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כדור השלג הפלילי והניסיון הבלתי-צליח להציב גבולות 
לעבירת המעשה המגונה – מפיזי לווירטואלי, מאוביטר 

לרציו, מבושה להודאה 
בעקבות ת"פ גולדשטיין* 

אסף הרדוף**

א. מבוא

אדם שניהל שיחות מיניות עם שוטרת שהתחזתה לילדה הואשם 
בביצוע ניסיון למעשה מגונה בילד, ניסיון לגרם מעשה מגונה בילד 
וניסיון להטרדה מינית. ההגנה, בייצוג הסנגוריה הציבורית, הודתה 
בעובדות האישום אך טענה שאינן מבססות את עבירות המעשה 
המגונה, אלא רק את עבירת הניסיון להטרדה מינית. התביעה מנגד 
טענה שהדברים כבר הוכרעו ושמדובר בעבירות מובהקות. בקיץ 
2017 שופט שלום, בפסק דין קצר מאד, קיבל את עמדת התביעה. 
הוא הפנה לפסיקה של בית המשפט העליון בנוגע למעשה מגונה 
ללא מגע ולפסק דין מחוזי אחד, ומצא שהערכאות הגבוהות הביעו 
עמדתן, שגם שיח מקוון או שיח טלפוני יכולים לגבש את עבירת 
המעשה המגונה.1 בפרטו את ההתכתבות המינית קבע השופט 
שתוכן כה בוטה בין בגיר לבין מי שהציגה עצמה כנערה הינו בבירור 
ניסיון למעשה מגונה, ושהדברים שנועדו להניע את ה"נערה" לגעת 
בעצמה מהווים ניסיון לגרם מעשה מגונה.2 לבסוף דחה טענות הגנה 

על ריבוי האישומים, התנהלות הסוכנת ועוד.3

מאמרי יבקר את פסק הדין במספר רבדים. האחד יעסוק בהתרחבותה 
של עבירת המעשה המגונה. השני יעסוק באופן שבו אמרות אוביטר 
והנמקות של הרשעה.  והנמקות ענישה הופכות לאמרות רציו 
השלישי והאחרון יעסוק בקצרה בממד הביוש )שיימינג( שמאפיין 
את ההליך הפלילי בעניינים כגון דא, כאשר בסיומו אחבר את שני 

הרבדים הקודמים אליו.

ב. מפיזי לווירטואלי – מעשה מגונה, עבירה ללא 
גבולות

ב.1 סקירה

חוק העונשין, התשל"ז-1977 )להלן: חוק העונשין( מגדיר מעשה 
מגונה בסעיף 348)ו( כ"מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". 
סעיף 348 אוסר מעשה מגונה ברמות ענישה שונות. סעיף קטן ג הוא 
החלופה הבסיסית של המעשה המגונה: מעשה מגונה באדם שלא 
בהסכמתו. סעיפים קטנים א ו-ב הם החמורים מכל ועניינם - מעשה 
מגונה הנשען על נסיבות שונות המתוארות בסעיף 345, עבירת 
האינוס. סעיף 349 משלים את תמונת המעשה המגונה ויוצר עבירה 
נפרדת וקלה יותר של מעשה מגונה בפומבי, הכוללת מופע בסיסי בן 
שנת מאסר ומופע מוחמר בן שלוש שנות מאסר כשהקרבן בן למטה 
מ-16 שנה. להבדיל מעבירות המין האחרות, הסובבות סביב איבר 
או איברים מסוימים בגוף הקרבן, ובאופן טיפוסי גם איבר מסוים 
בגוף העבריין,4 עבירות המעשה המגונה אינן מזכירות את גוף האדם 

כלל. ניתוקן הפורמלי מהגוף יוצר פוטנציאל הרחבה ועמימות. 

פקודת החוק הפלילי, 1936, יצרה ארבע גרסאות לעבירת המעשה 
המגונה: "מעשה מגונה בכוח", "מעשה מגונה שלא בכוח", "מעשה 
מגונה הנעשה בילד", ו"מעשה מגונה בפומבי". תחת הפקודה פירש 
בית המשפט העליון בהרחבה את המונח "מעשה מגונה" והרשיע הן 

כשהמניע המיני היה ברור5 והן כשברור שלא היה מניע כזה.6
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7  ס"ח תשל"ז מס' 864 מיום 4.8.1977 עמ' 226.
8  ע"פ 616/83 פליישמן נ' מדינת ישראל, פ"ד לט)1( 449, 453–454 )1985(.

9  הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 26(, התשמ"ו-1986, ה"ח 302, בעמ' 306–307.
10  חוק העונשין )תיקון מס' 22(, התשמ"ח-1988, ס"ח  62.

11  חוק העונשין )תיקון מס' 30(, התש"ן-1990, ס"ח 196, בעמ' 197.
12  הסעיף המוצע עסק ב"תקיפה מינית", ולא כלל הגדרה פורמלית ל"מעשה מגונה", אך השתמעה ממנו תפיסה לגבי "תקיפה מינית". לצד זאת, הוצעה עברת "מעשה 
מגונה", המקבילה למעשה המגונה בפומבי, והיא לא הגדירה "מעשה מגונה" אלא הותירה דרישה לקיומם של "מעשה מגונה" ושל כוונה מיוחדת לצדו: הצעת חוק 

בעונשין )תיקון מס' 33(, התש"ן-1990, ה"ח 223, בעמ' 225–226.
13  ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 226; ס"ח תשס"א מס' 1794 מיום 2.6.2001 עמ' 408; ס"ח תשס"ד מס' 1911 מיום 23.11.2003 עמ' 18; ס"ח תשע"ב 

מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 446; ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 718.
14  ע"פ 6269/99 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד נה)2( 496, 501–507 )2001(.

15  ע"פ 6255/03 פלוני נ' מדינת ישראל פ''ד נח)3( 168, 176–177, 180–181, 184, 187 )2004(.
16  ע"פ 9603/09 פלוני נ' מדינת ישראל פס' 12–14 לפסק דין השופט ג'ובראן )פורסם באר"ש, 27.9.2011(. עתירתו לדיון נוסף נדחתה בידי הנשיאה ביניש: דנ"פ 

7457/11 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם באר"ש, 26.2.2012(.
17  ע"פ 9012/08 פלוני נ' מדינת ישראל פס' 8 לפסק דין השופט הנדל )פורסם באר"ש, 23.1.2012(.

18  ע"פ 2281/09 פלוני נ' מדינת ישראל פס' 41 לפסק דין השופט מלצר )פורסם באר"ש, 16.4.2012(.
19  ע"פ 7725/11 פלוני נ' מדינת ישראל פס' 33–34 לפסק דין השופט ג'ובראן )פורסם באר"ש, 24.1.2013(.

20  ת"פ )שלום ראשל"צ( 2225/07 מדינת ישראל נ' ליאור )לא פורסם, 25.6.2008(.
21  ת"פ )שלום כ"ס( 5503-02-10 מדינת ישראל נ' פלוני, פדאור 11)95( 433 )2011(.

22  ע"פ )מחוזי ת"א( 7476/09 חיים נ' מדינת ישראל, תק-מח 10)1( 17517 )2010(; ת"פ )שלום פ"ת( 13384-02-09 מדינת ישראל נ' אדלר, פדאור 11)7( 625 
)2011(; ע"פ )מרכז( 9584-01-12 לינג נ' מדינת ישראל )טרם פורסם, 3.10.2012(; ת"פ 12897-10-11 מדינת ישראל נ' סטרול )טרם פורסם, 20.12.2012(.

עם לידת חוק העונשין נקבעו עבירות מקבילות של מעשה מגונה, עם 
שוני מועט: "מעשה מגונה בכפייה", "מעשה מגונה שלא בכפייה", 
"מעשה מגונה בקטין", ו"מעשה מגונה במקום ציבורי".7 ב-1985 
המשיך בית המשפט העליון את הקו המרחיב והרשיע במעשים 
מגונים רופא שרשיונו בוטל וחרף זאת המשיך בטיפולי עקרות. 
בדעת רוב כתב השופט גולדברג שכאשר תקיפה הנה מגונה במובהק 
כשלעצמה, אין הכרח בהוכחת מניע מיני כדי להחיל את העבירה, 

ודי להראות שאין טעם כשר בפעולה.8 

בהצעת חוק מ-1986 הוגדר מעשה מגונה כ"נגיעה מכוונת של איבר 
מוצנע של אדם בגופו של זולתו או נגיעה מכוונת כלשהי של אדם, 
אף על ידי חפץ, באיבר מוצנע של זולתו, והכל לשם גירוי מיני או 
לשם ביזוי, ואחת היא אם האיבר המוצנע היה חשוף או לבוש".9 
ההצעה לא התקבלה. תיקון 22 לחוק העונשין יצר בסעיף 348 לחוק 
העונשין מקבילה למעשה המגונה בכפייה, "תקיפה מינית". היא 
נוסחה כתקיפה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני, ואפשרה עונש 
שלוש שנות מאסר, וחמש כשהקרבן בן למטה מ-16. סעיף 349, 
שכותרתו הייתה "מעשה מגונה", יצר מקבילה למעשה המגונה 
בפומבי, ואפשר אף הוא להטיל עד שלוש שנות מאסר.10 תיקון 30 
לחוק העונשין המיר את עבירת התקיפה המינית בעבירת המעשה 
המגונה והוסיף לה רבדים מגוונים: מעשה מגונה בסיסי, שדינו שלוש 
שנות מאסר; ולצדו מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, השעון על 
עבירת האינוס, ומעשה מגונה בהסכמה בנסיבות של ניצול מערכת 
יחסים מיוחדת. לראשונה הוגדר "מעשה מגונה" בחקיקה. מאז 
ועד היום מוגדר מעשה מגונה כ"מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי 
מיניים".11 בעבר היה זה רכיב של כוונה מיוחדת שהצטבר לרכיב 
ההתנהגותי; והנה כעת, עם תיקון 30, הפך לרכיב ההתנהגותי 
עצמו.12 תיקונים נוספים, שלא שינו את הגדרת המעשה המגונה, 
יצרו לה גרסאות שונות המתכתבות עם עבירת האונס ועם עבירות 

מין חדשות.13 

מגמת ההרחבה הפסיקתית נמשכה. שוב נקבע שגם תקיפה שלא 
לסיפוק יצר המין מאפשרת הרשעה, ושאת הכוונה המיוחדת הנדרשת 
לעבירה ניתן להסיק גם מהלכת הצפיות, שתוחל כדי להגשים את 
מטרות האיסור "להגן על שלמות גופו, על צנעת פרטיותו ועל כבודו 
של האדם".14 הלכת הצפיות הוחלה שוב בהמשך, תוך ציון שבעבירה 
זו קיימת "זרימה בין היסוד הנפשי לבין היסוד העובדתי" והטעמה 

שהעבירה מגנה על כבוד הקרבן, פרטיותו וצנעתו.15

תחת הנוסח דהיום, הרשיע בית המשפט העליון במעשה מגונה 
באדם ללא מגע, בקובעו שנאשם שצילם קרבנות בלתי-מודעים ואף 
סיפק את עצמו הפך אותן בעל כורחן למושא לסיפוק תאוותו המינית 
ופגע באוטונומיה שלהן על גופן, בפרטיותן ובצניעותן.16 לאחר מכן 
נקבע שהצגת תמונת אישה בהלבשה תחתונה לילדים, הצעה מינית 
וחשיפה עצמית לילדים, ללא מגע בהם, מהוות מעשה מגונה באדם 
לפי סעיף 17.348 עוד נקבע שמעשה אונן ואחיזה במתלוננת וניסיון 
להוריד את חולצתה מהווים מעשה מגונה באדם, להבדיל מניסיון 
גרידא.18 לבסוף נקבע שחשיפת איבר מין בפני ילדה הינה מעשה 
מגונה בה )348( ולא בפניה )349(, משום היותה מושא הגירוי המיני 
של המעשה: היסוד "באדם" פירושו מעשה מגונה בקשר לאדם 

פרטני.19

סובבת  המגונה  עבירת המעשה  הנוכחית של  מגמת ההרחבה 
סביב המעשה המגונה הטכנולוגי, בעיקר המקוון. תזות הגנתיות 
קודמות שנדחו עסקו למשל בקיום היבט מיני אובייקטיבי במעשה 
ובשאלת המגע, אך לא עסקו בתחולת העבירה בעולם האינטרנט. 
אולם נאשמים שונים הועמדו לדין, הודו והורשעו בביצוע מעשה 
מגונה כזה.20 אחרים הציגו קריאות תיגר משפטיות או עובדתיות. 
קריאת התיגר המשפטית היחידה שהתקבלה הייתה בזמן שביתת 

הפרקליטות.21 מרבית התזות ההגנתיות המשפטיות נדחו.22
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23  כך הדגישה קמיר, אולי היחידה שכתבה מאמר ישראלי בנושא, לפני כעשור: אורית קמיר "משפט, חברה ותרבות בפרשת חיים רמון: ניתוח עברת 'מעשה מגונה', 
מוסכמות חברתיות רלוונטיות והצעת 'החוק למניעת כפייה מינית'" המשפט יג 289, 295 )2008(. קמיר התעמקה בעיקר בטיעון פמיניסטי-חברתי ופחות בדוקטרינה 

הפלילית.
24  ראו עניין פלוני, לעיל ה"ש 17, פ' 8.

25  לעברה זו ראו: אסף הרדוף "בשם הילד: שינויים בהרגלי ההפללה – על תיקון 118 לחוק העונשין והאיסור לצפות בחומר תועבה" מאזני משפט י 209–255 )2015(.
26  כך גם התוצאה בשטח: למשל ע"פ 2281/09, לעיל ה"ש 18.

27  להרחבה ראו אסף הרדוף "מעשה מגונה במשפט פלילי" )טרם פורסם(.
28  טיעון הגנה כזה התקבל בבית המשפט העליון: ע"פ 10733/08 גולדבלט נ' מדינת ישראל פס' 111 )פורסם באר"ש, 17.2.2011(.

ב.2 ביקורת אקדמית

חרף חשיבותה, עבירת המעשה המגונה כמעט ולא זכתה בניתוח 
אקדמי.23 מבט ביקורתי מעלה, שלאורך השנים איבדה העבירה את 

גבולותיה המהותיים.

הבעיה החקיקתית העיקרית נוגעת להגדרת היסוד "מעשה מגונה". 
אינם מסתפקים  העונשין, בשונה מענפי משפט אחרים,  דיני 
במעשים, ודורשים בנוסף רובד הכרתי ורצוני מתאים. בעבירת 
מוגדר   – בעבירה  היחיד  הרכיב ההתנהגותי  המגונה,  המעשה 
באמצעות יסוד נפשי. נפשו של הפרט, בתוספת ביטוי חיצוני לה – 
כל ביטוי שהוא, מייצרת מעשה מגונה: "במקרה שמתקיים אלמנט 
של מיניות גלויה ומעשי הנאשם ייחשבו לא הגונים, לא מוסריים ולא 
צנועים, די יהיה באלמנט המיניות – ללא צורך בקיומו של מגע פיסי, 

ואף אם הקורבן לא היה מודע לביצוע המעשים בעת עשייתם".24

לצד הבעיה הדוקטרינרית, עולה קושי מהותי. "מעשה מגונה" מכסה 
גם הוויות פליליות חמורות יותר, המתוארות בעבירות מין אחרות, 
כאונס, בעילה אסורה, מעשה סדום ועוד. מנגד, גם עבירות קלות 
יותר נבלעות בה. הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, 
התשנ"ח-1998, עשויה להיחשב כמעשה מגונה. הטרדה מינית 
היא בין היתר "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני...", וכאשר ברור 
שההצעות הללו נעשות ממטרה מינית ולכן הן מהוות "מעשה מגונה" 
כהגדרתו בחוק כיום. הן אפילו מהוות "מעשה מגונה" בפרשנות 
הפסיקתית תחת חוק שלא הגדיר את הרכיב. ההצעות ודאי כוללות 
מרכיב של מיניות גלויה, שלפי אמות מידה אובייקטיביות של האדם 
הממוצע ייחשבו לא הגונות, לא מוסריות ולא צנועות, ולפיכך 
מקיימות את היסוד ההתנהגותי בעבירת המעשה המגונה; ולצד 
זאת ההצעות החוזרות נעשות חרף אי-ההסכמה שביטא הקרבן, 
ולכן מקיימת את הרכיב הנסיבתי. יתרה מזאת: אפילו הצעה מינית 
ראשונה לאדם אחר, שהחוק למניעת הטרדה מינית אינו אוסר, 
עשויה להיחשב כמעשה מגונה: בהיעדר הסכמה לעצם העלאתה 
היא עשויה להוות עבירת מעשה מגונה. המחזיק בחומרי תועבה של 
קטינים עשוי להיחשב לא רק כעבריין תועבה לפי סעיף 214)ב3( 
לחוק העונשין, שדינו שנת מאסר, אלא גם כמבצע מעשה מגונה 
בנסיבות מחמירות, משום שהוא מבצע מעשה לשם גירוי מיני, 
באדם פרטני )הילד המצולם(, ללא הסכמתו.25 דמיינו מורה שהוריד 
תמונות של תלמידיו מרשת חברתית ונעזר בהן לצורך סיפוק מיני 
עצמי, אפילו בביתו ולבדו. ניתן לגרוס שהוא מבצע "מעשה מגונה 

באדם בלא הסכמתו", שהרי הפך אדם בעל כורחו למושא לסיפוק 
תאוותו המינית.

מצב הדין בעבר הוביל לפרשנות פסיקתית רחבה של המעשה 
המגונה, כמעשה בעל אלמנט של מיניות גלויה, בחוסר צניעות, 
בחוסר הגינות וכדומה. תיקון 30 הגדיר מעשה מגונה כ"מעשה לשם 
גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". אף שלעתים עולה שהפסיקה עדיין 
פונה להגדרתה הישנה למעשה המגונה, כאילו החוק לא השתנה, 
הרי שברור שלשון החוק הנוכחי מחייבת. תחת החוק הפורמלי 
כיום יוצא, שלא רק פעולה מינית מכוסה בהגדרה, אלא גם פעולה 
שנעשתה לקידום פעולה מינית. לא רק אוננות מול חומר מגרה, אלא 
גם הצפייה בחומר לקראת האוננות. אפילו הפעלת המכשיר, השגת 
החומר לקראת הצפייה או רכישת תכשירי עזר עשויות להיחשב 
כמעשה מגונה, שהרי נעשו "לשם גירוי או סיפוק מיני", ומבחינה 
לשונית אין זה משנה שלא נעשו לשם גירוי או סיפוק מיני מידיים. 
גם חלופת הביזוי המיני ניתנת לפרישה רחבה. ניתן לגרוס שביטוי 
שמבקש לפגוע באדם אחר בהקשר מיני מקיים את מלוא יסודות 
העבירה, באמצעות תנועה מגונה, ביטוי מעליב על יכולות מיניות 

ואפילו פוסט פוגעני נגד אחר בגין נטיותיו המיניות.

אינדיקציה נוספת לאובדן הגבולות של העבירה במצב המשפטי 
הנוכחי היא שרעיון הניסיון למעשה מגונה איבד את מרבית טעמו. 
מעשה מגונה מוגדר לפי מטרתו, בדומה לניסיון, כעולה מסעיף 25 
לחוק העונשין. הואיל וכל פעולה היא "מעשה", מבחינה מושגית 
לא ניתן כמעט לדמיין "ניסיון למעשה מגונה", משום שכל פעולה 
שבאה ממניע מיני מגבשת "מעשה מגונה"; בלתי-אפשרי להיכשל 
בביצוע פעולה שמוגדרת לפי מטרתה.26 תחת החוק והפרשנות 
הפסיקתית היום, רק הניסיון הבלתי-צליח מאפשר לבנות "ניסיון 
למעשה מגונה". הדרך היחידה לבצע פעולה בכוונה להפיק גירוי מיני 
אך עדיין לא להשלים את העבירה – היא כאשר חסר רכיב עובדתי 
מכריע, למשל גיל הקרבן, כמו בעניין גולדשטיין; זהו אולי "הניסיון 

האחרון".

צרה היריעה מלהקיף את כל ליקויי העבירה.27 למשל תחת החוק 
הקיים, אדם שביצע מעשה מגונה בהסכמת קרבנו שהושגה במרמה 
– ביצע מעשה שחמור יותר מכפליים מאדם שביצע מעשה מגונה 
בקרבנו שלא בהסכמה, וכך באופן אבסורד נאשם טוען להגנתו 
בניגוד לתפיסה  זאת  שהקרבן לא הסכימה למעשה המגונה.28 
המוכרת, שחוסר הסכמה מוחלט הנו חמור מהסכמה שהושגה 
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29  השוו: Rubenfeld, לעיל ה"ש 4, בעמ' 1376, 1379, 1402–1403; עמית פונדיק "בין מרמה לכפייה: על עבירת האונס במרמה לגבי מיהות העושה" עיוני משפט 
לו 215, 220, 231 )2013(.

30  השוו: ע"פ 2411/06 סלימאן נ' מדינת ישראל פס' פ"ט )פורסם באר"ש, 17.9.2008(; אלקנה לייסט "הערת פסיקה: אינוס במרמה לגבי 'מיהות העושה' – בעקבות 
 Kristen L. Isaacson, Fraud or Impersonation: ;219–218 'ע"פ 2411/06 פלוני נגד מדינת ישראל" הסניגור 146, 4 )מאי 2009(; פונדיק, לעיל ה"ש 29, בעמ

.A Necessary Addition to Michigan's Criminal Sexual Conduct Statute, 44. Wayne L. R. 1781, 1806 (1999)
31  זאת, בדומה לסעיף 345)א()3(, האינוס הסטטוטורי, שאף הוא אינו כולל החרגה הנוגעת לפער גיל. בן 13 ובת 13 שקיימו יחסי מין בהסכמה וללא ניצול – הוא אנס 
והיא מבצעת מעשה מגונה בנסיבות מחמירות. בארצות הברית דיני האונס הסטטוטורי אוסרים גם על מין בין קטינים לבין עצמם, והם קרבנות ועבריינים בו זמנית: 

.Daryl J. Olszewski, Statutory rape in Wisconsin: History, Rationale, and the Need for Reform, 89 Marq. L. Rev. 693, 693–4 (2006)
32  ראו אסף הרדוף "הקלות המטרידה של הפיתוי: בעקבות פרשת ערוץ 10" הסניגור 160 עמ' 11–14 )יולי 2010(; ת"פ 2507-08 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א - פלילי 

נ' רותם )לא פורסם, 28.3.2011(.
33  ראו את פרשות חיים ו-אדלר, לעיל ה"ש 22.

 Susan W. Brenner, Distributed Security: Moving Away from Reactive Law :34  המרחק הגיאוגרפי הוצג בעבר כמאפיין מהותי של הפשע המקוון
.Enforcement, 9 Int'l J. Comm. L. & Pol'y 11 (2005)

 Susan W. Brenner, Organized Cybercrime? How Cyberspace May Affect the Structure of Criminal Relationships, 4 N.C. J.L. & :35  השוו
.Tech. 1, 26–27 (2002)

36  הרדוף, לעיל ה"ש 27.

במרמה.29 המציאות מגלה שהתביעה ובתי המשפט מחמירים יותר 
עם אינוס ללא הסכמה לעומת אינוס בהסכמה שהושגה במרמה.30 

מדוע לגבי מעשה מגונה – מתהפכות היוצרות? 

תהיה שלישית נוגעת למעשה המגונה בהסכמה. להבדיל מהאיסור 
על יחסי מין עם בת 14 בהסכמתה, כעולה מסעיף 346, אין איסור 
על מעשה מגונה בה, בהסכמתה. סעיפים 348)א(-)ב( שעונים על 
עבירת האונס ולפיכך אינם מתאימים להחלה, וסעיפים אחרים אינם 
עוסקים בסוגיה. אולם מעשה מגונה בפני בת 14 הנו אסור. מדוע? 
תמיהה מצטברת עולה ממבט בסעיף 353, שיוצר סייג לאחריות 
פלילית של פער גיל קטן לגבי בעילה אסורה בהסכמה או מעשה 
סדום בהסכמה, לפי סעיפים 346)א( או 347)א( בהתאמה. סייג זה, 
שנראה כפטור ולא כהצדק, אינו תקף לגבי מעשה מגונה. כך, בני 13 
שמקיימים מעשה מגונה בהסכמה זו בזה – הם קרבנות למעשה מגונה 
ועברייני מעשה מגונה בו בזמן, רעיון חריג בעולם המשפט הפלילי 
המהותי שמעלה קושיות בנוגע לתכלית האיסור ואם ראוי להשתמש 
בכוחו של המשפט הפלילי.31 אנו חשים אי-נוחות מהמחשבה על 
ילדים שבאים במגע מיני זה עם זה; איום על אותם ילדים בכליאתם 

אינו פותר את אי-הנוחות אלא מייצר אי-נוחות ודיסוננס.

תהיה רביעית נוגעת לכותרת סעיף 349, "מעשה מגונה בפומבי". 
מבין שלושה מופעים של העבירה, שניים יכולים להתרחש "בכל 
מקום". מדוע להכתיר עבירה במילה "בפומבי" אם נסיבה זו אינה 

קיימת בשני שלישים ממופעי העבירה?

לאור הקשיים והתמיהות, בולטת בדלותה הביקורתיות הפסיקתית. 
לשון החוק, מבנה העבירה, אי-העקיבות הערכית, התפתחויות 
חברתיות וטכנולוגיות דרמטיות – אף אחד מאלו לא הביא את בית 
המשפט לבקר את פרישת העבירה. במקום לאותת על הבעיה ולהציב 
גבולות, בית המשפט מוטט את הגבולות המעטים שנותרו בחוק, 
למשל בהישענו על הלכת הצפיות אפילו במצב שהיסוד הנפשי אינו 
מצטבר לרכיב ההתנהגותי אלא מגדיר אותו ממש, בפרשו את המונח 
"באדם" בהרחבה ובהבאתו לפלישה מושגית של סעיף 348 החמור 

לתוך סעיף 349 הקל.

בחירת התביעה להעמיד לדין אנשים שעורכים שיחה מינית עם 
שוטרת המתחזה לילדה בעבירות מין מביאה את הבעיות לשיא 

חדש. מעניין לגלות את ההתפתחות התביעתית בנושא. פרשת 
ערוץ 10, פרשת החלוץ של ההתחזות לילדים בתקשורת מינית עם 
חשודים, הובילה לכתבי אישום בגין ניסיון למעשה מגונה רק כלפי 
מי שהגיע לפגוש את ה"ילדה"; אלו שהסתפקו בשיחות מיניות ולא 
הגיעו לפגישה – הועמדו לדין בגין ניסיון להטרדה מינית בלבד.32 
אדם שאונן בשיחת צ'אט עם ילדה מדומה הואשם בעבר בניסיון 
למעשה מגונה בפני אדם;33 לאור ההרחבה הפסיקתית, יואשם כיום 
בניסיון למעשה מגונה באדם, עבירה חמורה יותר, ולצדה גם בגרם 
מעשה מגונה באדם, והכל בגין צ'אט. בתחילת הדרך התביעה הייתה 
זהירה ומתונה יותר: שיחות רבות הובילו בעבר לאישום אחד בניסיון 
להטרדה מינית. כיום שיחה אחת יכול שתוביל למספר אישומים 
חמורים יותר, לרבות ניסיון לאינוס ולגרם אינוס, שהינן עבירות 
חמורות ביותר שנדונות בבית המשפט המחוזי, והכל ללא קרבן 
אמיתי. דבר אחד להשוות בין אונס לבין ניסיון אונס; דבר אחר 
להשוות בין ניסיון אונס לבין ניסיון בלתי-צליח לאונס; דבר אחד 
להשוות בין אונס פיזי לאונס מקוון; ודבר אחר להשוות בין אונס 
מקוון לאונס מקוון בלתי-צליח. כל המהלכים הללו קורים גם יחד 
בהקשר המדובר, ולפחות על הנייר משווים בין האונס הפיזי לבין 

הניסיון הבלתי-צליח לבין אונס מקוון.

קריאת התיגר הסנגוריאלית על תחולת העבירה במדיום המקוון 
חשובה ונכונה בעיניי. האינטרנט מאפשר שחרור עכבות, שלעתים 
מתבטא בפוגענות מינית. ראוי להגן על הציבור מפני פוגענות 
מקוונת, מינית ואחרת. אולם המסגרת ההיסטורית שנבנתה עבור 
תרחיש של תקיפה פיזית אינה מתאימה בהקשר זה. הפרדיגמה של 
המעשה המגונה באדם היא ודאי מגע באיבר מוצנע ללא הסכמה. 
הפרדיגמה של המעשה המגונה בפני אדם היא כנראה אוננות מול 
אדם ללא הסכמה. מגע או היתכנות מובנית ומיידית למגע ולהחרפה 
אינם אפשריים ברשת.34 בלי להקל ראש בפוגענות מרחוק, היא 
עדיין מאפשרת לקרבן מרחב התמודדות והתגוננות גדול בהרבה.35 
תוקפנות מינית מרוחקת, שהמחוקק לא העלה על דעתו, ראויה 
למסגרת עצמאית ונפרדת, שתבטא איזון וגבולות ראויים לסוגיה 
מורכבת זו ותאותת על הסכנות הרלוונטיות ובמשתמע גם על אלו 

שלא.36
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37  ע"פ 9012/08 פלוני נ' מדינת ישראל פס' 8 לפסק דין השופט הנדל )פורסם באר"ש, 23.1.2012(.
38  ע"פ 7725/11 פלוני נ' מדינת ישראל פס' 7 לפסק דינה של השופטת ברק-ארז )פורסם באר"ש, 24.1.2013(.

39  שם, פס' 33–34 לפסק דין השופט ג'ובראן.
40  תפ"ח )מחוזי ת"א( 41309-12-14 מדינת ישראל נ' מורובטי )פורסם בנבו, 16.3.2015(. ביום 8.7.2015 נגזר דינו של האחרון שהודה בהסדר טיעון באישום 

מתוקן, גרם מעשים מגונים בנסיבות מחמירות, ל-18 חודשי מאסר בפועל.
41  תפ"ח )מחוזי חי'( 54911-03-12 מדינת ישראל נ' דנינו )לא פורסם, 7.5.2012(.

42  היה זה הערעור על עונשו של דנינו: ע"פ 2656/13 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם באר"ש, 21.1.2014(.
43  עניין מורובטי, לעיל ה"ש 40.

ג. מאוביטר לרציו, מענישה להרשעה

ג.1 אוביטר מגונה

שופט השלום בעניין גולדשטיין הפנה לשני פסקי דין של בית 
המשפט העליון שלפיהם ניתן להרשיע אדם בביצוע מעשה מגונה 
באמצעות האינטרנט. בפסק דין פלוני כתב השופט הנדל: "בהתקיים 
הנסיבות המנויות בסעיף, ניתן להרשיע גם בגין 'מגע וירטואלי'. 
מגע שכזה יכול לבוא לידי ביטוי בשיחה בין שני האנשים – אם 
באותו מרחב פיזי ואם בנקיטה באמצעים טכנולוגיים: טלפון, שליחת 

מסרונים או שימוש במרשתת )אינטרנט(, וכיוצא באלה".37

מבט מהיר בפסק הדין מגלה שהפרשה לא עסקה בסוכנות משטרתיות 
המתחזות לילדות ואפילו לא בהוויה מקוונת, אלא באדם שביצע 
עבירות מין חמורות בגופם של ילדים, ולחלקם אף הראה תמונות 
פורנוגרפיות. פרשה שהסכנה העולה ממנה אינה דומה כלל לסכנה 
העולה משיח מקוון. לא ברור מה הניע את התייחסותו זו של השופט 
הנדל לאינטרנט. ייתכן שהתכתב עם תיק אחר, ואולי הגיב לטענה 
שהשמיעה התביעה, שכבר חשבה על התיקים שבהם להתייחסות 
כזו יהיה כוח מנחה. מה שברור הוא שהתייחסותו לא הייתה חיונית, 

אלא למעלה מן הצורך: אמרת אגב ותו לא.

פסק הדין העליון השני שעליו נשען שופט השלום היה פסק דין 
פלוני, שם כתבה השופטת ברק-ארז: "פרשנותנו מתיישבת גם עם 
צורכי הזמן בהווה ובעתיד – כאשר מביאים בחשבון את הדרכים 
החדשות ליצירת קשר בין אנשים תוך שימוש באמצעים השונים 
שמעמידה לרשותנו הטכנולוגיה המודרנית. מעשה מגונה יכול 
להיעשות גם תוך שימוש במסרים אלקטרוניים, תמונות במחשב 
ועוד. בעולם שניתן לקיים קשר בין אנשים באמצעות חוטים, תדרים 
ומסרים אלקטרוניים, מעשה מגונה יכול להיעשות "באדם" באותם 

אמצעים ממש".38

מבט מהיר בפסק הדין מגלה שגם פרשה זו לא סבבה סביב טכנולוגיה 
ולמעשה לא עסקה בה אפילו בעקיפין. דובר באדם שביצע מעשים 
מיניים בילדתה של זוגתו, עבירת מגע אחת, חשיפות והצעות מיניות. 
השופט ג'ובראן קבע שחשיפת איבר מין בפני ילדה הינה מעשה 
מגונה בה ולא בפניה, משום היותה מושא הגירוי המיני של המעשה: 
היסוד "באדם" פירושו מעשה מגונה בקשר לאדם פרטני.39 השופטת 
ברק-ארז הצטרפה לתוצאה בהנמקה קצרה משלה, כמצוטט לעיל. 
מדוע בחרה להתייחס להקשר המקוון? אין רמז בעובדות פסק הדין, 
שנראות בעליל לא קשורות. שוב מדובר בבירור באמרת אגב ותו לא.

בהגדרה, אמרות אגב אינן חיוניות להכרעה עצמה. הן נכתבות בלי 

שבית המשפט שמע טיעונים בסוגיה, או בלי ששמע טיעוני-נגד. 
למשל התובע יכול להעלות טיעונים, בחושבו על סוגיה עתידית; 
והסנגור מצדו אינו מתייחס, בהיעדר רלוונטיות ללקוח ולתיק שעל 
הפרק. חרף צרות היריעה ודלותה, בית המשפט מתפתה ומתייחס, 
ונותן קדימון לעתיד. קדימון זה הולך ומתחזק בצורות שונות. אמרות 
שנכתבו שלא לגבי הכרעת דין עשויות להשפיע ואף להכריע. הן 
יכולות להגיע בפסק דין שדן בגבולות העבירה, כשבית המשפט 
מוצא לנכון להתייחס לשאלת גבולות מסוימת שלא עלתה כלל. הן 
יכולות אפילו להגיע בפסק דין שעוסק בענישה גרידא. בית המשפט 
מתייחס לחומרת המעשים בתיק שבו הודה הנאשם, כששאלת 
התחולה של העבירה לגבי מעשיו לא נדונה באופן ביקורתי כלל. אין 

מדובר באירוע נדיר אלא בתופעה רחבה.

פסק דין מורובטי הוזכר בעניין גולדשטיין כסימוכין לכך שניתן 
מורובטי  להרשיע אדם בגרם מעשה מגונה באינטרנט. בעניין 
נדחתה בקצרה טענה מקדמית נגד אישום בגרם אונס באינטרנט.40 
עד היום זהו התיק היחיד שבמהלך התנהלותו טענה כזו נדונה באופן 
ביקורתי. הטענה נדונה פעם יחידה נוספת, לפני עניין מורובטי, 
דנינו, כששופט מחוזי  בדיון במעצר עד תום ההליכים בעניין 
קיבל את התזה שמדובר באונס, אך גם הביע הסתייגויות מחוסר 
הפרופורציה שבדבר.41 באופן מעניין, בפסק דין מורובטי הפנה בית 
המשפט המחוזי לבית המשפט העליון, לעניין פלוני )דנינו(.42 בית 
המשפט המחוזי ציטט מדברי השופט הנדל על חומרת המעשים ועל 
האתגר המשפטי שיוצר הפשע המקוון, והפנה גם להחלטת המעצר 
שדנה בשאלה.43 אולם עניין פלוני היה תיק שהסתיים בהסדר 
טיעון: הנאשם הואשם בגרם אינוס, ובהסדר הודה והורשע בגרם 
מעשה מגונה. הדיון בבית המשפט העליון היה לגבי חומרת העונש 

בלבד. הרי לנו שרשרת סיבתית מטרידה של יצירת תקדימים: 
טענותיו המהותיות של דנינו נדחות ברובן בדיון   .1

מעצר; 
דנינו מודה ומורשע בהסדר טיעון;   .2

דנינו מערער על עונשו;   .3
בית המשפט העליון דוחה את הערעור ומציין את   .4

חומרת המעשים;
בית המשפט המחוזי בעניין מורובטי דוחה את   .5
טענתו המהותית בהישען על החלטת המעצר מבית 
המשפט המחוזי ואמרות הענישה מבית המשפט העליון 

בעניין דנינו; 
בית משפט השלום בעניין גולדשטיין מפנה לעניין   .6

מורובטי כסימוכין.
טענה כה מרחיקת לכת – שניתן לבצע אינוס מרחוק – אינה ניתנת 
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44  עמי קובו נאשמים בלתי-עקביים בבית המשפט: מודים באשמה וטוענים לחפותם 104 )2010(.
45  יוסף זוהר ומוטי מיכאלי "משפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון" עלי משפט יא 153, 159 )2014(.

46  גרשון גונטובניק "הסדרי טיעון בערעור המבטלים את הקביעות הנורמטיביות של הערכאה הדיונית: לעצור את פוטנציאל הסחף" חוקים ו 11, 23–27 )2014(.
47  שם, בעמ' 37–38. 

48  רע"פ 1201/12 קטיעי נ' מדינת ישראל )פורסם באר"ש, 9.1.2014(.
49  אסף הרדוף "דיני העונשין גולשים באינטרנט: היסוד הפיזי הווירטואלי", הפרקליט נב 67, 116–121 )2013(; הרדוף, לעיל ה"ש 27.

50  אסף הרדוף "פסיביזם שיפוטי ומשפט פלילי פיקטיבי: על הרשעות בלתי-יסודיות ובעיית השקר המשפטי" )עתיד להתפרסם, המשפט(.

להכרעה בהליך מעצר, אולם אותו הליך הכריע והביא לתוצאות 
חשובות ומרחיקות לכת. האחת היא שהתביעה ודנינו הגיעו להסדר. 
השנייה היא שבית המשפט העליון דן במעשיו מזווית של ענישה, 
בלי קריאת תיגר על האישום באינוס מרחוק ואפילו על האישום 
במעשה מגונה מרחוק. השלישית היא שבית המשפט המחוזי בעניין 
מורובטי נשען על פרשת דנינו – על החלטת המעצר ועל הנמקת 
הענישה של בית המשפט העליון – כדי לקבוע שניתן לבצע אינוס 
באינטרנט. והנה רואות עינינו כיצד גולדשטיין נשען על מורובטי. 

כדור שלג.

ג.2 אמרות אגב, אמרות ענישה ואמרות הכרעה

קיימת נטייה שיפוטית רחבה להרשיע נאשמים שמודים בעובדות 
– בלי לבדוק אם העובדות הללו אמנם מקיימות את רכיבי העבירה. 
בית המשפט.  בסמכות  אינו  לצדדים,  רצוי  אם  אף  זה,  מהלך 
נאשם המודה בכתב האישום כולו לא רק מסכים להודות, אלא גם 
מוותר במשתמע על כל הטענות הפוטנציאליות במישורי הראיות 
והפרוצדורה לעניין זיכויו האפשרי.44 באין יריבות, אין משפט.45 
במצב שכזה בית המשפט ככלל אינו מעלה קושיות ואף אינו מתעניין 

בפרוצדורה או בראיות. אולם אין בסמכותו לדלג על דיני העונשין.

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  152)א(  סעיף  לפי 
התשמ"ב-1982, הנאשם רשאי להודות בעובדות הנטענות בכתב 
האישום. לפי סעיף 154, עובדה שהודה בה יראוה כמוכחת כלפיו, 
אלא אם חזר בו או אם בית המשפט ראה לנכון שלא לקבלה. סעיף 
155)א( עוסק בריבוי נאשמים ומדגיש שכדי להרשיע לא די בהודאה, 
אלא נדרשת הודאה "בעובדות שיש בהן כדי הרשעתם". לשון דומה 
עולה מסעיף 156 שעוסק בנאשם יחיד. בית המשפט חייב להפעיל 
שיקול דעת משפטי ואינו מוסמך להסתפק בנכונות הנאשם להיות 
מורשע. מדובר בשאלת סמכות עניינית ומהותית הנוגעת לדיני 
העונשין. בשאלה כזו לא ניתן לוותר ולא ניתן להסכים: דיני העונשין 
הם קוגנטיים.46 בכל זאת, בתי המשפט שומעים ומרשיעים, כתופעה 

רחבה.

הבעיה העולה מכך הנה חמורה. להבדיל מהתביעה, לנאשם העכשווי 
אכפת רק או בעיקר מעצמו, לא מנאשמים עתידיים ולא מהלכות.47 
אולם הרשעות מרובות של נאשמים שהודו הופכות נקודות לקו, 
אנקדוטות לנרטיב, שפת ענישה לשפת הרשעה, אוביטר לרציו. ככל 
שרבות ההרשעות ורב האוביטר, נסגר הפתח העתידי לזיכוי מהותי 
בעתיד. כפירה עתידית אינה עוד במצב שמאפשר לבית המשפט 
לשקול את הטיעון המשפטי באופן חדש, נקי והוגן; משא העבר 

מכביד עליו. מבחינה פורמלית, אוביטר אינו מחייב ושפת ענישה 
אינה אמורה להשליך על שפת ההרשעה, ודאי בתיקי הסדר והודאה. 
מבחינה מעשית, קשה עד בלתי-אפשרי להתעלם משיח שהתבסס, 
שעלול ליצור דיני עונשין דה פקטו. הרוח הגבית של הודאות 
והרשעות מצד אחד ואמרות אגב מצד אחר, מקנה בעקיפין תוקף 
לתזה המרשיעה: כדור השלג מידרדר וככל שהוא צובר מהירות, 

הסיכוי שייעצר, מידרדר אף הוא, לפחות עד ההגעה לתחתית. 

טלו לדוגמה את התחקיר הטלוויזיוני של ערוץ 10 שהוזכר קודם, 
והוביל להעמדה לדין של כעשרים נאשמים בניסיון למעשה מגונה 
ובניסיון להטרדה מינית. כמעט כולם הודו. רק קטיעי ניהל את התיק 
מבית המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון, שמצא חשיבות 
בסוגיות והעניק רשות ערעור.48 במבט ריאליסטי מאוחר, בוודאי 
בחוכמה בדיעבד, סבורני שלא היה לו סיכוי לנצח בבית המשפט 
העליון בלי קשר לטיעון המשפטי. עשרים חבריו, שלכאורה דומים 
לו בסיפורם ובקושיות המשפטיות שיכלו להעלות, הודו, הורשעו 
וריצו את עונשם. בית המשפט העליון לא היה באמת חופשי לקבוע 
שההליך שנוהל בעניין קטיעי היה קלוקל כשהליכים דומים רבים 

קיבלו חותמת הכשר משתמעת מערכאות מגוונות.

מכאן אני שב לגבולותיה של עבירת המעשה המגונה. קיימות סיבות 
טובות שלא לפרוש עבירה זו בהקשר המקוון, מבחינת לשונית 
ותכליתית, ואף שראוי להפליל התנהגויות פוגעניות גם בהקשרים 
מקוונים, ניתן, לשונית ורצוי תכליתית, להבחין בינן לבין התנהגויות 
פוגעניות פיזיות.49 ככל שרבים התיקים שבהם נאשמים מודים 
ומורשעים במעשה מגונה באינטרנט, ככל שרבות אמרות האגב 
השיפוטיות בנושא, הסיכוי לקריאת תיגר סנגוריאלית עתידית הולך 
ומצטמצם, והסיכוי לזיכוי משפטי נהיה קלוש. בית המשפט כבול 
ואנוס להרשיע משפטית, לאשש את התזה המשפטית השלטת הלכה 
למעשה ולהנציחה: משפט אנוס.50 כל סנגור שמודה במסגרת דומה, 
בהסדר או בטיעון פתוח, עשוי לסייע מאד לנאשם שעל הפרק ולמלא 
כלפיו את חובת הנאמנות שלו; אולם לצד זאת הוא מצרף, כנראה לא 
במודע, מסמר לארון המתים של טיעון משפטי הגנתי עתידי. למען 
האמת, כבר כעת אני מתקשה לראות היתכנות לתרחיש שבו בית 
המשפט העליון מכריע נגד פרישת עבירת המעשה המגונה באינטרנט, 
לאחר שדן בענישה בגין מעשים כאלו והטעים את חומרתם, ולנוכח 
ריבוי התיקים שמסתיימים בהודאות בערכאות דיוניות. לא רק זיכוי 
אני מתקשה לדמיין, אלא אפילו פתיחות שיפוטית לשמוע טיעונים 

בתחום. אני מקווה שאני טועה.
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.Philip Jenkins, Cut Child Porn Link to Abusers, The Guardian (Jan. 23, 2003) 51  ראו: 
52  ת"פ )השלום חי'( 46429-10-10 מדינת ישראל נ' ברקאי, תק-של 11)4( 54257 )2011(. 

53  ת"פ 54110-03-15 מדינת ישראל נ' פלוני )הוגש 25.3.2015(.
54  עניין גולדשטיין, 1, פס' 1, 11.

55  ראו אסף הרדוף "ההליך הוא הביוש: השיימינג של הפרוצדורה הפלילית" )טרם פורסם(.
56  כך קרה לתלמיד שלי באחד מקורסי החובה שלימדתי.

כביּוש  הפלילי  ההליך  פומביות  סיכום:  ד. 
)שיימינג( וכתמרוץ להודאה

הפדופיליה האנושית הנה בעלת היסטוריה ארוכה מאד. אף שמונח 
זה לא מצא מקומו בחוק הפורמלי, תיוגו הפלילי של אדם בעבירת 
מין כלפי ילדים מאותת על היותו פדופיל, תיוג פוגעני ביותר בעת 
המודרנית.51 פוגענות זו עשויה להצטייר כהולמת כשלעצמה. אולם 
היא מחריפה כשהתביעה בוחרת באישומים חמורים יותר ומפורטים 
יותר. כתב האישום עשוי אך אינו חייב לכלול שמות של הקבצים 
שהוחזקו, מספרם )ניתן להסתפק ב"ריבוי קבצים"( או בהצגת 
תיאור גרפי של העולה מהם.52 לגבי אדם ששוחח שיחה מינית עם 
שוטרת שהתחזתה לילדה, התביעה תבחר אם וכמה לפרט בכתב 
האישום את תוכן השיחה.53 ייתכן שהפירוט הגרפי, שלא לומר 
פורנוגרפי, בא לקידום שקיפות. לחילופין ייתכן שמטרתו לבייש את 
הנאשם ולהביא את השופט לסלידה ממנו. קשה שלא לחוות סלידה 
עמוקה מקריאת תכנים כאלו, וקשה מאד לקבל טיעונים עובדתיים 

ומשפטיים לטובת גורם המעורר סלידה עמוקה.

לעתים הביוש מקודם באמצעות הליך ההקראה. סעיף 143 לחסד"פ 
קובע שעל בית המשפט לקרוא את כתב האישום לנאשם, אך יכול 
לוותר אם הנאשם מיוצג ובית המשפט וידא דרך הסנגור שהנאשם 
מכיר את תוכן כתב האישום. ברגיל בית המשפט אמנם מדלג 
על הקריאה הפורמלית, לאו דווקא מדאגה לכבוד הנאשם, אלא 
יותר מיעילות ורצון לחסוך בזמן. מנגד, לעתים בית המשפט בוחר 
לקרוא את כתב האישום. כשהדבר נעשה לגבי כתב אישום המתאר 
עבירות מין בפרט ועבירות פדופיליה בפרט, והדבר אכן נעשה, הוא 
משרת או למצער מהווה ביוש פומבי מיוחד. ההקראה הטיפוסית 
אינה נעשית לנאשם יחיד באולם ריק. מטעמי יעילות האולם מלא 

נאשמים, עצורים ואחרים, בני משפחות ולעתים גורמים נוספים.

לבסוף, גם הכרעת הדין יכולה לפרט עובדות מעוררות סלידה 
בנדיבות או במתינות. בעניין גולדשטיין ניכר פירוט נדיב יחסית, 
הן כשבית המשפט מתאר את כתב האישום והן כשהוא מנמק מדוע 
מדובר במעשה מגונה.54 מה צורך יש בתיאור תוכן מיני בוטה בין 
הנאשם לבין סוכנת שהתחזתה לילדה? האומנם פירוט שכזה נחוץ 

להסבר משפטי של ההרשעה?

פומביות הדיון, עקרון יסוד מוכר במשפט, פירושה שלא רק מי 
שהורשע בעבירות המתוארות במאמרי ייחשף בפני הציבור, אלא 
גם נאשם, שנהנה עדיין מחזקת החפות, ואפילו חשוד, שייתכן שלא 
יועמד לדין כלל. בהינתן הגינוי החברתי הרחב והעמוק לפדופיליה, 

הפגיעה שכרוכה מהפומביות של כתב אישום שכזה הנה עצומה 
ומיידית.55 מעבר לפגיעה בזכויות הפרט ובחזקת החפות הציבורית, 
יש לפומביות הדיון בהקשרים האמורים אפקט סמוי ומטריד במיוחד.

הואיל ומרבית התיקים אינם מעוררים עניין ציבורי, נאשם שטרם 
משך תשומת לב תקשורתית ויש באמתחתו טיעון משפטי עקרוני 
מעניין הראוי לדיון, עלול לוותר עליו דווקא בשל הפוטנציאל הגבוה 
שבו, מתוך הבנה שטענת ההגנה היא שעלולה להפוך את התיק 
לא רק לראוי לדיון משפטי אלא גם לדיון ציבורי. טענה מעניינת 
בבית משפט השלום צפויה למשוך פחות עניין תקשורתי מטענה 
דומה בבית משפט מחוזי, שמצידה צפויה למשוך פחות עניין מטענה 
שתידון בבית המשפט העליון. תקדימים עקרוניים בבית המשפט 
העליון מהדהדים לא רק בפקולטות למשפטים, אלא גם בגוגל 
ובוויקיפדיה; ניצחונו המשפטי של נאשם בבית המשפט העליון עשוי 
להיות תבוסתו החברתית. דמיינו לרגע שנאשם כלשהו ינצח בבית 
המשפט העליון, שיקבע שמבחינה עקרונית לא ניתן להרשיע אדם 
בעבירת מין ברשת, חרף הסלידה שמעשיו מעוררים. הכתם החברתי 
על שמו של המזוכה עלול להדהד הרבה לאחר שהמשפט של חברו 
שהודה והורשע הסתיים, לאחר שריצה את עונשו ואפילו לאחר 
שהעבירה התיישנה. ככלל בשלב זה העבירה תימחק מהמרשם 
הפלילי, כעולה מסעיף 16 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 
התשמ"א-1981. תוצאות ההתיישנות והמחיקה הנן דרמטיות, 
כעולה מסעיפים 19 ו-20 לחוק, ובאות לאפשר לפרט להמשיך בחייו 
בלי שהדין הפלילי ירדוף אותו לנצח; המחוקק אפילו מתיר לו להשיב 
בשלילה לשאלה אם יש לו עבר פלילי. יודגש, שהאינטרס שאדם 
שהורשע ימשיך בחייו אינו רק שלו, אלא של החברה כולה; מי שאינו 

יכול לחזור לעולם הנורמטיבי, נדחק לעולם הפשע.

הרישום הפלילי נמחק בסופו של דבר. אולם מה שנמחק מהמרשם 
הפלילי אינו נמחק מאתרי המשפט ומהרשת. אדם המבקש לשוב 
לחברה, לתקן, להתקדם ולצמוח, עלול לגלות את שמו בסילבוס של 
קורס משפטי, הרבה לאחר שריצה את עונשו ושרישומו נמחק.56 
הקלדת שמותיהם של נאשמים רבים במנועי חיפוש מציגה בראש 
הרשימה קישורים לאתרים משפטיים מובילים, ואף שלא כל התוכן 
גלוי – מספיק ממנו גלוי כדי לפגוע בשם הטוב ובזהות הווירטואלית 
של הפרט, החשובה מאין כמוה בימינו. לאור זאת, רבים ודאי 
מוותרים על טענות משפטיות מעניינות. ייתכן שרבים יוותרו אפילו 
על הכפירה ויגיעו להסדר עם התביעה, שבמסגרתו יזכו בתווית 

המבוקשת "פלוני".
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כלומר, טענות הגנה ראויות הופכות חרב פיפיות בגין פומביות 
הדיון, ונאשמים ששמם חשוב להם עלולים לוותר עליהן בשל כך. 
הפגיעה שנובעת מכך אינה רק בהם, אלא גם בהתפתחות המשפט. 
הנאשמים מוותרים על טענות ראויות, ואילו בית המשפט אינו בוחן 
אפילו אם העובדות שבהן הודו מהוות עבירה, אלא ממהר להרשיע. 
כשהתופעה מתרחבת, הסיכוי לקבל טענת הגנה שתעלה בהקשר 

שבו אחרים הודו והורשעו – מצטמצם מאוד ואולי אף מתאפס.

כאן אנו מוצאים עצמנו במעגל שוטה של משפט פלילי, שנוצר בידי 
אינרציה, באמרות אגב ולא בביקורתיות, ואפילו לא בחופשיות 

ובמודע:

1. פומביות הדיון ופירוט גרפי של סטיות מיניות יוצרים תמריץ 
להודאה;

2. נאשמים מודים ומורשעים, ויוצרים אפקט מרחיב-איסורים גם 
כלפי נאשמים עתידיים;

3. האיסור הולך ומתרחב, עד כדי אובדן גבולות.

זהו המצב בעבירות המעשה המגונה. אלו הלכו והתרחבו לבלי סוף, 
כשחלקיהן הקשים יותר פלשו לחלקיהן הקלים, והעבירה המושלמת 
פלשה לעבירת הניסיון, כשחוסר האפשרות להשלמת העבירה הופך 
לניסיון האחרון התקף לגבי עבירה זו, הניסיון הבלתי צליח. קריאת 
התיגר של הסנגוריה הציבורית הנה ניסיון נוסף ומבורך להציב 
גבולות לעבירה. אולם במבט ריאליסטי, ייתכן שהיא מגיעה מאוחר 
מדי, בשעה שאמרות האגב והענישה כבר עברו את שלב הפלישה 
להכרעות הדין, והחלו להתבסס שם בנוח. ייתכן שקריאת התיגר של 

ההגנה אינה אלא ניסיון בלתי צליח.

לצד זאת, שימת לב לתופעת כדור השלג, המשפט הפלילי של 
אינרציה, הינה חשובה ביותר ועשויה לבלום התרחבות ופלישות 
בעבירות ובסוגיות עתידיות. כמו התביעה, גם הסנגוריה הציבורית 
מתעניינת גם בתמונה השלמה ולא רק בנאשם שעל הפרק )אף 
שהאחרון לעולם יקבל עדיפות(, כדי לוודא שאוסף נקודות לא יהפוך 
לקו, אנקדוטות לא יהפכו לנרטיב ואוביטר לא יהפוך לרציו. עדיף 

שכדור השלג ייעצר בתחילתו של המדרון ולא בסיומו.
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