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על ,  על מחוקק אדיש?אינוס מרחוק או רחוק מאינוס

   מטרת� וגבולותיה�, תביעה יצירתית ועל דיני האונס

  מאת

*אס� הרדו�
  

, שלפיה נית� לאנוס אישה מרחוק, נחשפה תזה תביעתית חדשנית בישראל 2011בדצמבר 

 .באמצעות הנעתה לחדור לעצמה במרמה או בניצול גילה הצעיר, בעיקר דר� האינטרנט

ג� פעולה תקשורתית עשויה לגבש את יסודות העברה הוותיקה של , גורסת התביעה, לראשונה

לאחר שהצדדי� , שברוב� לא נבחנה כלל,  אחדי� תזה זו הועלתה במקרי�2016עד  .אינוס

לפחות באחד המקרי� כלל ההסדר . הגיעו להסדר שכולל הודאה בעברות של מעשה מגונה

בלי דיו� ביקורתי , ההודאה הביאה להרשעה טכנית מידית". גר� מעשה אינוס"הודאה ב

אינוס "בשאלה א� אמנ� נית� וראוי להרשיע אד� בעברת אינוס בגי� מה שנית� לכנות 

  ".תקשורתי

שתי חלופות לא שכיחות של עברת  ;"בעילה"הגדרה רחבה של המונח : בסיס האישו� משולש

". גרימת מעשה"מוכר שעניינו �� בלתיוסעי; האינוס במרמה והאינוס הסטטוטורי, האינוס

אישה בהסכמתה ובאמצעות נית� לאנוס מרחוק , גורסת הפרקליטות, באמצעות שילוב המבני�

� ראוי להחיל את עבירת האינוס כנוסחה דהיו� ג� על תקשורת מינית ומנ הא.ידיה עצמה

  ?מרחוק

, וגעות לדיני האונסהנהמאמר מתמקד בשאלת האינוס התקשורתי ומצי� שורת סוגיות רחבות 

המהל� הפרשני ,  מבחינה לשונית.טכנולוגיהליחסי משפט וכמו ג� , מטרת� וגבולותיה�

, מבחינה דוקטרינרית; אי� לו יסוד, מבחינה היסטורית; ג� א� אינו פשוט, התביעתי תק�

 . תובע ובבית המשפטדי ביוולדפרדיגמת אונס חדשה אינה צריכה להי. המהל� בעייתי למדי

במבט מעמיק , המהל� במשקפיי� נורמטיביי�את קו השני והעיקרי של המאמר נבח� בחל

  .אחידות ערכית שעולה מה� וממגדור��וביקורתי באיסורי האונס השוני� ובהצבעה על אי

 ותיוג הול� של הפגיעות שכנגד� יוצאת ,המאמר מזמי� מבט מחודש בעברת האונס מצד אחד

תאר את ע� יסודות שנבחרו ל, ת באמצעות איסור ישירזא. אחרהתביעה בהפללה חדשה מצד 

המאמר יוצא נגד האקטיביז� . החדשה וכותרת שתתאר במדויק ובהגינות את הסכנההמעשי� 

 
, מיכאל בירנהק' לפרופ, ד שי אוצרי"תודה רבה לעו. המכללה האקדמית צפת, קטורדו, מרצה   *

אורלי על הערות �'ד תמר מאירובי�"ד סתיו לוי ולעו"לעו, ד בל יוס�"לעו, ד ארתור בלאייר"לעו
תודה גדולה . ל"סוזא� ברנר על חילופי דוא' תודה לפרופ. מועילות לטיוטות קודמות של המאמר

תודה לקורא האנונימי על הצעותיו המועילות . על תרומתו, מר יזהר רגב, ילעוזר המחקר של
תודה לעורכת הלשונית יהודית ידלי� על הערותיה . ולמערכת עלי משפט על עבודתה המסורה

: מחכה לתגובות. בלבד עליי –האחריות לכל טעות שנפלה במסגרת הרשימה . המחכימות
asafhardoof@gmail.com.  
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מזכיר למחוקק שהגיעה העת לספק הגנה ו, התביעתי והשיפוטי בדי� הפלילי המהותי מחד גיסא

  .מאיד� גיסא י� להתמודד עמ�לציבור מפני שורת מעשי� מכוערי� שהחוק הקיי� אינו מתא

: חלק ראשו�. אינוס טלפוני, אינוס מקוו�: מבוא .הערה אישית מאת המחבר .לפני מבוא

; ניתוח היסטורי? אינוס מרחוק. 2; ניתוח לשוני? אינוס מרחוק. 1; אינוס פרשני מרחוק

: ניחלק ש. סיכו�? אינוס פרשני מרחוק. 4; ניתוח נורמטיבי התחלתי? אינוס מרחוק. 3

האינטראקצייה . 2; מפת דרכי� נורמטיבית. 1; אינוס מרחוק במבט נורמטיבי

  ; סיו� .הול� והוג�, תיוג מדויק. 4; האינטראקצייה המנטלית. 3; מינית�הפיזיולוגית

  .נספח. על השטחת האונס ועל העתיד לבוא: סיו�. 2; כיצד נולדות תזות חדשניות. 1

  לפני מבוא

 כל עלשחל  צדקה אלא ג� לגבולות ולהיגיו� משכנע ואחידכל עברה זקוקה לא רק לה

הא� : מתבקשת חשיבה מחדש, של גבולות העברהדרמטית כשמסתמנת חצייה . חלופותיה

בכל ה�  בכל אשר ה� מכסי� וה�,  והא� נותרו מוצדקי�?היו מוצדקי� מלכתחילההגבולות 

  ?אשר אינ� מכסי�

מבחינה  שתמצההגדרה ,  מהו"אונס"ב הגדירו בכת: מוצע תרגיל מחשבהההמש� לפני 

 ,חשבו על מקרי� שדומי� לאונס א� אינ� אונסכעת .  אות�ורק מקרי האונס כלאת ערכית 

  . הקריאהבזמ�את הכתוב נא שמרו בצד ועיינו בו מעת לעת . והסבירו מדוע אינ� אונס

 הערה אישית מאת המחבר

נה מתלמידיי בערב חמישי לפני על תזת האינוס המקוו� שבה מתמקד מאמרי שמעתי לראשו

. 2011שלימדתי לתואר שני באוניברסיטת חיפה בשלהי " הפשע המקוו�"השיעור בקורס 

ולאחר הערות מרובות החלטתי ,  גיבשתי מאמר קצר בנושא�2012ב. הופתעתי והסתקרנתי

לפי הערות , המאמר עבר גלגולי� רבי� מבחינת תכניו ומבנהו. להפכו למאמר באור� מלא

  .עד שהגיע לנוסחו הסופי, ות שקיבלתירב

עברת האונס מעוררת הקשרי� חברתיי� . הבחירה לכתוב על עברת האינוס רחוקה מפשוטה

מדובר באחת העברות , בעיני רבי� בציבור ובעיניי. ואישיי� כואבי� אצל רבי� ובעיקר רבות

ועוד , פו של אחראני מתקשה להבי� כיצד אד� מפיק עונג מפגיעה בגו. החמורות והמכוערות

אי� בי . מוחפ� ומנוצל, יותר מתקשה להבי� כיצד הוא מפיק עונג מיני כשהאחר שלמולו סובל

ע� זאת כניסה . ה� בצורתה המוכרת בעבר וה� בצורות מודרניות שלה, טיפת סובלנות לתופעה

. ביקורתית ליסודות העברה ולתכליתה היא מהל� חשוב חר� חוסר הנוחות שהיא מעוררת

הקוראת עלולה לחוות תחושות קשות מתיאור מעשי� קשי� או כעס על ": זהרת טריגרא"

במהל� הכתיבה . הצגה אנליטית של מעשי� ומצבי� חברתיי� ושל איסורי� משפטיי�

התאמצתי לקבל זווית נשית מחברות ולנסות לצמצ� תחושות קשות אפשריות לצד הצגת קו 

ות הקשי� שהמאמר עלול לעורר למרות האמור אני מודע לרגש. אקדמי עקיב ומאיר מחשבה

בעררו תחושות , ואולי בעיקר, לבסו� הסקתי שהשיח חשוב ג�. בגלל� לעיל וא� שקלתי לגנזו
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החלטתי להוסי� את הפסקה , בישורת האחרונה שלפני הפרסו�, במקביל .לא פשוטות

מעצ� , ת גרדאולא מטפורי, א� שהלב הול�, ולהוסי� לה מרכיב אישי של חשיפה, הנוכחית

  .והנה הוא. המחשבה

גלשתי באתר היכרויות ונתקלתי , בעודי כותב דוקטורט בנושא הפשע המקוו�, לפני כעשור

תמונותיה והדברי� שכתבה על עצמה נשאו ח� בעיניי ". מור שוורד"בגולשת שהציגה עצמה כ

שרנו הרבה במש� כמה שבועות תק. ר'חשתי חיבור חזק ועברנו לשוחח במסנג. ופניתי אליה

, ל"מור הציגה עצמה כקצינה ביחידה מיוחדת בצה. נפתחתי וחשפתי את נפשי בפניה, מאוד

החלפנו תמונות רבות ושוחחנו . שיוצאת מהצבא לעתי� רחוקות ואינה זמינה כל כ� לפגישה

משו� שלא הייתה , אט א� אני לא ראיתי אותה'היא ראתה אותי בווידאו צ. בטלפו� מעת לעת

, חשתי שהתאהבתי בה ובכל שהציגה בפניי: קרה לי דבר נדיר מבחינתי. יסהמצלמה בבס

בהזדמנות או שתיי� התקשורת הטלפונית בינינו לבשה פ� מיני . ושאולי היא האחת עבורי

  .הדדי

בשלב מסוי� היא החלה . יכולתה להיפגש�לצד זאת כל פע� הציגה בפניי תירו� אחר לאי

ר שלה וניהל עמי שיחה 'קצי� אחר פנה אליי מהמסנג. יבלב ללבות בשיטתיות תחושות קנאה

אול� באחת השורות כתב על עצמו בלשו� . קשה שבה הביע רצונו שאפסיק את הקשר עמה

משו� שרציתי שזו , א� שלא רציתי להכיר בה�, סימני שאלה החלו לעלות בי ולהצטבר. נקבה

כפי שקרה , ת להרגניסיפרתי למשפחתי שחששה שמא מדובר במחבלת המבקש. תהיה אמת

נעזרתי . התגברו סימני השאלה, ככל ששיתפתי חברי� בסיפור. ל"בעבר לאופיר רחו� ז

ג� הכתובת שנתנה לי בחיפה לא . בגורמי� שוני� בניסיו� לאתר את יחידתה ומצאתי שאי� כזו

  .שמור הציגה שקרי� בלי סו� וקטעתי את הקשר, בלב שבור, לבסו� הסקתי. צלחה את בדיקתי

שמפחד להתמסר , עד הסיו� שמרה מור אמוני� לגרסתה שהכול אמת והבהירה שהאש� בי

כאב לי שהיא אינה מכירה בעוול שעשתה לי וממשיכה במצג השווא עד המילה . רגשית

  .אול� מוחי כבר קיבל את שִלבי התקשה לקבל .האחרונה שהחלפנו

ה� היו . ונות אהובתי לשעברהראיתי לו את תמ. בחלו� כמה שבועות הגיע חבר טוב לבקרני

באותו זמ� כבר נחשפתי לפרופילי� מזויפי� באתרי ; כה רבות שלא העליתי בדעתי שאינ� שלה

חברי הבחי� שבאחת התמונות עומדת . היכרויות א� לרוב היו לא מושקעי� ודלי� בתמונות

שמדובר הוא הזי� את האותיות בגוגל ומצא . ELGHADמור לצד בניי� שעליו טור האותיות 

שתמונותיה נוצלו , Myriam Faresחיפשנו באנגלית זמרות לבנוניות ומצאנו את . ברדיו לבנוני

ואילו אני לא . ונראה שלעול� לא תדע, וחזותה הוחפצה בציניות בלי הרגשתה ובלי ידיעתה

" הקצינה מור"את הדיסוננס ואת הכאב שחשתי כשצפיתי באהובתי , ג� בחלו� עשור, אשכח

  .טיוב�ית ביושרה בערב

א� , א� ג� נת� לי מענה ואפשרות לסגירה חלקית, גילוי האמת היה לי לחוויה קשה

חשתי קרב� ; באותה עת לא חשתי קרב� מי�. ומה היו מניעיה" מור"שמעול� לא גיליתי מיהי 

. בהמש� ראיתי פרופילי� נוספי� ע� תמונות הזמרת באתרי היכרויות. מחולל רגשית, רגש

וחדש הגיע , דיווחתי לאתרי� והפרופיל הוסר. ממשיכה במעלליה" מור ":הוצפתי כאב

חשתי נבו� לפנות למשטרה ושיערתי . חשתי חסר אוני� להציל את הקרב� הבא. במקומו

חוויתי אבסורד על שאני כותב דוקטורט על הפשע המקוו� ובד . שפנייה כזו לא תטופל ברצינות

  .בבד חווה אותו כקרב�
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ולא העליתי בדעתי שאכתוב על " אינוס במרמה" להמשיג את שעברתי כלא העליתי בדעתי

מעשה "או כ" אינוס במרמה"ג� כיו� איני ממשיג את שעברתי כ. כ� אקדמית בחלו� השני�

נעשה לי עוול . הוחפצתי, נוצלתי, תומרנתי, רומיתי". אהבה במרמה"אלא כ" מגונה במרמה

  .ראה לעול� לא אדערגשי כבד בידי מי שאיני יודע עליה דבר וכנ

לצד המטע� הרגשי שאני נושא . במאמרי שלהל� אגנה בחריפות התנהגות נצלנית שכזו

מתאימה לתיאורה של הנצלנות " אינוס" א� הכותרת ,אנסה לבחו� את השאלה המשפטית

  .המכוערת

  אינוס טלפוני, אינוס מקוו
: מבוא

כשמערכת , בלב הדיו� הציבוריהאלימות נגד נשי� מצויה  נכתב שסוגייתוחצי לפני עשור 

 וזכה לתשומת לב 2 האונס הוא נושא רגיש במיוחד1.המשפט הובילה רפורמה שיטתית

 בעברת האונס דנהה רוב 4. עשירהבנושאהספרות המשפטית הישראלית  3.חקיקתית רבה

 האחרונות ה� הבסיס לאישומי� שיתוארו 6. ופחות בעברות האונס הקונסטרוקטיביות5הבסיסית

  .מיד

 
 422, 421 כג עיוני משפט" ההלי� המשפטי בי� חלוקה לקול: אלימות האל�"קי ליאורה בילס  1

)2000.( 
2  James J. Tomkovicz, On Teaching Rape: Reasons, Risks, and Rewards, 102 YALE L.J. 481, 

השינויי� בנקודת האיזו� שבי� ההגנה על קרב� עברת האונס לבי� השמירה "ד� ביי� ; (1992) 505
 ).1995 (285–284, 281 מב הפרקליט "הנאש�ויות על זכ

יור�  ;)1994 (265, 265 2 המשפט"  חידושי החקיקה והפסיקה–עברות מי� "אמנו� סטרשנוב   3
 ).1999 (108, 77 ז פלילי�" משפט פלילי ותרבות במדינת ישראל"שחר 

 הספרות המשפטית ).2001 (581–580, 579 לא משפטי�" לא יותר, סיפור של אונס"יופי תירוש   4
ואולי ( אלא א�  ג� משו� שאינה שעונה רק על מלומדי המשפט הפליליהרי לאונס עשבנוגע

 .על הפמיניז�) לאחרונה בעיקר
 שזכתה למרב תשומת הלב בהלכה ובספרות  כנראה זו,)והמודעות לה(בעיקר בשאלת ההסכמה   5

השיח : מיניותו של החוק"איילת שחר ; 273' בעמ, 3 ש"לעיל ה,  סטרשנובראו. ל"בישראל ובחו
 – יש סקס אחר"אורית קמיר ; )1994 (193–183, 159 יח עיוני משפט" המשפטי בנושא האונס

; )2005) (היסוד הנפשי (724–698, )ההסכמה (686–677, 669 ז משפט וממשל" הביאוהו לכא�
"  על יסוד אי ההסכמה ושינוי הלבבות בעברת האינוס–� כ� לא שחור לב"גיל סיגל וצחי דוידובי� 

 5612/92פ "ע:  מפורסמת בהקשר זהשמרתפרשת ). 2007 (156–147, 143, 140 ד הארת די�
ל נכתב שחלק גדול מהספרות על אונס "בחו). 1993 (302) 1(ד מח"פ, בארי' מדינת ישראל נ

 Craig T. Byrnes, Putting the Focus Where it: התמקד בשאלת ההסכמה למשגל ומודעות האנס
Belongs: Mens Rea, Consent, Force, and the Crime of Rape, 10 YALE J.L. & FEMINISM 277, 
278, 283 (1998); Susan Estrich, Rape, 95 YALE J.L.  1087, 1095–1096, 1121 (1986); 

JENNIFER TEMKIN, RAPE AND THE LEGAL PROCESS 90–136 (2nd ed. 2002) . 
 ראו. משו� שהקרב� לא תמיד מבינה שהיא קרב�, אכיפתיותייתכ� שהדבר מתקשר לשאלות   6

Michelle Oberman, Gender Issues and the Criminal Law: Turning Girls Into Women: 
Reevaluating Modern Statutory rape Law, 8 DEPAUL J. HEALTH CARE L. 109, 132 (2004). 
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 האחד גולל מסכת :ת בישראלחדשנישחשפו תזה  הוגשו שני כתבי אישו� 2011בדצמבר 

ע�  ,"ב� נאור"הציג עצמו כנער ) 52 (סבחשלפיה , אישומי� ארוכה כלפי תשע מתלוננות

סבח ניהל עמ� . דוגמ� פורנוגרפיה ועוד, חולה סרט�: מאפייני זהות שהשתנו מקרב� לקרב�

הדריכ� לגעת , ביקש� לשלוח לו תצלומי� שלה�,  של איבר מינושלח תמונות, שיחות מיניות

בהמש� . פעמיי�עשתה כ� , 16בת , תנפגעואחת ה. בעצמ� ולהחדיר אצבעות לאיבר מינ�

סבח . ללא מגע מצדו באיבר מינה, הצליח סבח במרמה להיפגש עמה וא� להביאה למגע מיני

בגרמו לה להחדיר אצבעות , ת אינוסבסחיטה באיומי� ובעבר,  במרמההואש� במעשי� מגוני�

 1977–ז"תשלה , לחוק העונשי�350בשילוב סעי� ) 2)(א(345 סעי� לפי, ומספריי� לאיבר מינה

 בעניינ� א� ,ונוספות נגעו באיבר מינ� בהנחייתנפגעות כתב האישו� לפי . )החוק: להל� ג�(

  7.הסתפקה התביעה באישו� במעשה מגונה

ולאחר   ענתה10בת  .� של קטינותשצלצל לבית) 69 (מלמדבחלו� ימי� ספורי� הואש� 

השיחה היא העבירה את . אחיות מבוגרי�/לשוחח ע� אחי�מלמד שציינה את גילה ביקש 

ובהנחייתו היא , הציג עצמו בכזב כרופא, כנטע�.  ברמה שכלית גבולית�13בת כ, אחותהל

 ,המש� מלפפו� לאיבר מינה אצבע ובההחדיר, התפשטה, לחדר ריק שבו לא יפריעו לההלכה 

המכונה  ()3)(א(345 בשילוב סעיפי�, הוא הואש� בשתי עברות אינוס. ניתק את השיחהאז 

   8. לחוק העונשי��350ו ")אונס סטטוטורי"בספרות 

אונס מרחוק , "אינוס תקשורתי" שלפיה נית� לבצע ה התזה התביעתיתשב �2012ב

 10.פלוני ל חברת הייטק" סמנכבעניי� ו9)יש קבעא, 29 (דנינו בעניי� ,באמצעות הקרב� עצמה

מה שמעלה תהיות ,  במחיקת סעי� האונס ובהודאה באישומי� אחרי�,בחלק�, הפרשות תמו

כדי להגיע לר� בינוני ) לאינוס(קשות בדבר רצינות התזה וא� מטרתה פשוט לכוו� גבוה 

ה בעברות  בהמש� מעשי� דומי� הביאו להרשע11.בהסכמת ההגנה) מעשי� מגוני�(

� וב13,)גר� מעשה סדו�( פלוני במרומז בעניי� �2013 התזה התביעתית עלתה ב12.פחותות

   14.מורובטיבעניי� ,  במפורש2015

 
 .סבח' מדינת ישראל נ 40230�12�11 )מחוזי מרכז (ח"תפ  7
מוהה אמנע מלהתייחס לבחירה הת. מלמד' מדינת ישראל נ 34267�12�11 )א"מחוזי ת (ח"תפ  8

 .להאשי� את מלמד בשתי עברות
 ,החלטת מעצר של השופט שפירא (דנינו' מדינת ישראל נ 54911�03�12 )'מחוזי חי (ח"תפ  9

7.5.2012.( 
 ).20.11.2012, בנבופורס�  (פלוני נגד מדינת ישראל 7873/12פ "בש  10
11   � הורשע סבח במעשי� מגוני� ובסחיטה באיומי� לאחר שהתביעה מחקה את 9.12.2012ביו

 538/13פ " ע;המשפט העליו� נדחה ערעורו לבית. סעי� האונס ונשלח לשש שנות מאסר בפועל
דנינו הודה בכתב אישו� מתוק� שעניינו ). 26.12.2013, בנבופורס�  (מדינת ישראל' סבח נ

 2656/13פ " ע;המשפט העליו� נדחה ערעורו לבית. מעשי� מגוני� ונשלח לשנתיי� מאסר בפועל
 ל פלוני הורשע לפי הודאתו בהסדר"הסמנכ). 21.1.2014, פורס� בנבו (מדינת ישראל' פלוני נ

 .פ.ע' מדינת ישראל נ    28225�06�12) כזמחוזי מר(ח " תפ:בי� היתר בגר� אינוס במרמה, טיעו�
 ).13.3.2013, פורס� בנבו(

 כה�' מדינת ישראל נ 38533�03�12) 'מחוזי חי(פ "ת ;נאש� שהתחזה ברשת והביא קטינה לאונ�  12
פורס�  (מדינת ישראל' כה� נ 6703/13פ " ע;נדחהו על עונשו ערעור). 29.9.2013, פורס� בנבו(

, פורס� בנבו (נסי�' מדינת ישראל נ 9326�07�11) ס"כ(פ "תו  עוד רא.)16.1.2014, בנבו
 .)11.10.2012, פורס� בנבו (מדינת ישראל' נסי� נ 13982�05�12) מרכזמחוזי (ג " עפ;)9.4.2012
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הלה . ל"פלוני הסמנכהנאש�  ד� בית המשפט העליו� בערעור על גזר דינו של 2015ביולי 

במסגרת . י� העונש וטע� א� לעני,בי� היתר בגר� אינוס בנסיבות מחמירות, הודה והורשע

. כיאה למסגרת, בשאלת העונש בלבדהמשפט העליו� ערעור על חומרת העונש התמקד בית 

בית המשפט נמנע . בית המשפט הדגיש את חומרת המעשי� המקווני� א� לבסו� הקל בעונש

 א� ,פרי�ה יצירתית זו של עברת האונסל באשר,  מכיוו� ההגנה,הביע תמיהה מתבקשתמל

החומרה שהוא על את הרטוריקה השיפוטית הסטנדרטית , מכיוו� התביעה, ציגמלהג� נמנע 

,  נגזר דינו של טמסוט2016 בשלהי מר� 15.להבדיל מעברות מי� אחרות, מעשי אינוסברואה 

הוא הודה . מתנדב במשטרת התנועה שהואש� בעברות מי� מקוונות בכעשר ילדות ונערות

 2016 באמצע אפריל 16.ילה אסורה ובמעשה מגונהבגר� בע, בי� היתר בגר� אינוס, והורשע

גר� מעשה , הודה והורשע גברילוב בשורה יוצאת דופ� באורכה של מעשי גר� אינוס מרחוק

 כחמישי� סעיפי –גר� מעשה מגונה מרחוק ושפע עברות חמורות נוספות , סדו� מרחוק

  17.אישו�

� בלי לבחו� כלל את התופעה שערכאות דיוניות מרשיעות נאשמי� שמודי� במיוחס לה

 כשמדובר בעברה כה חמורה מחד 18. מטרידה מאוד וראויה למחקר עצמאייסודות העברה

כיצד ייתכ� שאד� מורשע . התופעה מטרידה שבעתיי�, ובתזה כה חדשנית מאיד� גיסא, גיסא

כאילו אי� , לתביעהללא בחינה מהותית וללא הצגת קושיות שיפוטיות " אינוס תקשורתי"ב

הטרדה גוברת כשאפילו בבית המשפט  ?חשוב ובעייתי, מורכב, חריג, חדשנימהל� מדובר ב

העליו� אי� סימ� להרמת גבה שיפוטית על לקיחת אחת העברות החמורות בספר החוקי� 

מה יקרה . ובספרי החברה למחוזות שהמחוקק לא שיער אות� והאינטואיציה מתקשה להכיל

והיש ? היקשיב בית המשפט להגנה ברצינות? ורכשיבחר נאש� עתידי באינוס תקשורתי לכפ

סיכוי לשכנעו שהמעשי� החמורי� אינ� בבחינת אינוס בשעה שהרשעה דומה כבר אושרה 

מאמר זה מסרב ? ג� א� משמעותה טר� נבחנה בביקורתיות, במשתמע בבית המשפט העליו�

שו� לדלג ולהסכי� להרשעתו של אד� בעברה כה חמורה ובתרחיש כה לא מוכר רק מ

  .נדרש דיו� משפטי אמתי בתזה החדשנית. שהנאש� עצמו הסכי�

 שאינה רק החדרת איבר מי� גברי לאיבר המי� ,"בעילה"התביעה נסמכה על הגדרת , בקצרה

. "גרימת מעשה" – לחוק העונשי� 350  סעי� רתמה את ו,אלא ג� החדרת חפ� או אצבע, נשי

.  בהסכמתה�14 מתחת לבתבעילת , "וריאינוס סטטוט" מלמד ב;סבח נאש� באינוס במרמה

 
 ).14.12.2013, בנבופורס� (מדינת ישראל ' פלוני נ 512/13פ "ע  13
מחוזי  (ח"תפ: בית המשפט המחוזיטענה מקדמית נגד האישו� בגר� אונס נדחתה בניתוח קצר ב  14

 נגזר 8.7.2015ביו� ). 16.3.2015, פורס� בנבו (מורובטי' מדינת ישראל נ 41309�12�14 )א"ת
של גר� מעשי� מגוני� בנסיבות , שהודה בהסדר טיעו� בכתב אישו� מתוק�, דינו של מורובטי

 . חודשי מאסר בפועל�18ל, מחמירות
  .)6.7.2015, בנבופורס�  (שראלמדינת י' פלוני נ 707/14פ "ע  15
 פורס�( טמסוט'  נמדינת ישראל 9232�07�15 )'מחוזי חי (ח"תפ:  שנות מאסר�6.5דינו נגזר ל  16

  .)28.3.2016, בנבו
פורס�  (גברילוב' מדינת ישראל נ 34838�04�15 )מחוזי מרכז (ח"תפ:  שנות מאסר�18 דינו נגזר ל  17

  .)11.4.2016, בנבו
 .)טיוטה" (סנגוריה בשירות התביעה: הלכות גדולות, ש קט�רא"אס� הרדו�   18
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 דר� אד� ,משדל יכול לבצע מרחוק; לאינוס מרחוקבאפשרות החדשנות באישומי� איננה 

אחר אלא דר� אנס  לאנוס מרחוק לא באפשרותהחדשנות היא . ספור עברות פיזיות�� אי,אחר

קשורתי לבצע אונס תהנית� . הנאש�הרחק מ, עצמהאת " בועלת"היא ש: הנאנסתבאמצעות 

 בנוגע שאלה סבוכה זו מצריכה דיו� בשאלות רחבות ?ידיה באמצעות הבהסכמתאישה לאנוס ו

  .טכנולוגיהליחסי משפט וכמו ג� , מטרת� וגבולותיה�, לדיני האונס

העול� המקוו� מחד גיסא והתעלמות חקיקתית כמעט מוחלטת ממנו מאיד� גיסא מביאי� 

או שתכלית , בעול� המשתנה אינה הולמת את תכליתוכשלשו� החוק ,  רצויי�לאלמצבי� ) ג�(

בהקשרי� ,  והחוק, העול� משתנה: אי� מנוס ממצבי� שכאלו19.החוק אינה הולמת את לשונו

 20.לחשוב מחדש על החוק וערכיו:  ניצבת הזדמנותקושילצד ה. אינו ממהר להשתנות, י�רב

; על לשונו ותכליתו, ול�עשויה להובילנו למסקנה שהחוק היש� מתאי� וההיא , א� ננצלה

שהחוק כרו� בליקויי� או בחסרונות ;  ונדרש פתרו� חלופייאותשהחוק אינו מתאי� למצ

הא� החוק והצדק .  משתמעת המסקנה הראשונהמהתזה התביעתית. יאות המצהשעליה� מאיר

הראוי להחיל את : כחלק משאלת המחקר הרחבה יותר שתובילוזאת מאמרי יבח� ? לצדה

  ?ג� על תקשורת מינית מרחוקכנוסחה דהיו� וס עברת האינ

ראשו� אתמקד במהל� הפרשני שהציעה התביעה במשקפי חלק ה ב:למאמר שני חלקי�

חל וא, אציע שהתזה התביעתית תקפה מבחינה לשונית א� לא מבחינה היסטורית. החוק הקיי�

אקרא , ערכי� יביהחלק הנורמט, מוקד המאמר, בחלק השני ;בנוגע לערכי� המוגני� בחוקדיו� 

על צדקת� ,  חלק מחלופותיה של עברת האונסואבקרפגיעות שתוארו לתיוג מדויק והול� של ה

 ראוי –וא� כבר , ודאי לא בפרשנות,  אגרוס שהרחבת עברת האונס אינה ראויה.ומגדור�

, שההתנהגות המתוארת במאמר היא פרדיגמה חדשה אטע�. לצמצ� את העברה הקיימת

  .ושהדר� הנכונה להילח� בה היא בהפללה ובכותרת חדשה, דשפוגענות מסוג ח

  מרחוקפרשני אינוס : חלק ראשו

  ניתוח לשוני? אינוס מרחוק. 1

? מכוח אילו מבני�? הנית� להרשיע באונס במצבי� האמורי�. חלק זה ייפתח בניתוח מילולי

  .וח הלשוניאפתח בהצגת מבנה עברת האונס ואתקד� במהרה לנית?  מצבי� אחרי�בדברומה 

  חלופות והגדרות:  מבנה עברת האונס)א(

,  לחוק העונשי�)1)(א(345סעי� . לעברת האונס חמש חלופות בסיסיות וחמש מוחמרות
 "האינוס הבסיסי"סעי� .  מכסה כנראה את מרבית מקרי האונס בישראל,הראשונה

 
 149–67 נב הפרקליט" היסוד הפיזי הווירטואלי: דיני העונשי� גולשי� באינטרנט"אס� הרדו�   19

)2013.( 
" כוח ותחרות, חופש העיתונות, על הסדרה פרטית: אתיקה עיתונאית ברשת"מיכאל בירנהק   20

 ).2003 (186, 173 ,5 ח"פתו
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אינוס ", ק לחו)2)(א(345סעי� . אוסר בעילת אישה ללא הסכמתה החופשית) הפרדיגמטי(
מיהות העושה או ל באשרמרמה בכשההסכמה מושגת , אוסר בעילת אישה בהסכמתה, "במרמה

) 4)(א(345סעי� . �14בעילה בהסכמה של בת מתחת לאוסר ) 3)(א(345סעי� . מהות המעשהל
) 5)(א(345סעי�  21.בעילה תו� ניצול חוסר הכרה המונע אפשרות להסכמה חופשיתאוסר לחוק 
הסכמתה לבעילה אינה חופשית בגי� כש, לת חולת נפש או לקויה בשכלהאוסר בעילחוק 

  22.מחלתה או ליקויה השכלי
 �נסיבות ,  יוצר מגוו� מצבי� שמתארי� התנהגות,שחשוב פחות למאמרי,  לחוק)ב(345סעי

בגינה נית� להטיל עונש ש, או תוצאות שנוספו ומלמדות על פגיעה בערכי� מוגני� נוספי�
  .מוחמר

 �המחדיר איבר מאיברי הגו� או חפ� לאיבר המי� של ": בועל"מגדיר לחוק ) ג(345סעי
  .האישה

 �אחת , לעני� עברה לפי סימ� זה: "קובע בלי לפרש, "גר� מעשה"שכותרתו ,  לחוק350סעי
  ".היא א� העושה עשה את המעשה או גר� שהמעשה ייעשה בו או באד� אחר

  בחינה פרשנית:  אונס מרחוק)ב(

 על ,"בועל" על ההגדרה של :נסמכו על שילוב שלוש הוראות חוקמרחוק באונס האישומי� 

 �גיל  או מרמהולבסו� על רכיב , "גר� מעשה"שעניינו  לחוק העונשי� 350הוראת סעי

הפ� הפורמלי של העברה מתמקד באפשרות הלשונית להחלת ? הנית� להרשיע באינוס. הנבעלת

בהישע� על שלושה מבני� או ,  באינוס� להרשיעניתאכ� במוב� זה . עובדותעל ההאיסור 

  .גרימה, בעילה, ילדות/מרמה: הגדרות
ואי� מניעה לשונית שהסכמה לבעילה תושג , רכיב הגיל אדיש למרחק בי� העבריי� לילדה

מבנה זה עומד במבח� , פורמלית. בוצעה מרחוק, ת תקשורתיפעולה, במרמה כשהמרמה
  .האינוס מרחוק

 
 .Patricia J  ראולסקירת חקיקה אמריקנית ולקריאה לרפורמה חקיקתית, יאור מקרי סימו� רבי�לת  21

Falk, Rape by Drugs: A Statutory Overview and Proposals for Reform, 44 ARIZ. L. REV. 
של קרב� ללא הכרה שלא תדע על המעשה ולשאלת " מזיק�אונס בלתי" לדיו� ב.(2002) 131

 John Gardner & Stephen Shute, The Wrongness of Rape, in OFFENCES AND: הפללתו

DEFENCES – ESSAYS IN THE PHILOSOPHY OF CRIMINAL LAW 1 (2007) . ישראלי �על נאש
�כשהמשטרה היא שחשפה אות� לחוויה בהציגה לה� את , בלי ידיעת הקרבנות, באינוס בסימו
 'נמדינת ישראל  1021/04) א"תמחוזי (ח " תפ;בפועל שנות מאסר 15נגזרו , תמונות האונס

 .)8.6.2005, פורס� בנבו(חוברה 
במבט התחלתי ה� נראי� . הסעיפי� האחרוני� של מצבי האינוס חשובי� פחות למאמרישני   22

 �. אי� הסכמהברור ש, באי� הכרה? )4)(א(345 'מה צור� בס.  עברת האינוס הבסיסיתעל פימיותרי
 מעמד האישה בחברה ובמשפטבתו� "  יסוד ההסכמה ודיני הראיות–אונס "טמ� צפורה האופ ראו
אפשר שזהו שריד . )1995, קובי עורכות�כרמל שלו ומיכל ליב�, פרנסס רדאי (204–203, 189

; לסעי� שנדרש בעבר נוכח דרישת ההתנגדות מהאישה) כמפורט בהמש�, 22מתיקו� (היסטורי 
מה צור� בו : מוזר) 5)(א (345 'סג� ניסוח . כעולה בהמש�, או שיש בו טע� נוכח שאלת התיוג

ייתכ� שהוא מצביע על פער בי� מה שנראה כהסכמה חופשית ממבט ראשו� ?  האינוס הבסיסילפי
פער שמחייב את הבועל המודע למצב הנבעלת לוודא ,  מצב הנבעלתבשלא� איננו כזה 

 .שהסכמתה לבעילה אינה קשורה למצבה



   ,על מחוקק אדיש? אינוס מרחוק או רחוק מאינוס  ז"ע תשיגעלי משפט 
  מטרת� וגבולותיה�, על תביעה יצירתית ועל דיני האונס  

73  

א� שפרשנות .  החדרת אצבע או חפ� לאיבר המי�כולל, הרחבהבר מוגד" בועל"המונח 
עדר זהות בי� המחדיר לבי� ילשונית סבירה ודאי תכוו� למצב של קרבה פיזית ותתמו� בה

אלמלא הוגדר המונח :  יודגש.ג� מבנה זה עומד בבחינה, פורמלית. כ�החוק אינו ד� ב, הנחדר
  23.הייתה התשובה שונה בעליל, אמורכ" בועל"

 �הוא אינו איסור או הגדרה . אינו קושר עצמו לעברה פלונית לחוק העונשי� 350סעי
 � א,הוא לא נולד עבור מצב כזה, כמפורט בהמש�.  לעברות שבסימ�הרחבהאלא , ברורה

הבאת אד� אחר לכדי פעולת בעילה . בשלב הניתוח הלשוני הסעי� משיי� עצמו לסימ� כולו
מכוו� לעבריי� לחוק  350סעי� , מילולית. ימו יתר רכיבי העברה א� יתקי"אינוס"עשויה לייצר 

הא� אותו . למה לא? הא� אותו אחר עשוי להיות קרב� העברה. שמביא אחר לעשיית מעשה
אי� מניעה ? המופעל בידי העבריי� המרוחק, אחר עשוי להיות המבצע העיקרי של העברה

הא� . ביצוע באמצעות אחר –  לחוק)ג(29סעי� לג� א� יש בכ� חפיפה מסוימת , מילולית
פרשנות סבירה תהיה ? אותו אחר עשוי להיות קרב� העברה והמבצע העיקרי של העברה ג� יחד

 ולכ� אי� מניעה לומר שמי שהביא 24,גרימה היא פעולה רחבה עד אינסו�,  א� לשונית,שלא
לא א� ש, ומדג� מבנה זה ע.  גר� שהמעשה ייעשה בה,אישה לבצע פעולת בעילה בגופה שלה

  .בבחינה פורמלית, בהצטיינות
שילוב� וג�  אינטואיטיביי�  ה�תמידהג� שלא המבני� שעליה� נסמכת התזה אפשריי� 

חיבורו של המבנה . יסודות העברות והגדרת ההתנהגות:  שניי� מתחברי� בטבעיות.אפשרי
אי� כלל ". מ� זהבסי",  לחוק350לי� שבסעי� י המבשל, א� עדיי� אפשרי, פחות השלישי טבעי

ג� כשכול� לחובת , על מבנהפרשני פורמלי בדיני העונשי� שמונע הרכבה של מבנה על מבנה 
  .הנאש�

  השלכות פרשניות דוקטרינריות:  אונס מרחוק)ג(

הרי שבלי קשר לשיקולי� , ג� א� מבחינה פרשנית פורמלית אי� מניעה להרשיע באינוס מרחוק
  .יש לשי� לב להשלכות פרשניות אפשריות,  בהמש�שיידונו, הנורמטיביי� והחשובי�

אינוס ,  ראשית:לאישומי אונס משני סוגי�פותחת דלת עיונית קבלת התזה התביעתית 
אז , א� אפשר לאנוס נערה מרחוק בהבאתה להחדיר לעצמה אצבע או חפ�: מרחוק במרמה

ירו מרחוק משוחחי�  שהכ30גבר ואישה בני . אפשר לאנוס ג� בגירה מרחוק באותו אופ� בדיוק
,  זהותובדברא� הגבר שיקר .  או בטלפו� ומאונני� בלי להיפגש ובלי כוונה להיפגשרשתב

, כאמורא� האישה שיקרה .  במרמהפרשנות לשונית בסגנו� התזה התביעתית תגרוס שהוא אנס
אותיר שאלה זו ? הא� העמדה לדי� רצויה במצב שכזה.  במרמהנית� להאשימה במעשה מגונה

  .וחה כעתפת

 
סטרשנוב כתב שבנוסחו . ח מתקשר להחדרת איבר מי� גברי לתו� איבר מי� נשיהמונ, לשונית  23

בפסיקה נקבע שמדובר . המקורי של חוק העונשי� ובפקודת החוק הפלילי לא הוגדר יסוד הבעילה
זהו ג� מובנו הפשוט ; של איבר מינו של הנאש� לאיבר מינה של האישה) לפחות חלקית(בחדירה 

 רק חדירת 1994 טמקי� כתבה שעד .270–269' בעמ, 3 ש"לעיל ה, בסטרשנו ;של המונח בעילה
 .56–55' בעמ, 5 ש"לעיל ה, TEMKIN ;תה אונסיפי� וגינלית הי

ת  אישירות לנסח רוצה/פעולה זו מופיעה בעברות תוצאה שונות ומאותתת שהמחוקק אינו מסוגל  24
 .בוחר בפועל שהוא רחב עד אינסו� ומוגדר בדיעבד על פי תוצאתוהוא  ולכ� ,הרכיב ההתנהגותי
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. מקבלת הפרשנות התביעתית קשורה לאינוס הסטטוטורישנובעת תוצאה אפשרית נוספת 
 הסכמת 25. היא תמיד שלא כדי�אצבע לאיבר מינה של ילדה החדרת במצב המשפטי בישראל

עליה� נשענה התביעה ילדה המחדירה ש שילוב המבני� בשל. הילדה או הוריה אינה רלוונטית
גורמת שייעשה בה  "כל ילדה שמאוננת. עת מעשה אונס סטטוטוריאצבע לאיבר מינה מבצ

 ומביא! 13 המתקשר ע� בת 13ב� , בהמש� לכ�. אונסת את עצמה קרי, "מעשה בעילה
יהיה נית� להאשי� את ,  א� הילד יאונ� במהל� התקשורת26.אנס –בהסכמתה להחדיר אצבע 
 יכול וילד , לאנוס את עצמהיכולה ילדה, כלומר.  בנסיבות מחמירותהילדה בגר� מעשה מגונה

ג� בילד אי� : 350בשילוב סעי�  לחוק העונשי�) א(348לפי סעי� , לבצע בעצמו מעשה מגונה
,  לחוק�352 ו350לפי שילוב סעיפי� ?  למה לעצור כא�.לרבות לו עצמו, לאיש רשות לגעת

 –ית המשפט קטינה נפגעת עברת מי� שתפרס� ברבי� את זהותה ומה שעברה שלא ברשות ב
הא� תזה לא הגיונית שכזו יכולה להתקבל רק משו� . של פרסו� אסור" גר� מעשה"מבצעת 

  ?שלשו� החוק מתירה אותה

  סיכו� המבט הפורמלי:  אונס מרחוק)ד(

כל אחד מהמבני� שעליה� נשענת נראה לרגע ש. אי� מניעה להרשיע באינוס מרחוק, פורמלית
שיקולי� . ושילוב� אינו בלתי אפשרי בדוקטרינה הפלילית ,התזה התביעתית יציב יחסית לבדו

הא�  .הפרשנות כשלעצמ� א� אינ� שוללי� את, מערכתיי� של השלכות פרשניות מעלי� קושי
  ?ההיסטוריה החקיקתית מצדדת בפרשנות כזו

  ניתוח היסטורי? אינוס מרחוק. 2

אציג בקצרה את . עברהבפרשנות , ג� א� מוזנח משהו, ההיסטוריה החקיקתית היא כלי חשוב
  .עליה� נשענת התזה של אינוס מרחוקשעל המבני� השוני� , של עברת האונסזו 

תאימה וממתחדשת , מתפתחת, עברת האונס חיה 27, בנוסח יש�"נתקעו"להבדיל מעברות ש
, ההיסטוריה תלמדנו כיצד נהייתה כפי שנהייתה.  לשינויי תפיסות חברתיותבחקיקהעצמה 

 שאלות רבות מספור עלו 28.קצרה היריעה מסקירה מקפת של עברת האינוס. ואולי ג� מדוע

 
כיו� . לא נתקבלה, "למעט החדרת חפ� לצור� רפואי"שהגדירה בעילה  ,�1986הצעת החוק מ  25

 ליהנות מסייג הצידוק יכולרופא המחדיר אצבע או חפ� לאיבר מינה של ילדה לצור� רפואי 
 .יג לחוק העונשי�34 'המופיע בס

נוגע  הסייג ;הבדל גילי� הקט� משלוש שני�,  לחוק העונשי�353 'בסשהילד לא ייהנה מהסייג   26
בארצות הברית דיני . אינוסלא ל א� ,16–14לבעילה אסורה בהסכמה ולמעשה סדו� בילדות בנות 

 �. ברייני� בו זמניתוה� קרבנות וע, על מי� בי� קטיני� לבי� עצמ�ג� האונס הסטטוטורי אוסרי
 Daryl J. Olszewski, Statutory Rape in Wisconsin: History, Rationale, and the Need for ראו

Reform, 89 MARQ. L. REV. 693, 693–694 (2006). 
 כלל וחוגגת השנה לא שינתה נוסח, �1916מעל בסיס חוק אנגלי , עברת הגנבה בישראלהגדרת   27

 ).2014 (עברת הגנבהרדו� אס� ה ראו. מאה שלמה
 .681–679' בעמ, 5 ש"לעיל ה, "יש סקס אחר" קמיר  ראולסקירה כזו  28
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 כדי, אסתפק בציוני דר� בחקיקה. בישראל) ג�(והאונס מצטייר כעברה מהמנותחות , בפסיקה
  29. לאפשרות להרשיע בגי� אינוס מרחוקבנוגעלשאוב תובנות 

  סקירה:  גלגולי העברה בחוק)א(

 �שלא , הבועל אישה: "1936, לפקודת החוק הפלילי) א)(1(152נוסח העברה היש� הופיע בסעי
או כשהיא , נגד רצונה תו� שימוש בכוח או באיימו עליה במוות או בחבלת גו� קשה, כדי�

ד והנוסח נותר דומה מא".  שני�14 מאסר –דינו , בחוסר הכרה או במצב המונע את התנגדותה
 �  30.לחוק העונשי�) 1)(א(345בסעי

עד שגורמי� שוני� חברו להביא לשינוי , ה כמות שהיאעברה נותרה למעלה מיובל שני�
 פורסמה הצעת �1980 ב. 1978, אלוני הצעות חוק הוגשו בשנות השמוני� לאחר ועדת 31.מהותי

�הצעה מתוקנת עלתה  . לא אומצהההצע ה32.העדוו התוהמלצ עיקרי את חוק שמטרתה לאמ
 שאימ� חלק מהמלצות ועדת אלוני 34,שי� לחוק העונ22תיקו�  מק� שנתיי� נחקק �1986.33ב

 
לסקירה היסטורית מפורטת של דיני האונס בארצות הברית והרפורמה הפמיניסטית עד לתפיסת   29

� Aya Gruber, Rape, Feminism, and the War on Crime, 84  ראוהאונס כפשע רציני ואלי
WASH. L. REV. 581, 587–602 (2009). 

30   �במסגרת ,  שנה לאחר מכ�.224ח "ס: "שאינה אשתו" במלי� "שלא כדי�"למעט החלפת המילי
 .113ח "תשלהח "ס; "שלא כדי�"ע� הביטוי , הושב הנוסח המקורי, תיקו� טעויות

 מגמות משפטיות –ברת האונס ע"לסלי סבה  ראו. אוד� יתר עברות המי� שונו מג  31 
 ).1992 (65–63, 46 ג פלילי� "וקרימינולוגיות

החדרת איבר מי� של אד� לנקב מנקבי גופו של "כ)  בעילה:כיו�" (ביאה" המוצע הגדיר 345 'ס  32
". למעט החדרת חפ� לצור� רפואי, הזולת או החדרת חפ� לאיבר מי� או לפי הטבעת של הזולת

דינו מאסר שש עשרה , הבא על אד� ללא הסכמתו תו� שימוש בכוח ": קבע,"אינוס ",346 'ס
�דברי ההסבר ביארו ". דינו מאסר עשרי� שני�, וא� עשה את המעשה בנסיבות מחמירות, שני

שהסעי� ממזג את עברת האינוס המיוחדת לפגיעה באישה ע� מעשה סדו� בכוח שהיא עברת 
באשר הנזק לנפגעת מחדירה אחרת , )רת האינוס מגדרי לעבלאהוצע נוסח : קרי(אינוסו של גבר 

 ,"ביאה אסורה ", המוצע347 'ס. אינו שונה במהותו או בחומרתו מהנזק שנגר� מבעילה רגילה
כשהוא צאצא של ,  שני�16 שנות מאסר בגי� ביאה כשלקרב� לא מלאו �16 ל12הטיל עונש שבי� 

ניצול טעות או בניצול היותו חולה ב, בתחבולה, כשהסכמת הנפגע הושגה בטענת שווא, העבריי�
 346 'סהסעי� איחד את , כלומר. חינו� או השגחה, מרות, ניצול יחסי תלותב, נפש או לקוי בשכלו

, 347 'ס ע� ,)א� שמהותית כלל ג� אונס בהסכמה שהושגה באיומי�" (אינוס במרמה", דאז
עדר הסכמה ימתארת הדברי ההסבר ציינו שהעברה . והוסי� מקרי� חדשי�, "בעילת קטינה"

 ;א� שזו ניתנה לכאורה תו� המחשה שהסכמת קטי� אינה הסכמה,  ומחושבת של נפגעהשקול
התיקוני� המוצעי� התייחסו כמוב� לחוק העונשי� הישראלי . 29.7.1980, 387'  עמ1476ח "ה

, "תקיפה מינית",  שהוצע348 'סראוי לציי� ג� את . 4.8.1977 ,277' עמ ,864ח "ס: הראשו�
ולפי דברי ההסבר המשיג מחדש את עברת המעשה המגונה , י� שנ�14 ל7שבי� מאסר הטיל ש

, שדינה שנת מאסר אחת, קרי משכב זכר בהסכמה, "מעשה סדו�",  המוצע351 'סו; בכפייה
 ".סטיות דר� הטבע", במקו� העברה הקודמת והחמורה בהרבה

וא� עשה את ,  מאסר שש עשרה שני�–דינו , תו� שימוש בכוח, ללא הסכמתה, הבועל אישה"  33
 החדרת איבר המי� – 'בעילה'בסימ� זה ;  מאסר עשרי� שני�–דינו , המעשה בנסיבות מחמירות

, של גבר לנקב מנקבי גופה של אישה או החדרת חפ� לאיבר המי� או לפי הטבעת של אישה
,  מהעברה"א כדי�של"דברי ההסבר הדגישו את הורדת הרכיב  ".למעט החדרת חפ� לצור� רפואי

 כדי שמה "בעילה"הודגש הצור� להרחיב את המונח . שלא תהיה עוד הגנה מיוחדת לבעל אנס
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לחוק ) 1)(א(345סעי�  ". תו� ראייה חדשה ומותאמת למציאות של ימינו]... [בא לחדש"ו
, גרימת סבל גופני, הבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית עקב שימוש בכוח: "התחדש

ה או ואחת היא א� נעשו אלה כלפי האיש, הפעלת אמצעי לח� אחרי� או איו� באחד מאלה
  35." הרי הוא אונס–כלפי זולתה

 עד אז כלל החוק סעי� נפרד 36.בתיקו� נקבע נוסח� של שני סעיפי אינוס חשובי� למאמרי
, ביודעי� שהיא לקויה בנפשה או בשכלה, שלא כדי�, הבועל אישה" ":אינוס במרמה"ל) 346(

 –דינו , או כשהסכמתה הושגה באיומי� או במרמה לגבי מהות המעשה או מיהות העושה
הבועל קטינה שלא מלאו לה ) א"( :קבע, "בעילת קטינה",  לחוק347סעי� ". מאסר עשר שני�

הבועל שלא כדי� קטינה שלא ) ב. ( מאסר חמש שני�–דינו , שבע עשרה שני� והיא אינה אשתו
ואול� א� היה לו יסוד סביר להניח ,  מאסר ארבע עשרה שני�–דינו , מלאו לה שש עשרה שני�

באישו� לפי ) ג. ( מאסר חמש שני�–דינו , ו לה שש עשרה א� לא שבע עשרה שני�שמלא
בדברי  ".סעי� זה תהא הגנה לנאש� א� היה לו יסוד להניח שמלאו לקטינה שבע עשרה שני�

) א": "(בעילה אסורה"עברה בלחוק  348–346ההסבר הוצע להחלי� ולאחד את סעיפי� 
וא� עשה את המעשה בנסיבות ,  שתי� עשרה שני� מאסר–דינו , הבועל אישה באחת מאלה

הנפגעת ) 2(; לא מלאו לנפגעת שש עשרה שני�) 1(;  מאסר שש עשרה שני�–דינו , מחמירות
, הסכמתה של הנפגעת הושגה בטענת שווא) 3(; היא צאצא של העבריי� או של בת זוגו

המעשה נעשה תו� ) 4 (;בניצול טעות או בניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, בתחבולה
  37".חינו� או השגחה, מרות, ניצול יחסי תלות

 
הוצע להרחיב את היסוד של שימוש בכוח לכלול לא רק . שנחשב מעשה מגונה ייחשב אינוס

שימוש באיומי� העלולי� לשלול את התנגדות הנפגע ג� כשהאיו� כוו� ג� הפעלת כוח פיזי אלא 
הופנה לפסיקה . ובלבד שיש באיו� כדי לשלול את התנגדות הנפגע, לפי אד� שאינו הנפגעכ
ח "ה, 1986–ו"התשמ, )26' תיקו� מס( הצעת חוק העונשי� .ממנה ביקשה ההצעה להתנערש

 .302' עמ, 1986–ו"התשמ, 1797
דות דובר ביסו. "נגד רצונה תו� שימוש בכוח"לפני� עברת האינוס הייתה בעילת אישה   34

�" )ההסכמה בעברת האונס�על יסוד אי(אשה , גבר, שתיקה, אונס" יובל לבנת ראו. מצטברי
 .)1997 (196, 187ו פלילי� 

בהצעה נכתב שהחידושי� . 62ח "ח התשמ"ס, 1988–ח"התשמ, )22' תיקו� מס(חוק העונשי�   35
� בהתקשר ,בוטלה ההגנה לבעל האנס. הבולטי� ה� הרחבת ההגדרות של בעילה ומעשה סדו

דינת מ' כה� נ 91/80פ "ע( 303' עמב, 23ש "לעיל ה, 1797ח " ה:לפסיקת בית המשפט העליו�
בהצעות החוק שקדמו שכתב , 66' בעמ, 31 ש" לעיל ה,סבה. ))1980 (281) 3(ד לה"פ, ישראל

א� , וראליות או אנאליות הוצע להרחיב את עברת האונס לכלול ג� חדירות א�1988לתיקו� מ
ברוח הפסיקה שפירשה את , בר המי�יבתיקו� נשמטה התוספת ועברת האונס נותרה חדירה לא

 .המונח בעילה
� אלו מקור� במשפט המקובלג  36  ,�, 5ש "לעיל ה, "יש סקס אחר"ראו ג� קמיר  .כמפורט בהמש

 .680' בעמ
 במצבי� אלו, לפי דברי ההסבר. קבע שהסעי� לא יחול על מעשה בי� בני זוגהמוצע ) ב (346 'ס 37 

צוי� שהחוק אינו . הסכמת קטינה אינה הסכמה; א� לא שקולה ומחושבת, יש הסכמה לכאורית
או , הקפה של הסכמת חולת נפש או לקויה בשכלו ובת�17 משגילה צעירמכיר בהסכמת קטינה 

�. 305–304' בעמ, 23ש "לעיל ה, 1797ח "ראו ה . לצאצאובהסכמה שהושגה במרמה או שבי� אד
כדי להתאי� את , 17 עד 16 תכ� הוצע לבטל את ההוראה המפלילה קיו� יחסי מי� בהסכמה ע� ב

 אי� חשיבות, אישה התלויה בגילהבשלפיו בעברה , 358 'ס ולבטל את ,החוק הפלילי למציאות
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 "בעילה אסורה"חל� איחוד הסעיפי� לעברת . פער גדולבי� ההצעה לחוק נוצר שמעניי� 
 �או , "רגיל"במצב  16–14בעילת נערה בת : "בעילה אסורה בהסכמה" החדש ב346עסק סעי

 345סעי� ). ועוד רכיבי�(ת שווא לנישואי�  תו� ניצול מערכת יחסי� מסוימת או הבטח18–16
אינוס ,  לחוק)3(–)2)(א(345סעיפי� . הל� ותפח לשלל המצבי� שלעיל, האינוס, לחוק העונשי�

יו� במקו� להיות חלק מעברה של בעילה דהקיבלו את נוסח� , במרמה ואינוס סטטוטורי
 ונותרו 22נולדו בתיקו� , ק לחו)ב(345סעי� ,  ג� צורותיו של האונס המוחמר38.כמוצע, אסורה

  . לחלוטי� עד היו�ותכמעט זה
: "בועל" הציעה להגדיר �1990מהצעת חוק .  נוס�חשובמק� שנתיי� נער� תיקו� 

,  דברי ההסבר לא נימקו39".המחדיר איבר מאיברי הגו� או חפ� לאיבר המי� של האישה"
באותה  40. מעשי אינוסלמעט אמירה שמוצע להוסי� הגדרה שתכלול דרכי� שונות של ביצוע

  41."בועל"ולראשונה הוגדר בחוק המונח , את ההצעה 30תיקו� אימ�  שנה
: שבה בוקר רכיב הכפייה, טייבבחלו� כעשור תיק� המחוקק את העברה עקב פרשת 

' תיקו� מס( הצעת חוק העונשי� .גרימת סבל גופני או הפעלת לח�, הדרישה לשימוש בכוח
, את הדרישה לשימוש בכוחביקשה להוציא מהאינוס הבסיסי ש, 2001–א"התשס, )אינוס)(61

 43.התקבלה באותה שנה 42,גרימת סבל גופני או הפעלת אמצעי לח� או איו� באחד מאלה
רכיב הבעילה נותר כפי שהוגדר לפני . נותר נוסחה של עברת האינוס הבסיסית כשהיה, מאז

  . וחצישני עשורי�למעלה מ

 
 הוצע להחיל  זאתבמקו�. אחריות מוחלטת: שהנאש� לא ידע את גילה או הניח שהיא בגיל אחר

 .22הצעה זו אמנ� נתקבלה בתיקו� . 308' בעמ,  ש�;את הכללי� הנוגעי� לסייג הטעות בעובדה
ג� בעיו� בדברי הכנסת לקראת ההצבעה על הקריאה השנייה והשלישית לא מצאתי התייחסות   38

� knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset11/HTML_27_03_2012_05-59-19-PM/19880: לכ
322@19880322007@007.html; knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset11/HTML_27_03 

_2012_05-59-19-PM/19880322@19880322016@016.html. במאמר זה � כל האתרי� הנזכרי
 .2016 בספטמברנצפו לאחרונה 

אגינה והו.  כתב שהמחוקק הישראלי נותר שמר� יחסית,116ש "ה 66' בעמ, 31ש "לעיל ה, סבה  39
לחדירה באמצעות חפ� או איבר אחר , א� עדיי� יש הרחבה ניכרת, היא מושא האינוס הבלעדי

 .כמו אצבע
 .223'  עמ,2.7.1990 מיו� 2001ח "ה  40
המחדיר חפ� שקבע ) ג (348 'ס, 22לאחר תיקו� . 196'  עמ10.8.1990 מיו� 1329' � מס"תשהח "ס  41

�תיקו� . דינו כדי� אונס, 345 'סבנסיבה המנויה ב, לאיבר המי� של אישה או לפי הטבעת של אד
 . הרחיב קביעה זו30

למעט ציטוט השופטי� , דברי ההסבר לא כללו הנמקה. 639' עמ, 30.5.2001מיו� , 3007ח "ה  42
). 2000 (331, 313, 289) 3(ד נד" פמדינת ישראל' טייב נ 115/00פ "גולדברג וחשי� בעניי� ע

מעשה סדו� של פיזיותרפיסט במטופלת במהל� עיסוי וכללה ניתוח בהפרשה עסקה באונס ו
 .וביקורת כלפי רכיב הכפייה

: תיקו� שאינו נוגע למאמרי. 408'  עמ,20.6.2001 מיו� ,1794' א מס"תשסהח "ס, 61' תיקו� מס  43
, )5)(א(345, )4)(א(345 ק"בנוגע לס, 225'  עמ,21.7.2000 מיו� ,1746' ס מס"תשהח " ס56תיקו� 

' תיקו� מס(חוק העונשי� : לרבות אונס, תיקוני� אחרי� עסקו בהתיישנות עברות מי�). 1)(ב(345
–ה"התשס, )84' תיקו� מס(חוק העונשי� ; 42' עמ, 19.1.1996, 1557ח " ס,1996–ו"התשנ, )47

 ,111 לחוק העונשי� בתיקו� 352 'סתוק� בהמש� . 104' עמ, 26.1.2005 ,1976ח " ס2005
מיו� , 2310ח "ס: האחריות הפלילית למפרסמי פרטי� מזהי� של נפגעי� בעברות מי�ה רחבווה

11.8.2011. 
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  ני� למסקנותכיוו: גלגולי העברה בחוק) ג(

היא מרמזת שבעילה . עליה� נשענת התביעהשהסקירה מאירה שתיי� משלוש ההרחבות 
לחסות   אלאיתבמרמה ובעילת ילדה בהסכמתה לא יועדו להתכנס לצד עברת האונס הבסיס

בעילה . לא ברור כיצד מצאו עצמ� בתו� עברת האונס. "בעילה אסורה" – עברה חלופיתב
;  השפיע על האיחוד ע� עברת האינוסאולי זהו, לפני התיקו�" מהאינוס במר"במרמה נקראה 

חשיבה על בלא הורחבה " בעילה"הסקירה מלמדת שהגדרת , שנית ושלא במפתיע 44.י� לדעתא
מה באשר  45.אי� רמז שמישהו חשב לכרו� בי� המבני�. אינוס סטטוטוריעל אינוס במרמה ו

 �  ?א מגל� גלגול נוס� בעברת האונסהא� הו? "גר� מעשה",  לחוק העונשי�350 לסעי

   לחוק העונשי�350 ההיסטוריה של סעי� )ד(

� לחוק העונשי� המקורי מ355סעי�  ?אותהאולי ההיסטוריה תאיר . לשו� הסעי� אינה בהירה

מעשה מגונה בגופו של , או מנסה לעשות, העושה: "קבע, "מעשה מגונה שלא בכפייה", 1977

בדרכי מרמה לגבי  או שהשיג הסכמתו,  בכוח או באיומי�אד� בלא הסכמתו א� בלא שימוש

ביודעי� שהוא לקוי בנפשו , או מפתה או מנסה לפתות אד�, מהות המעשה או מיהות העושה

�מהצעת החוק ". דינו מאסר שנתיי�, לעשות או להניח שייעשה בו מעשה מגונה, או בשכלו

 על המביא"הכותרת  תחת ,350�  בסעי, הציעה גרסה חדשה,שהתבססה על ועדת אלוני, 1980

 גר� א� או המעשה את עשה העבריי� א� היא אחת מיני מעשה ולעניי� ביאה לעניי�": "עצמו

 אינו שבפועל אד� לתבוע לאפשר הסעי� שמטרת ביארו ההסבר דברי ".שהמעשה ייעשה בו

 הווהמ אינו שהמעשה א�, העברה מעשה את בו שיעשה לזולתו גור� אלא בזולתו מעשה עושה

 להתייחס והוצע, לשאלה חלקית התייחס  דאז355שסעי�  צוי�. אותו העושה אד� לגבי עברה

  .הצעת חוק זו לא נתקבלה,  כזכור46. בהיק� נרחבהמי� עברות לכלל
 �למנוע מאד� שהביא אחר לגעת בו לטעו� שלא  ובא )22תיקו�  (�1988 התקבל ב350סעי

 "מעשה מגונה בכפייה"של , נוספות לתיקו�התקשרה להצעות ההצעה . ביצע מעשה מגונה
נגיעה מכוונת של איבר מוצנע : " המוצע הגדיר מעשה מגונה354סעי�  ."מעשה מגונה אסור"ו

באיבר מוצנע של , ידי חפ��א� על, של אד� בגופו של זולתו או נגיעה מכוונת כלשהי של אד�
". יבר המוצנע היה חשו� או לבושואחת היא א� הא, והכל לש� גירוי מיני או לש� ביזוי, זולתו
 �בא לאפשר  356סעי� , לפי ההסבר.  בעילה אסורהשלבנסיבות   אסר על מעשה מגונה355סעי

א� שהמעשה , להאשי� אד� שלא עשה מעשה בזולתו אלא גר� לזולתו שיעשה בו את המעשה

 
משו� שאינה , מתאימה יותר מחלופה אחת מני כמה באינוס" אינוס במרמה"עברה נפרדת של   44

לחוק העונשי�  384 'סב" גנבה"להבחנה בי� השוו . כמפורט בהמש�, משטיחה את עברת האונס
,  בהנחה שהמחוקק בחר במודע להרחיב את עברת האינוס אפילו.400 'בס" גנבת חשמל"לבי� 

 .צדק בבחירתואי� זאת אומרת ש
נולדה הגדרת הבעילה אמנ� שנולדו האיסורי� על אינוס במרמה ואינוס סטטוטורי ובשנה שבשנה   45

 .היה ג� היהא� טלפו� , לא היה אינטרנט
 .391' בעמ ,26 ש"לעיל ה, 1476ח "ה  46
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ע שהחוק  והוצ,ד� חלקית בשאלה 47 דאז355צוי� שסעי� . האד� העושה אותומצד אינו עברה 
הסבר או המחשה מה ,  ללא התייחסותזאת. יתייחס אליה באופ� המקי� את כלל עברות המי�

השינוי המצמצ� של ו,  התקבל350 סעי� , לבסו�48.עברות מי� אחרותבדבר צור� יש בהרחבה 
בו או באד� "לי� ינוספו המ 350סעי� ב ו, תוק� החוק�2003ב.  לא–" מעשה מגונה"המונח 

  49".אחר
�בהיסטוריה עיי�  אלו�השופט  50.אליאגוייב  בעניי� נדו� בהרחבה בתיק גר� אינוסהסעי

�. אינו מרחיב את רעיו� הצדדי� לעברה אלא את הגדרת עברות המי� החקיקתית ומצא שהסעי
 הרחבת העברה למצב שהיסוד הפיזי בוצע – תוספת מותירה את מהותו המקורית של הסעי�ה

העבריי� גור� לקרב� לבצע :  לעברת המעשה המגונהנוגעבברור כ� . קרב�הבאד� שאינו 
 הגדרת הצדדי� לעברה תוכרע לפי הוראות החלק 51.מעשה מגונה בגופו של אד� שלישי

  52.המקדמי לחוק העונשי�
 �הצעת הועלתה מחדש . נדו� בכנסת בהקשר מאוחר ושונה לגמרי לחוק העונשי� 350סעי

הפרקליטות ציינה שהאפשרות . 2009–ט"התשס, )הידי איש� אינוס על–תיקו� (חוק העונשי� 
אי א� , להרשיע אישה באינוס מקובלת על משרד המשפטי� וג� לכ� כיוו� הסעי� מלכתחילה

 
בו העבריי� מביא אחר לעשות בו ש על מצב ה שלו דיברהשהסיפ ,"שלא בכפיהמעשה מגונה "  47

 .מעשה מגונה
 .307–306' בעמ, 27 ש"לעיל ה, 1797ח "ה  48
 ).19'  עמ,23.11.2003 ,1911' ד מס"תשסהח "ס (2003–ד"התשס, )77' ו� מסתיק(חוק העונשי�   49
מק� כמה ימי� אמר לה . הלה טיפח קשר רומנטי אינטימי ע� אישה נשואה שסיפרה לו שהרתה לו  50

ששמע מאישה מבוגרת מעדתו שנית� לגרו� להפלה טבעית א� תקיי� יחסי מי� ע� אחר מזה שלו 
שכב עמה בהסכמה , הביאנה לדירה בשיפו�, משסירבה. רוהרתה והציע לה לשכב ע� חב

היא בכתה . ובהמש� ביקש שתשכב ע� חברו כדי להביא להפלת העובר, כשחברו בחדר השני
. יצא את הדירה ונעל את הדלת מאחוריו, הוא השתיקה. וסירבה ודרשה שלא יותירה לבדה בדירה

עבדו הואש� באינוס והורשע  חברה. ולאחר שסירבה אנס אותה, חברו דרש ממנה לשכב עמו
השניי� הורשעו בבית המשפט . 350 'סדר� , אליאגוייב הואש� באינוס. לאחר שמיעת ראיות

דעת המיעוט הייתה שאפשר שהמתלוננת הסכימה  .עבדו פה אחד ואליאגוייב בדעת רוב, המחוזי
פורס�  ( ישראלמדינת' אליאגוייב נ 412/06פ " ע;מלכתחילה לשכב ע� עבדו ובהמש� חזרה בה

 ).20.2.2008, בנבו
51  � . השופט אלו�דינו של לפסק 11' פס ,ש
 וההרחבה היא למצב שהקרב� נאל� לבצע ,"העושה" ולא "המעשה" הוא 350 'סהציר המרכזי ב  52

�תמ� מסקנתו בהיסטוריה החקיקתית של  אלו�.  אחראת המעשי� בגופו של העבריי� או של אד
 אינו מאפשר פרשנות 350 ' סבכל מקרה. ת החוקה חוק ומשפט והפנה לדיוני ועד77תיקו� 

אחריות .  השופט אלו� שלנולפסק די 16–12 'פס,  ש�;מרחיבה להגדרת הצדדי� לעברה
עדר ראיה ישירה לתכנו� יובה, אליאגוייב הוכרעה לפי הכללי� הרגילי� של השותפות לעברה

זוכה מחמת הספק ,  המתלוננתובציפייה משותפת של שני החברי� להסכמת, מראש לאינוס
השופט .  השופט אלו� לפסק דינו של17–16' פס,  ש�:שוואמהאינוס והורשע רק בכליאת 

בדעת מיעוט דחה השופט לוי את . 350 'סבניתוח  אינו ד�שמפורש ציינו בב, וברא� הצטר�'ג
: ברו נעילת הדלת והבנת אליאגוייב שהמתלוננת מסרבת לקיי� יחסי מי� ע� חבשלהערעור 

 לאחרונה נדו� הסעי� האמור בקצרה .350 'בלי קשר לס, אליאגוייב הוא מבצע בצוותא של האונס
המעשי� המיניי� האסורי� חולשי� שלהבהיר ובית המשפט העליו� פסק שמטרתו , בהקשר אחר

 � 7577/14פ "ע ראו. בה� הנאש� גור� לקרבנו לבצע מעשי� מיניי� בנאש� עצמושג� על מצבי
 ).14.12.2015, בנבופורס� ( לפסק די� השופט שה� 10–8'  פס, מדינת ישראל'פלוני נ
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הוצע . )ק במעשה סדו�ר ( שיאפשר להרשיע אישה באינוסבאופ� 350 לפרש את סעי� אפשר
: התמקדו בשאלת הגרימהטענות הגנה ונותחו .  אינוסשיחול על, להוסי� לסעי� אמירה ברורה

�בעיקר אישה מבוגרת ששוכבת מרצונה ע� ילד מתחת ל, "לגרו� לאינוס"כיצד יכולה אישה 

 מק� חודשי� 53."המאפשר" ב"הגור�"וא� יש להחלי� את המילה , )לעתי� בנה שלה (14
אפשרות הנדונה  . דיו� נוס� בסעי� שב והתמקד באינוס בידי אישה,ולאחר קריאה ראשונה

אישה המאלצת גבר להחדיר :  שתחול ג� על בעילת גבר באופ�ב את הגדרת הבעילהלהרחי
 במילה "הגור�"נבחנה אפשרות להחלי� את המילה . "אונסת"איבר מאיבריו לאיבר מינה תהא 

"�  .הדבר לא הבשיל לתיקו� החוק. "המאל

  כיווני� למסקנות: 350 ההיסטוריה של סעי� )ה(

 �כפי שמוגדר " מעשה מגונה"אילו הוגדר .  שלא התממשמשפטיחיזיו�  נבעה מ350לידת סעי
, צעומכ, יוגדרמעשה מגונה בו ש לעול� רק הייתה וחשיבות. כלל לא היה הסעי� נולד, כיו�

 לא "מעשה מגונה"המונח , כפי שהתקבל ,22אול� בתיקו�  .כנגיעה באיבר מוצנע של הזולת
" סיפוק או ביזויי מיניי�,  לש� גירוימעשה מגונה" אסר על עשיית 349סעי� . הוגדר כלל

הפ�  , מנומק שנדמה כמחיקת קולמוס חקיקתיתולאבמהל� מוזר , 30תיקו�  .בנסיבות שונות
סיפוק או , מעשה לש� גירוי ": להגדרה והגדיר מעשה מגונה22מתיקו� הכוונה המיוחדת את 

 אינו "מעשה מגונה"שהרי , 350הגדרה ברוחב אינסופי שכזה אי� צור� בסעי� ב". ביזוי מיניי�
אלא מוגדר על פי הכוונה המיוחדת , נסיבתית ותוצאתית, תחו� כלל מבחינה התנהגותית

 היה 350 סעי� 54.ו עידוד אד� לגעת בגופו שללרבות, המלווה אותו ויכול לכלול כל מעשה
ו כשלה למצוא דרכה לספר ראויה זהגדרה . "מעשה מגונה"הגדרה תחומה של בהגיוני 
שנועד  ואילו הסעי� 55,חסרת כל הנחיה, ראויה בעליללא ה הגדרה התנחל במקומה .�החוקי

 , השעונה על ההגדרה התחומה,"הוא נגע בי, לא נגעתי בו" של לחסו� טענת הגנה מקוממת
היה עלול ) הרחב מדי(בגו� החולה ) הגדרת האיסור בצמצו�(הניתוח . נולד בלי טע� מעשי

 
 .�www.oknessetזמי� ב, 2.9.2009חוק ומשפט מיו� ,  מישיבת ועדת החוקה59' פרוטוקול מס  53

org/committee/meeting/1076) 59' פרוטוקול מס: להל�(. 
). 2006 (1437 על הדי� בפלילי� יעקב קדמי ;ו נדרש להרשעה במצבי� שכאל350 'קדמי גרס שס  54

אלא שאי� בכ� . 12ש "לעיל ה, נסי�עניי�  למשל ראו. לעתי� אמנ� התביעה מעמידה לדי� בעזרתו
במקרי� רבי� הואש� בהבאת בנות : כתב האישו� של סבח ממחיש זאת. הכרח משפטי או מעשי

). לא ברור מדוע לא אינוס(וכ� ביצע מעשי� מגוני� שוני� , חדור לעצמ�שיחו לגעת בעצמ� וא� ל
ולעתי� כשפירטה נדמה שהדבר נובע , 350' סבחלק ניכר מהאישומי� לא פירטה התביעה את 

�אישו� ל. במעשה מגונה ובגר� מעשה מגונה, מרצו� להאשי� את הנאש� בכפל אישומי
 'סבלי התייחסות ל, ר'הפעלת הילדה במסנגבו רשתבאמצעות ה, הרשעה במעשה מגונה בילדהלו

אישו� ל; )25.6.2008, פורס� בנבו (ליאור' מדינת ישראל נ 2225/07 )א"שלו� ת(ש " ראו ב350
שלו�  (פ" ת ראוכנראה תו� הפעלת הילדה, הרשעה במעשה מגונה בילדה דר� הטלפו�לו

מה לתביעה כי , אכ�). 30.5.2011, פורס� בנבו (לינג' מדינת ישראל נ 41544�04�10 )צ"ראשל
 כה עמומה ויכול לכסות כל מעשה בהגדרה בשעה שהמעשה המגונה עצמו מוגדר 350 'סתפנה ל

 ?שהוא
תקלה שטר� זכתה להכרה ככזו ולפיכ� ג� טר� , ד מבחינת עקרו� החוקיותומא וזו תוצאה עגומה  55

דיני העונשי� "הרדו�  ראו. ובתורה מאפשרת העמדה לדי� בגי� מעשה מגונה מקוו�, זכתה לטיפול
 .חלק ה ,19 ש"לעיל ה, "גולשי� באינטרנט
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; חדרהחיסו� הו). חסימתו מראש( הוצע חיסו� ולכ� ,)ה מקומ�טיעו� הגנ( מחלה חדשה ייצרל
  56.כלל הניתוח לא נעשה

 � הסעי� 57.באינוס מרחוקהרשעה  ל350מבחינת ההיסטוריה החקיקתית אי� קשר בי� סעי
 לבנותהוא לא נולד .  טענת הגנה בנוגע למעשה מגונה שאד� גור� לאחר לבצע בולחסו�נולד 

 והקשרו נגעו למעשה נוהגיו 58.הצעות לתקנו קשר לטכנולוגיהאי� לו או ל. תזה תביעתית
 .הסברכל א� זאת בלי , לשו� הסעי� נפרשה במפורש על כל עברות המי�. מגונה ולא לאינוס

  .אינו מחזקהזה ודאי ; אי� זה שולל את האפשרות לאמ� את התזה של אינוס מרחוק

  כיווני� למסקנות:  ההיסטוריה)ו(

א� לאחת  .רשנות שמביאה את החוק למחוזות שלא דומיינוהמבנה המשולש יוצר פ
מבט בהיסטוריה . מההרחבות הבונות את האינוס מרחוק אי� קשר היסטורי אית� וברור לרעיו�

  ?הא� הניתוח הנורמטיבי יחזקה 59.את תזת התביעהמערער מאוד החקיקתית 

  ניתוח נורמטיבי התחלתי? אינוס מרחוק. 3

מהו הער� המוג� . � הער� המוג� בעברה נפגע מהמעשה הנדו�הניתוח הנורמטיבי בוח� א
הער� אליו בנוגע נהוג לומר ש .תשומת הלב בישראל התמקדה באינוס הבסיסי? בעברת האונס

של האוטונומיה המינית :  לזיהוי קל60,)כמו העברה(א� שהשתנה לאור� השני� , המוג�
פרשנית נית� לנסות ולבנות תזה  אמנ�.  אלא שלא באינוס הבסיסי עסקינ�61.האישה וכבודה

 
56  �סיפורה המהותי והרטורי : מהות של צדק, חזות של זכויות" אס� הרדו�  רא�על האבסורד שבכ

 .)2014 (97–94, 33 ח די� ודברי�" של ההכרעה הפלילית
לרבות עברת , ביקש משרד המשפטי� להחילו על כל העברות נית� לסבור שבעת שנחקק הסעי�  57

יתה החלת הסעי� על כל יועדה הא� הכוונה האפריורית הור ה"בתגובה לשאלת יו .האונס
ש "לעיל ה, 59' פרוטוקול מס ראו; "יחול לגבי כל העברות, אכ� ":משרדההשיבה נציגת , העברות

תשובה לשאלה (פשוטו כמשמעו , אמירה מקוטעת, מוסברתולא עמומה מדובר באמירה . 53
: יש לשי� לב ג� להקשר הדיו�.  קבלת החוקאחרי שני� רבות ,משרדהשל נציגת , )שנקטעת מיד

 .ניסיו� למצוא דר� להרשיע נשי� באונס
, ס אינו חל על אונס והביעה חשש שא� יוחל על אונ350 'סבישיבת ועדת החוקה גרסה קמיר ש  58

המילה . תלונותירתיעו ואותה יתלוננו נאשמי� באונס במשטרה שהמתלוננת גרמה לה� לאנוס 
כ רות� ביקש מקמיר להיכנס "ר הוועדה ח"כשיו,  בשתי הישיבותיחידה הוזכרה פע� "אינטרנט"

לאינטרנט לבדוק א� היו נאשמי� במעשי� מגוני� שהתלוננו במשטרה נגד המתלוננות בעזרת 
 .ש� ;הסעי�

ו באות. אפשרות לפרשנות אחרת במקרי� דנ� שולל ,50 ש"לעיל ה, אליאגוייבאיני גורס שעניי�   59
, מנגד. בו דובר באנס אחד ובאד� אחר שהיה הגור� לאינוסשמצב עסקה ב הפרשנות עניי�

 350 'סב לפנות ל א� בית המשפט סיר.תוק� בלבדבמדובר בקרב� ושהמקרי� דנ� עניינ� מצב 
אמור כשאי� בעילה אי� סיבה שיפנה כ, בוצעה בעילה ממשית בלא הסכמת האישהשבמקרה 

 ).ג� א� לא שלמה(הסכמה ממשית ויש 
60   �לעיל , TEMKIN ראו. האונס היה עברה צרה מכפי שהפכה בעשורי� האחרוני�ג� ברחבי העול

 .147–146' בעמ, 5ש "ה
61  �על שהג� על האוטונומיה ו) כנוסחו בעבר(ביקרה את החוק , ממלומדות האונס הבולטות, אסטרי

הסכמה נשית �הבחירה הנשית רק במצב הפעלת כוח כלפי האישה והציעה להג� כאמור בכל אי
לערכי� . 1132, 1127, 1122–1121, 1095' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Estrich, Rape ראו; למשגל

 �; 182–181' בעמ, 5ש "לעיל ה, שחראיילת   ראוע� העתי�המוגני� בעברת האונס ולהשתנות
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התזה משכנעת ; שלפיה הבאת ילדה או נערה לבעילה עצמית כרוכה בחוסר הסכמה חופשית
ולכ� בשלב הניתוח הפורמלי אמנע , התביעה נמנעה מכ�. בעיקר כשהבאת הילדה נעשית באיו�

 האינוסמהערכי� המוגני� שיש לבחו� קשורי� למבני האינוס במרמה ו. מכ� ג� אני
  .הסטטוטורי

 נראה. האוטונומיה המינית הנשיתשוב הער� המוג� המסתמ� הוא  ,באשר לאינוס במרמה
. היה נדרש הסעי�לא , כ�לא שא� , שאי� מדובר בדיוק באותה אוטונומיה או באותו רובד

להבדיל מהסכמה , עדרה של הסכמה מדעתיהבשל מורכבת ורחבה יותר הפע� אוטונומיה ה
סעי� רחוק  ה62.כזו שהנחת המוצא של הסעי� היא קיומה, מה חופשיתגרידא ואפילו מהסכ

  . לחוק העונשי�415בסעי� ש" קבלת דבר במרמה"מעברת האונס ההיסטורית וקרוב לעברה 
 ניתנת הסכמה שכ�, "אוטונומיה בסיסית" אינו מג� על ,במבט ראשו�, אינוס הסטטוטוריה

לו סברנו שאי� פה . ינה מושגת במרמה ההסכמה אשכ�, "אוטונומיה רחבה"על לבעילה או 
 לכאורה הסעי� בא להג� על 63.היינו פוני� לאינוס הבסיסי; לא היה צור� בסעי�, הסכמה כלל

, הסכמת הילדה: "מחושבת" או "אוטונומיה פטרנליסטית"אכנהו שלעת עתה , רובד אחר
בשל  גילה ובשל קחוקמת את השכנע מהאינ, הבנתה את מיהות העושה ומהות המעשהבאפילו 

היא מסוגלת לייצר את רמת ההסכמה שנדרשת כדי שלא לקרוא אי�  שהחלוטהההנחה 
  ."אינוס"לבעילתה 

 לחדור  מיהותו ומביא!בעניי�הא� הערכי� האמורי� נפגעי� במצב שאד� מרמה נערה 
על פני הדברי� ? במרמה או בלעדיה, או במצב שאד� מביא ילדה לחדור לעצמה, לעצמה

, יש חדירהלצד זאת ; אמנ� אי� פה יחסי מי� מלאי� ויש פה הסכמה .ית חיוביתהתשובה נרא
ייתכ� שהפגיעה אינה זהה . וכ� מתגבשת פגיעה ערכית, איננה שלמה וטובה–וההסכמה שיש 

או לפגיעתו של אד� , בעצמתה לפגיעתו של אד� המקיי� יחסי מי� מלאי� לאחר מרמה
ריכה להיות זהה צא� מי אמר שהפגיעה . תההמקיי� יחסי מי� מלאי� ע� ילדה בהסכמ

  64?בעצמתה

  סיכו�? פרשני מרחוקאינוס . 4

סקירה . לא במובהקשג� ה, פרשנות לשונית של החוק מאפשרת להרשיע באינוס מרחוק

  .ג� א� לא במאת האחוזי�, מבט ערכי התחלתי דווקא תומ� בה. היסטורית אינה תומכת בתזה

השלכות ה ג� כ�ו,  מטרידה–מקריות שבה נולדה התזה ה.  תחושה לא נוחהנותרתעדיי� ו

, ג� א� אפשרית לשונית, ד ולא אינטואיטיביתושה שהתזה יצירתית מאהרגה. פרשניותה

 
, 143 'בעמ, 5ש "לעיל ה, סיגל ודוידובי�; 747–737 'בעמ, 5 ש"לעיל ה, "יש סקס אחר"קמיר 

 רובנפלד תיאר את המעבר מתפיסות קדומות על אונס כחילול האישה ופגיעה בתומתה .146–145
הוא תק� את הבסיס המודרני והציע חלופה . שעניינה האוטונומיה המינית, לתפיסה המודרנית

-self-possession(; Jed Rubenfeld, The Riddle of Rape-by(ההחזקה העצמית , להצדקת העברה
Deception and the Myth of Sexual Autonomy, 122 YALE J.L.  1372, 1388–1393, 1417–1430 

(2013). 
62   � .3' ס,  השניחלקבלהל� ארחיב על כ
 .3' ס,  השניחלקבלהל� ג� על כ� ארחיב . 422' בעמ, 1 ש"לעיל ה, בילסקי  63
 .9 ש"לעיל ה, דנינו בעניי� בהחלטת המעצר השוו לדברי השופט שפירא  64
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אינו ראוי להיקרא , חר� היותו פוגעני ומכוער, יותר מכל מציקה התחושה שהמעשה. נקרתמ

  .ות יסוד לתחוש� א� ישובחלעמיק במבט הנורמטיבי ו זו העת לה. דווקא"אונס"

  אינוס מרחוק במבט נורמטיבי: חלק שני

  מפת דרכי� נורמטיבית. 1

משתמע שכל מה שמכסי� יסודותיה , א� נאמר שעברת האינוס מגנה על האוטונומיה המינית

, הג� שקלה היא לעיכול תביעתי ושיפוטי, אמירה כזו. ופוגע באוטונומיה המינית הוא אכ� אונס

נדרש מבט מעמיק .  את תכלית העברהדיו חד זיהויי ואינה מזהה עוצרת מוקד� ומופשט מד

  .ורחב יותר

: קצרה ופשוטה יחסית וכוללת מעט יסודות, האינוס הבסיסי, עברת האונס המרכזית

, הא� כשהחדירה נעשית באמצעות הקרב� עצמו .ללא הסכמה חופשית; לאיבר מי� נשי; חדירה

רואה בתזת , לב המאמר, חלק זה?  מדובר באונס,בלי נוכחות מאיימת של המבֵצע, בהסכמתו

תזה זו מאתגרת פחות במוב�  .האינוס מרחוק הזדמנות לחשיבה מחדש על עברת האינוס

 ?הא� האינוס מרחוק הוא אמנ� אינוס :זה הזמ� לדיו� ערכי. המילולי ויותר במוב� הנורמטיבי

מה מכסה העברה ומה . הולא רק ב, כדי להשיב נדרש מבט בעברה בכללותה ?מדוע, א� כ�ו

פגיעות היש היגיו� אחיד ומשכנע בהכלת כל חלופותיה של העברה הקיימת ובהדרת ? לא

  ?אחרות

. כיווני מחשבהרק אלא ,  ולא אתיימר להציע תשובה נחרצת,השאלות מורכבות וקשות

כוונתי אינה לנתח את . לרכיביה, אציע� במבט אנליטי המפרק את עברת האונס לגורמיה

מינית �יה הפיזיולוגיתיהאינטראקצ: עברה אלא לפרקה לשני חלקי� מופשטי�הות יסוד

; בלי קשר הכרחי למה שקד� לו,  הראשונה מכוונת למהל� המיני65.יה המנטליתיוהאינטראקצ

ולא (בי� הצדדי� אינטראקצייה הבדגש על , מכוונת למהל� שקד� לובלתי נפרדת השנייה וה

  .)הנאש�מחשבת על 

,  המיני יהיה קצר יחסית וידו� במה שכוללת עברת האונס על חלופותיהניתוח המהל�

בהישענו על , ניתוח המהל� המנטלי יהיה מורכב יותר .מה שאינה כוללת – לא פחותחשוב ו

א� התזה של האינוס מרחוק  ה.יה המנטלית בי� הצדדי�ימוקד האינטראקצ, שאלת ההסכמה

 אביט במצבי� אחרי� שנקראי� או ושדרכ, ג�עו כעברת האינוס הבסיסיאשע� על ? משכנעת

במוב� הערכי וא� החוק מספק תשובה אחידה " אונס"אנסה להבי� מהו ". אונס"אינ� נקראי� 

 ונס לבי� מה שראוי להיקרא אפורמלית בי� מה שנקרא אונס מבחינה מושלמתע� התאמה 

הקושי בכינוי� מתגבר  כ�,  הנורמטיבי בי� חלופות האונסהשוניככל שרב . נורמטיביתמבחינה 

מתגברת כ� ,  הנורמטיבי בי� האונס לבי� עברות אחרותהדמיו� וככל שרב ,באותה תווית

 
� כתבה שנית� להבי� את הנזק של האונס רק א� מביני� את היחסי� בי� גו� ונפש ואת אקוו  65

 Sharon Cowan, The Trouble with Drink: Intoxication, (In)capacity, and the ;ההסכמה
Evaporation of Consent to Sex, 41 AKRON L. REV. 899, 903 (2008). 
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 קריטי בעיניי וארחיב עליו לאחר שני תוויתעניי� ה. תווית שונההתהייה שמא נכו� לכנות� ב

  .יהימהלכי האינטראקצ

  מיניתיה הפיזיולוגיתיהאינטראקצ. 2

  מבוא) א(

כל חלופות האונס . דרת איבר מאיברי הגו� או חפ� לאיבר המי� של האישהבעילה היא הח

או מדי או שמא צר ? הא� הדבר הגיוני. איננו אונס, כל שאינו בעילה: מחייבות מעשה בעילה

  ?רחב מדי

   המהל� שנכלל באינוס)ב(

 דעת� הואעל המהל� הפיזיולוגי הראשו� שעולה , שער שכשאנשי� חושבי� על אינוסנית� ל

 איבר גו� תחדירומוסיפה ג� ,  מכסה זאתעברת האינוס.  איבר מי� גברי לאיבר מי� נשיתחדיר

  ?תמוצדקיא הא� ה. תזת האינוס מרחוקת לחיוני ההרחבה .או חפ� לאיבר מי� נשי

, הזדווג, נשא אישה: ""בעל"�ו, "יחסי מי�, הזדווגות, ביאה: ""בעילה"אב� שוש� מגדיר 

לתו� ) שאינ� איבר מי� גברי(החדרת חפצי� וחלקי גו� ,  לשונית66."בא ביחסי מי� ע� אישה

 א� ,אמנ� הלשו� הטבעית נסוגה בפני הגדרה ברורה של המחוקק". בעילה"איבר מי� נשי אינ� 

  ?ראויה הא� מבחינה מהותית נורמטיבית הרחבה זו. זאת במוב� הפורמלי

, בר מינ� של שתי נשי�החדיר במהל� בדיקה אצבעות לאילפי האישו�  ש,רופא כללי

: לחוק העונשי� דאז קבע) ג(348סעי� . 30 תיקו� לפניא� שנהג כאמור , הואש� באינוס

באחת הנסיבות המנויות בסעי� , המחדיר חפ� לאיבר המי� של אישה או לפי הטבעת של אד�"

 והסיק �1988 פנה להצעת החוק משמגרהנשיא ?  הא� אצבע היא חפ�".דינו כדי� אונס, 345

, ביקש למנוע את הנזק שעלול להיגר� לנפגעת מכל החדרה לאיבר המי�"בלי היסוס שהמחוקק 

הנזק האפשרי לקרב� מחדירה כזו דומה , לטעמו". א� שלא בדר� הבעילה במובנה המצומצ�

ההחדרה היא החשובה ולא . מבחינה רפואית ומבחינה פסיכולוגית לנזק האפשרי מאונס ממשי

 באינוס הרופא והרשעת , הבהרה ולא חידוש30תיקו� בש לראות  יולכ�, אמצעי ההחדרה

  67.מוצדקת

 ג� לא לשאלת 68.של פסק הדי�) מבחינת עקרו� החוקיות(הרבה לא אכנס לדיו� בבעייתיות 

הדבר ראוי לענישה ; ההפללה של החדרת חפ� או אצבע לאיבר מי� של אישה שלא בהסכמתה

איני מפקפק בפגיעה הפסיכולוגית ? "אונס"ו � מבחינה נורמטיבית ראוי לכנותהא. חמורה

הא� החדרת דבר לאיבר מינה של אישה בלי הסכמתה כרוכה אול� . והרפואית האפשריות

המעשי� שוני� ?  לפגיעה באישה הנבעלת במוב� המילולי בלי הסכמהזהה בעצמתהבפגיעה 

 
) ושורשי� קשורי�(ל " השורש בעעלכית "להתחקות תנ). 2004 (119 מילו� אב� שוש� המרוכז  66

 –וא� בעל '"אורית קמיר וביקורת פמיניסטית חריפה בקשר לטרמינולוגיה של דיני האונס ראו 
 ).1999( ואיל� 127, 121 ז ילי�פל" בחוק העונשי�' היבעלות'ו' בעילה'סיפורי : 'קנה

 ).1992 (108–106, 104) 1(ד מז"פ, סמחאת נגד מדינת ישראל 3907/92פ "ע  67
 .285–284, 272–271' בעמ, 3ש "לעיל ה, סטרשנוב  68
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סכנה  קיימת. ברמת הפלישה לאינטימיות,  ג� רגשיתפיזית ועשויי� להיחוות אחרת

 69.משגלשונות אפשריי� רק ב) להבדיל מזיהו�(היריו� והידבקות במחלות ; פוטנציאלית שונה

מה גרוע . ג� א� יותיר� ברמת חומרה דומה, ייתכ� שתיוג מדויק יתמו� בהפרדה בי� המעשי�

א� התשובה אינה ? משגל מלא ללא הסכמה או החדרת חפ� לאיבר המי� ללא הסכמה: יותר

בשונה , "בועל"ני שאכ� ראוי להגדיר בהרחבה את המונח  דומ.אוי להבדיל ר,"ו דבראות"

 א� ההרחבה מתאימה ג� לחלופות האונס  היא שאלה אחרת70.מההגדרה הפסיקתית בעבר

  71.עליה� נשענת תזת האינוס מרחוקש

   מהלכי� שאינ� נכללי� באינוס)ג(

תו� , יסודות העברה הנדונהמתמקד מטבעו ב )אקדמיולעתי� ג� (ניתוח משפטי אנליטי פרקטי 

מבט רוחבי אול� . שאינ� חלק חיוני באישו�, התעלמות כמעט מוחלטת מעברות אחרות

לא� :  לשמש מכשיר מצוי� להבנת העברה הנדונה ולהבנת תכליתהיש בו כדיבעברות קרובות 

מהו "כדי להשיב על השאלה הנורמטיבית הקשה . לא� לא –לא פחות חשוב ו, היא מכוונת

ד וחשובה מאהיא  ו, להיעזר בשאלה נורמטיבית אחרת שהוצגה בראשית המאמרראוי, "?סאונ

אזהרת  (עיינו ברשימת הדוגמאות. "?מה אינו אונס אבל דומה לו": לתזת האינוס מרחוק

  :)טריגר

מגיע לסיפוקו ועוזב , ובישבנהבחזה מתחכ� , בכוח וללא הסכמתה, לגמריזר מפשיט אישה   .א

  .את הזירה

. ו ועוזבסיפוקעל בא ,  בגופוזר נוגעה. בסמטה חשוכה, ר מופשט באיומי אקדח בידי זרגב  .ב

 .ת ע� הקרב�שוכבוזרה , הזר מחזיק אקדח, לחלופי�

 .בפיה� או בפי הטבעת, אישה נחדרי� שלא בהסכמה/גבר  .ג

 .בלי הסכמתו, ה/ה גבר אחר לסיפוק בידו/אישה מביא/גבר  .ד

 .ה/שכב עמות ל/ מטופלת/שכנע מה/רופא / ת/ת נפשי/מטפל  .ה

 .)בהסכמה (14ע� ב� שוכבת מורה ; 14ע� בת שוכב מורה   .ו

 ).בהסכמה(מרצה שוכב ע� סטודנטית בקורס שלו בטר� ת� הקורס   .ז

 .)בהסכמה( 13ע� ב� שוכבת בגירה   .ח

 
א� . ריו�יאולסזווסקי ציי� שחלק מהרציונלי� לדיני האונס הסטטוטורי מתקשרי� לחשש מה  69

אפשר להקצי� ולהפליל . יחס דומהלאז מי� אוראלי אינו צרי� לזכות , מטרה למנוע הריו� קטינותה
' בעמ, 26 ש"לעיל ה, Olszewski ;כ� לתת מניע לנקוט אמצעי מניעהב ו,רק את מי שעיבר קטינה

704–706. 
 .270–269' בעמ, 3ש "לעיל ה, סטרשנוב  70
71  �לאחר שהסכימה ליחסי מי� בזמ� , האינוס במרמה מתאר פגיעה בקרב� בדיעבד, כמפורט בהמש

נית� לתהות א� האוטונומיה שלה ראויה להגנה פלילית בשעה שקיבלה בחירה . אמת בגי� מרמה
ש לכנות הי, באשר לאינוס הסטטוטורי.  למצב שאינו משגלבנוגעיה מתגברת יהתה; כאד� בוגר

ודאי נית� ? "אנס" בהסכמתה החופשית 13אד� בגיר שהחדיר אצבע לאיבר מינה של ילדה בת 
א� ראוי להטיל עליו עונש .  שמאפשר מאסר שבע שני�,)א(348 'סלהרשיעו במעשה מגונה לפי 

עדיי� ייתכ� שהסכנה הנובעת ממנו שונה מהסכנה הנובעת , בדומה לעונש בגי� אינוס, חמור מזה
 .ודומה לסכנה הנובעת ממעשה מגונה, � יחסי מי� מלאי� ע� ילדהמקיו
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  . או בנוגע למעשה לזהותהבנוגעלאחר שרימתה אותו , ע� בגירשוכבת בגירה   .ט

,  חלק� כרוכות בחדירה כפויה72. באוטונומיה המיניתלשהיתארות פגיעה ככל הדוגמאות מ

 אינוס אינ�בכל זאת מבחינה משפטית כול� . חלק� בבעילה שהושגה בהסכמה שאינה מושלמת

  ?ומה המשמעות שיש לכ� בקשר לאינוס מרחוק? מדוע. או אפילו ניסיו� לאינוס

ח שמצב כזה כרו� בפגיעה ניתוח נורמטיבי התחלתי של תזת האינוס מרחוק הני

 ?הא� די בכ� כדי לומר שהפרשנות התכליתית תומכת בתזה. באוטונומיה המינית של הקרבנות

מבט בחוק הקיי� בעברות רבות אחרות שמגנות . לא כל פגיעה באוטונומיה המינית היא אונס

  המגונההמעשהעברות ? "אונס"מדוע לא לכנות� : ג� ה� על האוטונומיה המינית מעלה תהייה

). והגבר( לחוק העונשי� ודאי מגנות על האוטונומיה המינית של האישה �349 ו348בסעיפי� 

מדוע יסוד הבעילה מצדיק עברה ?  א� אינ� כוללות בעילהאז מה. הער� המוג� נראה זהה

  ?נפרדת

בעילה : " דווקא כוללות יסוד חדירה ועדיי� אינ� מכונות אונסאחרות עברות מי� ארבע

יחסי מי� בי� כה� דת " ו"יחסי מי� בי� מטפל נפשי למטופל" ,"מעשה סדו�", "בהסכמהאסורה 

  ?מה בינ� לבי� אונס. "לאד� שקיבל ממנו ייעו� והדרכה

 משגל וא, 16–14  בתעניינה נבעלת,  לחוק העונשי�346סעי� ב, בעילה אסורה בהסכמה

זו דינה מגדרית ה עבר. מערכת יחסי� מיוחדת ע� הבועל או הבטחת נישואי� מצדוב

המחוקק .  רצוילא רצוי או במצב לאא� שהבעילה מתרחשת בגיל , חמש שנות מאסר/ארבע

  73."אונס"לא כל בעילה פגומה היא : הבדיל בי� אלו לאונס

לפי הטבעת או הפע� , חדירהעניינו , כשנעשה בנסיבות אינוס, 347בסעי� , מעשה סדו�

,  למעט האיבר הנחדר,נהגות דומה בנסיבות זהותהמחוקק בי� התהבחי� שוב . לפיו של אד�

  .עברה זו אינה מגדרית. א� ששתיה� במדרג חומרה זהה, "אונס"ולא קרא לשתיה� 

כוללת ,  לחוק העונשי�א347סעי� ב, יחסי מי� בי� מטפל נפשי למטופל, עדכנית יותרעברה 

מערכת היחסי�  מיוחדת בעברהה. בעילה או מעשה סדו� בהסכמה שלכאורה חופשית ומדעת

, לאורה מטיל המחוקק ספק בטיב ההסכמה; אפילו כמה שני� לאחר סיומה, בי� הצדדי�

, בעיני המחוקק היא חמורה פחות מאינוס: ארבע שנות מאסר לצדה. בחופשיותה או במודעותה

 העברה 74.ה מגדרית העברה איננ.בעילהה� חרממעשה סדו� או מבעילה אסורה בהסכמה 

ממנו כה� דת לאד� שקיבל יחסי מי� בי� : ב347סעי� ב היא, 2016באפריל , האחרונה שנחקקה

, עברה זו תואמת את קודמתה אול� עוסקת במערכת יחסי� מיוחדת אחרת. ייעו� או הדרכה

 ,ג� לצדה ארבע שנות מאסר. א� לא שני� אחריה, יחסי מי� וקוימשבמהלכה ובסמו� לסיומה 

 
לעיל , Falk, Rape by Drugs ראו. פעילות מינית בלתי מוסכמת ה� בלתי נגמרותלהשגת השיטות   72

 .133' בעמ, 21 ש"ה
ושה כאל אינוס לצד זהות העל בנוגעלביקורת הנוגעת לצדקת ההתייחסות לבעילה לאחר מרמה   73

 :היותו של אד� פנוי כאל בעילה אסורה בהסכמהל בנוגעההתייחסות לבעילה לאחר מרמה 
 פלוני 2411/06פ " בעקבות ע–' מיהות העושה'אינוס במרמה לגבי : הערת פסיקה"אלקנה לייסט 

 ).2009מאי  (7, 4 ,146 הסניגור" נגד מדינת ישראל
 נית� בהחלט לצדד .)1995 (2) 1(מט ד" פמדינת ישראל' פלח נ 7024/93פ "ע  ראולרקע לעברה זו  74

 .למשל טיפול רפואי מסוגי� מגווני�, בהרחבת העברה למסגרות טיפוליות נוספות
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וג� היא , בעילהה� חרו� ומבעילה אסורה בהסכמה ממעשה סד,  חמורה פחות מאינוסג� היא

  75.ה מגדריתאיננ

מדוע . המחוקק בחר להפריד בי� סוגי� שוני� של פגיעות באוטונומיה הפיזית המינית

ליחסי מי� בי� מטפל נפשי למטופל , לבעילה אסורה בהסכמה,  בי� אינוס למעשה מגונהלהבחי�

מה משנה א� החדירה . נומיה המינית באוטוקשהכול� מתארי� פגיעה ? ולמעשה סדו�

?  מה משנה א� נכפית חדירה או נכפה ליטו�76?הכפויה היא לפי הטבעת או לאיבר המי�

יות שונות וותל את המעשי� לעברות ולפצלמה הטע� , כשהמעשי� דומי� והער� הנפגע דומה

 שוני ,ייתכ� שלצד הדמיו� יש ג� שוני חשוב בי� המעשי�? ענישה שונהלולעתי� אפילו 

  .מושחשוב למחוקק להטעי

 אישו� 77.השוואה בי� עברות שונות אינה דבר שהמשפט שבשטח נדרש לעסוק בו, כאמור

 סול� ע�, במסגרת שונה כל אחד נדו�; אונסאישו� ב מחייב השוואה לובמעשה מגונה אינ

, �באוטונומיה המינית של אדפגיעה :  לאונסלעילקיי� דמיו� בי� העברות ש. פנימיחומרה 

מדוע העברות אינ� מכונות , דמיו�ב בהתחשב. כמפורט בהמש�, הסכמהפג� במתקשרת לש

ולהתנהגות אלמונית '  אתוויתהמחוקק אינו נוהג להסביר מדוע נת� להתנהגות פלונית ? "אונס"

  ?העברות שלעילהיש טע� בהבחנה בי� אונס לבי� . 'תווית ב

אינוס  .באופ� הפגיעה ובמידתה, עי�בערכי� הנפג  אפשר להציע במבט התחלתיזהטע� כ

עברת המעשה המגונה שעונה במישרי� על , בחלקה. ומעשה מגונה פוגעי� באוטונומיה המינית

 באפשרות  וכ�78עדר הבעילהי ביניה� ניתנת לתיאור בהההבחנה. נסיבותיה של עברת האינוס

שרת ודאי  מתקלהבחנה ההצדקה. שכ� האונס הוא עברה מגדרית בהגדרתה, לקרב� גברי

התפיסה החברתית : מעשה המגונהא� מזו של ה  רבהחומרהבבער� החברתי פגיעת האונס ל

  .המקובלת היא שחדירה כפויה חמורה מליטו� כפוי

 שיבשניה� : ניה� הדמיו� בירב. ההבחנה בי� אינוס לבעילה אסורה בהסכמה מורכבת יותר

האינוס הבסיסי מחייב :  חשובהאלא שכא� עולה הבחנה.  וקרב� אישהפגומההסכמה , בעילה

עדר יהלא בגי� הבעילה אסורה . מהקיומניחה את הבעילה האסורה ;  הסכמה חופשיתעדריה

גיל הנבעלת שאינה נשואה לבועל או הבטחת שווא : הנסיבות שאפפוהבגי� הסכמה אלא 

לת אסורה נבדהבעילה האפשר לשער ש. יררכית ועודיגיל הנבעלת במערכת יחסי� ה; לנישואי�

מעברת האונס משו� שהפגיעה באוטונומיה המינית קלה או למצער שונה מהפגיעה שמגל� 

, חינו�, מרות יחסי : נפגעי�נוספי� ואפשר שהעברה נבדלת משו� שערכי� חברתיי� 79,האונס

  .עבודה ועוד

 
 .718' עמ, 7.4.2016, 2546ח "ס  75
 .ההסכמה אינה קיימת או שהיא קיימת אבל לקויהש א� חשובבפרק הבא של המאמר אבח�   76
77   � .אליה אגיע בעוד שני פרקי�ש, ת התיוגשאלל באשרכ� נכו� ג
אי� עברה על ותהה מדוע ,  כל אונס הוא תקיפהבאשר, אונס הוא פשע עצמאירובנפלד תהה מדוע   78

� אחרי�ברי� מיוחדייתקיפת א; Rubenfeld ,1387' בעמ, 61 ש"לעיל ה. 
 לבדה בי� אונס להבחי� יכולה) עצ� הפג�ולא רק (ה שמלמד ששאלת אופי הפג� בהסכמה מ  79

 .לעברה קלה יותר
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� המוג� הדמיו� שוב מכוו� לער�. המבט באינוס למול יחסי מי� בטיפול נפשי מאיר פ� נוס

מרמזת שוב על חומרה ,  מגדריתלאעברה זו היות לבד מ,  המחוקקהבחנת. דירהוא� לח

על  טיפול השעו�:  ולצדה ער� חברתי נוס� שנפגע, הפגיעה הערכיתתשוני במידעל , פחותה

  .יחסי אמו�

�מלבד . מעשה סדו� אינו עברה מגדרית. המחוקק מבדיל בי� אונס למעשה סדו�, לבסו

ייצר המחוקק סבר שזו סיבה מספקת ל. אונס הוא באיבר הנחדרבי� ההבדל המרכזי בינו ל, זאת

? באופ� הפגיעה או במידתו,  יש שוני בער� הנפגעמלבד זאתהא� . תוויות שונות ועונש אחיד

אני , )ולא בהחדרת אצבע וחפ�(שאפשרית באינוס א� לא במעשה סדו� , ריו�ילבד מסכנת הה

  .מתקשה לראות

. בשפע דרכי�) ולרוב ג� גברית(מינית נשית �פיזיתאוטונומיה אד� יכול לפגוע ב, לסיכו�

  : הנה כמה80.)אזהרת טריגר (להתנהגויות הפוגעות בער� זהקשות יש אינסו� דוגמאות 

  

  עונש  סעי�+ כינוי /תווית  התנהגות
בעילה ללא הפעלת כוח באופ� המתעל� ממצוקת

  האישה ומחוסר רצונה החופשי
   שנה16  )1)(א(345, )בסיסי(אינוס 

בעילה שאינה מכבדת את האוטונומיה המודעת של
  האישה

   שנה16  )2)(א(345, אינוס במרמה

בעילה בהסכמה בניגוד לתפיסת המשפט באשר לגיל
  ההסכמה

   שנה16  )3)(א(345, אינוס סטטוטורי

   שנה20  )2)(ב(345, אינוס מוחמר  בעילה כוחנית ואלימה תו� שימוש בנשק
   שנה20  )3)(ב(345, ל"כנ  ובילה להיריו�שה, בעילה ללא הסכמה

   בהסכמתה או16–14בעילת בת 
  בעילת בגירה לאחר הבטחת שווא לנישואי�

   שני�5  346, בעילה אסורה בהסכמה

החדרת איבר מי� או חפ� לפי הטבעת של אישה או
  החדרת איבר מי� לפיה בנסיבות אינוס

� י� שנ20–16  347, מעשה סדו

יחסי מי� בי� מטפל נפשי  טפל נפשיבעילת מטופלת בידי מ
  א347, למטופל

4�   שני

  שני�10–2  348, מעשה מגונה באד� מגע מיני פיזי כוחני או ללא הסכמה בגו� של אחר
מעשה מיני בהסכמה וללא מגע פיזי מול בת למטה

  �16מ
�   שני�3  349, מעשה מגונה בפני אד

   שנה20  351, פחהעברות מי� במש  81אינוס או מעשה סדו� בתו� המשפחה

  

במישרי� או , להל�מינית נפגעת במצבי� �פיזיתהא� האוטונומיה ה: אפשר להוסי� ולתהות

או ) בעיקר ללא אמצעי מניעה( ניאו� בסתר 82;ריבוי נישואי� או האיסור עליו? בעקיפי�

 
 של חוקי� האוסרי� על צורות שונות של "מגוו� מפתיע ברוחבו"פאלק סקרה חקיקה מקפת של   80

 .Patricia J ;עדר הסכמהיכפייה וה, מרמה, סמכות,  ניצול אמו�בשלמעשי� מיניי� בלי הסכמה 
Falk, Rape by Fraud and Rape by Coercion, 64 BROOK. L. REV. 39, 89–130 (1998). 

81  � .נכדי�/כוונה אינה לאונס בי� בני זוג אלא בעיקר לאונס ילדי
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; ברית מילה לתינוק 83;רתיהאיסור על הפלות ללא ; לחלופי� מגבלות משפטיות עליו

  .וכדומה 84 או מגבלות משפטיות עליהבפומביהתערטלות 

  סיכו�: מינית�ה הפיזיולוגיתי האינטראקצי)ד(

 מדוע . לעקיבות של עברת האינוסבנוגעמיני בעברת האינוס מעלה תהיות �מבט פיזיולוגי

שג� התנהגות זו פוגעת קשות באוטונומיה משו� ? "אינוס"לכנות החדרת חפ� לאיבר מי� נשי 

חדירה ? ג� על מעשה סדו�" אינוס"מדוע שלא להטיל תווית ,  א� כ�?המינית של האישה

ג� , כמו החדרת חפ�? אז מה. ולא וגינאלית, אוראלית או אנאליתאמנ� היא .  בהא�קיימת 

 .ריו�י ה:משגל כפויבסכנה שקיימת רק ב, מעשה סדו� נבדל מאינוס במוב� ערכי מסוי�

עניי� זה הופ� בעל כורחו לחלק . בלבדעברת האינוס בישראל מגנה על נשי� , משפטית

היש לכ� . לא הגנה על האוטונומיה המינית של אד� אלא של האישה בלבד: מהתכלית

או (נשי ישב� /ולכנות מגע בחזה" אונס"מה הטע� לכנות חדירה מלאה , בנוס� 85?הצדקה

  .געתג� האוטונומיה המינית שלה נפ? גרידא" מעשה מגונה"ללא הסכמה ) באיבר מי� גברי

 הפגיעה היא מידתג� :  אחידה ועונש אחדתוויתער� אינה מספיקה להטלת אותו פגיעה ב

אזי היא חיונית ג� , א� היא חיונית להצדקת ההבחנה בי� אונס למעשה מגונה .שאלה חיונית

יה המנטלית ובוח� א� ימבט המתמקד באינטראקצ, חלופות האונס השונותבלצור� מבט פנימי 

  . ולא רק בדי�כרוכות יחד בצדק, במיוחד אלו שבבסיס האינוס מרחוק, חלופות האינוס

  ה המנטליתיהאינטראקצי. 3

   מבוא)א(

א� שלפחות חלק� משקפות , שאינ� נחשבות אונס בישראלפעולות של  נוספתשורה  הנה

משגל מוסכ� לא מרצו� בחוויה אלא רק לש� סיפוק : )אזהרת טריגר(אוטונומיה מינית פגועה 

עשיית פעולה מינית שנעימה למקבל א�  86;מגע בב� זוג באופ� שאינו מסב לו עונג ;ב� הזוג

 
, רדס כתב שטיעו� מרכזי נגד פוליגמיה הוא הישענותה על כפייה'ריצ.  לחוק העונשי�176 'ס  82

 Jacob ;יי�דתיי� או תרבות,  לחצי� חברתיי�בשל, שטיפת מוח או אוטונומיה בעייתית אחרת
Richards, Autonomy, Imperfect Consent, and Polygamist Sex Rights Claims, 98 CAL. L. 

REV. 197, 223 (2010). 
 321–312 'סראו  ;ריו�יהפגיעה האפשרית היא במי שנמנעת מיחסי מי� כדי שלא להסתכ� בה  83

 .לחוק העונשי�
נית� לטעו� שהפללה פוגעת ,  מנגד.נוכח הפגיעה בחשיפת הציבור למעשה בעל כורחו  84

 .באוטונומיה של החוש�
שאינה מלמדת על הסכמה או אפילו על , פוקס הדגיש שזקפה כשלעצמה היא תגובה ביולוגית  85

אופ� שבו גופ� תפקד ועוצרת את חלק� ל באשרא� מותירה גברי� רבי� מבולבלי� , עונג מיני
, באשר הקרבנות חוששי� מלעג, דיווח חמור� התופעה מתאפיינת בתת. מלהתלונ� או לבקש עזרה

 Siegmund Fred Fuchs, Male Sexual ; גבריי�על היות� כביכול לאמחוסר אמו� ומגינוי קהילתי 
Assault: Issues of Arousal and Consent, 51 CLEV. ST. L. REV. 93, 93–8 (2004). 

שעה במצב שבו הובטח מי� מהנה לדידו לא הייתה מתאפשרת הר: יה כזו בדיוקיגרוס העלה תה  86
חיקוי ומרי מגדרי במשפט של : התחזות כאד� אחר"אייל גרוס  ;וטוב ובמקומו התקבל מי� גרוע
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משגל ; הפעלת לח� רגשי על ב� זוג להתנסויות חדשות שאינ� מושכות אותו; לא לנות�

, שקר נשי לגבר שהאישה משתמשת בגלולהמי� שהופק ב; לשימור הקשר) משתמעת(בתמורה 

ריו� או יכדי להכניסה לה, רי לאישה על שימוש בקונדו�שקר גבאו ב, בתקווה להיכנס להיריו�

 88;דבקתיהסתרת מידע מב� זוג על מחלה מ;  הבטחה כוזבת למשגל נסוג87;להגברת הנאתו

משגל לאחר ; נעימות חברתית� בתקווה לסיוע מהחשכה או מאימשגל הסתרת עיוות בגו� לפני 

 הסתרת נטייה 90; עושר מזוי�,אה$ֵ , איפור כבד או בעזרת 89,הורות/היריו�/הסתרת נישואי�

; פנטוז נשוי על אחרי�אוננות ו; על אחרי� בזמ� משגלסודי פנטוז ; משגלמינית מפרטנרי� ל

ה המיניי� בפני /ת הזוג או ביצועיו/ה של ב�/תיאור גופו; צילו� משגל ללא הסכמת ב� הזוג

יה בפורנוגרפיה  צפי91;על אחר והחפצתו ללא ידיעתו או נגד הסכמתומיני פנטוז ; ה/חבר

,  דיווח92; אחר לפורנוגרפיה נגד רצונוחשיפת; ב� זוגלמורת רוחו של , והפקת הנאה מינית

גינוי חרי� של אחר בגי� יחסי מי� ; בלי הסכמתו, זוג/�ד של איניותומתיאור ועיסוק חברתי ב

 הצהרת אהבה כוזבת; צילו� בסתר של אחרי� במשגל; שאינ� מקובלי� חברתית או קהילתית

 לאחר רופא/נקולוגיאמירות מיניות מג; רצוי ללא חדירהלא עיסוי שכולל מגע  93;לפני משגל

 
,  מנגד).2005, עורכות, ארנה ב� נפתלי וחנה נוה (391–390, 365 משפטי� על אהבה" ח� אלקובי

 .1405' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld ראו. עונג אינו שווה הסכמה
 אינ� אוסרי� על משגל הנובע מפיתוי במרמה כל עוד הצד ככללשמליאס כתבה שדיני האונס   87

 Martha Chamalias, Consent, Equality, and the Legal ;המרומה מבי� שהוא עוסק במי�
Control of Sexual Conduct, 61 S. CAL. L. REV. 781, 831–2 (1988). 

פה ליחסי /בת זוג או שות�/יידוע ב�"אביגדור סלטו� ודניאל ש� טוב ;  לחוק העונשי�218 'סראו   88
 רפואה ומשפט" החולה/על אודות מצב� הרפואי של הנשא AIDS או חולה HIV של נשא, מי�
41, 26) 2009.( 

טי� יודעי� מע. קלקל חלק גדול מהכי� במי�י זה � א, להציב דרישות גילוירובנפלד כתב שנית�  89
 לא מוגז� לומר שכולנו �א, לומר שכולנו משקרי� עבור מי�מוגז� . ל על שותפיה� למי�והכ

 .1416' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld ;ומטעי� במעוד�, מסתירי� משהו
לא כל . ההמרמה פוג� בהסכמא� , הקרב� מסכי� לזהות הפרטנר. כ� בארצות הברית לפחות  90

 Russell L. Christopher & Kathryn H. Christopher, Adult ראו. ספיק להפללהתמרמה 
Impersonation: Rape by Fraud as a Defense to Statutory Rape, 101 NW. U.L. REV. 75, 90, 

 אור. שהציע שלא להחיל את העברה על התחזות לידועני�, השניי� הפנו לפיינברג. (2007) 99–98
Joel Feinberg, Victims' Excuses: The Case of Fraudulently Procured Consent, 96 ETHICS 

330, 345 (1986). 
פ " עראו. שאז כבר נקבע שמדובר במעשה מגונה, אוננות מול אד� אחר שיש�בכעת עוסק איני   91

 מדינת ישראל' פלוני נ 7457/11פ "דנ; )27.9.2011, פורס� בנבו (מדינת ישראל' פלוני נ 9603/09
 ).26.2.2012, פורס� בנבו(

' פלוני נ 7004/09 פ"ע ; הורשע במעשה מגונהצפות כאמורללהתפשט ואד� שכפה על ילדה   92
 ).17.7.2012, פורס� בנבו( מדינת ישראל

אמירות . כריסטופר וכריסטופר כתבו שהדי� הפלילי אינו מכיר בכל מקרי המרמה כמגבשי� אונס  93
,  למעמד חברתיבנוגעג� מרמה . בה אינ� נחשבות רציניות דיי� כדי להיחשב לאונססרק של אה

 ש"לעיל ה, Christopher & Christopher ;אונס בדר� כלללעושר או משיכה פיזית אינה נחשבת 
לא כל ו, הותירק שקר מ, לא כל שקר מערער את האוטונומיה רובנפלד כתב שאמנ� .89' בעמ, 90

הזכות לאוטונומיה מינית כוללת את הזכות לא לשכב ע� מי א� ברור ש, מצג שווא הוא מהותי
 .1408–1406, 1402' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld ;שאינו מעוניי� במערכת יחסי� רצינית



   ,על מחוקק אדיש? אינוס מרחוק או רחוק מאינוס  ז"ע תשיגעלי משפט 
  מטרת� וגבולותיה�, על תביעה יצירתית ועל דיני האונס  

91  

 טיפול רפואי ומגע גופני שלא 94;חשיפת אד� לפגיעה מינית שנעשתה בו בלי ידיעתו; בדיקה

הראה למטריד הג� ש, המתמקדות במיניותו, התייחסויות חוזרות ונשנות אל אד�; לצור� רפואי

  . נית� להוסי� עוד ועוד.י�שאיננו מעוני

 ,"אונס"מיניות מסוימות מכונות �בחלק הקוד� תהיתי מדוע אינטראקציות פיזיולוגיות

מורכבת ומבלבלת  ה,ה המנטליתיכעת אגש לשאלת האינטראקצי.  אחרות אינ� מכונות כ�ואילו

� עשויהש, סוגיה מכרעת בעול� האונס ,היא מצריכה הבנה מעמיקה של ההסכמה . יותרא

�להוות לבדה את ההבדל המרכזי בי� התנהגות נורמטיבית מקובלת לבי� התנהגות אנטי

  .חברתית

אמשי� לשאלת ההסכמה . פתח במבט כללי קצר בשאלת ההסכמה במשפט הפליליא

המרמה והאונס , הרחבה על החלופות שבבסיס תזת האינוס מרחוקב, בעברות האינוס

  . לאינוס מרחוקבנוגעבסיו� אבח� את שאלת ההסכמה . הסטטוטורי

   הסכמה במשפט פלילי)ב(

? למה מתקשרת ההסכמה.  בסקירה קצרה של מונח ההסכמה במשפט הפלילי וחשיבותואתחיל

, הסקירה מטרתה מכשירנית? כיצד היא פועלת במוב� המשפטי? מדוע היא חשובה ומתי

  .כבות הסוגיהאיני מתיימר למצות את מור.  עברות האינוסשלקרקע להמש� הניתוח הכשרת ה

שהוזכר שוב , חשיבות מעמדה של ההסכמה מצריכה הבהרה באשר למונח חשוב אחר

עקרו� הנזק , מתחבר יפה לרעיונות שבבסיס ההפללהמונח  ה95.האוטונומיה, ושוב בלי הסבר

המדינה מוסמכת להתערב , )Mill(שניסוחו מיוחס למיל , לפי עקרו� הנזק 96.או הער� המוג�

לנהוג כרצונו בענייניו חופשי אד�  ; פרט רק כדי למנוע נזק לאחרי�בחירות הפעולה של

א� ,  הפרט אינו רשאי להזיק לאחרי� א� רשאי להזיק לעצמו97.לבחור תכנית חיי�, הפרטיי�

: עקרו� הנזק מקדש את האוטונומיה משני צדיה 98.שהדבר לעתי� קרובות אינו נוח לאחרי�

לממש את הריבונות העצמית עד לשלב שיפגע האוטונומיה של הפרט לפעול כפי שירצה ו

  .בזכות� של אחרי� למשול בעצמ�

 
, 3–1' פס , חוברה'נ מדינת ישראל 1021/04) א"תמחוזי (ח "תפ ;16ש "לעיל ה, טמסוטראו עניי�   94

ניפוי או , אמת וצדק" אס� הרדו� ;על סוגיה זו כתבתי מזווית אחרת. )8.6.2005, פורס� בנבו (5
" מודעי� למעשה הפשע בתחנת המשטרה�  חשיפת קרבנות בלתי–אונס חוזר ואונס משחזר , ריפוי

 /www.colman.ac.il/sites )2016 (5, 57 מבזקי הארות פסיקה –אד� זכויות : ברשת" המשפט"
default/files/t57.pdf. 

 ,Vera Bergelson; )1998 (392, 389כט  משפטי� "הפלילי במשפט הנפגע הסכמת" קנאי רות  95
Autonomy, Dignity and Consent to Harm, 60 RUTGERS L. REV. 723, 726 (2008); Christine 
Chambers Goodman, Protecting the Party Girl: A New Approach for Evaluating 

Intoxicated Consent, 2009 B.Y.U. L. REV. 57, 61 (2009). 
 ).2010 (1 פרק הפשע המקוו�  אס� הרדו� ראוקשר בי� אלו וכמוב� לשאלת הנזקללדמיו� ו  96
97  JOHN STEWART MILL, ON LIBERTY AND THE SUBJECTION OF WOMEN 13, 59, 103 (1879; 

reprinted 1996). 
98  � .83–80' בעמ, ש
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, כתב שהכוונה באוטונומיה אישית היא ליכולת האד� לשלוט בעצמו) Feinberg(פיינברג 

, מול האוטונומיה ניצב רעיו� שמוש� לכיוו� אחר 99.כיצד לנהל את חייו לבחור ולהחליט

מונח שמתקשר , "טובת האד�"ה עצמית בפני הכפפת הזכות האישית להגדר: פטרנליז�

ה� מפעולות של , מרצונו שלואד� יכול להינזק  100.בידי הכללהיתפס� לאינטרסי� אישיי� כ

כבוד לאוטונומיה של  101.כעישו� סיגריות או הימורי�, אחרי� שנעשו בהסכמתו וה� מפעילותו

מעט כשהאינטרסי� של ל, אד� הוא לבחירה חופשית כקובעת המוצדקת היחידה של פעולותיו

כפייה על אד� לנהוג או להימנע מלנהוג בדר� מסוימת כדי להג� . אחרי� זקוקי� להגנה מפניו

 מפרה את האוטונומיה שלו ג�, א� שאי� איש אחר הנתו� בסכנה, שלועליו מפני שיקול דעתו 

  102. כשנדמה לנו שבחירותיו אינ� סבירות)ואולי במיוחד(

 בייחסו, מפתח בו תפקיד משחק ההסכמה מונח 103.הפליליבחזרה מהמופשט אל המשפט 

 לקניי� מקובלות ולא מקובלות חדירות בי� ובשמשו חי� ורציונלי רציני גור� של מעמד לאד�

�: עדרה נגר� נזק חברתיי רק בהכי,  לעתי� ההסכמה היא שתבחי� בי� מותר לאסור104.וגו

volenti non fit injuria ,חטיפה, עברות כאונס שוללת הסכמה. כי�שמס לאד� בנוגע פגיעה אי� ,

 105.פיזי נזק כללית ואינה חוסמת העמדה לדי� בעברות הגנה אינה הסכמה, מנגד. ופריצה גנבה

מתי ההסכמה מאיינת את הנזק ומתי . פחות באחרי�ברור קו הגבול ברור במצבי� מסוימי� ו

 היא השנקודת מוצא, ג� חברה ליברלית? מתי האוטונומיה נסוגה בפני הפטרנליז� ?לא

 חגורות בטיחות וקסדות ה� דוגמאות 106.עדיי� נוקטת פטרנליז� במשפט הפלילי, אוטונומיה

אסור ג� , ככל רצח אחר, קניבליז�, במובהק. לא חסרות אחרות. לעברות קלות שבקלות

 
99  JOEL FEINBERG, THE MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW: HARM TO SELF 28, 115 (1986); 

Joel Feinberg, Autonomy, Sovereignty, and Privacy: Moral Ideals in the Constitution?, 58 
NOTRE DAME L. REV. 445, 446–447, 453–454 (1983). אוטונומיה מכוונת בעיקר כה� כתב ש� ד�

� ;ולחייה� לה� שנוגעי� בענייני� לבחור או חייה� מהל� על שליטה להיות צריכה שלאנשי� לכ
Meir Dan-Cohen, Basic Values and the Victim's State of Mind, 88 CAL. L. REV. 759, 765 

חוסר ההתחשבות בהסכמה של הקרב� פוגע ג� , גע למשפט הפליליקנאי כתבה שבנו .(2000)
 .393' בעמ, 95 ש" לעיל ה,קנאי; שהיא ער� חשוב, באוטונומיה שלו

100  FEINBERG, HARM TO SELF ,69–68, 57' בעמ, 99 ש"לעיל ה ;Dan-Cohen ,בעמ, 99 ש"לעיל ה '
765. 

101  JOEL FEINBERG, THE MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW: HARM TO OTHERS 115 (1984). 
102  FEINBERG, HARM TO SELF ,בנוגע . 69–68' בעמ, 99ש "לעיל ה �להבחנות שונות שער

� .16, 12, 9–8, 5' בעמ,  ש�;לפטרנליז
 קניי� בצורת בדיני, הבטחהת חוזי� כצור בדיני עולה היא. במשפט שונות בצורות עולה הסכמה  103

 Peter Westen, Some Common Confusions: עוולות מפני כהגנה נזיקי� ובדיני,  אינטרסי�הקצאת
About Consent in Rape Cases, 2 OHIO ST. J. CRIM. L. 333, 333 (2004) ;95ש " הלעיל, קנאי ,

 .390' בעמ
104 Vanessa E. Munro, Constructing Consent: Legislating Freedom and Legitimating 

Constraint in the Expression of Sexual Autonomy, 41 AKRON L. REV. 923, 924 (2008). 
 Vera Bergelson, The Right to Be או רלהיסטוריה של הסכמה כהחרגה של המשפט הפלילי  105

Hurt: Testing the Boundaries of Consent, 75 GEO. WASH. L. REV. 165, 171–174 (2007); 
Bergelson, Autonomy, Dignity and Consent to Harm ,קנאי. 726' בעמ, 95 ש"לעיל ה �, ראו ג

 .413, 392' בעמ, 95ש "לעיל ה
106  �  .403–402' בעמ, ש
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 108?סיוע להתאבדות אחרת? המתת חסדל באשר מה ול� א107.כשנעשה בהסכמת הקרב�

 110? נזק הכרו� בפעילות ספורטיבית109?ה שכרו� בנזק חמור או בסכנה לוטיפול ניסיוני בחול

� יחסי מי� סדו111?שגרמה לפגיעה גופנית, בהסכמה) erotic asphyxiation(חניקה ארוטית 

  114? הא� ומדוע משנה סוג הפגיעה המוסכמת113? יצירת פורנוגרפיה112?�ימזוכיסטי

מתחבר לרעיו� , ד� להסכי� לנזק סיבה לא מוחלטת לתמו� באפשרות א,רעיו� האוטונומיה

 להסכמה :לזכויות סיבה נוספת לתמיכה מתקשרת 115.האחריות, מרכזי אחר במשפט הפלילי

אי�  במצב שבו 116. חוקית להתנהגות חוקיתלאלהפו� התנהגות , כוח לחולל שינוי מוסרי

 להשעות את ויכולה ההסכמה משנה את מער� הזכויות 117,)שלא הסכימו(אחרי� נפגעי� 

לשנות , זכויותת הלהסיר מהשולח� את הפר, בות לנהוג או להימנע מלנהוג באופ� מסוי�החו

את המעמד המוסרי שהזכות מייצרת באמצעות ויתור על זכות קיימת והעברה לאחר של טענה 

)claim( ,כוח או חסינות , זכות יתר)על מוותרת לניתוח אד� הסכמת,  למשל118).ולא חובה 

 והמשפטי המוסרי האופי את לשנות כוח לא תמיד יש להסכמה,  מנגד.בגופו געויי שלא זכותו

לפגוע בכבוד , הקרב� בזכויות לפגוע בלי ג� להזיק עלולות מסוימות התנהגויות .פעולות של

 דוגמהל: ולפיכ� ה� בנות הפללה על חשבו� האוטונומיה ולתועלת החברה, )dignity(האד� 

  119.שימוש בגופות לבדיקת ריסוק רכב

 
; 217, 166' בעמ, 105 ש"לעיל ה, Bergelson, The Right to Be Hurt  ראוגרמניהעדכני ממקרה ל  107

Bergelson, Autonomy, Dignity and Consent to Harm ,725–724' בעמ, 95ש "לעיל ה. 
108  Bergelson, The Right to Be Hurt ,188–187' בעמ, 105ש "לעיל ה. 
109  � .183' בעמ, ש
האנה כתבה שא� שהיסטורית לא היוותה הסכמה במשפט המקובל הגנה בתיקי פציעה פיזית או   110

משפט עדיי� התירו סוגי� שוני� של פעילות בתי ה, לא התלונ�" קרב�"אפילו א� ה, מוות
 Cheryl Hanna, Sex Is ;כולל כזו שכרוכה בסיכו� גבוה לפציעה, ספורטיבית מקובלת חברתית

Not a Sport: Consent and Violence in Criminal Law, 42 B.C. L. REV. 239, 249–253 (2001). 
 .727' בעמ, 95ש "לעיל ה, Bergelson, Autonomy, Dignity and Consent to Harm  ראוכ�

 :Ingrid Olson, Asking for it  ראו לחניקה ארוטיתבאשרעל העמדות לדי� באנגליה ובקנדה   111
Erotic Asphyxiation and the Limitations of Sexual Consent, 4 J. INDAL GLOBAL L. REV. 171, 

178–182 (2012). 
 ;אנה תהתה א� על החוק להתייחס למי� כמו שמתייחס לספורט בקשר להסכמה לפציעהה  112

Hanna ,כ� ראו . 256, 241–239' בעמ, 110 ש"לעיל הRichards ,234–231' בעמ, 82 ש"לעיל ה. 
 .230' בעמ,  ש�;יות שחוות המשתתפותכלכליות ופוליט,  מגבלות חברתיותבשלזאת   113
אד� מורשה : קפדני ומוחלט, הכלל במשפט האמריקני ובמשפט האנגלי שרירותי, ברגלסו�לפי   114

או   אינטרסי� אפשרות לאיזו�להסכי� לנזק רק א� הפעילות מצויה ברשימה שהמדינה אישרה בלי
 ;כל עוד הנזק אינו פיזי, שמו הטובאו ל, כלכלי,  רגשי,הפרט יכול להסכי� לכל סוגי הנזק. �יישוב

Bergelson, Autonomy, Dignity and Consent to Harm ,727' בעמ, 95ש "לעיל ה. 
115  Bergelson, The Right to Be Hurt ,189–188' בעמ, 105 ש"לעיל ה. 
 ,Heidi M. Hurd, The Moral Magic of Consent, 2 LEGAL THEORY 121:  להרדהיוחסשאמירה   116

121, 124 (1996). 
 .399' בעמ, 95ש "לעיל ה, קנאי  117
118  Westen ,334' בעמ, 103 ש"לעיל ה ;Bergelson, The Right to Be Hurt ,בעמ, 105 ש"לעיל ה '

221 ,225. 
119  �, 95ש "לעיל ה, Bergelson, Autonomy, Dignity and Consent to Harm; 225–214' בעמ, ש

 .773–768' בעמ, 99ש "לעיל ה, Dan-Cohenהשוו   לשאלת העבדות מרצו�בנוגע .734–729' בעמ
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בדר� כלל ,  לשחק תפקיד כרכיב עובדתי בעברהיכולהט הפורמלי שאלת ההסכמה במשפ

הסבירה שאת התפקיד ) Bergelson( ברגלסו� 120.עדר הסכמה כרכיב כאמור או הסכמה כסייגיה

. נזק פיזי בפעילות ספורטיביתל בנוגעאת האחרו� ; הראשו� היא משחקת בעברות כאונס וגנבה

, מנגד. הסכמה תהיה יסוד בעברה�אי, פר נורמה אוסרתא� המעשה כשלעצמו אינו רע ומ

ההסכמה תשמש סייג , ולכ� כשה� מוצדקות, הריגת אד� וגרימת כאב ה� רעות כשלעצמ�

  122. השאלה א� ראוי לייצר סייג כללי של הסכמה טר� הוכרעה121.להחרגה מהדי� הפלילי

 לערו� הבחנות נית�.  אופי ההסכמהתעולה שאל,  תפקיד ההסכמה במשפט הפורמלימלבד

) imputed(מעשית מול מיוחסת , עובדתית מול משפטית: השונות וסבוכות בנוגע להסכמ

 125. ונית� לתהות א� הסכמה היא מצב נפשי או ביטוי124,רבות נית� לתאר קטגוריות 123.ועוד

 המעטי� מהמונחי� היא הסכמה ,ועוד דמוקרטיה, שוויו�, חירות כתב שלצד) Westen(וסטו� 

 רחבה משמעות שכוללי� משו� עובדי� וה�, הנורמטיבית תנוחשיב את מארגני� אנו �דרכש

 בהכרח מביאה אחידה שתפיסה אלא , בעת ובעונה אחדדומא ספציפית ומשמעות גנרית

מונח ההסכמה מופיע רבות בחוק הפלילי . לא מ� הנמנע שבלבול קיי� ג� בישראל 126.לבלבול

 
 .427–423, 419–411' בעמ, 95ש "לעיל ה, קנאי  120
121  GEORGE FLETCHER RETHINKING CRIMINAL LAW 566–8 (1978) ;Bergelson, The Right to Be 

Hurt ,211–210, 205–202' בעמ, 105 ש"לעיל ה ;Bergelson, Autonomy, Dignity and Consent 
to Harm ,728–727' בעמ, 95ש "לעיל ה. 

, ג� באמצעות אחרי�, אד� רשאי להחליט אילו פגיעות הוא מוכ� לספוג, קנאי הניחה שככלל  122
 בערכי קשהרק כשהפגיעה בפרט חמורה ולכ� משקפת פגיעה . והדבר משתלב ע� חוקי היסוד

גרסה  ברגלסו�. 442–441, 433–431' בעמ, 95ש " לעיל ה: גישה פטרנליסטית תועד�,החברה
 לחוק ושהרציונלי�, עקיבה אינה החוק שהחלת, אסורות שרירותילשהקו בי� התנהגויות מותרות 

� בש� ,לנזק להסכי� אד� של כוחו על המגבלות ולכ� יש למצוא דר� לצמצ� את, משכנעי� אינ
' בעמ, 105 ש"לעיל ה, Bergelson, The Right to Be Hurt ראו. רעיו� האחריות והאוטונומיה

201–202. 
123  Westen ,340–334' בעמ, 103ש "לעיל ה . �במקו� אחר הרחיב וסט� על ארבעה מובני� בסיסיי

 .Stuart Pכמופנה אצל ; PETER WESTEN, THE LOGIC OF CONSENT 4–7 (2004) ;"הסכמה"למונח 
Green, Consent and the Grammar of Theft Law, 28 CARDOZO L. REV. 2505, 2513–2514 

(2007). 
הסכמה , עדר הסכמהיהסכמה לה�אי, בי� הסכמה מסוימת להסכמה כלליתהבחי� פונדיק   124

על עבירת האונס במרמה : בי� מרמה לכפייה" עמית פונדיק ;ביתאקטואלית להסכמה קונסטרוקטי
 ;שפירא מנה שמונה סוגי הסכמה). 2013 (227–221 ,215 לו עיוני משפט" הלגבי מיהות העוש

ספר השנה של " מהתמקדות בפרט להכרעה במאבקי� בי� קבוצתיי�: דיני עונשי�"רו� שפירא 
 ).1996 (654–645, 629 ו"המשפט בישראל תשנ

, 103ש "לעיל ה, Westen; 904–902' בעמ, 65 ש"לעיל ה, Cowan ראו. נושא במחלוקת עמוקהה  125
 H.M. Malm, The Ontological Status of Consent and Its Implications for the; 341–340' בעמ

Law on Rape, 2 LEGAL THEORY 147, 148 (1996). 
126  Westen,ברגלסו� כתבה שהחוק .344–342' בעמ, 103ש " לעיל ה � ומיוש�עמימות ב כתוב ג

 .183' בעמ, 105 ש"לעיל ה, Bergelson, The Right to Be Hurt ;שלא בעקיבות
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או שהוא כולל ג� הסכמה רעה ? מתהא� פירושו הסכמה טובה ומושל 127.הישראלי

  128?ולחוצה

עדר יה. 1: ישה מצבי בסיסחמבי� בחי� א, טרמינולוגיה המקובלת בחקיקה ישראליתה לפי

  129.בוגרתהסכמה . 5; הסכמה מדעת. 4;  הסכמה חופשית.3; הסכמה. 2; הסכמה

 רעדי הלחלופי� בשל סירוב עיקש או בשל, עדר כל הסכמה שהיאי פירושו העדר הסכמהיה

  .ידיעה על הפעולה

  .א� א� פגומה,  פירושה כל היענות שהיאהסכמה

   130. היא היענות שאינה כרוכה בכפייה ישירההסכמה חופשית

ושל  היא היענות שכרוכה בהבנה סבירה של הפעולה המתבקשת הסכמה מדעת

   131.השלכותיה

  .היא היענות מצד אד� שבוגר דיו בעיני המשפט בהקשר המדובר הסכמה בוגרת

הסכמה "מתגבשת , )דעת ובגרות, חופש(שמשתלבי� שני פרמטרי� מתו� השלושה כ

אינה בהכרח , שודגי, היאג� ". הסכמה מעולה"מתגבשת ,  כששלושת� משתלבי�132".טובה

  ? מה לכל אלו ולעברת האונס134. קשה לדמיי� חופש בחירה מוחלט133:"הסכמה מושלמת"

 
, )2)(א(345, )1)(א(345, 316, )3)(ב(203, )2א(א193, ב174, 139 'סראו בחוק העונשי� את   127

 5, 3–1 'את ההסכמה ואפיונה בסכ� ראו  .)1)(א(383, )א(373, 370, 363, 353, )א(349, )ג(348
 .1981–א"התשמ, לחוק הגנת הפרטיות

חשוב להבטיח בחוק שתהיה , עמד כתבה שכשיש להסכמה מ,418' בעמ, 95ש "לעיל ה ,קנאי  128
במצב כזה . תקפותהלא� שיש הוראות שאינ� מתייחסות לכשרות ההסכמה ו, חופשית ומודעת

א� עדי� שהדבר יוסדר , המשפט יעמדו על כ� שהסכמה תהיה חופשית ומודעת� כי בתי, אי� ספק"
ס להסכמה החדרת דרישות מהותיות לתו� ההסכמה במצב שבו המחוקק התייח, בעיניי". בחוק

"� .בדיוק משו� שיש הבדל בי� מצבי ההסכמה, אינה נכונה" סת
.  למשל לנוכח פרק הזמ� שנית� כדי לגבש את ההסכמה,המצבי� לעיל ניתני� לחלוקות משנה  129

כמו הרובד של הסכמה מפורשת או משתמעת , נית� להוסי� רבדי� חשובי� לשאלת ההסכמה
מודעת , אינטליגנטית"עדר הסכמה ימפלילה משגל בהפלורידה . "אינטליגנטית"ואפילו הסכמה 

, Christopher & Christopher ראו. )sexual battery ("תקיפה מינית"תחת הכותרת , "וחופשית
 .103' בעמ, 90ש "לעיל ה

וחלט שנקי קשה לדמיי� מצב שבו נית� לבחור בחופש מ, משו� שכדברי ברגלסו�" ישירה"כתבתי   130
, 105 ש"לעיל ה, Bergelson, The Right to Be Hurt ; יש ער� רבישירהבחירה לג� א�  ,מהשפעה

 של המובנה האופי הדגשת( 931, 924' בעמ, 104 ש"לעיל ה, Munro  ג� ראו.189–188' בעמ
 .)יקות של ניצול שמאתגרות את חופש הבחירהוהתייחסות לפרקט הבחירה

מפני שלא נראה לי שנית� לדמיי� את כל ההשלכות האפשריות של כל " הבנה סבירה"כתבתי   131
 .בקשה

וכשאנו  , טיבהבשלכתבה שקל יותר לשלול את ההסכמה , 405–404' בעמ, 95ש " לעיל ה,קנאי  132
פסילת הסכמה כזו מבוססת על פטרנליז� . נדרש שתהיה חופשית ומודעת, נותני� מעמד להסכמה

�שמתעל� מרצו� ,  קשה שלא כפטרנליז�,שמבקש לברר את רצונו האמתי של היחיד ולכבדו, ר
 .184' בעמ, 105 ש"לעיל ה, Bergelson, The Right to Be Hurtראו ג� . היחיד

לתיאור רגעי� שבה� יכולת האד� להסכי� למעשה ) imperfect consent(ע מונח זה רדס הצי'ריצ  133
שנויה במחלוקת משו� שהמעשה כביכול מזיק לו או משו� שלח� חברתי או תרבותי מסכ� 

ייתכ� שלעול� אי� לאד� מער� של� של אפשרויות שנקיות . ה את האוטונומיה שלויבפוטנצי
 .235, 230, 224, 200' בעמ, 82 ש"לעיל ה, Richards ;יוניתעדיי� הזכות לבחור ח. מכוח כופה
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   הסכמה בעברות האינוס)ג(

 בי� שהנורמטיבי המוסרי הגבול על ומאותתת נורמטיבי תפקוד תפקדתמ ההסכמה אונס בתיקי

המונח  חר� היותו 136".הסכמה" ג� בהקשר זה אי� הבנה אחידה של 135. מותרמי� לבי� אונס

מה  138,עדר הגדרה מפורשת להסכמהיבה 137.עמו�ו דוע,  לעברת האונסנוגעהנדו� ביותר ב

 אביט בחלופות של שלעילרמינולוגיה בעזרת הט? מחו� לעול� הפלילינדרש להותרת משגל 

,  לעברות מי� הסכמה אינה מושג בינארינוגעג� ב. עברת האונס בישראל כדי לאתר דמיו� ושוני

ראינו שלא די  139. להוביל לעברות בסיווג ובחומרה שוני�יכולי�וסוגי הפגמי� בהסכמה 

  .אותה עברהבבפגיעה באותו ער� כדי לחסות 

:  ובשאיפה השכיח, היא המצב האידאלי ובוגרת מדעת,שיתהסכמה חופבבעילה שנעשתה 

. 1 :345 המכוסי� בסעי�,  מוחמרי� של אינוסלאחמישה מצבי� � קיימי, מנגד. משגל רגיל

. 3; עדר הסכמה מדעתי עניינו האינוס במרמה.2; עדר הסכמה חופשיתי עניינו האינוס בסיסי

עדר הסכמה י עניינו הוס בחוסר הכרהאינ.4; הסכמה בוגרתהיעדר  עניינו אינוס סטטוטורי

  ; בכלל

היעדר ,  לכל אלוהמשות� המכנה . עניינו חסר מיוחד של הסכמה חופשיתאינוס אישה לוקה. 5

חסי� ע� מטפל ת הבעילה האסורה והיועברבי�  בי� אלו לדיו להבחי� חד אינו, מעולה הסכמה

  .נפשי וע� כוה�  דת

� דומי� בכ� �5ו 1מצבי�  .הסכמההפגיעה ב �אופב נבדלי� המעשי� לצד המכנה המשות

 ייחודי מבחינת 5ה� שוני� בכ� שהפג� בחופש במצב ; שהפג� בהסכמה הוא בחופשיותה

ה� ; עדרה המוחלטי דומי� בכ� שלעתי� הפג� בהסכמה הוא ה�4140ו 1מצבי�  .סיווג הקרב�

 
 באות שה�בי� , בול הדגיש שתמיד אנשי� חווי� מגבלות ישירות או עקיפות על אוטונומיה  134

 � ,Carlos A. Ball; מציפיות תרבותיות ומשפחתיות, או באופ� מעוד� יותר, לחצי�מ ובי�מאיומי
This Is Not Your Father's Autonomy: Lesbian and Gay Rights from a Feminist and 

Relational Perspective, 28 HARV. J.L. & GENDER 345, 352 (2005). 
135  Westen ,334' בעמ, 103ש "לעיל ה. 
136  Donald Dripps, After Rape Law: Will the Turn to Consent Normalize the Prosecution of 

Sexual Assault?, 41 AKRON L. REV. 957, 959 (2008). 
תועלתו � ולעתי� עד כדי אי, הכרתו� מונרו כתבה שמאכזב לגלות שמונח ההסכמה עוות עד כדי אי  137

צרי� לנסח מחדש את ההסכמה . בה� הוא כביכול אמור להיות תחו� בבירורשבקשר לדיני האונס 
 .941–940' בעמ, 104 ש"לעיל ה, Munro ;שתועיל להבהיר את המותר והאסורכדי 

. גישה ובמימוש של רצו� חופשיבבקליפורניה הסכמה היא שיתו� פעולה פוזיטיבי במעשה או   138
 The Sexual Offences Act 2003§ 74(אנגלי  חוק. 67' בעמ, 95 ש"לעיל ה, Goodman ראו

U.K.(,פי�  כחדירת שמגדיר אונס)ליתאאור או ליתאאנ, ליתאוגינ (� שהנאש� בנסיבות אחר לאד
וכוללת את החירות , שמושגת מבחירה"מגדיר הסכמה ככזו , הסכמה שיש בסבירות סבר לא

 ראו. בירה בהסכמהעדר הסכמה ואמונה סיבה� יניחו השומונה רשימת נסיבות , "והיכולת לבחור
Munro ,943' בעמ, 104ש "לעיל ה. 

 .8–7' בעמ, 73 ש"לעיל ה, לייסט  139
רופאי , רופאי�:  בעלי מקצועות שוני�"מפתה"הסימו� .  להתקשר לס� האונסיכול 4מצב   140

�ידאו וא� נוסי� לסימו� ולבעילה ג� צילו� בו. וקחי�פרמדיקי� ור, אחי�, פסיכיאטרי�, שיניי
ש "לעיל ה, Falk, Rape by Drugs ראו.  קשה יותר ומיוחדתפגיעהייפגעו ער� הפרטיות והכבוד 

 . לטקסט שלה14–1ש "וההפניות בה, 152–140' בעמ, 21
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למשל לנוכח , הסכמה כפויה, שאינה חופשיתכזו ,  עשוי לכלול הסכמה1שוני� בכ� שמצב 

פג� ב, ה� נבדלי� בפג� בהסכמה; על הסכמההישענ�  דומי� ב�3ו 2מצבי�  141.נשקאיו� ב

  :כ� נראי� הדברי� בטבלה. בהבנה או ביכולות של המבינה

  
  1  2  3  4  5  

  )כפויה(כ�   לא  כ�  כ�  )כפויה(כ�  ?התיתכ� הסכמה כלשהי
המתחייבת הסכמה 

  ?כלשהי
  דומה שכ�  לא דומה שכ�  כ�  לא

 חופשיות�אי הכרה�אי בגרות�אי הבנה�אי חופשיות�אי   הפג� בהסכמהטיב

  

 משבצי� איפה 142?מה קורה להסכמה כשמוסיפי� אלכוהול. סב�מוב� שאפשר להוסי� ול

יחד הא� . יחד בדי�, אחידהאינוס מסגרת ב� מצויי�  המצביחמשת ?מושגת בסחיטהההסכמה 

  ?בצדק

האינוס במרמה והאינוס , ופות אונסאכתוב בנפרד על שתי חל, בטר� אנסה להשיב

 עליה� נשענה התביעה בתזת האינוס :כל אחת מצריכה הבהרה ותשומת לב. הסטטוטורי

  .מרחוק

  אינוס במרמה:  אינוס בהסכמה)ד(

ואינה מייצרת שיח אקדמי ער  143עברת האינוס במרמה אינה נפוצה כעברת האינוס הבסיסי

 באשר ועוסקת בעיקר במרמה 145 ישראלמתלעואמריקני היא צרה �בדי� האנגלו 144.כמוה

 
אי� ש או משהולפיו הקרב� אשמה בשמטיבי  רגישות העניי� אדגיש שאיני מעלה טיעו� נורבשל  141

רק העברייני� ; חלילה לי מלשפוט קרבנות שמתנגדות או שמשתפות פעולה. ראוי שידובר באונס
�. כ� מצוי וכ� ראוי). 2)(ב)+(1)(א(345 'סלפי , מצב כאמור הוא אונס בנסיבות מחמירות. אשמי

היטיב להבי� את ההבדלי� בי� אני א� מבקש להצביע על מורכבותו של מושג ההסכמה כדי ל
 כתב שבתי משפט ומלומדי� מתבלבלי� ג� בי� הסכמה מצווה וסט�. הפגיעות השונות בקרבנות

לח� בהבלבול נובע מכ� שה� חושבי� שהשאלה א� אישה מסכימה למי� מצווה . לבי� כוח
יחסי כשאישה מקבלת בחוסר רצו� . הנסיבות תלויה בשאלה מה היא באמת רוצה בנסיבות אלו

א� שברור שאינה , משו� שהחלופה גרועה יותר, היא מבכרת לקיי� יחסי מי�, לח� הנסיבותבמי� 
 .355–354' בעמ, 103ש "לעיל ה, Westen ראו. באמת רוצה לקיי� יחסי מי�

, 901–900' בעמ, 65 ש"לעיל ה, Cowan; 84–69' בעמ, 95ש "לעיל ה, Goodman  ראובהרחבה  142
904 ,909. 

, )1)(א(345 'סמבדיקה במאגרי המידע ניכר שמרבית מקרי האונס שנדוני� בישראל שעוני� על   143
 2411/06פ "ראו ג� ע. פחות עוסקי� באונס הסטטוטורי ומעט באונס במרמה. האונס הבסיסי

עברת : הדבר מתיישב ע� ההיגיו�). 17.9.2008, בנבופורס� (ט "פ'  פסנת ישראלמדי' סלימא� נ
מתלוננת בחלק יפה בהיעדר  ועברת האינוס הסטטוטורי קשה לאכ,דוהאינוס במרמה פלואידית מא

 Kristen L. Isaacson, Fraud orהשוו  ל" למצב בחו.מהמצבי� שהעברה מתגבשת
Impersonation: A Necessary Addition to Michigan's Criminal Sexual Conduct Statute, 44. 

WAYNE L. REV. 1781, 1806 (1999). 
 רובנפלד כתב בבוטות שרובנו איננו .219–218' בעמ, 124 ש" לעיל ה,כ� כתב פונדיק במפורש  144

 .1376' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld ;חושבי� על מי� במרמה כאונס
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, מיהות העושהל באשרובמרמה מסוימת ,  שמביא למי�"טיפול רפואי"למשל , מהות המעשהל

 ג� 146.לרוב בחסות העלטה, לרוב אד� המתחזה לב� זוגה של פלונית כדי לשכב עמה

ת  המשגל מושג בהסכמה חופשי147."אונס" בהכרח מתויגת אינהכשהתנהגות זו מופללת היא 

העברה אינה באה להג� ,  כלומר148.האישה אינה מבינה מה היא עושה או ע� מי: לא מדעתו

 �מה בי� העברה האמריקנית הצרה לאיסור הרחב  149.אלא על האוטונומיה המיניתעל הגו

 ,עברהביועדה להתכנס ו" אינוס במרמה"בעילה במרמה כונתה בעבר , היסטורית ?ישראלב

 הרחבת עברת האונס הועלתה בהקשר זה ב תמיכה150".רהבעילה אסו" ,לא נולדהבסו� ש

אפשר שראוי להרחיבה עוד , לפי היגיו� זה 151. כבוד לאוטונומיה הנשיתבסברה שהדבר מביע

כל תקשורת מינית , אסורכל מגע פיזי מיני , אסורהה כל חדיר, כלול כל בעילה אסורהשת, ועוד

  ?מדוע לא. אסורה

 
145  � . של השופט רובינשטיי�ד"קכ–ד"קי' פס, 143 ש"לעיל ה, סלימא�עניי� ; 247' בעמ, ש
שמליאס כתבה . 1402–1397' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld  ראולסקירת המצב וביקורתו  146

יתכ� שהמכשול העיקרי להפללת אונס במרמה הוא הרצו� להימנע מהמשימה הקשה של בחירת שי
 ;לא פשוט להיכנס לדיו� הסיבתי בי� המרמה למשגלו, איזה שקר ייחשב מהותי ואיזה לא

Chamalias ,ינות עשרה מד�כריסטופר וכריסטופר כתבו שרק שש. 833' בעמ, 87 ש"לעיל ה
הרציונל העיקרי . עשרה בחוק וחמש בפסיקה� אחת,מפלילות במפורש התחזות לבני זוג כאונס

 �משהו שונה , מקבל ניאו�זאת להפללה הוא שהקרב� מסכי� למי� במסגרת הנישואי� א� במקו
בעבר א� נית� היה להתגונ� מפני אישו� של  . הקרב� אינו מודע לרכיב מהותי במעשה.לגמרי

' בעמ, 90ש "לעיל ה, Christopher & Christopher ;ה של מחשבה שדובר בב� הזוגניאו� בטענ
78–79 ,83–88 ,99–101. 

147  �חלק ; מתייחסות להשגת מי� כאינוס במרמההמדינות  פורט שלא כל ,96ש "בה, 97–92' בעמ, ש
, 143 ש"לעיל ה, Isaacson  ראוכ� . "מיניניצול " או "תקיפה מינית"שמפלילות מכנות זאת אלו מ

התחזות היא ב כתבה פאלק שבאנגליה השגת משגל במרמה או 328ש "בה. 1785, 1781' בעמ
misdemeanor; Falk, Rape by Fraud ,80 ש"לעיל ה. 

,  זהות הנאש�בדברמרמה . 2. טיפול במרמה. 1: " במרמהאונס "פאלק סקרה ארבע קטגוריות של  148
גנבה . "4. לרוב מתקשרת לתעשיית הבידור, קטגוריה חדשה": מזימות מיניות. "3. התחזות

 .77–61, 52' בעמ,  ש�;לאחריו הלקוח מסרב לשל�שמי� ע� זונה ": מינית
 תהפר, סכמההתחזות הוא מעשה ללא הבמגע מיני המושג במרמה או שאיזקסו� כתבה   149

. 1800–1799' בעמ, 143ש "לעיל ה, Isaacson ;ראוי לענישה ולכ� ,האוטונומיה המינית האישית
פאלק כתבה ששאלת המשגל במרמה כאונס מעלה את השאלה א� אונס הוא פשע של אלימות או 

, Falk, Rape by Fraud ;מיה המיניתעל הביטחו� הפיזי או על האוטונו,  ועל מה הוא מג�,של מי�
,  באוטונומיה המיניתתפוגעמרמה :  רובנפלד היה נחר�.154, 141, 46–45' בעמ, 80ש "לעיל ה

, 1379' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld ;לצד הכוח, מאויביה הגדולי� של האוטונומיהבהיותה 
1402–1403. 

 .248' בעמ, 124 ש"לעיל ה, פונדיק  ראועוד על עברה זו בישראל  150
 ש"לעיל ה ,האופטמ� ;ביקרה את בתי המשפט שאינ� מחפשי� הסכמה מדעת באונסהאופטמ�   151

 לחירות המינית ולאוטונומיה הנשית תושג רק שלגיטימציהגרסה ' פוג�. 298, 217–216' בעמ, 22
קרימינליזציה "'  דנה פוג�;חופשית ומודעת: במת� מלוא המשמעות האפשרית למושג ההסכמה

�מגמות במשפט " טעות הקרב� והסכמה לעניי� עברות מי�, מרמה? של גינוני חיזור מקובלי
, ה בהרחבה דרמטית של העברה היא תמכ.)2000, אלי לדרמ� עור� (174, 158, 156, 149 הפלילי

, 192' בעמ,  ש�; או לחלופי� בפרשנות רחבה"מהות המעשה" ו"מיהות העושה"בביטול היסודות 
 .259–254' בעמ, 124ש "לעיל ה,  פונדיק ראוהלביקורת חריפה על עמדת. 198
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שוני חשוב בי� אינוס בסיסי לאינוס יש . "אונס"ענית המחוקק נמנע מלכנות כל בעילה פוג

 שנעשית זמ� הבעילה, באינוס הבסיסי חווה הקרב� פגיעה ראשונה וקשה בזמ� אמת .במרמה

. תישאשעשויה הקרב� לחוות פגיעה נוספת של משא נפשי  בהמש� 152;בניגוד להסכמתה

נות ת הקרביחווי. ונהמעשה מגקיי� ג� במעשה סדו� ובהסכמה החופשית בזמ� אמת החוסר 

)victimization(אישה שנבעלה במרמה אינה חווה סבל ,  מנגד153. מתחילה בזמ� המעשה ממש

לאחר שהבינה ; ג� א� מטע� שגוי בעיניה,  לקיי� יחסי מי�ותהיא בחרה בחופשי. בזמ� אמת

 תמידכא� התחושה קשה איני יודע .  בדיעבד תחושת שקר וניצולאפשר שתחווה, את השקר

 בי� מבחי�עדר הטראומה בזמ� אמת ודאי י א� ה154,חושה לאחר האונס הבסיסיתה

הבעילה בזמ� נחווית מהאינוס במרמה באופ� שמהותית  האינוס הבסיסי נבדל 155.תקרבנוה

 157,)אולי, שאלה לקרימינולוגיה( יותר קשהאיזו תחושה בשאלה  � לי כלי� לדו� אי156.אמת

  .להבחנהאני א� מדגיש שיש טע� 

 
, וות את התחושות הקשות של הקרב�פונדיק הניח שהונאת הקרב� מאפשרת לרמאי להימנע מלח  152

גרדנר ושוט יצאו נגד תפיסת האונס לפי התנסות . 237–232' בעמ,  ש�;מה שמלמד על הכרה בה�
שלעול� , אנס ע� קונדו� וקרב� ללא הכרה, "אונס טהור"של ) מופר� לטעמי(הקרב� ודמיינו מצב 

הג� שהאונס , יבות להפללהה� תרו אחר ס. כללחייה ישפיע על האונס לא ו, לא תדע מה עברה
 ;טיעונ� היה שהפעולה בת הפללה בגרמה לפחד. כאב ובושה, כפחדקרב� נקי מתחושות היה 

Gardner & Shute ,רובנפלד הדגיש את חוויית הכפייה , מנגד. 30–29, 7–3' בעמ, 21 ש"לעיל ה
–1424' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld ;ו�על הגו� כהפרה מוחלטת של זכות החזקה על הג

1425 ,1430. 
פונדיק קרא להוצאת האינוס במרמה אל מחו� לעברת האינוס משו� שמרמה חמורה פחות   153

" אני הפועלה"שדורשת את התחושות השליליות של הקרב� ומתעלמת מחלק חשוב ב, מכפייה
 .220'  בעמ,124ש "לעיל ה, פונדיק ;שלו

, מנגד; משו� ששחזור החוויה אינו בהכרח מצי� את התחושה הקשה בזמ� אמת, נית� לסבור שלא  154
 "חלקה"נית� לסבור שלאחר אינוס במרמה עלולה האישה לחוש תחושת אשמה כבדה בגי� 

 .כתחושת אד� אחר שרומה, בסיפור
ו להציג על עצמנו כשאנו מפתחי� קשרי� רומנטיי� אינטימיי� גרוס תהה איזה מידע עלינ  155

�) מיניי� או שניה�, רומנטיי�(בהנחה שהמקיימי� שבעו רצו� מהיחסי�  :ארוטיי� ע� אחרי
� ;? תשוקת�איזו משמעות יש לתחושה בדיעבד שסוג היחסי� אינ� הולמי� את דג�, כשלעצמ

בחלק ממצבי האינוס במרמה לא ש, נית� להוסי� ולשער. 391, 388' בעמ, 86 ש" לעיל ה,גרוס
�  א� אי,אי� פירוש הדבר שלא נעשה עוול. משו� שהמרמה לא תתגלה, תהיה טראומה ג� בדיעבד

 .שמטיבו כרו� בחוויית עוול, ת העוול מבדילה בי� מצב שכזה לאינוס בסיסייחווי
 הפיזית המידית שמה את יסוד החדירה הכפויה במרכז שהדגשת הטראומהנית� לבקרני בטענה   156

, כאמור מיד, הג� שדווקא באינוס במרמה(הכובד של העברה ומשקפת את החוויה הגברית גרידא 
�ידי הוא תנאי לעברת האונס אלא איני גורס שסבל מאול� ). אי� טע� להבחי� בי� גברי� ונשי

לא אני הצבתי את יסוד החדירה הכפויה ,  מלבד זאת. בי� שני מצבי� פוגעניי�נהעילה להבח
העליתי קוד� תהיות בדבר צדקת ההבחנה בי� אונס , כזכור. המחוקק עשה כ�; במרכז העברה

 .למעשה המגונה ונטול החדירה
 וא�קרב� מיחסי מי� כפויי� בשיער שתחת משתני� קבועי� הפגיעה , בזהירות רבה, פונדיק  157

למרות . אליה� הסכי� בגלל מרמהש מהפגיעה מיחסי מי� שגיבש רצו� ברור שלא לקיימ� גדולה
אלא שהוא ,  כרו� בנזק חמור יותר לקרב�בחר לבסס את ההבחנה לא על הטיעו� שמי� כפויו, זאת

 .231' בעמ, 124ש "לעיל ה, פונדיק ;כרו� באשמה גדולה יותר מצד המבֵצע
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שני המעשי� שג� ה. שבמבט ראשו� נראי� זהי�, אחר נוגע לערכי� המוגני�וב חשהבדל 

האינוס הבסיסי פוגע באוטונומיה . זההאינה הפגיעה , פוגעי� באוטונומיה המינית הנשית

האינוס נית� לגרוס ש, מנגד. בהתקשרה להסכמה חופשית,  לכנותה בסיסית או צרהנית�ש

שההגנה על א� . עדר הסכמה מדעתי המתקשרת לה, להג� על אוטונומיה רחבה158באבמרמה 

 אחר ולא 159, מההגנה על השנייהקו אחרההגנה על הראשונה היא , שתיה� חשובה וראויה

כשבי� שתי . לכנות� באותו ש� שלאשיש טע� נורמטיבי , אולי, המרחק פירושו. קרוב במיוחד

מידת הפגיעה או לאופ� ל, פגיעות ערכיות יש שוני מהותי בנוגע לתשלובת הערכי� הנפגעי�

. הפגיעות למסגרת אחתעולה שיקול נגד איחוד , או לאופי ההתגוננות האפשריתהפגיעה 

 עושה כ�, א� פוגע בה, האינוס במרמה; האינוס הבסיסי פוגע באוטונומיה המינית של האישה

ת  שעברבער� נוס� פגיעה בזמ� אמת ופוגע יתעדר חוויי ה בשלבמידה פחותה או למצער שונה

. הפרתו ובהמש� אמו�אינוס בסיסי אינו מצרי� . אמו�ויושר : האינוס הבסיסית אינה פוגעת בו

 או ;רכיב שהיה בעבר בעברת האונס והוסר,  די בשימוש בכוח פיזי: נדרשת רמייהאי�

האנס הרמאי אינו נדרש לכוח פיזי או להתעלמות , מנגד. הסכמה�התעלמות מאי, בדורסנות

  .זמ� אמת אלא מייצר הסכמה בדר� אסורההסכמת האישה ב�מאי

הייתכ�  .אונס הוא עברה מגדרית בהגדרה.  בעברה מעצי� את התהיותמבט מגדרי

 סיבה מעשית להיות האונס עברה שבה נית� לשער שיש ?שתכליתה אינה מתקשרת למגדריותה

ושי  להתקשר לפערי כוחות בי� גברי� לנשי� או לקיכולהסיבה ה .הקרב� הוא בהכרח אישה

יש סיבה למגֵדר את עברת האינוס הבסיסי א�  אפילו ול�א 160.פיזיולוגי לכפות על גבר לבעול

עשה המחוקק מכ, גֵדר את עברת האינוס במרמה סיבה למַ �אי, ) על כ�חלוקלוראוי נית� (

פשוט יותר פיזית לבצע בעילה בלי , כנראה, לגבר. על נשי� בלבדכ� שתג� ה החילול, הישראלי

, מנגד. שית של אישה מאשר לאישה להביאו לבעול אותה בלי הסכמתו החופשיתהסכמה חופ

אי� טע� ;  משגל עשוי להגיע אחרי שקר161.היכולת לשקר אינה מגדרית וכמוה הפגיע&ת לשקר

 
בביקורת על הרשעה באינוס ) 6' בעמ, 73ש "לעיל ה( לייסט ראו את הדוגמה המעניינת של  158

לו דובר : במרמה לאחר התחזות לבכיר במשרד השיכו� והבטחה להטבות שהובילה ליחסי מי�
אי� פה מרמה : לא היה נית� להרשיעו באינוס מרמה, בבכיר אמתי שהבטיח הטבות והפר הבטחתו

 .א� שהמרמה הובילה ליחסי מי�, העושהמיהות ל בנוגע
. המשפט הפליליכה� הטעי� את ההבדל בי� רווחה לאוטונומיה וגרס ששניה� ראויי� להגנת �ד�  159

 ואוטונומיה רווחה לרוב. פוגע באוטונומיה א� לא בהכרח ברווחהאינוס בחוסר הכרה , לדוגמה
 שבסיסה השקפה. ההסכמה נתהגבו משפטי פטרנליז�ות כשמדובר במתנגש� ה א�, יחדות הולכ

 לחוויה הקרב� מודעות את מדגישה שבסיסה רווחה השקפה; הקרב� רצו� את מדגישה אוטונומיה
לייסט ביקר את הפרשנות הפסיקתית . 766–765' בעמ, 99ש "לעיל ה, Dan-Cohen ;השלילית

 עברה ספציפית של קבלת טובות הנאה  אינוס במרמה והציע לחוקקתהמרחיבה מדי של עבר
באשר , עד אז.  א� פחות מאינוס"סת�"שתהיה חמורה מקבלת דבר במרמה , מיניות במרמה

 ;יש להרשיע באינוס רק כשהנאש� התחזה לב� זוגה של המתלוננת, לבעילה שהושגה במרמה
 .8, 6' בעמ, 73ש "לעיל ה, לייסט

ולאור זאת , על הגבר הקרב� לבעול את האישה הקרב�שכלל כפייה , ד את האונס בג� העירראו מנג  160
פורס� (מדינת ישראל ' אבר נ'ג 4910/13פ "ע ; לחוק העונשי�350 'סכתב האישו� התייחס ג� ל

 .100' בעמ, 85 ש"לעיל ה, Fuchs ;פוקס תיאר מקרי אונס גבר בידי נשי�. )29.10.2014, בנבו
ושגבר שאינו רוצה לקיי� יחסי , פוקס כתב שגבר עלול לחוות שיתוק פסיכולוגי במהל� החוויה  161

בעבר היה רובנפלד הדגיש ש. 99' בעמ,  ש�; להיכנע לרצו� האישה ולכוחה הפסיכולוגיעלולמי� 
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כל . פיזיולוגי או הצדקה משפטית לאפיי� את הקרב� מגדרית ולהתייחס לנשי� כקרב� מיוחד

עולה קושי בהיגיו� שיבלע לתוכו ג� את , מגנה רק על נשי�עוד האינוס הוא עברה ממוגדרת ש

ע� עברה שאי� סיבה שתהיה ) הקרב� הוא רק אישה(האינוס במרמה ויאחד עברה מגדרית 

עברת בגדר מנ� מוצדק נורמטיבית לכלול בעילה במרמה ואה). ג� הגבר קרב� אפשרי(מגדרית 

ואפילו , מתאי� יותר" בעילה אסורה" שהכינוי  דומני162?להבדיל מעברות מי� אחרות, האינוס

 באשרהא� שוני� הדברי�  163.כמו בעבר, כעברה נפרדת מהאינוס הבסיסי, "אינוס במרמה"

  ?אינוס הסטטוטוריל

  אינוס סטטוטורי:  אינוס בהסכמה)ה(

�ב באנגליה נחקק האיסור.  במוב� הלשוני"אינוס" מרמז שאי� עסקינ� ב"סטטוטורי"הכינוי 

בנות  ע� משגל רק. )�10ל  הורד�1576ב (12בהסכמה ע� בנות מתחת לגיל  מי�  והפליל1275

 "תומת"הרצו� להג� על בשל מיוחדת ו להגנה הזקוק מיוחד כרכוש תפיסת� בשל כנראה, הופלל

הייתה נטל כלכלי על , וא� לא נישאה, נערה שאינה בתולה הייתה מועדפת פחות ככלה: הבת

  164.אביה

 
 � ;נוס במרמהוודאי שה� יכולות לא, א� התפיסה השתנתה,  יכולות לאנוסאינ�מקובל שנשי

Rubenfeld ,בהסדר  בית המשפט עיבפרשה מפורסמת הרש, בישראל. 1414' בעמ, 61ש "לעיל ה
לאחר שלפי האישו� התחזתה לגבר וניסתה לבעול ,  ח� אלקובי בניסיו� לאינוס במרמהאתטיעו� 

, פורס� בנבו (אלקובי' ראל נמדינת יש 389/02) 'חימחוזי (פ "ת ראו. אישה באמצעות חפ�
 ,ראו גרוס. כעברת ההתחזות, גרוס חלק על צדקת ההרשעה בחלק מהעברות הנוספות). 7.9.2003

 Aeyal Gross, Gender Outlaws Before the Law: The Courts of; 379–371' בעמ, 86ש "לעיל ה
the Borderlands, HARV J. L. & GENDER 32, 165 (2009). 

, פונדיק ;פונדיק כתב שיש להוציא את מקרי המרמה מעברת האונס אל עברה נפרדת וקלה יותר  162
 .242' בעמ, 124ש "לעיל ה

–264' בעמ,  ש�;פונדיק סיי� מאמרו בתהיות על האופ� הראוי לתיוג יחסי מי� שהושגו במרמה  163
267. 

 18עד , עשרה עלה הגיל בהדרגה�  א� במאה התשע,גיל ההסכמה כ10את קבע האמריקני המחוקק   164
, די� האנגליה לפי, בתי המשפט אימצו את האונס הסטטוטורי כעברת אחריות מוחלטת .21 �וא

 התקבלה בבית משפט אמריקני הגנת �1964רק ב. הסכימה או יזמה, הקרב� נראתה בגירהג� כש
 "הגנת ההפקרות"סייג ותיק יותר היה .  החלו מדינות להכיר בהואז ,הטעות בעובדה בהקשר זה

)promiscuity defense( ,להג� על הבתולי� ולא על הבאהעברה . כשהקטינה לא הייתה בתולה 
מתקשר לניצול היעדר בתולי�  כש�א, הגנה זו עודנה מיושמת במדינות מסוימות. האוטונומיה

, Oberman ראו.  כניסה לפעילות מינית קודמת של הקרב�שאלת ההפקרות גוררת. הוריתהזנחה לו
 Frances; 137–136' בעמ, 5ש "לעיל ה, TEMKIN; 171, 129–128, 122–119' בעמ, 6 ש"לעיל ה

Olsen, Statutory rape: A Feminist Critique of Rights Analysis, 63 TEX. L. REV. 387, 402–
404 (1984); Lewis Bossing, Now Sixteen Could Get You Life: Statutory rape, Meaningful 
Consent, and the Implications for Federal Sentence Enhancement, 73 N.Y.U. L. REV. 1205, 
1226, 1240 (1998); KEITH BURGESS-JACKSON, RAPE: A PHILOSOPHICAL INVESTIGATION 163, 

172(1996) ;Olszewski ,ביקורת נמתחה על מוחלטות האיסור . 695–694' בעמ, 26ש "לעיל ה
נזק , והביא להפללת הקרב�(גילו ל באשרא� כשהקטי� יז� את המי� במרמה , תחולתו הרחבהעל ו

–113, 106, 104, 91, 82' בעמ, 90ש "לעיל ה, Christopher & Christopher ;או בכוח) ייחודי
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עדיי� מסתמ� שוני , וריה העתיקה כמקור פרשני לעברהבלי להישע� על ההיסטאפילו 

 ג� 165,א� שגיל ההסכמה הוא עניי� נורמטיבי המשתנה ע� הזמ�.  האונס הבסיסילעומת

 להמש� קריטיתהיא ש, ההנחה. 14 אפשר שתיתכ� הסכמה מעשית ג� מתחת לגיל 166,בישראל

ילדה מסוגלת לגבש  :היא זו,  אצל משפטני� ליברלי�א�קשה לעיכול הדיו� חר� היותה 

 היש כזה 168? מסוגלת להסכי� מעשית ליחסי מי�13מנ� בת והא 167.הסכמה חופשית למי�

) הציבורו(אמנ� התביעה ובתי המשפט . המחוקק מניח שכ�? דבר הסכמה חופשית של ילדה

נתו� , וא� שנטל ההוכחה על התביעה,  וטוע� שהסכימה13לא יביטו באהדה באד� שבעל בת 

שא� לא , אפשרות מעשית להסכמה יש בכל זאת 169.סכמהלה באשר ספק עצו�הפתיחה יציב 

א� ילדה אינה :  לחוק העונשי�)3)(א(345 סעי� �זו הסיבה היחידה לקיו.  בעברהצור� אי� כ�

שא� הבועל ,  עוד יודגש170.הסעי� מיותר, מסוגלת להסכי� מעשית וחופשית לקיי� יחסי מי�

שלא יחל� את הילד ממלתעות (יותר את רעיו� ההסכמה ייתכ� שניטה לקבל , 13הוא ילד ב� 

 אינה טובהעבור ילדה ג� הסכמה . ספקנותנו נוסקת, כאשר מדובר בבועל בגיר; )האיסור

אינו מכבד את הוא .  מסוגלת להסכי�לדהמניח שיהמחוקק . מעולהנדרשת הסכמה ; מספיקה

מי . המצבי� נבדלי� שני 173.הסכמה� והיא שונה מאי172, עדיי� הסכמהזו א� 171,התהסכמ

  174.סטטוטורייקרא לילד בשמו ויפנה לאינוס הבסיסי ולא ל, שסבור אחרת

 
121 ;Russell L. Christopher & Kathryn H. Christopher, The Paradox of Statutory Rape, 87 

IND. L.J. 505, 514–520, 530–538 (2012). 
165  PHILIP JENKINS, BEYOND TOLERANCE – CHILD PORNOGRAPHY ON THE INTERNET 26 (2001) ;

 ).2005 (110, 89, 21 מי� ואלימות בחברה ובראי המשפט –הילד לוי עד� 
מספר השינויי� הגדול ביותר שעבר נושא , גיל ההסכמה לבעילה עבר שורת מהפכי�שחר כתב ש  166

 ,יור� שחר ; התקשרותו לערכי� סותרי� ומשתני�בשלכנראה , כלשהו במשפט הפלילי הישראלי
 .113–112' בעמ, 3 ש"לעיל ה

שבתי משפט דוחי� לעתי� את התוק� של הסכמה , לדברי ברגלסו�) לא של�(אני רואה דמיו�   167
 שפוי יסכי� לפעולה לאמניחי� לעתי� שרק אד� :  חופשיתלא רציונלית או לאעובדתית בהיותה 

אבל אי� למהר ולשלול שפיותו של אחר .  תקפהכלאת ההסכמה נדחי, וא� הקרב� שפוי, מסוימת
' בעמ, 105 ש"לעיל ה, Bergelson, The Right to Be Hurt ; הגיוניתלארק משו� שהסכמתו נראית 

185–186. 
 בנוגעמניחי� שהשחק� הוא בור או טועה  :וולונטריות�חלה פה חזקת אי, בלשונו של פיינברג  168

היה נמנע ,  יכולת זוושא� הייתה לו, יכולת להסכמהנעדר  כפייה או מתו�פועל , מעשיול
 .124' בעמ, 99ש "לעיל ה, FEINBERG, HARM TO SELF ;מהמסלול שבחר

 או כשהמשגל נעשה במסגרת מערכת 13כשאותו אד� ג� הוא ב� , למשל, הספק בר החלשה  169
� .ת מתמשכיחסי

 א� אלו פני ול�א. נית� לשער שהסעי� אינו מהותי אלא ראייתי ובא להקל על התביעה, מנגד  170
� .מוטב היה לייצר חזקה ראייתית? מה הטע� בחזקה חלוטה ומה הטע� בסעי� עונשי, הדברי
שכ� מדובר בחלופה זהה מבחינת , לא נית� לגרוס שמדובר בניסיו� לערו� תיוג חמור יותר, בדומה
 .ה לאינוס הבסיסיחומרת

החוק יאסור על מי� ע� אנשי� לא בוגרי� ,  אידיאליבמבט ליברליש,  כתב באופ� משכנעקסו�'ג  171
� ש"לעיל ה, BURGESS-JACKSON; נטל כבד על המערכתמטיל בירור הבגרות לא ש א;ולא לפי גיל

 . שלה126ש "וה, 418–417' בעמ, 95ש "לעיל ה, קנאי  ראו כ�.170' בעמ, 164
. 112–110' בעמ, 5ש "לעיל ה, TEMKIN  ראואי� הנחה אוטומטית שילד אינו יכול להסכי� למשגל  172

 ג� א� היא ללא, "אקספרסיבית" או "הסכמה עובדתית גישתית"זו , תחת הטרמינולוגיה של ווסט�
ווסט� . 336' בעמ, 103ש "לעיל ה, Westen; 5–4' בעמ, 123 ש"לעיל ה, WESTEN ראו. כשרות
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ששונה ערכית מזו ( בכפייה 13 בהסכמתה שונה מזו של בועל בת 13 מבועל בת הסכנהג� 

שלא או לקרוא על מסוכנות הראשו�  אי� צור� לחלוק 175).של אד� הבועל בגירה בכפייה

, "בעילת ילדה"ייתכ� שלראשו� ראויה הכותרת . טעי� את השוניה כדי ללהפליל את התנהגותו

 ולשני ,)להבדיל מאינוס ("אינוס סטטוטורי"או אפילו ) מגדרי� תיוג פוגעני א ("משגל פדופילי"

במצב השני נפגעת האוטונומיה של .  הער� שנפגע שונה176."אונס בנסיבות מחמירות "–

החברה אינה :  עליוהאיסורשלה אלא דווקא  פוגע באוטונומיה המעשה לא בראשו�. האישה

 החברה מבכרת 177.ה לנהוג בגופה כרצונה החופשי ולקיי� יחסי מי� הילדמכבדת את בחירת

 א� ,לנערות ולילדות יש אוטונומיה. פטרנליז� 178:לשמר מוסר או להג� על הילדה מפני עצמה

אנו פוגעי�  לגרוס שנית�.  שמיוחס לה�החלוטחוסר הבגרות וגיל� ומעמד� היא שונה בשל 

 
שלא די בה , בקנדה משתמשי� במונח הסכמה במוב� עובדתי כדי לתאר בחירה מעשיתשתיאר 

 .339 'בעמ,  ש�;כדי לשמש הסכמה במוב� המשפטי
והצביע על ; בוסינג הפנה למחקרי� לפיה� כחצי מהקטיני� שעוסקי� בפעילות מינית יזמו אותה  173

הסכמה אי� �הנחת החוק על אי. שינויי� במעמד הקטי� שמאפשרי� לו לנקוט פעולות משפטיות
ועדיי� נית� לבחו� א� הייתה הסכמה בעלת משמעות , "פשע של אלימות"פירושה שזהו 

)meaningful consent .(למציאת הסכמה כאמור �ש "לעיל ה, Bossing ;בוסינג הציע פרמטרי
 .1230–1228' בעמ, 164

174  ��הסכמה ע� גיל מתחת ל�אונס בנסיבות מוחמרות שמשלב אי, )1)(ב(345 'סב: או למעלה מכ
16. 

א� העבריי� הפחית במעשהו את , תכה� כתב שלהסכמה כשלעצמה אי� תפקיד בשאלה היסודי� ד�  175
א� היא עשויה לשחק תפקיד מרכזי בעיצוב החוויה הבלתי נעימה או בצמצו� ; רווחת הקרב�

נית� לייצר חזקות שבהיגיו� . 764–763' בעמ, 99ש "לעיל ה, Dan-Cohen ;האינטנסיביות שלה
�השוו . וקת אינה מסוגלת לנפק הסכמה פוזיטיביתתינ. הנוגעות לגילאי� ולמערכות יחסי

Oberman ,הסכמה בגילוי עריות . 116' בעמ, 6 ש"לעיל ה �שראוי להידו� כעברה חמורה (ג
, 151 ש"לעיל ה',  פוג�ראו. פער הכוחות שעשוי לשכ� כל התנגדותנוכח , דוחשודה מא) נפרדת

ד "פ, מדינת ישראל' פלוני נ 1121/96פ " ע ראולאינוס ילדה בהסכמתה בגילוי עריות. 157' בעמ
מחוזי (ח "תפ; )29.10.2008, נבובפורס� ( פלוני' מדינת ישראל נ 1323/08פ "ע; )1996 (353) 3(נ
ה הכללית דאבר בח� את העבר ).6.4.2009, פורס� בנבו( פלוני' מדינת ישראל נ 1053/08) א"ת

לה מעברות אחרות המגנות על אוטונומיה ישל גילוי עריות ותהה א� יש לה קיו� עצמאי המבד
 Mark D. Dubber, Policing Morality: Constitutional Law and ;כאונס ואונס סטטוטורי, מינית

the Criminalization of Incest, 61 U. TORONTO L.J. 737, 742–744, 752–754 (2011). 
הפללת ילד וילדה . חלק מהתוויות נראות לא מתאימות כשהבועל הוא קטי� ואפילו ילד בעצמו  176

שלעתי� א� מפלילות שני (השוכבי� זה ע� זו וזו ע� זה בהסכמה תואמת שיטות משפט אחרות 
א� לא ידוע לי על העמדה לדי� בישראל , ")אינוס" ששוכבי� בהסכמה ומתייגות זאת כ17בני 

 . הצבת שני אנשי� כפושעי� וקרבנות זה של זה היא מוקשה מאוד.בהקשר כאמור
 נוכח החשש שה� , לדיני האונס הסטטוטוריבנוגעאוברמ� הצביעה על דילמה פמיניסטית   177

�לעיל , Oberman ;צעירות נשי� של המינית האוטונומיה אתדכאי� ומ סטריאוטיפי� מנציחי
 ש"לעיל ה, Bergelson, The Right to Be Hurt  ראומנגד. 172, 168, 130, 124, 122 'בעמ, 6 ש"ה

 .184' בעמ, 105
לעתי� קרובות אלו שאינ� כשרות להסכי� ה� פעיל�ת מינית לא , אוברמ� ציינה שכעניי� מעשי  178

� אות�אלא כדי להרגיש שמחבבי� או אוהבי, משו� תשוקה מינית . �המי� עמ� נצלני באופ� לפיכ
 .169, 165–163, 152, 150, 148, 116, 113–112' בעמ, 6ש "לעיל ה, Oberman ראו. מובנה
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 179).להימנע מלקיי�(כדי לשמור על האוטונומיה שלה� ) לקיי� יחסי מי�(באוטונומיה שלה� 

אלא ,  אינה באוטונומיה האישית�מדעתמשגל חופשי מבה� הפגיעה מדויק יותר לומר ש

וא� (אולי ההגנה בכלל נוגעת לרצו� למנוע ממנה חרטה עתידית . מ�בתווברווחת� , בטובת�

 ראוי לחשוב מאילו חרטות עתידיות נוספות ראוי להג� על ילדות וילדי� ועל בגירות ,כ�

חברתית , אחרתהיא , )ולא כ� ראוי ("אוטונומיה"א� נתעקש לכנות את הער� הנפגע . )ובגירי�

  180.או פטרנליסטית

 � באמצעות המשפט הפלילי שראוי להג� על ילדות מפני קיו� יחסי מי� בהסכמהבהנחה א

הזהות ביסוד ההתנהגותי מקרבת את .  אי� פה זהות ערכי� למול האינוס הבסיסי181,דווקא

ג� א� , בשעה שהבעילה היא בהסכמה חופשית ומדעת, ותיה א� שוני הנסיבות מ,המצבי�

 שונההגנה על אישה מפני בעילה ללא הסכמתה . ה בעינינויאותה דעת אינה בוגרת ונבונה די

נכו� לא . בוגרת בעינינו� החופשית ומדעת א� הלאכמתהמהגנה על ילדה מפני בעילה בהס

 הגנה משפטית לערכי� .לאוטונומיה הפיזית ועל פטרנליז� לכפות האחדה מושגית על נזק

התו� הילדותי ראוי . כותרת אחת ועונש אחד, צריכה להינת� במסגרת עברה אחתאינה שוני� 

האוטונומיה ההגנה על סגרת במ  א� לא, ולאו דווקא בהקשר מינילהגנה עבור כל מגדר

  ? הא� אנו מוטרדי� יותר בדאגה לשלומה או לשלו� המוסר החברתי182.המינית

 13מה פשר ההבחנה בי� בעילת בת . מעצי� את התהיות הבעילה האסורהמבט בעברת 

? 14מה התחדש בגיל ? "בעילה אסורה" והשנייה "אינוס"מדוע האחת נקראת ? 14לבעילת בת 

 בעילה אסורה 14 בת ע�, א אונסו ה13בת משגל ע� מדוע ,  ומדעתופשית הסכמה חכשניתנת

הא� כל ? 21? 18? 16בגיל ,  הא� משב הבגרות נוחת ביו� ההולדת?חוקי 16בת ע� בהסכמה ו

שיאפשרו להכיר , הא� אי� דרושי� חריגי� בשני הכיווני�? 13 בוגרת נפשית מכל בת 16בת 

והשכלית ולהכיר בכ� שיש מרכיבי� נוספי� בבגרותו של בפער בי� הגיל לבי� הבגרות הנפשית 

לנסו� רכיב אישי שמכבד את אופי האישה , להכיר בכ� כחלק מכבודו, אד� מלבד גילו

 
. אולס� השתמשה בדיני האונס הסטטוטורי לבחו� ולהמחיש את הבעייתיות בניתוח זכויות  179

,  דיכוי פרטי של גברי� ש� אות� בסכנה של דיכוי המדינהכל מאמ� להג� על נשי� מפנילגישתה 
לעיל , Olsen ;וכל ניסיו� להג� עליה� מפני דיכוי המדינה מערער את כוח� להתנגד לדיכוי פרטי

 .412–401' בעמ, 164 ש"ה
איני . המניעי� להג� עליה אלא "פטרנליסטית"היא ית� לטעו� שבמקרה זה לא האוטונומיה נ, מנגד  180 

�להצלת חייו כשכופי� על אד� ניתוח . ממדי�האוטונומיה אינה מושג חד, כמו ההסכמה. סבור כ
אלא , אי� מכבדי� בכ� את האוטונומיה שלו, לזהאו כשאוסרי� עליו למות בשעה שהוא מבקש 

� אי� מכבדי�, כשכופי� על ילד לבצע פעילות מסוימת או להימנע ממנה. מבכרי� את ער� החיי
 . או רווחתו"טובתו"בכ� את האוטונומיה שלו אלא מבכרי� את 

 פתרו� שו�אוברמ� הסיקה ש. משפטית או אחרת, פלילית: נית� לתהות על טיב ההגנה הראויה  181
� גורמי� לבר. משפטי לא יחסל את הסיכו� המובנה בפעילות מינית ויתיר לנערות להתבגר בבטחה

לצד� הדי� הפלילי ישמור על האוטונומיה המינית ולפחות יוודא . משפטיי� יקדמו את הפתרו�
נקודת פתיחה תהא " כ�"העובדה שאמרה : נערהמצד השהסכמה הושגה בלי כפייה ובלי תמימות 

 .177' בעמ, 6ש "לעיל ה, Oberman ;לבירור הסכמתה
שהתפתח מהרצו� להג� על האינטרסי� ,  הסטטוטוריאולסזווסקי עמד על הרציונל של דיני האונס  182

�מפעילות מינית , הכלכליי� של האב בתומת בתו לרצו� להג� על קטיני� מציד מיני של מבוגרי
קשר ב, הפחתת התלות הסוציאלית;  מניעת הריו� קטינות;אכיפת מוסר: נוספי� י�רציונל. כפויה

 .705–698' בעמ, 26ש "לעיל ה, Olszewski ;כול�אולסזווסקי ביקר את . להריו� קטינות
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הקונקרטית ואינו ממצה אותה ומבטל את בחירתה על סמ� גילה כנתו� שהוא היחיד שמעניי� 

  ?כאילו אי� בלתו, אותנו

 ע� .ל היא מהמשימות המורכבות ביותר בעול� המשפטמתיחת קווי� בי� גילי� ובכל, אמת

דומה  ומדעת  בהסכמתה החופשית13בעילת בת .  ראוי–איני בטוח שהקו שמתח המחוקק זאת 

 לבעילת בגירה שלא בהסכמתה ומדעת יותר משהיא דומה בהסכמתה החופשית 14לבעילת בת 

 יקבל היגיו� רב יותר רצ� הגילאי�, להיות עברהראויה שבעילת ילדה בהנחה . החופשית

חומרה שעולות ככל מדרגות עשיר בשנית� לה, עברת בעילה אסורהשל , עצמאיתמסגרת ב

 נית� ג� להותיר שיקול דעת מסוי� לתביעה . וכדומה9בת , 13בת , 15בעילת בת : שהגיל יורד

ולבית המשפט לקבוע שבנסיבות מיוחדות הקשורות למערכת היחסי� או לבגרות הנערה לא 

נית� להוסי� לאינוס , כש� שבאינוס במרמה קיי� רכיב פורמלי של שקר. ברה עברה מסוימתנע

, הסטטוטורי רכיב עובדתי פורמלי של ניצול ולא להותיר את הניצול כרעיו� חברתי גרידא

עלינו לחשוב מחדש על האיסור , במילי� אחרות. שלפיו כל בעילה כזו היא נצלנית בהכרח

 יותר משמטריד 13 שוכב ע� בת 18מדוע מטריד אותנו שב� .  גבולותיועל תכליתו ועל, האמור

בלי קשר ,  הופ� נצל� בהגדרה מעצ� פער הגיל�18הא� ב� ה? 13 שוכב ע� בת 13אותנו שב� 

 אינו יכול לנצל בת 13הא� ב� ? למערכת היחסי� ביניה� וכדומה, לבגרותו ולבגרותה הנפשית

 אינו יכול לקיי� עמה מערכת יחסי� שמכבדת אותה 18ב� והא� ?  או להיות מנוצל על ידיה13

  .אותיר שאלות אלו למסגרת אחרת? ואת רצונותיה הג� שאינה מקובלת עלינו

,  לאישה קשה184?כזורה י היש הצדקה להות183.נולדה מגדריתעברת האינוס הסטטוטורי 

ת שיהיה קשה  א� אי� סיבה פיזיולוגי, החופשיתלהביא גבר לבעול אותה ללא הסכמתו, אולי

 לגבר לבעול ילדה  יותר משיהיה קשהבהסכמתו) מגיל מסוי�(לאישה להיבעל בידי ילד 

  185.בהסכמתה

במבט בעברות המבססות את האינוס מרחוק עולות תהיות שמא מבחינה , לסיכו�

או א� , "בעילות אסורות"אלא , כלל" אינוס"נורמטיבית אינוס במרמה ואינוס סטטוטורי אינ� 

 
אולסזווסקי כתב שבשנות השבעי� של המאה העשרי� דור חדש של פמיניסטיות זיהה שחוקי   183

 א� במקו� , פגיע!ת נשי�בדבראוטיפי� שליליי� האונס הסטטוטורי המגדריי� מנציחי� סטרֵ 
�לא נשי� ה� שפגיעות . רות הללו לניטרליות מגדריתה� הציעו להפו� את העב, לבקש לבטל
 .695' בעמ,  ש�; אלא כל הקטיני�,באופ� מובנה

. בהרווארד נכתב שאיסורי אונס סטטוטורי מגני� על נשי� פגיע�ת מנזקי� של פעילויות מיניות  184
�י�  או שמדובר באכיפת סטראוטיפי� של נש,הא� יש עלויות רגשיות וביולוגיות מיוחדות לנשי

� Feminist Legal Analysis and Sexual Autonomy: Using Statutory Rape ;?כקרבנות מיניי
Laws as an Illustration, 112 HARV. L. REV. 1065, 1076, 1080–1 (1999) . אוברמ� כתבה

א�  ,מגדרית מבחינה לניטרלי סטטוטורי אונס של הפשע את הפכו השיפוט סמכויות שמרבית
–126' בעמ, 6ש "לעיל ה, Oberman ;וני� מפעילות מינית נופלי� בעיקר על נשי�סברה שהסיכ

' בעמ, 164 ש"לעיל ה, BURGESS-JACKSON  ראו לשאלה המגדרית בהקשר זה.161, 135, 128
171. 

כדי לאפשר הרשעת אישה באינוס , רימה בכנסתסעי� הג)  התקבללאו(בהקשר זה נדו� , כזכור  185
 .53 ש" לעיל הראו. ילד
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שתי העברות מתייחסות ". משגל אסור" 186,ראויכ� ו, הממד המגדרי של העברותנוותר על 

אול� פגיעתה הערכית של האחת שונה מזו של האחרת ובוודאי . לא מקובלותלהתנהגויות 

מחזק את התחושה הראשונית שסוג המעשי� הנדו� הדבר . אינוס הבסיסיזו שכרוכה במשונה 

  ".אונס"במאמר אינו ראוי להיקרא 

  
  אונס סטטוטורי: 3מצב   אונס במרמה: 2מצב   אונס בסיסי: 1ב מצ  

  187אוטונומיה מינית  אוטונומיה מינית  אוטונומיה מינית  ער� מוג� משות�
  בחירה מינית בוגרת  בחירה מינית מודעת בחירה מינית חופשית זיקוק הער� המוג�

תו� הילדה וטובתה: פטרנליז�  אמו�, יושר  אי�  ער� מוג� נוס�

  ינוס מרחוק והסכמה א)ו(

תזת האינוס ב הובילני לתהות שמא מבני התביעה שנפגמהמבט מעמיק בהסכמה והאופ� 

שתי , כזכור.  מצדיק תיוג כללי שונה זהשוניואולי , מרחוק שוני� מהותית מהאינוס הבסיסי

). סבח(ואינוס במרמה ) מלמד(אינוס סטטוטורי : חלופות רתמה התביעה לתזת האינוס מרחוק

ולפיכ� ג� התנגשות הרצונות אינה , בזמ� אמתקרב�  הכרחית מצד הית עווליה� אי� חווישתב

, הראשונה ללא הבנה מספקת: ת למי�וחופשיכימות בה� המרומה וה� הילדה מס. קיימת

 להבי� בהמש� את הדברי� לאשור� ולחוות את יכולותשתיה� . השנייה ללא בגרות מספקתו

ובשונה מעברות האינוס , יחסי מי� ע� מטופללבעילה אסורה ו בדומה לעברות ,בדיעבד העוול

. שתי העברות אינ� מתיישבות ע� תכלית מגדרית. מעשה מגונהממעשה סדו� ומ, הבסיסי

 
באשר האינוס הוא , כיו� קרבנות האינוס במרמה והאינוס הסטטוטורי ה� נשי� וילדות בלבד  186

האינוס הסטטוטורי מעברת את יחליט המחוקק להוציא את האינוס במרמה ושבי� . עברה מגדרית
העובדה שהקרב� הטיפוסי הוא אישה אי� . עברותהלבטל את מגדור י לדעתי ראו, אונס ובי� שלאה

�אינוס במרמה אינו מצרי� תכונה זכרית וכ� ג� האינוס . פירושה שאי� קרבנות גברי� וילדי
מדוע מי� ע� , וא� מי� ע� ילדה הוא דבר רע, א� מי� ע� אישה במרמה הוא דבר רע. הסטטוטורי

אי� זה ? ית ומטופלי� באותו עונשוומה ומי� ע� ילד אינ� רעי� ואינ� מכוני� באותה תגבר במר
אלא , תעל עברות לדבר ניטרלי. העבריי� הטיפוסי הוא גבר והקרב� הטיפוסי היא אישהא�  חשוב

עברות מגדריות אינ� מקדמות את . לנהוג אחרת) ולא רק אמפירית (נורמטיביתא� יש סיבה 
רק הגבר : לו היה אונס הפשע המגדרי מכ1994טמקי� כתבה שעד . גות אותוה� מסי; השוויו�

ואילו חדירה אנאלית לגבר נחשבה , תה אונסהייחדירת פי� וגינלית : רק האישה קרב�, מבצע
�שונה החוק להגדרה ,  מחקרי� שלפיה� ג� לגבר אונס הוא חוויה טראומטיתבשל. מעשה סדו

, TEMKIN ;"תקיפה מינית"מי� אוראלי כפוי נותר . נשי/רי מגדרית שמכסה חדירה לרקטו� גבלא
קייפרס טע� שהמשפט והספרות מתעלמי� מגברי� כקרבנות . 69–67, 56–55' בעמ, 5ש "לעיל ה

שהקדישה בספרה על האונס הערת שוליי� לסוגיית האונס של , תק� מלומדות כאסטריי�, אונס
 לדידו הרפורמה בדיני האונס שינתה את החוק עלי .מגדרילא ו� את האונס לפשע והציע להפ, גבר

�מושבעי� ושופטי� שעדיי� פוני� , תובעי�, ספר א� לא את החוק כפי שנאכ� בידי שוטרי
, א� כל גבר יחשוב לא רק על בת משפחתו כקרב� פוטנציאלי). כמפורט בהמש�(לתסריט האונס 

ונס גברי� הוא אונס ג� א.  אינטרסי� אמתי בי� גברי� ונשי�יהיה ליכוד, אלא ג� על עצמו
 .Bennett Capers, Real Rape Too, 99 CAL. L. REV. 1259, 1264–5, 1305–8 (2011) ;"אמתי"

אישה של ו) "מעשה סדו�"(ראו את הצעתה המשכנעת של קמיר לאחד את האונס של גבר אצלנו 
 .764–761' בעמ, 5 ש" לעיל ה,"יש סקס אחר" קמיר ;לעברה אחת

 . עמדתי היא שעברה זו אינה מגנה כלל על האוטונומיה המינית אלא דווקא מגבילה אותה,אמורכ  187
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תו� וה ,אינוס במרמה בהיושר והאמו�: ער� שאינו מוג� בעברת האינוס הבסיסיכורכות שתיה� 

 בשונה, תמרו�של ה של פתיינות נצלנית ושתיה� מלמדות על סכנ. אינוס הסטטוטורי בהילדותי

  .מנכונות לעמוד בזמ� אמת מול תגובת הקרב� לאוטונומיה הנדרסת

מה נתחדש . בה� הועלתהש במקרי� בדיוקייתכ� שהתזה של האינוס מרחוק ראויה ע� זאת 

הא� ההבדלי� בי� האינוס הבסיסי לשתי החלופות מתקהי� או ? )ולטלפו�(בהגיענו לאינטרנט 

  .דו מחדדת אות� מאממד הריחוק בי� המבֵצע לבי� הקרב�תוספת ? די�מתחד

שילוב . עדר הסכמה חופשית של האישה ומודעות הבועל לכ�יהאונס הבסיסי מחייב ה

,  שהאישה אינה מסכימה כא� ועכשיוהבינובלבעול הבועל על הנסיבה והמודעות לה פירושו ש

יט בפני הקרב� בעת הבעילה בהבינה הנכונות להבאת , מה שמחדד את הדורסנות שבמעשה

 תובע להישיר ו מיומנות תמרו� ואינ�הבגרות של הקרב� מצרי/ חוסר ההבנה188.שהיא קרב�

 את מיומנות התמרו� הנדרשת ומרחיק עוד יותר את לטשממד הריחוק מ. פני הסובלתאל מבט 

על תקשורת בהישענה מיומנות התמרו� הנדרשת מתחדדת . ית העוול של הקרב�יהמבֵצע מחוו

ו צרי� להביט לקרב� נית העוול של הקרב� משו� שלא רק שאייהמבֵצע מתרחק מחוו. מרחוק

 שהוא בשעההוא אפילו אינו צרי� להביט בעיניה ;  שהיא קרב�שהיא מבינה בשעהבעיניה 

  . זאתמבי�

ההגדרה הרחבה של ?  לדמיי� עברת אינוס בסיסי המתבצעת מרחוק וללא נוכחותנית�ה

משתמש בידיו או בחפ� כדי לחדור המבֵצע לתחולה על ילה נושאת היגיו� רב מונח הבע

) או אישה(נית� לדמיי� גבר . ייתכ�?  ריחוק פיזיעתהא� עודנה נושאת היגיו� ב. לקרב�

יבולע ,  שא� לא תחדור לעצמה,בש� סיפוק חולני כלשהו, המשוחח ע� אישה ומאיי� עליה

 בשל הסכמה שאינה  לכאורה אינוס בסיסימתקיי�, ו�א� האישה משתפת פעולה בגי� האי. לה

  .חופשית

ללא נוכחות פיזית מאיימת המגבלה שחווה האישה על ? אול� מדוע שתשת� פעולה

המאיי� מרחוק אינו יכול לשלוח ידו ולבצע . חירותה מצומצמת מזו שחווה מי שהמאיי� לצדה

האיו� אינו חייב להיות . אט' הצלאישה אפשרות לטרוק את הטלפו� או לסגור את. בעצמוזממו 

אישה ". אפרס� תמונות עירו� של�, א� לא תחדרי לעצמ�: "סחיטהב להיות ג� יכולא וה. פיזי

להתקשר לחדירה יכולה הדרישה . ת חופשיה שאינהסכמהשתציית במצב שכזה מסכימה 

 יטבהגול�  הער� הנפגע מ189. וכדומהלכס�, עוד תמונות עירו�ל, למשגלפגישה ול, עצמית

, כשהסחיטה צלחה,  לחוק העונשי� ומאפשרת428שמתוארת בסעי� , בעברת הסחיטה באיומי�

בתי המשפט יראוהו בחומרה , התוצר הנסחט הוא חדירה עצמיתא� . מאסרתשע שנות להטיל 

 190.בשל היעדר הרצו� החופשי, ונית� לגרוס שהדבר מקי� את עברת האונס הבסיסית, רבה

  .אינ� נחוצותיביות עברות האונס הקונסטרוקט

 
 .124ש "לעיל ה, נקודה שהדגיש פונדיק  188
189   �מה שכמוב� מלמד על , ו שלו מקרי סחיטה של קטינות באיומי� לפגוע בגופבכמהסבח נאש

דנינו נאש� שסחט שתי קטינות . 7 ש"לעיל ה, סבחעניי�  ;הקשר הרגשי שיצר ע� הקרבנות
 .9 ש" לעיל ה,דנינועניי� ; באיומי� לפרס� את תמונותיה�

אליה אגיע ש, עניי� שמתקשר לפרדיגמה, הא� שתחסר הסטיגמה המינית האופפת את העבר  190
�לצד  ("אונס בסחיטה"פאלק הקדישה חלק ניכר ממאמרה לתיאור השאלה המורכבת של . בהמש
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 בנוגעלפחות , נית� לסבור? היש דר� נוספת לדמיי� תחולה של עברת האינוס הבסיסי

באשר ההסכמה מחייבת לכל , כלל לגבש מרחוק הסכמה חופשית לבעילהאי אפשר ש, לזרי�

האינטרנט מקשה לעמוד על . )קוה(/הרשת  השני של ההפחות הבנה מיהו האד� שניצב מעבר

 בנוגעולכ� נית� לסבור שהחופש להסכי� נפג� בו באופ� מובנה  191,של אחרפרטי הזהות 

 ובהמש� ,מתקשרי� ברשת, שלא נפגשו מעול�, פלוני ופלונית: לעילבהמש� לדוגמה ש. לזרי�

, שהסכמת האישה לחדור לעצמה אינה חופשית נית� לסבור. בלי שנפגשו, כל אחד מאונ� בביתו

קו מחשבה .  לא הוסרו כל הספקות באשר למיהות�שכ�, וכמוה ג� הסכמת הגבר לגעת בעצמו

 ללא מתווכי� שיעידו על 192,ללא היכרות מוקדמת, באינטרנט. זה אינו מופר� א� אינו מדויק

� לוא. בהתיימרו להיות כזה, מעיד על עצמוקשה לוודא שהוא אמנ� מי שהוא , מיהות האד�

  .הדבר אינו מבסס אינוס בסיסי

יש מאפייני� שקשה יותר לשקר א� ש,  קשה לוודא מיהו אד�ג� בחלל הפיזי, ראשית

לאינוס במרמה , א� כבר, הבעיה שתוארה מתאימה, וחשוב מכ�, שנית. פיזיי� למשל, לגביה�

ברשת עולה . משו� שהפג� בהסכמה אינו נוגע לחופשיותה אלא לעומקה, ולא לאינוס הבסיסי

לא הוסר בפגישה או לפחות בשיחת  א� סימ� השאלה .סימ� שאלה מובנה על ההסכמה מדעת

עמה ראוי להתמודד ש, הא� השקר שנחש� מייצר פגיעה? מדובר בהכרח באונסהא� , וידאו

עדר הסכמה מדעת ימשו� שאולי נפגעת האוטונומיה המינית בה, ייתכ� 193?במישור הפלילי

גברי� לאפשר לנשי� ותעל האוטונומיה המינית ודווקא תשובה שלילית תג� , מנגד. לאוננות

 ,הרשת מקלה על התחזות ושקר. לוודא את כל פרטי המתקשר עמ�לחייב� לגעת בעצמ� בלי 

 בוודאי לבגירי� שאחראי� למעשיה� 195, וא� בפסיקה הישראלית194והדבר ידוע בספרות

 
 Falk, Rape by ;ובחנה א� ראוי לכנות ניצול מרות וסחיטה מינית אונס) זו של אונס במרמה

Fraud ,בעילה אסורה  –בישראל נכנה את מצבי ניצול המרות . 87–79, 44' בעמ, 80 ש"לעיל ה
, איני רואה. "אונס"נית� לכנותה  ו,סחיטה מינית היא בעילה בניגוד להסכמה חופשית; בהסכמה

רגע לפני סגירת  .אישה סוחטת מינית גברשהכרה באונס במצב � לאינורמטיביתסיבה , אגב
�.  והורשע באינוס מרחוק באמצעות סחיטההגיליו� נחשפתי לפסק די� חדש שבו הודה נאש

עניינו סחיטת חיילת באמצעות . למיטב ידיעתי זהו המקרה היחיד של אינוס מרחוק שנוגע לבגירה
�סחיטה שכללה בי� היתר אילו� , איו� לפרס� לחבריה תמונת עירו� שלה ששלחה לנאש

גרת הסדר טיעו� הנאש� הודה והורשע במס. לצל� ולשלוח לנאש�, להחדיר לעצמה מלפפו�
החמיר , בצדק רב לטעמי, בית המשפט העליו�.  שנות מאסר בבית המשפט המחוזי3.5ונגזרו עליו 

 .)11.9.2016, נבופורס� ב (פינטו' מדינת ישראל נ 8720/15פ " ע;בעונשו לחמש שנות מאסר
191   �עתי� א� ול, קשה לובחלל הפיזי שלהציג לאחרי� גרסה שונה של עצמו ולבנות רוש� יכול אד

 Andrea Chester & Di Bretherton, Impression Management and ראו. לממשו, בלתי אפשרי לו
Identity Online, in THE OXFORD HANDBOOK OF INTERNET PSYCHOLOGY 223, 223–225 

(Adam N. Joinson at el. eds., 2007). 
ברשותו או , אט במקומו'נכנס לצ, לוניאחיו של פ, � בהיכרות מוקדמת נית� לדמיי� שאלמוניג  192 

 .בלעדיה
 בנוגעלמשל . הדי� הפלילי מתייחס רק לחלק קט� מהפאזל הרחב של הרתעת התנהגות שלילית  193

-Orin S. Kerr, Virtual Crime, Virtual Deterrence: A Skeptical View of Self ראו. לאינטרנט
Help, Architecture, and Civil Liability, 1 J.L. ECON. & POL'Y 197, 198 (2005) .ראובהרחבה  

 .3פרק , 96 ש"לעיל ה, הפשע המקוו� הרדו�
 עמימות בשלהספרות הפסיכולוגית והסוציולוגית הכירו מזמ� בתופעת אבד� העכבות ברשת   194

ובכנות ולנסו� בו  להביא את הפרט לבטא עצמו בחופשיות יכולהתחושת אנונימיות . הרשת
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יכול , מי שחושש לגעת בעצמו ולגלות בהמש� שב� שיחו אינו מי שחשב. ולמגע העצמי בגופ�

  .מרחוק או מקרוב,  בדרישה לאימות זהותלצמצ� את הסיכוי לשקר

למעט במקרי� . אנו שבי� למרמה ולילד&ת, שעברת האינוס הבסיסי אינה על הפרקכ

 ההסכמה אינה ער� פגיע במיוחד חופשיות, שמטופלי� היטב בעברת הסחיטה באיומי�

במצבי� שבה� יצירת הקשר ע� הקרב� .  בהחלט כ�– ובגרותה ההסכמה מודעות. ממרחק

את השוני בי� האונס הבסיסי לבי� רשת מחדדת ה, ננה הכנה למפגש אלא מטרה כשלעצמהאי

נית� לסבור שערכי היושר . יצירת קשר ע� ילדותכ� ג� . ברשתבמיוחד המרמה קלה . חלופותיו

. וכמוה� ער� התו� הילדותי, והאמו� זקוקי� להגנה רבה יותר ברשת משו� שה� פגיעי� כל כ�

אחד , מנגד. ס הבסיסיוני האעברתי� לחלופות האונס ואינ� מוגני� במיוחד, כאמור, אלו

הנחה שקשה א� , כזכור.  בדיוק לחופש ההסכמהקשור הקרב� לטובתהדברי� שהמרחק משנה 

היש סיבה להניח שילדה . הכרחי לקבלה היא שילדה מסוגלת לגבש הסכמה חופשית למי� מלא

 חופשיתתה אינה מסוגלת לגבש הסכמה שאישה שרומו חופשיתאינה מסוגלת לגבש הסכמה 

  ?לחדירה עצמית

 �נהני� כולנו , ילדות פגיעות במיוחד לתמרו� ש�שוא� , כולנו פגיעי� למרמה ברשתשא

 חופש זה אינו מאיי� את חומרת .החופש לקטוע את התקשורת: של חופשמיוחד סוג בה מ

ובכל זאת החופש . א� מרחוק בשקרי� ובסחיטה" נכבל"ולעתי� האד� , השקר והמעשה

להתנתק קיי� באינוס התקשורתי ומאפשר דר� מפלט לקרב� שאינה קיימת במרבית תסריטי 

הוא קיי� במידת מה בצורות ; חופש זה אינו קיי� באונס הבסיסי,  בהגדרה196.עברת האינוס

  . מאוד בצורותיה� הווירטואליות והוא גדל,האונס הסטטוטורישל הפיזיות של האונס במרמה ו

באונס במרמה ובאונס הסטטוטורי מניחי� . ס הבסיסי לא תיתכ� הסכמה חופשיתבאונ

או , למשל משו� שגילתה את המרמה, מה קורה כשהאישה אינה מסכימה. חופש הסכמה

שעלול לגלוש , עלול להתגלע עימות ע� המבֵצע? כשלפיתוי שהילדה אינה מסכימה משו� שה

למרומה . ודאי לא באותה מידה, ה קיימת מרחוקסכנה זו אינ. לפסי� פליליי� כופי� ואחרי�

 
 John Suler, The Online Disinhibition Effect, 7 CYBER ראו. תחושת שליטה וביטחו�

PSYCHOLOGYAND BEHAVIOR 321 (2004). 
בה ניתח השופט מור את השאלה א� אד� בכלל מסוגל לגבש מודעות ש, 10ראו את פרשת ערו�   195

ג� א� ,  ואי� לו כל דר� לברר את חשדותיוהנאש� יודע שאינו יודע: "לגילה של בת שיחו ברשת
) א"תשלו� (פ " ת;" לא נית� להרשיע אד� על תפקיד בתיאטרו� המסכות]... [אלו התעוררו

מחוזי (פ "ת: הקביעה נהפכה בערעור). 31.1.2010, פורס� בנבו (פלוני' מדינת ישראל נ 8371/07
בבית  אושרה ההרשע ה).30.6.2010, פורס� בנבו (פלוני' מדינת ישראל נ 28059�03�10) א"ת

 בתי המשפט ).9.1.2014, בנבופורס�  (מדינת ישראל' קטיעי נ 1201/12פ "רע: המשפט העליו�
 עשו בדיוק זאת והתחזו 10 ואמנ� תחקירני ערו� ,בישראל מודעי� לאפשרות להתחזות ולשקר

� רבי�מימה שהוליד אישו, ת ונרחבת סדרתיהתחזות. 
רשת לאור יכולת יחס מידת חומרה יתרה לעברות מי� בישאי� ל� בשל הטענה שופט מזוז התקומה  196 

, זאת בשל גיל הקרבנות והתמרוני� הרגשיי� שהפעיל פלוני. לנתק את המחשב בכל עתקרב� ה
אכ� היו כאלה שניתקו את המחשב או סירבו לצד זאת הזכיר מזוז ש. מעשי סחיטה ממשלרבות 

� נעשה רוב� כולו א� האש� במקרי� שלא כ, להצעותיו�, 15ש "לעיל ה, פלוניעניי�  ;על הנאש
אי� ;  אני מסכי� שהשקרני� השפלי� אשמי� במעשי� קשי�. לפסק דינו של השופט מזוז19' פס

ושיכולתו של הקרב� לסיי� את האינטראקצייה , הוא המסגרת המתאימה" אינוס"זאת אומרת ש
 .אינה רלוונטית
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 יכולג� הנזק האפשרי מהפעולה . יותר כשהמבֵצע מרוחק מה�רב לילדה יש חופש בחירה א� ו

ייתכ� שתחושת העוול שתחווה האישה כשתגלה ,  לאונס במרמהבנוגע. להצטמצ� מרחוק

ייתכ� , נס הסטטוטורי לאובנוגע. באשר איש לא נגע בה מלבדה, שרומתה תהיה מצומצמת יותר

, ייתכ� שא� הנזק הפיזיולוגי יצטמצ�. משגל מלאמשו� שלא חוותה , שהנזק הרגשי יקט�

וככל , היא שנוגעת בעצמה. משו� שלילדה בקרה גדולה יותר על תחושותיה בזמ� הפעולה

יכולתה הפיזית לקטוע את התהלי� גדלה וכ� ג� יכולתה החברתית , שהיא חווה מכ� כאב

 להיפטר מהמבֵצעהיכולת המידית . בלי להסתכ� בהחרפה פיזית, ד� המרוחק ממנהלסרב לא

אישה שלמולה אד� שמאיי� עליה שיפגע בה א� לא .  מיוחדת לאינוס מרחוקולדחותולא רק 

 ומלבדו ,)עונש על הסירוב (נוספתניצבת בפני סיכו� לפגיעה , תחדיר אצבע לאיבר מינה

שונה מצבה של ילדה שהנאש� . ו דבר מה לאיבר מינההמבֵצע יכול לנסות ולהחדיר בעצמ

מפציר בה להחדיר דבר לאיבר מינה כשהיא רחוקה ממנו גאוגרפית ואי� סכנה פיזית שמאיימת 

אי� כל גור� שעליה . הילדה אינה בסכנת פלישה חיצונית פיזית לגופה ללא הסכמתה. עליה

היא חזקה לעצור את , גירה ג� א� הילדה אינה חזקה כמו ב197.מילולית, להדו� מעליה

סכנת הסחיטה באיומי� קיימת , אמת.  משהיא חזקה לעצרה מקרוביותרהתוקפנות מרחוק 

 הכרוכה בגילוי בזמ� אמת של התרמית או בכניסת אול� לא מתקיימת הסכנה הטיפוסית. תמיד

 מעבר מאונס קונסטרוקטיבישל  198,אי� סכנה של שינוי לבבות; גור� זר לחדר בזמ� המעשה

ניצול הקרב� , מנגד. אונס קונסטרוקטיבי טיפוסי) ברמת האפשרות(סכנה המלווה , יבסיסלאונס 

על אופ� ייחודי של פגיעה בער� , אולי,  את פעולת הבעילה בעצמו מלמדבאופ� שהוא מבצע

הילדה היא חלק אקטיבי .  באינוס סטטוטורי ובאינוס במרמהכיסוי טיפוסיהמוג� שאינו מכוסה 

 שיתו� הפעולה של הקרב� וביצוע 199.חלק ייחודי, שאי� לנאש� דר� לעקו�, ילההכרחי בבע

  . ועצמאיתפרדיגמה חדשההוא ;  של פרדיגמה מוכרתאינו ניואנסעצמי של פעולת ההחדרה 

ות  הסכמוהסכמת ילדה לחדור לעצמה אינ�הסכמת אישה לחדור לעצמה שלא מדעת 

אינה ,  בבסיס התזה התביעתיתיימת ג�הק,  ההנחה שה� נעשות מרצו� חופשי� א,מעולות

 להתקשר לפרדיגמה של אינוס במרמה יכולי�הפגמי� בהסכמה . אלא להפ�, מתקהה מרחוק

חוסר (או של אינוס סטטוטורי ) חוסר הבנה מיהו האד� שממול או מה המעשה שמתבקש(

  .ו�לחלופי� אפשר לאתר פגמי� בחופש הרצ. מלמדפגמי� כאלו מסתמני� בעניי� ). בגרות

 ה� כאלו שהסכמת הילדה או הנערה מושגת לאחר תקשורת ממושכת ודנינו סבחתרחישי 

. במצבי� כאלו נית� לסבור שמשהו בחופשיות ההסכמה נפגע ולא רק במודעותה. ויצירת אמו�

 
197  �דוגמאות רבות של קרבנות שהתעוררו לגלות שה� ל. סכנה דומה מלווה את האונס לאחר סימו

וההפניות , 133–131' בעמ, 80ש "לעיל ה, Falk, Rape by Fraud ראו. נבעלות לאחר שסוממו
 . לטקסט שלה14–1ש "בה

 .167–156' בעמ, 5ש "לעיל ה, סיגל ודוידובי�  198
כאשר א משכנע את ב להחדיר אצבעות : פוני� לדיני השותפות, א� העבריי� נעזר בעבריי� אחר  199

א� . משדל לאונסלא �אנס ולייחשב ב , לילדה בהסכמתה או לאישה בהסכמתה שהושגה במרמה
אלא , ב אינו אד� שלישי: כא� עסקינ� במצב שונה. שניה� ייחשבו שותפי� לאונס, א קושר ע� ב

ג� . קרב� האונס אינו יכול להיות שות� לעברה: דיני השותפות אינ� הולמי�. עצמוהקרב� 
לביצוע . אינו עולה יפה כשהאחר אינו רק המבֵצע אלא ג� הקרב�" ביצוע באמצעות אחר"

 ).2008 (השותפות לדבר עברהגבריאל הלוי ; )2009 (כלי אד� שחר אלדר  ראובאמצעות אחר
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 רכש את –ויותר מאמונ� , ודאי קשה פסיכולוגית לסרב למישהו שרכש את אמונ� לאור� זמ�

ומפציר בבת שיחו ) דנינו(או לצעירה ) סבח(גבר מתחזה לנער  .ר כוחותובכ� יצר פע, רגשותי�

מערכת היחסי� עלולה לייצר לח� כבד על אמנ� ? יה לסרביהא� היא חופש. לחדור לעצמה

ברות ע. לא בלח� כזה עוסקת עברת האונסאול� ,  עמואינה מסוגלת להתמודדחשה שש, הנערה

בעילה אסורה בהסכמה בניצול מערכת : האמורהפג� אחרות מתארות תיאור הול� יותר את 

 נית�  בעברות אלו200. או כוה� דתתלות וכדומה ויחסי מי� ע� מטפל נפשי, יחסי� של מרות

חר� זאת המחוקק . תרו� מובנה לבועל על הנבעלתיבהשגתה ב, לזהות פג� פסיכולוגי בהסכמה

.  כעברה שונה וקלה יותר!אלא תייג, "אונס"נמנע מלכנות את הבעילה שהושגה עקב יתרו� זה 

אי� סו�  הרי .גרימת החדרה עצמית מרחוק לאחר התחזות ממושכתל באשרכ� ראוי ג� 

ואי� סו� לפערי� בי� בני זוג שבגינ� האד� מביט בסלידה  201לפגמי� האפשריי� בהסכמה

פער , פער שכלי, פער עדתי, פער דתי, פער כלכלי, פער גיל: במערכות יחסי� מוסכמות אחרות

 פער ראוי להפללה בכלל ובוודאי שלא כל פג�לא כל . פער תרבותי ומה לא, פער חברתי, רגשי

 נחיתות מנטלית במערכת עתמונח החופש מתקיי� א� ב. "אונס"או ראוי להתכנות מתכנה 

 נחיתות מנטלית הנובעת משקר עתבהוא מתאיי� אי� סיבה לגרוס ש; יחסי� שאי� בה פסול כללי

אד� ששיקרו לו ליצירת מערכת יחסי� ,  בעיניי הלא אובייקטיביות202.צדמפורט ומתמש� של 

. מאד� ששיקרו לו לקראת יחסי מי� גרידאקשה  נפגע ,מי�כללה  כזו שלא אפילו, שלמה

טופלת כיאות אינה מהפגיעה ". אוטונומיה רגשית"היא במה שאכנה שסבל הקשה הפגיעה 

.  עבורההפללה חדשהוראוי לשקול , � ואפילו במשפט הפלילי הקייבמסגרת עברות המי�

שייתכ� , לא בגי� מגע עצמי מיני אלא בגי� רגשות השווא שנולדוהשקר המתמש� מגונה 

מערכות יחסי� על וג� הטראומה מתמשכת ועלולה להקשות , שיצירת� פוגענית לא פחות

  .עתידיות

 להשוות את תחושת הכפייה שעשויה האישה לחוש במסגרת מערכת יחסי� מקוונת נית�

ג� , לאחרונה עלתה בישראל קריאה להפליל צריכת זנות. בקצרה לעול� המורכב של הזנות

הסכמת הזונות לקיי� יחסי פגמי� ב ובשל פגיעה באוטונומיה הפיזית המינית של הזונות בשל

 לדמיי� מדוע אד� יסכי� קשה לנובמוב� ש, פגומה ברור שבמקרי� רבי� הסכמת� 203.מי�

 
, 1911ח "ס:  לחוק העונשי�77בתיקו� , 2003העונשי� התקבל בשנת א לחוק 347 'סאיסור זה שב  200

 � תלות בשלההצעה באה להתמודד ע� ניצול מיני מצד המטפלי�  .18' עמ, 23.11.2003מיו
�'  עמ,3166 ב"תשסה ח" ה:עדר יכולת לשקול בחופשיותיהסכמה פגומה בהשיוצרת , המטופלי

868–869. 
201   � רצו� בשללהסכי� , בלי להרהר כראוי או להבי� את ההשלכותהארט כתב שנית� לבחור ולהסכי

 ;בה� שיקול הדעת עלול להיות מעורפלשלהסכי� בנסיבות אחרות , לקד� תשוקות חולפות

H.L.A. HART, LAW, LIBERTYAND MORALITY 33 (1963) , כמופנה אצלBergelson, The Right 
to Be Hurt ,188' בעמ, 105 ש"לעיל ה. 

לעיל , FEINBERG, HARM TO SELF ;שהבסיס לה הוא בוחר כשר, רטט טבלת וולונטריותסיינברג פ  202 
 .115' בעמ, 99ש "ה

. כשחוקי זו עסקה, כשאינו חוקי זו כפייה. שמליאס כתבה שלח� כלכלי לעתי� חוקי ולעתי� לא  203
 יש � א, הסכמה אמתיתשעונה על זנות בטענה שהזנות אינה פעילות שיש שמצדיקי� הפללת

לטיעו� בעד . 829–820' בעמ, 87 ש"לעיל ה, Chamalias ; כפייה או עסקה כלכליתומחלוקת א� ז
 מגדר, על זנות" נויה רימלט  ראומבוססתהיא עליה ש הבעייתית "הסכמה"הפללת זנות ותקיפת ה
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 אול� דווקא רובד נוס� זה משמש לחידוד מונח ההסכמה הנוגע . כס�בורעלשכב ע� אחרי� 

בתמורה לכס� מבטאת אוטונומיה שאינה חופשית משגל אישה המסכימה ל. לאינוס ולהעשרתו

 ,)הכורח הכלכלי שהיא חווה מלווה אותה בכל עת ולא רק בעת בעילה(מכפייה כלכלית 

 ,צרכ� הספציפימצד המינית �יה פיזיולוגיתחופשית מכפיעודנה  א� ;רגשית ועוד, תרבותית

 הרובד האוטונומי הפגוע שונה מזה 204).אנס הוא, וא� כ�(שאינו כופה עליה לשכב עמו 

 כול� ממילא היו ; לא היה טע� להפליל את צרכני הזנות,שא� לא כ� ,שנפגע באינוס הבסיסי

הרי , כרת נצלנותשא� שבשני המקרי� ני, מזה שנפגע באינוס במרמהג�  ושונה 205;אנסי�

  .ששקרנות ופגיעה ביושר מגדירות את האחרו� בלבד

  סיכו� ביניי�: הי אונס ואינטראקצי)ז(

ה בי� הפוגע לנפגעת תרתי אחר ביסוס לתחושה שהאונס מרחוק יבמבט כפול באינטראקצי

מבט פיזיולוגי מרמז שהאוטונומיה המינית של אישה נפגעת ג� . שונה מהותית מהאונס המוכר

מבט מנטלי בחלופות האונס שעליה� נשענת התזה של אינוס . שי� שאינ� מתויגי� כאונסממע

אונס מאלה שבבמידה שונה  או  שהאוטונומיה המינית של אישה נפגעת באופ�מעלהמרחוק 

עדיי� על המחוקק לאמוד .  פגיעהשו� ואי� להקל ראש בותאפשר לכמת את הפגיע אי. הבסיסי

 ופגיעה 206,פגיעה בער� הכרחית להפללה. �ולפצלרות עבלאחד , את חומרת הפגיעה

ברור שפגיעה ערכית אינה מדד יחיד . נראית הכרחית לאיחוד מסגרת 207בתשלובת ערכית זהה

ג� א� נהיה .  מספר האיסורי� הקיימי� צונח פלאי�שא� לא כ� היה ,להאחדת איסורי�

. מספר האיסורי� בישראלשבריר מא� נאסו� , "ערכי�"ד באשר למונח ויצירתיי� ורחבי� מא

 אופ�ת  מידתו עולה ג� שאלת שאלומלבד מידתושאלה של הער� הנפגע עולה ה מלבדלכ� 

אופ� המגננה האפשרית וולעתי� (אופ� הפגיעה בה� , שהערכי� המוגני� ייתכ�. הפגיעה

 מסוגלי� לייצר הבחנה יחדורק , מגדירי� יחד את האיסור – ומידת הפגיעה) התיקו� האפשרי

אנסה להמחיש דבריי בחלק שלפני .  לאינוסבנוגע וכ� ככללכ� . ורה והגיונית בי� איסורי�בר

  .שאלה שהיא מעבר ליסודות האיסור ולתכליתו, שעניינו התיוג ההוג�, האחרו�

  

 
 480–472, 439 משפט וממשל" הרהורי� על הצעת החוק להפללת צרכי זנות: ומשפט פלילי

 –הצרה חוקתית של הדי� הפלילי : הפרקטיקה של פסקת ההפללה" אס� הרדו�  ראומנגד .)2010(
מאי  (4 ,182 הסנגור" המחשה באמצעות בחינת האיסור על צריכת זנות במבחני פסקת ההגבלה

2012.( 
אפשר להפריד בי� סוגי� שוני� של כפייה , פילו כשההסכמה היא מדעת א� לא חופשיתא, כלומר  204

כפייה אדישה למצוקה רגשית , )אינוס מוחמר(כפייה אלימה : ולאור� לתייג אחרת את ההתנהגות
 .וכדומה) זנות(כפייה כלכלית , )סוחט הדורש יחסי מי�(כפייה סחטנית , )אינוס בסיסי של מכר(

 . ופגיעת� באוטונומיה המינית של החשפניותצרכני חשפנותהיות מקבילות באשר לכא� עולות ת  205
 . וההפניות ש�60–49, 44–39' בעמ, 96 ש"לעיל ה, הפשע המקוו� הרדו�  206
ביירנס כתב שכדי ליצור הגדרה שימושית של הסכמה חיוני להבי� על מה מג� האיסור על אונס   207

, Byrnes ;לדידו התשובה האולטימטיבית היא זכות האישה לסרב. הסכמה כרכיב� איבהכללת
 .287–286' בעמ, 5 ש"לעיל ה
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  הוג�הול� ו, מדויקתיוג . 4

   מבוא)א(

 סטיגמה חברתית מבחינת, אונס הוא עברה מיוחדתאי� נדרשות אסמכתאות לומר ש

" אנס"ית ברור שלתוו.  מעטות העברות שמעוררות סלידה חברתית עזה כאונס208.משפטיתו

הפרק ייפתח .  בעקיבות– לא פחותחשוב ו, מכא� הצור� להטילה בזהירות; חשיבות רבה

להמחשת חשיבות , אמשי� בקפיצה הצדה. בכללבהטעמת החשיבות של דיוק ותיוג הול� 

  . האינוסבדבר תוויתלעברות המי� ואציג תהיות אשוב , התיוג בעזרת עברות מתחו� אחר

  מבט כללי:  תיוג מדויק והול�)ב(

השעה לניתוח כללי ונרחב . אינה זוכה לדיו� באקדמיה ובפסיקהכמעט ששאלת התיוג ההול� 

  .לאחר דברי� קצרי�,  לעת עתה אתמקד ברובד הקונקרטי של השאלה209;בוא תבוא

 האסורה כדי לשק� ההתנהגות במדויק את לתאר ת על עברו:)Clarkson (קלרקסו�הצדק ע� 

 210.שוני� בי� מעשי� במידת החומרה ההבדללשדר את הכרוכי� בה ו הנזק או העוול מידת את

ברור שלא ייתכ� איסור אחד ,  אכ�211.על החוק לייצג בהגינות את אופי הפרת החוק ועצמתה

איסור אחד לכל המעשי�  ברור שלא ייתכ� ,מנגד 212."אחד בשביל אחד", לכל מעשה פוגעני

  ."אחד בשביל כול�", הפוגעניי�

ח יסודות וסינב כותרת ותריבחב, איסורביצירת , תאורטית. למחוקק כוח רחב בעניי� התיוג

 וה� ישקפו ,הכותרת תשק� היטב את היסודות ורק אות�: כיוונית�העברה רצויה התאמה דו

. יסוח הכותרות או בבחירת היסודותהמחוקק אינו מוגבל בנ, מעשית 213.היטב אותה ורק אותה

א� כ� ". אנס) "או בכל אוטונומיה שהיא(ביכולתו לכנות כל מי שפוגע באוטונומיה המינית 

, השפה קשורה להיסטוריה ולנורמות. ייווצר פער בי� השפה לנורמה המשפטית החדשה, יעשה

  .שלא אפשר ,אפשר שהפער האמור ייסגר בהמש�; היא חיה ומתפתחת ,וכמו המשפט

 
 .1' בעמ, 21 ש"לעיל ה, Gardner & Shute  ראוובכל זאת  208
 ).טיוטה (הפללה תכליתיתאס� הרדו�   209
210  C.M.V. Clarkson, Theft and Fair Labeling, 56 MOD. L. REV. 554, 554–555 (1993). 
211  Stuart P. Green & Matthew B. Kugler, Community Perceptions of Theft Seriousness: A 

Challenge to Model Penal Code and English Theft Act Consolidation, 7 JELS 511, 515–516, 
 ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW: 'השניי� נשענו על אשוורת. (2010) 520

89–90 (4th ed. 2003). 
חיבור לש� קבלת תואר דוקטור  (על הרזולוציה של המשפט הפליליהשוו שחר אלדר   212

 ).2003, איל��בר אוניברסיטת, לפילוסופיה
� הצגת� באור הנכו� והבלטת הער�  של ארגו� העברות ומיקומ� לשחשיבותוקרמניצר הדגיש את   213

 בהתאמת הגדרתה "משמעית�אוריינטציה חד" לתת לכל עברה ,� כעניי� חינוכייהיד המוג� על
–200, 182–179, 173 עיקרי מבנה וארגו� של העברות הספציפיות מרדכי קרמניצר ;לער� המוג�

203 ,212 )�). 1980, ת בירושלי�האוניברסיטה העברי, חיבור לש� קבלת תואר דוקטור למשפטי
� .קל וחומר שחשובה כותרת העברה, א� חשוב המיקו
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 לכ� עליה .מיהו פלוני )במרש� הפליליבעת עיו� ( יכולה לאותת לציבור ולרשויות תוויתה

א� העוול הטיפוסי שנגר�  214.יש לה משמעות אקספרסיבית. להיות מדויקת וחדה ככל הנית�

בפרט בעיד� רווי , ית חשיבות רבהוולת. מסגרת אחתבאי� לאחד� , שונה –בגי� שני מצבי� 

 וראוי שיוביל את הפרט למקו� ,התווית היא קיצור דר�. � צמא לקיצורי דר� שבו האד,מידע

ג� א� בהמש� יעוצב מחדש , מוטב שיהיה חד 215;הכותרת שולחת מסר חברתי. הנכו�

  216.הבהלכ

איני סבור שהל� מחשבתו של ההדיוט אמור . ית מדויקת ער� שעניינו תפיסת הציבורוולת

תתקשר יא ה: ית פלונית חשוב ביותרווה ההדיוט לתהער� שמשוו עדיי� 217.לקבוע מהי עברה

שיטת עבודה של ,  ותתחבר היטב לגינויתוויתבעיני הציבור הרחב למה שהוא יודע על אותה 

הכוח התקשורתי שיש נפסיד את ,  הציבורחשבת א� נתייג בלי קשר למ218.המשפט הפלילי

 וחשוב ,י� סוגי התנהגותיש משמעות נורמטיבית למתיחת קווי גבול ב. לפרדיגמה של העברה

הוא מבהיר ; הוג� כלפי הנאש� וכלפי קרבנותיותיוג מדויק אינו רק . להבחי� בי� סוגי עבריינות

אלו .  הכרוכה במעשהוהפגיעה ואת אד� הנובעת מהסכנהלחברה באופ� החד ביותר את 

סוד רכיבי הי. שמגלמי� את בחירת המחוקק בתיאור הפוגענ&ת, מתקשרות ליסודות העברה

 להשפיע על יכולהיסוד הנפשי  ג� .התוצאהוהנסיבות , ההתנהגות: העובדתי משפיעי� עליה�

  . גר� מוות ברשלנותלהריגה ולהוא שמבדיל למשל בי� רצח : הפגיעהעל הסכנה ו

האינוס הבסיסי נבדל מהאינוס במרמה ומהאינוס הסטטוטורי בכלל ומהאינוס , אמורכ

כדי להיטיב להבי� . גישת התיוג ההוג� היא כללית. סכמהאופ� שבה נפגעת ההבמרחוק בפרט 

 
אדמס מרבה לכתוב על הכוח האקספרסיבי של החוק ולגרוס שהוא אינו נופל מכוח הכפייה 'מק  214

 ,Richard H. McAdams, The Origin, Development, and Regulation of Normsלמשל ראו . שלו
96 MICH. L. REV. 338, 391, 397–407 (1997) .ראו לתפקוד האקספרסיבי של החוק Erik Luna, 

Principled Enforcement of Penal Codes, 4 BUFF. CRIM. L. REV. 515, 539, 546 (2000);. 
 Sara Sun Beale, Federalizing Hate Crimes: Symbolic  ראוביקורת על הפללה אקספרסיביתל

Politics, Expressive Law, or Tool for Criminal Enforcement?, 80 B.U. L. REV. 1227, 1267–
1269 (2000). 

 בנוגעמהל� מזכה בפרשנות עברה לנוכח כותרתה ל. ית עשויה להיות חשובה ג� ככלי פרשניהתוו  215
, מדינת ישראל' בארי� נ'ג 8613/96פ " דנראו. 1948–ח"התש, לפקודה למניעת טרור) א(4 'סל
 לוי�'  המשנה לנשיא שדינופסק , ולהבדיל;  השופט אורדינו שלפסק  ,203–202, 193) 5(ד נד"פ

 ).2000( 216–215' בעמ
, לנוכח המתווכי� בינו לציבור) בפלילי�( ביקר את כוחו האקספרסיבי של המחוקק סטאנטז  216

א� המשטרה , המחוקק מדבר". ובתי המשפטהתביעה , המשטרה: שבהכרח משבשי� את המסר
� ,William J. Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Law ;" בווליו�והתביעה שולטי

100 MICH. L. REV. 505, 520–3 (2001). 
 ,Paul H. Robinson & John M. Darley, The Utility of Desert ראו.  רובינסו� ודארליכיוונוכ� ל  217

91 NW. U. L. REV. 453, 456–457 (1997); Paul H. Robinson, Why does the Criminal Law 
Care what the Layperson Thinks is Just? Coercive versus Normative Crime Control, 86 VA. 

L. REV. 1839, 1840, 1850 (2000). 
 .Henry M. Hart, Jr., The Aims of the Criminal Law, 23 LAW AND CONTEMP  ראועל הגינוי  218

PROBS. 401, 404–405 (1958). 
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שינויי� בטיב ה ולפישינויי� ביסודות העברה בכלל ה לפיאת הנקודה הנוגעת לתיוג המשתנה 

  .אזוז הצדה לשני רגעי�, ההסכמה בפרט

  ותיוג�רכוש עברות  )ג(

יה גישת התיוג הייתי נחש� לביקורת שלפ, אילו ניגשתי לדו� היישר בתיוג של עברות האונס

חושפת אותי לביקורת שלפיה הרכוש בחירתי לדו� בעברות , מנגד. נתפרה עבור עברות האונס

למעט , השוואת האונס לכל עברה אחרת, לפי קו זה. ההשוואה בי� סוגי העברות היא קלוקלת

עברות ל והשוואת עברות המי� 219; כל עברה אחרת היא קלה יותרכ�ש, אינה נאותה, רצח

, להשבה ולפיצוי, ניתנת לכימות,  קלה יותררכושהפגיעה בעברות כ� ש, ינה הולמת ארכושה

  ?האומנ�. גיעת� הרסנית ובלתי הדירהשפ, עברות האינוסכ שלא

להשבה , ניתנות לכימות בלתיניכר ובמוב� ,  ה� קשות ופוגעניותרכוש עברות ה,ראשית

אד� שגנבו את רכושו או פרצו . דאשא� לא כ� ודאי היו נותרות במישור האזרחי גרי, ולפיצוי

אד� שרומה עלול לחוש חוסר ; ביתולרכושו ול באשרלביתו עלול לחוש חוסר ביטחו� תמידי 

אפשר  רכושלעברות ה. אד� שנשדד עלול לחוות את הטראומה מחדש; ביטחו� תמידי באחרי�

בו  ש)יחהלא שכ(אפילו במצב , תחושת עוול ופגיע&ת מהדהדת, מתמש�כואב  אפקט שיהיה

מספקות האחרונות . רכושעברות המי� שונות מהותית מעברות האכ� ,  שנית220.הושברכוש ה

 בשל אלא 221אוטונומיה גופניתזכות הקניי� לזכות ל דמיו� בי� בשלקרקע טובה להמחשה לא 

קשת את ג י ההשוואה באה להצ222.הסכמהפגמי בגי� � יהשתבוהעשירה הפגיעה המגוונת 

ג� בעיניי אונס דומה . יזמה של ליקויי ההסכמה ולהארת חשיבות התיוגהפגיעה בער� דר� הפר

 אלא שעברות ההמתה אינ� מספקות ,בחומרתו לעברות ההמתה יותר מאשר לעברות הקניי�

  223. מלאהקרקע דוקטרינרית הולמת להשוואה

העָברה , גרה ובשאיפה הש,חופשית ומדעת היא האידאל, בוגרתכש� שבעילה בהסכמה 

אול� אי� היא המצב . גרה ובשאיפה הש,חופשית ומדעת היא האידאל, בוגרתהסכמה קניינית ב

  .היחיד

 
, שלפיה האונס מעורר אמוציות מיוחדות, ביקורת זו מתחברת היטב לנקודה מרכזית במאמרי  219

� . אונס על מצב דברי� כלשהותווית הדבקת יש להיזהר שבעתיי� בטר� ולפיכ
זכויות " רות גביזו� ראו. יכולת ההנאה מרכוש והביטחו� בו ה� ער� אנושי בסיסי ואוניברסלי  220

� .)1991 (28, 25 כר� א –  מקראה–יות האד� והאזרח בישראל זכו בתו�" האד
 שימוש במרמה או בסחיטה לקראת להענשה ג� בשלאסטרי� הקבילה לעברות רכוש כדי לקרוא   221

היא התנגדה למת� יחס מיוחד לעברת האונס . 1120' בעמ, 5ש "לעיל ה ,Estrich, Rape ;משגל
 .Susan Estrich, Teaching Rape Law, 102 YALE J.L ;כמו לעברות אחרותאליו  ותמכה ביחס

509, 512 (1992). 
אלא , שכ� ה� אוסרי� על דברי� שוני� לגמרי, פאלק כתבה שהנקודה אינה שאונס דומה לגנבה  222

 Falk, Rape by ;השוואהמאפשר ה של פשעי גנבה שנוגעת למגוו� התנהגויות "טריהאמ"ל באשר
Fraud ,150–148' בעמ, 80ש "לעיל ה. 

 באשר להשוואה .הפרק הבא�בתת, חר� זאת אגע ברובד מסוי� שלה� בקצרה בהמש� ובנפרד  223
 �את , להל�המושגית שנערכת באשר לתפקיד ההסכמה בי� עברות הקניי� לעברות המי� ראו ג

 .הנספח למאמרי
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. שוד: אל� שקלי� א� לא ימסור את ארנקו ובו לפצעואחר ומאיי�  1קרב� אד� ניגש ל

בשפת דיבור ודאי נגיד שקרב� שאוי� פיזית ובחר לשת� פעולה בהעברה הקניינית ולמסור את 

 לשפת חברה בי� שפת ה– חייב להיות – יש הבדל ול�א.  למסירה"הסכי�"לא , הרכוש לשודד

במבט ראשו� ברור .  בחרה להעשיר את מונח ההסכמה ולרבדושפת המשפטכש, המשפט

למשל ,  א� במבט עמוק ברור שא� שית� פעולה,שקרב� השוד לא הסכי� להעברת הרכוש

 א� זו ודאי ,בשו� אופ�אי� זו הסכמה חופשית . הסכי� ג� הסכי�, במסירת ארנקו לשודד

הנשדד הערי� את המצב ובחר לשת� פעולה . מדעת אלא הסכמה –  ולא סת� הסכמה,הסכמה

 ,אידאליתלהיות בחירתו רחוקה מ. כדי לשמור על חייו או על גופו מהאיו� האלי� שנפל עליו

 היא שונה מבחירת קרב� שלשווא ניסה להתנגד פיזית לניתוק השודד את. א� עודנה בחירה

 בסיס ההחמרה נובע מפגיעה ערכית קשה יותר 225.שוד בנסיבות מוחמרות 224,רכושו מידיו

לא : מתקשרת לפגיעה פיזית בגופו ואולי ג� לדריסה גסה יותר של האוטונומיה שלוה, בנשדד

  226.בכללנעדרת במצבי� כאלו אלא לעתי� ג� ההסכמה  החופשיתרק ההסכמה 

יו� בפגיעה בגופו אלא בגי� איו� בפרסו� לא בגי� א אל� שקלי�  נדרש לשל�2קרב� 

במבט מעמיק ; נגיד שלא הסכי� למסור את כספואולי במבט ראשו� . תמונות עירו� שלו

שוב מה שחסר בהסכמתו הוא . מדעתאלא הסכי� , ולא סת�, ומרובד נסכי� שהוא הסכי�

ה מדעת מבוססת על הסכמהסחיטה , כמו השוד. בסחיטה באיומי�נאשי� לפיכ� . חופשיותה

שלמות הגו� והחיי� , ה� נבדלי� באשר לצד הקניי� יש סכנה לערכי� שוני�.  חופשיתשאינה

 ומפני ,)מינית/כבוד ואולי א� אוטונומיה גופנית, בדוגמה לעיל פרטיות(למול ערכי� מגווני� 

,  ומידתא� מגובשת ספונטני, היא מדעת,  א� ניתנת,הסכמת הנשדד. שונהבהסכמה שהפגיעה 

, מחשבהמתו� היא מדעת ו,  א� ניתנת,הסכמת הנסחט;  עזרה משטרתית באופקכשאי�

הסיכו� את ולבסו� ויתור על עזרת הרשויות כדי לצמצ� , הרהורי� וייסורי� עמוקי�

  227.בפגיעה

 לזר שהבטיח לו שישקיע את כספו באופ� שישיב לו כפל  אל� שקלי�עבירה 3קרב� 

 לא וא ושוב נוכל לומר שה,גע קניינו של הקרב�שוב נפ.  אלא שהזר נעל� ע� הכס�,תמורה

 
) 3(ד נ"פ, מדינת ישראל' מרדכי נ 4389/93פ "ע  למשל.)שמוסי� רצחמה (ואפשר ששיל� בחייו   224

סילגדו  4424/98פ "ע; )1999( 871) 5(ד נג"פ, מדינת ישראל' רוש נ 3390/98פ "ע; )1996 (239
 ).2002 (529) 5(ד נו"פ, מדינת ישראל' נ

 494 טז טי�משפ "שוד בנסיבות מחמירות"אייל רוזובסקי   ראולהבחנה בי� שוד רגיל למוחמר  225
)1986.( 

פשר  .צורה המכילה אותה, השוד הוא צורה מוחמרת של עברת הגנבה: אמירה מושגית ותיקה  226
בלי הסכמת "א� היסוד ול� א. הדבר שעברת השוד בולעת את עברת הגנבה במוב� היסודות

ברור שהשוד אינו יכול לבלוע את ,  מחריג מקרה שהושגה הסכמה תו� איו� באלימות"הבעל
משו� שהאחרונה היא לעול� נטילת רכוש ללא , שוד אינו חייב להכיל את עברת הגנבה. בההגנ

 הסכמת ע� ואילו הראשו� הוא לעתי� קרובות נטילת רכוש ,)הסכמה כלשהי(הסכמת הבעל 
, 27 ש"לעיל ה, עברת הגנבההרדו�  ראו. א� עדיי� הסכמה, הסכמה שלא מרצו� חופשי: הבעל
 .4פרק 

 אלו� ;)1981 (56 לד הפרקליט "תביעת זכות ועברות סחיטה"עדנה קפל�   ראולעברת הסחיטה  227
 פלילי�" 'סחיטה באיומי�' לח� פוליטי כ– שאלות של די� רצוי –עברת הסחיטה באיומי� "ברנר 

 ).1999 (303, 299ח 
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ולא סת� , בהשקפה עשירה על מונח ההסכמה ודאי נסכי� שהוא הסכי�. הסכי� להעברת כספו

 אלא אינו הסכמה ואינו חופש רצו� ראויהמה שחסר להעברה . אלא מרצונו החופשי, הסכי�

 א� חופשיתהסכמתו . ואשומצג ה בשלהקרב� לא היטיב להבי� את הנסיבות . מודעות והבנה

  228.מרמהקבלת דבר ב לחוק העונשי� ונקראת 415–414עברה זו מופיעה בסעיפי� . לא מדעת
קרב� ה. ידי אחר בלי רשותו ובלי ידיעתוב נלקח מכיסו ובו אל� שקלי� 4קרב� ארנקו של 

עברה מפורסמת זו מופיעה . סכי� כללהא ל הוא :א נת� להעברה הסכמה חופשית או מדעתל
  .גנבה לחוק העונשי� ונקראת 384–383עיפי� בס

התערי� המקובל מ יותר אל� שקלשהתבקש לשל� ) למשל( הוא ילד 229,האחרו�, 5קרב� 
הילד הסכי� לשל� משו� שאינו . עבור נסיעת מונית לילית ברחובות ריקי� ובמזג אוויר סוער

 או מכיוו� , שוויומפני שאינו מסוגל להבי� ולהערי� לעומק את, מכיר את התערי� המקובל
להעברה ) במוב� מסוי�(הילד נת� הסכמה חופשית . שבנסיבות העניי� מצא את העסקה כדאית

 א� מבחינת המשפט בהעברה כרו� ניצול של חולשת ,ומבחינתו ג� הסכמה מדעת, הכספית
הפג� בהסכמה קשור למסכי� שאינו בוגר ומיושב או בנסיבות ההסכמה שקשה . הילד

 לחוק 431בסעי� שנראה שתתאי� העברה . ההסכמה טובה א� אינה מעולה: להתיישב בה�
  .עושק: העונשי�

אל� שקל  תמות בחסרו� כיס של �לוכ.  הקניי�:ה לרגע שהעברות מגנות על אותו ער�דמנ
לכנות� בשמות שוני� וא� ליצור מדרג להתעקש מדוע .  המבֵצע השפלטובתמהקרב� לנגזלו ש

  230?חומרה
 לפגוע בזכות הקרב� עלולי�גנבה ועושק , מרמה, סחיטה, שוד .יש ער� �לתיוג מדויק והול

, שבו נפגעת האוטונומיה לאופ�ההבחנה נוגעת בעיקר . מעולההסכמה בכול� אי� ו, לקניי�
; שוד עניינו נטילה קניינית בהסכמה כפויה לנוכח איו� פיזי. שבסיכו�ולערכי� נוספי�  למידתה

מרמה ;  איו� בפעולה עתידית שלא כדי� באמצעות)לעתי�(סחיטה עניינה נטילה קניינית 
גנבה עניינה נטילה קניינית כשחוסר ; עניינה השגת דבר בהסכמה שהושגה שלא מדעת

ניצול מצוקת בעושק עניינו קבלת דבר ; ידיעת הקרב� על המעשה�ההסכמה מתקשר לאי
ה מתחושת קרב� תחושת קרב� הגנבה ודאי שונ. ות מתבצעות ונחוות אחרתולעפ ה231.אחר

אינו , כקרב� האינוס בחוסר הכרה ,קרב� הגנבה.  שוודאי שונה מתחושת קרב� הסחיטה,השוד
  .בהכרח כ�, כקרב� האינוס הבסיסי ,קרב� השוד; חווה אותה בזמ� ביצועה

 
ה טעות ופעולה ברכוש המסבה שבמרכזה ההטעיה ואחרי, קרמניצר הקדיש חיבור של� לעברה זו  228

בדומה לסוחט א� , מפעיל את קרבנווהרמאי מניע אחר לפעול בהטעיה . נזק לטועה המוטעה
 מרדכי ;להבדיל מקרב� הגנבה, קרב� המרמה המבחי� בה אינו מבי� את משמעותה. בשונה מהגנב

 ).2008 (16–13 המרמה הפליליתקרמניצר 
,  א� מטרתי כא� המחשה בלבד,פליליות ואזרחיות, ניות בשפעיכולתי להוסי� ולבחו� פגיעות קניי  229

 ש"לעיל ה, עברת הגנבההרדו�   ראולהרחבה. שתסייע בהמש� להיטיב להבי� את עברת האינוס
 .4פרק , 27

שוד � שוד�  סחיטה באיומי�� מרמה מוחמרת/ גנבה�מרמה /גנבה/עושק: מדרג עולה  230
 .מחמירותבנסיבות 

 Alex; 280–259' בעמ ,213 ש"לעיל ה, עיקרי מבנה וארגו� של העברות הספציפיותקרמניצר   231
Steel, The Harms and Wrongs of Stealing: The Harm Principle and Dishonesty in Theft 31 
UNSW L.J. 712, 722–728 (2008); Alex Steel, Taking Possession: The Defining Element of 

Theft? 32 MELBOURNE U. L. REV. 1030, 1032–1064 (2008). 
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. מעולהללא הסכמה ,  הוגנתלאכל הפעולות הללו מסתיימות בהשגת קניינו של אחר בדר� 
פגיעה בקניינו של "מדוע שלא ניצור עברה כוללת של ? "שוד"ול� מדוע איננו קוראי� לכ

. ספור התנהגויות אחרות פוגעות בקניי�� �הלנת שכר ואי, פלישה לדירה, ג� הפרת חוזה? "אחר
  ? מדוע להבחי�232. בי� כל אלו, ג� א� לא תמיד בקלות,ומבחיני�בכל זאת אנו מפרידי� 

� תביע כבוד רב יותר לאוטונומיה הקניינית כ, ככל שהגדרת השוד תתרחבכי נית� לגרוס 
 לאכבוד לפרט הקרב� אינו מושג ביצירת עברות רחבות היק�  .איני סבור כ�. של הפרט

הגנבה והעושק בהאשימי את המעוולי� , המרמה, איני מכבד את קרבנות הסחיטה. מדויקות
השטחת הפגיעה  וב"שוד " וודאי שאיני מכבד את קרבנות השוד בקראי לגנבה,כול� בשוד

פגיעת� . שוני חשוב בי� סוגי ההתנהגותמבחיני� בגי� זיהוי אנו . שחוו הנשדדי�יותר הקשה 
 א� לא הרי שוד כהרי סחיטה כהרי מרמה כהרי גנבה ,הרעה בלתי נסלחת מבחינת החוק הפלילי

חס י שונה נורמטיבית מהיתר ומצדיק כל סוג התנהגות). כהרי הפרת חוזה וכדומה(כהרי עושק 
באיתות חד על הסכנה הנובעת  הדבר מתקשר ה� להגינות וה� לצור� 233.שונה ותיוג הול�

  .מהמבֵצע
הסכנה מהגנב שונה מהסכנה : מגוונותרבות והסכנות , פגיעה קניינית באד� אחרל אשר
תווית מדויקת . ממלי� השכר וכדומה, ממפר החוזה, מהעושק, מהשודד, מהסוחט, מהרמאי

נשגיח על מיטלטלינו , א� נדע שפלוני הוא גנב.  ע� סכנה פוטנציאליתתקל עלינו להתמודד
; נחשוב פעמיי� לפני שנפקיד בידיו את רכושנו, א� נדע שהוא רמאי; התקרבובשבע עיניי� ב
חשוב להבחי� בי� סוגי התנהגות ה� . נימנע מכריתת הסכ� עמו וכדומה,  הואא� מפר חוזה

 בקניי�כפי שלא נכנה כל פעולה שפוגעת . וטנציאלי וה� מבחינת העונש הפתוויתמבחינת ה
באוטונומיה כ� אי� לתת כינוי אחיד ולנקוט יחס עונשי זהה כלפי כל פגיעה , "שוד"הפרט 
אי� זה הוג� לכנות כל אד� : תיוג הול� חשוב ג� לנאש�. א� כזו שכוללת בעילה, המינית

י שאי� זה הוג� לכנות כל אד� ממש כפ, "אנס"שפוגע באוטונומיה הפיזית המינית של אחר 
 החמורה ביותר בסול� הערכי כלפי מי שמצוי תוויתהצבת ה. "שודד"שפוגע בקניינו של אחר 

 ומשווה שלא בצדק ושלא בתבונה בינו לבי� ת לא מידתיפגיעהבשלב נמו� יותר פוגעת בו 
  234.ראש הסול�

  מבט קצר:  פגיעה בחיי� ותיוג)ד(

חשובות ,  הקניי� מלמד על הבחנות בדי� הפלילי הקיי�מבט רוחבי ובלתי ממצה בעברות

 ערכי� נוספי� שמאפשרי� ובשל הפג� בהסכמה שהוביל לפגיעה הקניינית בשל, וראויות

  אציגכעת. הדוקטרינריתמהזווית עמדתי מבט זה מחזק את . להבחי� בי� פוגענות אחת לאחרת

 הנורמטיביתמהזווית מדתי עכדי לחזק את ,  לדוקטרינה הקיימתהמנוגד, מבט קצר אחר

  .לתפיסתי בעניי� האונס) חלקית(ממש כמו זו שמנוגדת , ולהתמודד ע� הדוקטרינה המנוגדת

 
 .4פרק , 27ש "לעיל ה, עברת הגנבההרדו�   232
233  � .162–161' בעמ, ש
� גלעדי  רענראו.  סעי� כאמורלפילאור זאת נית� להעלות טיעו� חוקתי נגד העמדה לדי�   234

"�השוו אס�  ו,)2015 (553–541, 529 ספר אליהו מצא" דוקטרינת הביקורת המנהלית בפלילי
 על גבולות המשפט הפלילי וגבולות פסקת –טיעו� חוקתי נגד הפללה : פסקת ההפללה"הרדו� 

 ).2012 (243 מב משפטי�" ההגבלה
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 דינו מאסר , לחוק העונשי�300 לפי סעי� ,רצח: שלוש עברות המתה מרכזיות בישראל

 ,304  לפי סעי�,גרימת מוות ברשלנות;  שנה20דינה מאסר , 298 לפי סעי� ,הריגה; עול� חובה

ונבדלות זו מזו , אינ� כוללות יסוד התנהגותי ברור אלא בעיקר תוצאה ה�.  שני�3דינה מאסר 

  .רשלנותלבסו� ו, כוונה או פזיזות, כוונה תחילה: ביסוד הנפשי
רצח בהסכמה עודנו : אי� חשיבות להסכמה, מבחינת המשפט הפורמלי, בשלוש העברות

וגרימת , עודנה הריגה)  להבדיל מסיכו� חיי� מוסכ�,שקשה יותר לדמיי�(הריגה בהסכמה , רצח
, להבדיל מעברות הקניי�.  ברשלנותעודנה גרימת מוות ) לדמיי�במיוחדשקשה (מוות ברשלנות 

 למחול שאי אפשר שיש דברי� וחיהנב, המחוקק לא ראה לנכו� להתחשב בהסכמת הקרב�
אותה ב וכ� בדיוקלהתייחס  נכו� ה235.להג� על החברה רצו�מהחלטה פטרנליסטית וב, עליה�
  ? לאד� שהומת בהסכמתותווית

יסודות העברה מתקיימי� .  היא פעולה שמבחינה פורמלית נחשבת לרצחהמתת חסד
יש : הכוונה תחילה מתגבשת,  באשר ליסוד הנפשי.המתת אחר, אי� קושי ביסוד הפיזי. בעליל

� המוג� המסתמ� בעברה  הער237. אי� סייג לאחריות236;יש הכנה ואי� קנטור, החלטה להמית
יסודות העברה , בדומה לאינוס מרחוק א� באופ� נחר� בהרבה, כלומר. החיי�: כמוב�, נפגע

 חל שינוי נורמטיבי 238. אחרת ע� זאת התחושה היא.מתקיימי� והער� המוג� המסתמ� נפגע
?  מדוע239. המתנגדי� להסדרה של המתת חסד יתקשו לטעו� שהיא זהה לרצחאפילושבגינו 

  ?השתנהמה 

 
 . למאמר)ב(3' ס, חלק שני, לעילראו דיו�   235
 ).1970 (579–567, 561) 1(ד כד"פ, מדינת ישראל' נבנו  369/69פ "ע  236
 שאינו מתיר פעולות �20 ו19 ' קובע במפורש בס2005–ו"התשס, חוק החולה הנוטה למות  237

. המכוונות להמית או לסייע להתאבדות ג� כשנעשות מתו� חסד וחמלה וא� לבקשת החולה
 על –ושת החיי� לכבוד האד� בי� קד" ליאו� של� ראו.  זהלאפשרות להחלת סייג הצור� במצב

 232–225, 207 כד משפטי� "רגישות אנושית והמשפט הפלילי, הקדמה הרפואית, ייסורי הגו�
והתעמק בעברת השידול או סיוע , הלוי ד� באחריות הפלילית הנובעת מהמתת חסד). 1994(

פואי האחריות הפלילית של הצוות הר"גבריאל הלוי  ; לחוק העונשי�302 'סלהתאבדות שב
קנאי דנה ). 2008 (1 אתיקה�משפט רפואי וביו" והמוסד הרפואי למותו של החולה הנוטה למות

הצעת חוק ול, 1992–ב"תשנה,  חוק זכויות החולהלהצעת, בשאלה זו בפנייה לסייג הצידוק
, 84ש " לעיל ה,קנאי; 475ח "ה, 1995–ה"תשנה, )אחריות מופחתת) (41' תיקו� מס(העונשי� 

 .226' בעמ, 105 ש"לעיל ה, Bergelson, The Right to Be Hurt  ראוכ� .425–423, 400' בעמ
חוק החולה " יעל אדלשטיי�  ראולצור� לתק� את חוק העונשי� לאור הסוגיה של המתת חסד  238

 99, 47 רפואה ומשפט"  במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית2005–ו"התשס, הנוטה למות
)2013.( 

 31 מתו� �24ברגלסו� ציינה שהסכמת הקרב� לרצח היא גור� מקל מרכזי בשיקולי הענישה ב  239
 ,Bergelson ;וכתבה שהקוד הפלילי לדוגמה קובע זאת במפורש, המדינות המטילות עונש מוות

The Right to Be Hurt ,של� תיאר בהרחבה העמדה לדי� . 236, 224–223' בעמ, 105 ש"לעיל ה
 רגעיה האחרוני� של מטופלת וביקר בחריפות את ההעמדה לדי� ואת אתשל רופא שניסה להקל 

�על . 220–218' בעמ, 237 ש" לעיל ה,של�; רגישות ומנותק מהמציאות חסר, אכזר, החוק כעירו
' ראב נ 4688/09פ " ע ראושנת מאסר יחידהמי חסד הוטלה את אמו מטעת ילהמישראלי שניסה 

דיו� מפורס� בקשר להמתת חסד נער� מחו� לשדה ל). 29.12.2009, בנבופורס�  (מדינת ישראל
 ).1993 (87 )1(ד מח"פ, מדינת ישראל' שפר נ 506/88א " ע ראוהפלילי
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א� דומני שמה  240,בעניינהסוגיית המתת החסד מורכבת מכדי שאבסס פה אמירה עצמאית 

�:  בידי המעשה ונפגע מהאיסורששמקוד שהשתנה הוא כניסתו למשחק של ער� נוס

משו� שאינה אינה מספיקה ש,  ההסכמה שניתנת241.פרטהאוטונומיה וכבוד ה

הנית� ברצינות להשוות נורמטיבית בי� .  במבט נורמטיבימאודרלוונטית , מושלמת/מעולה

שהמניע ,  לרצח הפרדיגמטי,שמטרתה טובת המומת והגשמת בחירתו, המתת חסד אקטיבית

א� שאינה מעניינת את , ההסכמה.  לא ולא? ובחירתוטובת המומת רק לאל ומאחוריו הוא הכ

: מעשהכזה שיאותת בחדות ובהגינות על ה, קלוממלמדת על הצור� בתיוג שונה , החוק

  ".שידול להתאבדות"או " רצח" ולא )בהנחה שבכלל ראוי להפלילה ("המתת חסד"

.  קשה יותר לדמיי� הסכמה ישירהבעניינה.  להריגהבנוגע לרצח נכו� ג� בנוגעמה שנכו� 

ה ע� י במהל� אינטראקציבמוות להסתכ�במוב� הנכונות של פלוני , נית� לדמיי� הסכמה עקיפה

 השתתפות מוסכמת במרו�  לאחרהריגהזוכה קטי� מ, בדיו� נוס�, 2015באביב . אלמוני

די� המרתק הלא אכנס לפסק . מכוניות פרטי בכבישי ישראל שהביא למות אחד המשתתפי�

, לאשהריגה ובי� זיכוי מנסכי� לשובי� , מונח האוטונומיה נותח בהרחבהש אציי� רק ;והמורכב

  242.רה במוב� הנורמטיבינסכי� שרעיו� ההסכמה הוא שמאתגר את העבודאי 

  אינוס מרחוק: תיוג ופרדיגמה,  דיוק)ה(

ערכי� קיומ� של לאור , ראוי להבחי� מושגית בי� התנהגויות שונות הפוגעות באותו ער�

 לעברת וכ� בנוגע  כ� ככלל.במהותהלאור שוני באופ� הפגיעה או לאור שוני ,  שנפגעי�אחרי�

ולהקי� פגיעות מרובות "  הרי הוא אנס–ית באישה הפוגע מינ: "המחוקק יכול לכתוב. סוניהא

  ? מדוע לא243.ומגוונות

 
בעברת הגנבה למשל . פויזיהוי מדויק של הערכי� המוגני� בעברה כלשהי הוא מלאכה קשה מהצ  240

�ג� אז עמדתי אינה בהכרח מקובלת ; עמלתי עשרות עמודי� כדי לאתר ולזקק את הערכי� המוגני
�אנו מרבי� לדבר על ערכי� מוגני� א� ממעטי� להסביר כיצד ה� : ואי� זה פלא .על אחרי

פרק , 27ש " הלעיל, עברת הגנבההרדו�  ראו. מאפשרי� להבחי� בי� התנהגויות עברייניות שונות
4. 

 יצא נגד ייחוס ער� עליו� לקדושת החיי� והתעלמות מער� ,224–220' בעמ, 237ש "לעיל ה ,של�  241
� .כבוד האד

ג רוני רוזנבר  ראוביקורתל .)15.4.2015, בנבופורס�  (מדינת ישראל' פלוני נ 404/13פ "דנ  242
  נגהפרקליט " משמעות הסכמת הקרב� לסיכו� עצמי במשפט הפלילי–המרו� לעֵברת ההריגה "

דוע כיו� י.  לדמיי� דוגמאות נוספות להעמדות לדי� בגי� הריגה בהסכמהנית�. )2014 (347
מדוע איננו מעמידי� לדי� פלילי את חברות הסיגריות בגי� אלפי מתי� . שעישו� כבד גור� למוות

נית� לסבור שכל עוד מדובר בעישו� ,  מעבר לשאלות מורכבות של כלכלה ופוליטיקה?מדי שנה
 אי� זה נכו� להעמיד לדי�  בשל כיבוד האוטונומיה של המעש�,השעו� על בחירת המעש�, אקטיבי

 ).רשלנות מתאימה פחות כשהמוות צפוי כעניי� כללי(באשמת הריגה 
המילה , לדידה. מונח עמו�, "תקיפה מינית"ת  לטוב"אונס"טמקי� כתבה על ביטול הכותרת   243

זרי� ,  משייכת סטיגמה מוסרית עמוקה ומעוררת תמונה סטראוטיפית על פסיכופטי�"אונס"
–177' בעמ, 5ש "לעיל ה, TEMKIN ;מה שעלול לגרו� למושבעי� לחשוש מהרשעה, ואלימות

178. 



   ,על מחוקק אדיש? אינוס מרחוק או רחוק מאינוס  ז"ע תשיגעלי משפט 
  מטרת� וגבולותיה�, על תביעה יצירתית ועל דיני האונס  

121  

 באפשרו לסמ� את מידת ,הוג� לנאש�מצד אחד שהוא , התשובה מתקשרת לתיוג ראוי

בכללו יתרו� אקספרסיבי , מועיל לחברה  ומצד אחר,החומרה שבמעשהו כבר ברמת הכותרת

  .של מסר ברור

א והאינוס ה. לאנס הפרדיגמטי,  ודאי לתדמית האנס שמייחס הציבור לאנס תתקשרתוויתה

, "פלוני אנס ":כשנגיד. "תסריט חברתי טיפוסי" א� אי� זאת אומרת שאי� לה 244,עברה מגוונת

דמיי� דווקא בעילה כוחנית או אישה נבעלת בעת מצוקה יהציבור אפשר ש, זאת ותו לא

סריט האנס הזר בסמטה לתבלעדית בשו� אופ� איני קורא למשפט לשוב שיודגש  245.קשה

היא אונס , אדרבא;  בלי הפעלת כוחואיני חושב שבעילה ללא הסכמה אינה אונס, החשוכה

 עדיי� לפרדיגמה יש כוח 246.וכנראה נפוצה יותר מאונס זרי�, בעיני המחוקק וג� בעיניי

 מלבד 247. היאג�הציבורית איני בטוח שפרדיגמת האינוס ; עברת האונס השתנתה. תקשורתי

 
בי� לבי� . עד הפגישה שהזמינה, מהזר החמוש שפולש לבית אישה: אסטרי� כתבה שהאונס מגוו�  244

רוב סמכויות השיפוט שעשו רפורמה בדיני האונס בעשור האחרו� התמקדו . מאות וריאציות
מתיחת הקו בי� מי� פלילי , ביצירת הס� של האחריות: הקושי הגדול יותר. ביצירת דרגות אונס

 .1180–1179' בעמ, 5ש "לעיל ה, Estrich, Rape ;לפיתוי
 לאיבר מי� גבריתבדרישה לחדירה , קייפרס כתב על ההגדרה הממגדרת במשפט המקובל לאונס  245

" תסריט אונס"שילוב ארבעת הרכיבי� יצר . בלי הסכמה,  בנזק גופני חמורבאיו�בכוח או , נשי
�תסריט . אונס בי� בני זוג לא נתפס כאונס, ללמש, ולפיו ,שביחס לו נשפטי� כל המפגשי� המיניי

הסירו את הדרישה , שאפילו אחרי רפורמות רבות שביטלו את דרישת הכוח, האונס כה משפיע
מקבלי החלטות נצמדי� , להתנגדות פיזית של הקרב� והגבילו חקירה של הקרב� על העבר המיני

, Capers ;מושבעי� ושופטי�, תובעי�, שוטרי�: לתסריט כקנה מידה כדי לקבוע א� היה אונס
  ראו"האונס האמיתי"לביקורת על תמונת . 1308–1305, 1292–1288' בעמ, 186 ש"לעיל ה

על הרעיו� של תדמית עבריינית והשפעתו הרחבה בעיצוב הדי� . 520' בעמ, 151 ש"לעיל ה', פוג�
 .George P. Fletcher, The Metamorphosis of Larceny 89 HARV. L  ראועברת הגנבהבנוגע ל

REV. 469 (1976)) טיעו� מרכזי במאמר.( 
 Female Victims of ראו למחקרי� שלפיה� אונס בידי זר הוא החריג ואונס בידי מכר הוא הכלל  246

Violence Bureau of Justice Statistics Selected Findings U.S Department of Justice (2009); 
Extent, Nature, and Consequences of Rape Victimization – Findings From the National 

Violence Against Women Survey, U.S Department of Justice (2006) ; אלימות נגד נשי�– 
לאומי באלימות נגד �בק הבי�ריכוז נתוני� הוגש לוועדה לקידו� מעמד האישה לקראת יו� המא

 ).2007, נובמבר (נשי�
חוגגת את האוטונומיה ומאמינה שמה שמוסכ� בי� בגירי� אינו ה האליטה לעומתדריפס כתב ש  247

ופעילות , הדעה הרווחת ממשיכה לראות בתוקפנות מינית גברית דבר רצוי ונער�, עניינו של החוק
 ש"לעיל ה, a stud and a slut(; Dripps" (שרמוטה"ו" גבר�גבר", מינית נשית כוולגרית ומופקרת

עשרה נשענו דיני האונס בארצות הברית על �גרובר כתבה שבסו� המאה התשע. 971' בעמ, 136
) לבנה(מוכ� לתקו� באלימות אישה , אורב בצללי�, שחוראופיי� כ, הפרדיגמה של האנס הזר

עד כה הפמיניז� . נתפסי� כמפלצות) בשונה מאונס מכרי� ורעיות(י זרי� אנסי ילדי� ואנס. תמה
מוטב להתנתק מרפורמות ). date rape( לאונס בפגישה בנוגעלייצר דימוי כזה ) ומודע לכ�(כשל 

משפטיות לשנות את תנאי התרבות ולנהל דיאלוג ע� גברי� צעירי� �האונס ולמצוא דרכי� חו�
 �הרפורמה הפמיניסטית בדיני . כדי למנוע אונס בפגישות) עי�ולא רק לכלא� כפוש(כאנשי

לשינוי יעילה א� הדי� הפלילי הנוכחי אינו יכול עוד לספק מסגרת , האונס היא סיפור גבורה
 ;בה� מתרחשת האלימותשומוטב לפמיניז� לעזוב את אולמות הכוח הפלילי ולשוב לרחובות 

Gruber ,כתבה  לזהבדומה. 660–653, 645, 638–627, 610, 587–584' בעמ, 29 ש"לעיל ה 
ידיה� תופסי� את  שמליאס שדיני המי� יכולי� לפעול ככוח מייצר ערכי� רק כשאלו הנמשלי� על
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 בו ה� דורסי�ש א� האופ� , האנס הזר והאנס המכר פוגעי� שניה� באוטונומיה המינית,זאת

שחשוב לתומכי  ייתכ� .הסכמה עברת הבעילה הכוחנית הפכה לעברת בעילה ללא. שונה אותה

 משו� ,כמו שכונתה בעילה אלימה תו� התנגדות, "אונס"ההרחבה לכנות בעילה ללא הסכמה 

.  על הפרדיגמהרצו� להישע�גלל בביקשו להשוות ה� שאפשר  248. היא סמל"אונס"שהמילה 

 250,"כפייה מינית/דורסנות"  למשל249, אחרתתוויתהיה נית� לכנות בעילה ללא הסכמה בהרי 

לקצור את התועלת התקשורתית של   וא� מבקשתההשוואה מאפשרת .ולייצר עונש זהה

 באבד� תועלתה התרחקות מהפרדיגמה כרוכה. על החומרה שהיא משדרת, הפרדיגמה

לעברת האונס יש כוח . האינוס מרחוק מרחיק אותנו מהפרדיגמה יתר על המידהו, התקשורתית

ככל שהעברה מתרחבת ומתרחקת מהפרדיגמה . קלוני חזק במיוחד�כוח גינויי, ציבורי

  .היא עלולה להפסידוכ� , ההיסטורית

  אינוס מרחוק:  תיוג ואיתות על הסכנה)ו(

 באיתות ציבורי על הסכנה ,כאמור, מועילג� הוא ;  הוג� כלפי הנאש�תיוג מדויק אינו רק

עדר ההבחנה בי� האינוס הבסיסי לבי� האינוס במרמה והאינוס יה. הנובעת מהעבריי�

הסכנה באינוס הבסיסי היא . מפעולות אלוסכנות שונות נובעות . הסטטוטורי מעלה קושי

איתות חברתי מתאי� יהיה להתרחק . שרי�מנכונות לדרסו במי, מהתעלמות גסה מחופש הרצו�

הסכנה הנובעת . להישמר מפני קרבה פיזית אינטימית עמו, וא� לא ,מאותו אד� א� הפעיל כוח

א ועבריי� הל בנוגע איתות חברתי נכו� 251.עדר הסכמה מדעתימאינוס במרמה שונה ונוגעת לה

 ג� הסכנה מאינוס 253.)מיהות המעשה (שקר� נצל�או ) מיהות העושה (252שקר� פתיי�היותו 

 
ה נגיעל. 777' בעמ, 87ש "לעיל ה, Chamalias ;החוק כהשקפה בדבר ההתנהגות המינית ההולמת

 דינהפסק , מדינת ישראל' פלוני נ 269/12פ "עראו שינוי הפרדיגמה של האונסבה צרקצר
 ).18.10.2012, נבובפורס�  (ארז�השופטת ברק

יח נשי שמשק� תפיסה לא משפטית של אונס שמתארת תחושות נשיות של הפנתה לשביומילר   248
שפת האונס לעתי� עוסקת ). יתולכ� לא מוגבל לחדירה מינ(הפרה ואינו קשור באופי המעשה 

� Kristin Bumiller, Rape as a Legal Symbol: An Essay on Sexual Violence and ;בחוסר אוני
Racism, 42 U. MIAMI L. REV. 75, 82, 87, 89 (1987). 

קלה , ולייצר עברה נפרדת" אונס"לשי� בצד את המילה אשר לאינוס במרמה כתב רובנפלד שנית�   249
 .1416–1415' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld ;יותר

 .2005–ה"התשס, הצעת חוק למניעת כפייה מיניתהשוו   250
 להבחנה בי� אינוס בנוגעהטעי� את חשיבות התיוג , 243–242' בעמ, 124ש " לעיל ה,פונדיק  251

 .במרמה לאינוס אחר
אל שעבי הורשע כ� וכ� . מרכיב זהותבאל היו שהורשעו בקבלת דבר במרמה לאחר שקר בישר  252

יהודי ,  כאבי מזרחי16יה בת יבהיותו דרוזי נשוי ואב לשניי� שהציג עצמו בפני יהוד, בהתחזות
פ " עראו. עמה והיא הרתה לושכב , הוא הבטיח לשאתה. ובהמש� ג� בפני משפחתה, רווק

ב� אברה� הורשע כאמור לאחר ). 1973 (602) 1(ד כז" פינת ישראלמד' שעבי נ אל 499/72
ב�  5334/98פ "רע ;מרצה ועוד והביא נשי� לקיי� עמו יחסי מי�, טייס, שהציג עצמו כרופא

 ).15.9.1998, בנבופורס�  (מדינת ישראל' אברה� נ
מיוחד של מצייר תמונה של נאשמי� כסוג  )או בכפייה ללא כוח(פאלק כתבה שמשגל במרמה   253

אסטרטגיה בלפעמי�  , קרבנות מרובי�ע�שלעתי� קרובות חוזרי� על המעשי�  ,טור� מיני
� .51–50' בעמ, 80ש "לעיל ה, Falk, Rape by Fraud ;מחושבת שמבדילה אות� מאנסי� כוחניי
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הוא היותו הבגיר עבריי� ל בנוגעאיתות חברתי נכו� . עדר בגרותיסטטוטורי שונה ונוגעת לה

הפדופיל . שנכנס למסגרת האינוס בנסיבות מחמירות, פדופיל הכוחניכ שלא ,פדופיל פתיי�

ל יכולתו לשד מסוכ� ב הפדופיל הפתיי�.מסוגלותו להפעיל כוחב בנכונותו ו מסוכ�האלי�

פדופיל  :הפדופילי� שבה� עסקינ� משלבי� את הרע בשני העולמות .ילדות לשת� פעולה

שיטת , ראוי לשי� לב שבכל תיקי האינוס המקוו� שהוזכרו בראשית המאמר. שקר� נצל� פתיי�

אלמלא . הפעולה הייתה לא רק לפנות לילדות ולנערות אלא לעשות כ� בשקר ובסילו� זהות

ובוודאי לא , מתמידות בה, לדות והנערות לא היו מתחילות בתקשורתייתכ� מאוד שהי, השקר

לא האינוס הסטטוטורי עומד על הפרק לבדו , במוב� מסוי�. היו מגיעות לאינטימיות ולמיניות

מסופקני א� , לו דובר באינוס במרמה מרחוק כלפי בגירה.  אלא שילוב�–ולא האינוס במרמה 

, )קשה לרמות כ� מקרוב( נעשתה מרמה מרחוק לולא; התיק היה מבשיל להעמדה לדי�

נדרשו ילדות ונערות כדי לייצר מוטיבציה . מסופקני א� הסיפור היה מבשיל לאינטימיות מינית

קיימות סכנות , כלומר. נדרשה מרמה כדי לייצר הסכמה של הקרבנות; משטרתית ותביעתית

,  הבסיסי לפדופיל הפתיי�בי� האנס שונההסכנה וודאי ש,  לפדופילי�בנוגעאפילו שונות 

שה� פגיעי� במיוחד וזקוקי� , האיתות לגבי האחרו� קשור לסוג הקרבנות. הנצל�, השקר�

  .להגנה מצד אחרי�

הדבר נכו� ביתר שאת כשמוסיפי� למשוואה את תרומת הטכנולוגיה לאירועי� שאינ� 

 א� נשמע .אונס ברגיל נעשה מקרוב.  במרחק קילומטרי� מהקרב�"אנס"כשה ,משגל ממש

" אנס"עדיי� נשמע , "אנס מרחוק"א� פלוני הוא . רחק ממנותונ נג� על עצמנו, שפלוני אנס

זירת , זהו מרחב מומחיותו:  להפ�. המרחק אינו הגנה מפניוול� א.ונבקש לשמור מרחק, בלבד

הסכנה הנובעת ממנו אינה זהה לזו של האנס הבסיסי וא� אינה זהה לסכנת האנס . פשעה

 אינה זו הנובעת מאינוס בסיסי אלא "טלפוני/אינוס מקוו�"הסכנה מ. אנס הסטטוטורי וההרמאי

, כאמור, מנגד 255.נצלנות וחלקלקות מרחוק, שקרנות,  סכנת פתיינות254,סכנה תקשורתית

הסיכוי שהפתיי� והנצל� הפיזיי� ייתקלו בסירוב ויגיבו : מרחוק אי� סכנת החרפה כמו מקרוב

 הסיכוי של אד� .קיי� רק מקרוב – מרומזישיר או פעיל לח� פיזי הסיכוי שיוכלו לה ,פיזית

לרכוש את אמונה ולהביאנה למגע , מגדרו/לרמותה באשר לגילו, מבוגר ליצור קשר ע� ילדה

  .אי� פלא שלא שמענו על תופעות כאלו בעבר.  נמו� מאוד בחלל הפיזי–מיני 

 
254  � מאפשרי� אישו� – בוצעו שא�, כל עוד אינה כרוכה בניסיו� להיפגש ולבצע מעשי� נוספי

 .עצמאי
איש אינו . א אישהוכשהקרב� הטיפוסי ה, ג� הטרדה מינית סובבת סביב סכנה תקשורתית מינית  255

הא� הטרדה מיניתהיא : איזו מי� הטרדה" אורית קמיר  ראולעברה זו. מבקש למזגה לעברת האונס
�: מיניות וכבוד, על מי�"ימלט נויה ר; )1998 (317 כט משפטי� "?פגיעה בשוויו� או בכבוד האד

 לה משפטי� "החוק למניעת הטרדה מינית בראי התיאוריה הפמיניסטית והמציאות המשפטית
 Joseph C. Merschman, The Dark Side of the  ראו)מיניות ועוד(להטרדות ברשת ). 2005 (601

Web: Cyberstalking and the Need For Contemporary Legislation, 24 HARV. WOMEN'S L.J. 
255 (2001); Neal Kumar Katyal, Criminal Law in Cyberspace, 149 U. PA. L. REV. 1003, 

1034–1037 (2001). 
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   תיוג וחקיקה)ז(

על האוטונומיה , )מעשה מגונה(גו� הת שומרות על עברות נוספו. התביעה אינה חסרת כלי�

קבוצות ועל ) הטרדה במתק� בזק, הטרדה מינית ( ופרטיותעל כבוד 256,)קבלת דבר במרמה(

א� רוצי� לאותת כראוי על ). �15הטרדה מינית של ב� פחות מ, עושק( חזקות פחות אוכלוסייה

ר לעשות כ� אינה לדחוס את הדר� הטובה ביות, הסכנה של פגיעה בקרב� מרחוק ובהסכמתו

ג� א� חמורה פחות ,  אלא להסתפק בשלב ראשו� במסגרת קיימת, הולמתלאהתרחיש למסגרת 

במהל� יצירתי שאינו מתיישב  לא  ולייצר מסגרת חדשה ומדויקת257,מהראוי בעיני התביעה

  258.בכנסתאלא , מבט חד בערכי� הנפגעי�ע� האינטואיציה וע� , ע� ההיסטוריה החקיקתית

א� לא ; ת ע� מצבי� דוגמת אלו שנדונו במאמרייובחינה של די� זר מלמדת על התמודדו

לא השכלתי לאתר במאגרי המידע המשפטיי� או . אחת מה� נעשית במסגרת עברת האונס

  259.בסגנו� ישראל, הפתוחי� לציבור אישו� באונס דר� האינטרנט

 
' מדינת ישראל נ 26995�04�13) 'נצשלו� (פ "ת  ראולהישענות על עברה זו לאישו� במי� במרמה  256

 .1413' בעמ, 61ש "לעיל ה, Rubenfeld השוו .מזאריב
פ "ת; 54 ש"לעיל ה, ליאור עניי� ראו. בתי משפט בישראל הרשיעו במעשה מגונה באינטרנט  257

)� 'ס: עוד אפשרות). 20.12.2012 ,נבופורס� ב (סטרול' מדינת ישראל נ 12897�10�11) 'טב, שלו
פניות מיניות אליו , �15 מפחותהמוטרד גיל שקובע שא� , לחוק למניעת הטרדה מינית) 6)(א(3

ששניה� שיקרו להשגת , אפשרות נוספת עבור סבח ומלמד.  להיחשב הטרדה מיניתיכולות
�ייתכ� שנית� לפרש .  לחוק העונשי�415 + 414 'סלפי , בקבלת דבר במרמהאישו� היא , מבוקש

,  נקבע,ז"ק' פס, 143 ש"לעיל ה ,סלימא� שבעניי�זאת . את שיתו� הפעולה שהשיגו כטובת הנאה
�ג� עברת העושק . ;שקבלת דבר במרמה אינה מכסה את עברת האינוס במרמה, למעלה מ� הצור

ניצול חוסר הניסיו� או קלות הדעת של הזולת לקבלת דבר שאינו מגיע לו :  נראית הולמת431 'סב
 .מאסר שלוש שני�ת מאפשרושתי העברות . כדי�

לדידה . א� לא כול� באותה מידה, כל תקיפה מינית פוגעת בכבוד האד�: אני מסכי� ע� קמיר  258
עדר כבוד יבבטאה אדישות וה, חדירה וגינאלית או אנאלית פוגעת יותר מתקיפות אחרות

, כאבו העצמי של הזולת וא� כלפי וחירותו המינית ודימוי, ריבונותו, מוחלטי� כלפי אנושיותו
 רצוי או לאריו� יחדירה וגינאלית מבטאת ג� אדישות מצד האנס לה. שלמותו הגופנית ובריאותו

בעברות , לרבות חדירה אוראלית והטרדה מינית, נית� להכליל פגיעות אחרות. לצור� לבצע הפלה
ממלומדי הדי� הפלילי , ויליאמס. 754' בעמ, 5 ש" לעיל ה,"יש סקס אחר" קמיר ;פחות חמורות

�כתב שהואש� כמיזוג� לאחר שטע� שאונס במשפחה אינו , המערביי� הבולטי� במאה העשרי
� ויש סיבות טובות לכנות אונס ,לדידו אי� קושי לוגי. מצרי� עונש זהה בחומרתו לאונס בידי זרי

 Glanville Williams, Rape is Rape, 142 NLJ 11 ;מדרגה ראשונה במסגרת הנישואי� בש� אחר
(1992). 

: כנראה כי לא נדרש הסבר, כתבה בלי להסביר, ד של פשע מקוו�במיוחחוקרת בולטת , רנרב  259 
 Susan ;"א� פשעי� רבי� כ�, אונס אינו אפשרי; דברי� רבי� נהיי� אפשריי� בעול� הטכנולוגי"

W. Brenner, The Council of Europe's Convention on Cybercrime, in CYBERCRIME – 

DIGITAL COPS IN A NETWORKED ENVIRONMENT 207, 208 (Jack M. Balkin et al. eds, 2006) .
אונס : ד מזה שעולה בישראלו פ� שונה מאכבעלתבהמש� ניתחה את שאלת האונס הדיגיטלי 

� ברנר בחנה התנהגויות שמבוצעות ש� ודנה. הדמיה מפורטת ומתמשכת, בעולמות מקווני
 ובחנה א� ראוי "עדי�"כתבה שהרתיח קרבנות ו, היא הסבירה מהו אונס וירטואלי. בהפללת�

 יכוללדידה הוא . להעמיד לדי� פלילי בגינו כשהוא יכול להסב טראומה רגשית א� לא נזק פיזי
 .כזה שאינו יכול להסב פגיעה פיזית א� כ� נזק רגשי, פחות להיכנס לקטגוריה של אונס חמור

 Susan W. Brenner, Fantasy Crime: The ראו.  לתפוס אותו כצורת הטרדהשמוטבשר אפ, מנגד
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חוק רחב למשל ב, מורהבארצות הברית מתמודדי� בדרכי� מגוונות ע� ההתנהגות הא

רזי ' הוחלפה עברת האונס במדינת ניו ג�1978ב. שמאפשר החלה ג� במצבי הפעלה מרחוק

 שיכלול יחסי באופ�ומונח החדירה הורחב , )sexual assault(בעברה כללית של תקיפה מינית 

� של ג(מי� אוראלי וכ� החדרת אצבע או חפ� לאיבר מי� נשי או לפי הטבעת , מי� אנאלי, מי�

חוק  ה. הפלילי מופיעה בקודאינה" אונס"המילה  260.הנחייתובבאמצעות המבֵצע או ) גבר

שבו הורשע אד� בתקיפה מינית , )Maxwell(על גרימת החדרה מרחוק בעניי� מקסוול הוחל 

בדומה מאוד לעניי� ,  להחדיר אצבעות לאיבר מינהילדהלאחר שהתחזה בטלפו� לרופא וגר� ל

הבהיר שאי� חשיבות אישר את ההרשעה בתקיפה מינית מחמירה והעליו� בית המשפט . מלמד

 ושעברת התקיפה המינית מתגבשת כשאד� מורה לקרב� לבצע חדירה ,למרחק בי� הצדדי�

החלופה של הוראת התוק� לקרב� . עצמית תו� שימוש במדיו� תקשורתי להעברת הנחיותיו

עונש חמור א� ,  שנות מאסר�12 נדו� ל מקסוול 261.לבצע חדירה עצמית מעוגנת במפורש בחוק

  .שהורשעו בריבוי מקרי�, דנינו וטמסוט, מזה של סבח

האחד הוא שהחוק בניו . יש בעניי� זה שני הבדלי� מרכזיי� לעומת תזת האינוס מרחוק

וכמוהו ג� חקיקה קיימת אחרת שמשמשת את בית , עודנו בהיר יותר, חר� עמימותו, רזי'ג

: ההבדל השני חשוב יותר. מר שאי� הכרח בנוכחות פיזית של הנאש�המשפט כמקור פרשני לו

לרבות עברת ,  אחרתעברה בעלת סטיגמה ייחודית מכל עברת מי�, אי� זו הרשעה באינוס

 מזו שלעמו� מטבעו וסובל פרשנות רחבה " תקיפה מינית" המונח 262.המעשה המגונה

  263".אונס"

 Rape is“:  אונסמגדיר 261סעי� . ד המוסרבעברות מי� ובעברות נג 9בקליפורניה ד� פרק 

an act of sexual intercourse accomplished with a person” . �  עניינו חדירה מינית289סעי

)sexual penetration (בניגוד לרצו� הקרב�: � חדירה באמצעות איבר מאיברי הגו� או בחפ

 כלשהו ולאיבר המי� של אד� אד�בידי כשהחדירה מבוצעת , )זכרי או נקבי(לאיבר המי� 

 
Role of Criminal Law in Virtual Worlds, 11 VAND. J. ENT. & TECH. L. 1, 75–83 (2008) .

היא השיבה . במסגרת מאמרי זה פניתי אליה לברר א� שמעה על משהו דומה לנעשה בישראל
 ".אונס"חקיקה ולפסיקה העוסקת במקרי� דומי� שלא הוכתרו כוהפנתה אותי ל בשלילה

260  N.J. STAT. § 2C:14-1(c) (2006). 
261  State v. Maxwell, 825 A.2d 1224 (Sup. Ct .N.J. County 2001).  �פסק הדי� שעו� על תקדי

ד ו שונה מאוהדבר, של תקיפה פיזית מינית בצוותא ולצדה הוראות) Scherzer(מהחלל הפיזי 
" מגע מיני"כש, ג� בוויסקונסי� נאסר על תקיפה מינית, אגב. המצב בפסק הדי� עצמו ובישראלמ

 .WIS ;לפי הנחייתואו באחר  שיכלול ג� מצב שהקרב� נוגעת בנאש� באופ�מוגדר בהרחבה 
STAT. § 940.225(5)(b)1.a (2006).הפרשה נדונה בתקשורת : Wendy Kaminer, Virtual Rape, 

THE NEW YORK TIMES, Nov. 25, 2001, available at www.nytimes.com/2001/11/ 
25/magazine/25RAPE.html ;ובאקדמיה :Tyler Patrick Lovejoy, A New Playground: Sexual 

Predators and Pedophiles online: Criminalizing Cyber Sex between Adults and Minors, 20 
ST. THOMAS L. REV. 311 (2008). 

דנינו בעברת את מלמד ואת , חוק הישראלי הנוכחי אי� קושי לשוני מיוחד להרשיע את סבחב  262
 לביקורת. דברבה� הורשעו בסופו של שאלו העברות , למעשה. מעשה מגונה בנסיבות מחמירות

 .חלק ה, 19ש "לעיל ה, "דיני העונשי� גולשי� באינטרנט"הרדו�  ראו
 .N.J.S.A.2C:13-6;  פיתוי ילדי� במטרה להיפגש לגביחקיקה ספציפיתג� רזי יש 'בניו ג  263
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 אי� צור� להוכיח שהגרימה �14מפחות  כשהקרב� ב� . ובלבד שהעבריי� גר� לחדירה,כלשהו

� ל,�14מהקרב� ב� פחות שכ, ויכול להגיעהעונש על העברה משתנה . איו�בכוח או בנעשתה 

ותיה גורמי� לקטינה לחדור באמצעות אצבעמצב ש מכסה 289סעי� , כלומר.  שנות מאסר12

יוצר קשר ע� קטי� או מנסה ליצור קשר ע� ביודעי� מי שקובע ש 288.3סעי� . לאיבר מינה שלה

יענש כמי שניסה לבצע י) וכדומה 289 ,261לפי סעיפי� ( לבצע את העברה העיקרית כדיקטי� 

 פורס� פסק 2014ביולי  ."לרבות בתקשורת אלקטרונית"היא יצירת קשר . את העברה העיקרית

 שהתחזה 60כב� אד� , )Shapiro( שפירו קליפורניה בעניי�בלערעורי� ת המשפט  ביהדי� של

לעתי� תו� שהוא ,  ועודדה לעשות כ� הציע לה דרכי� לאונ�,15ע� בת מקוו� יצר קשר  ו18לב� 

טענותיו החוקתיות נגד סעי� .  ימי מאסר�240שפירו נדו� ל. עצמו מאונ� במהל� שיחותיה�

  264.נדחו 288.3

שפורש כדומה , U.S.C. § 2422(b) 18, חוקי� המדינתיי� קיי� סעי� חוק פדרליה מלבד

 �לבצע זנות או מדינתי של קטיני� � ועוסק בשכנוע בי� בקליפורניה288.3בתכליתו לסעי

לא ברור לחלוטי� א� החוק חל על שידול לפעילות מינית ). sexual activity(פעילות מינית 

  265.מקוונת גרידא

. א הפללה ישירהוהבה עסקינ� ע� התופעה המכוערת שאמריקנית התמודדות  סוג נוס� של

) Indecent behavior with juveniles" (התנהגות מגונה ע� קטי�"נית� לאסור על , למשל

כפי ) Computer-aided solicitation of a minor" (פיתוי קטי� באמצעות מחשב"ובמסגרתה על 

מתק� ברה עצמאית של פיתוי ילד דר� האינטרנט או  או ליצור ע266,שנעשה בלואיזיאנה

) Enticing a child through use of the internet or other communication device(אחר תקשורת 

  . וכדומה267כמו באיידהו

שמצרי� חדירה , 1 בי� אונס בסעי�  מפריד�2003מאנגלי  ה�Sexual Offences Actג� ה

שכולל חלופה , 4בי� גר� פעילות מינית ללא הסכמה בסעי�  ל,באמצעות איבר המי� הגברי

 �Sexual Offences בג� בסקוטלנד גישה זו אומצה . שהקרב� מבצע את החדירה בעצמומפורשת 

Act 2009 ,דהיינו הנאש� מופלל בעברת מי� מפורשת שאינה אינוס.  

 
264  The People v. Shapiro, G048132 (Super. Ct. No. 11WF0999). 
 United :ומנגד; United States v. Fugit, 703 F.3d 248, 254 (4th Cir. 2012)  ראולגישות שונות  265

States v. Taylor, 640 F.3d 255, 260 (7th Cir. 2011). בקשת רשות ערעור בבית המשפט העליו� 
 'ס .)No. 12-10591, 2014 WL 210666 (U.S. Jan. 21, 2014)(: 2014האמריקני נדחתה בראשית 

18-1509Aסלחוק הפלילי המקומי באיידהו ו' R.S. 14:81.3לחוק בלואיזיאנה נוקט � לשו� דומה י
 . מפורשת שהחוק חל על שכנוע ופיתוי ברשתבקביעה, לאיסור הפדרלי

266  La. R.S. 14:81) האיסור הכללי (ו� La. R.S. 14:81.3) לפילהעמדה לדי� ). האיסור הממוחשב 
–State of Louisiana, Appellee v. J Whitmore, Appellant. Nos. 46,120 ראו. האיסור הממוחשב

KA, 46,121–KA, 46,122–KA, 46,123–KA, 46,124–KA, 46,125–KA)  4אושר עונש מאסר ב� 
ונדחה טיעו� חוקתי נגד , שני� לאד� שתקשר ע� שוטר שהתחזה לילדה וניסה להוביל לאוננות

 ).האיסור
267  Idaho Code § 18–1509A . ראו האיסורלפילהעמדה לדי�  State of Idaho, Plaintiff–

Respondent, v. Glass, Defendant–Appellant. No. 31422 ) 15אושר מאסר�העונש המרבי ,  שני
 ).לאד� נוס� שתקשר ברשת ע� שוטר מתחזה, כששלוש מתוכ� חובה, על העברה
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  סיו�

  כיצד נולדות תזות חדשניות. 1

 מורובטיוב ל"סמנכ ב,דנינוב, סבחבמבט ב .ה התביעתיתצמחה התזאשער מדוע רגע לפני סיו� 

שמסעיר את העול� בכלל , האינטרנט: נדמה שאת האישו� הולידה מציאות טכנולוגית חדשה

למטרות התאמה אנושית של הסביבה , הטכנולוגיה. שני עשורי�זה כהמשפט בפרט עול� ואת 

 ומנגד גור� 269,כזי בחיי הפרטהיא מסדיר מר.  יוצרת אפשרויות ומגבלות חדשות268,אנושיות

אתגרי� ואלה  270,)לצרכיהאותו ולחלופי� לרתו� (שעל המדינה להתמודד ע� השלכותיו 

כיו� ברור ,  א� בעבר נטע� שהאינטרנט מצדיק הדרה של המשפט המקומי271.חדשי� למשפט

 א� בעבר נטע� שהמשפט הפלילי נדו� להיכשל 272.שמדינות מסדירות את ההתנהגות שבו

 אמנ� עובד 274. היו� ברור שהדי� הפלילי עובד ג� ברשת273, ויש לחפש מודל חדש,טבאינטרנ

 שנולדו עבור ביטויי� מיתרגמי� בקלות למציאות איסורי� 275.א� לא בהכרח ערו� לכל סוגיה

חלק ניכר מהאיסורי� הפליליי� נחקק עבור מציאות פיזית ושעו� על ביטויי� , מנגד. מקוונת

  .שמכווני� לפיזיות

לנסות ולייצר תזות בכוחה , ות האוכפת נתקלת בהתנהגות שעליה לא חשב המחוקקכשהרש

 חקיקה הציעמנגד ל, היא יכולה. לעק� את הלשו� ולהתעל� מההיסטוריה החקיקתית, חדשניות

 
268  Joseph H. Sommer, Against Cyberlaw, 15 BERKELEY TECH. L.J. 1145, 1156 (2000); Arthur 

J. Cockfield, What is Legal Knowledge?: Towards a Law and Technology Theory, 30 MAN. 

L.J. 383, 384 (2004). 
269  LAWRENCE LESSIG, CODE – VERSION 2.0 121–137, 340–345 (2006). 
270  Joseph W. Dellapenna, Law in a Shrinking World: The Interaction of Science and 

Technology with International Law, 88 KY. L.J. 809, 881 (1999 / 2000) ;Cockfield , לעיל
 .386' בעמ, 268 ש"ה

 318, 315 ד שערי משפט" אבטחת מידע וחוק המחשבי�: משפט המכונה"מיכאל בירנהק   271
היש ). 2003( 354–353 ,353ו משפט וממשל " חופש הביטוי באינטרנט"יצחק זמיר ; )2006(

 .Frank H;התנגד בקצרה ובנחרצותאיסטרברוק ? "משפט ואינטרנט", לכונ� שדה חדש
Easterbrook, Cyberspace and the Law of the Horse, U. CHI. LEGAL F. 207, 208–209 (1996) .

 ; לסיג ניצבמהצד האחר. 268ש "לעיל ה, Sommer ;שיטתי ומשכנע, נרחבהתנגד באופ� סומר 
Lawrence Lessig, The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach, 113 HARV. L. REV. 

501, 502 (1999). 
 .162–158'  בעמ,96ש "לעיל ה,  הפשע המקוו�הרדו�  ראולסקירת הטיעוני� וטיעוני הנגד  272
 Susan W. Brenner, Toward a Criminal Law for Cyberspace: Distributed  ראוהרחבהל  273

Security, 10 B.U. J. SCI. & TECH. L.1 (2004); Susan W. Brenner, Distributed Security: 
Moving Away from Reactive Law Enforcement, 9 INT'L J. COMM. L. & POL'Y 11 (2005) ;

KOZLOVSKI ,טיעו� מרכזי במחקרו( 181ש "לעיל ה.( 
3782/12� "עע ;"יש להותיר מחו� לגדר, ב הוירטואליגישה של הדרת החוק והמשפט מ� המרח"  274 

פורס� ( השופט סולברג דינו של לפסק 24' פסאיגוד האינטרנט הישראלי ' יפו נ�א"מפקד מחוז ת
 .)24.3.2013, בנבו

275  � .השופט סולברג דינו של לפסק 30–25' פס, ש
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 שיאותתו 276יות חדשותוו או תיצור עברות ות למציאות החדשה ישנותשתתאי� עברות, חדשה

המשפט מפגר אחרי  "– היא מטפורה מוכרת ושחוקה. בדיוק על הסכנה הנובעת מהפרט

אינו הישראלי המחוקק ;  בנוגע לאינטרנט ולישראל המטפורה אינה קולעת277".הטכנולוגיה

 278.וכמעט שלא עדכ� את החוק כדי להתמודד ע� אתגרי האינטרנט, מפגר אלא רדו� או אדיש

  .סותמת יצירתיות התביעה –את הפרצות שלא צפה 

דר� , ימי� ספורי� לאחר סבח הואש� מלמד באותה תזה? "אש�"ט אולי לא האינטרנ

 לא למותר לציי� .�1990ב ו�1988בהאיסורי� הורחבו  כשהייתה קיימתטכנולוגיה זו . הטלפו�

קיומו של מדיו� ותיק שמאפשר התנהגות . שלמדיו� זה אי� זכר כשיקול בחוק או בהצעת החוק

כלשהו בחוק הישראלי למצב ) אחר(טות שיש פתרו� ות אינדיקציה עבור הפרקליי להיכולדומה 

  280. א� א� הפתרו� אינו ממצה את מלוא החומרה279,המתואר

להשערתי הדבר מתקשר לא לאתגר . בכל זאת ייתכ� שהאינטרנט קשור לתזה היצירתית

 ,מורובטי, ל" הסמנכ,דנינו, מלמד, סבח. הטכנולוגי שעורר אלא לאתגר הפדופילי שהעצי�

מבט .  לקטינות בנוגעלוהכ – חלק� ג� במעשי� מגוני�,  באינוסהואשמו וגברילובטמסוט 

להבדיל מעברות שראשית� קשר מקוו� וסופ� מפגש , "מי� טכנולוגי" בנאשמי� אחרי� בעברות

כ� נולדות תזות . ותנערבעברות מי� בילדות או בכול� הואשמו כמעט  חוש� ש281פיזי

 
 ;עבה ע� דמויות קטיני�בהפלילו צריכת חומרי תו, לאחרונה נזכר המחוקק בעול� הפשע המקוו�  276

: בש� הילד" אס� הרדו�  ראו לביקורת.32'  עמ,25.11.2014 מיו� ,2476' ה מס"תשעהח "ס
מאזני  " לחוק העונשי� והאיסור לצפות בחומר תועבה118 על תיקו� –שינויי� בהרגלי ההפללה 

 .)2015 (209 י משפט
277  Joel R. Reidenberg, Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules 

Through Technology, 76 TEX. L. REV. 553, 586 (1998); Michael L. Rustad, Private 
Enforcement of Cybercrime on the Electronic Frontier, 11 S. CAL. INTERDIS. L.J. 63, 86, 97 
(2001); Douglas Lichtman, The Economics of Self-Help and Self-Defense in Cyberspace: 

How the Law Responds to Self-Help, 1 J.L. ECON. & POL'Y 215 (2005) ;Sommer ,ש"לעיל ה 
, טאיגוד האינטרנ ;403' בעמ, 268 ש"לעיל ה, Cockfield; 1161, 1157–1154, 1149' בעמ, 268

הנהלת ' מ נ"חשבי� בע �5870/14 "בג;  השופט סולברגדינו של לפסק 23' פס, 274 ש"לעיל ה
תזה ל ,מנגד. )12.11.2015, בנבופורס� (השופט רובינשטיי�  דינו שללפסק ד "י' פס, בתי המשפט

 Robin Feldman, Historic  ראולפיה דווקא המשפט הוא שמשתנה בלי הר�שמעניינת 
Perspectives on Law & Science, 2009 STAN. TECH. L. REV. 1, sec 4–5, 84–90 (2009). 

אס� ; 19ש "לעיל ה, "דיני העונשי� גולשי� באינטרנט"הרדו�   ראובהרחבה בנוגע לעברות שונות  278
אפריל  (4, 228 הסנגור "דירה לבית המחוקקי�חדירה לחומר מחשב וח: מסע בי� רשויות"הרדו� 

2016(. 
: 1982–ב"תשמה ,)בזק ושידורי�( לחוק התקשורת 30 'סב" הטרדה במתק� בזק"כוונתי לאיסור   279

ליצור חרדה או להרגיז שלא , להטריד, להפחיד, המשתמש במתק� בזק באופ� שיש בו כדי לפגוע"
. מטריד בבזק אינו כמטריד פיזית:  קשור למדיו�הער� המוג� המסתמ�".  שני�3דינו מאסר , כדי�

 ).30.6.2005, בנבופורס�  (מדינת ישראל' הראר נ 10462/03פ "העברה והער� המוג� נותחו ברע
א� מבחינת ר� הענישה מסופקני א� הרשעה במעשה , העברות שתוארו ודאי קלות יותר מאינוס  280

 .שלוש–תיי�אחד של אינוס מרחוק תגרור עונש מאסר העולה על שנ
ל באתרי היכרויות ובחלל הפיזי וקיי� יחסי מי� ע� "לוגסי הואש� שהתחזה לקצי� בסיירת מטכ  281

 ולא, קבלת דבר במרמהבזיו� וב, הוא הודה והורשע בהתחזות לחייל. שש נשי� בגי� המרמה
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 282;פומבי דר� האינטרנט והטלפו�נית� לבצע מעשה מגונה וא� מעשה מגונה ב: חדשניות

 וכ� ג� תמונות עירו� של ילדות שהצטלמו 283,צילו� ילדי� עירומי� בי� יוצר חומר תועבה

בתכנת שיתו� שמאפשרת למשתתפי� אחרי� תועבה בצי והורדת ק 284;לבקשת הנאש�

  . וכדומה285 תועבה"פרסו�"להוריד� היא 

ופקני א� נראה בעתיד אישו� באונס מס. מאחורי היצירתיות התביעתיתלא הפמיניז� ניצב 

המהל� התביעתי אינו בא  .במרמה כשהקרב� הוא בגירה כדי להג� על האוטונומיה הנשית

בישראל שמוביל בגאו� את כתבי האישו� וזאת במאבק , אלא מתיעוב פדופילי� מדאגה לנשי�

 בית ; התביעה עמלה ליצור מבני� חדשניי�ת החורמה בפדופילי� במלחמ286.פשע מקוו�ב

, יש�,  והמחוקק שותק287,הציבור שש לראות פדופילי� מורשעי�; שש לאמצ�רוב המשפט ל

  .אדיש

 איני סבור שהוא 288.שרחוק מלהיות חדש, לאקטיביז� השיפוטי הפליליזהו ביטוי חד 

יכולה  שאלת הענישה הרצויה אינה ול�א. המעשי� שתוארו דוחי� ומצדיקי� עונש כבד. ראוי

אי� . ד לתייג סיפורי� כאלו כאונסואינטואיטיבית ולשונית קשה מא. סגרתוביל את שאלת המלה

עברייני של  של פדופילי� או תוויתהולמות רק כדי להדביק לה� לא להרשיע אנשי� בעברות 

נדרשי� כלי� וחשיבה . אי� בהכרח פתרו� בחוק הקיי� לניצול ילדי� ברשת. י�כבדמי� 

 ואלמלא 291,הפתרו� הראוי ביותרקיקה היא  ח290.חקיקה חדשה או לחלופי� 289מיוחדי�

 
, דמנג). 20.12.2005, פורס� בנבו(לוגסי ' מדינת ישראל נ 1818/05 )��שלו� י (פ" ת;באינוס

הביא ודאי ,  והסתיי� באונס ממשי אלי�"מקושרי�"מצב שהחל בשקר מקוו� ברשת החברתית 
, פורס� בנבו (אשתמקר'  מדינת ישראל נ21310�07�10 )'מחוזי חי (ח" תפראו. אישו� באינוסל

3.10.2011.( 
 )ת"פשלו�  (פ"ת; )8.2.2010, פורס� בנבו (מדינת ישראל' חיי� נ 7476/09 )א"מחוזי ת (פ"ע  282

 ).23.6.2011 ,פורס� בנבו (אדלר' מדינת ישראל נ 13384�02�09
 ).8.1.2008, פורס� בנבו(קורידו ' מדינת ישראל נ  6136/07 )א"תשלו� ( פ"ת  283
 .12 ש"לעיל ה, כה�פ "ע  284
 ).27.11.2011, פורס� בנבו (ברקאי' מדינת ישראל נ 46429�10�10 )'שלו� חי (פ"ת  285
 . לנאש� הנתפס כפדופילבנוגעההרחבה היא , 261 ש"לעיל ה, בעניי� מקסוול, ג� בארצות הברית  286
� מספר פעמי� דו" הפשע המקוו�" הקורס ורהכמ. ויעידו התגוביות בכל פרסו� על תפיסת פדופיל  287

, ע� פדופילי�) וזאת בניסוח מעוד�(יר  לצור� להחמבנוגעקל להתרש� מהקוצנזוס שיש , ספרתי
 .יהיו מעשיה� אשר יהיו

אס� ; )2012אפריל ( 86 ,15 עור� הדי�" מדוע הציבור והכנסת אוהבי� אקטיביז�"אס� הרדו�   288
תכליתו , על חיסיו� עור� די�: חיסיו� עור� די� וירטואלי? חיסיו� מרחוק או רחוק מחיסיו�"הרדו� 

 .)2015 (360–346, 305ט  ימשפט ועסקי�" וגבולותיו
 INTERNET CHILDABUSE– CURRENTRESEACH AND POLICY (Julia  ראוקוב� מאמרי� בעניי�ל  289

Davidson & Petter Gottschalk eds.,, 2010).  
, לעדכ� את החקיקה כדי להג� על ילדי� מהסכנות הטמונות ברשתקראה ר אבניאלי "השופטת ד  290

 ,סרנגה' מדינת ישראל נ 32318�06�10 )א"מחוזי ת (ח" תפראו. ו מספיקאינ� באשר החוק הקיי
 ).26.6.2012, פורס� בנבו( לדיו� והכרעה 3' פס

 Orin S. Kerr, Cybercrime's Scope: Interpreting “Access” and “Authorization” in השוו  291
Computer Misuse Statues, 78 N.Y.U. L. REV. 1596, 1603–1615 (2003); Beryl A. Howell, 
Real World Problems of Virtual Crime, 7 YALE J.L. & TECH. 103 (2004–2005); Charlotte 
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 עדכו� יביא את 292.שזהו הפתרו� הבנאלי רוחבו של האקטיביז� השיפוטי בישראל הייתי כותב

לאחר שיגבש . דעת המחוקק ולפני כ� יביא לגיבוש , בנוגע לסוגי התנהגות אלוהמחוקק דבר

 יות תביעתית בלתייגבש יסודות עברה מתאימי� שאינ� מצריכי� יצירת, יש לקוות, דעה

? "אינוס מרחוק". אינטואיבית ולצד� כותרת הולמת לסוגי ההתנהגות המופללי� החדשי�

? " מיני מרחוקפיתוי/ מיניעושק/ מיניניצול"? "בעילה מרחוק"? "אינוס במרמה מרחוק"

כל אלו כותרות ? "החדרה מרחוק במרמה"? " של ילדהחדירה/אוננות/גרימת בעילה"

 חדשמדובר בסוג : יש לכ� סיבה טובה. ה� אינ� אינטואיטיביות בעיניי, אודה, כרגע. אפשריות

זו איננה ,  בסוג כזהכשפוגשי�. הציבור והמילו�, סוג שלא צפו המחוקק, של התנהגות מכוערת

  294.ואולי ג� שעה לטרמינולוגיה חדשה 293,זוהי שעת ההפללה; שעת הפרשנות

  על השטחת האונס ועל העתיד לבוא: סיו�. 2

תזת האינוס מרחוק מאלצת אותנו  .הוצעה בראשית המאמרהגדרה ששובו ועיינו ב? הו אונסמ

אלו הנוגעי� לאינוס , רוב�ש, שעברו שינויי� רבי� ע� השני�, לשוב ולחשוב על דיני האינוס

 לראשונה זה זמ� רב היא מעודדת אותנו להרהר בדיני� הנשכחי�.  ביותרראויי�, הבסיסי

 ,התזה מזכירה לנו שג� ה� אינוס. האינוס במרמה והאינוס הסטטוטורי: והזנוחי� של האינוס

  .מקרה הטיפוסיהקילומטרי� הרחק מ, ניתני� להרחבה יצירתית, כעברות רבות, וג� ה�

. המסע אחר ההיסטוריה החקיקתית של האינוס מרחוק חוש� פערי� בי� תכניות למימוש

 בנוגעכמו אלו ש, נוגעי� לאינוס במרמה ולאינוס הסטטוטוריהצעות החוק ודברי ההסבר ה

 � נלקח למטרה ,מלהיות חדרחוק ש, התוצר שהולידו. היו ממוקדי� ותכליתיי�, 350לסעי

 ה� 295.פערי� כאלו אינ� רצויי� א� ג� אינ� נדירי�. שהמחוקק לא היה מדמיי� אפילו ניסה

ר במקו� שבו מילותיו אינ� תחומות שעוצ, ממחישי� יפה את מוגבלותו של שלטו� המחוקק

 
Decker, Cyber Crime 2.0: An Argument to Update the United States Criminal Code to 

Reflect the Changing Nature of Cyber Crime, 81 S. CAL. L. REV. 959, 995–996 (2008). 
להחיל את החוק הפלילי הנוגע למקו� הימורי� על האינטרנט ג� נכונו שופטי� סולברג ופוגלמ� ה  292 

על השימוש בצדדי� נסבה המחלוקת ביניה� .  שיתאי� למציאות המקוונתבאופ�ללא עדכו� החוק 
� .274 ש"לעיל ה, איגוד האינטרנט פרשת `שלישיי

, ליאס תיארה כיצד הצליח הפמיניז� להביא להכרה בהטרדה מינית כנזק משפטי ייחודישמ  293
כשלפני אמצע שנות השבעי� של המאה העשרי� המונח הזה לא היה כלל בשימוש באוצר 

צלחה בעיניי זו דוגמה מצוינת לה. 810–801' בעמ, 87ש "לעיל ה, Chamalias `לי� המקובליהמ
 . ג� בישראל חדשהתוויתביצירת 

: זכתה לש� חדש, בעיקר בי� מכשירי� ניידי�, התופעה של שליחת תמונות מיניות מפורשות  294
שהולכת , יצרה הפללה קונקרטית, כשמערבת תמונות קטיני�, תופעה זו). sexting ("סקסטינג"

 ,Clay Calvert ראו.  הבריתניתוח של חוקי סקסטינג במדינות רבות בארצותללסקירה ו. ומתרחבת
Kara Carnley Murrhee, Jackie Marie Steve, Playing Legislative Catch-up in 2010 with a 
Growing, High-Tech Phenomenon: Evolving Statutory Approaches for Addressing Teen 

Sexting, 11 U. PITT. J. TECH. L. & POL'Y 1 (2010). 
שלו� (פ " תראו. בניגוד גמור לדברי ההסבר בהצעת החוק, ה בפרסו� חומר תועבההרשע, למשל  295

, 2639לעומת הצעת חוק ; )8.1.2007, פורס� בנבו (פוקסמ�' מדינת ישראל נ 3555/05) ת"פ
 .466' בעמ, 1997–ז"תשנה
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אינ�  שגבולותיה ,מותירות לרשויות האכיפה מרחב תמרו� בש� פרשנות תכליתיתוהיטב 

  . ואולי אינ� קיימי�נראי�

 להביא ילדה להחדיר חפ� לאיבר מינה ואפשר להביא נית� ? לאנוס אד� מרחוקנית�הא� 

? הא� יש לדי� הפלילי כלי� למלחמה. ודאי? הא� ראוי להילח� בכ�. אישה לעשות כ� במרמה

טובת מבחינת הגינות כלפי נאש� ומבחינת , אינה כלי מתאי�דהיו� עברת האונס . בהחלט

ובכ� השטיח , עברות שבמהות� ה� בעילה אסורהע�  האונס הבסיסי אתהמחוקק כר� . הציבור

ו� עברת  בבקשה לכרו� לת,ה צעד נוס� בכיוו�תהתביעה עש 296;את עברת האונס והוזיל!

בבית וא� תתקבל , תשוב ותעלה התזהא�  297.האונס התנהגות שבמהותה היא תקשורת מזיקה

 תקבל א� ת298;לא מ� הנמנע שנראה פיחות ברמת הענישה שעלול לחלחל הלאה, המשפט

זה לא בעינינו א�  299.והסטיגמה הכרוכה בו תתרכ�, הפרדיגמה של האונס תשתנה, בציבור

  .אז זה פשוט לא זה, וא� זה לא בדיוק זה ,שזה פשוט לא אונסאפשר , "רגיל"חמור כאונס 

ליצור הדר� הראויה היא , ערכי� מוגני� וחומרה, באי� עברות מתאימות מבחינת יסודות

 יסודות שנבחרו להתמודד ע� הסכנה החדשה וכותרת שתתאר במדויק בעל, איסור חדש

התפתחות . עדר הסכמהיחר מכ� ג� הלא; בעבר אונס היה רק כפייה פיזית. ובהגינות את הסכנה

,  עברת האונס היא השטחת האונסע�כריכת האינוס במרמה והאינוס הסטטוטורי . זו ראויה

 אותנו עוד יותר מהפרדיגמה הציבורית או רעיו� האינוס מרחוק מרחיק. טשטושו ועמעומו

 
עונש אחיד לג� א� יש המבקשי� לאחד את כל מקרי הבעילה הלא מוסכמי� לכותרת יחידה ו  296

' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Byrnesו השו. ה והיא מוצדקת לטעמיייררכייבמשפט הפלילי יש ה, מרתובחו
299–300. 

) trivialization(הוזלת : פאלק התייחסה לעלות אפשרית להרחבת דיני האונס לכלול אונס במרמה  297
 שכתבה שהפללת אונס ,תה לברגרהיא הפנ. האונס האלי� לנוכח הבדלי החוויה או האיכות

 Vivianראו . כבוד ושוויו�, במרמה תגרע מחומרת האונס ולועגת למאמצי נשי� להשיג אוטונומיה
Berger, Not So Simple Rape, 6 CRIM. JUST. ETHICS 69, 76–77 (1988) . את �אחרי� מתארי

�רי� שג� מי� שהושג יש שאומ, מנגד. רצח רוחני, האונס האלי� כשלילה מוחלטת של הקיו
ג� , א� שהנזק אינו זהה באיכות החווייתית כמו אונס אלי�.  לגרו� נזק פיזי ורגשייכולבמרמה 

�. 144–143' בעמ, 80ש "לעיל ה, Falk, Rape by Fraud ראו. הקרבנות פה סובלי� ויש להכיר בכ
 על הטענה בדבר הפחתת ,)בעקבות טמקי� (520' בעמ, 151 ש"לעיל ה, 'ראו ג� את דברי פוג�

והצעת טמקי� לייצר מדרגות  ( להחלת עברת האונס ג� בתו� נישואי�בנוגע, ערכו של הפשע
 .)חומרה שונות לאונס

בתזה המשפטית של ) קצר( דיו� הכללשראשונה היא ה) 9 ש"לעיל ה (דנינוהחלטת המעצר בעניי�   298
מעשה לחש חוסר פרופורציה בי� העברה א�  ,השופט שפירא נטה לקבלת התזה. אינוס מרחוק

והציע לחתור לכ� שהעונש שיוטל בסו� יותא� לטיב המעשה כדי להשיג את הפרופורציה 
. שה אונסאפשר שהדואליות הזו מרמזת שהשופט אינו של� ע� הנטייה לכנות את המע. הנדרשת

לא בגי� הנסיבות הייחודיות אלא בגי� האופ� החדש א� " אונס מינורי"א� אנו חשי� שמדובר ב
 .אפשר שתחושה זו מלמדת שלא באונס עסקינ�, בוצעה העברהבו הכללי ש

על מעשה , חר� תחולתה הלשונית, ארז להחיל את עברת הרצח�לאחרונה סירבה השופטת ברק  299
ה� מטעמי פרשנות חוקתית וה� מטעמי החשש לפיחות , טיגמה כאמורשלדעתה אינו ראוי לשאת ס

העונשית והחברתית של עבירת הרצח , חומרתה המוסרית. "בקלונה המוסרי של עברת הרצח
, 62, 42' פס מדינת ישראל' טמטאווי נ 6026/11פ "ע ראו. "מחייבת כי לא נפרו� את גבולותיה

66 ,81)  � .)24.8.2015, בנבופורס
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. ת מבעבר פחו אומר לנומשפט זה –" פלוני הורשע באונס "300.המשפטית של האינוס הבסיסי

א� יגיד . המשפט יגיד עוד פחות בעתיד, א� נתייג כאנס כל מי שמסכ� אוטונומיה נשית מינית

המינוחי� והאיסורי� , עושר� של השפה. יל� כוחו התקשורתי של הדי� הפלילי ויאבד, פחות

 אחרת ;של המשפט חשוב להבחנה מושגית ועונשית בי� צורות שונות של פגיעה באותו ער�

לכ� יש .  של עברות יסוד גמישותקט�סל את חוקי העונשי� ולהחליפ� במספר אפשר לח

  301.מחיר כבדא� ג� , יתרונות

הא� . שיאזו אינה ידועה ל.  מה שחשוב אינו דעתי אלא דעתו של המחוקק בנושאול�א

מצד " אינוס"הא� היה קורא לכ� ? המחוקק היה מפליל אוננות מרחוק בי� שני בגירי� שקרני�

. נדרשת הכרעה ערכית מפורשת. וזו הנקודה, איני יודע. מסופקני? מצד האישה" מגונה"הגבר ו

אי� מענישי� דר� היקש או . בית המשפט אלא המחוקקהתביעה ו המתאי� להכריע אינו ר�הגו

כחלק ,  על הנורמה הפלילית להיות בהירה302.אנלוגיה במה שלא אסר החוק בבירור ובמפורש

גע האיסור של אינוס במרמה למשל אינו בהיר א� בחלל  כר303.מחוקיותה וחוקתיותה

א� , ייבוא שכזה צרי�.  ייבואו לעול� המקוו� הופ� את מעט בהירותו לווירטואלית304;הפיזי

 מבחינההתזה התביעתית אינה . ידי המחוקק ובהבנת השלכותיו האפשריותבלהיעשות , בכלל

מסופקני א� , ל פדופיל שהורשעוא� שהציבור ודאי ישוש לשמוע ע, בי� קטינות לבגירות

 תסתיי� באישומי� 30ו לאחר שתקשורת מינית בי� שני שקרני� בני הציבור והמחוקק יעלז

  .ובמעשה מגונה במרמהבאינוס במרמה 

להבחי� בי� ראוי לא . נית� להרשיע רק גברי� באונס במרמה ובאונס סטטוטורי �2016 נכו� ל

אי� .  א� זה החוק כיו�,ה לבגירה השוכבת ע� ילדרמאי� לרמאיות ובי� בגיר השוכב ע� ילד

בגי� תקשורת באונס ולאפשר הרשעת גברי� וילדי� הקלוקל להרחיב את הפער המגדרי 

; איני מערי� שהתביעה תאשי� גברי� באונס במרמה מרחוק של בגירה, כאמור. מרחוק

שי� ולהשתמש  לעודדה להמי�אאול� . י בגי� אונס עצמ13ובוודאי לא תעמיד לדי� בנות 

 לכיוו� שאינו מי ערב שלא יגיע התובע שיחליט שהגיעה העת לחדש הלכה. במבני� יצירתיי�

 העמדה לדי� במצבי� שכאלו תישע� על המבנה שהרכיבה התביעה הפע� ותהא 305?פדופילי

 
אינוס " יור� רבי�  ראועל זילות האונס ופיחותו, ורת קצרה על החלטת התביעה להעמיד לדי�ביקל  300

  ראוובקיצור נמר�; �www.haaretz.co.il/opinions/1.1601811 זמי� ב, )27.12.2011 (האר�" החוק
-�www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lזמי� ב, )YNET) 27.1.2012" ?היכ� הפיקוח"רו 'בועז סנג

4181043,00.html. 
 .)2003 (165 ג עלי משפט!" ?פרשנות מרחיבה בפלילי�"רו 'בועז סנגהשוו  301
 77/64פ "ע; )1954 (819, 785) 1(ד ח"פ, ש"היועמ' מרכז זמני לתחבורה נ, ד"אש 53/54פ "ע  302

) 2(ד כז"פ, מדינת ישראל' רוס נ 205/73פ "ע; )1964 (81, 70) 2(ד יח"פ, ש"היועמ' ברנבלט נ
365, 372) 1973.( 

, בנבופורס� (יה ' לפסק די� השופטת פרוקצ20' פס, אלו� הפיקוד' ואנונו נ �6358/05 "בג  303
12.1.2006.( 

 .73ש "לעיל ה, לייסט  304
לעיל , סטרול עניי�  ראולאישו� נדיר ולהרשעה במעשה מגונה בבגירה בגי� שליחת סרטו� מיני  305

 .257 ש"ה
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בהקשר אלמוני שנושא ח� יצירתי מי שבוח� את תקפותו של מבנה פלוני . תֵקפה באותה מידה

שלא , עלול לקו� מחר בהקשרי� פלמוניי�יצירתי  נא בחשבו� שאותו מבנה יאיב, בעיניו

אינה צריכה להיעשות , פרדיגמת אונס חדשה,  הפללה באינוס מרחוק.בהכרח יישאו ח� בעיניו

  .ביזמת תובע ובבית המשפט

 או שמא דווקא ,הא� העמדה לדי� בגי� אינוס מרחוק מגשימה את דיני האונס ומטרת�

התזה התביעתית אינה מגשימה כראוי את  ?בתכלית� או במבנ�, ות בלשונ�חושפת חולש

מסקנה זו אי� פירושה שמבצעי . תכלית� של דיני האונס וחושפת חולשות מבניות בעברה

א� שג� כזאת , ואי� פירושה שלבעיה שזוהתה אי� פתרו�, מעשי� כאלו יצאו פטורי� בלי כלו�

 בתוויתאד� בו לא יזכה יק לחשוש ממצב ש הגיעה העת שמערכת המשפט תפס306.ייתכ�

האקטיביז� התביעתי ותתחיל לתהות שמא , עונש שתחושת הבט� שלנו מבקשת להשית עליובו

, בת והולכתאונס מתרחכשעברת ה. והשיפוטי במשפט הפלילי הרחיקו לכת יתר על המידה

, כאנסי�שפלי�  ל כדי לתייג פדופילי�והכו,  ראוי אחרלאי אחד נסמ� על מבנה מקרכשמבנה 

ההיסטוריה של עברת .  ולכל הטוב שהוא משק� ומקד�קרו� החוקיותמצטמצמת מחויבותנו לע

מתכתב ע� בית המשפט העליו� ומנסה לסייע בפתרו� בעיות שהאונס מראה שוב ושוב מחוקק 

 וסירוב לפתר� בבית המשפט לטובת בלי הצבעה על בעיות.  בית משפט זהשעליה� הצביע

הא� צרי�  .יתמיד המחוקק הישראלי בתרדמת האינטרנט, בור ונגד הפרט הנאש�התביעה והצי

תו� שימוש ציני , של הנאה והנעה מרחוק, לתת מענה הול� להתנהגות שתופסת תאוצה בחברה

במענה לפי : חד וחלק כ�? בגופ� של נערות וילדות שבא לספק את הנאש� ולסייע לו בביצוע

. משפטיותלא בצורות הסדרה ; דכו� של החוק לעתיד לבואבתיקו� ובע; והברורהחוק הקיי� 

אינוס� יחדיו של שלוש הוראות חוק אינו ; גברי�על על ילדי� ו, ראוי להג� על ילדות ועל נשי�

 .הפתרו�

 
נדחתה ,  מהראוי בגי� הסדר שאושרבהרבה קלמצאה עצמה מערכת המשפט במצב של עונש כש  306

לסטות מכללי סדר הדי� אי אפשר היה שמשו� , פה אחד עתירת הקרב� לפתוח את התיק מחדש
היה תוק� , גרוניס חת� את פסק דינו וכתב שאילו היה מקבל את העתירהדאז הנשיא . הפלילי

� המשפטי היוע' גרינשפ� נ �681/12 " בגראו. ”hard cases make bad law“: לאמרה המפורסמת
 אבל ,מקרי� קשי� יוצרי� משפט גרוע: ואוסי�. הנשיא צדק). 19.9.2012, בנבופורס�  (לממשלה

 � . להוביל לחוק טוב יותריכולריסו� שיפוטי בה
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  נספח

כנספח ראו טבלה המבקשת לשק� הבדלי פגמי� בהסכמה בי� סוגי אינוס בראי ההבדלי� 

רמה שונה על ולאותת על ערכי� שוני� ו,  פגיעות בקניי�בפגמי� בהסכמה בי� סוגי� שוני� של

.  ולא אתיימר לדייק ולמצות,דושאלת הערכי� המוגני� בכל עברה מורכבת מא. של פגיעה

  .מטרתי להמחיש דמיו� ושוני ולעורר מחשבה

  
  עושק  גנבה  מרמה  סחיטה  שוד שוד אלי�  

: א� יש  נדרסת הסכמה
  ,מדעת

 לא חופשית

  ,מדעת
 לא חופשית

  ,ופשיתח
  לא מדעת

בלתי   אי� בכלל
  מיושבת

ערכי� 
נפגעי� 
 בפועל

+ קניי� 
שלמות הגו� 

 אוטונומיה+ 

, קניי�
 אוטונומיה

  +יושר  אוטונומיה
לרוב: משתנה

  קניי�

+ הגינות   קניי�
: משתנה

 לרוב קניי�
ערכי� 
בסיכו� 
ורמת 
 הסיכו�

שלמות הגו�   
�  ,והחיי

 רמה גבוהה

�: משתני
, קניי�
גו� , פרטיות

  עודו
 רמה גבוהה

סדר ציבורי   
וביטחו� פיזי 

בשל תפיסה (
�רמה , )על ח

  בינונית

  

              
אונס   

  307אלי�
אונס בחוסר  אונס במרמה סחיטה מינית אונס בסיסי

  הכרה
אונס 

 סטטוטורי
  ,מדעת לא חופשית  נדרסת הסכמה

 לא חופשית
  ,חופשית

  לא מדעת
בלתי   אי� בכלל

  מיושבת
ערכי� 
נפגעי� 
 בפועל

נומיה אוטו
+ מינית צרה 

שלמות הגו� 
/)�  )חיי

אוטונומיה 
 מינית צרה

אוטונומיה 
  מינית

  +יושר 
אוטונומיה 
 מינית רחבה

אוטונומיה 
 מינית צרה

 �+ פטרנליז
�  תו

ערכי� 
בסיכו� 
ורמת 
 הסיכו�

,שלמות הגו�  
 רמה משתנה

� מגווני
  

 ,שלמות גו�  
רמה משתנה 

בשל (
אמו�; )יקיצה

  מקצועי

  

  

 
,  מבחינה ערכית.זי ולא להביע עמדה שיפוטית ערכיתבאה לתאר הפעלת כוח פי" אלי�"המילה   307

השיח הערכי נוטה להשטיח את מונח . הוא אלי�) וכל שוד ואולי כל פשע(ברור שכל אונס 
 ".שליליות"ולהשוותו ל" אלימות"ה


