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ראשבמשרדממשלהלישיבתבדרכו ,המקצועית)בהכשרתודין(עורךרמון

בלבנון,למלחמהיציאהעלהחלטההיהשנושאה ,בתל-אביבהממשלה

ששירתהל"צהקצינתשלשירותסיוםמסיבתבמקוםנחגגהעתבאותה

אתלווהציעהלקראתוהקצינהקמההעורבהשראתרבאותהבמשרד,

השנייםובין ,מקוםלוולפנותלקוםצריךולאצעירשהואהשיבהוא ;כסאה

השיחהבמהלךבצחקוקים,שלוותהמשתובבתברוחקלילהשיחההתפתחה

לשרהציעהוהיא ,לדרום-אמריקההקצינהשלהמתוכנןהשחרורטיולהוזכר

לעמודיכולהייאינהכישאמרהייתכן ,"איתיתובאאולי ,ייהשרבסיחות:

חילופישארביןמתוקה,היאכיואמרלחייהאתצבטמצדוהוא ,"בפניו

אך ,הסכיםוהוא ,למזכרתעמולהצטלםהשרמןביקשההקצינההדרבים,

שלוש(מתוךהתמונותבאחת ,מעטמובדדבחדרייערךשהצילוםביקש

וגבובטנוסביבכרוכותהקצינהשלכשזרועותיההשנייםנראיםשצולמו)

שלפיהאתבידוהשרפתחהצילוםלאחר ,כתפהסביבוזרועוהשרשל

אנשיםשהושובהפתוחלאזורכשחזרולשונו,אתלתוכווהחדירהקצינה

עלכשחזרשלה,הטלפוןמספראתוביקששובייפגשומתישאלהואנוספים,

כיצדידעהשלאכיוון ,לוונתנהניירפיסתעלהמספראתכתבההיאבקשתו

אתעזבהשרדרב,אירעלאכאילוולהתנהגלהיראותורצתהלבקשתולסרב

הזיןשם ,בלבנוןלמלחמהיציאהשעניינההממשלהלישיבתוהמשיךהמקום

מצדההקצינהשלו,הסלולריהטלפוןלזיכרוןהקצינהשלהטלפוןמספראת

דרבכיחשוחרבותיה ,ודמעותרעדהייתהותגובתה ,ונסערתהמומהנותרה

תחושותיהאתלפרוקצורךהרגישההיארוחה,הלוךאתושינההתרחשמה

שישמרושביקשהתוך ,שוניםאנשיםלשלושה-עשרהמקרהאודותעלוסיפרה

כשרחזקאדםשללאויבתולהפוךלהיחשףחששהשכן ,לעצמםהדרבאת

לחציםעליההפעילואשרמשטרה,לאנשיהגיעהאירועשמעאךהמשפטים,

התלונהמשהוגשה , 3כןלעשותלבסוףשהחליטהעדהשר,נגדתלונהלהגיש

לדרום-אמריקהחוקריםנשלחולמשלכךלבירורה,נמרצותהמשטרהפעלה

האזנותבוצעווכןהנילוןלביןהמתלוננתביןטלפוניעימותלקייםמנתעל

הראיותעלבהסתמךהממשלה,ראשבלשכת ,מאושרותלאחלקן ,סתר

להגשתבסיסשיש ,מזוזמנחם ,לממשלההמשפטיהיועץמצא ,בפניושהוצגו

הטענותאתדחההשר ,מגונהמעשהביצועבגיןהשרנגדפליליתתביעה

כפלרטטניתאותהוהציגביזמתה,ואףבהסכמתהלקצינהנשקכיטען ,נגדו

ומנהלתבירושליםהערביתבאוניברסיטהומגזרחרבהלמשפט,מרצהלמשפט.םיזוקטור

האזם,לנבוזהישראליהמרנזשלבמשותף

הגישההפרקליטות ,מתפקידוהתפטרהוא ,זאתעם ,אמינהובלתישקרנית

 , 2007בינואר-30בהשר,הורשעמזורזמשפטידיוןלאחרפלילית,תביעהנגדו

 ,באפריל-30ב ,יותרמאוחרחודשיםושלושה ,בקצינהמגונהמעשהבביצוע

ועונשו ,ההרשעהלביטולמבחן)קציןהמלצתעל(שנסמכהבקשתונדחתה

 , 4נגזר

תשומתעוררו ,בוהכרוךכלעלהפלילי,וההליךהמתוארתההתרחשות

ובכתיבהבפרשנות ,עיתונאיבסיקורולוואינטנסיביתתקשורתיתלב

 2006השניםבמהלךחודשיםכתשעהבמשך ,פוסקיםבלתיפובליציסטית

לאומייםאירועיםלמרות ,התקשורתיהיוםמסדרהנושאירדלא ,-2007ו

במוסדותשחיתותופרשיותחקירהועדת ,מלחמה(לרובתרבי-חשיובת

דנהלאשבויוםערבשלאכמעטממשלה),ומשרדיהמסיםרשותכמומדינה

חלק ,"רמוןפרשתיילהיותשהפךמהשלבהתפתחויותבהרחבההתקשורת

שלותגתוכלשלנוקבתביקורתהיהבפרשההתקשורתיהעיסוקמןנכבד

לאהתקשורתכליבאמצעותהופעלרבלחץ ,החוקאכיפתמערכותפעילות

ופרשניםכתביםעיתונים,לבטלה,-שהוגשהולאחר ,התביעהאתלהגיש

רבדיפתיתרבלהיטותלממשלההמשפטיוהיועץהמשטרהאתהאשימו

ציוברמשאביבבזובז ,התלונהאתלהגישהמתלוננתעללחץבהפעלתהשר,

האשימוהתקשורתבערוצישהופצוקונספירציהתאוריותפסולים,ובמניעים

אתלצמצםביקששלכאורה ,לשרבהתנכלותהעליוןהמשפטביתנשיאתאת

לממשלה,המשפטיוהיועץהמשטרהבעזרת "התיקתפירת"וב ,סמכויותיה

לרובהוצגוהמדינהוגרסתוגרסתה ,אמינהכבלתיהוצגההוכפשה,המתלוננת

כללסרךהוצגה ,זאתלעומת ,השרשלגרסתווכאינטרסנטיות,כשקריות

 , 5ומשכנעתכאמיתיתבאהדה

למניעתשהחוקכךעלמעידההפרשהכיטענוופרשניםכתבים ,עיתונים

השלטונותאתומשמששליטהמכלליצא ,לכתהרחיק 6מיניתהטרדה

אנשי ,המדינהאזרחישליסודבזכויותולפגיעהמיניתפוריטניותלאכיפת

שהובילה-דייןויעלאלונישולמית ,רובינשטייןאמנון(כמומוכריםציובר

ביקורתמותחיםושובשובצוטטומינית)הטרדהלמניעתהחוקחקיקתאת

כקרבןשהוצגבשר,מסויגתבלתיתמיכהומביעיםהחוקעלזונוקבת

המערכהאתלהוביל "יימעריבהעיתוןהתגייס ,דופןיוצאבצעדהמערכת,

ד"עו ,מיניתהטרדהלמניעתהחוקונגדהמשפטיההליךנגדהתקשורתית

נגדרבהבחריפותיצא ,העיתוןשלהפובליציסטיהמדורעורךימ,ינידרורבן

 ,השארבין ,וטעןשבהוא ,מיניתהטרדהלמניעתהחוקונגדהמשפטיההליך

כמולדיןהעמדהמאפשריםוישראלאירן ,הסעודיתערבשלחוקיהןרקכי

ציובריתלבתשומתעוררהאינטנסיביהתקשורתיהעיסוקן,רמוןהשרשלזו

להליךולהתנגדהחוקאכיפתבמערכותלחשודבציבוררביםוהניע ,עמוקה
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הציטרלהנעתהתקשורתיתהפעילותמינית.הטרדהלמניעתולחוקהמשפטי

אליהלהתייחסלנכוןמצאהמשפטשביתעדדופןויוצאתקיצוניתכההייתה

להגיבדרכיסשישקוללממשלההמשפטיהיועץמןולדרושרבה,בחריפות

 . 8התופעההישנותולמנוע

אלאדרש,המשפטשביתכפיהדיןלפסקהגיבהלאהתקשורתואולס

הוצגהלדין,העמדתועצסכמורמון,שלהרשעתוביותר.קשהבביקורת

נעוציסושורשיובסיסיתאזרחיתבחירותהפוגעודרקונימסוכןכתקדיס

ייספריס"מדורעצמועלנטלחריגבצעדלמשלכךואישייס.זריסבשיקוליס

אדירתליימסה"במהלשמש-ספריסלביקורתהמוקדש-ייהארץ"עיתוןשל

כישוריהןועלהדיןפסקשלהלגיטימיותעלשערערהפרימנחסשלממדיס

השרשלהרשעתועלצערהביעהממשלהראש . 9בדיןשישטהשופטותשל

מעלרבהבחריפותהדיןפסקאתשתקףמשפטןמשפטיסלשרתחתיוומינה

שלסמכויותיהצמצוסאתדגלועלוחרת , 10אחרונות"ייידיעותהעיתוןדפי

בפרט.העליוןהמשפטביתונשיאתהשופטתהרשותהמשפט,מערכת

כמעטמזאת,יתרהפשוט.היהרמוןבפרשתההליךמשפטיתמבחינה . 2

התקשורתיהשיחלביןהשוניס,היבטיועלהמשפטי,ההליךביןקשרשאין

 )ג( 348סעיףפיעלוהורשעהואשסהשרסביבו.שהתנחשלהערוהציטרי

לשסיימעשהבזולתביצועכלומרמגונה",יימעשהבביצוע 11העונשיןלחוק

כיקבעהמשפטביתזה.שלהסכמתוללאמינייס"ביזויאוסיפוקגירוי,

לכן ; 12הסכמתהללאונעשהמיניסיפוקלשסהיהבקצינההשרשלמעשהו

מגונהי!יימעשהעלהפליליהאיסורידיעלנלכדהוא

שנתמאזהישראליבחוקקבועמגונה"יימעשהעלהפליליהאיסור

חלוהואומעולס,מאז(האנגלי)המקובלבמשפטקייסדומהאיסור . 131936

לרטתהמקובל,המשפטמארצותבחלקרצויה.לאמיניתנשיקהעלתמיד

בישראלמאשריותרהרבהחמורהמקבילהפליליהאיסור ,עצמהאנגליה

בדומה . 14בלבד)שניסשלושדינובישראלואילו ,מאסרשנותעשר(דינו

הפגונההפעשהעברתשלהתפתחותהעלהפחקראתערכהאשרפוגוזהלשניחפהתוזה

באןפישיגןאונידנסיטתשללפשפטיסלפקולטהגסלבפקרבתוזההישראלי.בחוק

גרווליהולדנדנההזרהפשפטשלהפשפטיהפחקראתלבצעהאפשרותעלארמר

) Barbara Garavaglia ( קץ,לאיןובסבלנותבפסירותזהפחקרבעריכתליסייעהאשר

העבוזהשלהספוריסהשבועותבפהלךבסבלנותשהקשיבוולחדניסלחברותתוזהכתפיז.

שולץ.וזןאלישעלרבקהובפיוחז ,ותובנותהערותוהציעותפכו ,הפאפרעלהאינטנסיבית

עליי.היאבפאפרהאפורלכלהאחריות

אופיבעליותיאוריסביטוייספכילשהואפוזהריסהפאפרקוראיהפערכת,לבקשת

פיני.

(תייא)תייפראו ,הפשפטביתביזישנקבעהכפי ,ההתרחשותשלוהפלאהפפורטלתיאור

5461 הזיןיי).פסקיי(להלן, ) 2007 ( 9460 ) 1 ( 2007תק-של ,רמוונ'ישראלמזינת 06/

בפלואההפתלוננתגרסתאתקיבלהפשפטביתשריזלי.יז ,באריזי ,כוחןחינייסגשופטיס

ולאפניפולטיביתהיותהבשלזחההנאשסגרסתאתלחלוטין.אפינהאותהשפצאכיוון

לפקפקסיבההזיןבפסקפצאתילאעליו,שנפתחוהפרומתהביקורותלפרותאפינה.

סיבהפצאתילאולכןהנאשס,ופןהפתלוננתפןוהשופטהשופטותשלבהתרשפותס

והנחותיהסוהשופטהשופטותשלאפצעיתהבלתיהתרשפותסשקבעו.בעובזותלפקפק

שאינסבאופניסלהגיבויכולהבהלסשרויהפיניתשהותקפהאישהכי-הפרשניות

כן,כפוזעתי.עלופתקבליספשכנעיס-אחרותבנסיבותוייסביריסיייייירציונלייסבהכרח

שלאחרתיאורשוספצאתילא ,ואלטרנטיבייספתחריסופרשנויותנרטיביסשקראתיאף

הזין.בפסקשנקבעפזהיותרכפזויקאוכקוהרנטי ,כאפיןאותישהרשיסהאירוע

הפתלוננתאתלפצותשעליוונקבע ,הציבורלתועלתשעותועשריספאההושתוהשרעל 4

בעתיזו,לפגועשלאוכזיהשרשלהנקיבעברוהתחשבותפתוךח.ייש 15,000שלבסכוס

ראוקלון.להרשעהנלווהלאהנזונההעדנהשלהפסויפותבנסיבותכיקבעהפשפטבית

5461תייא)(שלוסתייפ -20ו )ה( 6פסי , 28243 ) 1 ( 2007תק-של ,רמוןנ'ישראלמזינת 06/

) 2007 (. 

התקיפותפרשתגספפש,תקופהבאותה ,הציבוראתהסעירהרפוןלפרשתבפקביל

כפופותשהיונשיסשלגזולפספריזיעלקצב,פשה ,זאזהפזינהלנשיאשיוחסוהפיניות

בפקבילהפרשיותשתישלהתרחשותןרבות.שניסבפהלךעבוזהיחסיבפסגרתלו

שהגבירווייתכןפועצפת,סנסציהתחושתיצרולו,זכוששתיהןהרבהתקשורתיוהסיקור

קפיראוריתראוקצבבפרשתלזיוןבנפרז.הפרשיותפןאחתבכלהציבוריהעיסוקאת

ואפשרותאקזפייושרהעזר-לזוגפאפקרהשלניתוח ;פשפט-תרבותיתחשיבהיי

 .) 2007בזצפדנ ,וזבריםבזיןלהתפרסס(צפוייי'כבוזפבחניישלהנהגתס

הטרזהלפניעתהחוקיי(להלן, 166סייח ,-1998חייהתשפפינית,הטרזהלפניעתהחוק

פיניתיי).

 \ v\v\v.nrg . 25.11.2006חזשות NRGמעריבייראווהפשפטיי ,יפיניזרורבןלפשלראו
co.il/online/ 1/ ART 1/509/477 .html . 

הקוויסכלנחצוזהבתיק ,לטעפנולתקשורת.התייחסותבליזהפשפטלסייסנוכללא"

באפצעיפורססעזויותתוכןהכרנו.שלאלתהופותזורזרסוב-יוזיצההפושגהאזופיס,

עזויות.יליזיהוספקריס,בפספר ,התווזענווכךעזותסאתהשפיעועזיסטרסהתקשורת,

העיפות,שלפילוליפרסוסעיייגסהדנגלהופרהפתלוננתעזותאתלפרססשלאהאיסור

דנביס,פורספוצילופיס,לרבות ,הפוצגיספתיקראיותהעזות.שלאינטגרליחלקשהיווה

לשלושפוליגרףבבזיקותנלוזשיפושעשוהתקשורתאפצעיזברו.אתאפרשייביהפטרס

בתקשורתפתנהלשהפשפטהתחושהאתבציבורליצורבנסיוןהאחרונות,ההגנהעזות

לעיתיספוסוויס,פסריסעייילעתיס ,ניסיונותשנעשיסהיתהתחושתנופשפט.בביתולא

והואפצפוננוצואתאלאאיןהשופטיסלנובנאפר.גסהיהליבנופשפט.להטות ,בבוטות

יכולותאינןזהפשפטניהולבפהלךשנתגלוהחפורותהתופעותאותנו.שפנחהבלבזהוא

תופעותלאותןזעתסיתנוהחוקאכיפתפערכתעלשהאחראיסראויפענה.ללאלהישאר

 . 97-96פסי , 2שייהלעיל ,הזיןפסק '.יהנזרשיסבצעזיסוינקטופסולות

ספרים Onlineהארץייוריאציותבשלושסיפורהנשיקה,ייפריפנחסשלפאפרוראו

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

 14.3.2007ספרים Onlineהארץייפשוטהיותרהרבהאחרת.פרשנותגסישייקפיראורית

lvww.haaretz.co.il/hasite/spages/837009.html . 
 , 2.2.2007שבתמוסף-אחרונותיזיעותרפוןייייפשפחפריזפןזניאלשלפאפרוראו 10

10 . 

 .)ייהעונשיןחוקיי(להלן, 226חייס ,-1977זייהתשל ,העונשיןחוק 11

 . 51-48בעפי , 3היישלעילהזין,פסק 12

13 263 1 . Criminal Code Ordinance, 1936, P.G Supp . 
הפאפר.שלהבאבחלקהפקובלבפשפטזיוןראו 14 0הישראליתהמשפטמערכתהמקובל,המשפטבעולסאחרותמשפטלמערכות
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משנקבע "מגונהמעשהייבביצועמעטיםלאאנשיםהשניםבמהלךהרשיעה

יותרחמוריםעונשיםנגזרורובםעל .לכךהטכיםשלאלאזםמיניתשנשקו

שלבמשפטונזוןלאכללמיניתהטרזהלמניעתהחוקרמון.עלשנגזרמזה

שלבהקשר ."מגונהמעשהייבגיןפלילייםהליכיםעלחלשאינוכיווןרמון,

 ,אזרחייםהליכיםעלרקחלמיניתהטרזהלמניעתהחוק ,"מגונהמעשהיי

מעשיםבגיןהליכיםועלמגונים,מעשיםעקבלפיצוייםתביעותעלכלומר

 .! sלעבוזההזיובבתיהמתרחשיםמגונים

זוובעקבותיה-רמוןפרשתשעוררההתקשורתיתשהטערהטפקאיו

רטתמשפטיים.מחיזושאומקושימענייו, ,ממורכבותנבעולא-הציבורית

אמנון(כמומשפטניםשלאלהגם ,לפרשה "משפטיות"ההתייחטויותמו

לחלוטיןמופרכותהיוימיני)זרורבוובווזאיאלונישולמית ,רובינשטיין

הטערה .הרלוונטייםלפטיקהאולחוקקשרכלונטולותמשפטיתמבחינה

 ,שעלוחרבתיות-תרבותיותעמזותטביבויכוחמבטאתהמשפטיההליךטביב

לבקשישאפואהטערהלהבנתהמפתחאתהמשפטית.בזירהוהוכרעונזונו

שבעיןכיווןזיוק:וביתרוהתרטת.החרבה ,המשפטנפגשיםשטבתחום

בפרשהשמזורבהרי ,באישהגרבשביצעמיניאופיבעלמעשהנעוץהטערה

ליזיבאיםשהםכפי ,ונשיםגרביםוזכויותהמיניםביויחטיםמגזר,שעניינה

זהבתחוםהעוטקשיחותרבות.חרבה ,משפטשביוההזזייםביחטיםביטוי

שלושיטתיענייניפמיניטטיניתוחמציעזהמאמר .המשפטיהפמיניזםהוא

והמגזריים.התרטתייםהחרבתיים, ,המשפטייםהיבטיהעלרמוןפרשת

בעלותתופעותשלמקיףשיטתילניתוחמוזלהצעתיאחריםבמקומות . 3

וזיוקפירוטביתרההולמתשלווגרטה ,! 6ותרבותייםמשפטייםהיבטים

מכילהמוזל .!?באופייומגזריותשהומשפט-תרבותיותתופעותניתוח

מזויקיםוניתוחהצגההמכיל- "הנורמההבנתיישלב )א(שלבים:ארבעה

זיהוייישלב )ב( ;הנזוובהקשרהמוחלתהנורמהשלהנוהגתהגזרתהשל

שאיננהרווחתחרבתית-תרבותיתמוטכמההצגתהמכיל- "המוטכמה

שלב )ג( ;)'אבשלב(שזוהתההנזונהלנורמהכרלוונטית ,ככלל ,נתפטת

הנורמהביובמפגשביקורתיזיווהמכיל- "והמוטכמההנורמהחיבוריי

חושףזהזיוו .הרלוונטיתהחברתית-התרבותיתהמוטכמהלביוהנזונה

 "תחליףהצעתיישלב )ז( ;הנזוובהקשרוחברתייםמשפטייםקשייםומבאר

יש ,ו-ג' 'ב ,א'שלביםלנוכחכי ,להתקבלשעשויההמטקנהאתהמכיל-

ההגזרה .באחרתולהמירההנזונההנורמהשלהנוהגתהגזרתהאתלזנוח

 ,הנזונההחרבתיתהמוטכמהשלותיהיובמשמעובקיומהתכירהחזשה

הרווחתהמוטכמהלשינוישיועילבאופוהנורמהאתלהחילותאפשר

באמצעותרמוןבפרשתזוהנוכחיהמאמרבה.כרוכהשהיאהעולםוהשקפת

בעלותטוגיותההולמתגרטתושאתזה,ניתוחשלהמרובעתהפרטפקטיבה

 ."רב-ממזיפמיניטטיניתוחייכיניתימגזריצביון

שלהמזויקתהגזרתואתומנתחמציגהמאמרשלהראשוןחלקו . 4

מוטכמותמטפרמציגהשניחלקו .! 8 "מגונהמעשהייעלהפליליהאיטור

היהוזיתזו(בעיקרהישראליתבחרבהרווחותאשרחברתיות-תרבותיות

גרביםשלזכאותםבזרבהפטריארכליתהמוטכמהובהו ,)"מיינטטרימית"ה

חופשהמחייבתהליברליתהמוטכמהצעירות;לנשיםוחזקיםמבוגרים

הגברשלכבוזוהזרתאתהמקשרתהמוטכמה ;מוגבלבלתימיניביטוי

 "גבריותה"ועצמתהבזברהמוטכמה ;מוחצנתמיניתפעילותעםהעברי

הישראליתהאישהזכותבזברהחזשהוהמוטכמה ;הישראליתהאישהשל

השלישיהחלקרצויה.לאמיניתהתנהגותמפניהחוקלהגנתוזכותהלגופה

עםהראשוןבחלקשהוצגההרלוונטיתהמשפטיתהנורמהאתמצליב

מקורותעלומצביעהשניבחלקשהוצגוהחברתיות-התרבותיותהמוטכמות

לחוקוגענבהורמוןבפרשתביטויליזיבאושאכןתיות,יובעימתחשל

החלקרמון·שלבעניינוהזיולפטקבנוגעוהומיניתהטרזהלמניעת

החברתיות-במוטכמותמכירהאשרחלופיתנורמהמציעוהאחרוןהרביעי

 .עמוומתמוזזתהתרבותיות

-הנורמה""הבנתראשון: pחלב.
מגונה""מעשהעלהפליליהאיסור

 ,האנגליהמקובלבמשפט "מגונהמעשהייעלהפליליהאיטורשלמקורו

בשיטתשלולהיטטוריה ,בקצרהולו ,להתייחטישלאשורולהבינוכזיולכו

 .זומשפט

האנגליהמשפט . 1

(ייתקיפה") Assaultה-עברת 1.1

מאותבמשךהאנגלייםהמשפטבבתי(שהתפתחהמטורתיהמקובלבמשפט

 ) 1 (התנהגות:טוגילשנימתייחטתיי )"תקיפהיי( assauitה-ערבת ,שנים)

שהיאביו ,נפשעגמתלזולתגורמתשהיאבכךשנזקהמאיימתהתנהגות

כללהואאםאףבזולת,מוטכמתלאנגיעהכל ) 2 (שלא;וביובונגיעהמכילה

מכשירהרמתהיאהראשוןבמובן assauitל-מובהקתזוגמה .! 9להמוזעלא

הגופנית.לשלמותואולחייולחשושלזולתהגורםבאופונשקכליאוכבז

 ,ישראליםמשפטניםשלשזורות , Gianviile L. Wiiiiamsהאנגליהמשפטן

 ,הפליליהמשפטשלותומיםאוריםטראו ,אקזמיהואנשישופטיםלרבות

הנטיךשנשקהנשיקההיאהשניבמובן assauitל-המובהקתהזוגמהכיקבע

חששהלאולכו ,להנשקהנטיךכיכלליזעהלאאמנםזו .הנרזמתליפהפייה

לנגיעתהטכימהלאכיטפקאיוואולם ,גופהלשלמותאולחייהחרזהולא

 . 2ס assauitמטוגערבהומהווהאטורההנשיקהולכו ,בגופההנטיךשלשפתיו

אםייכיובהחלטיותבקיצורקובע ) Dungey ( 1864משנתאנגליתקזים

ללאהיההוא ,לרצונהבניגוזאותהונישקהאישהעליזיואתהניחהנאשם

 . assauit"!2באשמתלהרשעה ) iiable (מועמזטפק

 , assauitה-ערבתרבשתלהילכזיכולהרצויהלאנשיקהשלפיה ,זוגישה

לעומתבהמשך.שיוזכרכפי ,ארצות-הרביתממזינותבחלקמקובלתנותרה

לטוגשייכתרצויהלאנשיקהשלפיהבגישההתחלפההיאבאנגליה ,זאת

 /תקיפהיי( indecent assauitהמכונהטוג , assauitה-ערבותשלייחוזי

 .)"מיניתתקיפהיי( sexuai assauitאו )"מגונהמעשה

מגונה")מעשה/(ייתקיפה Indecent Assaultה-עברת 1.2

פרטימקרההיא )"מגונהמעשה/תקיפהיי( indecent assauitשכונתההערבה

 indecentגםהיא assauitש-ישכלומר .)"תקיפהיי( assauitה-ערבתשל

המנחההתקזים .)"מגונהתקיפהיי( indecent assauitהיאואז ,)"מגונהיי(

אזםאםייכינקבעשט 221875משנת R. v. Bakerענייוהיהזהבתחום
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וכתקווהכשריםתשוקתשלרבגשותלרצונה,כניגוזצעירהאישהמנשקצעיר

 ." indecent assau!tזהו-שלהאתלעורראותשוקתואתלטפק
מחלוקתהנראה,ככלהתעוררה,לאהעשריםהמאהשל-50השנותעז

השתנותעםאולם ," indecent assau!t "המשפטיהמונחלמשמעותכאשר

המשפטעולםרחכיובכלהאנגליתבפטיקהלהטתמןהחלוהערכיותהתפיטות

24משנת Bea! v. Ke!!eyהזיןפטק . 2שונות<פרשניותגישותהמקוכל 1951 

 indecentכ-להיחשכיכול assau!tהמהווהמעשהכלכאנגליהכיהכריע
assau!t כ-להבינןשאפשרכנטיבותהתרחשאםindecent . הייתהזוגישה

הוא indecent assau!tפיהןשעלהמוטרניות,המצמצמות,הגישותמןשונה

מגערכים,כעיניכמהותו.ומכוערזוחהוהואמכצע,אינוטכירשאזםמעשה

כזה.למעשהמוכהקתזוגמההיההומוטקטואלי

פותחה , assau!tה-לערבתבזומה , indecent assau!tה-ערבת

בטפרעוגנהאךשיפוטית)כהלכה(כלומרהמקוכלהמשפטשופטיכיזי

העכרותייחוקשל-62ו 52כטעיפים , 1861כשנתככרהאנגליהחוקים

אשר 26המיניות"העכרותייחוקכאנגליהנחקק 1956כשנת . 2Sהגוף"נגז

בטעיפיםזהבתחוםהמקוכלהמשפטשלהמשפטיותההלכותאתעיגן

גכרשלהן indecent assau!tשלזהיםאיטוריםקבעהחוק .-15ו 14

 indecent assau!tל-שנקכעהמרכיהעונשזאת,עם . 27אישהשלוהן
שנקכעהמרכיהעונשואילומאטר,שנתייםהיהאישההואכשהקרכן

נבעההכזלמאטר.שנותעשרהיהגברהואכשהקרבן indecent assau!tל-

יטוזתכילהערבהולכןגרבים,יהיוגבריםעלהעברהמכצעיכימההנחה

והתפיטותהשניםכשנקפו . 28כמהותו indecentכ-שנתפטהומוטקטואלי

זו(כמיוחזהכיקורתגכרההשתנו,מיניותלהתנהגויותכנוגעהרווחות

 2003וכשנתהמיניות,העכרותחוקשלוהוראותיורוחוכלפיהפמיניטטית)

החוק . 1956משנתמקוזמורבורבאופןהשונהמיניות,ערבותחוקנחקק

לערבותההתייחטותאתהמאפייניםרביםוערכיםתובנותמכטאהחזש

עלהאיטורלענייננו, 29ואחתהעשריםהמאהכראשיתכאנגליהמיניות,

indecent assau!t עלכאיטורהוחלףמגונה")(ייתקיפה/מעשה! sexua 
assau!t כךס<:הוגזרוזהמינית"),(ייתקיפה

-אםערבהמבצעאיאזם ) 1 ( 3

כיאחרכאזםכמכווןנוגעהוא )א(

מינית,היאהנגיעה )כ(

לנגיעה,מטכיםאינוכי )ג(

מטכים.ש-כיטכירכאופןמאמיןאינואי )ז(

 ,הנטיכותככלהתחשכותתוךתוכרעטכירההיאאמונהאםהשאלה ) 2 (

מטכים.ש-כילווזאמנתעליאשנקטהצעזיםכללרכות

המיניצביונהאםיימינית"היאנגיעההחזש,לחוק 78טעיףפיעל

כבירור,מיניאינוהנגיעהשלצביונהשבומקוםהטביר.לאזםככזהרבור

הנאשם.מטרותפיעלאונטיטתיהפיעלתיקכעמיניותה"יי

כמיליםמאטר.שנותעשרהיא sexua! assau!tעלהמרכיתהענישה

עשרהיותר,לכלזינו,לכךהטכיםשלאבמימיניתהנוגעאזםפשוטות:

תשמשטעותו ,המיניתלנגיעההטכיםשהאחרוחשכטעהאםמאטר;שנות

אםלרברניטההואאםכלומר ,המקרהכנטיבותטכירההייתהאםכהגנהלו

לטעות.היהיכולטכירשאזםכאופןטעהזאתוככלהטכיםהזולת

מןבאנגליההפליליהמשפטיהשיחאתמשחררתהחזשההערבה

חזשותלהכריעהצורךמןאותוופוטרת(יימגונה") indecentהארכאיהמושג

הגנאי,טוגייתכלקריטריונים.אילופיועלמגונההיאהתנהגותאםלכקרים

גםהוכרעההיום.מטזרירזהרטת,מחלוקותועוררהרבותפרשנויותשגררה

כאיטוראו assau!tעלבאיטוריילכזומיניצכיוןכעלותנגיעותאםהשאלה

השנייה.האפשרותלטוכתהיאוההכרעה , indecentisexua! assau!tעל

כיןמאטרשנותעשרשלמרכיעונשקוכעהחזשהחוקהערבה,לחומרתכנוגע

לשםשנזרשהנפשיהיטוז ,כנוטףאישה.שהואוכיןגרבהואהערבהשקרבן

הקשורבכללרשלנותהופחתפלילית,מחשבההיהשבערבכערבה,הרשעה

היהאפשר 2003עזאחרות:כמיליםהמינית.להתנהגותהקרכןלהטכמת

להתנהגותוהטכיםלאהקרכןכישיזעמירק indecent assau!tכ-להרשיע

יזעשלאמיגם sexua! assau!tכ-להרשיעאפשר 2003שנתמאזהמינית;

 I}מטכיםאינושהקרכןולזעתלרברהענייןבנטיטתהיהוצריךיכולאך ,כפועל

כסוףלהלוראומיניתהטרזהלמניעתהחוקוכיומגונה"יימעשהאיסורכיוהקשרלהכהרת 15

 .המאמרשלראשוו")(ייחלקכיסעיף

 . 5ה"שלעילקמיר,ראו 16

ייקמיר,(להלו: ) 2007 (וחברתימשפטיישראליפמיניזםוחוה:אזםכבוזקמיראוריתראו 17

ממזי:רכפמיניסטיניתוחשליימוזלקמיראורית ; 87שלישי,פרקוחוה"),אזםכבוז

(זפנה 941ופמיניזםמגזרבמשפט,עיוניםוקולנוע"משפטעלוהחלתופיתוחוהצגתו,

 .) 2007עורכות,פוגץיוזנהכיטוויפעתיניסקי-רכי,דשלומיתכרק-ארז,

שלהמלאהכגרסההמופיעההסוגיהתקצירהואכאוהמוצגהראשוו-המשפטיהחלק 18

משפטיותסוגיותלפיתוחהמלא").ייהמאמר(להלו:יג)כהמשפטלהתפרסם(צפויהמאמר

שם.ראולמקורותוהפניות

 GLANVILLE L. WILLIAMS, TEXTBOOK OF CRIMINAL LAW 172 (2nd ed ., 1983 (ראו 19
 A. N. Mackesy, The Criminal Law and the WOlnan Seducer, CRJM. L.R .-ו

449 , 441 ) 1956 (. 
המשפטחזלהשניםעם . Batteryכמקורכונתההסכמתוללאכזולתנגיעהשלהעובה

עובתתוךאלנכלעההסכמהללאהנגיעהועכרת , Batteryכשםלהשתמשהאנגלי

(שמשמעותה Assaultה-שעכרתלכךגרמהזוהיסטוריהמסוגיה.לאחזוהפכה Assaultה-

אינומהםאחזשאףהתנהגותסוגישניהאנגלי,כמשפטמכילה,ייתקיפה")המילולית

המושגשלהרגילההמשמעותכיוזהפעריומית.היוםכלשווכמשמעותהתקיפהכמוכהק

Assault מקוםומראיזונקוזהלפיתוחקשיים.מעוררהמורככתהמשפטיתמשמעותווכיו

המלא.המאמרראו

20 Williams , עליריקההיאוויליאמסשמכיאנוספתזוגמה . 172כעמי , 19ה"שלעיל

אזם.

21 488 Regina v. Dungey, (1864) 4F & F 99 at 102, 176 ER 485, at . חופשיכתרגום

מהמקור.

 . The Journal of Criminal Lalv vol. 16, 1952, London, p .-89כמוכאהזיופסק 22
 . The Times, 30th Ju1y and 3,d August ,-1875כפורסםהוא

 , Mackesyראוהמקוכל,המשפטרחכיככלשהתפתחוכפיהעיקריות,הגישותלשלוש 23
 , 530כעמי , 19ה"שלעיל

24 ). Beal v. Kelley, [1951] 2 AII E.R. 763 (K.B.) (Eng . 
25 ). Offences Against the Person Act, 1861, c. 100 (Eng . מהמקור,חופשיכתרגום

26 ). The Sexual Offences Act, 1956, c. 69 (Eng . מהמקור.חופשיכתרגום

מהמקור).חופשי(כתרגוםכאישה" Indecent Assaultלכצעעכרהייזוכיקכע 14סעיף 27

אינו(ייפגומה") " Defective "שהיאואישה 16לגילמתחתאישהכיהסעיףקכעעוז

למוסכם,אותוותהפוך Indecent Assaultשלמעשהתכשיראשרהסכמהלתתיכולות

המכוצע Indecent Assaultלגכיאיסוראותוקכע 15סעיףמותר.כזהמעשהולכו

כגוב,

 . 228כעמי , 19ה"שלעיל , Williamsראוזוחקוקההכחנהעללכיקורת 28

29 ). Sexual Offences Act 2003, c. 42 (Eng . 
מהמקור,חופשיכתרגום , 3סישם, 30
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החזשהסעיףכיספקאין , Jנגזו!המושמעתהביקורתלמרותלהתנהגותו,

ואקזמיתמשפטית ,ציטריתבתמיכהוזוכהואחתהעשריםהמאהאתהולם

 ,קוזמומאשריותרשיעורלאין

גרמניהצרפת,ארצות-הכרית,קנדה,נוספות:משפטשיטות . 2

לחקיקהשקזםוכיווןהאנגלישבמשפטלזהזומההקנזיבמשפטההסזר

העונשיןלחוק 265סעיף ,השראהמקורלהשימשאף 2003שנתשלהאנגלית

Jהקנזי IIכיקובע 2 ) assault תקיפהII ( גםכוללתassault במובן)שלהמקורי

II הפחזהII ( וגםII ) battery נגיעהII ( שאי-אפשרקובעהסעיףמוסכמים,לא

התנג;ןהלאאוה/נכנעאםשהסכימה/שהסכיםכמיהקרבןאתלראות

בניצולאובתרמית ,באיומים ,בכוחכלפיה/כלפיושימושעקבאופח,דבשל

טענתשלמהימנותהנבחנתשבומקרהבכלכי ,הסעיףקובעעוזסמכות,

בסיסהיהאםלבחוןיש ,ה/הסכיםשהקרבןלחשובטעההנאשםכיהגנה

הענישהזו,לשאלההתשובהלאורההגנהבטענתולהכריעשכזולטעותסביר

 ,מאסרשנותעשרהיא sexual assaultעלהמרבית

 ,משלהפליליקוזהאמריקניותהמזינותמחמישיםאחתשלכלמאחר

בארצות-זולסוגיהתיהפלילההתייחסותאתזובמסגרתלסקור-אפשריא

המקובל-האמריקני-במשפטכיבהכללהלצייןאפשר ,זאתעםהרבית,

(כמומיניאופיבעלתנגיעהלרבות ,בזולתמוסכמתלאנגיעהכלהמסורתי

עלנלכזה ,רצויה)לאנשיקהאואישהשלבחזהאובאחוריהנגיעהלמשל:

גםזותפיסהפיעללנהוגממשיכותהמזינותמןחלק ,התקיפהערבתיזי

שנוסחפליליתחקיקהשלזגםשהוא , J4Model Penal Codeה- , JJכיום

 ,ומצמצמתקיצוניתלירבליתבגישההעשריםהמאהשלהשישיםבשנות

גישהשאימצומזינותאחרות,ערבותגםכמוהתקיפהערבתאתלתחוםהציע

 , 35ב IIוכיוגופנינזק ,פיזינזקשלקיומו ,בתקיפההרשעהלשם ,לזרושהחלוזו

 ,מעליבה ,פוגעניתתהיההנגיעהכיהזרישהבהוספתהסתפקואחרותמזינות

גורמתשאינהמוסכמתלאנגיעהשבהןבמזינות , J6כעוסהאוגסה ,מקנטרת

במסגרתנלכזותכאלהשהתנהגויותיש-תקיפהמהווהאינהשובגופנילנזק

הטרזהשלהעילהמאוזומוכרתמפותחתהאזרחיבמישוראחרים,חוקים

(אך ,עטזהשלבהקשרמתרחשתהאסורהההתנהגותכאשרבמיוחז ,מינית

 , J7וזיור)חינוךכמונוספיםבהקשריםגם

רוחו ,מושגיו ;המקובלהמשפטלמשפחתשייךהישראליהפליליהחוק

המעשהעברתאתלהביןלנסותישכךמשוםזה,מעולםנשאבווהגיונו

גםיכלצייןמעניין ,זאתעםהמקובל,המשפטעולםבהקשרהמגונה

חמשקובע 222-6סעיף :מיניתתקיפהעלאוסרהצרפתיהפליליהמשפט

שספרזומה ,זאתלעומת , J8אונסשאינו sexual assaultלמאסרשנות

אםרקרצוילאנייממעשהעלאיסורמכיל , 177בסעיף ,הגרמניהחוקים

 , J9בכוחשימושתוךנעשה

ישראל . 3

הישראליוהחוקהמנדטוריתהפקודה 3.1

החוקפקוזתאתי IIבפלשתינה-אטייהרבהמנזטרשויותקבעו 1936בשנת

האיסור 157בסעיףנקבע IIהמוסרנגזערבות IIשכותרתו 17בפרק , 40הפלילי

II - Indecent Act With Force בכוחשימושתוךמגונהמעשהII -ובסעיף

- IIסוריהאקבענ 158 Indecent Act Without Force ללאמגונהמעשה

שהואהסעיףשלחלקו ,זהמאמרשלזיונונושאשהוא- IIבכוחשימוש

שלבגופומגונהמעשהלבצעמנסהאושמבצעימכיקבעלענייננורלוונטי

מאסריםישנתזינו-באיומיםאובכוחשימושבלאאךהסכמתובלאאחר

מנתיניוחוסךאינוהמנזטוריהניסוח , 4אנגליות!לירותמאהשלבשוויקנסאו

IIהבעייתיתהמילהאת ) indecent מגונהII (, ואתהפרשנויותאתעמההגוררת

האנגליתבפסיקהביטויליזישבאו ,המקובלבמשפטשהתגלעוהמחלוקות

בשנתבחקיקההבעייתיהביטוילהחלפתוהביאוהחמישיםמשנותהחל

משנתיהאנגלהחוקכמושלא ,המנזטוריתהפקוזהכימעניין ,זאתעם , 2003

המבצעלבין IIהטרוסקסואלימגונהמעשה IIשמבצעמיביןמפלהאינה , 1956

II הומוסקסואלימגונהמעשהII יחסיתמאוזנמוךמרביעונשכולםעלומחילה

 IIהומוסקסואלימגונהמעשה IIלמבצעשניםעשרלעומתבלבזמאסר(שנתיים

 ,) 1956משנתהאנגליבחוק

הפקוזהאתהחליףאשרהעונשיןחוקאתהכנסתחוקקה 1977בשנת

החוקתוךאלהועתקוהמנזטוריותהערבותמרבית , 1936משנתהמנזטורית

ללאהמגונההמעשהאיסורבענייןגםהיהוכך ,קליםנוסחבשינוייהחזש

 , 42החזשלחוק 355בסעיףשנקבעבכוחשימוש

הישראליתהפסיקה 3.2

תיקיםבשלושההישראליהעליוןהמשפטביתפסקהחמישיםשנותבסוף

פ IIבע , IIהמגונההמעשה IIלערבתהמחייבתהפרשנותאתוקבעתקזימיים

190/ שהורשעמישלערעורונזון 4Jלממשלההמשפטיהיועץנ'סאלם 58

ונשךבפניהלהנשק ,בחורהחיבק IIהמערערמגונים:מעשיםשלושהבביצוע

חוזשבאותו :שנימעשהבכוח,שימושותוךרצונהנגז ,הימניתבלחייהאותה

 :שלישימעשה ,בכוחשימושותוךרצונהנגזאחרתבחורההמערערנשק

לרצונהבניגוזארצההפילה ,אחרתבחורהלנשקניסה 1958פרבוארבחוזש

44בכוחשימושתוך לשנתנגזרוזינומגונהמעשהבביצועהורשעהוא , 11

תקיפהשלערבהבביצועאשםאמנםזהכיטעןהמערערשלכוחובאמאסר,

) assault (, מהוויםאינםמעשיואך ,הפליליהחוקלפקוזת 248סעיףפיעל

II מגונהמעשהII , המחוזיהמשפטביתשלמנזטוריזיןפסקעלהסתמךהוא

אםמגונהמעשהלהיותיכולהאינהנשיקהכינקבעשבו , 1943משנתבחיפה

זומנזטוריתפסיקה ,יזאופניםכמו ,לנשקנהוגשבובמקוםמוטבעתהיא

מעשהפיהשעל ,האנגליבמשפטהתקבלהשלאהמיעוטזעתאתמבטאת

 , IIמגונה IIכלהיחשביכולאינולעשותונוהגיםומהוגניםריםיסבשאנשים

II מעשהרקהוא ,זוומצמצמתמוסרניתגישהלפי ,"מגונהמעשהII זוחהII 

בפסק ,לעשותוומהוגניםסביריםאנשיםשלזעתםעליעלהשלא IIמגעיל IIו

זוסמן ,גויטיין-העליוןהמשפטתיבשופטיזחואחזמעמוזפחותשלןיז

מגונהמעשהלהיותיכולההנשיקהכילנונזמה IIיכוקבעוזוגישה-ורבנזון

במקרההמנשק,שלחשקואתלספקאלאנשיקהלתתהיתהלאהכוונהאם

45המיניחשקולסיפוקשעשהמהעשהשהמערערספקאיןשלפנינו כך , 11

כלשלפיה , 1951משנתהאנגלית BeaZהלכתאתהישראליתהפסיקהאימצה

 ,כמגונותלהבינןשאפשרבנסיטתהתרחשאם IIמגונה IIללהיחשביכולמעשה

 ,הקרבןלהסכמתבניגוזלמשל

315פ IIבעגם / התעוררה 46ג'כארהנ'לממשלההמשפטיהיועץ 58

כזיתוךהשמלהקריעת ,משיכתה ,בכתפיהבחורהתפיסת IIאםהשאלה

המשפט 70



המשפטביתמגונה.מעשהאותקיפהמהוויס 47 "אותהלנשקנסיווהאבקות

והטיל ,מגונהבמעשהולאבתקיפההנאשסאתהרשיעבתל-אביבהמחוזי

שניס.לשלושתנאיעלמאסרחודשיושישהבפועלמאסרחודשייסעליו

אתוהמירהמדינהטענתאתקיבל ,אולשו ,נשיאומפיהעליווהמשפטבית

 'מגונה'מעשהייהמונח :הסבירזילרבגהשופט(בכוח).מגונהבמעשהההרשעה

 ,ושעתומקומואלאטלךאיוזהדבר .ומדויקתממצהלהגדרהנתוואינו

לאאך-המקריסשלהמכריערבובהמעשה.מטצעבההחרבהוהשקפות

שתהאייתכוזוועובדה ,מיויצרישליסודזהבמעשהמצוי-ממשתמיד

 . 48 "הנאשסעל-ידיבכוחהשימושמעצסמוסקת

/63פ"עבענייופירוטוביתרשובנדונהזונקודה היועץ Iנמי Iעג 58

(לרבותהמתלוננתשלבגופההמערעריסנגעוענייובאותו . 49לממשלההמשפטי

שלאביתהשלהמדרגותלחדרעירומהאותהשמשכולאחרוצווארה)חזה

שלבאינטרספוגעשהיהבאופולפעולממנהלמנועבכוונהאלא ,מיניבהקשר

שהתנהגותסכיוווכיבערעורוטענוהורשעוהסביניהס.משפטיבהליךזוגהבו

המשפטביתשופטמגונה.מעשהבביצועלהרשיעסאי-אפשרמיניצביוונעדרה

שההתנהגותמחייבאינו "מגונהמעשהייאיסורכיוקבעשבאגרנטהעליוו

התנהגות:סוגישלושהביוויהבחהואמיני.צביוובעלתהיתהרבשתוהנלכדת

לשסשנעשתהכיוווכמגונה "הממוצעהאדסייידיעלהנתפסתהתנהגות ) 1 (

 ;סאלםבענייוהמתוארתההתנהגותכמו ,הנאשסשלהמיניתתאוותוסיפוק

 ,טובהלמטרהנועדהאלמלאמגונהמעשהבהרואיסהיושהכולהתנהגות ) 2 (

עירומהאישהשלגופהתפיסת(למשלמגונהאינהולכו ,חייסהצלתכמו

טצעשבהסהמקריסאתכוללהשלישיהסוגיי ) 3 (הגג};מולקפוץהמאיימת

אופי ,בולטתבצורה ,הנושאותבנסיטתהמתלונושלגופוכלפיהתקיפהמעשה

הסתמךאגרנטהשופט . 50 "כזהאופימעשהלאותו ,איפוא ,והמקנות 'מגונה'

סוגכיוהכריעהתקופה,בתאנגליתמשפטיתספרותועל 51Beaiהלכתעל

מעשהייעלהאיסוררבשתהואאףנלכד ,לראשוובדומה ,השלישיההתנהגות

לאחלמגונהמעשהעלהאיסורכלומרמיני.צביוובעלאינואסאף ,"מגונה

גסאלא ,הנאשסשלהמיניתמטרתומשוסמגונותשהובזולתנגיעותעלרק

 .הקרבוהסכמתללאנעשותשהוזהבמובומגונותהוישנסיטתכאלהעל

אםגםחוקפיעללמגונההתנהגותלהפוךיכולהקרבןהסכמתהיעדר

מינית.מטרהבעלתאינה

פ"בע 1985בשנתשניס 26כעבורשובואושררהאומצהזופרשנות

616 / מעשיסבביצועהמערערהורשעשס , 52ישראלמדינת Iנפליישמן 83

פנימייסבאיבריסואף-בגופונגעכילהאמיושהוטעובנשיסמגוניס

לאהואאך ,רפואיתהייתהאמנסכוונתו ,למעשהגניקולוג.כרופא-

 ,גולדברגהשופטמפיהעליווהמשפטביתתקף.רפואירישיוובעלהיה

החמישיסמשנותהישראליתהפסיקהעלהסתמךב,ךהשופטובהסכמת

המשפטביתעמדתאתוקיבל ,אנגליתאקדמיתוספרותפסיקהעלוכו

מעשההמבצעכיתוכיחשהתביעהדורשהחוקאיוייפיהשעל ,המחוזי

בדרךמתקבלאוליזהמינית.ותאווהזימהשטוףיהאבכפיהשלאמגונה

בית . 53 "האישוסמיסודותיסודלהיותמחייבלאאךהדעת,עלכלל

המיניתמטרתוסמךעלככזהלהיקבעיכולמגונהמעשהכיאישרהמשפט

 ,המעשהשלהמגונותנסיבותיוסמךעל ,כזוכוונהבהיעדר ,אוהנאשסשל

הדיופסק ,זאתעסבתרמית.בגופולגעתנשיסשלהסכמתוהשגתכמו

 ,השארביובהסתמ,ךאשרלויוד'השופטשלמפורטתמיעוטדעתמכיל

המצמצמתהמוסרניתהפרשנותאתאימץ , 54Williamsשלעמדתועל

 :"מגונהיילמושג

מעשהכי ,לפסיקהובהתאסהחוקמטרתלאור ,כואסלקבועניתויי

לפיואשר ,גלויהמיניותשלאלמנטפניועלבוישאשר ,מעשההינומגונה

ייחשב ,הממוצעהאדסשלהצ,דמומתבונושלאובייקטיביותמידהאמות

 . 55 "צנועלא ,מוסרילא ,הגוולא

שלהיסודייכיוקבעהאיסורתחולתלצמצוסנוסףצעדהלךאףהשופט

ספקמשקייסאפילו ,ובהיעדרו ,העבירהמיסודותיסודהינומיניתכוונה

מעשהאפואלשיטתו . 56 "מגונהבמעשהלהרשיעמקוסאיו ,קיומובדרב

הוכחואס ,מכוערתהיאעצמההעובדתיתההתנהגותאסרקלמגונהייחשב

סשלמיוחדנפשייסודבהתקייסכלומר ,"מגונהכוונהיימתוךצעהיבשהנאשס

המלא.המאמרראולפירוט 31

32 265 . Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. s . 
33 ) 2003 ,. WAYNE R. LAFAVE , SUBSTANTIVE CRIMINAL LA\V 553 (2nd ed . 
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 . 554-553בעמ'שס, 36
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מנונהמעשהלעשותמנסהאוהעושהייכלמהמקור:חופשיבתרנוסהסעיףנוסחוזה 41

ע"יהסכמתוכשנתקבלהאואיומיס,אוכוחמבליאךהסכמתו,מבליאחראזסשלבנופו

המפתה,אוהמעשה,אתהעושהלאזסבנונעאוהמעשהשללמהותובנונעתרמיתמעשה

אומנונהמעשהכללעשותרוחכחולהאוכשוטהיוזעושהואאזסכללפתותמנסהאו

מאהשללקנסאוימיסשנתייסלמאסרצפויויהיהבעווןיאשסמנונה,מעשהכלבושיעשו

 . 1936לשנת 74מס'הפליליהחוקפקוזתלירות".

הסכמתובלאאזסשלבנופומנונהמעשהלעשות,המנסהאוייהעושה,הסעיף:לשוןוזו 42

המעשהמהותלנכימרמהבזרכיהסכמתושהשינאובאיומיס,אובכוחשימושבלאאך

בשכלו,אובנפשולקוישהואביוזעיןאזס,לפתותמנסהאומפתהאוהעושה,מיהותאו

הנוסחשינויילמעטשנתייס."מאסר-זינומנונה,מעשהבושייעשהלהניחאולעשות

במקוסקנסלהשיתהיהאפשרהמנזטורישבנוסחהואהיחיזהממשיההבזלהקליס,

 . 1977משנתבנוסחמופיעהשאינהחלופהמאסר,
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מיעוט)בזעת ,כאמור(שנותרה,זומצמצמתגישהלצז .פסולהמיניתכוונה

הבאיס:המענייניסהזבריסאתגסלויןזבהשופטאמר

II המקיימות ,עבירותהינן ,זהבפרקהמצויות ,העבירותמןניכרחלק

המיוחזותובתיבנסראההמחוקקאולס ,פהיהתקעבירתסוזותיאתגס

 ,הגוףשלמותשלהערךעלנוסףמוגןבערךפגיעהאלהעבירותהמאפיינות

שבנוסףבכ,ךמאופיינותאלהעבירות .המוסרעלשמירהכינהאותוהערךהוא

באירביובצניעותו,פוגעותהן ,בקורבןפיסיתפגיעהמהוותשהןכךעל

רובזמוסיפיסאלהגורמיסבכבוזו.ופוגעותאותומשפילותהאינטימייס,

הסימןמטרתהמחוקק.בעינייותרלחמורהאותהוהופכיסלעבירהנוסף

המכונההתנהגותמפניאותההמרכיביסהפרטיסועלהחרבהעללהגןהינה

אתולמנועהסכמתסללאמינייסלאובייקטיסהפיכתסלמנוע ,מוסריתבלתי

 . 57I1מיניותלמטרותניצולס

החוקושינוילשינויהצעות 3.3

לתיקוןחוקהצעותשתיהמשפטיסמשרזניסח-1986ו 1980השניסבין

אתולהחמירהמיניותהעברותאתלעזכן ,לכאורה ,שנועזו 58העונשיןחוק

תחולתאתמאוזלצמצסהציעוההצעות ,למעשהבגינן.הענישהמזיניות

נשיקותמתחולתולהוציאהוצעהשארביןמגונה.מעשהשלהפליליהאיסור

מעולסאלההצעותואולס . 59רגילותכתקיפותאלהאתולהגזיררצויותלא

נתקבלהלאהמצמצמתשגישתןהיאהזברמשמעות .חקיקהלכללהגיעולא

 .המחוקקיזיעל

 , 1988בשנתבכנסתלבסוףשהתקבל- 6°22תיקון-לחוקהתיקון

זכההואגס ,זאתעסלו.שקזמוהחוקמהצעותמהותיבאופןשונההיה

החזשההענישהרמתכיקבעאשרהעליון,המשפטביתמצזקשהלביקורת

 . 6החוק!אתולתקןלשובהמשפטיסלמשרזוקראמזינמוכה

 . 62העונשיןלחוק 30מספרבתיקון ,שובהחוקתוקן 1990בשנת ,ואכן

בתיקוןשהוכנס ,"מיניתתקיפה IIבמושגהשימושאתביטלהחזשהנוסח

(ושאינותקפההסכמהעליונתקבלהשלאמינימעשהכלוהגזירושב ,הקוזס

לנוסחלשובבמקוס ,זאתעס . IIמגונהמעשה IIכהקרבן)לגוףחזירהכולל

לבין IIבכוחשימושתוךמגוניסמעשיס IIביןבהבחנהולהסתפקהמקורי

II סוגיסכמהביןהחזשהנוסחהבחין ,"בכוחשימושללאמגוניסמעשיס

האינוסלאיסורבזומה ,חומרתסמיזתפיעלמגוניסמעשיסשלשוניס

מובהקחקוקקישורנוצרכךחומרתס.פיעלאינוסשלשוניססוגיסהמזרג

ובין ) IIמגוניסמעשיס II (חזירהכוללותשאינןמיניותערבותשלשורהבין

הואנוסףחשובחיזוש .) IIאינוס II (חזירההכוללותמיניותערבותשלשורה

הוא IIמגונהמעשה IIמעתהבחוק. IIהמגונההמעשה IIשלהמרחיבההגזרתו

II זוהיהקרבן.הסכמתללאשנעשה "מינייסביזויאוסיפוק ,גירוילשסמעשה

באירביסלנגיעותהאיסורתחולתאתמצמצמתשאינהביותררחבההגזרה

II מוצנעיסII -גופנייסלמגעיסאו- 1988משנתהתיקוןבעקבותשהיהכפי

 ,החזשהההגזרהפיעלמגונות.ולתנועותמינייסלמגעיסאףאוסוגמכל

ביזויאוסיפוק ,גירוילשסנעשהאס IIמגונהמעשה IIלהיותיכולמעשהכל

 ,הסכמהללאשניתנהנשיקהכלכוללתזוהגזרההזולת.הסכמתוללאמינייס

לכך.הסכיסשלאאחראזסבנוכחותהנאשסשלאוננותמעשהגסכמו

במגמתהמשיכו-2001ו 2000השניסמן-6461ו 6356מספרתיקוניס

סוגישלהאיסוריסקשתוביןמגוניסמעשיסשלהאיסוריסקשתביןההתאמה

65מספרתיקוןאינוס. להתנהגותבנוגעמפורטותהוראותהוסיף 2003משנת 77

שלהנוכחינוסחו ,הללוהתיקוניסכלבעקובת . 66למטופלונפשימטפלביןמינית

כזלקמן:הואהעונשיןלחוק 348בסעיףהמגונההמעשהאיסור

מגונהמעשה . 348 "

עז ) 2 ()א( 345בסעיףהמנויותהנסיבותבאחתבאזסמגונהמעשההעושה )א(

 • 67שניסשבעמאסר-זינוהמחוייביס,בשינוייס ,) 5 (

עז ) 1 ()ב( 345בסעיףהמנויותהנסיבותבאחתבאזסמגונהמעשההעושה )ב(

 . 68שניסעשרמאסר-זינו ,המחוייביסבשינוייס ,) 5 (

כאמורבנסיבותשלאאךהסכמתובלאבאזסמגונהמעשההעושה )ג(

שניס.שלושמאסר-זינו ,) l(גאו )ב( ,)א(קטניסבסעיפיס

לחץאמצעיהפעלתאובכוחשימושתוך )ג(קטןסעיףלפיעבירהנערבה ) l(ג

עורבשלזינו ,זולתוכלפיאוהאזסכלפי ,מאלהבאחזאיוסתוךאו ,אחריס

שניס.שבעמאסר-העבירה

שניסעשרהארבעלושמלאוקטיןשהואבאזסמגונהמעשההעושה ) 1 ( )ז(

מאסר-זינו ,שירותאועבוזההשגחה,חינו,ך ,מרות ,תלותיחסיניצולתוך

 .שניסארבע

לושמלאובאזסמגונהמעשהשעשהנפשימטפליראוזהקטןסעיףלענין ) 2 (

שבההתקופהבמהלך ,שניסשמונה-עשרהלומלאווטרסשניסעשרהארבע

יחסיניצולתוךהמעשהאתעשהכאילו ,יזועלנפשיטיפולאזסלאותוניתן

החלווהמעשיס ,שניסעשרהששלאזסמלאואסתחוללאזוחזקה iתלות

 iזוגיקשרבמסגרתהנפשיהטיפולשלתחילתולפני

מגונהמעשהשניסעשרהשמונהלושמלאובאזסהעושהנפשימטפל ) l(ז

 .שניסשלושמאסר-זינו ,א(ב) 347בסעיףהמפורטותבנסיובת

מרותניצולתוךשניסעשרהשמונהלושמלאובאזסמגונהמעשההעושה )ה(

 .שנתייסמאסר-זינו ,בשירותאועבוזהביחסי

 • IIמינייסביזויאוסיפוק ,גירוילשסמעשה-מגונה'מעשה' ,זהבסימן )ו(

מעיזות 1990-1988בשניסהחקיקתיהרוחבהלךהללוהרבותהתהפוכות

במשמעותוהקשורותשאלותשלגזולהבקשתמעמיקההתחבטותעל

עלחותסכלהותירושלאכמעטהן ,זאתלמרות .הפליליהאיסורשלהראויה

מסוףהוותיקותההלכותאתולפתחלצייתהוסיפהזוהישראלית.הפסיקה

מגונהמעשההשמוניס.משנות 69פליישמןהלכתבצירוףהחמישיס,שנות

והוא ,הסכמתוללאבנוכחותואוהזולתבגוףשנעשהכמעשהבעקביותפורש

אוטונומיהשלתחושה ,מיניתזהות ,מיניותעסלקשרושמקובלבאופןובפוגע

אלא ,מיניתתאווהמתוךפעלשהנאשסנזרשלאמיניות.עצמיתושליטה

הערכיסעסכמיני.לאפיינושאפשרצביוןבעלתהייתהבקרבןשהפגיעהרק

שלשליטתונמניס:המגונההמעשהאיסוריזיעלכמוגניסבפסיקהשהוצגו

שלוהאזסכובזלכולומעלוהמיניתתיהגופנשלמותו ,גופובצנעתאזס

אחרות:במיליסשלו.המיניתבאוטונומיהמתבטאיסשהסכפי ,וחירותו

לאולקשרו ,מרחיבבאופןהמגונההמעשהאיסוראתלפרשהוסיפההפסיקה

בתוך .וחירותוהאזסכבוזשלהערכיסעולסעסאלאמוסרנייסערכיסעס

מגוניס.מעשיסלהוותיכולותכפויותשנשיקותושובשובנקבעכך

341פ IIבע ,למשלכך /  1998משנת 70עובזיה Iנישראלמזינתא) II(ת 98

את "בזק"חברתעובזתפס ,במשרזועובזהפגישתבמסגרת ,שבומקרהנזון
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שפתיהעלאותהונישקעמהשיחהשלזקותעשרלאחרהמתלוננתשליזה

נשיקות,שלושעוזממנהביקשהואבנוטף,המפורשת,התנגזותהלמרות

השתכנעהלאהתיקאתששמעההשלוםמשפטבביתהראשונההערכאה

להשיגהנאשםשלכוונהעלמעיזותהאירועעובזותכיטבירטפקלכלמעל

יחיזהשנשיקהטרבהמשפטביתאותו,זיכתהולכןמיני,ביזויאוטיפוק ,גירוי

גיפוףאוחיטקאליההתלוושלאבמשרזשולחןשלהשנימצזושניתנה

במעשהלהרשעההנזרשתהמיוחזתהכוונהעלמעיזהבהכרחאינה ,נוטף

לחוק 26מטפרתיקוןהצעתשלההטרבזרביעלהטתמךהמשפטביתמגונה,

ביתטרבעוזמינית,ערבהלהוותיכולהנשיקהאםטפקוהטיל , 71העונשין

ביתלהרשיעו,היהאפשרתקיפה,בערבתהנאשםהואשםאילוכיהמשפט

כיוקבעהמזינהערעוראתקיבל ,ערעורכערכאתביושבוהמחוזי,המשפט

עלניתנתהייתהלאהנזונותבנטיטתחרביתשנשיקהמלמזהחייםניטיון

נוטפות,נשיקותלשלושוזרישההמנושקתשליזההחזקתתוךהשפתיים

המשפטביתהטתמךשעליהןהחוקהצעותכיהבהירשלערעורהמשפטבית

לאשמעולםלנוטחשהתייחטוכיווןהחוקלפרשנותרלוונטיותאינןקמא

מאזבישראלהפטוקהההלכהכיהמחוזיהמשפטביתהזכירעוז ,נחקק

 ,מגונהמעשהשלמיניתערבהלהוותבהחלטיכולהשנשיקההייתהומעולם

נהפךאלהכלטמךעל , 72פליישמוובענייןסאלםבענייןהזיןלפטקיוהפנה

פטק ,)א( 348טעיףפיעלבכוחמגונהמעשהבביצועהורשעוהנאשם ,הזיכוי

 ,פעםאחרפעם ,וקובעתהשבה ,בפטיקהוהחלטייציבקומזגיםזהזין

מגונהמעשהלהוותיכולההטכמתהללאלקרבןשניתנהכפויהנשיקהכי

 , 7Jהעונשיןלחוק )ג( 348בטעיףהקבועהאיטורפיעללהרשעהולהוביל

זובנקוזהההלכהשכןערעור,לערכאותמגיעיםשאינםכמעטאלהתיקים

 , 74נהפכהלאומעולםרבורה

אתלהעמיזהוחלטשבמטגרתו ,וההלכתיהחקוק ,המשפטיההקשרזהו

השלוםמשפטביתנגזו,הפליליהאישוםנזוןבמטגרתוואשר ,לזיןרמוןחיים

במקרהואמנם ,עליהןוהטתמךלעילהמוזכרותההחלטותאלפנהבתיקשזן

היוהאחריםהמקריםבמרביתואילואח,דקצראירוערקנזוןרמוןשל

 ,מוטכמיםלאמעשיםשליותררחבהממטכתחלקמוטכמותהלאהנשיקות

כלומר ,נשיקותנזונוהאחריםבמקריםנשיקות,שלשונהבטוגמזורבאולם

 ,ביותרהחמוריםובמקרים ,אלמוניתשלעורהעלפלונישלשפתייםמגע

נזונהלארמוןחייםשלבעניינוהמתלוננת,שפתיעלהנאשםשלשפתיומגע

שפתייםאובעורשפתייםבעור,עורשלממשק ,השקהשלבמשמעותנשיקה

פולשניתהתנהגותזוהיהפה,חללתוךאללשוןשלהחזרהאלאבשפתיים,

מאשר-האזםוכטזהפרטיותהאוטונומיה,חילולמבחינת-יותרוחמורה

רקעעלהמקרים,במרביתהישראליתהפטיקהזנהשבההעור,עלנשיקה

להרשיעוהשיפוטיתההחלטהגםכמולזין,רמוןאתלהעמיזההחלטהזה,

היושלארקלא ,העונשיןלחוק )ג( 348טעיףלפימגונהמעשהבביצוע

הכרחיותכמעטהיואלאואופן,צורהבשוםחריגותאומהפכניותתקזימיות,

קלזווקאאלאכבז,היהלאהשרעלשהושתהעונשגםמאליהן,ומובנות

 , 7Sקוזמיםלמקריםבהשוואה

ערבותרקעעלמגונהמעשהשלהישראליהאיטורבחינתלטיכום,

החוקשנוקטמעשה"ייהמילה ) 1 (כי:מלמזתהאנגליהמקובלבמשפטזומות

(ואשרהאנגליבחוקהמופיעה "תקיפהייהבעייתיתהמילהמןטובההישראלי

המילה ) 2 (הישראלי);בחוקגםרבורולאעקבילאבאופןבערבהופיעה

 ,בהירותחוטרשלמטעניםעמהנושאתהישראליבחוקהמופיעהיימגונה"

טובמוטרניות;עולםהשקפותשלוניחוחמחלוקותמטובכות,פרשנויות

וטובבאחרת, 2003בשנתזומילהשהמירההאנגליתהמשפטשיטתעשתה

הפטיקהזאת,כללמרותהוא,אףכןיעשהאםהישראליהמשפטיעשה

מעשהאיטורכילהבהירכזירבותעשו-החקיקהואפילו-הישראלית

אלא ,מוטרניאינושלוהרציונלזאת,ועםמובן,בכלהיקףרחבהואמגונה

שהואמינייםלמעשיםחשוףלהיותשלאאזםכלשלזכותועללהגנהמחויב

יזיעלהמוגניםהערכיםכיוקבעהשבהעזכניתפטיקהבהם,חפץאינו

 oהקבועהמרביהעונש ) 3 (וצנעתו;פרטיותווחירותו,האזםכבוזהםזהאיטור

 , 457בעמישס, 57

(תיקוןהעונשיןחוקוהצעת 388ה"ח ,-1980התש"ס ,) 14מסי(תיקוןהעונשיןחוקהצעת 58

 , 303ה"ח ,-1986התשמ"ו ,) 26מסי

המלא,המאמרראווביקורת,זיוןהחוק,הצעותשלמפורטתלהצגה 59

 , 62ס"ח ,-1988התשמ"ח ,) 22מסי(תיקוןהעונשיןחוק 60

 ,) 1989 ( 393-392 , 388 ) 4מג(פ"זישראל,מזינת Iנמזרחי 63/89ע"פ 61

 , 196ס"ח ,-1990התש"ן ) 30מסי(תיקוןהעונשיןחוק 62

 , 2639ה"ח ,-2000התש"ס ) 56מסי(תיקוןהעונשיןחוק 63

 , 3007ה"ח ,-2001התשס"א ,) 61מסי(תיקוןהעונשיןחוק 64

 , 3166ה"ח ,-2003התשס"ז ,) 77מסי(תיקוןהעונשיןחוק 65

 ,) 1ו-(ז ) 2 ()ז( 348קטניםסי 66

 ) 5 (-) 2 ()א( 345סי 67

המעשה;מהותאוהעושהמיהותלגביבמרמהשהושגההאשה,בהסכמת ) 2 (

אובהסכמתה;אףשנים,עשרהארבעלהמלאושטרםקטינההיאכשהאשה ) 3 (

לתתממנההמונעאחרמצבאוהאשה,שרויהבוהכרהחוסרשלמצבניצולתוך ) 4 (

חופשית;הסכמה

הליקויבשלאומחלתהבשלאםבשכלה,לקויהאונפשחולתהיותהניצולתוך ) 5 (

חופשית;הסכמהלבעילההסכמתההיתהלאבשכלה

 ) 5 (-) 1 ()ב( 345סי 68

 ,) l) ,(2 ()א(קטןבסעיףהאמורותובנסיבותשניסעשרהששלהמלאושטרםבקטינה ) 1 (

 ;) 5 (או ) 4 (

קר;אוחםבנשקבאיום ) 2 (

הריון;אונפשיתאוגופניתחבלהגרימתתוך ) 3 (

אחריו;אוהמעשהבזמןהמעשה,לפניבאשה,התעללותתוך ) 4 (

מהם,אחזיםאואחזביזיהאינוסלביצועעמויחזשחסואחריסאואחרבנוכחות ) 5 (

 , 52ה"שלעילפליישמן,עניין 69

המר,זיבייזר,איסלינר,זישופטים ,) 1999 ( 3700 ) 2 ( 99תק-מח 70

 , 58ה"שלעיל 71

בהתאמה,-52ו 43ה"שלעיל 72

 ) 2003 (פורסס)(לארמוןסיאני Iנישראלמזינת 3223/98רחי)(שלוםת"פלמשל:ראו 73

 ) 1 ( 05תק-שלציו,מורי Iנישראלמזינת 8067/02ת"א)(שלוםת"פפינשטין);הרן(השי

 1960/03רחי)(שלוםת"פרייך-שפירא);זורית(השימוריציו)עניין(להלן: ) 2005 ( 24755

ת"א)(שלוםת"פסק);גזעוו(השי ) 2005 ( 14579 ) 2 ( 05תק-שלאיוב,בן Iנישראלמזינת

קאפח),ציון(השי ) 2006 ( 665 ) 1 ( 06תק-שלשקזי, Iנישראלמזינת 3008/05

ראומרחיביחסכלפיהסנוקטתשהפסיקההמגונההמעשהעסתשלנוספיסלהיבטים 74

המלא,המאמר

הנאשםלמשל,חמיאלבענייןמתפרסמים,אינםהםלרובשכןרבים,זיןגזרילמצואקשה 75

עסוהמבוגר,גילובשלבוהתחשבהמשפטביתהמתלוננת,שלעורהעלבנשיקההורשע

חוזשים 3עליווגזרזינו,גזירתועזהעסהביצועמיוםעברושניםששלושוהעובזההנקי

מוסרשלעברהיעבורשלאש"ח) 4,000סך(עלוהתחייבותש"ח 1,000שלפיצויתנאי,על

 2006 ) 2 ( 05תק-שלכהן, Iנישראלמזינתק"ג)(שלום 1028/03ת"פבענייןשנתיים,במשך

עלמגונים,במעשיםמורשעיםעלשהוטלוזיןגזרירשימתמירזאביהשופטמונה ) 2005 (

המקובל,העונשהםוקנסתנאיעלמאסרבצירוףשירותעבוזותזו,רשימהפי
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במשפטהקטעזהמאשרשיעורלאיןקלמגונהמעשהעלהישראליבמשפט

הנפשיהיטוד ) 4 ( ;החמרתואתלשקולמקוסויש ,מקבילותערבותעלהאנגלי

יותרהתביעהעלמכביד ,מגונהמעשהבגיןלהרשעההישראליבחוקהנדרש

שלהרפורמהמאזבאנגליהמקבילותבערבותהנדרשהנפשיהיטודמאשר

זו.בנקודהגסשינוילשקולמקוסישולכן , 2003שנת

מיניתהטרדהלמניעתהישראליהחוקכילהבהירמקוסישזהחלקלטיוס

המטורתיממקומוהוציאוולאמגונהמעשהעלהפליליהאיטוראתשינהלא

כלכיקובעמיניתהטרדהלמניעתלחוק ) 2 ()א( 3טעיף ,זאתעסהעונשין·בחוק

בגדרהסהעונשיןלחוק-349ו 348בטעיפיסהמפורטיסהמגוניסהמעשיסטוגי

מעניקההיא ,הערכיבמישור )א(כפולה:משמעותזולקביעהמיניות.הטרדות

החוקשלערכיועלהמטתמךעדכנירציונלמגוניסמעשיסשלהפלילילאיטור

ביןושוויוןלפרטיותזכותו ,חירותו ,האדסכבודשהס:מיניתהטרדהלמניעת

מיניותכהטרדותמגוניסמעשיסהגדרת ,המעשיהמשפטיבמישור )ב(המינ;םי

לחוק 6טעיףפיעלאזרחיותבתביעותפיצוייסבגינסלתטעאפשרכימשמעה

זכויות-עטדהיחטיבמטגרתהיאההתרחשותואס ,מיניתהטרדהלמניעת

הטרדהלמניעתהחוק :אחרותבמיליס .זהלחוק 7טעיףפיעלהעטדהמיני

קבעהואאך ,מגוניסמעשיסשלהפליליהאיטורבענייןדרבשינהלאמינית

גסבגינסלתטעמאפשרוהוא ,"מיניתהטרדה IIמהוויסמגוניסמעשיסכי

היאההתרחשותכאשרעטדהדיניבמטגרתבהסולטפלאזרחייסבהליכיס

שהמתלוננתכיוון ,רמוןפרשתשלהמטויסבהקשר .עטדהיחטיבמטגרת

למניעתלחוקנזקקהלאהיא ,כןועשתההפליליבאפיקרקלבחורהודרכה

במישור ,זאתעסהעונשין.חוקבמטגרתהתנהלכולווההליך ,מיניתהטרדה

התלונהכימשמעהמיניתהטרדהלמניעתלחוק ) 1 ()א( 3טעיףהוראת ,הערכי

הטרדהביצעהואכיטענהגס ,בו-זמנית ,מהווהמגונהמעשהבגיןרמוןנגד

שבוצעהמעשהבגיןנזיקיןפיצויילתטעהמתלוננתתרצהאס ,כןכמומינית.

 .מיניתהטרדהלמניעתהחוקפיעלכןלעשותתוכלהיאבה,

-המוסכמה""זןהוןשנן: pחלב.
החברתןות-התרבוןותהמוסכמותאשכול

הרלוונטןות
שלמבוטללאמטפרמכילההישראליתהחרבתית-התרבותיתהמציאות

האיטורעסבמפורשאותןלקשרבהכרח,מקובל,שלארווחותמוטכמות

אתחושףמוטכמותאותןשלביקורתיניתוחואולס ,מגונהמעשהשלהפלילי

במשפטהנדוןהפליליהאיטורשלולהתקבלותולפרשנותושלהןהרלוונטיות

שהןיש ;שוניסואוכלוטיותמגזריסבקרברווחותהללוהמוטכמות .ובחרבה

וישאחדבקנהעולותשאינןיש ;זואתזומשלימותואףזועסזומתיישבות

הישראליתבחרבהמתקיימותכולן ,זאתעס .במובהקבזוזומתנגשותשהן

הציטריבעיטוקהנדון.בהקשררלוונטיותלכולןולכן ,תתי-תרטיותיהעל

ייתכן .גדולהבעצמהביטוילידיאלהמוטכמותכללבאורמוןבפרשת

הפרשהטביבהציבוריתלטערהשתרמוהןהגדולהושונותןהרבשמטפרן

הדרביסשמרביתמכיוון ,היריעהקוצרמפאתרביס.חודשיסשככהשלא

המוטכמותמןבחלקבדיוןשהרחבתיומכיווןהישראלילציבורהיטבמוכריס

המוטכמותשלבלמתמציתיבאזכורכאןאטתפק , 76אחריסבמקומותהללו

 .הרלוונטיותהחרבתיות-התרבותיות

עצמההמיניותלגבימוסרניותמסורתיותמוסכמות . 1

 ,זומוטכמהפיעל .תועבה"היאיימיניותמוסרנית:מסורתיתמוסכמה

 ,נשואיסזוגבניביןשלאהפרט,בצנעתשלאהמבוטאיסמיניותשלגילוייס

פוגעיסהס ;"מגוניסמעשיס IIו IIכיעור II ,"תועבה"בבחינתהס ,בכללאו

 . 78להוקיעסויש ,הציבורשל honor)77 (כבודוובהדרתהציטריבמוטר

נשיםשלתומתןעללהגן"ישמשלימה:מוסרניתמסורתיתמוסכמה

הדרתבעלותהןוחטודותצנועותנשיסזו,מוטכמהפיעלוחסויות".צנועות

צנועהבאישהמינימעשהשמבצעמי .ככאלההחברהלהכרתוראויותכבוד

משפחתהושלשלההכבודבהדרת ,בתומתהפוגערעייתושאינהוחטודה

מלואאתלהפעילהחברהעלחובה .כולההקהילהשלהמוטריובחוטנה

 . 79כאלהפגיעותמפני-עצמהועל-הצנועותנשותיהעללהגןכדיעצמתה

מעשהשלהפליליהאיטורעסאחדבקנהעולותאשר ,אלהמוטכמות

ושמרניות)(דתיותמובחנותקטצותשלבשיחמרכזימקוסתופטות ,מגונה

זהבקרבשלא(ודאיהישראליהציבורמרביתבקרבפופולריותאינןאך

 .החילוני)היהודי

אמינותהלחוסרשנוגעותמסורתיותפטריארכליותמוסכמותאשכול . 2

מיןעברתעלמתלוננתשלולאשמתה

קבוצות.לשתיהנשיסאתלחלקרטתפעמיסנהוגהפטריאכליבעולס

בהתנהגותןנורמטיביותכלומר ,וחטודותצנועותנשיסכוללתהאחתהקבוצה

הןולכן ,גרביסשלהמיניתבהתייחטותסחפצותאינןאלהנשיסהמינית.

נשיס .כאלההתייחטויותיאפשראויזמין ,יעודדשלאבאופןלנהוגיודעות

עליהן.מתלוננותואינןרצויותלאמיניותמהתייחטויותטובלותאינןאלה

אשר ,צנועהולאמיניתשהתנהגותןנשיסכוללתהאחרתהקבוצה ,לעומתן

שאינןמיניותהתייחטויותואין ,גרביסשלמיניותבהתייחטויותחפצות

על-מיניתאליהןלהתייחטגרביסומגרותיוזמותכאלהנשיסלהן.רצויות

קטמיס"והפעלתפיתוישלטכניקות ,פרוטקטיבייסוהתנהגותלבושידי

מגיביס ,טבעסמעצס ,גרביסעצמן.עלאלההתייחטויותומביאות- "נשייס

בלתיוכמעטגרביתטבעית,תגובהעבורסזוהי ;להסונעניסאלהלגירוייס

גרביסעלוטופלותמעשיהןאתמכחישותהמדיחותשהנשיסישאךנמנעת.

התנהגותןעלאשסרגשות ,התחטדותמתוךזאתעושותהןשווא;האשמות

ללכוד IIהצליחולאאס(בייחודהגרביסכלפינקמנותאוהפרוטקטיבית

מיניותהתייחטויותעלהמדווחותנשיס .לאנחות)ונזנחו "רבשתןאותס

הטופלות ,ומדיחותצנועותלא ,מיניותנשיסבהכרחהןלהןרצויותשאינן

 . 8סאמינותלאגסהןולכן ,הגרביסעלשוואהאשמות

באוהוא ,היוסגסהחרבותבמרביתמאודונפוץרווחזהמוטכמותאשכול

ערבותעלמתלוננותכלפיומאשיסמפקפקחשדני,ביחטובוטהמפורשביטוילידי

שלרחבההגנהמעניקהואמיניות.והטרדותמגוניסמעשיס ,אונטלרטת ,מין

II חפותחזקתII רצויות.לאמיניותבהתייחטויותהמואשמיסלגרביסתרבותית

כסמלצעירות)(בעיקרלנשיםהמתייחסותפטריארכליותמוסכמות . 3

(לגברים)סטטוס

מושאהן ,ופוריותצעירותבמיוחד ,נשיס : 81גבר"לראשרחמתיםיירחם

 ,רטתפטריארכליותבחרבותגרביס.בידי IIכיבוש IIוללתחרותויעדלתשוקה

המשפט 74



נשיםשלהמיני "בושןיכיי ,הגרבשל ) honor (כבודוהדרתאתהמקדשות

הדרתלוומקנה "כובש"ההגרבשלעליונותוועלאונועל ,גרביותועלמעיד

שועים ,מנהיגים ,מצביאים(כמוייחוסרמיאנשים .מתחריולעומתכבוד

מטילהוכמעט-פריווילגיהלהםהמקנהכבודמהדרתםינהנועשירים)

צעירותנשים "לצרוך"ו "לנכס","לאסוף"-מעמדםכלפי "מחויבותייעליהם

נהנהלמשלהמלךשלמהכך .עליונותםאתומנציחמביעאשרסטטוסכסמל

רב-עצמה)בין-לאומימעמדבעלכמלך ,"מחויבייהיה(וכמעטהזכותמן

למעמדוחיוכסמלכראיהשימשוהןוכפילגשים.כרעיותנשיםאלףלולקנות

בתקופותגםולהנצחתו.לכינונו ,זהמעמדליצירתכאמצעיולמעשה ,הרם

כללעצמםוניכסו ,שלמהכמוומצביאיםמנהיגים ,מלכיםנהגויותרמודרניות

עליונותםאתהביעובכך .אחרלגרבנשואההייתהאםגם ,בהשחשקואישה

הגרבים.לשארחסיב

בחרבותזקו":לארקזקו,לאיירק-משלימהפטריארכליתמוסכמה

אהבהעלאמנםחולמות ,צעירות)(בעיקרנשיםכילהאמיןמקובלרטת

מסורתיבאופן(המתגלמתהפטריארכיהדיןאתעליהןמקבלותאך ,רומנטית

מטגרים(לרובכטדהדוריגרביםשללדרישותיהםנענות ,האב)בשלטון

הקבלהמזבחעלמעלותשהןקרבןהואלבןשרבון .להםומתמסרותמהן)

הכנועה ,תיהפסיבהתנהגותןי.ההגמוניהפטריארכלהסדרעםוההשלמה

שימשהזומוסכמה .יהחברתהסדראתומנציחהמבטאתוהמקבלת

 ,כאבשביטאוהפטריארכליהעולםרחביבכלאמנותיצירותלריטאבסיס

בשירולשמועאפשרהערביתבתרבותזולמוסכמההד .והשלמההתקוממות

פותרהוהשיטהיי :"בלילהולאביוםלא"ביאליקנחמןחייםשלהעממי

 / /?חתנייהיהומימי /אני:אשאלהשיטהאת /עתידות.היאומגידה /חידות

אם /,שבילויעבורהבמרכבה /?מליטאאוהמפולין /-שיטהבואיומאין

 /אובהלאאז ,אשמעלאאז /טובהשיטה ,זקןשמא ] ... [ / /בתרמילו?במקלו

לאאך /ואשקןאפוללרגליו / /תתנני.אלזקןוביד /-המיתנילאביאומר

 ,הרומנטייםחלומותיהלמרותכימביניםהשירקוראיי!זקןלאאך ,זקן

לזקןותינשאהפטריארכיהשלטוןואתהאבמרותאתעליהתקבלהצעירה

עליהתקבלבכךכטדו).הדרתאתולהפגיןלכונןכדיהשאר(ביןבהשיחשוק

ותחזקם.ההגמוניהערכיאת

ואיסטיות Iמצישראליותמוסכמות . 4

הארוטיקהידיכועלבספרהצעיר":שאתהו"סימוהכל"זהייזיונים

בן-אמוץדןפרץהשבעיםבשנותכיצדבן-אריניצהמתארת 82בישראל

אתוהפך ,הציוניהמיניתעותיהצנטאבואת ]"הכללאזהזיוניםיי[בספרו

ונהנתן.מיניאםכיוסגפןתמיםעודלאראשו:עלהצרבדימוי

החדשהצרבמפגין ,והמסוגרהביישןהצרבשלהנושןלדימויבניגודיי

הנזיריבמועטההסתפקותלערךבניגוד .צורותיוכלעלממיןגלויהה~אה

המיניותמןלחששבניגוד .כלליתהדוניסטיתנהנתנותשופעהוא ,הערבשל

בן[שלשלוהצרב ,החדשליהודיראוישאינועיסוק ,בההעיסוקמןולרתיעה

 . 8J "בתחוםוהצלחותיובמיןהעיסוקבזכותיותר ,גרבייאמוץ]

חלפוןגבעתיי(דייןאסי ,)"מציציםיי(זוהראורישלהתקופהבניסרטים

בחרבהשהתפשטה ,זומגמהשללחיזוקההםאףתרמוואחרים )"עונהאינה

קוצים.בשדהכאשהישראלית

(בדמותוטטהגלויהמיניתהצלחהםיהשמונשנותשמאזהיאהתוצאה

ולספרץלרו"נהוגשלאחריהם ,האפשרככלומהיריםרבים "כיטשיםיי

מי .הערביהישראליהגרבשלכטדובהדרתמרכזימרכיבהיא )"הילחרב

 • 84חרבתיוסטטוסכבודהדרת ,גרביותמאבד "םיכיטש"במרבהשאינו

 "הגלותיהיהודייילעומת ,נצחיצעירלהישארנגזר "המיתולוגיהצרבייעל

כבודווהדרתגבריותו ,דרכומראשיתהגו.וכפוףהעינייםכבוי ,הקשיש

(בדמותשלוהשובבייםהנצחבנעוריהפרדללאנכרכויהישראלהגברשל

שאחריהםובדור ,יזבטיםיהצמןניקח"הפלמ ,ויפוצשל "שכזוחבורהייבני

המיניים "כיבושים"כשהטופול).וחייםקישוןאפריםשלארבינקאבדמות

גםלמעשההפכוהם ,הישראליהגברשלמזהותונפרדבלתילחלקהפכו

 "כובשן"ונשיםידיעלנחשקאתהאם .קסמוולחןלנעוריוועדותלמבחן

 .ישראליתכבודהדרתבעלאתה-צרבאתה-גבראתה-צעיראתה-

ובביצועגמזויוסישלעטופרי ,הפופולריהפזמוןעלזהבהקשרחשבו

וביטאזוהרואוריץבן-אמודןעידןאתשהטרים ,הירקוןגשרשלישיית

שיריםאותךמושכיםעודאםייבמדויק:גםאךבעדינותהתקופהרוחאת

בחורותעודואם /'!בררהזה-זה?נוערזהילך:צועקיםאם /,גיטרהוגם

סימןזה / /] ... [השינייםביןולאבלבזהבלךויש /עינייםלךעושותברחוב

 "צעיר!שאתהסימן /,בהיראביביוםכמו /צעירשאתה

נשים :הבנות"ייספינת-משלימהואיסטית Iמצישראליתמוסכמה

מחויבותלגורל,ושותפיהןבריתןבני ,שלהןלגבריםהנאמנותישראליות

שהםהמיניים "הכיבושיםייאתלהםמעניקותהןלכןכבודם.להדרת

 ,םימאוימכשאלה(במיוחדונעוריהםגרביותםהבטחתלשםלהםםיזקוק

רביםפופולרייםישראלייםסרטיםמתכלים).אושאלהבסימןמועמדים

לעדנהשזכה "הלהקהייהסרט(למשלאותהוחיזקוזומוסכמהביטאו

חיילותשלהוויהמתאר ,"הבנותספינתייהרומן .ם)ייהאלפבשנותמחודשת

 :בחדותזומוסכמהממחיש ,ואחתהעשריםבמאהישראליות

אתלומדפיסהשאני ,בשטחיםחטיבהמפקד ,שלוםיבואמעטעודיי

לתיקהדפיםאתתוחב ,לקחתבאוהואמדפיסהאניהתואר.לסיוםהעבודה

האחיזהאתמהדק ,בתודהכתפיעלידמניח ,בפינותמתקלףקצתטנדיימסיג

 I}אנחנו .אישיתטובהמין ,התרגלנוכי ,סתםזהתויא .המיטהעלאותיומשליך

 . 17היישלעילוחוה,אזםכבוזקמיר,ראו 76

ישראליותכבוד:שלשאלהקמיראוריתראו:האחריסהכמזובסוגיכמזבהזרתלזיוניס 77

היישלעילוחוה,אזםכבודקמיר,כבוזיי);שלשאלהקמיר,יי(להלן: ) 2004 (האדםוכבוז
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קמיר,ראו(פורנוגרפיה)מתועזתהזניהתשזירישיזורשלבהקשראלהבמוסכמותלזיוו 78

ואילך. 208בעמי , 17היישלעילוחוה,אזםכבוז
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המתחאףעל . 285-284בעמי , 17היישלעילוחוה,אדםכבוזקמיר,ראולפירוט 80

חיותייייהונשיס,שלאופייולגביקוזסשהוזכרואלהוביואלהמוסכמותביוהפוטנציאלי

אחת.בכפיפהרבותפעמיס
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מתלהב,לאהואגםעייפים,זיונים ,להתווכחכוחליאיןוגםענייןעושיםלא

אני ] .. ,[בעינייםמטתכליםלא ,אותואוהבתלאואניאותיאוהבלאהוא

הכל ,התחתוניםואתינגנהטרשלהמכנטייםואתהביתנעליאתמעלימעיפה

 , 8S "מאהעודכמונילויש ] .. ,[להכנטלוונותנת ,אחתבתנופה

S . הזכויותושוותהחזקההעברייההאישה-מגזריתציוניתמוסכמה

החוקשלסטיתיפטרנללהגנהזקוקהאינה

תנועהבתורדרכהמראשיתכמעטעצמהאתהגדירההמדיניתהציונות

הוצגהאישהשוויוןרבים,שלבתודעתםזותפיטההטביעהוהיא ,שוויונית

רבאשית ,מזמןשםאיונפתרשטופלכנושאורבותרביםידיעלוהתקבל

רביםישראלים ,התייחטותמצריןאינושובואילןומאז ,הציונותשלדרכה

המלאושוויונןהאיתןמעמדןאודותעלבטענותלנופףעדייןונוהגיםנהגו

שלובכהונתה ,ובצבאבקיבוציםובמיוחד ,ההתיישטתיתבעשייהנשיםשל

בתורהיוםעדאותםומשמשיםמשוישאלה ,ממשלהכראשמאירגולדה

שנשים ,האישהלשוויוןמחויבתהישראליתשהחרבהלכןניצחתהוכחה

אוחשיבההמצריכהז;נגדריתבעיהבישראלושאין ,משוויוןנהנותישראליות

 , 86פמיניטטיותעשייה

ויותר ,העובדתיתאותיהמצאתתואמתאינהזורומנטיתעמדה

האלימות ,העבודהבעולםנשיםשלהפלייתןלכ;ןמודעיםישראליםויותר

ובהנהגהבפוליטיקהשלהןותת-הייצוגכלפיהןהמופעלתהמינית

עדייןהואהאישהשוויוןמיתוט ,זאתעםלכול,וםיכידועיםהכלכלית

קעקועושלעשוריםכמהלאחרגם , 87הישראליתבחברההמושרשיםאחד

מיתוטשלכוחועוד-המציאותמןובתמונותבעובדות ,ובמופתיםבאותות

 ,מזאתיתרה ,בשמושבעיםנואחריונוהיםורבותורבים ,במתניוהשוויון

מיוחטמעמדאלא ,שוויוןטתםלאותיהערבלנשיםמעניקיהציונהאתוט

 ,כענייניות ,כחזקותהקולקטיביבאתוטהובנוהן :"כבודשלגרביםיישל

 ,נתפטותהןלכן !'ביציםבעלות"וכ "גבראחלה"כ ,"קרביות"כ ,"דות'ג"כ

אינן ,מגדריותמפגיעותאומהפליהטובלותשאינןכמי ,זוהשקפהבמטגרת

פטרנליטטיותלהגנותזקוקותואינן )"עליהןקטןיי(מאלימותמתרגשות

 , 88אחריםמקומותשל "רכרוכיותנקבותייההולמותמעליבות

מיניביטויכלשלמלאחיוב-קיצוניתליברליתמוסכמה . 6

 ,האמריקניתההשפעהבישראלגורבתהעשריםהמאהשלהשמוניםשנותמאז

התבטטהכןבתון ,נדיווידואליותיוהאהלירבליותהמגמותבהומתחזקות

שלפיההמוטכמהשראלייההציטרשלומשפיעיםמוביליםחלקיםבקרב

ובאוטונומיההעצמיתבהגדרהומרכזיאינטגרליחלקהןמיניתלותיופעמיניות

לערכיםהפכומינייםעצמיוביטוימימוש ,כאדםאדםכלשלביותרהבטיטית

 ,הפוטט-מודרניתזואףובצדה ,רבליתיהלהרוחהתגרבות ,חשוביםחיוביים

מינית,פעילותשלרביםלטוגיםבנוגעהשיפוטיותאתמאודמזערוגם

יכולותיו ,צרכיואתומבטאאותנטישנראהמיניותשלגילויכלכמעט

כמובן(במיוחדמוטרימשיפוטוחטיןללגיטימיהפן-הפועלשלותשוקותיו

הוא ,הכללעלהמעיד ,דופןוצאיחריג , 89הטרוטקטואלים)הםכשהגילויים

היחידיםהערכיםאחדהיאקטיניםעלההגנהפדופילית,מיניתהתנהגות

שכלהיאהתוצאההמיני,הביטויחופששלערכועלכגורבבישראלהנתפט

שלעצמיותויכביטו ,כאותנטיתמוחזקת(הטרוטקטואלית)מיניתהתנהגות

הראיה,עליה-אחרתהטוענת ;וביתיוחכלגיטימיתולכן ,הפועל

באולאשטויותליייבא-האזםכבוזפמיניזםשלמתהווהמוסכמה . 7

מיניתהטרזהלמניעתהחוקבגיבויעליך"לי

 ,פמיניזםץבארלהתעצםהחלהעשריםהמאהשלהתשעיםבשנות

שלוהקטניםםיהקשבגרעיניםרקלפרוחהצליחהקודמיםשבעשורים

כבודשלישראליפמיניזםייאותומכנהאני ,הרדיקליותהנשיםתנועות

זםיפמינייאו ) respect-המחיהוכבוד , dignity-הטגולי(הכבוד "האדם

מחוק-יטו:דהערכיתמחיותוהרבהשואבזהפמיניזם , 90 "וחוהאדםכבוד

שלשיחלקדםבמטרה ) 1992(בשנתונחקקשניזום ,וחירותוהאדםכבוד

הכבודהדרתמנטליותאתולרטןהמחיה)וכבודהטגולי(הכבודהאדםכבוד

ורבאשונהבראשמתמקדבישראלוחוהאדםכבודפמיניזם ,הישראלית

הזניה ,טחרכנשים,נשיםשלביותרהיטודייםהאדםובזכויותבצורכיהן

טוגים ,להומחוצההמשפחהבתוןז;נגדריתאלימות ,אינוט ,ניימושעבוד

(פורנוגרפיה)מתועדתהזניה ,מאיימתהטרדהושלמיניתהטרדהשלחמורים

שליהטגולבכבודהקשהפגיעהיםעפוגכולם ,המיניתהכפייהטוגיומגוון

להתמקדמאפשרוחוהאדםכבודזםיניפמ ,באנושיותהכלומר ,האישה

כמכלולוהןלעצמואחדכלהן ,להבינם ,לנתחם ,אותםלחשוף ,אלהבכל

שלהגבריתהכבודבהדרתלהתחשבמבליבאפקטיביותנגדםולפעול ,שלם

תחומיעללהגןמאפשרהואעוד ,וימיםמטגבריםשלאונהיהמד ,האומה

אתלעצמןלבחורשאיפותיהןעלבישראל:נשיםשליותרהרחביםהמחיה

אדםכבודפמיניזםשלזהחלק ,לממשןהיכולתועלכרצונןחייהןאורחות

דואליםיכאינדוולפרוחגםאלא ,בכבודלשרודרקלאלנשיםמאפשרוחוה

כבודפמיניזםכיעולהכאןהאמורמן ,עצמםאתהמממשיםאוטונומיים

ערכיתעולםהשקפתזוהי :"וחוהאדםכבודערכיייבעצםהואוחוהאדם

וגבריםנשים ,האדםבניכלשלמחייתםובכבודהטגוליבכבודםהמתמקדת

המושתתתחברתיתמוטכמהבישראלמתפתחתהאחרונותבשניםכאחד,

זו,ערכיתתפיטהעל

אתמשחררתהקולקטיביתהציוניתהכבודמהדרתההתעלמות

שללפגיעותבנוגעהשתיקהמקשרוחוהאדםכבודשלהערכיתהמערכת

במצוקותיהןטייגללאלהתמקדלוומאפשרת ,עבריותבנשיםעברייםגברים

להציע ,אוזןלהםלהטות ,ובשאיפותיהןהןיבדרישות ,בצורכיהן ,נשיםשל

גישה ,המטורתיתהציוניתהמבטמנקודתאן ,למענםולהיאבקבמהלהם

שמםעלוחיפוישתיקה(לרבותעברייםגבריםשלמצורכיהםהמתעלמת ,זו

העמוקיםהרגשייםהמניעיםאחדזהו ,מבגידהפחותכלאנתפטת ,הטוב)

למניעתהחוקכלפיוחדיובמזה,פמיניזםכלפיכןכלהקשותלתגובות

לישראליםבאשרגםנכוןזהדרבדגלו,אתנושאאשרמיניתהטרדה

פעמיםשכן ,בחברהנשיםזכויותוכמקדמיכשוויונייםעצמםאתהתופטים

הכבודהדרתשללהיבטיםביקורתיבלתיבאורחמחויביםהםרבות

 , 91הציונית

ובדימויההישראליתשהיהאשוויוןבמיתוטשדבקיםמיגם ,בנוטף

אלהמתייחטתהעולםהשקפתכנגדמתקוממים )"דה'ג"(כהמיתולוגי

שמהןהפגיעותמכלהטובלת ,ודםבשראישהכאלהישראליתהאישה
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הקיצוניבלירבליזםשמחזיקיםומיתבל,חלקיבשאראחיותיהסובלות

המתועזת-ההזניהיצרנישל(למשלהביטויבחופשכפוגעזהפמיניזםמגנים

(למשלהפרטובצנעתבזנות) "לעסוק"(למשלהבחירהבחופש ,פורנוגרפיה)

המשפחה),בתוךאלימיםביחסיםבהתערבות

שלכבוזהלהזרתממחויבותגםמשוחררבישראלהאזםכבוזפמיניזם

המוסרניות-הגישותמןנבזלהואבכךנאבק,הואזכויותיהשעלהאישה

 "כיעורמעשייימפנילהגנהאישהשלזכותהאתהמתנותהמסורתיות

אתהמבטיחהבצניעותתנהגעצמהשהיאבכך ,בתומתההפוגעיםמיניים

 ,ורבאשונהבראש ,הכרוכה ,כבוזהזרתהמסורתית;הנשיתכבוזההזרת

אזםכבוזפמיניזם :אחרותבמיליםחסוזה,ובהתנהגותמיניותהבהצנעת

לאלהגםאלא ,"כשרהבתולהיישללזכויותיהרקלאמחויבהישראליוחוה

ליאיןיי :אלהבמיליםעצמהאתהמגזירהיהפופולרהפזמוןגיבורתשל

ליבאכי / /] .. ,[/,שכזאתארוכהמילהמיןואתה /ארוכותלמיליםראש

באבימיםליבא /עליךליבאולאלרקוזליבא /שטויותליבאלצחוק

 /,בסרטיםכמולאהוברוצה / /] .. ,[ /,'פרחהאני'לצעוק:ליבא /בלילותלי

ועוז /,מחכההמטוס come on baby /,וצבעיםבאנגליתשיבואחתיך

ליבא /שטויותליבאלצחוקליבאכי / /ובוכה,לוממריאשליחלום

 , 9Z "עלייךליבאולאלרקוז

כמזעלגםלהגןנועז , 1998בשנתשנחקקמינית,הטרזהלמניעתהחוק

נותןהוא ,חייהןאורחאתהולם "הפרחהשיר"שישראליותנשיםשלהאזם

 ,"פרחות"כלנהוג ,להשתובב ,זעתקלותלהיותלבחורלזכותןחוקיתגושפנקה

כללהן,רצויותשאינןמיניותפניותמפנימלאהמהגנהליהנותזאתועם

הנוגעים 9Jהחוקשלהמטרהבסעיףהחרותיםהיסוזערכישלבשמםזאת

החוקהמינים,ביןוהשוויוןפרטיותו ,חירותו ,האזםכמזוהם: ,אזםלכל

ולהתנהל "בסרטיםכמולאהוב" ,לחלוםהישראליתלאישהלאפשרנועז

של ,להרצויותהלא ,המיניותפניותיומפנימוגנתלהיותזאתועםבחופשיות

 "עינייםעשייתייבהתנהגותהלמצואהמתעקשגרב ;"עליולהבאלא"שהגרב

שאתהסימןייאותוהסובביםועבורעבורושתהווהמיניתבהתנהגותולהגיב

הבאותאלהכגון ,מסורתיותמוסכמותעלתיגרקוראהחוקזהבמובן ,"צעיר

 ,זקןלארקייתמהנערהשל ,לכישלוןהנזונה ,הנואשתבתחינתהביטויליזי

גיבורותבחייביטויליזיהבאותישראליותמוסכמותעלגםוכן ,"זקןלארק

 ,"הבנותספינתייהרומן

חרבתיתמוסכמהשראליבומתחזקתמתפתחת 1998שנתמאז ,כאמור

 ,צעיריםבמיוחז ,שראליםיויותריותרוחוה,אזםכבוזערכיעלהמושתתת

מהגנהליהנותוגםמיניתבחופשיותלהתנהגגםזכאיאזםשכלמשוכנעים

 ,לורצויותאינןאלהאם ,אחראזםשלהמיניותהתייחסויותיומפני

-והמוסכמה"הנורמהבור I"חשן: Iשל pחל . 7
 Iרמוובפרשת(ככללבמפגשקורתן Iב Iו Iד

 Iלבןמגונהמעשהעלטור Iא IIבבפרט)
שהוצגוות Iות-התרבות Iברת nההמוטכמות

המוסכמותעםמגונהמעשהעלהאוסרתהמשפטיתהנורמההצלבת

בהקשרוהןהכללרבמתהן ,מרכזיותתובנותשתימעלה ,הרווחותהחרבתיות

תחילה:ועיקרן ,להלןשיפורטו ,בפרטרמוןפרשתשל

בתוזעתמקשרו- "מגונהמעשהיי-הפליליהאיסורשלשמו , 1

בווזאיהיאשמשמעותוהרושםאתויוצר ,מוסרני-מסורתישיחעםהציבור

התקבללאשבפועלפירוש-השמרניהמשפטיהפירושיזיעלשהוצעהזו

המוסרניתהאסוציאציה ,בישראלאובאנגליההמשפטמערכותייזעל

בקרבמיזיתהתנגזותומעוררתהלירבליתבמוסכמהמתנגשתהאמורה

מעשהייבגיןלזיןההעמזהעצם ,רמוןבפרשת ,האחרונהשלחסיזיה

הזיןבפסקהטקסטי,נמיומתןמשאהמצנזרמוסרניכאקטנתפסה "מגונה

אתהצורךזילהזגישהשכילשלאכיווןהליברלייםמבקריוליזישיחק

מסורתיתמוסרנותבולמצואלמבקריוואפשר ,האזםלכבוזמחויבותו

ליברלית,ובלתי

מפורשהעונשיןשבחוקמגונהמעשהעלהפליליהאיסור ,למעשה , 2

בזומה ,וחוהאזםכמזערכילאוריזיהעלומוחלהמשפטמערכתיזיעל

שלההיבטובמיוחז-וחוהאזםכבוזערכימינית,הטרזהלמניעתלחוק

 "פרחה"כלנהוגשבוחרתלמיגםרצויותלאמיניותפניותמפניהגנההבטחת

שלהשניבחלקושהוצגו ,בישראלמושרשותחרבתיותבמוסכמותמתנגשים-

התמוזזותמציעאינומגונהמעשהעלהעונשיןבחוקהקמעהאיסור ,הניתוח

למוסכמותסזורהערכיתלאלטרנטיבהפרקיםראשיאףאורבורהערכית

המשפטיהטיפולגםכמורמוןבפרשתיהציבורהשיחלכ,ךבהמשךהאמורות,

אזםכבוזשלהערכיתמשמעותואתלחזזאולהבהיר ,להציגהשכילולאבה

ושגורות,המוכרות ,הרווחותהמוסכמותעםלהתמוזזהשכילוולא ,וחוה

פירוט,ביתראלהמתובנותאחתכלאציג

הליברליתבמוסכמהוהתנגשותוהפליליהאיסורשלהמוסרניתחזותו . 1

רטוריקהעםאותומקשר "מגונהמעשהייהפליליהאיסורשלשמועצם

מיניותלהתנהגויותגנאימייחסאשר ,המסורתי-המוסרניחיהשעםהמזוהה

מעשהלאיסורהשמרניותהפרשנויות ,ואכן ,"תאוותניותייאו "מכוערותיי

 oמינייםמעשיםישנםכיקובעות 94הניתוחשלהראשוןבחלקושהוצגומגונה

 ,) 2005 ( 25-24הבנותספינתזמירמיכל 85

 , 15בעמי , 17ה"שלעילוחוה,אזסבבוזקמיר,ראולפירוט 86

 , 318בעמישם,ראוופיתוחלהרחבה 87

כמוזלומשמשותלצמרתשהגיעוכמיהנתפסותיימצליחניותי,'ישראליותנשיםבקרב 88

קרביות",ייחיילותשלכזו,קבוצהלניתוחבהתלהבות,זהאתוסהמאמצותרבותישלחיקוי,

 ,) 2006 ( 152הישראליבצבאונשיותגבריותבמזיס:זהויותששוו-לויאורנהראו

ואילך, 208בעמיוכו , 322בעמי ,שםראוופיתוחלהרחבה 89

בעמי 77,ה"שלעילכבו,דשלשאלהקמיר,ראו,זהפמיניזםאוזותעלוהרחבהלפירוט 90

מחיה"ו"כבוזסגולי"ייכבוזהמושגיםלפיתוח , 17ה"שלעילוחוה,אזסבבוזקמיר, ; 194

האזםכבוז(שוויון)עזיףיימזועקמיראורית 77;ה"שלעילכבו,דשלשאלהקמיר,ראו,

הסגוליהאזםבכבוזהישראליתהבחירהשלהחברתיותמשמעויותיההחירות?שוויוןעל

 ,) 2007 ( 33 , 23המשפטיסוז"כערך

והרחבהלפירוט , 83-80בעמי , 17ה"שלעילוחוה,אזסבבוז ,בקמירמופיעיםאלהזרבים 91

 , 194בעמי , 77ה"שלעיל ,בבוזשלשאלהקמיר,ראו

השירכשנכתבחזה,עופרהביצוע,פיק,צביקהלחן,זיין,אסימילים,-הפרחה"יישיר 92

יהוזיממוצאלצעירותוהתייחסאתני-מעמזי,מריביטאהואאשכנזים)גרביםשנייזי(על

רבותצעירותשללזגלועליו"ו"לאשטויות"להש"יבואהזכותהפכההשניםעםמזרחי,

המגזרים,מכל

מינית,הטרזהלמניעתלחוק 1סי 93

יזיעלובוטאהבאנגליההעשריםהמאהשלהחמישיםבשנותשנוסחההפרשנותכמו 94

 , 52ה"שלעילפליישמו,בענייולויוזבהשופט
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אותו),המניעהבתאווהאוהמיניהמעשה(בעצםבמהותם IIמכוערים IIשהם

של IIמהוגנים IIו IIרגילים II ,""טביריםמינייםממעשיםמהותיתשוניםוהם

מיעוטיםבקרבמתומכיםטפקללאנהניתזוגישההיישוב,מואנשים

 IIמיינטטרים IIהשלהרחטתהשזרותבקרבלאאךבישראל,גזוליםשמרניים

השיחהרחב,המרכזיבציטרהנכוו:הואההפךהיהוזי),(וטוזאיהישראלי

שמחויביםמיבקרבבמיוחזוגורפת,עמוקההתנגזותמעוררהמוטרניהשמרני

לזיוהעמזהכלאלה,עטרהקיצונית,זולרטתהלירבלית,לאיזאולוגיה

 ,שליליתתגובהמעוררתהמיניהביטויבחופשכפוגעתהנתפטת

רביםישראליםיזיעלנתפטה IIמגונהמעשה IIבגיורמוושללזיוהעמזתו

שלשמובשלהמיני,ומתוהמשאבחופשומוטרניתפטרנליטטיתכהתערבות

זוהיאהמשפטיתשמשמעותומאליו,כמובורבים,הניחוהפלילי,האיטור

פטקפרטוםעםהעמיקהבלבולהשמרנית,הפרשנותיזיעלבערבשהוצעה

להבנותבחר ,שלוהשיפוטיתרבטוריקה ,המשפטשביתמשוםהשארביו ,הזיו

צנועה ,מהוגנתאישהכעלעליהולהגו IIכשרהבתולה IIבזמותהמתלוננתאת

העזויותאתקיבלהמשפטשביתאמנםנכוו , 95נפגעהשתומתהכבוזוהזורת

בכמההזכירוגם , 96המתלוננתשלהזעתוקלהמשתובבטבעהאתשהזגישו

באותהאולם , 97האזםכטזעללהגונועזהמגונההמעשהאיטורכימילים

וגםזעת,קלתצעירההייתהלאשהמתלוננתכךעלגםעמזהואנשימה

9הגינות IIוב IIמוטריות IIבצניעות","בקשורהנזווהפלילישהאיטורכךעל 811 , 

יזיעלנתפטההמתלוננתשל IIתומתה IIעלהמשפטביתשלזוהתעקשותו

עםקבלהמתלוננתנראתהשטהתצלוםנוכחמשכנעת,כלאבציטררבים

לייצרשנועזהכמינתפטההיאהנאשם,שלבטנואתיזיהבשתימחבקת

מוטרנית,הגנהתומתהעלולפרוש ,כשרה"בתולה IIשלזמותבכוחלמתלוננת

 IIמוטריות IIלהמפורשתההתייחטותעםיחזזו,שיפוטיתהתעקשות

ומנציחמבטארמוובענייוהמשפטישההליךהרושםאתחיזקו ,צניעות""ו

הימנעותובמקביל,לירבליים,ובלתיארכאיים ,מוטרניים ,שמרנייםערכים

עליו",להבאולאשטויותלהבא IIשכמיהמתלוננתמאפיווהמשפטביתשל

עלהקשווהבהרתם,פירושם ,פירוטםהאזם,כבוזערכימהזגשתוהימנעותו

וכטזהטגוליכבוזהעלהגנההואהמשפטיההליךשלשעניינולזהותהציטר

 , 99אוטונומיכאזםהמתלוננתשלמחייתה

וההכרחהמיניתההתנהגותבהקשרוחוהאךםככוךשלחךשנותו . 2

ולבארולפרשו

השמרנית-הפרשנות ,מבהירהמאמרשלהראשוושחלקוכפי ,למעשה

הפרשנותבישראל,אובאנגליההתקבלהלאמגונהמעשהלאיטור ,המוטרנית

היאבישראלוהובאנגליההועורריו,ללאונוהגת,שהתקבלההמשפטית

 IIמגונה IIללהפוךיכולכמינילהתפרשהיכולמעשהכלכיהקובעתזוזווקא

אינההמעשהשל IIגנותו IIנמענו,הטכמתללאמתבצעהואאם-ואטור

רצונוללאהזולתעלבכפייתואלא-מיניותובטוגאומיניותובעצם

למשתמעבניגוזכי,משמעההנמעושלבהטכמתוההתמקזותוהטכמתו,

 ,חירותוהאזם,כבוזהםיזיהעלהמוגניםהערכים ,העברהשלמשמה

ההיבטיםבכלזכויותלשוויוואזםבנישלוזכותםגופועלזכותו ,פרטיותו

 ,העונשיובחוקהקבועמגונהמעשהאיטור ,השיפוטיתבמתכונתולכוהללו,

לשיחשייךהואכלומרמינית,הטרזהלמניעתלחוקרבוחומאוזקרוב

חיקממוטי :ווסיצ .רמווםייח

וחוה,אזםכבוזפמיניזםעםאחזבקנהועולה ,המחיהוכבוזהטגוליהכבוז

מחויבואינומוטרניאינומגונהמעשהעלהאיטורכיהיאהזרבמשמעות

אזםכלשלזכותועלמגוהואנשית,אוגרביתכבוזלהזרתאולצניעות

 ,בהתנהגותה IIחופשית IIשהיאוביוחטוזהשהיאביו ,אישהכלשלוזכותה

ביוההבחנהאתשוללתזועמזה ,רצויותלאמיניותהתנהגויותלטבולשלא

II הכשרההבתולהII לביווהטהורההצנועהII הפרחהII עלומגנה ,המשתובבת

שיפוטיתמגישהטטהלארמוובפרשתהמשפטביתאחת,במיזהשתיהו

להבהירההשכיללאהואזאת,עםוהחילה,אותהקיבלאלא ,זוהגמונית

עםלהתמוזזכזישנזרשהבמיזהלנמקהשלאווזאי ,ומזויקחזבאופו

בהו,מתנגשוחוהאזםכבוזשפמיניזם ,הרווחותהחרבתיותהמוטכמות

ועולההאזםכבוזערכיאתהמבטאתההגמונית,השיפוטיתהגישה

 ,השמרנייםהמגזריםאתמרחיקה ,וחוהאזםכבוזפמיניזםעםאחזבקנה

צנועות,נשיםשלכבוזולהזרתמחויבתואינהמוטרניתאינההיאשכו

מגונים;מעשיםעלהמתלוננותכלפיהחשזנותאתמעצימההיאבנוטף,

אמינותוחוטרבזברהפטריארכליותהמוטכמותבאשכולהגלומהחשזנות

 ,אלהמוטכמותשלהגיונולפישכו ,בהומיניותפגיעותעלמתלוננותשל

 ,"פרחות"לביו IIכשרותבתולות IIביומבחיניםאינםשובושופטיוהחוקאם

רצויותלאמיניותהתייחטויותעלולהעיזלהתלונו IIפרחות IIלומתירים

גםובכךמתלוננות,שלהמיניתהמהוגנותמטננתעלשוויתרומשמע-

שהיאחשוזהמתלוננתכלמעתהלכו ,כעזותאמינותושלטףזרישתעל

II פרחהII אמינה,אינהושעזותה

שלהשניבחלקושתוארוהמוטכמותמשללשעולהכפי ,במקביל

גםמתנגשתמגונהלמעשהבנוגעההגמוניתהמשפטיתהגישההמאמר,

עםמתנגשתהיא ,מטורתיהלאהישראליהמיינטטריםשלמוטכמותיועם

רחם IIלזכאיהכובשהגרבפיהשעלהוותיקההפטריארכליתהמוטכמה

הזיואתבהשלמהעליהלקבלמצופההאישהואילו ,לראשו IIרחמתים

היא ,) IIזקולארקזקו,לארק IIשקטהבהתייפחותזמעותיה(למרות

זכאיישראליגברפיהשעל ,ואיטטית'המצהישראליתהגישהעםגםמתנגשת

כבוזווהזרתאונו ,גרביותו"צעירותו",אתלהוכיח-ונזרשמצופהואף-

מצופההישראליתהאישהואילו ,) IIצעירשאתהטימו"(בוטהמיניתבפעילות

השיפוטיתהגישה ,) IIהבנותטפינתמוטכמת II (זאתלולאפשר-בשתיקה-
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שעל ,הישראליהמגדריהשוויוןמיתוסעםגםמתנגשתהאמורהההגמונית

שלהפטרנליסטיתלהגנתוזקוקהאינה "דה'ג"ההישראליתהאישהפיו

הליברליתהגישהעםגםוכמובן ,"זרועותארוכיצלופחים IIמפניהחוק

כלשהי,מיניתפעילותשלולבחינהלמשמוע ,לשיטורהמתנגדתהקיצונית

 ,לפרשהמשפטיהשיחעל ,הללוהמושרשותהמוסכמותכלעםלהתמודדכדי

אינההחוקשלהלקוניתלשונווחוה,אדםכבודערכיאתולבארלנמק ,לפרט

קרהכךזאת,לעשותמשכיליםאינםהדיןמפסקירביםוגם ,זהנטלמרימה

רמון,בענייןגם

הציבוריבשיחושימשוהנדונותהמוסכמותכליחדיוחרבורמוןבפרשת

שולמית ,רובינשטייןאמנוןכמומובהקיםליברליםבערבוביה,ובתקשורת

וראוהמיניהביטויחופשבשםהפליליההליךעלהתקוממודייןויעלאלוני

והאוטונומיההביטויחופששלפוריטניתהגבלהובהרשעהלדיןבהעמדה

מפטרנליזםהליברלית-הקיצוניתסלידתםאתתיבלוהםהמקודשת,המינית

זקוקהשאינה ,החזקההישראליתהאישהשלכבודההדרתעלבעמידהזה

עמדות , lססהחוקאכיפתממסדשלוהדכאניתהחונקתהאביריתלהגנתו

ותמיכהלמוסרנותהתנגדותקיצוני,לירבליזםיחדיושכרכו-אלה

להגןנזעקואשרבציבורמבוטליםלאחלקיםגםשימשו-השוויוןבמיתוס

בפיהםהוותיקה,הפטריארכליתהמוסכמהועלהישראליהמצ'ואיזםעל

המגדרילשוויוןהשפתייםומסלמוסרנותהבוז ,הליברליהשיח ,רביםשל

עללהגןמאבקעל ,חיפוהישראליתהאישהשלהמיתולוגיתולעצמתה

II הצידחופשII ה(רבבותהגבריII טוקבקיםII רמוןפרשתסביבכמיםשנשפכו

 ,אלהכללנוכח ,זו)לגישהלאין-ספורדוגמותסיפקוהווירטואליבעולם

רמוןשלבעניינוהדיןפסק ,מגונה)מעשה(איסורהחוקשלהלקוניתלשונו

אדםכבודהגיוןאתהצורךדיהבהירולאסביבושהתנחשלהציבוריוהשיח

שללפיולשונואתשדוחףמישללדיןהעמדתואתמחייבאשרהיגיון ,וחוה

כדיהנחוצהבמידהלאבוודאי ,הרשעתוואתזהשלהסכמתוללאהזולת

 , lס lשהוזכרוהחברתיותהמוסכמותכלעללהתגבר

הצעת-תחלוף""הצגתרבועו: pחלה.
מונותה IIנפלמנועת Pהחו
האוסרתהמשפטיתהנורמההחלתכילמסקנהמובילהשלישיבחלקהדיון

מתנגשתהיאשכן ,קשייםמעוררת ,בפרט ,רמוןובמקרהבכלל, ,מגונהמעשה

קושיכימעלההניתוחרווחות,תרבותיות-חרבתיותמוסכמותשלבמקבץ

הואכילחשובמטעהאשר- IIמגונהמעשה II-האיסורבשםקשוראחד

שלהחקוקבנוסחולאקשוריםהקשייםשאר ,מוסרנייםערכיםמבטא

כטדעלהמושתתרציונל ,הפסיקהלוששיוותהברציונלדווקאאלאהאיסור

רטתמוסכמותעםמתיישביםאינםוחוהאדםכבודערכי ,כאמורוחוה,אדם

בענייןזה(לרבותהדיןפסקי ,עצמוהחוק ;הישראליתבחרבהרווחותאשר

ולנמקםלבארם ,אלהערכיםלהציגמשכיליםאינםהציבוריוהשיחרמון)

 ,פשוטותבמיליםהרווחות,המוסכמותעםבהצלחהלהתמודדשיוכלוכך

הביטויהחלפת ) 1 (נקודות:בשתילהתמקדשישהעלההשלישיבחלקהניתוח

II מגונהII האיסורכימפורשתהבהרה ) 2 ( ;מוסרנותעםמקושרשלאבביטוי

שלוהצגה ,וחוהאדםכטדערכיעלההגנהמןנגזרמגונהמעשהשלהפלילי

 ,ומשכנעקוהרנטיבאופןזוערכיתמערכת

המשפטשיטתהלכהשבהבדרךללכתהראוישמןדומה ,זאתלאור

עלהאיסוראת ,ומדויקעדכניבאופן ,מחדשולנסח 2003בשנתהאנגלית

ישזה,שלהסכמתוללאהזולתעלעצמואתכופהשאדםמיניתכפייה

בעלי ,מטעיםמניסוחיםולהימנע ,ההולמתהרטוריקהאתבקפידהלבחור

הראוימןהאנגלית,לרפורמהבדומה , 102וארכאיותמוסרניותקונוטציות

המיןעברותפרקכלשלמחודשניסוחבמסגרתמחדשהסעיףאתלהגדיר

 ,מיניתכפייהאיסורביןהמדויקהקשראתלהבהירישהעונשין,בחוק

שלהאיסוריםובין ,זהשלהסכמתוללאהזולתעלעצמואתכופהשאדם

 ,ולהגדירלנסותישאונס),(כמולציבורהמוכרותאחרותמיניותפגיעות

הזולתשלמינילמגעאדםשלכהסכמהלהיחשביכולמה ,שאפשרככל

רכיבוכלעברהכלההולםהנפשיהיסודמהוביסודיותלבחוןישלא,ומה

מהםבבירורלקבועיש ,כאןהנדוןבהקשר ,מכולחשובואולי ,מרכיביה

ביתרהדבריםאתולבארלהגן,אלהאיסוריםבאיםשעליהםהערכים

ההסבר,בדבריפירוט

השש-עשרההכנסתשולחןעללבניאתיהכנסתחרבתהניחה 2005בשנת

 oהכנסתחרבתשבה 2006בשנת , lסמינית'כפייהלמניעתהחוקהצעתאת

הטכימהולאהנשיקהאתיזמהלאהנאשס,עספלירטטהלאשהמתלוננתקובעיס,ייאנו 95

ישרה,איכותית,בצעירהמזורבאמת,בוהיהלאכלפיהשכוונוהבלעמזבריזרב ] [לה

 , 95-94פטקאות , 3ה"שלעילהזיו,פטקזעת",קלתולא'פלרטטנית'לא

לא ] .. ,[אנשיסעסמזרבתשהיאאיךמבחינתזעתקלתהיאפתוחה,בחורההיאייהמתלוננת 96

 , 13פט' , 3ה"שלעילהזיו,פטקלזעתי",תמימותשלטוגחרבית,רברךאבלמיניתבצורה

ביזויאוטיפוקגירוי,-מגונהמעשה[המגזירותהמטרותלשלושהמשותףייהמכנה 97

לעילהזיו,פטקהקרבן",שלוצניעותופרטיותוכבוזו,הגנתשלבתכליתמצוימינייס]

 , 42פט' , 3ה"ש

וצניעותמינימוטרשלתפיטותלאורמתפרשמגונהמעשהאיטורכיקבעהמשפטבית 98

בו,ישאשרכמעשהבעיניהייחשבמעשהאסקובעתגסהחברהייהשקפתבחרבה:הנוהגות

מוטרילאהגון,לאייחשבשלההמיזהאמותלפיואשרגלויהמיניותשלאלמנטפניו,על

שס,צנוע",ולא

עספלירטטהלאשהמתלוננתמההכרזהלהימנעהיהיכולרמוןשלבעניינוהמשפטבית 99

בטיטשוסהיהלאשלא,וביוקלותעמופלירטטהשביוכיבקביעהולהטתפקהנאשס,

לשוןהחזרתמזועבפירוטלהטבירהיהיכולהואלפיה,לשונולהחזרתשהטכימהלחשוב

ולכבוזלחירותלפרטיות,בגופה,לשליטהבזכויותיהפוגעתהטכמה,שהביעהבלאלפיה,

ומזיפהוחוהאזספמיניזסואתהאזסכבוזערכיאתמבארתהייתהכזועמזההאזס,

מטורתית,נשיתכמזוהזרתמוטרנותצניעות,שלניחוחפחות

הטרזהלמניעתהחוקהוראותוביומגונהמעשהעללזיוההעמזהביושיצרוהזיהוי 100

מוטרנותשלתוויתאותהאתלאחרוןהזביקוזה,לחוקמזויקתהלאוהתייחטותסמינית

מגונה,מעשהלאיטורשהוזבקהפוריטנית

התייצבוהאמורותהחברתיותהמוטכמותשלנציגיהןכנגזכילהזכירההכרחמוזאת,עס 101

המחויבותמערכות-החוקאכיפתמערכתובמיוחזהמשפטמערכתשלגזוליסחלקיס

ורבאשונהובראשפרקליטיסבזימוט,שופטיסוחירותו,האזסמכבוזהנגזרהערכיסלעולס

שלהאזסכבוזעמזתאתהציבוריבשיחייצגומזוז,מנחסלממשלה,המשפטיהיועץ

הציבורשלפלחאותוניצבלצזסבפרט,החוקאכיפתמערכתואתבכללהמשפטמערכת

כמוקולות,וחוה,אזסכבוזפמיניזסאתאוזוערכיתמערכתואימץהפניסאשרהישראלי

ממזיואתלהעריךקשהההמוניס,בתקשורתזועמזהביטאוגזית,וגבינגבימשהשלאלה

אזסכבוזפמיניזסוזרךהאזסכמזפריזמתזרךרמוןפרשתאתששפטהציבורפלחשל

בישראלוצעיריסצעירותבקרביותרגזולהיהשיעורוכיזומהקהלזעתמטקריאךוחוה,

יותר,ממגרותגילשכבותבקרבמאשר

ראויהמאמר,שלהראשוןבחלקוהאנגליתהחקיקהעלשנמתחההביקורתמושעולהכפי 102

(מינית),ייתקיפה"הבעייתיבביטויהשימושמולהימנע

הייתהלבניהכנטתחרבת , 3629ה"ח ,-2005התשט"המינית,כפייהלמניעתהחוקהצעת 103

חתומיסהיוהפרטיתהחוקהצעתעלהאישה,מעמזלקיזוסהוועזהיו"רהעתבאותה

הנשיסשזולתהאזס,לכבוזהישראליהמרכזיזיעלנתמכה,ההצעהשינויטיעתחבריכל

מינית,תקיפהנפגעותואיגוזבישראל
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 , 104השבע_עשרההכנסתשלשולחנהעלזוחוקהצעתוהניחהגלאוןזהבה

הערבותאת ,וקוהרנטיתעדכניתרבוח ,מחדשלהסדירנועדההחוקהצעת

השלישיבחלקוהדיוןשלהראשונהמסקנתועםבהתאמהבישראל,המיניות

 ,)"מגונהיי(כמוארכאייםמוסרנייםמביטוייםנמנעתהחוקהצעת ,המאמרשל

בהםהטמונההבעייתיותאתחושפתהמשפטיתשההיסטוריהמביטוייםוגם

המופיעיםנוספיםבעייתייםבמושגיםמשתמשתאינההיא ,)"תקיפהיי(כמו

לחדירההיוםהמתייחס(ביטוי "סדוםמעשהייכמוהעונשיןבחוקהיום

כיוםהמציינת(מילה "בעילה"ו ,המוות)בת "רשעותהייאתומדגיש ,אנאלית

בעלותלוקונהגרב ,אישהשללגופהבחדירהכיומדגישה ,וגינליתחדירה

המרכזיתההתנהגותכונתה ,הללוהבעייתייםהמושגיםאוצרבמקוםבגופה),

מוסרנותמדיףשאינו ,זהביטויי!מיניתכפייהיי-החוקהצעתשאוסרת

נועד ,)"תקיפהייהמילהשלהמשפטיתההיסטוריהעםמסתבךאינו(ושגם

בכךנעוץמסוימיםמינייםמעשיםשלהפליליהאיסורשלהרציונלכילהבהיר

ובזכויותיוהאחרהצדרבצונותהתחשטתוללאחד-צדדיבאופונעשיםשהם

בפרקטיקה ,שבהםהמיניתבתאוותנות "מגוניםייהיותםבשללא ;גופועל

הצעת ,במונחיהכרבאחרת,מוסרניתסיבהמכלאומבטאיםשהםהמינית

בהשישכיווןואסורהשליליתהיאתימינהישכפיאפואמבהירההחוק
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עלאדםשלהשתררותוכימבהירזהמטרהסעיףמודעת,תהליכיתולהשתנות

שהואביו ,מיניתהנאהלולהסבנועדשהדרבביו-מינייםבאמצעיםזולתו

פוגעת-הקרבןאתלהשפילבכךשישוביוכבודוהדרתאתלהאדירנועד

כזוהתנהגותהסגולי,בכבודוגםולעתים ,הקרבןשלמחייתובכבודבוודאי

ולמימושהמיניבתחוםחופשיתלבחירה ,לפרטיותהקרבןשלבזכותופוגעת

כורחללא-וחלומותיושאיפותיו ,תשוקותיו ,נטיותיופיעלאוטונומיעצמי

אלהבסיסיותאדםזכויותמכללנהנות ,וחוהאדםכבנות ,נשיםמורא,וללא

השוויוןלערךההתייחסותמשמעותוזוהי ,מגרביםפחותלא ,מלאבאופו

כללהבהירצריכים ,תידוןאם ,להצעהשינוסחוההסרבדרבי ,זהבהקשר

הרחב,הציבוריהשיחולצורכישופטיםשלהפרשנילשימושם ,בפירוטזאת

שלותכניהעקרונותיהמכלולעלהיריעהאתלהרחיבהמקוםזהלא

מאמרשלהמלאבנוסחויופיעוהדרביםמינית,כפייהלמניעתהחוקהצעת

המוצעהחוקשלהמרכזיסעיפו ,יסודיותנקודותכמהרקכאואזכירולכו ,זה

מגונה,מעשהואוסרהעונשיןבחוקכיוםשמופיעהאיסוראתמחדשמנסח

אואישהשלבגופהשימושהיאמיניתכפיהיי :כיקובעהמוצעהחדשהסעיף

והשפלהביזויתוךאואחר,אדםאוהמבצעשלינמיסיפוקלשםבנוכחותה

בהקשרלהעירחשוב ,"שלאוביובכוחשימוששנעשהויב ,האישהשלמיניים

שהחוקאףכלומר !יאישיילרטת- "ש"אישהמבהירההגדרותסעיףכיזה

מציעהואמינית,כפייהמעשישלהעיקרייםהקרבנותהושנשיםבכךמכיר

להבהירהיאהאיסורשלהחדשהנוסחמטרתמין,הדבלללאאדםלכלהגנה

בגופו ,בזולתומשתמשאשראדםשלמיניתהתנהגותהיאמיניתכפייהכי

היאשכזומיניתהתנהגותהמיני,לשימושוחפץהיהכאילו ,בנוכחותואו

זכותו ,אנושיותושלילתבשלכלומר ,הקרבןשלחיפצונובשלואסורהפסולה

לשוויון,וזכותופרטיותו ,שלוהאדםכבוד ,בגופולשלוטזכותו ,לאוטונומיה

י!חדירההכוללתמיניתכפיההואאינוסייכימגדירהמוצעהחוקבהמשך

לגופוחודרכךובתוךזולתועלמיניתעצמואתכופהאדםכאשר ,כלומר

הערבותחוקשלהיסודערבתאפואהיאמיניתכפייהאינוס,מבצעהוא-

כוללשהואכיווןשלה,יותרחמורפרטימקרההואואינוס ,המוצעהמיניות

 :ענישהשלמדרגיוצרתמחמירותנסיבותשלשורה ,הקרבןלגוףחדירהגם

יותרחמורההיאחדירה)בליאו(עםמיניתכפייהכיקובעהמוצעהחוק

נשק;נשיאתתוךאואנשיםשלחבורהידיעלבצוותאמבוצעתהיאאם

או ;המיניתהכפייהלעצםמערבבאלימותשימושתוךבקטינה;אובקטין

ועונשיהםיתרהחומרהמיוחסתכאלהלמקריםלכו ,מרותיחסיניצולתוך

משמעותכמו ,נוספותמרכזיותסוגיותעםהחוקמתמודדעודיותר,חמורים

כפייהשלבערבההרשעהלשםהנדרשהנפשיוהיסודמינילמגעההסכמה

כברשהתקבלותפיסותהחוקהצעתמפתחתהללוהנקודותבשתי ,מינית

 , 105ובקנדהבאנגליהמקבילותרבפורמות

 ,הישראליתבחרבההרווחותלמוסכמותמודעותמתוךנוסחההחוקהצעת

עליהןלקרוא-מסוימיםובמקריםעמולהתמודד ,עמולתקשרובמטרה

הםהכנסתשולחועלוהנחתהההצעהשלהראשוניהניסוחולשנותן,תיגר

הדיוןמוהנגזרתהמסקנההםוחקיקתהפיתוחההמשךהתחלתיים,צעדים

 •והשלכותיה,רמוןבפרשתכאושהוצג

גםחתומיםההצעהעל , 842ח"ה ,-2006ו"התשס ,מיניתכפייהלמניעתהחוקהצעת 104

חילו,ונזיהוילןאבשלום

יוכללא"נאשםכיקובעתהחוקהצעת ,הנאשםהרשעתלשםהנזרשהנפשיליסוזבנוגע 105
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