תוכן עניינים

תוכן עניינים

שער א' :כללי 1 .................................. ................................
פרק א' :מבוא 1 ...........................................................................
פרק ב' :זכות העיון בעבירות מין  -סעיף  74לחוק סדר הדין הפלילי 3 .......
 .1כללי 3 ..........................................................................................
 .2חומר החקירה 5 ............................................................................
 .3חומר שבתיק החקירה 6 .................................................................
 .4חומר שאינו בתיק החקירה 6 ..........................................................
 .5תורת שני השלבים  -רלבנטיות ולאחר-מכן בדיקת חסיון או
אינטרסים מוגנים 7 ...........................................................................
 .6עיון השופט בחומר שגילויו מתבקש טרם העברתו להגנה 7 .................
 .7חסיון ופרטיות של מתלוננות בעבירות מין  -כללי 7 ............................
 .8מה בין סעיף  74לחסד"פ לבין סעיף  108לחסד"פ 13 ..........................
 .9מה דרך יבור לו בית-המשפט בהתלבטות בין שני המסלולים? 18 .........
 .10טיפול נפשי במתלוננת קרבן עבירה :חסיון מטפל  -מטופל 21 ............
 .11מדוע יש חשיבות לסוד שיחה של מתלוננת במהלך טיפול נפשי? 24 .....
 .12הימצאות הרישומים בארצות הברית והמצב המשפטי בארצות
הברית 28 .........................................................................................
 .13הימצאות הרישומים מחוץ לארץ31 ...............................................
פרק ג' :מעצר חשוד או נאשם בעבירות מין 33 ....................................
 .1כללי 33 ........................................................................................
 .2הארכת מעצרו של נאשם הנתון במעצר נוכח מסוכנותו 34 ..................
 .3צו פיקוח כנגד נאשם בעבירת מין 40 ................................................
פרק ד' :פומביות הדיון ואיסור פרסום 41 ..........................................
 .1מבוא 41 .......................................................................................
 .2דיון בדלתיים סגורות41 .................................................................
א

מהדורת 2017

תוכן עניינים

 2.1הדין41 ...................................................................................
 2.2החריג לפומביות הדיון בעניינן של מתלוננות בעבירות מין 42 .......
 2.3השיקולים המנחים את בית-המשפט בקביעתו לדיון בדלתיים
סגורות 45 ....................................................................................
 2.4פרסום שמה של מתלוננת במקום שנאשם יצא זכאי 50 ................
 2.5הסמכות לצוות צו איסור פרסום 53 ...........................................
 2.6ערעור על ההחלטה לפרסם שמותיהן של מתלוננות שהוטרדו
מינית  -הערעור התקבל 54 .............................................................
 2.7ערעור כנגד החלטת בית-הדין האזורי ,להתיר פרסום של הליכים
משפטיים אותם ניהל המערער כנגד עובדת שעבדה עמו והתלוננה עליו,
כי הטריד אותה מינית -הערעור התקבל 57 ......................................
פרק ה' :נטל ההוכחה בעבירות מין 61 ..............................................
 .1הכרעה על-פי עדות יחידה במשפט פלילי (סעיף 54א לפקודה) 61 .........
 .2עדות קטין שאינו בר-אחריות פלילית (סעיף  55לפקודה) 67 ................
 .3כבישת התלונה בעבירות מין69 .......................................................
 3.1הכלל 69 .................................................................................
 3.2עדות כבושה בעבירות מין 69 .....................................................
 3.3כבישת עדות על-ידי קטין 73 .....................................................
 3.4כבישת עדות ביחס לקורבנות קטינים ,לרבות בתוך המשפחה 74 ...
 .4מידת ההוכחה הדרושה להוכחת הטרדה מינית 76 ............................
פרק ו' :הודיית נאשם בעבירות מין 77 ..............................................
פרק ז' :הגנת סייג אי-שפיות הדעת של נאשם בעבירות מין 81 ...............
פרק ח' :התיישנות בעבירות מין  -סעיפים  9ו 10 -לחוק סדר הדין
הפלילי 83 ..................................................................................
 .1הדין 83 ........................................................................................
 .2התיישנות עבירות  -סעיף  9לחוק סדר הדין הפלילי 84 .......................

מהדורת 2017

ב

תוכן עניינים

 .3קטיעת מירוץ ההתיישנות 86 ..........................................................
 .4פעולות הכנה משרדיות 93 ..............................................................
 .5הגשת תלונה במשטרה 93 ...............................................................
 .6מועד העלאת טענת ההתיישנות94 ...................................................
 .7התיישנות בעבירות מתמשכות או רבות פריטים94 ............................
 .8התיישנות עונשים  -סעיף  10לחוק סדר הדין הפלילי 97 .....................
 .9תקופת התיישנות בעבירות מין בקטין  -סעיף  354לחוק העונשין 98 ....
 .10מה הדין מצב בו תקופת ההתיישנות התארכה במהלך תקופת
ההתיישנות המקורית? מהו המועד הקובע? האם יש ללכת לפי התקופה
החדשה או לפי התקופה המקורית? 101................................................
 .11התיישנות בתביעות אזרחיות של נפגעי עבירות מין 102.....................
פרק ט' :הסדרים חקיקתיים להגנה על נפגעי עבירות מין 109 .................
 .1חוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א - 2001-כללי 109..........................
 .2חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה,
התשס"ה111............................................................................ 2004-
 2.1כללי 111.................................................................................
 2.2מהותו ,ייחודו ויישומו של החוק 120..........................................
 2.3נטלי ההוכחה ומידת ההוכחה הנדרשת 126.................................
 .3חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' ,)3
התשע"א131............................................................................ 2011-
 3.1כללי 131.................................................................................
 3.2הערכת מסוכנות 136.................................................................
 3.3מרשם עברייני מין 137..............................................................
 3.4צו פיקוח  -כללי 137.................................................................
 .4פרסום פרטים מזהים של עבריין המין 144........................................

ג

מהדורת 2017

תוכן עניינים

פרק י' :התערבותה של ערכאת הערעור בקביעות העובדתיות של הערכאה
הדיונית בעבירות מין 149 ...............................................................
פרק י"א :שיטה ומעשים דומים 155 .................................................
 .1כללי 155.......................................................................................
 .2רף ההוכחה הנדרש 157...................................................................

שער ב' :הטרדה מינית 159................... ................................
פרק א' :מהותה של ההטרדה המינית 159 ..........................................
פרק ב' :משפט השוואתי 169 ..........................................................
 .1הדין בישראל 169...........................................................................
 .2ארצות הברית 169..........................................................................
 .3קנדה 171......................................................................................
 .4אנגליה 171....................................................................................
פרק ג' :החוק למניעת הטרדה מינית 173 ...........................................
 .1כללי 173.......................................................................................
 .2מנהל הלשכה להכוונת חיילים משוחררים; מעשה בעל אופי מיני כולל
דיבור או רמיזה או יצירת אווירה עוינת 174.........................................
 .3נהג של סגן שר החוץ; מעשיו של המשיב פגעו במשמעת שירות המדינה
והיו התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה וכן התנהגות
העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה 176...............
 .4פרשנות מרחיבה של הוראות החוק 179............................................
 .5נהג במשרד האוצר; פניותיו החוזרות של המערער למתלוננת במספר
הצעות מגונות ביותר ענו לחלופות שונות של הגדרת הטרדה מינית על-פי
החוק181..........................................................................................
 .6הגדרת סעיף  3לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח183.......... 1998-
 6.1כללי 183.................................................................................
 6.2חריג לכלל כי על המוטרדת להביע התנגדותה185.........................

מהדורת 2017

ד

תוכן עניינים

 6.3מרכז מינהל ומודיעין בנציבות מס הכנסה במשרד פקיד שומה תל-
אביב; התקיים יסוד הניצול 186......................................................
 6.4מנהל מחלקת דוורים בסניף של רשות הדואר; לצורך העבירה של
הטרדה מינית מסוג של מעשה מגונה לפי סעיף (348ה) לחוק העונשין,
אין הכרח להוכיח כי העובד או העובדת חששו מפני הממונה עליהם
במקום העבודה 188.......................................................................
 .7פרשנות המונחים "התייחסויות"" ,המופנות" כפי שמצויינים בסעיף 3
לחוק למניעת הטרדה מינית 190..........................................................
 7.1כללי 190.................................................................................
 7.2ראש חטיבת התקשורת באגף אמו"ן (אגף נשק ונכסים) במשרד
הביטחון; עובד בכיר שהטריד באופן חוזר ונשנה עובדת הכפופה לו
וניסה להניאה מהגשת תלונה נגדו תוך ניצול בוטה של המרות הנתונה
בידו ,ותוך שימוש בעובדים הכפופים לו לשם כך  -אין מקומו בשירות
המדינה 193..................................................................................
 7.3מנהל הלשכה להכוונת חיילים משוחררים; מעשה בעל אופי מיני
כולל דיבור או רמיזה או יצירת אווירה עוינת 195..............................
 7.4נהג של סגן שר החוץ; מעשיו של המשיב פגעו במשמעת שירות
המדינה והיו התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה וכן
התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות
המדינה 197..................................................................................
 7.5ד"ר לכימיה; משהביעה המתלוננת את התנגדותה למגע המערער
בה בצורה מפורשת ,היה עליו לחדול ממעשיו אף אם עד אז לא נתקל
בהסתייגותה ממגעו ומיחסו אליה200..............................................

ה

מהדורת 2017

תוכן עניינים

 7.6מפקח שומת מקרקעין בכיר במשרד האוצר בחיפה; אין חשיבות
לשאלה האם היתה אפשרות מעשית לממש את ההצעה ,שכן האופי
המיני הנלווה לאמירה איננו נגזר מפוטנציאל המימוש שלה אלא מן
התוכן המיני שבהצעה עצמה 201.....................................................
 .8פרשנות המונח "מעשה בעל אופי מיני" טרם חקיקת החוק למניעת
הטרדה מינית 204..............................................................................
פרק ד' :מהי התנהגות שהיא "הטרדה מינית" 205 ..............................
 .1כללי 205.......................................................................................
 .2התנהגות המהווה הטרדה מינית 206................................................
 .3מה הדין במקרים גבוליים ,שהם ספק התנהגות קבילה? 207...............
" .4טעות במצב דברים"  -סייג לאחריות פלילית207..............................
 .5כבישת התלונה בעבירות מין208......................................................
 5.1כללי 208.................................................................................
 5.2סגן חשב משרד הדתות מטעם החשב הכללי במשרד האוצר; מעשי
הטרדה מינית כלפי עובדת שהיתה כפופה לו 208...............................
 5.3מזכיר לענייני משפחה בבית-משפט השלום בקרית שמונה;
להערותיו של המערער כלפי המתלוננת היה אופי מיני ברור ,ויש
לראותן כהתייחסויות חוזרות המופנות למתלוננת והמתמקדות
במיניותה 210................................................................................
 .6שתיקה או התנהגות פסיבית כהיעדר הסכמה 212..............................
 .7שביעות רצון במקום עבודה של מי שנתון להטרדה מינית 212..............
 7.1כללי 212.................................................................................
 7.2מורה ומדריך של"ח בחטיבת ביניים; ההתנהגות כפי שתוארה על-
ידי המתלוננות לא היתה בגדר אירוע חד-פעמי ,והיא עברה את הגבול
בין הומור רע סתם ,שבו אין הדין המשמעתי עוסק ,ובין התנהגות
שאינה הולמת עובד מדינה 212........................................................

מהדורת 2017

ו

תוכן עניינים

פרק ה' :הטרדה מינית במקום העבודה ,יצירת אווירה עויינת והטרדה
סביבתית 217 ..............................................................................
 .1הטרדה סביבתית 217.....................................................................
 1.1כללי 217.................................................................................
 1.2מזכיר לענייני משפחה בבית-משפט השלום בקרית שמונה;
להערותיו של המערער כלפי המתלוננת היה אופי מיני ברור ,ויש
לראותן כהתייחסויות חוזרות המופנות למתלוננת והמתמקדות
במיניותה 218................................................................................
 .2הטרדה מינית במקום העבודה על-ידי הממונה220.............................
 2.1כללי 220.................................................................................
 2.2סמכות ומרות עקיפה 221..........................................................
 2.3סמנכ"ל השמה בשירות התעסוקה; למרות שיש לנהוג זהירות
ורגישות בהחלטה על-פיטורי עובד ,הרי שמנקבע שמעשהו של המערער
ניצב בקצה החמור של מדרג מעשי ההטרדה המינית ,יש לשלוח מסר
מרתיע כנגד ביצוע מעשי הטרדה מינית נוספים222............................
 .3יצירת אווירה עויינת במקום עבודה 223...........................................
 3.1כללי 223.................................................................................
 2.4סגן מנהל הסיעוד במרכז לבריאות הנפש בבאר-שבע; נקבע כי
ככלל ,אדם בעל תפקיד במערכת יחסי עבודה הנוהג לספר בדיחות
בעלות אופי מיני לציבור שומעיו ,שנכללים בו בני המין האחר ,עשוי
לעבור עבירה של הטרדה מינית סביבתית 224...................................
 2.5שביעות רצון ממקום העבודה אינו פוסל קיום אווירה עויינת 227...
פרק ו' :ניצול מרות ביחסי עבודה 229 ................................................
 .1כללי 229.......................................................................................

ז

מהדורת 2017

תוכן עניינים

 .2קצין במכון לרפואה ימית; נוכח קיומה של תשתית ראייתית מספקת
להרשעת הקצין יש מקום להתערב ולבטל את החלטת הפצ"ר בכל הנוגע
לביטול האישום בהתנהגות שאינה הולמת קצין 230..............................
 .3ניצול מרות ביחסים שבין בעל המרות לקטין 233...............................
פרק ז' :משמעות דרישת ה"ניצול" בעבירת הטרדה מינית 235 ................
פרק ח' :הטרדה מינית ביחסי העבודה  -מהי התנכלות 237 ....................
 .1כללי 237.......................................................................................
 .2הגדרת סעיף (3ב) לחוק למניעת הטרדה מינית 238............................
 2.1היקף ההגדרה 238....................................................................
 2.2יושב ראש ועד העובדים; התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא
שמקורה בהטרדה מינית ,או בתלונה או בתביעה ,שהוגשו על הטרדה
מינית 239.....................................................................................
 2.3הדגשים ל"התנכלות" 240.........................................................
 2.4התנכלות במקום העבודה 240....................................................
 2.5נטל הראיה 240........................................................................
פרק ט' :פסיקת פיצוי על-פי חוק למניעת הטרדה מינית 243 ..................
 .1כללי 243.......................................................................................
 .2פיצוי בהוכחת נזק 243....................................................................
 2.1כללי 243.................................................................................
 2.2הממונה; נטל ההוכחה שהיה מוטל על העובדת להוכחת מעשי
ההטרדה המינית אינו נטל מוגבר 243...............................................
 .3פיצוי ללא הוכחת נזק 246...............................................................
 3.1כללי 246.................................................................................
 3.2התערבות ערכאת הערעור במסקנות בית-הדין האזורי מקרה
חריג 246.......................................................................................

מהדורת 2017

ח

תוכן עניינים

 3.3הטרדה מינית אינה חייבת להיות מופנית בהכרח אל אדם מסויים,
אלא יכולה להתבטא ביצירת סביבה עויינת247.................................
 3.4תביעה בגין הטרדה מינית248....................................................
 3.5תביעה לפיצוי בגין הטרדה מינית ובגין אי-מילוי חובות המעסיק
בקשר עם מניעת ההטרדה המינית ,בגין התנכלות ובגין פגיעה בשוויון
עקב מעשה ההטרדה המינית 249.....................................................
 .4בקשת עיכוב ביצוע רכיב הפיצוי 251.................................................
 .5השיקולים בפסיקת פיצוי בשל הטרדה מינית במקום העבודה  -ערעור
המתלוננת התקבל ,ערעור המשיב נדחה 252..........................................
פרק י' :נטל ההוכחה בעבירות של הטרדה מינית 257 ...........................
פרק י"א :ההטרדה המינית בעין הלכות בית-הדין לעבודה 259 ...............
 .1כללי 259.......................................................................................
 .2התנהגות מטרידה במסגרת יחסי העבודה 259...................................
 2.1כללי 259.................................................................................
 2.2תוך ניצול מרות ביחסי העבודה 259............................................
 .3הפן הראייתי בהטרדה מינית הנעשית במסגרת יחסי עבודה 260..........
 .4היוזמה ליצירת הקשר האינטימי במסגרת יחסי העבודה 261..............
 .5החשש להיראות עם הממונה 262.....................................................
 .6ניצול בדרך של אילוץ או כפיה 263...................................................
 .7הפערים שבין העובדת והממונה 263.................................................
 .8חובת הדיווח 264...........................................................................
 .9אופיה של מערכת היחסים במקום העבודה 266.................................
 .10טענת הפיתוי במסגרת יחסי עבודה 266...........................................
 .11עתירה למנוע את קידומו של קצין שהטריד מינית חיילת  -העתירה
התקבלה 268.....................................................................................

ט

מהדורת 2017

תוכן עניינים

 .12המערער ,מנהל מטבח במרכז רפואי ,הורשע בביצוע שתי עבירות של
בעילה אסורה בהסכמה  -הערעור התקבל 270.......................................
 .13העותרת טענה ,כי הקצין ,דוקטור לביולוגיה ,הטריד אותה מינית -
העתירה התקבלה בחלקה 273.............................................................
 .14בשלב מסויים תוך כדי קיום היחסים ,חזרה בה המתלוננת
מהסכמתה.המערער לא שעה לדרישתה והמשיך בקיום היחסים ,חרף
התנגדותה  -ערעור המשיב נדחה ,ערעור המדינה התקבל בחלקו 275........
 .15העירייה לא עמדה באופן מלא באחריותה לפעול באופן יעיל למניעת
מעשי ההטרדה מינית וההתנכלות במקום העבודה  -הערעור התקבל
בחלקו 279........................................................................................
פרק י"ב :ההטרדה המינית בשירות הציבורי 283 .................................
 .1פרשנות הוראות תקנון שירות המדינה ,טרם חוקק החוק למניעת
הטרדה מינית והשלכותיו לאחר חקיקתו 283........................................
 .2הטרדה מינית בעין הדין המשמעתי לאחר חקיקת החוק למניעת
הטרדה מינית 286..............................................................................
 2.1כללי 286.................................................................................
 2.2הוראות חוק רלוונטיות 287.......................................................
 2.3התנהגות העובד בצל הדין המשמעתי 288....................................
 2.4הרשעת עובד בשירות המדינה מכוח סעיף  17לחוק שירות המדינה
(משמעת) ,תשכ"ג288............................................................ 1963-
 2.5אמצעי המשמעת המוטלים על עובד מדינה 290............................
 2.6הטרדה מינית כעבירת משמעת 302............................................
 2.7הטרדה מינית בקרב נבחרי ציבור 307.........................................
 .3המערער ,סמנכ"ל השמה בשירות התעסוקה ,הטריד את המתלוננת
הטרדה מינית פיזית ומילולית  -הערעור נדחה 315.................................

מהדורת 2017

י

תוכן עניינים

 .4המערער הורשע בכך שזלזל בחובת המשמעת ונהג בניגוד לכללי
המינהל התקין  -הערעור נדחה 318......................................................
 .5המערער ,עובד משרד התקשורת ,הואשם בעבירות משמעת  -הערעור
התקבל בחלקו 318.............................................................................
 .6כרטיס הנוכחות של המערערת ,מזכירה ראשית של בית-משפט,
הוחתם על-ידי עובדים אחרים  -הערעור נדחה319.................................
 .7המערער הורשע באינוסה של המתלוננת  -הערעור התקבל 321............
 .8המשיבה ,עובדת נציבות מס הכנסה ,הואשמה בקבלת שוחד  -הערעור
התקבל 322.......................................................................................
 .9המשיב ,מנהל במשרד הבטחון ,הודה והורשע בביצוע מעשים מגונים
ורמזים מגונים ,בעלי אופי של הטרדה מינית בחיילות  -הערעור
התקבל 323.......................................................................................
 .10המערער ,עובד במשרד התחבורה ,ביצע מעשים מגונים במתלוננת -
הערעור נדחה 325..............................................................................
 .11המערער ,עובד מדינה ,הטריד מינית עובדות  -הערעור נדחה 327........
 .12המערער ,מזכיר ראשי בבית-המשפט ,הטריד מינית עובדות  -הערעור
נדחה 328..........................................................................................
 .13המערער ,עובד מטבח בבית-חולים ,התנהג בצורה בלתי-הולמת -
הערעור נדחה ברובו 329.....................................................................
 .14המערער ,הטריד מינית שלוש מתלוננות שעבדו בחטיבת התקשורת
של משרד הבטחון ,בראישה הוא עמד  -ערעור המדינה התקבל 330..........

שער ג' :עבירת האינוס 333................... ................................
פרק א' :כללי 333 .........................................................................
פרק ב' :הסכמה או אי-הסכמה 335 ..................................................
פרק ג' :שימוש בכוח 337 ...............................................................
פרק ד' :היחס החברתי-משפטי לעבירת האינוס 341 ............................

יא

מהדורת 2017

תוכן עניינים

פרק ה' :רף הענישה בעבירת האונס 343 ............................................
פרק ו' :רף הענישה באונס רעיות 345 ................................................
פרק ז' :פיצויים עונשיים לקורבנות אונס 347 ......................................
פרק ח' :ההלכה הפסוקה 349 .........................................................
 .1המערער התחזה לעובד בכיר במשרד השיכון שבידו להיטיב עמם
המתלוננות במתן דירה ,בתנאי של מגע מיני עימו  -הערעורים נדחו349....
 .2המערערהטריד מינית את אחותו ,שכבשה את עדותה במשך שנים -
הערעור נדחה 350..............................................................................
 .3המערער הורשע בעבירות מין שביצע באחותה של אישתו ,המתלוננת,
שכבשה את עדותה במשך שנים רבות  -הערעור התקבל בחלקו ,ערעור
המדינה התקבל 352...........................................................................
 .4המתלוננות ,אותן אנס המערער ,נתנו הסבר מתקבל על הדעת מדוע
שתקו עד הגשת התלונה  -הערעורים נדחו 355.......................................

שער ד' :אינוס במרמה 359.................... ................................
פרק א' :הדין  -הגדרת מרמה 359 ....................................................
פרק ב' :מרמה באשר למהות המעשה 361 ..........................................
פרק ג' :מרמה באשר למיהות המעשה 375 .........................................
פרק ד' :קו הגבול ביחסים בין-אישיים ,מתי עובר הגבול שיש בו להצדיק
את תחולתו של הדין הפלילי 381 ......................................................
פרק ה' :אשם תורם 383 ................................................................

שער ה' :אינוס  -בעילת קטינה שטרם מלאו לה  - 14סעיף
(345א)( )3לחוק העונשין 385.................. ................................
פרק א' :כללי 385 .........................................................................
פרק ב' :על ראיית הסיוע של קטין שעדותו נאסרה על-ידי חוקר נוער 387 ..
פרק ג' :טעות במצב הדברים (סעיף 34יח) או בדין (סעיף 34יט) לחוק
העונשין 389 ................................................................................
מהדורת 2017

יב

תוכן עניינים

פרק ד' :עדות הקטין  -עדות יחידה 395 .............................................

שער ו' :אינוס  -בעילת אישה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או
מצב אחר המונע ממנה מתן הסכמה חופשית  -סעיף (345א)()4
לחוק העונשין 397............................... ................................
פרק א' :הדין 397 .........................................................................
פרק ב' :הלכה למעשה 399 .............................................................

שער ז' :אינוס  -בעילת אישה תוך ניצול היותה חולת נפש או
לקוייה בשכלה 401.............................. ................................
פרק א' :כללי 401 .........................................................................
פרק ב' :קבילות עדותם של אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית 405 ......
 .1כללי 405.......................................................................................
 .2קבילות עדות של אדם הלקוי בנפשו או בכושרו השכלי 407.................
 .3קבילות ומשקל של עדות חולה נפש או עד בעל מוגבלות  -בעין
ההלכה 408.......................................................................................
 3.1הודאתו של אדם שהוא חולה נפש 408.........................................
 3.2כשרותה של עדות ילד הסובל מפיגור שכלי 409............................
 3.3קבילותה של מתלוננת הסובלת משיתוק מוחין ,מפיגור קל
וממחלות שונות 411.......................................................................
 3.4קבלת הודאתו של חולה נפש 413................................................
פרק ג' :רף הענישה 415 .................................................................

שער ח' :בעילה אסורה בהסכמה  -סעיף  346לחוק העונשין 419....
פרק א' :כללי 419 .........................................................................
פרק ב' :ניצול מרות ביחסי עבודה 421 ...............................................

שער ט' :מעשה סדום  -סעיף  347לחוק העונשין 427..................
פרק א' :כללי 427 .........................................................................

יג

מהדורת 2017

תוכן עניינים

פרק ב' :רף הענישה 431 ................................................................
 .1כללי 431.......................................................................................
 .2פסיקת בתי-המשפט 433.................................................................

שער י' :יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל  -סעיף 347א לחוק
העונשין 451....................................... ................................
פרק א' :הדין 451 .........................................................................
פרק ב' :הלכה למעשה 453 .............................................................

שער י"א :הטרדה מינית מסוג של מעשים מגונים שלא בהסכמה
 סעיפים  349-348לחוק העונשין 455.....................................פרק א' :כללי 455 .........................................................................
פרק ב' :מהותה של העבירה על-פי סעיף  348לחוק העונשין 461 .............
פרק ג' :מסגרת ההוכחה 463 ...........................................................
 .1כללי 463.......................................................................................
 .2יסוד ראשון  -הוכחה כי בוצע "מעשה מגונה" 464..............................
 .3יסוד שני  -הוכחה כי למוטרדת (או המוטרד ,לפי העניין) לא הסכימה
לעשיית המעשה המגונה464................................................................
 .4יסוד שלישי  -הוכחה כי המטריד היה מודע בפועל לכך שהמוטרדת
אינה מסכימה למעשיו ,או למצער ,עצם עיניו מפני אי-הסכמתה 465.......
 .5נטל הוכחה 465..............................................................................
 .6יסוד נפשי 466................................................................................
פרק ד'" :מעשה מגונה"  -היסוד העובדתי 467 ...................................
 .1כללי 467.......................................................................................
 .2רכיב התנהגותי 467........................................................................
 2.1היקף ההגדרה 467....................................................................
 2.2עשיית מעשה באדם ודרישת נוכחותו 468....................................

מהדורת 2017

יד

תוכן עניינים

פרק ה' :מעשה מגונה  -היסוד הנפשי 471 .........................................
 .1כללי 471.......................................................................................
 .2המערער ,עובד בחברת בזק ,הורשע בביצוע שתי עבירות של מעשה
מגונה  -הערעור נדחה 472...................................................................
 .3המערער ,עובד בית-משפט ,ביצע מעשים מגונים  -הערעור נדחה,
ערעור המדינה התקבל 474..................................................................
 .4עבירת המעשה המגונה מחייבת הוכחת קיומה של מטרה ,אולם אין
בצידה דרישה להתממשות אותו יעד ,ודי בכך שהמטרה המייחדת את
היסוד הנפשי שבעבירה היתה לנגד עיני העושה בשעת עשיית המעשה -
הערעור נדחה 477..............................................................................
 .5המערער הציג עצמו כרופא וביצע מעשים מגונים בקטינים  -הערעור
נדחה 481..........................................................................................
פרק ו' :יחסי הגומלין בין סעיף  4לחוק הטרדה מינית וסעיף  348לחוק
העונשין 487 ................................................................................
 .1כללי 487.......................................................................................
 .2הקשר הקיים בין החוק למניעת הטרדה מינית לבין חוק העונשין 487...
פרק ז' :עבירה לפי סעיף (348ה) לחוק העונשין 489 ..............................
 .1כללי 489.......................................................................................
 .2היסודות העובדתיים 489................................................................
 .3עבירה לפי סעיף (348ה)  -יסוד נפשי 491...........................................
פרק ח' :מעשה מגונה בפומבי  -סעיף  349לחוק העונשין 493 ..................

שער י"ב :עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע  -סעיף
 351ו 368 -לחוק העונשין 497................ ................................
פרק א' :הדין 497 .........................................................................
פרק ב' :עבירה מינית בחסרי ישע 503 ...............................................
 .1כללי 503.......................................................................................
טו

מהדורת 2017

תוכן עניינים

 .2קטינים 503...................................................................................
 .3עבירות מין בקטינים בתוך המשפחה 505..........................................
 .4העדת קטין בעבירת מין על-ידי חוקר ילדים 506................................
 .5העדת הקטין בעצמו 507.................................................................
 .6ענישת קטינים בעבירות מין508.......................................................

שער י"ג :עבירות מין דרך האינטרנט 513.................................
פרק א' :כללי 513 .........................................................................
פרק ב' :הדחה או שידול למעשה עברייני 519 ......................................
פרק ג' :קביעת מיתחם עונש הולם בעבירות מין דרך האינטרנט 533 .........

שער י"ד :ההלכה הפסוקה  -ענישה בבתי-המשפט לכל
ערכאותיהם 543.................................. ................................
פרק א' :פסיקת בית-המשפט השלום 543 ..........................................
פרק ב' :פסיקת בית-המשפט המחוזי 559 ..........................................
פרק ג' :פסיקת בית-המשפט העליון 573 ...........................................
פרק ד' :פסיקת בתי-דין צבאיים 591 ................................................

מהדורת 2017

טז

