתם ,הקשו על

חשזנות הגלומה באשכול המוטכמות הפטריארכליות בזבר חוטר אמינותו

הציטר לזהות שעניינו של ההליך המשפטי הוא הגנה על כבוזה הטגולי וכטז

של מתלוננות על פגיעות מיניות בהו  ,שכו לפי הגיונו של מוטכמות אלה ,

מחייתה של המתלוננת כאזם

אוטונומי , 99

אם החוק ושופטיו שוב אינם מבחינים ביו  IIבתולות כשרות  IIלביו " פרחות ",
ומתירים ל  IIפרחות

.2

חךשנותו של ככוך אךם וחוה בהקשר ההתנהגות המינית וההכרח

לפרשו ולבארו

-

II

להתלונו ולהעיז על התייחטויות מיניות לא רצויות

משמע שוויתרו על מטננת המהוגנות המינית של מתלוננות ,ובכך גם

על זרישת טף של אמינותו כעזות  ,לכו מעתה כל מתלוננת חשוזה שהיא

למעשה  ,כפי שחלקו הראשוו של המאמר מבהיר  ,הפרשנות השמרנית-

 IIפרחה II

ושעזותה אינה אמינה,

המוטרנית  ,לאיטור מעשה מגונה לא התקבלה באנגליה או בישראל ,הפרשנות

במקביל  ,כפי שעולה משלל המוטכמות שתוארו בחלקו השני של

המשפטית שהתקבלה ונוהגת ,ללא עורריו ,הו באנגליה והו בישראל היא

המאמר ,הגישה המשפטית ההגמונית בנוגע למעשה מגונה מתנגשת גם

זווקא זו הקובעת כי כל מעשה היכול להתפרש כמיני יכול להפוך ל  IIמגונה
ואטור

-

II

עם מוטכמותיו של המיינטטרים הישראלי הלא מטורתי  ,היא מתנגשת עם

של המעשה אינה

המוטכמה הפטריארכלית הוותיקה שעל פיה הגרב הכובש זכאי ל  IIרחם

אלא בכפייתו על הזולת ללא רצונו

לראשו  ,ואילו האישה מצופה לקבל עליה בהשלמה את הזיו

אם הוא מתבצע ללא הטכמת נמענו,

בעצם מיניותו או בטוג מיניותו

-

 IIגנותו II

רחמתים

II

והטכמתו ,ההתמקזות בהטכמתו של הנמעו משמעה כי ,בניגוז למשתמע

)למרות זמעותיה בהתייפחות שקטה  IIרק לא זקו ,רק לא

משמה של העברה  ,הערכים המוגנים על יזיה הם כבוז האזם ,חירותו ,

מתנגשת גם עם הגישה הישראלית המצ ' ואיטטית  ,שעל פיה גבר ישראלי זכאי

פרטיותו  ,זכותו על גופו וזכותם של בני אזם לשוויוו זכויות בכל ההיבטים
הללו ,לכו במתכונתו השיפוטית  ,איטור מעשה מגונה הקבוע בחוק העונשיו ,
קרוב מאוז רבוחו לחוק למניעת הטרזה מינית ,כלומר הוא שייך לשיח

78

הצנועה והטהורה לביו

 IIהפרחה II

המשפט

-

ואף מצופה ונזרש

-

להוכיח את "צעירותו" ,גרביותו  ,אונו והזרת כבוזו

בפעילות מינית בוטה ) " טימו שאתה

-

בשתיקה

-

זקו (, II

היא

צעיר ,(II

ואילו האישה הישראלית מצופה

לאפשר לו זאת )  IIמוטכמת טפינת

הבנות (, II

הגישה השיפוטית

ההגמונית האמורה מתנגשת גם עם מיתוס השוויון המגדרי הישראלי  ,שעל

לאור זאת  ,דומה שמן הראוי ללכת בדרך שבה הלכה שיטת המשפט

פיו האישה הישראלית ה " ג ' דה " אינה זקוקה להגנתו הפטרנליסטית של

האנגלית בשנת

ולנסח מחדש  ,באופן עדכני ומדויק  ,את האיסור על

החוק מפני  IIצלופחים ארוכי זרועות "  ,וכמובן גם עם הגישה הליברלית

כפייה מינית שאדם כופה את עצמו על הזולת ללא הסכמתו של זה ,יש

הקיצונית המתנגדת לשיטור  ,למשמוע ולבחינה של פעילות מינית כלשהי,

לבחור בקפידה את הרטוריקה ההולמת  ,ולהימנע מניסוחים מטעים  ,בעלי

כדי להתמודד עם כל המוסכמות המושרשות הללו  ,על השיח המשפטי לפרש ,

קונוטציות מוסרניות וארכאיות,102

בדומה לרפורמה האנגלית ,מן הראוי

לפרט  ,לנמק ולבאר את ערכי כבוד אדם וחוה ,לשונו הלקונית של החוק אינה

להגדיר את הסעיף מחדש במסגרת ניסוח מחודש של כל פרק עברות המין

מרימה נטל זה  ,וגם רבים מפסקי הדין אינם משכילים לעשות זאת ,כך קרה

בחוק העונשין ,יש להבהיר את הקשר המדויק בין איסור כפייה מינית ,

2003

שאדם כופה את עצמו על הזולת ללא הסכמתו של זה  ,ובין האיסורים של

גם בעניין רמון,

בפרשת רמון חרבו יחדיו כל המוסכמות הנדונות ושימשו בשיח הציבורי

פגיעות מיניות אחרות המוכרות לציבור )כמו אונס( ,יש לנסות ולהגדיר ,

ובתקשורת בערבוביה ,ליברלים מובהקים כמו אמנון רובינשטיין  ,שולמית

ככל שאפשר  ,מה יכול להיחשב כהסכמה של אדם למגע מיני של הזולת

אלוני ויעל דיין התקוממו על ההליך הפלילי בשם חופש הביטוי המיני וראו

ומה לא ,יש לבחון ביסודיות מהו היסוד הנפשי ההולם כל עברה וכל רכיב

בהעמדה לדין ובהרשעה הגבלה פוריטנית של חופש הביטוי והאוטונומיה

מרכיביה  ,ואולי חשוב מכול  ,בהקשר הנדון כאן  ,יש לקבוע בבירור מהם

המינית המקודשת ,הם תיבלו את סלידתם הליברלית-הקיצונית מפטרנליזם

הערכים שעליהם באים איסורים אלה להגן ,ולבאר את הדברים ביתר

זה בעמידה על הדרת כבודה של האישה הישראלית החזקה  ,שאינה זקוקה

פירוט בדברי ההסבר,

להגנתו האבירית החונקת והדכאנית של ממסד אכיפת החוק סס ,l
אלה

-

עמדות

שכרכו יחדיו לירבליזם קיצוני ,התנגדות למוסרנות ותמיכה

במיתוס השוויון

-

בשנת

את הצעת החוק למניעת כפייה מינית' ס  ,lבשנת  2006שבה חרבת הכנסת

95

של רבים  ,השיח הליברלי  ,הבוז למוסרנות ומס השפתיים לשוויון המגדרי

הגברי )רבבות

ה  IIטוקבקים II

שנשפכו כמים סביב פרשת רמון

בעולם הווירטואלי סיפקו דוגמות לאין-ספור לגישה זו(  ,לנוכח כל אלה ,

לה ] [
לא 'פלרטטנית' ולא קלת זעת" ,פטק הזיו ,לעיל ה"ש  ,3פטקאות ,95-94
96
97

98

פט'

,42

בית המשפט קבע כי איטור מעשה מגונה מתפרש לאור תפיטות של מוטר מיני וצניעות
הנוהגות בחרבה :ייהשקפת החברה גס קובעת אס מעשה ייחשב בעיניה כמעשה אשר יש בו,

על פניו ,אלמנט של מיניות גלויה ואשר לפי אמות המיזה שלה ייחשב לא הגון ,לא מוטרי

הזולת ללא הסכמתו של זה ואת הרשעתו  ,בוודאי לא במידה הנחוצה כדי

להתגבר על כל המוסכמות החברתיות

ייהמתלוננת היא בחורה פתוחה ,היא קלת זעת מבחינת איך שהיא מזרבת עס אנשיס [.. ],
בצורה מינית אבל רברך חרבית ,טוג של תמימות לזעתי" ,פטק הזיו ,לעיל ה"ש  ,3פט' ,13
ייהמכנה המשותף לשלוש המטרות ]המגזירות מעשה מגונה  -גירוי ,טיפוק או ביזוי
ה"ש ,3

וחוה  ,היגיון אשר מחייב את העמדתו לדין של מי שדוחף את לשונו לפיו של

שהוזכרו  lס , l

לא

מינייס[ מצוי בתכלית של הגנת כבוזו ,פרטיותו וצניעותו של הקרבן" ,פטק הזיו ,לעיל

לשונו הלקונית של החוק )איסור מעשה מגונה(  ,פסק הדין בעניינו של רמון
והשיח הציבורי שהתנחשל סביבו לא הבהירו די הצורך את הגיון כבוד אדם

ייאנו קובעיס ,שהמתלוננת לא פלירטטה עס הנאשס ,לא יזמה את הנשיקה ולא הטכימה
זרב מזברי הבלע שכוונו כלפיה לא היה בו אמת ,מזורב בצעירה איכותית ,ישרה,

ולעצמתה המיתולוגית של האישה הישראלית חיפו  ,על מאבק להגן על
 IIחופש

o

שימשו גם חלקים לא מבוטלים בציבור אשר נזעקו להגן

על המצ'ואיזם הישראלי ועל המוסכמה הפטריארכלית הוותיקה ,בפיהם

הציד II

2005

הניחה חרבת הכנסת אתי לבני על שולחן הכנסת השש-עשרה

ולא צנוע" ,שס,

99

בית המשפט בעניינו של רמון יכול היה להימנע מההכרזה שהמתלוננת לא פלירטטה עס
הנאשס ,ולהטתפק בקביעה כי ביו ש פלירטטה עמו קלות וביו שלא ,לא היה שוס בטיט

ה .חל pרבועו" :הצגת תחלוף"
החו Pלמנועת נפ  IIה מונות

-

לחשוב שהטכימה להחזרת לשונו לפיה ,הוא יכול היה להטביר בפירוט מזוע החזרת לשון

הצעת

הדיון בחלק השלישי מוביל למסקנה כי החלת הנורמה המשפטית האוסרת

לפיה ,בלא שהביעה הטכמה ,פוגעת בזכויותיה לשליטה בגופה ,לפרטיות ,לחירות ולכבוז
האזס ,עמזה כזו הייתה מבארת את ערכי כבוז האזס ואת פמיניזס אזס וחוה ומזיפה

פחות ניחוח של צניעות ,מוטרנות והזרת כמז נשית מטורתית,

100

מינית והתייחטותס הלא מזויקת לחוק זה ,הזביקו לאחרון את אותה תווית של מוטרנות

מעשה מגונה  ,בכלל ,ובמקרה רמון  ,בפרט  ,מעוררת קשיים  ,שכן היא מתנגשת
במקבץ של מוסכמות חרבתיות  -תרבותיות רווחות ,הניתוח מעלה כי קושי
אחד קשור בשם האיסור

-

 IIמעשה

מגונה II

-

הזיהוי שיצרו ביו ההעמזה לזיו על מעשה מגונה וביו הוראות החוק למניעת הטרזה

פוריטנית שהוזבקה לאיטור מעשה מגונה,

101

אשר מטעה לחשוב כי הוא

עס זאת ,מו ההכרח להזכיר כי כנגז נציגיהן של המוטכמות החברתיות האמורות התייצבו
חלקיס גזוליס של מערכת המשפט ובמיוחז מערכת אכיפת החוק

-

מערכות המחויבות

לעולס הערכיס הנגזר מכבוז האזס וחירותו ,שופטיס בזימוט ,פרקליטיס ובראש ורבאשונה

מבטא ערכים מוסרניים  ,שאר הקשיים קשורים לא בנוסחו החקוק של

היועץ המשפטי לממשלה ,מנחס מזוז ,ייצגו בשיח הציבורי את עמזת כבוז האזס של

האיסור אלא דווקא ברציונל ששיוותה לו הפסיקה  ,רציונל המושתת על כטד

מערכת המשפט בכלל ואת מערכת אכיפת החוק בפרט ,לצזס ניצב אותו פלח של הציבור

אדם וחוה ,כאמור  ,ערכי כבוד אדם וחוה אינם מתיישבים עם מוסכמות רטת

הישראלי אשר הפניס ואימץ מערכת ערכית זו או את פמיניזס כבוז אזס וחוה ,קולות ,כמו
אלה של משה נגבי וגבי גזית ,ביטאו עמזה זו בתקשורת ההמוניס ,קשה להעריך את ממזיו

אשר רווחות בחרבה הישראלית ; החוק עצמו  ,פסקי הדין )לרבות זה בעניין

של פלח הציבור ששפט את פרשת רמון זרך פריזמת כמז האזס וזרך פמיניזס כבוז אזס

רמון( והשיח הציבורי אינם משכילים להציג ערכים אלה  ,לבארם ולנמקם

וחוה ,אך מטקרי זעת קהל זומה כי שיעורו היה גזול יותר בקרב צעירות וצעיריס בישראל

כך שיוכלו להתמודד בהצלחה עם המוסכמות הרווחות ,במילים פשוטות ,

מאשר בקרב שכבות גיל ממגרות יותר,

הניתוח בחלק השלישי העלה שיש להתמקד בשתי נקודות (1) :החלפת הביטוי
 IIמגונה II

בביטוי שלא מקושר עם

מוסרנות ; )(2

הבהרה מפורשת כי האיסור

הפלילי של מעשה מגונה נגזר מן ההגנה על ערכי כטד אדם וחוה  ,והצגה של
מערכת ערכית זו באופן קוהרנטי ומשכנע ,

102

כפי שעולה מו הביקורת שנמתחה על החקיקה האנגלית בחלקו הראשון של המאמר ,ראוי
להימנע מו השימוש בביטוי הבעייתי ייתקיפה" )מינית(,

103

הצעת החוק למניעת כפייה מינית,

התשט"ה ,2005-

ה"ח

,3629

חרבת הכנטת לבני הייתה

באותה העת יו"ר הוועזה לקיזוס מעמז האישה ,על הצעת החוק הפרטית היו חתומיס
כל חברי טיעת שינוי ,ההצעה נתמכה על יזי המרכז הישראלי לכבוז האזס ,שזולת הנשיס
בישראל ואיגוז נפגעות תקיפה מינית,

79

השבע_עשרה, 104

מנסח מחדש את האיסור שמופיע כיום בחוק העונשין ואוסר מעשה מגונה,

זהבה גלאון והניחה הצעת חוק זו על שולחנה של הכנסת

הצעת החוק נועדה להסדיר מחדש  ,רבוח עדכנית וקוהרנטית  ,את הערבות

הסעיף החדש המוצע קובע כי  :יי כפיה מינית היא שימוש בגופה של אישה או

המיניות בישראל ,בהתאמה עם מסקנתו הראשונה של הדיון בחלקו השלישי

בנוכחותה לשם סיפוק מי נ י של המבצע או אדם אחר ,או תוך ביזוי והשפלה

של המאמר  ,הצעת החוק נמנעת מביטויים מוסרניים ארכאיים )כמו יי מגונה " ( ,

מיניים של האישה  ,ב י ו שנעשה שימוש בכוח וביו שלא "  ,חשוב להעיר בהקשר

וגם מביטויים שההיסטוריה המשפטית חושפת את הבעייתיות הטמונה בהם

לרטת יי איש י ! כלומר אף שהחוק

זה כי סעיף ההגדרות מבהיר ש"אישה "

-

)כמו יי תקיפה " (  ,היא אינה משתמשת במושגים בעייתיים נוספים המופיעים

מכיר בכך שנשים הו הקרבנות העיקריים של מעשי כפייה מינית ,הוא מציע

היום בחוק העונשין כמו יי מעשה סדום " )ביטוי המתייחס היום לחדירה

הגנה לכל אדם ללא הדבל מין ,מטרת הנוסח החדש של האיסור היא להבהיר

אנאלית  ,ומדגיש את יי רשעותה " בת המוות(  ,ו " בעילה " )מילה המציינת כיום

כי כפייה מינית היא התנהגות מינית של אדם אשר משתמש בזולתו  ,בגופו

חדירה וגינלית  ,ומדגישה כי בחדירה לגופה של אישה  ,גרב קונה לו בעלות

או בנוכחותו  ,כאילו היה חפץ לשימושו המיני ,התנהגות מינית שכזו היא

בגופה( ,במקום אוצר המושגים הבעייתיים הללו  ,כונתה ההתנהגות המרכזית

פסולה ואסורה בשל חיפצונו של הקרבן  ,כלומר בשל שלילת אנושיותו  ,זכותו

יי כפייה מינית י! ביטוי זה  ,שאינו מדיף מוסרנות

לאוטונומיה  ,זכותו לשלוט בגופו  ,כבוד האדם שלו  ,פרטיותו וזכותו לשוויון,

)ושגם אינו מסתבך עם ההיסטוריה המשפטית של המילה יי תקיפה " (  ,נועד

בהמשך החוק המוצע מגדיר כי יי אינוס הוא כפיה מינית הכוללת חדירה י!

להבהיר כי הרציונל של האיסור הפלילי של מעשים מיניים מסוימים נעוץ בכך

כלומר  ,כאשר אדם כופה את עצמו מינית על זולתו ובתוך כך חודר לגופו

שהם נעשים באופו חד-צדדי וללא התחשטת רבצונות הצד האחר ובזכויותיו

הוא מבצע אינוס ,כפייה מינית היא אפוא ערבת היסוד של חוק הערבות

שאוסרת הצעת החוק

-

על גופו ; לא בשל היותם יי מגונים " בתאוותנות המינית שבהם  ,בפרקטיקה

-

המיניות המוצע  ,ואינוס הוא מקרה פרטי חמור יותר שלה ,כיוון שהוא כולל

המינית שהם מבטאים או מכל סיבה מוסרנית אחרת ,כרב במונחיה  ,הצעת

גם חדירה לגוף הקרבן  ,שורה של נסיבות מחמירות יוצרת מדרג של ענישה :

החוק מבהירה אפוא שכפי י ה מינ י ת היא שלילית ואסורה כיוון שיש בה

החוק המוצע קובע כי כפייה מינית )עם או בלי חדירה( היא חמורה יותר

שימוש במין  ,במיניות  ,באירבי מין ורבגישויות מיניות כד י לאפשר לאדם אחד

אם היא מבוצעת בצוותא על ידי חבורה של אנשים או תוך נשיאת נשק;
בקטין או בקטינה; תוך שימוש באלימות מערב לעצם הכפייה המינית ; או

לכפות את עצמו על זולתו ללא הסכמתו של זה,

בנוסף לכ,ך בהתאמה עם מסקנתו השנייה של הדיון בחלקו השלישי של

תוך ניצול יחסי מרות  ,לכו למקרים כאלה מיוחסת חומרה יתרה ועונשיהם

המאמר  ,הצעת החוק מפרשת באופו הצהרתי וחגיג י את הערכים שעליהם

חמורים יותר ,עוד מתמודד החוק עם סוגיות מרכזיות נוספות  ,כמו משמעות

נועדה להגו  ,כדי להדגיש מהם הערכים שכפייה מינית פוגעת בהם  ,הצעת

ההסכמה למגע מיני והיסוד הנפשי הנדרש לשם הרשעה בערבה של כפייה

החוק פותחת בסעיף מטרה המכריז כי יי מטרתו של חוק זה לאסור כפייה

מינית  ,בשתי הנקודות הללו מפתחת הצעת החוק תפיסות שהתקבלו כבר

מינית כדי להגו על כבודו של אדם  ,על חירותו ועל פרטיותו  ,וכדי לקדם שוויון

ביו המיניםי ! זהו הסעיף שנקבע בשנת 1998

רבפורמות מקבילות באנגליה

בחוק למניעת הטרדה מינית,

ובקנדה , 105

הצעת החוק נוסחה מתוך מודעות למוסכמות הרווחות בחרבה הישראלית ,

רציונל ערכי מוצהר זה מבהיר כי החוק מחויב לערכי כטד אדם וחוה  ,על כל

ובמטרה לתקשר עמו  ,להתמודד עמו ובמקרים מסוימים

המשתמע מכך ,בכך הוא קובע באופו החלטי מהם הערכים שמדינת ישראל

תיגר ולשנותן ,הניסוח הראשוני של ההצעה והנחתה על שולחו הכנסת הם

טחרת בהם  ,בהקשר של אינטראקציה מינית ביו פרטים  ,ומהם הערכים

צעדים התחלתיים ,המשך פיתוחה וחקיקתה הם המסקנה הנגזרת מו הדיון

שאינם זוכים למעמד זה )למשל ערכים פטריארכליים מסורתיים וערכים

שהוצג כאו בפרשת רמון והשלכותיה,

-

לקרוא עליהן

•

ישראליים מצ י ואיסטיים( ,אף שבחירה ערכית זו מתנגשת בשלל מוסכמות
נוהגות  ,החלטיותה ובהירותה משדרות מסר רבור ופותחות פתח לדיון ציטרי

104

ולהשתנות תהליכית מודעת ,סעיף מטרה זה מבהיר כי השתררותו של אדם על

זולתו באמצעים מיניים

-

ביו שהדרב נועד להסב לו הנאה מינית  ,ביו שהוא

נועד להאדיר את הדרת כבודו וביו שיש בכך להשפיל את הקרבן

-

פוגעת

אבשלום וילן ונזיה חילו,

105

בנוגע ליסוז הנפשי הנזרש לשם הרשעת הנאשם  ,הצעת החוק קובעת כי נאשם " לא יוכל

להתגונן בטענה כי האמין שהאישה הביעה הסכמה חופשית לפעילות המינית הנזונה(1) :
אם אמונתו של הנאשם צמחה מתון כן שהנאשם הכניס את עצמו למצב של טשטוש

בוודאי בכבוד מחייתו של הקרבן  ,ולעתים גם בכבודו הסגולי ,התנהגות כזו

חושים ,למשל עקב צריכת סמים או אלכוהול ,

פוגעת בזכותו של הקרבן לפרטיות  ,לבחירה חופשית בתחום המיני ולמימוש

בנסיבות כפי שהיו יזועות לו בעת ההתרחשות הנזונה  ,לווזא שהאישה אכן הביעה הסכמה

עצמי אוטונומי על פי נטיותיו  ,תשוקותיו  ,שאיפותיו וחלומותיו

-

ללא כורח

וללא מורא ,נשים  ,כבנות אדם וחוה  ,נהנות מכלל זכויות אדם בסיסיות אלה
באופו מלא  ,לא פחות מגרבים  ,וזוהי משמעות ההתייחסות לערך השוויון
בהקשר זה  ,דרבי ההסרב שינוסחו להצעה  ,אם תידון  ,צריכים להבהיר כל

זאת בפירוט  ,לשימושם הפרשני של שופטים ולצורכי השיח הציבורי הרחב,
לא זה המקום להרחיב את היריעה על מכלול עקרונותיה ותכניה של
הצעת החוק למניעת כפייה מינית ,הדרבים יופיעו בנוסחו המלא של מאמר
זה  ,ולכו אזכיר כאו רק כמה נקודות יסודיות  ,סעיפו המרכזי של החוק המוצע
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,842

על ההצעה חתומים גם

המשפט

חופשיתי ! שם  ,סי ,4

או )(2

הנאשם לא נקט צעזים סבירים,

עולה מכאן שהצעת החוק מטילה על כל אזם אחריות לנקוט בצעזים

סבירים ,טרם ביצוע התנהגות מינית ,על מנת לווזא שהצז השני מסכים להתנהגותו ,מי
שאינו נוקט באמצעים כאלה לא יוכל להתגונן מפני אישום  ,בטענה שלא יזע שהצז השני
לא הסכים ,לא אכנס לנקוזה זו כאן ,שכן היא מצריכה זיון שלם ומפורט,

