תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור
מפני עברייני מי

על החיבור המתבקש בי פסיכולוגיהפסיכיאטריה לבי פיתוח
נורמות משפטיות ראויות להתמודדות ע התופעה
מאת

לימור עציוני* ,טליה

קלצקי**

א .1 ;ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ-ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈË·È‰ .· .‡Â·Ó .קטיני נפגעי עבירות מי –
היבטי פסיכולוגיי ופיזיולוגיי;  .2קווי לדמותו של הפדופיל – רקע פסיכולוגי,
רפואי ושיטות טיפול‰ÈÏÈÙÂ„Ù· ÏÂÙÈËÏ ÈÏ‡¯˘È‰ ˜ÂÁ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ .‚ .
 .1 ;‰¯Â‚ÈÓÂהאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד;  .2חוק העונשי ,תשל"ז1977
כבסיס לנורמה האוסרת את הפדופיליה;  .3חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי
וחוקי נוספי .ד˙¯‚ÒÓ‰ – ˙ÈÏ‡¯˘ÈÂ ˙ÈÓÏÂÚ ‰ÈÚ·Ï ÌÈÈ˜È¯Ó‡ ˙ÂÂ¯˙Ù .
 .1 ;È˜È¯Ó‡‰ ËÙ˘Ó· ‰ÈÏÈÙÂ„Ù‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰רישו ויידוע;
 .2טיפול תרופתי;  .3חוקי  .4 ;SVPטיפול מונע בכלא וטיפול ופיקוח לאחר השחרור
מ הכלא;  .5הרשעה שנייה בעבירת פדופיליה גוררת מאסר עול וביטול
ההתיישנות.(¯·„ ÛÂÒ) „È˙ÚÏ Ë·ÓÂ ˙¯Â˜È·Ï ‰·Â˘˙ – ˙È¯ÒÂÓ ‰˜ÈÙ .‰ .
.ÌÂÎÈÒ .Â

א .מבוא
בשנתיי האחרונות נחשפי מקרי רבי של תקיפה מינית של ילדי על רקע פדופילי,
שלעתי מסתיי א ברצח .פרשיות פדופיליה ,כפי שנחשפו עד עתה ,מתרחשות בשיעורי
מדאיגי ביותר .יש להניח כי שכיחות המדויקת של מקרי אלו גבוהה א יותר ,וכי מתחת

* ד"ר לימור עציוני ,מרצה ,מכללת שערי משפט.
** תלמידת מוסמ ,הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית ,ירושלי.
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לפני השטח רוחשי פדופילי רבי המשחרי לטרפ  .מקרי אלו מחדדי את הצור
בבחינה מחודשת של המענה המשפטי העומד לרשותנו לנגע הפדופיליה .התפיסה
המחקרית המקובלת היא שאוכלוסיית עברייני המי כולה הינה הטרוגנית ועליה נמני
סוגי רבי של עברייני מי הפועלי ממניעי שוני )כעס ,אלימות ,צורכי שליטה ועוד(.
עברייני אלה נבדלי ברמת המסוכנות המאפיינת אות  ,במידת הקרבה שלה לקרבנות,
באופי היכרות ע הקרבנות ובגיל קרבנותיה  .1מאמר זה מתמקד בפדופילי  ,תחת
ההנחה כי ה בעלי אפיוני ייחודיי ביחס לכלל אוכלוסיית עברייני המי .לפיכ במסגרת
המאמר לא ייערכו השוואות בינ לבי שאר אוכלוסיית עברייני המי .2ההתמקדות במאמר
זה היא באופיי הייחודי של עברייני מי אלה ובדרכי ההתגוננות האופטימליות מפניה .
מאמר זה בא לבחו את התאמתו של חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי ,תשס"ו
) 2006להל :חוק הגנה על הציבור( למציאות הנגזרת מהפרעת הפדופיליה .אי חולק כי
המטרה והרעיו שבבסיס חוק הגנה על הציבור ,לרבות הצעת החוק להוספת פרק שיקו
לחוק זה ,כפי שיבואר בהמש המאמר ,ה נכוני ורצויי ככל שמדובר באוכלוסיה
הכללית של עברייני המי .אול כאשר אנו בוחני את יישו החוק ויעילותו במקרי של
פגיעות מיניות בילדי  ,נדמה כי המסגרת הנכונה ביותר לטיפול בפדופילי והגנה על ילדי
מפניה היא כזו שמביאה בחשבו את כל האלמנטי הייחודיי של פדופיליה ,מה שאי כ
במציאות המשפטית הקיימת.
ההתייחסות אל עברייני מי כאל מקשה אחת מונעת מחוק הגנה על הציבור לרדת
לשורשו של עניי ככל שזה נוגע לפגיעות מיניות בילדי  .אמנ  ,החוק מאפשר באמצעות
הערכת מסוכנות המשמשת כלי לבחינה אינדיווידואלית להתאי את תכנית המעקב
והפיקוח לכל עבריי בפני עצמו ,אול נדמה שאי די בכלי הפיקוח והמעקב הקבועי בחוק
כדי להציב חומת הגנה משמעותית .מאמר זה מציע להעלות את רמת הרזולוציה של
ההבחנות המשפטיות ביחס לאוכלוסיית עברייני המי בישראל ולהעשיר את ארסנל כלי
ההתמודדות ע עבריינות מי פדופילית ,כפי שהמציאות מחייבת לעשות )וכפי שיבואר
במסגרת המאמר(.

1
2

מלי שחורי ושרה ב דוד "מאפייני מבחיני בי אנסי ובי מתעללי מינית בילדי" ÁÂ˜ÈÙ‰
) 92 ?ÏÂÙÈË Â‡ ‰˘ÈÚ :Ï‡¯˘È· ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú ÏÚאפרת שה עורכת.(2008 ,
מאמר של שחורי וב דוד ,ש ,עוסק במחקרי רבי שמטרת להשוות בי שתי האוכלוסיות
הללו ביחס לפרמטרי שוני .ראו ג אליעזר ויצטו ואריאל רסלר "היבטי קליניי
ומחקריי בטיפול בחולי הסובלי מהפרעות בדח המיני" ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
·) 146 ?ÏÂÙÈË Â‡ ‰˘ÈÚ :Ï‡¯˘Èאפרת שה עורכת ,(2008 ,ש נאמר כי אנסי אינ
מסווגי כחולי במחלות פסיכיאטריות ,מאחר ואונס אינו מהווה הפרעה פסיכיאטרית
לכשעצמה.
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תפיסה קוהרנטית ביחס לעבריינות מי פדופילית ,כ שתיווצר התאמה בי הדיסציפלינה
הפסיכיאטרית לדיסציפלינה המשפטית ,תעלה את ההתמודדות המשפטית ע עבריינות מי
פדופילית לרמה גבוהה ואפקטיבית יותר.
במסגרת המאמר נעמוד על עיקרי החוק ועל המשמעויות השונות של הפרעת
הפדופיליה ,נבקש להבי את הער המוג באמצעות הפיקוח על עברייני מי פדופיליי
ונבדוק א אכ השכלנו להג על ציבור הילדי במדינת ישראל .כמו כ נבח הסדרי
משפטיי שוני המתמודדי ע הסכנה במדינות שונות בארצותהברית ,אשר המטרה
המשותפת שביסוד היא מלחמת חורמה בעבריינות מי והגנה מיטבית על הציבור ככלל
ועל ילדי בפרט.3
לפני שניגש לדיו נרחב באופ ההתמודדות המשפטית הנדרשת לתופעת הפדופיליה
חשוב יהיה להבי את הרקע הפסיכולוגיפסיכיאטרי של התופעה .הבנה שכזו תשמש
עבורנו נקודת מוצא ראויה לתחילת הדיו.

ב .היבטי פסיכולוגייפסיכיאטריי
מטרתו של חלק זה הינה להניח את התשתית הפסיכולוגיתפסיכיאטרית של הפרעת
הפדופיליה לבחינה המשפטית של החוק בישראל לעומת החוק במדינות ארצותהברית
השונות וכ החוקי הפדרליי ולהצדקת התפיסה המשפטית הקיימת ש  ,אשר בעיקרה
ניתנת לאפיו כתפיסה הגנתית )יהיו שיגדירוה כקיצונית ודרקונית; נתייחס לכ בהמש
המאמר(.
נעמוד תחילה על הבנת השלכותיה מרחיקות הלכת של פגיעות מיניות בילדי  ,בבחינת
"הנחת אב הפינה" בתהלי בניית ההבנה המעמיקה של הפרעת הפדופיליה ותוצאות
פגיעותיה וסלילת הדר המשפטית הראויה למלחמה בתופעה .לאחר מכ נסקור בהרחבה
את מאפייניה השוני של הפדופיליה ,נעמוד על כ שפדופילי  ,בשונה מעברייני מי
"סטנדרטיי " ,זכו להתייחסות מיוחדת בעול הפסיכיאטריה ,וכיצד עובדה זו משרתת את
טענתנו כי יש להתייחס אל פדופילי כאל עברייני מי בעלי מאפייני ייחודיי המחייבי
התייחסות משפטית שונה.

3

להשלמת התמונה וניתוח חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי ראו :דנה פוג' "'ביו
שאחרי' – גישות חדשות במערכת המשפט לניהול סיכו של פגיעה מינית – מענישה בלבד
לפיקוח ומניעה" צפוי להתפרס ב ËÈÏ˜¯Ù‰נא .במאמר זה נער דיו דומה לזה שייער
במאמרנו אודות המצב המשפטי באר ביחס לתמונה העולמית ,תו הבאת דוגמאות והפקת
לקחי .במאמרה מציינת הכותבת כי אי היא באה להצביע על דר מסוימת בשלמותה ,אלא
תעמוד על יתרונות וחסרונות כל שיטה.
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 .1קטיני נפגעי עבירות מי – היבטי פסיכולוגיי ופיזיי
נתאר בקליפת אגוז השפעתה של פגיעה מינית בילדי  .בחרנו שלא לדו בהרחבה
בנושא זה למרות היותו "עיקר הספר" ורגשי החמלה העילאיי ביותר שהוא מעורר .חלק זה
משמש להשלמת התמונה הכוללת של התופעה.
תוצאות פגיעה מינית בילד תלויה בגיל הילד בעת ביצוע העבירה בו ,בטבע הפגיעה
המינית בו ובמשכה )חדפעמית או ממושכת( .4ג הרקע המשפחתי ,מידת בטחו הקרב
בסביבתו המידית – בעיקר בהוריו – קובעי במידה לא מבוטלת את עצמת ההשפעה של
העבירה שבוצעה בו .5חוויה מינית טראומטית של הקרב עלולה לגרו לנזק נפשי
והתנהגותי חמור :להתפתחות היסטריה ,חרדתיות ,פסיכוזה ,עצבנות רבה ,6דיכאו ,הפרעות
אכילה ,רגרסיה לשלבי מוקדמי יותר של הילדות ,הפרעות שינה ,סיוטי  ,אגרסיביות
והערכה עצמית נמוכה .השפעות הפגיעה המינית ה ארוכות טווח ומלוות את הילד אל תו
בגרותו ,לעתי עד כדי פיתוח נטייה אבדנית ;7יש המפתחי בעצמ הפרעת פדופיליה
)נעמוד על כ בהמש(; חלק מפתחי קשיי סקסואליי בעתיד ,חוסר יכולת לקיי
מערכות יחסי זוגיות תקינות ויציבות; כישורי הורות דלי עד כדי הזנחה ואלימות כלפי
ילדיה  .8ג פגיעות פיזיות והידבקות במחלות עלולות להיגר בעטיי של הפגיעות
המיניות :נזקי גניטליי  ,אנאליי  ,נזקי חיצוניי  ,מחלות מי ,איידס ,זיהו בדרכי השת,
ולעתי היריו .9חלק מהסימפטומי הללו מופיעי בתו זמ קצר לאחר הפגיעה .יש
פעמי שהסימפטומי מתפרצי שני לאחר מכ.10

4

Marianne James, Paedophilia, TRENDS & ISSUES IN CRIME AND CRIMINAL JUSTICE 41,

5
6
7
8
9
10

WENDY VAN TONGEREN HARVEY, PAULAH EDWARDS DAUNS, SEXUAL OFFENCES AGAINST

) .43-44 (1996המאמר מצוי באתר של משרד המשפטי הפדרלי האמריקני ;www.ncjrs.gov
להרחבה בנושא תוצאות הפגיעה המינית בילד ראה לימור עציוני ‚,134130 ˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ
.(2009) 160155
מ' אמיר .(1968) 63 ÌÈÈË˜ „‚ ¯ÒÂÓÂ ÔÈÓ ˙ÂÈÈ¯·Ú
ש ,בעמ'  ;64עציוני ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' .131
 ,Jamesלעיל ה"ש .4
ש ,בעמ' .44
ש ,ש.
) .(CHILDREN AND THE CRIMINAL PROCESS 35 (2nd ed. 2001לתופעת השיהוי בדיווח הוצע
בספרות הסוציולוגית מודל אשר זכה לכינוי  ,NBCכלומר naming, blaming, claiming
)קריאה בש ,הטלת אש ותביעה( .פירוש הינו הביטוי לכ שקרבנות עבירות מי נתקלי
בקושי לדווח אודות ההתעללות שעברו והחוויה הקשה של הפגיעה בה לעתי מעובדת לכדי
סעדי משפטיי וראיות רק בחלו שני רבות .להרחבה בסוגיה זו ראו עציוני ,לעיל ה"ש ,4
בעמ'  161לרבות הערות השוליי.
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 .2קווי לדמותו של הפדופיל – רקע פסיכולוגי ,רפואי ושיטות טיפול
:ÈÏÏÎ Ú˜¯Â ˙Â¯„‚‰ – ‰ÈÏÈÙÂ„Ù 2.1
פדופיליה הינה תתקטגוריה בתו קבוצת ההפרעות המיניות הקרויות "פרפיליות".
פדופיליה היא הפרעה בדח המיני ומוגדרת ככזו במדרי האבחנות הפסיכיאטרי הרשמי
 ,11(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) DSM-IV-TRשמטרתו לאבח
ולסווג את הפרעות הנפש על פי תסמיניה .לא זו בלבד שתופעה זו מוגדרת כהפרעה
פסיכיאטרית ,א שאינה מקנה פטור מאחריות פלילית או הגנה משפטית ,12אלא א חלק
מתסמיניה מהווי עבירה פלילית .13המאפייני הקליניי על פי הגדרת ה :DSMדחפי
מיניי  ,פנטזיות או קווי התנהגות חוזרי הקשורי לילדי צעירי בגיל  13ומטה הנמשכי
 6חודשי לפחות; דחפי והתנהגויות אלה גורמי למצוקה קלינית או לפגיעה בתפקוד;
המבוגר הוא לפחות ב  16ומבוגר מהילד בלפחות  5שני  .14המגע המיני עשוי להיות
הומוסקסואלי ,הטרוסקסואלי ,בתו המשפחה או ע ילדי זרי  .פדופיליה שכיחה יותר
בגברי .15

11
12
13
14
15

ראו מאמר של ויצטו ורסלר ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .145
ש ,בעמ' .145
סוג העבירה בהתא לסוג ההתנהגות )החזקת חומר פורנוגרפי של ילדי ,הטרדה מינית,
מעשי מגוני ,אינוס וכד'( .הפדופיליה היא מבי ההפרעות הפסיכיאטריות היחידות שחלק
מתסמיניה היא עבירה פלילית – ראו במאמר של ויצטו ורסלר ,ש ,בעמ' .149
במפרט ההגדרה ב DSMישנה התייחסות ג לגילוי עריות .במסגרת עבודה זו לא נתייחס
באופ ייחודי להיבט הזה של תופעת הפדופיליה.
עבריינות המי בקרב נשי טר זכתה להתייחסות מחקרית ראויה ולהכרה חברתית כמו ביחס
לגברי ,מאחר ועבריינות המי נתפסת על פי רוב כפשע מגדרי שבו הגברי ה התוקפי
ונשי וילדי ה הקרבנות .ביחס לפדופיליה נטע כי אינה מתקיימת בקרב נשי .בדר כלל
החברה מגלה סבלנות גדולה יותר וטווח רחב יותר של מגעי פיזיי של נשי בילדי
הנתפסי כמגע של טיפול וחיבה ולא כמגע מיני .היק התופעה של נשי כעברייניות מי
ככלל ,וכפדופיליות בפרט ,אינו ידוע ונתו למחלוקות בי חוקרי ולממצאי אמפיריי
שוני .יש מומחי הסבורי כי התופעה כה נדירה עד כי למחקר בתחו זה חשיבות מזערית
וכי רוב השונויות המיניות והפראפיליות ,לרבות פדופיליה ,מופיעות בעיקר אצל גברי.
להרחבה בנושא זה ראו MICHAEL C. SETO, PEDOPHILIA AND SEXUAL OFFENDING AGAINST
) .CHILDREN: THEORY ASSESSMENT AND INTERVENTION 117 (2008כ ראו יהודית
אבולעפיה "נשי עברייניות מי – מיתוס או תופעה חברתית קיימת?" ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈË
·) 286285 ÈÏÂÙÈË ‰ÚÓ·Â ÔÂÈÙ‡· ,ÈÂ‰ÈÊ· ÌÈ¯‚˙‡ :Ï‡¯˘Èמלי שחורי ,שרה ב דוד ומאיר
חובב עורכי.(2010 ,
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יש הרואי בפדופיליה נטייה מינית ,וככל נטייה מינית אחרת היא אינה נתונה לבחירתו
של אד  .16נתו זה ,כמו יתר העובדות והממצאי הקליניי המאפייני את הפרעת
הפדופיליה ,מניחי את התשתית התאורטית לטענה המרכזית במאמר זה ,שלפיה
ההתמודדות ע תופעת הפדופיליה על כל היבטיה מחייבת שימוש במערכת כלי משפטיי
שוני  :פליליי ורגולטוריי  .בחלק זה נדו במאפייני הקליניי של הפרעת הפדופיליה
ובחלקי ג וד נדו בכלי המשפטיי להתמודדות ע ההפרעה במשפט הישראלי ובמשפט
המשווה.
ÌÈÏÈÙÂ„Ù È‚ÂÒ 2.2
הDSM

נחלקי לתתיקבוצות על ידי המאפייני

אינדיווידואלי העוני להגדרת
הבאי :17
 – (fixated) Ú·Â˜Ó‰ ÏÈÙÂ„Ù‰נמש לילדי בלבד ומתקשה לפתח יחסי בכלל ,ויחסי
מי בפרט ,ע בני גילו .לרוב לא ישתמש באלימות אלא בשיטות מתוחכמות ומחושבות של
פיתוי ורמייה .ה מגלי העדפה מינית מסוימת לבני  .קשר בכלל ,וקשר מיני בפרט ,ע
אישה מאיי על הפדופיל המקובע ולכ הוא פונה לקשר ע ילדי ומפתח את קשרי
ברמת ההתפתחות שלה  ,רמה התואמת את רמת התפתחותו הפסיכוסקסואלית .ה נתוני
לדחפי כפייתיי ונוטי לפגוע מינית לעתי קרובות ובקרבנות רבי  .18פדופילי בקבוצה
זו נחשבי קשי לטיפול לנוכח העובדה כי משיכה לילדי מגדירה את זהות המינית.19
 – (regressed) Ô‚Ò‰ ÏÈÙÂ„Ù‰הוא בעל אוריינטציה מינית רגילה ומקיי יחסי
חברתיי בוגרי  .בנסיבות של דחק ,כמו מוות של קרוב ,פיטורי מהעבודה או חוסר מענה
לצרכיו המיניי  ,פדופיל זה יקיי מגע מיני ע קטי .20פדופיל נסג יפתה ילדה כפי שגבר
נוהג לפתות אישה והקשר יאפשר לו להרגיש רצוי ובעל יכולת .לאחר זמ מסוי הוא עשוי

16
17

18

19
20

 ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ' .47
Bhagwan A. Bahroo, MD, Pedophilia: Psychiatric Insights, 41 FAMILY COURT REV.
) 497, 498 (2003וכ Kathryn L. Smith, Making Pedophiles Take Their Medicine:
California’s Chemical Castration Law, 17 BUFF. PUB. INTEREST L.J. 123, 130-133
).(1999

מחקר שנער בניויורק מצביע על ממוצע של  75קרבנות ו 238עבירות מי במהל  12שני
לכל פדופיל הנמנה על קבוצה זו .ראו  ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש ,10
בעמ'  .47כמו כ ,בדיו הוועדה לזכויות הילד בכנסת מיו  23.6.2003בנושא הפדופיליה
דובר על מספרי גבוהי יותר של קרבנות.
ראו  ,Smithלעיל ה"ש  ,17בעמ' .131
ראו ויצטו ורסלר ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .150
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לחוש חרטה ומבחינה זו הוא מתאי לתכניות טיפול ושיקו  .21ילדה בת שמונה יכולה
לחקות דפוסי התנהגות של נערה או של אישה צעירה ומבוגר יכול לפרש את ההתנהגות
הזאת כהתנהגות מינית מפתה של אישה .בתקופות שבה ה תוקפי ילדי  ,ה מפגיני
צרכי נפשיי ומיניי הדומי לאלה של קבוצת המקובעי  .כמו לפדופילי המקובעי  ,ג
לה נטייה לרציונליזציה ומינימליזציה של מעשיה  .גילוי עריות היא עבירה טיפוסית
בקבוצת פדופילי זו .22א שמספר הקרבנות של פדופילי אלה נמו בהשוואה לקבוצה
הראשונה ,מספר התקיפות הוא רב וכ מתרחש במהל תקופה ארוכה ,א של שני .23
 – (aggressive) ÔÙ˜Â˙‰ ÏÈÙÂ„Ù‰Â (exploitative) ÔÏˆ‰ ÏÈÙÂ„Ù‰לא נרחיב לגביה ,
בייחוד לאור העובדה שבספרות המקצועית מתמקדי בעיקר בשני הסוגי העיקריי לעיל.
ישנ הבדלי נוספי בי הקבוצות ,א לא נרחיב מעבר לאמור במסגרת זו .24קבוצת
הפדופילי הינה הטרוגנית ,בעלת מאפייני רבי משותפי א ג מובחני  .במבח
התוצאה רמת מסוכנות גבוהה מאוד והשפעת פגיעת על הקרבנות חמורה .כל אלו
מחייבי נקיטת אמצעי משולבי להגנה על קרבנות פוטנציאליי ולמת מענה הול
לתופעה ייחודית זו .תשלובת האמצעי מתייחסת לכלי טיפוליי  ,כדוגמת טיפול תרופתי
ונפשי ,וכ לכלי משפטיי  ,מנהליי ופליליי  ,שעליה נעמוד ביתר הרחבה בהמש
המאמר .יש לבצע התאמות בי הכלי המשפטיי )והטיפוליי ( לבי סוג הפדופיל .לא נגיע
לרמת רזולוציה גבוהה של בחינת מאפייני כל קבוצת פדופילי  ,מלאכה זו צריכה להתבצע
במסגרת הערכת מסוכנות ובחירת המגבלות המתאימות ביותר לפדופיל ספציפי .הערכת
מסוכנות הינה כלי להערכה אינדיווידואלית של עבריי ולא על בסיס קבוצתי ,כ
שמתאפשרת התאמה גבוהה בי הסכנה לבי הכלי למניעתה; נדו בכ בהמש המאמר.
הכלי המשפטיי הקיימי ה במשפט הישראלי ה במשפט הזר נועדו למנוע סכנה וה
רלוונטיי לכל קבוצות הפדופילי  .כלומר ,סוגי הפדופילי השוני אינ מוציאי זה את
זה מתחולת אות "אמצעי מניעה" ,לתפיסתנו ,אלא יש לבצע  fine tuningבי האמצעי
לפדופיל.25

21
22
23
24
25

ג הפסיקה בישראל הכירה בכ שפדופיליה רגרסיבית ניתנת לטיפול; ראו תפ"ח )מחוזי ת"א(
 ,ÈÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1100/06בפס'  15לפסק דינה של השופטת גנות )פורס בנבו.(2009 ,
 ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ' .48
ש ,בעמ' .48
האבחנה באשר לסוג הפדופיל עשויה להניב תכניות טיפול שונות בהיבטי מסוימי ,אול
ככל שזה נוגע לטיפול התרופתי ,קיימי ממצאי כי רוב הפדופילי מתאימי לטיפול וכי
יעילותו גבוהה ביותר .ראו הדיו בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מיו .1.4.2008
טיעו תומ לאמור נמצא בת"פ )שלו רח'( ) ËÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 2106/05פורס בנבו,
 ,(2006שבו נאמר":שאלת הסיווג הרפואי לקטגוריה האבחונית המדוייקת ]של סוג הפדופיל[,
בה מצוי הנאש ,אינה עומדת במרכז שיקולי הענישה".
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‰ÈÏÈÙÂ„Ù‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÈÓ¯Â‚ 2.3
מחקרי קליניי רבי עוסקי בחקר הסיבות והגורמי להיווצרות הפרעת
הפדופיליה .26בחלק זה יידונו שלוש תאוריות מובילות )במונחי תמיכה אמפירית לממצאי
שבבסיס(.27
˙‡ :‰È˙‰‰ ˙ÈÈ¯Âמניחה כי התניות הנוצרות בהקשר לנוהגי אוננות בגיל הילדות
משמשות תפקיד מרכזי בהתפתחות הפרעת פדופיליה מאוחר יותר .28כ ,התנסות מינית
בילדות ע ב אותו הגיל עלולה ליצור צמידות בי תחושת העוררות המינית לבי
המאפייני הפיזיי של הפרטנר כדוגמת גו ילדינערי אנדרוגיני והיעדר סממני התבגרות
מינית .מבי אלו שחוו חוויות אלו בילדות יש המסוגלי לעשות את המעבר והאדפטציה
לפרטנרי בגיל המתאי לה מבלי לבנות את ההתניה בי עוררות מינית לילדי  .לעומת
זאת הפדופילי ממשיכי לקיי פעילות מינית ע פרטנרי בגילאי הצעירי בשל
המחסו המובנה בה שמונע מה את האדפטציה לבני גיל כשותפי לפעילות מינית.29
 :˙Â„ÏÈ· ˙ÈÈÓ ˙ÂÏÏÚ˙‰מהווה גור בעל חשיבות רבה המשלי ישירות על ההצדקות
למניעת פדופיליה באמצעי המוצעי בפרקי הבאי  .מחקרי מצביעי על קשר בי
התעללות מינית בילדות לבי התפתחות הפרעת פדופיליה .30במחקר שנעשה בקרב ילדי
בי הגילאי  73שעברו התעללות מינית נמצא כי ילדי אשר חוו התעוררות מינית במהל
ההתעללות בה היו בסבירות גבוהה יותר לפתח התנהגות מינית בעייתית .בנוס נמצא כי
שימוש בטקטיקות מתוחכמות על ידי התוק באופ שהפחיתו את מידת האשמה שייחס
הילד לתוק הוא גור מבחי נוס בי ילדי שחוו התעללות מינית א לא פיתחו בהמש

26

27
28
29
30

הגורמי להיווצרות פדופיליה בנשי שוני על פי רוב משל גברי .לאור מיעוט המחקרי
בנושא עבריינות מי בנשי ובפדופיליות בפרט ,בחרנו להתמקד בגורמי לפדופיליה כפי
שנחקרו בקרב גברי .להרחבה בנושא גורמי לפדופיליה בנשי ראה אבולעפיה ,לעיל ה"ש
 ,15בעמ' .286285
ראו  ,SETOלעיל ה"ש  ,15בעמ' .101
ראו ש ,ש.
לתאוריה הזו חולשות רבות והסברי לא מספקי .בהקשר זה נציי כי שיטת ההתניה מהווה
סוג טיפול בפדופיליה עצמה .להרחבה בעניי זה ובעניי חולשת התאוריה ראו ש ,בעמ'
.103102
במחקרי שנעשו נמצאו אחוזי גבוהי מבי הפדופילי אשר חוו בילדות פגיעה מינית
) 30%במחקר בישראל וכ 50%במחקרי אחרי( .במחקר השתתפו פדופילי שלא היו
מעורבי בהליכי משפטיי כדי לנטרל בעיה מתודולוגית של מהימנות הדיווח מצד
המעורבי בהליכי משפטיי על פגיעה בילדות כדי לעורר אמפתיה .להרחבה ראו ויצטו
ורסלר ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .151150
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התנהגות מינית בעייתית ,לעומת אלו שכ .31כמו כ נמצא כי קרב להתעללות מינית בעלת
מאפייני מסוימי הנו בעל סבירות גבוהה להיהפ לתוק ,למשל קרב להתעללות מינית
בידי גבר ואישה ,או בידי מי שקרוב אליו ,או תו שימוש באלימות כלפיו ,או שהיה נתו
להתעללות מינית במש שני  ,או שחווה חדירה במהל ההתעללות המינית .32המכניז
המאפשר את היווצרות הקשר הנדו מתבסס על תהליכי אחדי  – ‰„ÈÓÏ :33תהלי של
למידה באמצעות חיקוי התנהגות התוק בילדות או באמצעות התניה– ˙ÈÈÓ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ;34
להתעללות מינית בילדות יש השפעה חודרת על התפתחות מינית ולהעלאת הסיכויי
להתפתחות עניי מיני לא טיפוסי ,כגו פדופיליה; .35ÈË‚ ·ÈÎ¯Ó
 :ÌÈÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â¯ÈÂ ÌÈ·ÈÎ¯Óחריגויות מוחיות נחשדו כגור אפשרי להתפתחות
הפרעת פדופיליה .36במסגרת נתיחת פדופיל נצפו חריגויות משמעותיות בחלקי מסוימי
במוחו .מחקרי אחרי )המבוססי על מקרי מבח (37הצביעו על קשר בי חבלות ראש
בגיל צעיר 38או גידול בחלקי מסוימי במוח לבי הפרעת פדופיליה .מחקר שהשווה בי
עברייני מי פדופיליי לעברייני מי "רגילי " מצא הבדלי בחלקי מוח ובקואורדינציה
ביניה  ,הקשורי להתנהגות מינית.39
נוס על שלושת התאוריות הללו קיימות השערות ותאוריות רבות נוספות ,שילובי
תאוריות 40ומחקרי המבססי קשרי בי גורמי מסוימי לבי התפתחות פדופיליה .41לא

31
32
33
34
35

36
37
38
39

40

ראו  ,SETOלעיל ה"ש  ,15בעמ'  .105צוי במאמר כי הנתוני במחקר זה אושרו על ידי שירותי
הרווחה וההגנה לילד.
ראו ש ,ש.
ראו ש ,בעמ' .107105
התניה בי העוררות המינית בזמ שעברו את ההתעללות המינית לבי היות ההתנהגות המינית
בי מבוגר לילד.
מחקרי המבססי מרכיב גנטי לתופעה מתייחסי למקרה מבח ספציפי של גילוי עריות .לא
הוכח מרכיב גנטי בפדופיליה ֵר ֶסה .יש הסבר שלפיו בהתקיי אינטראקציה בי פגיע#ת
גנטית לגורמי סביבתיי תתפתח התנהגות פדופילית בעקבות התעללות מינית בילדות .ראו
 ,SETOלעיל ה"ש  ,15בעמ' .107
ש ,ש.
ממצאי מדעיי שהופקו מחקירת מקרי מבח אינ יכולי להניב מסקנות גורפות ,אול ה
מהווי נדב בתאוריה הכללית.
נמצא קשר סטטיסטי בי חבלות ראש ואיבוד הכרה לפני גיל  6לבי התפתחות פדופיליה .ראו
ויצטו ורסלר ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .152
חיזוק לתזה נמצא במחקרי המצביעי על קיומ של מאפייני נוספי הנובעי מהתפתחות
נוירולוגית מסוימת בפדופילי ,כגו שימוש ביד שמאל ,דיסלקציה ואפילפסיה .ראו ,SETO
לעיל ה"ש  ,15בעמ'  .115בת"פ )שלו רח'( ) È¯ÊÂÚ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1543/06פורס בנבו,
 ,(2006דובר על פדופיל שאובח ג כחולה אפילפסיה.
קיימת השערה מדעית המשלבת בי התאוריות ,שלפיה התעללות מינית בילדות משפיעה על
ההתפתחות מוחית כדי היווצרות הפרעת פדופיליה .ראו  ,SETOבעמ' .117
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ידוע הרבה על התפתחות מינית של פדופילי  ,מאחר והידע שנצבר בתחו ובכל מה
שקשור להתפרצות עניי מיני פדופילי מתבסס על מחקרי רטרוספקטיביי בפדופילי
שגיבשו כבר את נטיית והתגלו ככאלה ,ועל מקרי מבח ספציפיי  .אי ראיה חדמשמעית
ביחס למחוללי הפדופיליה ונותרו הרבה שאלות פתוחות שעתידות להיחקר ,אול הידע
שנצבר מסייע להבי ולשי את האצבע על הגורמי הפוטנציאליי לפדופיליה.
ÏÈÙÂ„Ù‰ ÈÈÈÙ‡Ó 2.4
פיתוח פרופיל לפדופילי עשוי לסייע להבנת הפשיעה ודפוסיה .ע זאת לא נית לקבוע
באופ אבסולוטי כי כול מתאימי לפרופיל זה .הפדופיל הוא לעתי זר המחפש ילדי
בחצרות בתי ספר וגני שעשועי ומפתה אות להשתתפות בפעילות מינית איתו ,42אול
בדר כלל הפדופיל מוכר לקרב וא למשפחתו במסגרת יחסי שכנות ,קרבת משפחה ,מעגל
חברי או במסגרת יחסי מרות .43על פי רוב הפדופיל אינו פועל תחת השפעת סמי
ואלכוהול ונתו לדפוס התנהגות קבוע ומתמש להבדיל מאירוע בודד )המתרחש בהשפעת
חומרי אלו( .יש שמשתמשי בסמי ובאלכוהול כדי להסיר עכבות מתוכ לצור פעילות
מינית ע ילדי .44
קבוצת הפדופילי הינה הטרוגנית המורכבת מאנשי בעלי אינטיליגנציה נורמלית,
בעלי יכולת להחזיק במקו עבודה ואינ נחשבי להיות נוקונפורמיסטי  .45הפדופיל
משתלב בחברה ובמערכות חיי נורמטיביות ומשו כ לא בנקל נית לזהות את הסכנה
הגלומה בו ולמנוע פגיעה עתידית .חלק מאופייני באישיות אנטי סוציאלית ,46המתבטאת

41

42
43
44
45
46

כגו גישה פסיכואנליטית ,שלפיה לפדופיל התאמה רגשית לשל קרבנו הילד – בעלי צרכי
ילדותיי ורצו לקשר ע ילדי; גישת המעצור הבוחנת חסימה רגשית בפדופיל מפיתוח
יחסי הטרוסקסואליי ע בגירי .מקורות חסימה נובעי מתסבי אדיפוס ,מחרדת סירוס,
פחד מנשי בוגרות; גישת היעדר עכבות קונבנציונליות כנגד קיו יחסי מי ע ילדי;
תאוריה נוספת – מודל ארבעת הפקטורי המסבירה את הפדופיליה באמצעות שילוב מספר
גורמי ואינטראקציה ביניה .להרחבה בנושא זה וביחס ליתר התאוריות שנדונו ראו D.
Finkelhor & S. Araji, Explanations of Pedophilia: A Four Factor Model, 22 THE
).JOURNAL OF SEX REASRCH 145 (1986
 ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ' .4645

יחסי מרות פורמליי כדוגמת יחסי מורהתלמיד ,או בלתי פורמליי כדוגמת יחסי מדרי
חני ,מורה בחוג העשרה וכד'.
 ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ' .46
ש ,ש .כמו כ ,ראו ויצטו ורסלר ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  :147146בקבוצת מטופלי
פדופיליי בטיפול התרופתי נמנו אנשי רגילי מ היישוב :גברי מהמגזר החילוני ,הדתי
והחרדי ,בני כל המעמדות והשכבות ,מנהלי חברות ,מורי ,אקדמאיי ,אנשי מחשבי וכד'.
ראו  ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ' .226

248
\z:\books\aley-mis\kerech-9לדפוס\-etzyoni.doc11

עלי משפט ט תשע"א

תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי

בי היתר בליקויי בכישורי חברתיי המובילי לבעיות התנהגות באינטראקציה בי
אישית .47כמו כ מאופייני ברמת פתולוגיה ופסיכוטיות גבוהה בהשוואה לעברייני מי
"רגילי " ,48אלמנט המגביר את פוטנציאל העבריינות החוזרת .49אי ממצאי חד
משמעיי בנוגע להעדפת המינית 50ומרבית אינ נוקטי אלימות ,בי היתר בשל פערי
כוחות גדולי בי הילדי לתוק כ שהשימוש בכוח אינו נחו .51יש שמשתמשי
באלימות כאמצעי להגברת הגירוי המיני ולכ הסכנה הנשקפת מה גדולה יותר.52
מאפיי בולט וחשוב הוא עיוותי חשיבה ) (cognitive distortionבעברייני מי ככלל
ובפדופילי בפרט ,המבטאי תפיסה מוטעית ומעוותת ביחס לסטייה המינית שלה וביחס
לקרב .ה נוטי להצדיק מעשיה ולדמות את נטיית והתנהגות המינית כאל מצב
נורמטיבי ומוסרי .ה אינ מוצאי פסול ופליליות במעשיה ומכחישי כל השפעה
שלילית על הקרב ,בשל שיפוט מוסרי לקוי ופרשנות מעוותת שלפיה ה מעניקי תמיכה
רגשית לילד באמצעות ליטו ומשחק 53או שיש לפעילות המינית עמ "ער לימודי" .54ה
נוטי לייחס לקרבנות פרובוקטיביות מינית או תחושת עונג מיני .פדופילי  ,בעיקר
מקובעי  ,נעדרי יכולת לחוש רגשות אשמה או אמפתיה .55עיוותי החשיבה )כדוגמת

47
48
49

50

51
52
53

54
55

תמי עשת סבג וחנה וימנ "מרכז יו לטיפול בעברייני מי מבוגרי בקהילה" ÈÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈË
) 181 ÈÏÂÙÈË ‰ÚÓ·Â ÔÂÈÙ‡· ,ÈÂ‰ÈÊ· ÌÈ¯‚˙‡ :Ï‡¯˘È· ÔÈÓמלי שחורי ,שרה ב דוד ומאיר
חובב עורכי.(2010 ,
ראו שחורי וב דוד ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .105
ראו  ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ'  .226כמו כ נמצא קשר ברור
בי פסיכופתיה לבי סטיות מיניות ,בעיקר בפדופילי הפוגעי בילדי מחו למשפחה.
פסיכופתיה ידועה כגור מנבא לרמת מסוכנות המתבטאת בעיקר בשיעורי רצידיביז גבוהי.
ראו  ,Bahrooלעיל ה"ש  ,17בעמ' .505
מחקר שמדד עוררות מינית הצביע על היעדר העדפה מינית אצל פדופילי .הסבר אפשרי לכ
הוא היעדר שוני גופני חיצוני רב בי שני המיני בילד#ת .ע זאת קיימי ממצאי אחרי
המלמדי דווקא על אחוזי גבוהי של נטייה מינית הומוסקסואלית לצד הפדופילית וקושרי
זאת להתפתחות נוירולוגית אבנורמלית )בהשוואה לאוכלוסיית הגברי הכללית שבה אחוז
ההומוסקסואלי נמו בהרבה( ,ראו  ,Bahrooש ,בעמ' .505
ראו אמיר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .45
ראו  ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ' .226
ראו שחורי וב דוד ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'  .105שחורי ערכה מחקר השוואתי בי אנסי
"רגילי" לבי פדופילי )הגדירה אוכלוסיה זו כ"מתעללי מינית בילדי"( בשלושה בתי
כלא בישראל תו שימוש בשאלו ככלי מחקרי .הממצאי הקליניי מצביעי בבירור על
נטייה של הפדופילי להכחיש פסול מוסרי בהתנהגות.
ראו  ,Bahrooלעיל ה"ש  ,17בעמ' .500
ראו  ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ' .8
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הכחשות (56המתייחסי למיניות תורמי באופ ישיר להתנהגות המינית הסוטה ,57ויש
לראות בתסמי עיוותי החשיבה אלמנט קרדינלי המעצי את רמת המסוכנות הנשקפת
מפדופילי .58
פדופילי מאופייני במנגנוני בקרה פנימית חלשי תו שה נתוני לדחפי מיניי
בלתי נשלטי  ,59א בה בעת ,מרבית מתכנני את ביצוע המעשי או לכל הפחות דואגי
להימצא בסיטואציות בה התקיפה המינית של ילד הינה אפשרית .60ה מפתחי טכניקות
מורכבות ומתוחכמות להשגת גישה לילדי  .61תכנו המעשי הוא גור חשוב המלמד על
המחשבה הפלילית אשר עולה בבירור מעצ התכנו א בהינת קיומ של עיוותי חשיבה
כמתואר לעיל.

56

57
58

59
60
61

קיימת הכחשה מוחלטת שלפיה עבריי המי טוע כי הוא לא ביצע את העבירה המיוחסת לו.
סוג אחר של הכחשה היא ה"רציונליזציה" אשר נחלקת למספר תתקטגוריות :הכחשת
האחריות – בטענה כי הקרב פיתתה אותו; הכחשת הכוונה המינית – שלפיה המעשי שביצע
לא היו בעלי אופי מיני כלל וכלל )אלא מגעי של חיבה אבהית לדוגמה(; הכחשת הפס#ל
שבמעשי – בטענה שהקרב נהנתה ממגעיו המיניי ואהבה את מה שעשה לה; הכחשת
השליטה העצמית – בטענה כי היה שיכור לדוגמה )ראו דויד א' כה "השלכות פסיכולוגיות
ומשפטיות של הכחשת ביצוע העבירה אצל עברייני מי" ;((1996) 60 ,60 ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯ 14
הכחשת המאפייני השליליי הקשורי בעבירה )כגו תכנו והכנה ,פנטזיות מיניות סוטות(
לש הכחשת הסיכוי לרצידיביז.
מחקרי מראי כי הכחשת עבירה היא ברת טיפול שבסופו יש לקיחת אחריות .כמו כ קיימי
כמה מחקרי אשר הגיעו למסקנות שונות באשר לקשר שבי הכחשת העבירה לבי
רצידיביז .ברוב המחקרי הללו לא מצאו קשר ישיר בי שני פרמטרי אלה .ע זאת נמצא
שעברייני מכחישי נוטי שלא לשת פעולה ע תכניות טיפול .איהשתתפות בתכניות
טיפול היא גור בפני עצמו ,המעלה את רמת המסוכנות .להרחבה ראו דרור אורטסשפיגל
"הערכת מסוכנות של עברייני מי מכחישי"  .articles.co.il/article.php?id=26531נדמה
שכאשר מדובר בפדופילי להכחשה יש קשר ישיר לרצידיביז ויש לראות בכ גור להעלאת
רמת המסוכנות ,שכ אצל פדופילי הסיבות להכחשה ה לא חשש ממה יגידו ותגובת
המשפחה והציבור ולא חשש מפגיעה בתדמית ובביטחו העצמי ,אלא בשל עיוותי חשיבה
אמיתיי המאפייני את ההפרעה הזו ,כלומר לא אילוצי חברתיי של אינעימות אלא
הכחשה הנובעת מעיוות קוגניטיבי לשמו.
ראו עשת סבג ווימנ ,לעיל ה"ש  ,47בעמ' .182
מהחלטת בית המשפט העליו בעע"א  ,¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ' „È·Ú Ï‡ 6481/01פ"ד נז)678 (6
) (2003עולה כי הכחשת העבירה מהווה כלשעצמה אינדיקציה חזקה למסוכנות עבריי המי.
מהלכה זו נית להקיש ג לעניי עיוותי חשיבה בפדופילי ,הבאי לידי ביטוי בהכחשת פסול
מוסרי ופלילי בהתנהגות המינית.
ראו  ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ' .47
ש ,בעמ' .226
בי היתר באמצעות קניית אמו ההורי .ראו אבולעפיה ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' .289
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מאפיי חשוב נוס הוא רצידיביז )עבריינות חוזרת( הקשור בקשר ישיר לרמת
המסוכנות הנשקפת מאוכלוסיה זו .פדופיליה היא בדר כלל מצב כרוני ע שיעורי
רצידיביז גבוהי  .62מאפייני אישיותו של הפדופיל מגבירי את המוטיבציה לביצוע
עבירות מי בילדי  ,63ומנגד לטיפול פסיכולוגי ולעונש מאסר אי השפעה משמעותית על
שיעורי הרצידיביז  .ככלל ,כושר ההרתעה של ענישה פלילית בפדופילי היא יחסית
נמוכה.64
המנבא הטוב ביותר להתנהגות עתידית הוא ההתנהגות בעבר .מאחר והפדופיליה
מאופיינת בהתנהגות כפייתית ואובססיבית ,הרי שתוק הניבוי בדבר התנהגות עתידית חזק
ביותר ,65והחשש לטעות מסוג  false positiveנמו .66החשש כי פדופיל שריצה עונשו
ושוחרר לחופשי ישוב לפגוע מינית בילדי הוא חשש מבוסס דיו ,לדעת רבי  ,המצדיק
נקיטת "אמצעי הגנה" משפטיי מפניו .נציי כי קיימות גישות אחרות שלפיה שיעורי
הרצידיביז בקרב עברייני מי לעומת עברייני אחרי נמוכה יותר )א כי בתו קבוצת
עברייני המי ידוע כי הפדופילי בעלי נטייה גבוהה יותר לרצידיביז ( .67יש להתייחס
לנתו זה בספקנות נוכח ממצאי סותרי ולאור ההנחה כי הידע המחקרי חלקי בלבד,
מאחר ולא כל העברייני נתפסו או הורשעו בעבירות הנוספות שביצעו ולא כל העבירות
מדווחות מלכתחילה .ההנחה היא שבפועל מבוצעות עבירות נוספות יותר ממה שידוע
לרשויות האכיפה ולחוקרי  .נסיי את הדיו בסוגיית הרצידיביז בדברי שנאמרו על ידי
בית המשפט בעניי:68
"א א נניח ששיעור הרצידיביז בקרב עברייני מי הוא נמו יחסית
לעברייני רכוש למשל ,הסכנה לביצוע עבירות מי חוזרות הנשקפת

62
63
64
65

ראו  ,Bahrooלעיל ה"ש  ,17בעמ' .503
ראו אמיר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .37
ראו  ,Bahrooלעיל ה"ש  ,17בעמ' .503
ראו  ,VAN TONGEREN HARVEY & DAUNSלעיל ה"ש  ,10בעמ'  ,226וג & Steven Feelgood

66

Jurgen Hoyer, Child Molester or Paedophile?: Sociolegal versus Psychopathological
Classification of Sexual Offenders against Children, 14 JOURNAL OF SEXUAL
).AGGRESSION 35 (2008
 – false positiveמשמעות המונח בהקשר זה היא ניבוי חיובי של רצידיביז ביחס לפלוני

67

68

)וכפועל יוצא מכ יוטלו עליו מגבלות וסנקציות( ,בעוד שתאורטית הוא לא ישוב לבצע
עבירות מי בילדי.
חגית לרנאו ואיילת עוז "למה אסור להתאהב בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי – מבט
ביקורתי" חלק ג) (2למאמר ,צפוי להתפרס ב ËÈÏ˜¯Ù‰נא .להרחבה בשאלת אחוז
הרצידיביז בעברייני המי ולקשר הישיר לרמת מסוכנות ראו מאמרה של פוג' ,לעיל ה"ש
 ,3חלק ב) (1למאמר ,לרבות ההפניות בהערות השוליי.
עניי ‡ ,„È·Ú Ïלעיל ה"ש  ,58בעמ' .697
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מאסירי  ,עברייני מי ,דווקא ,היא גבוהה משמעותית מזו הנשקפת
מאסירי אחרי  .יתרה מזאת ,המסוכנות הנשקפת לציבור מעברייני מי
אינה נובעת רק מההסתברות שה יבצעו עבירות מי נוספות ,אלא א
מאופיי הקשה של עבירות אלה .עבירות המי ,בהבדל מעבירות אחרות
ובוודאי מעבירות הרכוש ,פוגעות בגופו ,בפרטיותו ובנפשו של הקורב
ומסבות לו נזקי עמוקי  ,מתמשכי ולעתי קרובות בלתי הפיכי ".
מאפייני הפדופילי כפי שתוארו לעיל מעידי על הסכנה הייחודית הגלומה בה ועל
הצור להתייחס לתופעה זו כאל תופעה בעייתית וקשה לפתרו בכלי הפליליי
הקלאסיי  ,ומחייבת התמודדות בכמה מישורי  .עוד נית ללמוד מה כי למרות שבדומה
לעברייני רגילי לא נית לתפוס פדופילי כמקשה אחת ,הרי שנית למצוא קווי דמיו
ביניה  ,ועל בסיס לפתח כלי משפטיי תואמי  .כ למשל נית לטעו ששיעורי
רצידיביז גבוהי מצדיקי הטלת עונשי מאסר ארוכי יותר או ,לחלופי ,החלת חובה על
פדופילי לעבור טיפול רפואי במהל שהות במאסר .השאלה המתעוררת בהקשר זה היא
מה שיטות הטיפול הראויות ומהי רמת האפקטיביות שלה.
‰ÈÏÈÙÂ„Ù‰ ˙Ú¯Ù‰· ÏÂÙÈË ˙ÂËÈ˘ 2.5
קיימות שיטות טיפול רבות להפרעת הפדופיליה שמהוות חלק מהמנגנו החברתי
משפטי להתמודדות ע הסכנה .על קצה המזלג נזכיר ולו כדי שנוכל להבי טוב יותר כיצד
השיח המשפטי הממוקד והמקי נדרש בנסיבות אלו ועד כמה נכו ורצוי להגיע לפתרו
מתקד והוליסטי לתופעה ˙È˙Â‚‰˙‰˙È·ÈËÈ‚Â˜ ‰ËÈ˘ :המתמקדת בגישות והתנהגויות
שגורמות לתקיפה מינית של ילדי  .הטיפול מתייחס לנושאי כגו הכחשה ומינימליזציה
של חומרת המעשי  ,רציונליזציה ,גישות לא מקובלות בנוגע למי ,צרכי מיניי וסטיות
מיניות ,השפעה על הקרב ואמפתיה כלפיו ,שליטה בכעסי  ,מערכות יחסי וכישורי חיי
בסיסיי  – ‰ÊÈÏ‡ÂÎÈÒÙ ;69טיפול ממוש מדי ויקר ואינו מוכח מדעית כשיטת טיפול
יעילה בפדופיליה) È˙ˆÂ·˜ ÏÂÙÈË ;‰ÈÙ¯˙ÂÎÈÒÙ ;70בכלא למשל(;  ÁÂ˙Èלהסרת חלק מסוי
מההיפותלמוס שבמוח ,האחראי בי היתר על ייצור הורמוני גבריי  .שיטת טיפול שנויה
במחלוקת ונדירה בשימוש אול יעילותה בהפחתת רצידיביז גבוהה.71

69
70
71

ראו  ,SETOלעיל ה"ש  ,15בעמ'  ,171וכ  ,Bahrooלעיל ה"ש  ,17בעמ' .503
David Crawford, Treatment Approaches with Pedophiles, in ADULT SEXUAL INTEREST IN
).CHILDREN 181 (M. Cook & K. Howells eds., 1981
ראו  ,Bahrooלעיל ה"ש  ,17בעמ' .505
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 ,È˙ÙÂ¯˙ ÏÂÙÈËהמכונה ג "סירוס כימי" ,נמצא יעיל מאוד עבור פדופילי  72לעומת
יתר הטיפולי  .73במהל השני נעשה שימוש במגוו תרופות ,74ביניה „˜‡ ,ÏÈËÙÙתרופה
המביאה להפסקה בייצור ההורמו הגברי – הטסטוסטרו ,ובכ מדכאת את היצר המיני.
שימוש בתרופות לדיכוי היצר המיני מצוי בשימוש הרפואה 75למעלה מארבעי שנה והוכח
כיעיל ביותר אצל גברי המאובחני כפדופילי  .76המדד ליעילות הוא שיעורי רצידיביז
נמוכי ; מחקרי שוני מראי אפס ביצועי עבירות במהל תקופת הטיפול התרופתי.77
בניגוד לקונוטציה השלילית העולה מהמונח "סירוס כימי" ולתפיסות המוטעות לגביו,78
השימוש בתרופה אינו מטיל מו ואי תופעות לוואי לתרופה למעט בריחת סיד כעבור
שני של טיפול ,אול ג לתופעת לוואי זו יש מענה רפואי מספק באמצעות מת טיפול
מונע .השפעת התרופה הפיכה לחלוטי כאשר מופסק הטיפול התרופתי .79יש הסבורי כי
הטיפול התרופתי צרי ללוות טיפול פסיכולוגי או התנהגותי ,ולא להוות אמצעי מניעה
וטיפול בלעדי .80בישראל הטיפול נית שלא בכפיה לאנשי המאובחני באבחו
פסיכיאטרי שלפיו הנ סובלי מהפרעת פדופיליה.81
לסיכו  ,לא הרבה ידוע על מידת יעילות הטיפולי הפסיכולוגיי השוני ומש זמ
השפעת  .לכ דרוש ביצוע מחקרי ארוכי טווח רבי הבוחני סוגי טיפולי שוני על פי
מדדי שוני  .רוב הפדופילי לא מעונייני בקבלת טיפול כלשהו .82חוסר המוטיבציה
לקבל טיפול בשילוב ע יתר מאפייני ההפרעה והעובדה כי היא בגדר נטייה לכל החיי 83

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

אי ממצאי אמפיריי בנוגע למת טיפול תרופתי לנשי פדופיליות ,למעט מקרה בודד שבו
דווח על שיפור קליני משמעותי באישה פדופילית .ראו אבולעפיה ,לעיל ה"ש  ,15בעמ'
.298297
ראו ויצטו ורסלר ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .146
לדוגמה ,בשנות השישי השתמשו בתרופות המכילות הורמוני נשיי )אסטרוג( ,כמו
דפופרברה ,המפחיתות טסטוסטרו .לתרופות הללו נמצאו תופעות לוואי רבות ולכ הוגבל
השימוש בה .ראו ויצטו ורסלר ,ש ,בעמ' .147
הטיפול התרופתי נית ג לצרכי רפואיי אחרי ,כגו לחולי הסובלי מגידול בערמונית
ובהתבגרות מינית מוקדמת .ראו ש ,בעמ' .147
ש ,ש.
ראו  ,Bahrooלעיל ה"ש  ,17בעמ' .504
ראו עמדת של חה"כ שלי יחימובי' וחה"כ זהבה גלאו בישיבת ועדת הכנסת מיו
.10.7.2007
ראו ויצטו ורסלר ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .147
ש ,בעמ' .148
ש ,בעמ' .146
ראו  ,Bahrooלעיל ה"ש  ,17בעמ' .503
ראו  ,SETOלעיל ה"ש  ,15בעמ' .190
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מפחיתי מסיכויי הצלחת טיפול פסיכולוגי ,ובאופ עקי מגבירי רצידיביז  .84א בית
המשפט המחוזי סבור כ" :אמונת המומחי הרפואיי ]מטע ההגנה[ ביכולת הכחדת
הפדופיליה הטבועה בנאש מש שני כה ארוכות ,באופ המוצע עליד  ,מחו לכתלי
הכלא ,הינה בגדר הימור מסוכ עבור בית המשפט".85
נדמה כי סירוס כימי הוא הטיפול המיידי היעיל ביותר ,ובכל מקרה קיימות המלצות על
שילוב של טיפול פסיכולוגי ע טיפול תרופתי שצרי למעשה להיות אלמנט חובה בכל
שיטת טיפול ושיקו של פדופיל .86כפי שכבר רמזנו ,אי להתעל מכ שנית בהחלט
לעשות שימוש משפטי בשיטות הטיפול השונות ,לא רק באמצעות טיפולי מנדטוריי בעת
השהות במאסר .כ למשל אפשר לחשוב על הטלת חובה בחקיקה על פדופילי לקבל
טיפול כתנאי לשחרור מוקד או כתנאי למגורי בקרבה למוסדות חינו.
לצד הבנת שיטות הטיפול השונות חשוב יהיה להבי ג את דפוסי תופעת הפדופיליה
כבסיס להמש הדיו בכלי המשפטיי המתאימי .
‰ÈÏÈÙÂ„Ù‰ ÈÒÂÙ„ .2.6
פדופיליה מתבטאת במגוו רחב של התנהגויות ,החל מחשיפת איברי מי בפני ילד,
הטרדה מינית ,הצעות מגונות ,מעשי מגוני  ,ניצול הילד לצרכי פורנוגרפיה ,מעשי סדו
ואינוס .דרכי הביצוע א ה מגוונות – החל בפיתוי להשגת שיתו פעולה מלא הנובע בי
היתר מסקרנות של הקרב ,הטעיה ושימוש באיומי ובכוח .לאחר ביצוע המעשי ,
הפדופיל יניא את הקרב מלהתלונ עליו באמצעות הרגעתו ,מת "פיצוי" כלשהו או
באמצעות איומי  .87התקיפה המינית יכולה להתבצע בקרב מזדמ ובאופ חדפעמי ,או
שיכולה להימש תקופה ארוכה ,בדר כלל עד בגרותו המינית של הילד .התקיפה החד
פעמית מתרחשת על פי רוב על ידי אד זר בעקבות מפגש אקראי .ניצול מיני ממוש
מתבצע על ידי אד מוכר במסגרת היכרות ארוכת טווח ע הילד ,בדר כלל תו ניצול יחסי
אמו ו/או מרות המגבירי את חוסר האוני של הילד .88כמו כ קיימת דפוסיות ביחס
למקו מגורי הפדופיל ,הקרב ומקו ביצוע העבירה .ממחקר שנעשה באר נמצא
שבלמעלה ממחצית המקרי הפדופיל גר באזור מגורי הקרב ו/או מקו ביצוע העבירה.89

84
85
86
87
88
89

בעניי ‡ ,„È·Ú Ïלעיל ה"ש  ,58בית המשפט ד בקשר בי היעדר טיפול או כשלונו לבי
רצידיביז.
תפ"ח )מחוזי י(  ,ÈÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 726/04בפס'  5לפסק דינו של השופט סגל )פורס
בנבו.(2005 ,
ראו הדיו בחלק ג למאמר זה בפרק העוסק בהצעות חוק.
ראו אמיר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .62
ד"ר לוי עד .(2005) 139138 ËÙ˘Ó‰ È‡¯·Â ‰¯·Á· ˙ÂÓÈÏ‡Â ÔÈÓ – „ÏÈ‰
ראו אמיר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' .35
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דוגמה מוחשית לסיכו ההיבטי והמאפייני של הפדופיליה כפי שנדונו בחלק א זה ,נמצא
בעניי .90È¯ÊÂÚ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó
המסקנה המתחייבת מהפרופיל הפסיכיאטריקרימינולוגי שהוצג לעיל ביחס להפרעת
הפדופיליה הינה כי פדופיל הוא למעשה עבריי חסר תקנה מיסודו אשר ישוב לסורו א רק
יזדמ לו ,וא כ ה פני הדברי הנחתנו הינה כי יש להג על ציבור הקרבנות מפני פגיעה
חמורה וקשה זו במלוא החומרה .לפיכ הוצעו כמה פתרונות משפטיי להתמודדות ע
התופעה במדינת ישראל ובעול  .במאמרנו נבח את הפתרו המוצע בישראל ואת מידת
יעילותו ויכולתו להתמודד ע הסכנות המאפיינות דפוסי התנהגות עברייניי אלה .על מנת
להגיע לפתרו הראוי נפנה אל מעבר לי למציאת פתרונות נוספי כפי שמצויי במשפט
הזר ובעיקר במדינות ארצותהברית.

ג .ההסדרי הקיימי בחוק הישראלי לטיפול בפדופיליה ומיגורה
 .1האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד אושררה ונכנסה לתוק בישראל בשנת .1991
האמנה לא הפכה לחוק ישראלי אול היא מקימה את מחויבות המדינה לקיימ ולביצוע
התאמות בחוק הישראלי להוראותיה השונות .91האמנה כוללת  54סעיפי  ,כאשר סעי 34
לאמנה קובע:92
המדינות החברות מקבלות על עצמ להג על הילד מפני ניצול מיני ותקיפה
מינית לצורותיה  .לצור זה ינקטו המדינות החברות במיוחד אמצעי
מתאימי במישור הלאומי ,הדו צדדי והרב צדדי על מנת למנוע:
 .1הדחת ילד או כפייתו לעסוק בפעילות מינית בלתי חוקית כלשהי;
 .2שימוש בילדי לש ניצול בזנות או בעיסוק מיני בלתי חוקי אחר;
 .3שימוש בילדי לש ניצול בהצגות פורנוגרפיות או בחומר פורנוגרפי.
החוק הישראלי לא ניסח עבירה ייחודית לנושא הפדופיליה ,המאגדת לתוכה את כל סוגי
הפגיעות המיניות ושעומדת בפני עצמה .כפועל יוצא מהיעדר התייחסות שלמה וקוהרנטית

90
91
92

עניי  ,È¯ÊÂÚלעיל ה"ש  ,39פסק די שבו דובר על פדופיל שפר בלילות לבתי שבה ישנות
ילדות וביצע בה את זממו ללא מורא הוריה שישנו בחדר ליד .הוא סרב להכיר בפסול
שבמעשיו ולקבל טיפול כלשהו ,פסיכולוגי או תרופתי.
.justice.gov.il/MOJHeb/HavaadLeZhuyot/Amana.html
אמנה בדבר זכויות הילד ,כ"א ) 221 ,31נפתחה לחתימה ב) (1989אושררה ונכנסה לתוק ב
.(1991
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לפדופיליה ,לא הוסדרו בחוק דרכי טיפול בעבריינות מי פדופילית .נית למצוא
התייחסויות לעבריינות מינית כלפי קטיני  ,אול אי חוק אחד המאגד את הנושא כולו על
כל היבטיו .במסגרת פרק זה נתמקד במארג חוקי מנהליי המטילי מגבלות על עברייני
מי שריצו עונש ושאינ עונשיות פליליות ,אלא רגולטוריות .נדו בקצרה ג בחוק
העונשי 93לש השלמת תמונת המצב המשפטי ביחס להגנה ולמניעה של תופעת
הפדופיליה ,ובעיקר על מנת להבי מהו הער המוג באמצעות חוק הגנה על הציבור מפני
עברייני מי.
 .2חוק העונשי ,תשל"ז1977
חלק זה של המאמר מהווה למעשה את הבסיס הרעיוני והתשתית המשפטית לתפיסת
המאמר בעיקרה ,שלפיה ברצוננו לעמוד על הער או הערכי המוגני החשובי לנו
כחברה בהפעילנו את חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מי .בשעה שנעמוד על
חשיבות של הערכי שעליה אנו מבקשי להג יהיה קל יותר להבי א חוק הגנת
הציבור מהווה פתרו הול וא די בכ או שיש צור באימו הסדרי נוקשי יותר.
למרות שסוגית הענישה עיקרה בדי הפלילי המהותי ,אי בכוונתנו בחלק זה להרהר
אחר ר הענישה .94ברי כי קביעת עונשי חמורי יותר תביא להרחקה ממושכת יותר של
הסכנה ויש לכ חשיבות רבה ,א ע זאת לאור מאפייני הפדופיליה ,עונשי מאסר ארוכי
יותר לא יגבירו בצורה משמעותית ,א בכלל ,את ההרתעה .החמרה בענישה תעביר מסר
אודות חומרת היתרה של ביצוע עבירות אלה בילדי  ,95א הדאגה לשלומ ולביטחונ
של הילדי לא תחדל בעצ הטלת עונשי מאסר ממושכי  ,כי הרי ברי הוא שכאשר מסיי
העבריי לרצות את עונשו הוא חוזר להיות גור מסוכ לחברה ולילדי  .לאור השני
ובעיקר בעת האחרונה אנו עדי לכ שהפסיקה מכירה בחשיבות ענישה מחמירה כחלק
מהמלחמה בפדופיליה .דוגמאות לכ מהוות פרשות ‡ ¯ÙÂו ,·ÈËÁש קבע בית המשפט:
"דומה שרק הטלת עונשי חמורי וכואבי תוכל להילח בתופעת הפורנוגרפיה

93
94
95

חוק העונשי ,תשל"ז.1997
להרחבה בעניי הקשר שבי הקריאה להחמרה בענישה לבי החשש הגובר מעבריינות מי
ולתהליכי החקיקתיי האחרוני ראו פוג' ,לעיל ה"ש  ,3במבוא למאמר.
בתפ"ח )מחוזי ב"ש( ) ÔÓ'‚¯Â˙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 975/04פורס בנבו (2009 ,דובר על פדופיל
סדיסט שביצע עבירות מי קשות ורבות בחמש ילדות מתחת לגיל  .10נדונה ש סוגיית עונש
במצטבר או עונש לפי התקופה הארוכה ביותר .בית המשפט סבר כי יש למצות את מלוא הדי
ולגזור עליו עונשי מאסר מצטברי כדי לתת ביטוי הול לחומרת המעשי ולפגיעה הקשה
בכבוד של הילדות ובשלמות גופ ונפש .עוד נאמר כי מדיניות ענישה מחמירה עשויה למצוא
את ביטויה לא רק בהחמרת הענישה בחוק ובפסיקה ,אלא ג באמצעות עונשי מצטברי.
עוד נאמר כי שיקולי ענישה של הגנה על הציבור ,לבד מגמול והרתעה ,ה כבדי משקל.
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הפדופילית ...ענישה חמורה תבטא את סלידתו העמוקה של בית המשפט מ המעשי
המתועבי  ,תמלא את תפקידו של בית המשפט בהגנה על שלומ של הקטיני מפני ניצול
מיני ותסייע להרתעת הרבי  .96"...וג " :אי תודעה בלא ענישה המדברת בעד עצמה".97
בר ענישה מרתיעה וחמורה אינה הכלי הבלעדי לשמירה על שלומ ועל ביטחונ של
הקטיני .
לעומת זאת עמידה על הער המוג הראוי באמצעות האיסור על פדופיליה ועריכת
שינויי חקיקתיי כפועל יוצא מכ )לרבות אימו כלי משפטיי שוני מהמשפט
האמריקני כפי שיידונו בהמש( תמקס את ההגנה על הקטיני מפני עברייני אלה.
כעת נמקד את הדיו בחוק העונשי בכל הנוגע לער המוג באמצעות האיסור על
הפדופיליה ובהשלכה של זה על החלוקה הפנימיתצורנית של חוק העונשי.
ÈÂ‡¯‰ Ô‚ÂÓ‰ Í¯Ú‰
פדופיליה היא תופעה רחבה ,חובקת עול שממדיה הולכי ומתרחבי דר אפיקי
שוני  ,כגו פורנוגרפיית ילדי באינטרנט ,יצירת קשר ע קטיני דר האינטרנט והטרדת
המינית ,פיתויי  ,סחר בילדי למטרות מי ועד עבריינות מי פדופילית המתקיימת בקשר
בלתי אמצעי בי הפדופיל לקטי .כל אלו ה ביטויי שוני של תופעה אחת – פדופיליה –
או במילי אחרות שורת עבירות אשר אוסרות מעשי פדופיליי  .אול חוק העונשי אינו
מגדיר במפורש מושג "פדופיליה" ואינו מקב תחת קורת גג אחת עבירות הקשורות
לתופעה זו .תחת זאת קבועות בו עבירות שונות החוסות תחת פרקי נפרדי ע רציונל
שונה ,אשר יש בה התייחסות נקודתית וענישה מוגברת ,ככל שה מתבצעות בקרבנות
קטיני  ,תו הבחנה בי גילאי שוני לעניי סוג העבירה וחומרת העונש .דוגמה לכ יכול
לשמש סעי 203ב העוסק בניצול קטיני לזנות.98

96
97
98

ע"פ )מחוזי חי'(  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ¯ÙÂ‡ 2609/07בפס' )5ח( לפסק דינו של השופט גרשו
)פורס בנבו .(2008 ,במסגרת ערעור זה נדחה ערעורו של הפדופיל והתקבל ערעור המדינה
להחמרת ענישתו.
תפ"ח )מחוזי ת"א(  ,·ÈËÁ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1047/02בפס'  6לפסק דינו של השופט בראופיר
)פורס בנבו.(2003 ,
סעי שכותרתו היא "ניצול קטיני לזנות" ובו חלוקה פנימית לקבוצות גילאי וחומרת ענישה
כדלקמ (1 :קטיני שמלאו לה  14שני;  (2קטיני שטר מלאו לה  14שני או כאלה
שמלאו לה  14א עושה העבירה הוא ג אחראי עליה .הענישה החמורה יותר מתייחסת
לקבוצה השנייה .ג בסעיפי ) 345אינוס() 346 ,בעילה אסורה בהסכמה() 347 ,מעשה סדו(
ו) 348מעשה מגונה( קיימת הבחנה גילאית בי קטיני לבגירי ובתו קבוצת הקטיני
עצמה.
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חלק מ העבירות אמנ יוצרות הבחנה בי קטיני לבגירי לעניי חומרת הענישה,
אול לא עורכות הבחנה פנימית בתו קבוצת הקטיני  .99סעי  355שכותרו הוא "עונש
מזערי" קובע עונש מינימו לעבירות אינוס ,מעשה מגונה ,גילוי עריות ועבירות מי בידי
אחראי על חסר ישע ,אשר בי יתר הנסיבות המחמירות המפורטות בה ג ביצוע עבירות
אלה בקטיני  ,כדי לבטא את חומרת המעשה ולוודא ר מינימלי לחומרת הענישה .הטרדה
מינית מוסדרת בחוק למניעת הטרדה מינית.100
לאור האמור עולה שאלה א אי להתייחס לעבירות השונות הנגזרות מפדופיליה כאל
מקשה אחת ,תחת פרק אחד המגל ער מוג זהה – הגנה על שלומ הגופני והנפשי,
כבוד ופרטיות של ילדי  ,אשר זקוקי להגנה מוגברת ומיוחדת נוכח פגיעות
ותמימות  .תכליתו של ער מוג זה הוא מיגור תופעת התעללות מינית בילדי .
הער המוג הוא אינטרס חברתי ,ער שהחברה מבקשת להג עליו באמצעות המשפט
הפלילי ואשר הפגיעה בו היא מהותה של העבירה .מכא שהגרעי של כל עבירה הוא פגיעה
בער המוג – הוא סיבת העבירה – ופשר קיומה .101תכלית השמירה על הערכי המוגני
היא הבטחת התנאי הדרושי לקיומה ולהתפתחותה של החברה על ידי הגנה על
האינדיווידואל ,המהווה את גרעינה של החברה .102א כי הער המוג מסייע בידינו
להגדיר את מושג העבירה ,הרי שיש לו תפקידי נוספי  .לא רק שבאמצעותו אנו למדי על
מושא העבירה ,קרי מהי ההתנהגות האנטיחברתית שאותה אנו מבקשי למנוע ,אלא
שהער המוג משמש ככלי פרשני ,התוח את היק התפרסותה של העבירה .מדובר אפוא
בקריטריו לפרשנות תכליתית ,במצפ או בנתב של העבירה הקובע את כיוונה ומגמתה,
ומכא שג את תוכנה.103
הסידור הצורני הנוכחי של חוק העונשי מגל תוכ מהותי אשר חוטא למסר החברתי
שעל המחוקק להעביר ביחס להתעללות מינית בילדי  .ההסבר לכ יכול להיות חוסר הבנה
בסיסי בדבר חשיבותו של הער המוג באמצעות האיסורי על פדופיליה ,והביטוי לכ הוא
מיקומ הלא קוהרנטי של עבירות המי בקטיני בחוק העונשי ובחוקי אחרי  .כלומר,
עבירות המי בקטיני חוסות תחת פרקי שוני ובבסיס ערכי מוגני שוני .

99

100
101
102
103

כדוגמת סעי 203ג שעניינו די לקוחו של קטי המקבל ממנו שירות של מעשה זנות ,סעי
205א שכותרתו איסור פרסו ומסירת מידע בדבר זנות של קטי ,סעי  214שעניינו פרסו
והצגת תועבה ובו דמותו של קטי לרבות הדמיית קטי ושימוש בגופו של קטי לעשיית
פרסו תועבה ,כמו ג סעי 368ג שעניינו התעללות בקטי וחסר ישע וכולל התעללות מינית.
חוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח.1998
מ' קרמניצר ) 187 ˙ÂÈÙÈˆÙÒ‰ ˙Â¯È·Ú‰ Ï˘ ÔÂ‚¯‡Â ‰·Ó È¯˜ÈÚחיבור לש קבלת התואר
דוקטור למשפטי(1980 ,
ש.
ש ,בעמ' .198
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לדוגמה ,עבירות של סרסרות ,זנות ופרסו תועבה בקטיני קבועות בפרק ח' ,שתכליתו
פגיעות בסדרי המשטר והחברה ,תחת סימ י' :זנות ותועבה .הער המוג המגול בפרק ח'
הוא מניעת פגיעה בציבור ובסדר הציבורי .104זנות ותועבה על פי תפיסת המחוקק ,ואולי ג
לפי תפיסת החברה כולה ,מהווה תופעה הפוגעת בעיקר בציבור ובסדר הציבורי.
א הער המוג המוצע לעיל יהיה נקודת המוצא של העבירות בפרק זה ,105הרי שכובד
המשקל יעבור מדיו במושגי עמומי כמו "פגיעה בציבור" ו"תועבה" לדיו שונה בתכלית
– א נפגע שלומו הגופני והנפשי ,כבודו ופרטיותו של קטי המצול בפרסו פורנוגרפי,
וא יש בפרסו מסוג זה כדי לתרו להרחבת תופעת הפדופיליה ועידודה באמצעות צריכת
פורנוגרפיית ילדי  ,פגיעה מינית בילדי וניצול  .ג בית המשפט הכיר "בשרשרת המזו"
של העול הפדופילי כ שהחזקה ,פרסו והפצה של פורנוגרפיית ילדי "מהווי  ,ה
עצמ  ,חוליה בשרשרת ניצול המיני של קטיני " ,וכי על מנת להג על קטיני יש לצמצ
את הדרישה לחומר מסוג זה.106
אנו סבורי שהדיו החברתימוסרי סביב נושא מיסוד הזנות בישראל הוא דיו לגיטימי,
כמו ג בחינת פרסומי שוני בסול תועבה ופגיעה בציבור .אול אי חולק כי צרי
להיות קונצנזוס מוחלט באשר לעבירות אלה המתבצעות בילדי ולחוסר הלגיטימיות של
דיו כזה ביחס אליה  .לדעתנו אמות מידה של תועבה ,פגיעה חברתית ומוסר בהיבט של
זנות קלאסית לא רלוונטיות בהקשר של התעללות מינית בילדי .
באופ דומה ,הטרדה מינית של ילדי מוסדרת בחוק למניעת הטרדה מינית אשר מטרתו
המוצהרת היא הגנה על כבודו ,חירותו ופרטיותו של אד וקידו שוויו בי המיני  .החוק
עוסק בי היתר ביחסי מרות ,התנכלות ואפיוני נוספי רלוונטיי למקו עבודה או צבא,
המהווי את המוקד העיקרי לביצוע הטרדה מינית .החוק קובע את סמכות בית הדי
לעבודה לדו בהליכי אזרחיי לפי חוק זה ,וכ חובת מעביד למנוע הטרדה מינית במקו
עבודה .א כ נית לראות שהאוריינטציה של החוק אינה תואמת את תכלית איסור הטרדה
מינית של ילדי או את החטא המוסרי הכבד שבהטרדה מינית של ילדי והתעללות מינית
בה .
דוגמה נוספת מהווה עבירת התעללות בקטי או חסר ישע הקבועה בסעי 368ג
המתייחסת ג לעניי התעללות מינית בקטי .אי הגדרה בסעי זה למונח "התעללות
מינית" ולא ברור היחס בי עבירה זו לשאר עבירות המי בקטיני  .סעי זה מצביע לא רק

 104עבירות נוספות החוסות תחת פרק זה ממחישות את הער המוג שבו ,לדוגמה עבירות גזענות,
עבירות שנאה ,הפרעות לשלו הציבור ,פגיעה ברגשי דת ומסורת ועבירות של תקלות לציבור,
מטרדי ועוד.
 105למשל סעיפי 205א )איסור פרסו ומסירת מידע בדבר זנות של קטי() 214 ,פרסו והצגת
תועבה(214 ,א )פרסו פוגע על שלטי חוצות(.
 106ראו עניי ‡ ,¯ÙÂלעיל ה"ש  ,96בפס' )5ג( לפסק דינו של השופט גרשו.
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על חוסר הקוהרנטיות ביחס לעבירות המי בקטיני אלא ג על כפילות המאפיינת את חלק
העבירות של חוק העונשי.
כל אלה ה דוגמאות לשאלה עיקרית ,היא שאלת הער המוג שנגזרת שלה הוא הסידור
הצורני של חוק העונשי .מענה נכו לשאלה מהו הער המוג הראוי כשמדובר בתופעת
הפדופיליה עשוי להוביל ל"סדר" מערכתי כזה ,אשר ירכז בפרק אחד או בחוק אחד את כל
העבירות המבקשות לאסור על פגיעות מיניות בילדי ויכלול בתוכו את כל ההשלכות
המתבקשות במסגרת ההגנה על שלמות נפש  ,גופ  ,כבוד ופרטיות של הילדי .
עולה התחושה שהמחוקק ,ככל הנראה מסיבות היסטוריות ופחות עקב יד מכוונת של
ממש ,פועל בשיטה מפוזרת ולא אחידה בכל הקשור להתמודדות ע עבירות של התעללות
בילדי  .כפי שיובהר בהמש ,לדעתנו אי מנוס כיו מהתמודדות ישירה ,קוהרנטית
והוליסטית ע התופעה ,ג א יצרי הדבר חקיקה חדשה ,נפרדת ועצמאית מחוק העונשי.
מסקנה זו מביאה לחזית את שאלת היסוד העומדת בבסיסו של הדיו ,והיא א המצב
המשפטי בישראל מאפשר התמודדות מספקת ע תופעת הפדופיליה ותוצריה.
חוק העונשי מהווה את הגרעי הפנימי והצעד הראשו לטיפול בפדופיליה באמצעות
קביעת נורמות והטלת עונשי  .הדיו הוא בשאלת המסר החברתימוסרי שעל המחוקק
להעביר באמצעות חוק העונשי ,ובכלל זה עריכת סדר העבירות הנוגעות להתעללות מינית
בילדי  .שינוי צורני של חוק העונשי אינו בבחינת צעד דקלרטיבי גרידא .כפי שהדגמנו
לעיל ,יש משמעות מעשית לשינוי הער המוג המגול בעבירה פלילית .השינויי שיש
לערו בחוק העונשי על מנת למקד ולייעל את המלחמה בפדופיליה עשויי לכלול שינויי
בר הענישה וניסוח מחודש וממוקד של העבירות השונות.
במסגרת השינויי שאנו מציעי לערו באמצעות יצירת חקיקה נפרדת ,או למצער
במסגרת חוק העונשי עצמו ,אנו סבורי שיש למשל מקו לדיו בשאלת התאמת העבירות
לגיל הקטינת המוגדר בהפרעת הפדופיליה ב .107DSMחלק מ העבירות עורכות הבחנה
פנימית בי הגילאי השוני  ,כאשר קבוצת הקטיני שטר מלאו לה ) 14קרי בני 13
ומטה בהתא להגדרת הפדופיליה( מהווה נסיבה מחמירה לביצוע עבירה .לדוגמה סעי
203ב )ניצול קטיני לזנות( .ג סעי ) 345אינוס( עור הבחנה גילאית בי הקטינות ,אול
הענישה המחמירה יותר מתייחסת ,באופ מפתיע ,לקבוצת הגילאי הגבוהה יותר .כ
הבועל קטינה שטר מלאו לה  ,14א בהסכמתה ,דינו  16שנות מאסר" .א בהסכמתה",
מאחר והסכמתה אינה הסכמה .הבועל קטינה שטר מלאו לה ) 16קרי שמלאו לה (14

 107למשל בסעי 203ג הקובע את די לקוחו של קטי ראוי לדו א יש מקו להבחנה בי לקוחו
של קטי מתחת לגיל  14לבי לקוחו של קטי מעל לגיל זה ,וא מעל לגיל ההסכמה .העבירה
עצמה אינה מבחינה בי הגילאי וא לא מתייחסת לשני שבי גיל ההסכמה ועד לגיל .18
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בנסיבות שבה היא אינה מסכימה או שהסכמתה הושגה ברמייה או ניצול וכד' ,דינו מאסר
 20שני  .ג בסעי ) 348מעשה מגונה( קיימת הבחנה דומה לעניי הגיל וחומרת הענישה.
עולה השאלה מדוע בעילת קטינה מתחת לגיל  14חמורה פחות מבעילת קטינה בגילאי
 1614שלא בהסכמתה .מנגד עולה תמיהה הפוכה :א נקבע גיל  16כגיל ההסכמה המגל
בשלות נפשית ומוכנות גופנית לקיו יחסי מי ,מדוע בעילת קטינה בגילאי ,1614
בהסכמתה ,נחשב להיות אונס סטטוטורי ולא אונס ממש.
ייחוד חקיקה או פרק עבירות בנושא פדופיליה יחייב דיו מעמיק בשאלת גיל
הקטי/קטינה וא הגיל עצמו יהווה יסוד מיסודות העבירה ,הואיל והגיל המסוי )13
ומטה( מהווה יסוד מיסודות הפרעת הפדופיליה אשר אנו באי להג מפניה,‡ÒÈ‚ „ÁÓ .
הפרעת הפדופיליה מוגדרת קרימינולוגיתפסיכיאטרית באורח מדויק ,ע פרמטרי
ייחודיי  ,שבעטיי חייבת המדינה לנקוט אמצעי מיוחדי כדי להג על אוכלוסיית הילדי
שבקבוצת הסיכו ,בי היתר באמצעות שינויי בחוק העונשי )ושינויי בחוקי אחרי
אשר יידונו בהמש( .לפיכ לא יהא מנוס מכפיית ההגדרה הקלינית של הפדופיליה על
נוסח העבירות עצמ ,אשר כפי שהצענו יקובצו לפרק אחד ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó .אי זה מוב מאליו
כי יש לקיי את ההבחנה הטכניתמלאכותית הזו בי גילאי  13ומטה לבי קטיני מבוגרי
א במעט .108אי זו המסגרת להרחיב בשאלות אלה ,א בוודאי שיש בדברי אלה כדי
להעיד על כ שקיי חוסר הבנה בסיסי באשר לחשיבות הער החברתי המוג והשלכותיו
על הכלי המשפטיי העומדי לרשותנו בבואנו למגר תופעה כה חמורה.
כאמור ,חוק העונשי איננו החוק היחיד הרלוונטי לעניי מניעת פדופיליה והגנה על
הקרבנות ,וקיי מארג של חוקי רלוונטיי אחרי  ,שבה נתמקד כעת.
 .3חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי וחוקי נוספי
ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú ÈÙÓ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ‰‚‰ ˜ÂÁ 3.1
ככלל ,המשפט הפלילי הוא הכלי המרכזי להכוונת התנהגות וליצירת הרתעה
אפקטיבית ,אול כשמדובר בעברייני מי ובפדופילי בפרט ,יש צור בכלי נוספי על
מנת למנוע את ביצוע העבירות החמורות ,או למצער ,להקשות עליה לשוב ולבצע עבירות.
בחלק א למאמר זה הובא ניתוח פסיכולוגי מקי אודות הפרעת הפדופיליה ובמסגרתו ראינו
כי א עונשי מאסר כבדי ייתכ שלא יועילו לצמצו התופעה ולמניעתה ,מאחר והפדופיל

" 108הבפיליה" הוא מונח המתאר משיכה עיקרית לבני  ,1814קרי משיכה לקטיני שבגרו מינית
)ההנחה היא שבגילאי  14ומעלה הקטיני מגלי סימני בגרות מינית חיצוניי ולכ מבוגר
שנמש אליה אינו עונה להגדרת פדופיל( .אי המדובר בפראפיליה .להרחבה בנושא
הבפיליה לעומת פדופיליה והיבטי משפטיי ,ראו במאמרCharles Moser, When is an :
).Unusual Sexual Interest a Mental Disorder?, 38 ARCH. SEX. BEHAV. 323 (2009
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יסיי בסופו של יו לרצות את עונשו ,יצא לחופשי ,וככל הנראה ישוב לבצע עבירות
נוספות מעצ היותו עבריי מי פדופילי הסובל מהפרעה קלינית בעלת מאפייני
ייחודיי  .109כפי שנוכחנו לראות ,בי מאפייני ההפרעה רצידיביז גבוה ,חוסר שיתו
פעולה ע מהלכי שיקו  ,ואפקטיביות נמוכה לטיפולי הפסיכולוגיי עצמ .
קיימי כמה חוקי המטילי מגבלות "חו עונשיות" 110על עברייני מי אשר מטרת
להג על הציבור ,בייחוד בחלו הזמ שלאחר תו ריצוי העונש .חוק הגנה על הציבור מפני
עברייני מי 111הוא החוק המרכזי במארג החוקי המנהליי  ,112ומטרתו להג על הציבור
מפני ביצוע עבירות חוזרות באמצעות מער הסדרי מתחו המשפט המנהלי ולא הפלילי
)יש לכ השלכות רבות ,שנעמוד עליה בעיקר במסגרת סקירת המשפט המשווה בהמש
המאמר(.
חוק הגנה על הציבור מהווה צעד משמעותי וחיובי שעשה המחוקק הישראלי לשיפור
יכולת המלחמה בעבריינות מי והגנה על הציבור מפניה .חוק זה נחשב ראשוני ומהפכני
)בישראל( מבחינת טיב ההגבלות על חירויות הפרט ומבחינת כמות .113למעשה עד
לחקיקת החוק לא נית היה להגביל באופ נרחב חירותו של אד אשר ריצה עונשו זה
מכבר ,114לצור מניעת ביצוע עבירות דומות נוספות על ידו על בסיס ספקולציות וחשש
ולא ראיות פוזיטיביות .ערב חקיקתו של חוק זה נית היה להטיל מגבלות מסוימות על
עברייני מי מורשעי מכוח כמה חוקי רגולטוריי  ,115א לא היה די בחוקי אלה כדי
להשיג את מטרות המחוקק שביסוד חקיקת חוק הגנה על הציבור.
אנו נראה כי מהלכי חקיקה הדומי לאלה שבישראל התרחשו בארצותהברית עוד
בשנות התשעי ע חקיקתו של "חוק מייג" ,וא קוד לכ ,בנוגע להערכת מסוכנות.116
למרות שהחקיקה בארצותהברית שימשה מודל והשראה לתהליכי החקיקה בישראל ,חוק
הגנה על הציבור נחשב מתו בהשוואה אליה .117כאמור ,חוק הגנה על הציבור מאפשר
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ראו פוג' ,לעיל ה"ש  ,3במבוא למאמר.
מונח ההופיע במאמרה של ד"ר לרנאו ,ראו לרנאו ועוז ,לעיל ה"ש .67
חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי ,תשס"ו) 2006להל" :חוק הגנה על הציבור"(.
ראו פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב' למאמר.
משה סרוגובי "הערכת מסוכנות של עברייני מי בישראל בראייה ביקורתית" ÏÂÙÈË
·) 94 ÈÏÂÙÈË ‰ÚÓ·Â ÔÂÈÙ‡· ,ÈÂ‰ÈÊ· ÌÈ¯‚˙‡ :Ï‡¯˘È· ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Úמלי שחורי ,שרה ב דוד
ומאיר חובב עורכי.(2010 ,
אפרת שה "הקדמה :על מי המדינה מגנה וכיצד?" ‰˘ÈÚ :Ï‡¯˘È· ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
‡ ?ÏÂÙÈË Âיז )אפרת שה עורכת.(2008 ,
כגו חוק למניעת העסקה של עברייני מי במוסדות מסוימי ,תשס"א 2001וחוק מגבלות על
חזרתו של עבריי מי לסביבת נפגע העבירה ,תשס"ה.2004
בשנות ה 30של המאה ה 20מדינת אילינוי השתמשה בהערכת מסוכנות במסגרת שחרור על
תנאי של אסירי ) .(paroleראו סרוגובי ,לעיל ה"ש  ,113בעמ' .94
ראו לרנאו ועוז ,לעיל ה"ש  ,67חלק א למאמר.
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הטלת מגבלות שונות על עבריי מורשע מבלי שזה ייהנה מההגנות הפרוצדורליות של
המשפט הפלילי .118השימוש בכסות המנהלית המאפשרת כרסו בעקרונות המשפט
הפלילי 119ואת עקיפת ההגנות הפרוצדורליות שבו ,יוצר מתח חרי בי אינטרס הציבור
להגנה מפני עברייני מי לבי זכויות יסוד של עברייני המי .בהמש המאמר נבאר לאור
הקונפליקט החוקתי את הצדקתו של חוק הגנה על הציבור במתכונתו ,וננסה להצדיק אימו
מודלי שפגיעת בזכויות עברייני המי עמוקה יותר ,ככל שזה נוגע להגנה על ילדי מפני
פדופילי .
120ÁÂ˙È – ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú ÈÙÓ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ‰‚‰ ˜ÂÁ

חוק הגנה על הציבור מאפשר להכפי עברייני מי לפיקוח ולמעקב ,בדומה למסגרת ה
) paroleשחרור על תנאי( .121הסמכות להטיל צו מעקב ופיקוח הכולל תנאי והגבלות נתונה
לבית משפט ,כאשר אמת המידה לביסוס צו מעקב ופיקוח היא רמת סיכו ש"אינה נמוכה"
כי עבריי המי יבצע עבירת מי נוספת .122למעשה בתי המשפט נדרשי להערי סכנה
עתידית ,בשונה מתפקיד הסטנדרטי – בחינת מעשי שבוצעו בעבר 123על בסיס ראיות
ועובדות ובהתא לכללי הפרוצדורה הרגילי .
הערכת מסוכנות היא הכלי למדידת רמת הסיכו הנשקפת מעבריי מי לביצוע עבירות
מי נוספות בעתיד ,ומהווה בנוס המלצה בפני בית משפט בעניי הפעלת אמצעי פיקוח
ומעקב .124אבחו רמת המסוכנות נעשית בידי בעל מקצוע שהוכשר לתפקיד זה .אבני
הבוח בהערכת מסוכנות של עבריי מי ה מידת הסכנה לרצידיביז ; טיב הסכנה הגלומה
בעבירה שביצע ורמת מסוגלות לשיקו .
במסגרת בחינת טיב הסכנה מובא בחשבו גיל הקרב ,תכיפות המעשי  ,מספר
הקרבנות ,תחילת ביצוע העבירות ושימוש באלימות .הערכת המסוכנות בוחנת כל עבריי

118
119
120
121
122
123
124

ראו פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב למאמר .ג כא נית לראות התייחסות להיעדר כללי
ראייתיי או פרוצדורליי בחוק.
כגו עקרו האשמה ועקרו ההתנהגות שלפיו אד יישא באחריות פלילית א ביצע פעולה
ממש )"אקטוס ראוס"( להבדיל ממחשבה בלבד .ראו דני גימשי :ÌÈÏÈÏÙ· ˜„ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ
‡ ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎכר א .(2007) 254
באופ דומה נית לראות ניתוח ביקורתי של החוק אצל פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב למאמר.
במדינות רבות ,לרבות ארצותהברית .ראו רחל גרשוני "היבטי משפטיי של הפיקוח על
עברייני מי בישראל" ) 121 ?ÏÂÙÈË Â‡ ‰˘ÈÚ :Ï‡¯˘È· ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰אפרת שה
עורכת.(2008 ,
סעי )12א( לחוק הגנה על הציבור.
ראו גרשוני ,לעיל ה"ש  ,121בעמ'  .127ג פוג' ,לעיל ה"ש  ,3מתייחסת לכ שחוק זה
מחדש את המסורת המשפטית בכ שהוא מאפשר מניעה עתידית ולא צופה פני עבר.
סעי  2לחוק הגנה על הציבור.

263
\z:\books\aley-mis\kerech-9לדפוס\-etzyoni.doc11

לימור עציוני ,טליה קלצקי

עלי משפט ט תשע"א

מי לגופו ובכ מאפשרת התאמה גבוהה בי תכנית פיקוח ומעקב עבורו לבי רמת הסכנה
הנשקפת ממנו.125
הערכת המסוכנות היא כלי חיוני למימוש מטרת החוק ומשו כ היא מוגשת לבית
משפט ולגופי נוספי בעלי סמכות קבלת החלטות בקשר לעבריי מי מורשע 126בצמתי
החלטות חשובות המפורטות בסעי  6לחוק ,כגו לפני מת גזר די ,לפני הטלת צו פיקוח
ומעקב ,שחרור לחופשה או שחרור על תנאי ,מת חנינה ועוד .מסמ הערכת המסוכנות הוא
למעשה תחקיר חודרני ביותר המתבסס על מקורות מידע רבי לרבות מרש פלילי,
פרוטוקולי של בית משפט בעניינו ,תסקירי קרב וראיו מעמיק וחושפני ע העבריי עצמו
בעיקר בנוגע לעברו המיני ,הרגליו המיניי וכד'.127
לכאורה הפתרו של "הערכת מסוכנות" מהווה פתרו ראוי לבעיה ,א בחינה מעמיקה
יותר של המושג "הערכת מסוכנות" ויישומו בפועל יחשו את הכשל המהותי של החוק.
כפי שעמדנו על כ בתחילה ,הערכת מסוכנות הינה כלי מרכזי וקריטי לקבלת החלטות
משמעותיות שעל מעריכי מסוכנות ומשפטני לקבל בהתא לחוק הגנה על הציבור .ע
זאת למרות הקמת מנגנו הערכת מסוכנות על פי חוק ,לא גובש לצור הפעלת מנגנו זה
סטנדרט מקצועי ברור .128ניסיו העבר בכל הנוגע להערכת מסוכנות )כפי שמתבצעת ג
בתחומי נוספי הנוגעי לבריאות הנפש ,קרימינולוגיה ומשפט ,כגו החלטות בענייני
אשפוז כפוי( מלמד כי במקרי רבי נעשו טעויות בחיזוי ובהערכת מסוכנות .129טעויות
מסוג  false negativeאשר תוצאותיה עלולות לסכ את הציבור וכ טעויות מסוג false
 positiveהכרוכות בפגיעה לא מוצדקת בזכויות יסוד וגרימת נזק וסבל לאד שהיה נתו
להערכת מסוכנות.130
131
מסוכנות מוגדרת כ"יכולת להגשמה של כושר אלי או עברייני ולגרימת נזק" .
אלימות לעניי זה הינה "שימוש בכוח לא לגיטימי בעל אופי פיזי ,מיני או
פסיכולוגי" .132לאלימות עצמה יכולות להיות רמות שונות ,מש ותדירות משתני או
תוצאות שונות.133

125
126
127
128

129
130
131
132

גרשוני ,לעיל ה"ש  ,121בעמ' .125
כגו נשיא המדינה ,ועדות שחרורי וכדומה ,ראו סעי  6לחוק הגנה על הציבור.
גרשוני ,לעיל ה"ש  ,121בעמ' .125
פאולה רושקה ,אריה באואר ורזק חואלד "הערכת מסוכנות לזולת" ˙ÈËÙ˘Ó ‰È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ
·) 90 Ï‡¯˘Èאלכסנדר גרינשפו ,יעקב מרגולי ,אליעזר ויצטו עורכי( .ראו ג פוג' ,לעיל
ה"ש  ,3חלק ב) (1למאמר ,ש מציינת הכותבת כי החוק לא מסדיר את אופ הערכת
המסוכנות.
רושקה ,באואר וחואלד ,ש.
ש.
ש.
ש.
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מסוכנות מינית מוגדרת כ"אפשרות שאד יבצע ,ינסה לבצע או לאיי בביצוע מעשה
מיני ע אד אשר אינו מסכי או מסוגל להסכי לכ".134
המסוכנות נמדדת ה בהיבט המיידי על סמ מכלול הנסיבות הקיימות ה בהיבט ארו
הטווח על סמ איתור דפוסי התנהגות ,גורמי פסיכורפואיי וההיסטוריה של מסוכנות
הנבדק .135המסוכנות נמדדת בערכי לא דיכוטומיי אלא רציפי  ,כ שמתאפשר דירוג
חומרת המסוכנות .136הערכת מסוכנות מתבססת בי היתר על זיהוי גורמי סיכו ומניעה
אשר משפיעי על אפשרות התרחשותו של אירוע אלי .
קיימי שלושה סוגי גורמי :137
138
˜· :ÚÂאשר אינ משתני ע הזמ כדוגמת מי ואתניות  .ראוי לתת את הדעת לכ
שאולי יש מקו לכלול בקטגוריה זו ג נטייה מינית פדופילית .הדבר עשוי להשפיע על
ה"שקלול" הסופי של המסוכנות ובכ להטות את הכ לטובת הציבור בסופו של דבר.
139
" :‰˙˘Óגור שמשתנה באופ טבעי א אינו נית לשינוי באמצעות מניפולציות" ,
למשל גיל.140
 :È˙·ÈÒבדר כלל מדובר בנסיבות חיי עכשוויות 141אשר ניתנות לשינוי באמצעות
מניפולציה )טיפול( באופ שעשוי להשפיע על רמת הסיכו .142יש המסווגי הפרעת
פדופיליה כגור סיכו משתנה א יציב .כלומר גור סיכו ברשינוי באמצעות טיפול.143
גורמי הסיכו הקבועי מובאי בחשבו בעיקר לצור הערכת מסוכנות לרצידיביז .
גורמי סיכו משתני מובאי בחשבו בעיקר לצורכי טיפול.144
כאשר מדברי על ביצוע הערכת מסוכנות בעברייני מי )על פי חוק הגנה על הציבור(
יש לתת את הדעת על כ שאוכלוסיית עברייני המי אינה הומוגנית ,וכפועל יוצא מכ
קיימת ש!נת ברמת הסיכו בי פרטיה :לא כול בעלי סטייה מינית ,א אלו מביניה שכ,
עלולי לסבול מהפרעה מינית הכרוכה בהתמכרות שתביא לבצע שוב ושוב עבירות מי;

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

ש ,בעמ' .91
אורטסשפיגל ,לעיל ה"ש  ,56בעמ' .5
רושקה ,באואר וחואלד ,לעיל ה"ש  ,128בעמ' .91
ש ,בעמ' .93
ש ,בעמ' .94
ש ,ש.
ש ,ש.
ש ,ש.
דרור אורטסשפיגל "מושגי ראשוניי בהערכת מסוכנות לעברייני מי" 4 ,124 ¯Â‚ÈÒ‰
).(2007
רושקה ,באואר וחואלד ,לעיל ה"ש  ,128בעמ' .94
אורטסשפיגל ,לעיל ה"ש  ,141בעמ' .5
ש ,ש.
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חלק מבצעי עבירות מי על רקע אישיותי או בשילוב ע גורמי סביבתיי  ;145קיומ
של עיוותי קוגניטיביי  ,אימפולסיביות או הכחשת המעשי מעלי את רמת הסיכו כמו
ג פסיכופטיות באישיות אשר נמצאה כאלמנט המגביר רצידיביז .146
קיימי מאפייני נוספי המביאי לש!נת בקרב אוכלוסיית עברייני המי ולרמת
הסיכו הנשקפת מה  .כ למשל יש חשיבות להבחנה בי פדופיל מקובע לבי פדופיל
רגרסיבי )נסג( .כמו כ נמצא כי למי הקרב וגילו יש קשר לרמת המסוכנות )הוכח כי
פדופילי הומוסקסואליי או אלה הפוגעי בילדי מתחת לגיל  6מסוכני יותר.(147
לצור ביצוע הערכת מסוכנות על מערי המסוכנות לעיי בכל החומר הרלוונטי אודות
הנבדק ,לרבות כתב אישו  ,פסק די ,רישו פלילי ,חוות דעת קודמות ,ותוצאות מדידות
מכשיר הפלתיזמוגר המודד עוררות מינית לגירויי שוני )ככל שנערכה בדיקה כזו( .לבד
מכל אלה ,הכלי העיקרי לביצוע הערכת מסוכנות הוא ראיו קליני הדורש שיתו פעולה
מצד הנבדק .148מהימנות הערכת סיכו לעבריי מי המכחיש את המעשי המיוחסי לו
זכתה להתייחסות מיוחדת בספרות המקצועית .הגישה הרווחת היא 149כי לא נית לבצע
הערכת מסוכנות מהימנה תחת אלמנט ההכחשה )אשר נפו בקרב פדופילי המאופייני
בעיוותי קוגניטיביי  ,כפי שתואר באריכות בחלק א למאמר( .הכחשה מצביעה על חוסר
אמינות הנבדק ועל היעדר נכונות לשת פעולה בהלי הערכת מסוכנותו .במצב דברי זה
נטע כי יש לנקוט גישה הגנתית של הערכה לחומרא תו נטילת סיכו לביצוע טעות מסוג
 .150 false positiveגישה הפוכה טוענת כי הערכת מסוכנות היא הלי המורכב מכמה רבדי
וממקורות מידע שוני  ,כ שנית לעקו את בעיית ההכחשה העולה במסגרת הראיו
הקליני.151

145
146
147
148
149
150

151

רושקה ,באואר וחואלד ,לעיל ה"ש  ,128בעמ' .100
ש ,בעמ' .101
ש ,בעמ' .101100
ש ,בעמ' .100
ש ,בעמ' .101
ש ,בעמ'  .101יש הטועני כי בסיטואציה שבה תפיסת המציאות של הציבור היא כי הוא
נתו בסוג של סכנה או איו ממשי ,כ תגבר הלגיטימציה לעשות טעויות מסוג זה על חשבו
אנשי שאינ מסוכני .כמו כ הצדקה נוספת לגישה ההגנתית היא שככל שמתקדמי
בשלבי של ההלי הפלילי עד לשלבי הסופיי של הרשעה ,קרי כשכבר לא עומדת חזקת
החפות ,הדילמה המוסרית שעולה בסיטואציה של הערכת מסוכנות לא מדויקת ,נחלשת.
להרחבה ראו שה ,לעיל ה"ש  ,114בעמ' יח.
רושקה ,באואר וחואלד ,לעיל ה"ש  ,128בעמ'  ;101ראו ג פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב)(1
למאמר ,המסיקה )לאחר ניתוח מושג הערכת המסוכנות( כי יש להיעזר ב"ממצאי
אובייקטיביי שמקור אינו בנאש" במסגרת הצור לפתח את "הערכת המסוכנות ככלי
מפוקח שתוצאותיו מדידות" .נוס על כ יור צדיק ,פסיכולוג קליני בכיר ,מצדד בגישה זו
ומרחיב על כ במאמרו :יור צדיק "הערכת מסוכנות של עברייני מי המכחישי את ביצוע
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הערכה לחומרא או לקולא של מסוכנות הנבדק עלולה להיות מושפעת ג מהדילמה של
אנשי המקצוע ביחס למושא הנאמנות שלה – העבריי הנבדק )על תק מטופל( ,המערכת
שבה ה מועסקי או הציבור הרחב .152לגורמי אלה יש אינטרסי וצרכי מנוגדי כ
שבחירה באחד מה תגזור הערכת מסוכנות שונה מאשר בחירה באחר .סוגיה דומה נדונה
במסגרת הליכי גיבוש הצעת החוק לתיקו חוק הגנה על הציבור שעניינה הוספת פרק שיקו
מונע .בהתא להצעת חוק זו ,מערי המסוכנות מחויב להעביר לגורמי חיצוניי מידע
אודות עבריי המי שלגביו נת את הערכת המסוכנות ,בניגוד לכללי המקובלי ביחסי
מטפלמטופל .נוס על כ נדונה השאלה א מומחה השיקו  ,אשר תפקידו לייש את
תכנית השיקו של העבריי ,יכול להיות ג מערי מסוכנותו.153
חוקיסוד :כבוד האד וחירותו וחוקיסוד :חופש העיסוק קובעי באמצעות פסקת
ההגבלה מנגנו בקרה על הטלת מגבלות על בסיס הערכת סיכו )המתבצעת במסגרת
הליכי שוני כגו אשפוז בכפייה ,וג לעניי שימוש בכלי השוני שמציע חוק הגנה על
הציבור לש הגברת ההגנה על הציבור מפני עברייני מי(.
מסתמנת נטייה בפסיקה שלפיה יש לנקוט גישה מקלה ע הנבדק )ככלל ולאו דווקא
בעברייני מי( ,כזו המגדירה סכנה מוחשית וממשית כרמת המסוכנות הנדרשת לצור הטלת
מגבלות ,154על פי חוק הגנה על הציבור למשל .כ למשל כב' השופט אור קבע כי חר
הכחשת העבירה נית להערי מסוכנות של עבריי מי ולהסיק על סמ יתר הנתוני
המצויי בידי מערי המסוכנות כי הלה אינו מסוכ .155ג כב' השופטת ביניש מצאה מקו
להקל ע עבריי מי בערעורו של ‡ 156¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ' „È·Ú Ïבאמרה כי הג שמב"
קבע כי בשל הכחשת עבירה מתמשכת לא נית לקבוע מסוכנותו של העבריי )ונתקבלה על
ידה עמדת מב" לעניי זה( ,יש מקו לשקול אפשרות של שחרור לחופשה במגבלות
מתאימות.

152
153

154
155
156

העבירה" ¯ .(1996) 47 ,15 ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙלתפיסתו ,הודאה באשמה מהווה מקור מידע אחד
מני כמה לצור גיבוש הערכת מסוכנות .נית ללמוד על מסוכנותו של אד מכמה פרמטרי,
למשל מעדויות חיצוניות – של עדי ראייה וקרב העבירה ,מבדיקת ההיסטוריה המשפחתית
של העבריי ,ההיסטוריה המינית ,התעסוקתית ,התנהגותו בבית הסוהר ,והתרשמות ממצבו
הנפשי במהל ראיו קליני עמו.
רושקה ,באואר וחואלד ,לעיל ה"ש  ,128בעמ' .101
הוצע פתרו של קביעת "תקופת צינו" בי תפקיד מומחה שיקו לבי תפקיד מערי מסוכנות.
ראו מאמרה של עמית מררי "השיקו המונע במסגרת החוק להגנה על הציבור מפני עברייני
מי :ההסדר המוצע" ) 131 ?ÏÂÙÈË Â‡ ‰˘ÈÚ :Ï‡¯˘È· ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰אפרת שה
עורכת.(2008 ,
רושקה ,באואר וחואלד ,לעיל ה"ש  ,128בעמ' .106
רע"ב  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ô‡ÏÒ‡ 10059/02פ"ד מז).(2003) 603 (2
עניי ‡ ,„È·Ú Ïלעיל ה"ש .58
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על תהלי הערכת המסוכנות נאמר כי נעשה שימוש בכלי אבחו מיושני ומוטי לרעת
העברייני  .157כ ,הכלי העיקרי לביסוס הערכת מסוכנות הוא ריאיו קליני ע העבריי,
אשר נחשב להיות כלי מיוש ,סובייקטיבי ונתו להטיות אישיות של מערי המסוכנות ,לא
מהימ ונתו לטעויות רבות בשיעור של כ.15850%
ג בית המשפט המחוזי בתלאביב העיר בעניי הערכת המסוכנות באומרו" :לא מצאתי
בהערכת המסוכנות שימוש בכלי מובני  ,אובייקטיביי ומקצועיי  ,שיכולה להיות בה
תרומה ייחודית מעבר לעובדות ,שהובאו בפני בית המשפט ,ואשר נעשה בה כבר שימוש
לצור הכרעת הדי".159
עוד נאמר כי הפגמי בתהלי הערכת המסוכנות ותוצאותיה הבעייתיות מתעצמי
בשל התלות הגדולה של בתי המשפט בהערכת המסוכנות עצמה ככלי לביסוס החלטותיה
השיפוטיות להוצאת צווי פיקוח ומעקב ,ולאור העובדה כי השופטי עצמ לא שייכי
לדיסציפלינה של מעריכי מסוכנות ולכ ה תלויי באנשי המקצוע .160איננו סבורי כי יש
להקל ראש בביקורת זו ,אול אי בה כדי להצביע על פסול עקרוני בכלי הערכת המסוכנות
ובחוק הגנה על הציבור עצמו ,מאחר ואת הפרקטיקות נית לשנות על מנת לנטרל את
הקשיי המתודולוגיי שבתהלי הערכת הסיכו ,ובכל מקרה לעבריי נתונה הזכות לערו
חקירה נגדית למערי המסוכנות 161ולטעו טענות לגביה )סעי )6ב( לחוק הגנה על
הציבור(.
הבעייתיות בהערכת המסוכנות לא תיפתר כנראה בדר של חקיקה ,א אי בכ כדי
למנוע יצירת כלי משפטיי אחרי מתאימי להתמודדות איתה .מעבר לקריאה לבתי
המשפט להיות מודעי לייחודיות של הפדופיליה לעומת עבירות אחרות ,נית א לקבוע
בתקנות או בהנחיות לקציני המבח מדדי מחמירי כ שהכ תטה לכיוו הטלת מגבלות
על עברייני פדופיליה .כמוב שיש לעשות כ בכפו לזכויות החוקתיות של העבריי ,א

157
158

159
160
161

ראו לרנאו ועוז ,לעיל ה"ש  ,67חלק ג) (3למאמר.
חלק מהטעויות נובעות מכ שהראיו הקליני מתבצע בתנאי לא ראויי לעריכת המפגש
וגורמי לניהול לא מוצלח של המפגש עצמו ,שבו העבריי מגיב בסגירות אשר מתפרשת על
ידי מערי המסוכנות כחוסר שיתו פעולה וחרטה ,המהווי בפני עצמ מדדי למסוכנות.
ראו לרנאו ועוז ,ש ,חלק ג) (3למאמר .להרחבה בנושא שיטות להערכת מסוכנות והשוואה
בי השיטה הקלינית לשיטה האקטוארית )סטטיסטית( ראו סרוגובי ,לעיל ה"ש  ,113בעמ'
 .93כ ראו פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב) (1למאמר .הכותבת מציינת כי החוק לא קובע כיצד
תיער הערכת המסוכנות ואינו קובע את השיטה ,לרבות "מדדי אקטואריי" או פוליגר.
תפ"ח )מחוזי ת"א( ) ÈÂÏÙ ' ÈÏÈÏÙ – ·È·‡Ï˙ ÊÂÁÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù 1035/05לא פורס( –
מוזכר בהערה  62למאמרה של לרנאו :לרנאו ועוז ,חלק ג) (3למאמר.
לרנאו ועוז ,ש ,חלק ג) (3למאמר.
ראו גרשוני ,לעיל ה"ש  ,121בעמ' .125
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עדיי חשוב לזכור כי חוק הגנה על הציבור מאפשר פגיעות מצומצמות יחסית ומידתיות
יותר מאשר אמצעי כמו מאסר או אשפוז בכפייה.
לא די בדיו בהערכת המסוכנות כדי להבי את מגבלות החוק הקיי  .קיימות סוגיות
נוספות העולות מחוק הגנה על הציבור אשר יש בה כדי להעיד על חלקיות ההגנה שהחוק
מספק .נעמוד בפירוט על הוראות החוק השונות:
לפי סעי )13א( לחוק ,צו בית משפט לפיקוח ומעקב יקבע תנאי התייצבות ומסירת
פרטי אישיי בפני יחידת הפיקוח )אשר הוקמה לפי חוק זה( ,חובת קיו מפגשי ע קצי
פיקוח בהתא לדרישות קצי הפיקוח ,חובת שיתו פעולה ע קצי הפיקוח וחובת קיו
תנאי נוספי  ,א סבר בית המשפט כי קיי קשר בי אות תנאי מגבילי לבי הסכנה
הנשקפת מהעבריי לבצע עבירת מי נוספת .סעי )13ב( קובע את המגבלות הללו .א
בפדופילי עסקינ ,יכול שיוטלו עליה מגבלות לגבי יצירת קשר ע קטיני  ,מגבלה על
הימצאות במקומות מסוימי שבה שוהי ילדי  ,כגו בתי ספר או גני שעשועי  ,162או
מגבלה על שימוש במחשב המהווה מקור בלתי נדלה של פורנוגרפיה פדופילית ועוררות
מינית או אמצעי ליצירת קשר ע קטיני  .בסעי  17ו 18החוק מסמי את יחידת הפיקוח
וקציניה לבצע פעולות הנדרשות לצור פיקוח ומעקב אחר העבריי ועמידתו בתנאי צו בית
המשפט .על הפעולות השונות נמנות פעולות חיפוש ,כניסה למקו מגוריו ,חיפוש אחר
קטיני בבית ובמכונית ,163חיפוש על גופו ,חדירה למחשב ,דרישה לקבל כל מידע ,תפיסת
חפצי ועוד .נוס על כ על יחידת הפיקוח לנהל מרש ארצי של עברייני המי בישראל על
כל פרטיה  .המרש הארצי חסוי מפני כל אד למעט גופי המוסמכי למשו מידע
מהמרש על פי חוק זה ,לצור מילוי תפקיד  .תוק הרישו במאגר הוא עד ל 10שני
מתו תקופת הפיקוח על העבריי.164
יש לתת את הדעת ולבחו א יש מקו להגביל תוק רישו פדופיל במאגר לאור
העובדה כי זו הפרעה שאינה בת חלו ,וא יש להסיר את חיסיו המרש הארצי לפחות
בכל הנוגע לפדופילי  .נית לראות כי לצד סמכויות הפיקוח החודרניות ,מנגנו הערכת

 162להרחבה בשאלת הגדרת "מקו כינוס של ילדי" במסגרת צו להגבלת הימצאות במקו
כינוס שכזה כפי שנדונה בפסיקה ראו פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב למאמר .ש נדונה בעיית
עמימותו של מונח זה ורוחבו ,כאשר לבסו נמצא פתרו של הבחנה בי מקו כינוס לילדי
מובהק וייחודי ,אשר לגביו יוטל איסור הימצאות גור ,לעומת מקו שאינו ייחודי לה ואשר
לגביו אי איסור גור ,אלא נתו לשיקול דעתו של קצי הפיקוח .ראו ש ,חלק ב) (4בהערה
.95
 163כמו שנקבע בב"ש )מחוזי ת"א( ) È‡· ' ÈÏÈÏÙ – ‡"˙ ÊÂÁÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù 9079/09פורס
בנבו.(2009 ,
 164סעי )19ד())(1ב( לחוק הגנה על הציבור" .אד שזוכה מביצוע עבירת המי שבקשר אליה
מסר פרטי למרש" – יימחקו פרטיו מיד ע המצאת פרטי פסק הדי המזכה )סעי
)19ד())(1א((.
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מסוכנות פולשני ,ותנאי צו הפיקוח אשר במהות באי להגביל חירויות פרט ולפגוע
בזכויות חוקתיות ,חוק הגנה על הציבור קובע מנגנוני שוני לאיזו הפגיעה בפרטיות
ובחירות של עברייני המי .165הדבר בא לידי ביטוי בחיסיו המרש של עברייני המי,
הקפדה על שמירת זהותו ופרטיותו של העבריי בידי קציני יחידת הפיקוח ,חובת תיעוד כל
פעולה שלה לצור ביקורת ,הטלת מגבלות בצו פיקוח שפגיעת פחותה )תו שמירה על
השגת מטרת הפיקוח( וכל עוד יש קשר ענייני בי המגבלה לסכנה ,כפי שצוי לעיל .166נוס
על כ ,בהתא לסעי  ,14תוק צו הפיקוח מוגבל לחמש שני ע אפשרות לחדש צו
פיקוח )על בסיס הערכת מסוכנות עדכנית( ,ובלבד שס תקופת הפיקוח לא תחרוג מתקופת
המחיקה של עבירות מי או עשרי שנה מיו שחרורו ממאסר בפועל ,מאשפוז או מיו מת
גזר די .167מסקירה משפטית שערכה ד"ר דנה פוג' 168עולה כי תקופות הפיקוח שנקבעות
אינ עולות על פי רוב על  3.53שני  ,א ביחס לעברייני מי מסוכני ביותר.
סוגיה נוספת שאליה נתייחס היא סוגיית השיקו  .הצעת החוק המקורית של חוק זה
העמידה שלושה כלי משולבי שמטרת מניעת רצידיביז  :מעקב ,פיקוח והערכת
מסוכנות ,כמפורט לעיל ,וכ שיקו מונע .החוק כפי שהתקבל לא הסדיר את נושא השיקו
בשל אילוצי זמ ,169אול נכו להיו מונחות על שולח הכנסת )באמצעות ועדת חוקה חוק
ומשפט( הצעות חוק להשלמת חוק הגנה על הציבור על ידי הוספת פרק העוסק בשיקו
מניעתי ,הצעת חוק פרטית של חה"כ משה מו מטלו )חה"כ מיכאל אית הגיש בעבר
הצעה זהה( :הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי )תיקו – שיקו מניעתי( ,תש"ע
 ,2009והצעת חוק ממשלתית :הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי )תיקו(,
תש"ע.1702010
מטרת הצעות חוק אלו היא לאפשר לעבריי המי לעבור תהלי נפשי לשינוי דפוסי
התנהגותו ולהקנות לו כלי להתמודדות ע דחפיו המיניי ולמניעת ביצוע עבירות נוספות.
הפחתת מסוכנותו של העבריי באמצעות שינוי דפוסי התנהגותו עשויה להביא לצמצו צווי
הפיקוח והמעקב ולהפחתת הפגיעה בזכויות העבריי .171הצעות החוק מושתתות על
הסכמת העבריי להשתת בתכנית שיקו  .עיקרי הצעות החוק הנוגעי לענייננו ה כי
תכנית השיקו תופעל בקהילה או בי כתלי הכלא לאסירי  ,במסגרת צו מבח על פי פקודת
165
166
167
168
169
170
171

גרשוני ,לעיל ה"ש  ,121בעמ' .123
ש .הכותבת מונה מנגנוני נוספי לשמירת האיזו בי האינטרסי המתנגשי .כמו כ ראו
פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב) (5למאמר ,ש מקיימת הכותבת דיו נרחב בשאלות החוקתיות
הנגזרות מחוק הגנה על הציבור ויישומו.
גרשוני ,לעיל ה"ש  ,121בעמ' .122
ראו פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב) (4הערת שוליי .85
גרשוני ,לעיל ה"ש  ,121בעמ' .121
ה"ח הממשלה תש"ע .164
ראו מררי ,לעיל ה"ש  ,153בעמ' .129
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המבח ,172במסגרת שחרור על תנאי לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר ,תשס"א,1732001
או במסגרת צו פיקוח לפי חוק הגנה על הציבור .נית יהיה להתנות שחרור על תנאי
בהשתתפות בתכנית שיקו או להפעיל סנקציה על ידי בית משפט במקרה של הפרת תנאי
תכנית השיקו שניתנה במסגרת צו מבח .לעומת זאת חזרה מהסכמה של עבריי
להשתתפות בתכנית שיקו לא תחשב כהפרת צו הפיקוח ,אול הדבר עלול להגביר באופ
אובייקטיבי את הצור בהידוק תנאי המעקב והפיקוח.174
במסגרת צו הפיקוח ייקבע מש תכנית השיקו  ,אופ ההשתתפות וסוגי הטיפולי .
כאמור ,הכל לאחר שהוסברה היטב לעבריי תכנית השיקו וזה אישר השתתפותו בתכנית
שנקבעה עבורו .בהצעת החוק הפרטית נקבע כי העבריי צרי לתת הסכמתו במפורש
ובמיוחד עבור קבלת טיפול רפואי .הסכמתו לעניי הצעת חוק זו כהגדרתה בסעי  13לחוק
זכויות החולה ,תשנ"ו .1751996כ נקבעו תנאי נוספי לשימוש בתרופות ,כגו היתר
מיוחד ממשרד הבריאות לשימוש בתרופות למטרת שיקו מניעתי לעברייני מי לאחר
שנמסרה על כ הודעה ברשומות .בהצעת החוק הממשלתית מותנה הטיפול התרופתי בי
היתר בכ שהוא משולב בתכנית שיקו שלמה ולא עומד בפני עצמו ,ובמת המלצה למת
טיפול שכזה על פי אמות מידה מקצועיות .176בדומה לצווי פיקוח ומעקב ,ג תכנית
השיקו נקבעת על בסיס מסמ היסוד – הערכת מסוכנות .177למעשה נוצרת תלות עניינית
אשר נית לדמותה למאזניי בי הצלחת תכנית השיקו לבי הערכת הסיכו ,וכפועל יוצא
מכ היק צווי הפיקוח והמעקב .יצוי כי תכנית שיקו תגובש מלכתחילה רק בתנאי שיש
בה פוטנציאל להפחתת המסוכנות .178לשיקו המונע שביסוד הצעת החוק תכלית נוספת,
היא יצירת תמרי לעבריי המי להסכי  179להשתת בתכנית שיקו המתבטא בהקלת
תנאי הפיקוח והמעקב בעקבות השתתפות בתכנית שיקו .180

172
173
174
175
176
177
178
179
180

פקודת המבח ]נוסח חדש[ ,תשכ"ט.1969
ס"ח .410
מררי ,לעיל ה"ש  ,153בעמ' .132
ס"ח .327
מררי ,לעיל ה"ש  ,153בעמ' .131
ש ,בעמ' .129
ש ,בעמ' .130
בהצעת החוק הממשלתית )וכ בהצעות חוק פרטיות באותו עניי :הצעת חוק הגנה על הציבור
מפני עברייני מי )תיקו – שיקו מניעתי( ,תש"ע 2009של חה"כ משה מו מטלו; הצעת
חוק דומה הוגשה על ידי חה"כ מיכאל אית( הוצע כי הליכי השיקו יתבצעו שלא בכפייה.
מררי ,לעיל ה"ש  ,153בעמ' .129
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למרות שעברייני מי נחשבי כאוכלוסיה קשה לטיפול ושיקו בהשוואה לאוכלוסיות
עברייני אחרות ,התפתחו בשני האחרונות שיטות טיפול ותכניות שיקו שונות.181
השיקו המונע מתייחס לרכיב ההתמכרות של ההתנהגות המינית ולרכישת מיומנויות
שליטה עצמית .182גישה טיפולית מרכזית היא הגישה הקוגניטיבית התנהגותית ,שממנה
נגזרות תכניות טיפול שונות .ההנחה בבסיס גישה זו היא שההתנהגות המינית העבריינית
נוצרה מלמידה התנסותית וקבלת חיזוקי חיוביי במהלכה .183נזכיר כי יש המתייחסי
לפדופיליה כאל נטייה מינית )ראו חלק א לעיל( ולא כאל התנהגות מינית שהיא תולדה של
למידה התנסותית ,ולכ יעילות הגישה הטיפולית במקרה של פדופיליה מוטלת בספק.
במקביל לתהלי העשרת הידע בתחו הטיפולי התחזק הלח הציבורי להחמרה
בענישת עברייני מי והידוק הפיקוח עליה  .184חוק הגנה על הציבור וכ הצעת החוק
להוספת פרק "השיקו המונע" מבטאי את האיזו בי שתי המגמות הללו בניסיו להעביר
מסר חיובי שלפיו יש תקנה לעברייני המי 185בד בבד ע נקיטת אמצעי לש הגנה על
הציבור מפניה  .מלבד זאת לשיקו עצמו יש השפעה ישירה על הגברת ההגנה על
הציבור.186
כפי שנית לראות החקיקה בישראל ,באופ כזה או אחר ,משקפת הבנה מסוימת של
הרקע הפסיכולוגיפסיכיאטרי של התופעה ,א השאלה העוברת כחוט השני לאור כל
הדיו בנושא היא א הדבר נעשה באופ מספק וראוי ,וא אי מקו להעמקה של הקשר
האינהרנטי בי ההתפתחויות בהבנה הפסיכולוגית של התופעה לבי פיתוח הכלי
המשפטיי הראויי .
מלאכת החקיקה בנושא השיקו המונע טר הסתיימה ,א כבר כעת נית לומר כי אי
במדינת ישראל מספיק מסגרות המתאימות לטפל באוכלוסיית עברייני המי ,187לא כל שכ
לאור העובדה כי אוכלוסיית עברייני המי הטרוגנית מאוד ,188באופ המחייב התאמת
הטיפול לסוג העבריי ולמאפייניו .יש שטועני כי בנסיבות אלה היבט השיקו המונע לא
יוכל להביא לצמצו היק הפגיעות המיניות .189נוס על האמור ,לתפיסתנו ,חוק הגנה על

181
182
183
184
185
186
187
188
189

שרה ב דוד ומלי שחורי "התגובה החברתית לעברייני מי" :Ï‡¯˘È· ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
) 188 ?ÏÂÙÈË Â‡ ‰˘ÈÚאפרת שה עורכת.(2008 ,
ש ,בעמ' .191
ש ,ש.
ש ,בעמ' .189
ש ,בעמ' .188
ש ,ש.
ש ,בעמ' .184
ש ,ש.
ש ,ש.
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תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי

הציבור וכ פרק "השיקו המונע" העתיד להתווס עליו ,בכל מקרה אינ יכולי להוות
מג הול לילדי כקרבנות פוטנציאליי לעבירות מי.
כנגד המגמה הברורה והגוברת של חקיקה אינטנסיבית ביחס לעברייני מי עולי קולות
ביקורת בייחוד בנוגע לחוק הגנה על הציבור .190א שחוק הגנה על הציבור נחשב מתו
בהשוואה להסדרי דומי במדינות ארצותהברית ,ולמרות ההקפדה בחוק על פרטיות
העבריי ,הושמעה ביקורת המתייחסת לפריצת המסגרת המקובלת ביחסי פרט ושלטו
בחברה ליברלית דמוקרטית בשל סמכויות המעקב והפיקוח המוקנות בחוק ,תהלי הערכת
המסוכנות עצמו והעובדה כי מדובר בהפעלת סמכויות שלטוניות חריפות וחודרניות על
בסיס חשש מרצידיביז ולא על בסיס עבירות שהוכח ביצוע .191כא המקו להעיר כי
לאור מאפייני הפדופיליה ,ולאור העובדה כי מדובר בהפרעה מוגדרת באופ קליני )שלא
כמו עברייני מי "רגילי "( ,החשש כי ניוותר רק ע "חשש" לרצידיביז הוא נמו; דהיינו,
רציונל הביקורת כי יש בעייתיות בהפעלת סמכויות חריפות רק בשל חשש מרצידיביז ,
נחלש.
היבט אחר בביקורת על החוק מתייחס להיעדרו של פרק "השיקו המונע" אשר כאמור,
היה כלול בהצעת החוק .הטענה היא כי יש פסול בחוק המטיל פיקוח פולשני ,מגבלות
וסנקציות בגי הפרת )סעי )22א(( ,מבלי לאפשר לעבריי לשנות את דפוסי התנהגותו
באמצעות הליכי שיקו וטיפול ובכ לצמצ את היק צווי הפיקוח והמעקב .192ספק א
ביקורת זו תעמוד במקרה של פדופילי מאחר והפרעה זו אינה בת חלו ,וספק א יתחולל
שינוי פנימי משמעותי או כלשהו בפדופיל שיאפשר את שיקומו ,למעט הטיפול התרופתי.
לא זו בלבד ,העובדה כי בהצעת החוק הממשלתית )וכ בהצעות חוק פרטיות באותו
עניי (193הוצע כי הליכי השיקו יתבצעו שלא בכפייה היא בבחינת פריבילגיה אשר
לשיטתנו אי לה מקו בהקשר של פדופילי  .חר הביקורת התקיפה ,מטרת מאמר זה היא
להצביע על הסדרי בשיטות משפט אחרות )הנתפסי כ"דרקוניי " לפי שיטות

190
191

192
193

ראו לרנאו ועוז ,לעיל ה"ש .67
הביקורת הזו הועלתה במאמרה של חגית לרנאו :לרנאו ועוז ,ש ,חלק ג .יצוי כי במשפט
הישראלי קיי זה מכבר מנגנו דומה המבוסס על אותו עיקרו – מעצר מנהלי .חוק כליאת
של לוחמי בלתי חוקיי ,תשס"ב 2002קובע מנגנו של מעצר מנהלי אשר תכליתו מניעתית,
דהיינו צופה פני עתיד .העילה לכלוא אד לפי חוק זה היא המסוכנות האישית של אותו אד.
מטרת הכליאה היא מניעה )חזרתו למעגל הלחימה( .לפיכ אי משו חידוש או מהפכנות
בביקורת על חוק הגנה על הציבור ,בעוד שקיומו של מנגנו המעצר המנהלי בחוק כליאת של
לוחמי בלתי חוקיי מחזק את ההסדר הקיי בחוק הגנה על הציבור.
לרנאו ועוז ,ש.
הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי )תיקו – שיקו מניעתי( ,תש"ע 2009של
חה"כ משה מו מטלו .הצעת חוק דומה הוגשה על ידי חה"כ מיכאל אית.
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מסוימות (194כראויות לאימו בחוק הישראלי .הסדרי אלו מצביעי על כ שנית ליצור
מנגנוני לטיפול בכפייה שמצד אחד ,יבטאו את הצור לכפות טיפול על עברייני
הפדופיליה על רקע המאפייני הנפשיי המיוחדי של העבירה )שבה דנו בהרחבה לעיל(,
ומצד אחר ,ישמרו על זכויותיה הבסיסיות בצורה מידתית התואמת את פסקת ההגבלה
החוקתית .חשוב לזכור את המטרה שבבסיס הסדרי שכאלו ,ואת העובדה כי לעתי
האמצעי היחיד האפשרי להשגתה הינו כפיית הטיפול על העבריי הפדופיל.
נסיי את הדיו בביקורת על החוק בכל הנוגע למידת האוטונומיה של עברייני המי.195
הטענה היא כי חוק הגנה על הציבור מבטא התנגשות קיצונית בי התפיסה הגמוליתעונשית
שלפיה אד נושא במלוא האחריות על מעשיו ,לבי התפיסה הטיפוליתשיקומית המניחה
היעדרה של אוטונומיה מלאה בשל כניעות לדחפי מיניי המביאה לידי עבריינות מי.
היעדר אוטונומיה מלאה מולידה את הצור בסיוע חיצוני לעבריי ,כגו טיפול ושיקו
והטלת הגבלות לצור מניעה .החוק מתייחס לעברייני אשר הורשעו כשהרשעת מבוססת
על אוטונומיה ,א מטיל מגבלות חריפות הנובעות מהתפיסה ההפוכה .הטענה היא כי
התפיסות הללו מוציאות אחת את השנייה .אנו סבורי כי הפער והמתח שבי שתי התפיסות
הללו והעובדה שחוק הגנה על הציבור מושתת למעשה על שתיה אינה מצביעה על בעיה
או אבסורד בחוק ,אלא חוק הגנה על הציבור משק את המציאות או מנסה להעניק פתרו
למציאות קיימת ,לפחות בכל הנוגע לפדופילי  .פדופיליה היא בעיה מורכבת ביותר מאחר
והיא הפרעה פסיכיאטרית א בה בעת אינה מעניקה פטור מאחריות פלילית מחמת אי
שפיות .הפדופיליה עצמה ממוקמת במרכזו של המתח שבי שתי התפיסות הללו מעצ
הגדרתה .הבעייתיות המורכבת הזו צריכה לבוא על פתרונה באמצעות שילוב של שני כלי
משפטיי מדיסציפלינות שונות – הפלילית המבוססת על אשמה המבוססת על אוטונומיה,
והרגולטוריתמנהלית אשר במקרה הנדו מבוססת על הגישה הטיפוליתשיקומית של
היעדר אוטונומיה.
מאפייניה הייחודיי של הפדופיליה מצדיקי מתיחת גבולות א מעבר למה שחוק הגנה
על הציבור מאפשר ,ה באמצעות אימו הסדרי ממדינות אחרות 196ה באמצעות הרחבת
תחולת החוק ג על עבירות שאינ כלולות בהגדרת "עבירת מי" בסעי  2לחוק .197בדיו
194
195
196

197

ראו לרנאו ועוז ,לעיל ה"ש  ,67חלק א למאמר.
ש ,חלק ג) (1למאמר.
ביקורת במאמרה של לרנאו ,ש  ,התייחסה ג לנושא החריגה מסמכות של יחידת הפיקוח.
לתפיסתנו ,העובדה כי אנשי קציני הפיקוח חורגי לעתי קרובות מהסמכויות המוקנות לה
בחוק ,ונוקטי פעולות עיקוב ופיקוח כגו מעקב סמוי ,מלמדת על הצור האמיתי לקיי
פעולות כאלה או אחרות ,בדומה לפעולות הגנה ומניעה של טרור למשל ,אשר על פי רוב
נתפסות כלגיטימיות; מוטב כי נושא זה יוסדר בחוק.
ראו פוג' ,לעיל ה"ש  .3ג כא שותפה הכותבת לדעה כי יש מקו להרחיב את תחולתו של
חוק הגנה על הציבור על עוד עבירות כנגד קטיני שה בעלות אופי מיני )שאינ נמנות על
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בדיו הנוגע לחוק העונשי לעיל הצענו להתייחס לפדופיליה כאל תופעה רחבה הבאה לידי
ביטוי במגוו רחב של התנהגויות ,וכפועל יוצא מכ חולשת על מגוו רחב של עבירות
שאינ ממוקמות באותו פרק בחוק העונשי .הצענו להתייחס ,אפילו בצורה של חקיקה
נפרדת ועצמאית ,לפזורת העבירות הללו כאל מקב עבירות של כל סוגי הפגיעות המיניות
בילדי המגל ער מוג אחד .תפיסת פדופיליה כתופעה אחת בעייתית ומורכבת צריכה
לעבור כחוט השני ג בחוק הגנה על הציבור ובחוקי נוספי  ,כגו חוק למניעת העסקה של
עברייני מי במוסדות מסוימי  ,תשס"א ,2001ולאפשר הרחבת בהתא  .אפשרות הרחבה
אחת היא פתיחת רשימת המגבלות שיכול בית המשפט להטיל בצו לפי סעי )13ב( .בבש"פ
 198Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 10216/08התקבלה הטענה כי רשימת המגבלות בסעי זה הינה
רשימה סגורה .אי הגיו לטעמנו בקביעה זו מאחר ושיטות הביצוע של עברייני מי,
ופדופילי בפרט )אשר כידוע נוקטי תחבולות ומניפולציות להשיג את מבוקש ( ,מגוונות.
המציאות עולה על כל דמיו ואי טע להגביל את הרשימה בחוק ולהכביד בהליכי חקיקה
כשיעלה הצור להוסי מגבלה .199אפשרות הרחבה אחרת מונחת על שולח הכנסת ,נכו
להיו  ,באמצעות הצעת חוק פרטית לתיקו חוק הגנה על הציבור לצור הרחבת תחולתו ג
על עבירה לפי סעי  214לחוק העונשי ,האוסר על פרסו תועבה ובו דמותו של קטי ועל
שימוש בגופו של קטי לעשיית פרסו כזה .200הרחבה זו ,א תצא אל הפועל ,תעלה בקנה
אחד ע המגבלה הקבועה בסעי )13ב() (12לחוק שעניינה הגבלת שימוש בשירותי
אינטרנט .נית ג למצוא בה חיזוק לרעיו בדבר ריכוז כל העבירות הקשורות בפדופיליה
תחת מטריה משפטית אחת.
תכליות חוק הגנה על הציבור מתאימות לכאורה לכל פשיעה באשר היא ,אול חוק זה
יוחד לעבריינות מי לאור השיח הציבורי האינטנסיבי הנוגע לעבריינות מי ולתגובת החברה
ההולמת מקרי אלו .201נית לומר כי בהשוואה לעבירות חמורות אחרות הקיימות בחוק
העונשי ,דווקא עבירות המי מעוררות סלידה חזקה ונתפסות כבעיה חברתית חמורה
ומפחידה ,ומסבות נזק גופני ונפשי רב לקרבנותיה .202נוס על כ ,עברייני המי נתפסי
כרצידיביסטי וכקשי לטיפול .203חוק הגנה על הציבור משק את השיח הציבורי

198
199
200
201
202
203

העבירות שבפרק עבירות המי שבחוק העונשי( .לש השוואה היא מתארת את הנעשה
במדינות אחרות כדוגמת ארצותהברית ,בריטניה ואוסטרליה .ראו ש ,חלק ב) (5למאמר.
בש"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 10216/08לא פורס.(2008 ,
החלטה זו נזכרת אצל לרנאו ועוז ,לעיל ה"ש  ,67הערה  ,56בקשר לביקורת שהעלתה בדבר
הרחבת סמכויות הפיקוח הנתונות לאנשי יחידת הפיקוח ,הקבועות ברשימה לפי החוק.
הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי )תיקו – עבירות פרסומי תועבה שבה מופיעי
קטיני( ,תש"ע.2010
באמצעות מערכות האכיפה והמשפט.
ב דוד ושחורי ,לעיל ה"ש  ,181בעמ' .183
ש ,בעמ' .184
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והתמורות שחלו בגישה לחומרת הענישה ועצמת התגובה ביחס לעברייני מי .בעקבות
לחצי של תנועות חברתיות שונות והגברת החשיפה התקשורתית לתופעת עבריינות המי
ושכיחותה הגבוהה ,התחזקה המגמה של החמרת התגובה לעבריינות מי ,204כפי שבאה
לידי ביטוי בחקיקת חוק הגנה על הציבור .הצלע שעתידה להשלי את חוק הגנה על הציבור
– השיקו המונע – משקפת את ההבנה המוסכמת 205על אנשי הדיסציפלינות הרלוונטיות
כי הטיפול בעברייני מי מחייב ,לבד מההיבט הענישתימניעתי ,ג התמקדות בהיבט
הטיפולי אשר יותא לעבריי המי על פי מאפייניו.
מנתוני שרוכזו על ידי שירות בתי הסוהר עולה כי במהל השני שלאחר חקיקת חוק
הגנה על הציבור חלה התפתחות בהטמעת החוק ויישומו ,והדבר בא לידי ביטוי בי היתר
בעליה ניכרת במספר צווי פיקוח שהוצאו וכפועל יוצא מכ בגידול במספר קציני הפיקוח
ביחידת הפיקוח אשר הוקמה מכוח חוק זה .206ע זאת חר השיפור המתפתח ביישו
החוק ,נדמה כי לאחרונה נחשפי יותר ויותר מקרי תקיפה מינית של ילדי  ,עד כדי
האפשרות להגדיר זאת במונחי של "מכת מדינה" .לא ברור א מדובר בשכיחות הולכת
וגדלה או לחלופי ,בחשיפה הולכת וגוברת של מקרי ששכיחות דומה לעבר )נית להניח
כי ההתפתחות הטכנולוגית בתחו המחשוב הגדילה עבור פדופילי את טווח האפשרויות
לדרכי גישה לקרבנותיה  ,וכי למעשה מדובר בתופעה שרק הולכת ומתרחבת( .כ או כ,
יש להכיר בעובדה שרבי הפדופילי אשר מצליחי לחמוק מידי החוק או מידי המגבלות
שהוטלו עליה מכוחו )הכוונה לפדופילי שהורשעו בעבירות מי .ברי כי קיימי פדופילי
רבי שעוד טר נחשפו או הורשעו בעבירות מי ,אול החוק אינו חל עליה  .עדיי.(...
בסיכומו של דבר ,חוק הגנה על הציבור נחו ומבור ,אול יש להכיר בכ שפדופיליה
הינה תופעה מורכבת מבחינת תסמיניה הפסיכיאטריי  ,ביטוייה השוני ודרכי הטיפול בה,
ולפיכ החוק במתכונתו הנוכחית אינו מאפשר להג על ילדי כראוי מפני פדופילי
שהמדינה נדרשת לפקח עליה באמצעות חוק זה .העובדה שרק פדופיליה ,מבי כל עבירות
המי ,נכללת ב DSMא אינה פוטרת מאחריות פלילית ,מחייבת אותנו להתייחס אל
פדופילי כאל דוממדיי  :כפושעי וכח!לי  ,ולהתאי את ההתמודדות המשפטית
למציאות ייחודית זו .אי ספק כי ההתייחסות אל עברייני מי כאל מקשה אחת מונעת מחוק
הגנה על הציבור לרדת לשורשה של הבעיה ופתרונה כאשר מדובר בפגיעות מיניות בילדי .

 204ש ,בעמ'  .185184ע זאת לתפיסתנו לא נית לומר כי מדובר בהיווצרותה של "פניקה
מוסרית" .נרחיב סוגיה זו בחלקו האחרו של מאמר זה.
 205ש ,בעמ' .192191
 206להרחבה ראו את הנתוני אשר הובאו בעניי זה במאמר של רונית זר ואירית בסטר "פיקוח
על עברייני מי בקהילה" ÌÂ˘ÈÈÂ ‰È¯Â‡È˙ Ï‡¯˘È· ÌÈ˘ÂÚÂ ˙Â¯È·Ú :¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ¯‰Âˆ 12
.(2009) 125
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חומת ההגנה המשפטית החוצצת בי עברייני מי לציבור אינה מספיקה עבור חציצה
אפקטיבית ,לא כל שכ הרמטית ,בי פדופילי לילדי .
לא ידוע לנו על מחקרי אמפיריי שנעשו לבדיקת יעילותו של חוק הגנה על הציבור
ביחס לפדופילי  ,אול אנו סבורי כי א בהיעדר ממצאי אמפיריי אלו נית להצדיק
ולבסס מדיניות טיפול )לרבות ובעיקר באמצעי תרופתיי ( ,פיקוח וענישה נוקשה יותר
בכל הנוגע לפגיעות מיניות בילדי  ,על סמ תפיסות פסיכולוגיות/פסיכיאטריות מקצועיות,
גישות חברתיות ותפיסה ארגונית) 207למשל בהיבט של כשלי ארגוניי  ,כגו חוסר ממשי
בחוקרי ילדי המביא לעיכוב ממוש בהליכי חקירה והגשת כתבי אישו כנגד פדופילי (.
טענתנו היא כי יש מקו לגלות פחות סבלנות כלפי פדופילי לעומת יתר עברייני המי ,ה
מפני שמדובר בילדי כקרבנות על כל המשתמע מכ ה בשל "עמידות " להרתעה עונשית
ונטיית לעבריינות חוזרת.208
כאמור ,לצד חוק הגנה על הציבור קיי מארג חקיקה משלי הקובע אמצעי מנהליי
ייעודיי להגנה על קרבנות הפדופיליה מפני העבריי הפדופיל שכבר הורשע בדי .בחוקי
אלו נמקד כעת את הדיו.
2092001-‡"Ò˘˙ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ˙Â„ÒÂÓ· ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÚÈÓÏ ˜ÂÁ 3.2
2102004-‰"Ò˘˙ ,‰¯È·Ú‰ Ú‚Ù ˙·È·ÒÏ ÔÈÓ ÔÈÈ¯·Ú Ï˘ Â˙¯ÊÁ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ˜ÂÁÂ

אלו ה חוקי המטילי מגבלות חועונשיות ,נוס על חוק הגנה על הציבור .יש בה
כדי להרחיק את הסכנה עוד קצת ,א ה לא באי להוסי נדב חדש במהותו ובאיכותו
במלחמה בנגע הפדופיליה.
חוק מגבלות על חזרתו של עבריי מי לסביבת נפגע העבירה מסמי את בית המשפט
להוציא צו המגביל את חזרתו של עבריי מי שהורשע בהיותו בגיר ,לסביבת מגוריו או
עבודתו של הקרב באמצעות הטלת איסור ומגבלות שונות על מגורי העבריי ומקו
עבודתו .מטרת החוק היא הגנה על קרב עבירה מפני נזק נוס שעלול להיגר מהיתקלות
חוזרת ונשנית בפוגעו תו איזו זכויותיו החוקתיות של העבריי – "בלי לפגוע במידה
העולה על הנדרש בזכויותיו של עבריי המי".

207

208
209
210

ראו שה ,לעיל ה"ש  .114הכותבת דנה בסוגיית ביסוס מדיניות ענישה ופיקוח על סמ
ממצאי אמפיריי ומציינת כי למרות שבעשור האחרו העול המערבי עבר לשיטת ביסוס
מדיניות )באשר היא( על סמ עובדות )הנמשכות ממחקרי אמפריי( ,מדיניות מערכות
השלטו במדינת ישראל מבוססת ככלל על תפיסות מקצועיות חברתיות ,ארגוניות ופוליטיות.
ראו ש ,בעמ' כג להקדמה.
בהמש המאמר נרחיב הדיו בסוגיית רצידיביז ויתר מאפייני הפרעת הפדופיליה.
ס"ח תשס"א .509
ס"ח תשס"ה .6
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בסעי  3לחוק נאמר במפורש כי מדובר במניעת נזק נפשי לקרב העבירה כאשר הערכת
האפשרות לגרימת נזק נפשי לקרב יכול שתתבצע על ידי חוות דעת מומחה מטע בית
המשפט )סעי  .(4אמצעי האכיפה היחיד הנו ערובה כספית .זהו אמצעי אופציונלי אשר
ייעשה בו שימוש בהתא לשיקול דעת בית המשפט .התאמת המגבלה החועונשית בחוק
זה לסיכוני הנשקפי מפדופיל ויעילות המגבלה ,מוטלות בספק .211ראשית ,החוק בא
למנוע נזק נפשי מקרב העבירה .כשמדובר בפדופיל יש לחשוש לנזק חרי יותר והוא נזק
גופני ונפשי בעקבות פגיעה חוזרת באותו קרב .נוס על כ החוק נות מענה לקרב
המסוי א אי בכ כדי למנוע את הסיכו הפוטנציאלי לילדי אחרי שעלולי להיפגע.
ידוע כי פדופילי פוגעי בקרבנות רבי ואי לה עניי מיוחד בקרב ספציפי .במוב זה
ייתכ כי החוק מתאי יותר ליישו ולהשפעה במקרי של גילוי עריות ,המאופייני
בפגיעות חוזרות ונשנות ,על פי רוב באותו הקרב .כמו כ ערובה כספית אינה ערובה
אפקטיבית מספיק ככלל ,ובמקרה של פדופיל בפרט ,הואיל והוא נתו לדחפי מיניי
חזקי שאינ ברי ריסו אפקטיבי ,א לא באמצעות מאסר ממוש.
לפני חודשי ספורי התפרסמה ידיעה 212שלפיה אד כב  ,70רוצח ופדופיל מורשע,
הועסק בתור משגיח על נערה אובדנית בבית החולי מאיר בכפר סבא .אד זה ניצל את
ההזדמנות וביצע מעשי מגוני בנערה .חברת כוח האד  ,מעסיקתו הישירה של החשוד
במעשי  ,לא ביקשה אישור ממשטרת ישראל שלפיו אי מניעה להעסיקו במשרה זו בהתא
להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מי במוסדות מסוימי  .החוק אוסר על מעסיק
)כהגדרתו בחוק( לקבל לעבודה במוסד המכוו למת שירות לקטיני )כהגדרתו בחוק( בגיר
שהורשע ,בהיותו בגיר ,בעבירת מי שביצע ונדו עליה לשנת מאסר בפועל לפחות .מעסיק
העובר על הוראות חוק זה צפוי לקנס .בגיר שהורשע כאמור ומועסק במוסד שבו אסור לו
לעסוק ,צפוי לשנת מאסר .בעקבות הידיעה עלתה ביקורת חריפה כנגד מעסיקי ומוסדות
שאינ ממלאי חובת על פי החוק וכנגד הרשויות שלא דואגות לאכיפה יעילה.
אנו סבורי שהשאלה העיקרית שצרי לתת עליה את הדעת היא א יש להסתפק בהגנה
עקיפה זו המתבססת על חובת מעסיקי  ,או שיש לאמ הסדרי המתמקדי בעבריי עצמו
באופ ש"טבעת החנק" תתהדק סביב צווארו של מוקד הסכנה ולא של גורמי אחרי
שלמעשה מתווכי בי הפדופיל לבי קבוצות הסיכו .נוס על כ יש להקנות להורי את
מלוא האמצעי על מנת שאלה יוכלו לדאוג לילדיה במקו לסמו על אחרי כי ימלאו
את חובת על פי חוק ,דהיינו האמצעי שיאפשר להורי לקחת שליטה על הגנת ילדיה הוא
מאגר מידע פומבי וחובת הרשויות לידע את הציבור אודות פדופיל מורשע שחוזר לקהילה.
אלו יאפשרו לכל הורה אחראי לוודא כי הסביבה האנושית העוטפת את ילדו דר קבע

 211לדיו נוס בחוקי אלה ראו פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ג) (1למאמר.
 212באתר האינטרנט .ynet.co.il/articles/0,7340,L-3882499,00.html
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בטוחה .עינינו הרואות ,כי לא חובת המעסיקי על פי חוק ולא הסנקציה המוטלת על
העבריי עצמו מספיקי כדי להשיג את מטרת החוק .המעסיקי לא מרגישי בכובד המשא
והדאגה לילדי על בסיס יומיומי ,א בכלל )שלא כמו הורי לילדיה ( ,והפדופילי עצמ
משחרי לטרפ .
לסיכו  ,המשפט הישראלי כולל מערכת חוקי המסדירי מער צעדי  ,הגבלות
ותנאי הננקטי כנגד עברייני מי מורשעי )שריצו עונש או לקראת שחרור לחופשה( כדי
להג מפניה על הציבור כולו ,לרבות קטיני  .כאשר בוחני חוקי אלה דר עדשת
הפדופיליה ואת הקורלציה בי טיב המגבלה לבי מאפייני ההפרעה ,תולדותיה השונות
והסכנה הנשקפת ,עולי ספקות וחששות כבדי באשר לאפקטיביות חוקי אלה בהגנה על
ילדי מפני פדופילי  .פתרונות מסוימי לבעיות אלו נית למצוא בהצעות החוק שהוגשו
בנושא בשני האחרונות ,ובה נדו כעת בקצרה.
˜ÂÁ ˙ÂÚˆ‰ 3.3
ישנ הצעות חוק אחדות הנוגעות לפדופיליה ולעברייני מי בכלל .לא נרחיב יתר על
המידה בשל היות הצעות חוק בלבד ולא חלק ממפת המצב המשפטי הקיי  ,א נית
לראות בה ביטוי להלכי הרוח הציבוריי והפרלמנטריי  .יש לשער כי נוכח גל הפדופיליה
ששט את המדינה לאחרונה ,מהלכי החקיקה יעברו להילו גבוה בתקווה לראות תוצאות
בקרוב .על שולח הכנסת )באמצעות ועדת חוקה חוק ומשפט( ממתינות לדיו שתי הצעות
חוק להשלמת חוק הגנה על הציבור על ידי הוספת פרק העוסק בשיקו מניעתי :הצעת חוק
פרטית של חה"כ משה מו מטלו )חה"כ מיכאל אית הגיש בעבר הצעה זהה( :הצעת חוק
הגנה על הציבור מפני עברייני מי )תיקו – שיקו מניעתי( ,תש"ע ,2009והצעת חוק
ממשלתית :הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי )תיקו( ,תש"ע .2010מטרת
הצעות חוק אלו היא להקנות לעבריי המי כלי להתמודדות ע דחפיו המיניי ולמנוע
ביצוע עבירות נוספות .הצעות החוק מושתתות על הסכמת העבריי להשתת בתכנית
שיקו  .עיקרי הצעות החוק הנוגעי לענייננו ה כי תכנית השיקו תופעל בקהילה או בי
כתלי הכלא לאסירי  ,במסגרת צו מבח על פי פקודת המבח ,במסגרת שחרור על תנאי לפי
חוק שחרור על תנאי ממאסר ,או במסגרת צו פיקוח לפי חוק הגנה על הציבור .נית יהיה
להתנות שחרור על תנאי בהשתתפות בתכנית שיקו או להפעיל סנקציה על ידי בית משפט
במקרה של הפרת תנאי תכנית השיקו שניתנה במסגרת צו מבח.
חזרה מהסכמה של עבריי להשתתפות בתכנית שיקו במסגרת צו פיקוח לא תחשב
כהפרת צו הפיקוח .במסגרת צו הפיקוח ייקבע מש תכנית השיקו  ,אופ ההשתתפות וסוגי
הטיפולי  .כאמור ,הכל לאחר שהוסברה היטב לעבריי תכנית השיקו וזה אישר
השתתפותו בתכנית שנקבעה עבורו .בהצעת החוק הפרטית נקבע כי העבריי צרי לתת
הסכמתו במפורש ובמיוחד עבור קבלת טיפול רפואי.
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הסכמתו לעניי הצעת חוק זו כהגדרתה בסעי  13לחוק זכויות החולה .כ נקבעו תנאי
נוספי לשימוש בתרופות כגו היתר מיוחד ממשרד הבריאות לשימוש בתרופות למטרת
שיקו מניעתי לעברייני מי לאחר שנמסרה על כ הודעה ברשומות .ספק א יהיה בהצעות
החוק הללו כדי להוסי נדב איכותי ומשמעותי במלחמה בפדופיליה הואיל והשיקו
מתבסס על הסכמת העבריי להשתת בתכנית שיקו ומת הסכמה מדעת לקבלת טיפול
תרופתי .חסר בה אלמנט כפייה או תמרי חיובי משמעותי כפי שנית לראות בהצעות החוק
הבאות :הצעת חוק המלחמה בפדופיליה ,תש"ע 2010מטע חה"כ אלי אפללו ,והצעת
חוק טיפול ארו טווח בפדופיליה ,תשס"ז 2007מטע חה"כ יובל שטייני ,ה הצעות חוק
שנחשבות דרקוניות במיוחד.213
בהצעת החוק הראשונה הוצע כי ועדה מיוחדת לבחינת עברייני מי תקבע א עבריי
שהורשע בעבירת מי לפי סעיפי  349 ,348 ,347 ,345ו 374לחוק העונשי הוא פדופיל.
גיל קרב עבירת מי לפי חוק זה תואמת את הגדרת ה DSMלהפרעת הפדופיליה .בית
המשפט רשאי לקבוע את מעמדו של העבריי כסובל מפדופיליה ולצוות על קבלת טיפול
תרופתי לתקופה שיקבע ,נוס על כל עונש שנגזר עליו ,בכפו להסכמת העבריי .עבריי
מי אשר יסרב לקבל טיפול כאמור לא ישוחרר על תנאי .בית המשפט יהא מוסמ להמיר
חלק מתקופת המאסר ,ולא יותר משנתיי  ,בטיפול תרופתי .הפסקת הטיפול תביא לריצוי
מלא של המאסר .הצעת החוק מציעה להקי מאגר מידע פומבי אשר ינוהל בידי מנהל בתי
המשפט ובו "מרש פלילי נפרד של עברייני מי הסובלי מפדופיליה אשר יכלול את
הפרטי הבאי  :ש  ,כינוי ,כתובת ,תמונה ,תארי לידה ,מספר תעודת זהות ,מי ,גובה,
צבע עיניי  ,מספר רישיו נהיגה ,טביעות אצבע ,שמות משתמש וחשבונות דואר אלקטרוני
ברשת האינטרנט ,תיאור העבירה ,תארי ההרשעה ,גזר הדי ,גילו ומינו של נפגע עבירת מי
בלבד וכל מידע אחר ,לרבות מקו עבודה ,אשר בית המשפט קבע כי הוא נחו להגנה על
ביטחו הציבור ,שלומו או בריאותו".214
סייג לרישו ש פדופיל במאגר המידע הוא קבלת טיפול תרופתי .היה והופסק הטיפול,
שמו של הפדופיל ייכלל במאגר המידע .לאחר  7שני מתו ריצוי העונש יימחק שמו של
הפדופיל אלא א עבר בתו תקופה זו עבירת מי נוספת .על הפדופיל מוטלת חובת עדכו
פרטי אחת לשנה .הפרת חובה זו הינה עבירה פלילית שדינה שנת מאסר .215בהצעת חוק
טיפול ארו טווח בפדופיליה מוצע כי אד שהורשע בביצוע עבירה לפי סעיפי ,347 ,345
 349 ,348ו 351לחוק העונשי בקטי בגיל  13או פחות ,ואשר נדו לשנתיי מאסר בפועל

 213ראו לרנאו ועוז ,לעיל ה"ש .67
 214סעי  1להצעת חוק המלחמה בפדופיליה.
 215נציי כי הצעת חוק זו בגרסתה הקודמת ,עת הונחה על שולח הכנסת ה ,17לא התנתה מת
טיפול תרופתי בהסכמת הפדופיל וכ לא סייגה הכללת שמו במאגר המידע א הוא מקבל את
הטיפול.
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לפחות ,לא ישוחרר ממאסרו א לא הסכי לקבל  6חודשי לפני תו ריצוי עונשו טיפול
תרופתי ופסיכולוגי .במקרה של סירוב כאמור ,בית המשפט יהיה מוסמ לצוות בי היתר על
המש כליאתו של עבריי המי ,א לתקופה של  20שני נוספות ,או עד שיסכי לקבל
טיפול .מש הטיפול ייקבע בהתא להמלצות ועדה רפואית .בשתי הצעות החוק הללו אי
התייחסות לעבירות של זנות ותועבה בילדי .
נית ללמוד מהצעות חוק אלה על הלכי הרוח השוני ועל הוויכוח הניטש בעניי טיפול
תרופתי כפוי או פומביות המרש הארצי .ניכרת אמביוולנטיות ביחס לטיפול תרופתי הואיל
ויעילותו אינה מוטלת בספק ובכ נית להשיג הגנה מרבית על הציבור ,א מצד אחר עולות
סוגיות חוקתיות כמו שאלת ההסכמה מדעת ,ופגיעה בחירות ובפרטיות כתוצאה מדיכוי
הגבריות והאו המיני .המשתייכי לאסכולה המתנגדת לטיפול כפוי ,וביניה פרופ' אליעזר
ויצטו  ,סבורי שהרפואה אינה צריכה להתערב בתהליכי ביולוגיי בסיסיי של הפרט
וכי המודל צרי להיות כזה המאפשר קבלת טיפול תרופתי בעוד שסירוב יגרור מיצוי
הדי .216כמו כ הוא סבור כי אי לראות בטיפול התרופתי את הכלי היחיד לטיפול
בפדופיליה ,אלא כחלק ממער כלי לרבות טיפול פסיכותרפויטי ,מהסוג של Cognitive
 Behavioral Therapy relapse preventionוכ טיפולי קבוצתיי  .217ע זאת פרופ' ויצטו
סבור כי המרכיב המרכזי בטיפול בפדופילי הנו הטיפול התרופתי ,לנוכח שיעורי
רצידיביז גבוהי בסוג עברייני מי אלה .218אי הוא רואה בטיפול התרופתי עונש אלא
טיפול לכל דבר ועניי ,הנדרש להינת א במש שני .219
בשאלת פומביות מאגר המידע יש להביא בחשבו את יתרונותיו המובהקי של מאגר
חשו לציבור ,במיוחד לאור בעיות אכיפה של הגבלות רגולטוריות כפי שראינו ,או קשיי
מערכתיי אחרי היוצרי סדקי בחומת ההגנה על ילדי  .220ספק א הצעות החוק

216
217
218

219

220

ראו ויצטו ורסלר ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  .146נית לטעו כי ג מודל זה משלב אלמנטי של
כפייה.
ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מיו  1.4.2008בנושא פדופיליה.
פרופ' ויצטו טוע כי בפרספקטיבה של  20שנות מחקר שער ,לא נמצא ולו מקרה אחד שבו
הטיפול התרופתי לא הועיל .לא זו בלבד ,מטופלי שהפסיקו קבלת הטיפול התרופתי חזרו
זמ לא רב לאחר מכ לסור ,נשפטו וישבו בכלא .ראו פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה חוק
ומשפט של הכנסת מיו  1.4.2008בנושא פדופיליה.
דיו מס'  8של הוועדה לזכויות הילד בכנסת מיו  23.6.2003בנושא הפדופיליה .במסגרת דיו
זה נדונה סוגיית הכנסת התרופה הניתנת במסגרת הטיפול התרופתי בפדופילי לסל הבריאות
לאור העובדה שפדופילי שהביעו עניי בטיפול לא יכלו לרכוש אותה .כמו כ הומל להסדיר
את נושא הטיפול התרופתי בחקיקה כחלק מהקמת המער הכולל למלחמה בתופעה ומניעתה
)לדוגמה התניית ניכוי שליש מתקופת המאסר לפדופיל מורשע בקבלת טיפול תרופתי(.
כפי שעלה בדיו בכנסת מיו  6.1.2010שבו דובר על רצח ליאו קלנטרוב על ידי התאומי
הפדופילי ועלתה בעיה מרכזית של חוסר משווע בחוקרי ילדי .נוצר צוואר בקבוק של מאות
ילדי הממתיני לחקירת והדבר מעכב נקיטת הליכי משפטיי ,וכפועל יוצא מכ הגנה על
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האמורות יתקבלו וידורו בכפיפה אחת בספר החוקי  .יש להמתי ולראות א הלכי הרוח
הציבוריי יתנו רוח גבית להצעות החוק "הדרקוניות" או למתונות יותר .הדוגמאות שנסקרו
ה דוגמאות אחדות מני רבות ליוזמות פרטיות לחקיקה בתחו זה ,שבדר כלל נובעות לא
מחשיבה מערכתית אלא מרצונו של חבר כנסת זה או אחר להסדיר סוגיה נקודתית העולה
לדיו ציבורי .הג שיש תועלת בהצעת חוק זו ואחרות ,הרי שללא יוזמה חקיקתית
ממשלתית מערכתית מתמשכת לא תתאפשר יצירת מסגרת חקיקתית מלאה שתגשי בצורה
מלאה את תכליות החקיקה שנועדה להג על הציבור מפני עברייני המי.
כ או כ ,יש להסדיר את אפשרות קבלת טיפול תרופתי בדר זו או אחרת ,ובלבד
שהגופי השוני  ,וביניה שירות בתי הסוהר ,יהיו ערוכי לבנות תכניות שיקו מתאימות
לאוכלוסיות העברייני השונות ,בעיקר לפדופילי  .221יצוי כי בית המשפט מוצא פתרונות
יצירתיי לתמר קבלת טיפול תרופתי בהיעדר חקיקה מוסדרת ,כמו בעניי  ,222ÈÂÏÙשבו
בית המשפט העליו התנה עיכוב ביצוע עונש מאסר של  7שני שנגזר על פדופיל בקבלת
טיפול תרופתי .חוסר התמדה בטיפול עלול להביא לביטול עיכוב הביצוע .ג כב' הנשיאה
ביניש סבורה כי" :מחקרי שנעשו על עברייני מי מוכיחי כי במקרי רבי עברייני מי
לא ייזמו קבלת טיפול ...ויעזבו אותו ע התעוררות קשיי  ,ולכ ג לטיפול חייבת להתלוות
סנקציה עונשית חברתית מחייבת ו'גור מרתיע' שיניע את העברייני לקבלת הטיפול".223
בפסק די  224È¯ÊÂÚנית למצוא רמז בדברי בית המשפט כי יש מקו לשקול טיפול כפוי
)פסיכולוגי ו/או תרופתי( באומרו" :אי מנוס מענישה מחמירה בעניינו של הנאש –
שהוכיח כי ההסתברות לקבלת טיפול משמעותי ,בלתי כפוי ,קלושה ביותר – שכ ,מי
שמרח על אכזרי  ,סופו שיתאכזר לרחמני ".

221

222
223
224

ילדי כקרבנות פוטנציאליי .פתרו עקי לבעיה זו יכול להיות הקמת מאגר מידע פומבי ,כ
שהציבור הרחב יוכל להתגונ מפני פדופילי שטר פתחו בהליכי חקירה או בהליכי
משפטיי נגד בשל בעיות מערכתיות .כמוב שיש לפתור את הבעיה באופ ישיר ,א לא נדו
בכ במסגרת מאמר זה.
נכו להיו שירות בתי הסוהר עדיי לא ערו להציע תכניות שיקו וטיפול לעברייני מי
הנמני על קבוצות בעלות צרכי ומאפייני מסוימי הדורשי התערבות יותר אינטנסיבית –
כמו פדופילי – וא מערימי קשיי בנוגע למת טיפול תרופתי לפדופילי ככלל ולאלה
שבקבוצת הלא מקובעי .להרחבה ראו לרנאו ועוז ,לעיל ה"ש  ,67וכ חגית לרנאו ונטע פת
"הא חלה תמורה במדיניות הטיפול התרופתי של שב"ס בעברייני מי שפגעו בילדי?"
.(2009) 4 ,143 ¯Â‚ÈÒ‰
ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 8072/06פורס בנבו.(2006 ,
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 4890/01פ"ד נו).(2001) 604 ,594 (1
עניי  ,È¯ÊÂÚלעיל ה"ש .39
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זאת ועוד ,בפסק די  225ÈÂÏÙהחליט בית המשפט כי אי הצדקה להקל בגזר דינו של
פדופיל אשר נדו לשלושי שנות מאסר בפועל )ועל כ ערעורו( בעבור קבלת טיפול
תרופתי.

ד .פתרונות אמריקניי לבעיה עולמית וישראלית – המסגרת
המשפטית להתמודדות ע הפדופיליה במשפט האמריקני
 .1רישו ויידוע
 Sex offender registration and notification lawsה חוקי במדינות ארצותהברית
הידועי יותר בשמ ) Megan’s lawלהל" :חוק מייג"( .חוקי אלה מחייבי עבריי מי
מורשע שריצה עונשו ומתעתד לשוב לקהילה להירש כעבריי מי במאגר מידע פומבי
וליידע את הציבור בהיק כזה או אחר על אודות נוכחותו של העבריי בקהילה .כל אחת
ממדינות ארצותהברית חוקקה חוק מייג בגרסתה .226בטר נדו בחוקי הללו וכיצד ה
באי לידי ביטוי במדינות השונות ,נפרוש רקע כללי אודותיה ; האירוע המרכזי שהיווה
טריגר לחקיקה הנרחבת של חוק מייג היה האינוס והרצח המזעזעי של ילדה בת  7בש
מייג קנקה ביולי  1994על ידי פדופיל מורשע ומשוחרר אשר עבר להתגורר בשכנות לביתה
שבניוג'רזי .בעקבות הרצח הוריה ניהלו קמפיי אינטנסיבי שנתמ בידי ארגוני חברתיי
שוני  ,לחקיקת חוקי רישו ויידוע של עברייני מי .כבר באוקטובר אותה שנה ,מדינת ניו
ג'רזי חוקקה את חוק מייג .227בעקבות מדינת ניוג'רזי מדינות נוספות חוקקו חוקי רישו
ויידוע .כאמור ,זה היה האירוע המרכזי שהוביל את המהל החקיקתי הנרחב הזה ,אול עוד
קוד לכ מדינות אחדות חוקקו גרסאות דומות של חוקי רישו ויידוע ,למשל מדינות
קליפורניה ווושינגטו.228
229
נוס על החוקי המדינתיי נחקק בשנת  1994חוק פדרלי, Jacob Wetterling Act ,
על ש ג'ייקוב ווטרלינג ב ה 11אשר נחט ב 1989במינסוטה ולא נמצאו עקבותיו,
שמטרתו הייתה לתמר את כל מדינות ארצותהברית לאמ את חוק מייג באמצעות התניית

 225ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 1135/03פורס בנבו.(2005 ,

Doron Teichman, Sex, Shame, and the Law: An Economic Perspective on Megan’s 226
) .Laws, 42 HARV. J. LEGIS. 378 (2005כ ראו סקירה משווה בעניי הרישו אצל פוג',

לעיל ה"ש  ,3חלק ב) (2למאמר.
.N.J. Stat. Ann. §§2C:7-1-7-11 (LexisNexis 2010 through April 29, 2010) 227
 228ראו  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ'  379הערה .97
.42 USCS §14071 (LexisNexis 2010 through Pub.L No.111-162) 229
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התניית מענקי פדרליי לאכיפת חוקי פליליי  ,באימו החוק האמור .230החוק כולל
בסעי ההגדרות ,תחת המונח "ביצוע עבירה בקטי" ,עבירות שה פגיעה מינית בילדי וג
שימוש בילדי לפורנוגרפיה או הפצתה ושידול ילדי לזנות .231הגדרה רחבה זו מעידה על
תפיסה קוהרנטית להפרעת הפדופיליה ולהבנת מרכיביה וביטוייה השוני  ,בעוד שבחוק
העונשי הישראלי אי התייחסות לפדופיליה כאל תופעה המורכבת מתתהתנהגויות
ומעשי מיניי שוני  ,כפי שהצבעתי על כ בחלק ג) (1לעיל .המדינות השונות מחויבות
לאמ בחוק המדינתי שלה את הוראות החוק ,ביניה הגדרה זו .אכ נית למצוא לדוגמה
בחוק במדינת לואיזיאנה הגדרה דומה הכוללת קשת רחבה של התנהגויות מיניות
פדופיליות ,לרבות פיתוי ילדי באמצעות מחשב.232
החוק הפדרלי הציב ר מינימלי של דרישות בעניי רישו ויידוע אשר על המדינות
לאמ בחוק 233כדלקמ :על כל מדינה להקי מאגר רישו של עברייני מי שהורשעו
הכולל ש  ,כתובת ,טביעות אצבע ותמונה .234עבריי מי נדרש לעדכ את פרטיו האישיי
על בסיס שנתי או  90יו  ,235כאשר תקופת הרישו המינימלית הינה  10שני מיו השחרור
ממאסר ,או במקרה שבו העבריי הורשע יותר מפע אחת בעבירת מי או שהוא בקטגוריית
מסוכנות גבוהה מסוג "טור" ) ,(predatorהרישו למש כל החיי  .236רציונל הגבלת
הרישו כברירת מחדל הוא לתת לעברייני משהו להפסיד ובכ להגביר את ההרתעה,
דהיינו העובדה כי העבריי מסתכ ברישו לכל החיי תמנע ממנו רצידיביז  .ע זאת יש
להביא בחשבו כי פדופילי אינ ברי הרתעה בקלות ,וכי רמת הדיווח אצל ילדי שנפגעו
מינית הינה נמוכה ,כ שהאפשרות לנטר ביצוע עבירות נוספות כקריטריו לרישו לכל
החיי היא בעייתית.
בסוגיית היידוע החוק הפדרלי מאפשר גמישות למדינות בקביעת אופ והיק יידוע
הציבור ,ואכ בעניי זה מדינות ארצותהברית נבדלות אחת מ השנייה באופ משמעותי.237
הכלי העיקרי ליידוע הציבור בשימוש של כ 40מדינות ברחבי ארצותהברית הוא אתר
אינטרנט הכולל בדר כלל פרטי אישיי על עברייני המי כגו ש  ,תארי לידה ,מאפייני
פיזיי  ,תמונה ,כלי רכב ,רישו פלילי ודפוסי פעולה אופייניי  .238במדינות אחרות נית

230
231
232
233
234
235
236
237
238

תמרי באמצעות שלילת  10%מהמענקי הללו .ראו ש ,בסעי ).42 U.S.C.§14071(g)(2)(a
ראו ש ,בסעי ).42 USCS § 14071(a)(3)(A
).La. R.S. 15:541(25) (LexisNexis 2010 through March 24, 2010
ראו  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ' .380
ראו ) 42 USCS §14071 (LexisNexis 2010 through Pub.L No.111-162בסעי 42 U.S.C.s
).§14071(b
ש ,בסעי ).42 U.S.C.s §14071(b)(3)(A),(B
ש ,בסעי ).42 U.S.C.s § 14071(b)(6
ראו  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ' .380
ש ,בעמ' .381
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להשיג מידע כאמור באמצעות חיוג למספר חירו  900או באמצעות קבלת תקליטור CD
בתחנת משטרה .במדינת לואיזיאנה חוק הרישו והיידוע הוא פולשני ביותר בשל חובתו
של העבריי לפי חוק זה למסור את שמו ,את כתובתו והעבירה שביצע בכל בניי מגורי
ובית עסק ברדיוס של מייל .נוס על כ עליו לפרס על חשבונו מודעה בעיתו ובה פרטי
אישיי כאמור לעיל בצירו תמונתו ,הצבת שלטי במקומות ציבוריי  ,בייחוד במקומות
שבה מתאספי ילדי  ,כגו גני שעשועי  ,בתי ספר פארקי וכד' ,או לבישת בגדי
מתויגי באופ מסוי  .239ג בשאלת ביצוע הערכת סיכו לפני קביעת חובת יידוע והיקפה
מדינות ארצותהברית נבדלות זו מזו .מסצ'וסטס ,ניויורק וניוג'רזי נוהגות לבצע הערכות
סיכו .במסצ'וסטס למשל רמת הסיכו נחלקת ל 3קטגוריות :סיכו נמו ,סיכו בינוני
וסיכו גבוה )טור( .היק חובת היידוע הוא בקורלציה לרמת הסיכו .ברמה הנמוכה ביותר
יש ליידע את רשויות האכיפה א לא את הציבור; ברמת הסיכו הגבוהה ביותר החוק מחייב
את המשטרה עצמה ליידע את הציבור אודות העבריי .240מדינות אחרות כדוגמת אלסקה
לא מחייבות הערכת סיכו ,אלא מטילות חובת יידוע על בסיס קריטריו אחד – קיומ של
הרשעות קודמות .241טענה שמעלי עברייני בהקשר זה היא כי היעדר שלב הערכת סיכו
לפני רישו ויידוע פוגעת בזכות להלי הוג הקבועה בתיקו ה 14לחוקה ,הקובע כי לא
תישלל זכות אד לחיי  ,לחירות או לרכוש ללא הלי הוג .242מרבית בתי המשפט
המדינתיי וג הפדרליי דחו טענה זו .243נקודת מבטו המוצהרת של החוק היא מניעתית
ולפיכ צריכה לבסס לטעמנו את הצור בהערכת מסוכנות .א נקודת המבט צופה פני עבר,
קרי רישו פלילי ,מניעת שלב זה מבטאת היבט עונשי לא מוצהר של החוק ,כפי שיידו
בהמש .הועלו טענות נוספות להגנה חוקתית מפני סיכו כפול ) (double jeopardyהואיל
ומדובר בענישה נוספת על אותו מעשה שכבר ריצה עונש בגינו ,וכ העובדה שרישו ויידוע
הופכי את הפדופיל ל"יעד משטרתי" ובכ מופר עקרו ההגנה השווה ).(equal protection

239
240
241
242
243

).La. R.S.§ 15:542.1 (LexisNexis 2010 through March 24, 2010
ראו  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ' .382
ש ,ש.
) ;USCS Const.Amend 14 §1(LexisNexis 2010ראו  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ' .405
ראו ש ,בעמ'  .405בהערה  273למאמרו של טייכמ יש סקירה של פסיקה הפוכה .סוגיה זו
מעלה שאלה מעניינת בנוגע לפדופילי :הא מאפייני ההפרעה כפי שהוגדרו ונמצאו
אמפירית ,מצדיקי הקמת חזקת מסוכנות המייתרת למעשה ביצוע הערכת מסוכנות )ג
במסגרת חוק הגנה על הציבור הישראלי( ,או שמא ביצוע הערכת מסוכנות אינדיווידואלית היא
כלי לעריכת איזו מתאי בי זכויות הפדופיל לבי זכויות הילד ולפיכ מתחייבת? מענה
לשאלה זו מצרי מחקר פסיכולוגי/פסיכיאטרי מעמיק ביותר בשילוב מחקר בנושא חזקות
)במשפט מנהלי ואזרחי לעומת פלילי( ובבחינת הבסיס החוקתי לכ.
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הפסיקה קבעה כי מטרת חוק מייג הינה הגנה על הציבור )עניי אזרחי( ולא ענישה ,ולפיכ
אי כא הפרה של זכויות חוקתיות.244
חוק פדרלי נוס אשר בא להחלי את חוק ג'ייקוב ווטרלינג 245הוא חוק הקרוי על ש
אד וולש .247Adam Walsh Child Protection and Safety Act 2006 :246בניגוד לחוק
ווטרלניג ,אשר מטרתו הייתה לחייב את מדינות ארצותהברית להקי ולשמר מאגרי רישו
של עברייני מי ,א איפשר למדינות להפעיל שיקול דעת במידה רבה ,חוק אד וולש קובע
תבנית אחידה ברורה ומחייבת להקמת מערכת רישו של עברייני מי .כל מדינות ארצות
הברית נדרשות לערו התאמות להוראות החוק .המודל האחיד למאגר הרישו כפי שנקבע
בחוק זה הוא למעשה מודל משופר הבא לכסות על חוסר מידע ,איבהירויות וחוסר אחידות
שהתגלו במערכות הרישו של המדינות השונות )אשר כאמור היו כפופות לחוק ג'ייקוב
ווטרלינג ,שקבע דרישות מינימו ביחס להיק המידע הנדרש במאגר ,הקריטריוני לרישו
והוראות נוספות( ,בי היתר על ידי חיוב המדינות להקי מאגרי מידע יותר אינפורמטיביי
וביחס לקשת רחבה יותר של עברייני  .נוס על כ נדרש כי המידע יוצג לציבור תו
הקפדה על בהירות ונגישות המידע )באמצעות אתרי אינטרנט ידידותיי למשתמש(.248
חוק אד וולש ג ער כמה תיקוני בחוק הפלילי הפדרלי ובפרוצדורות הפליליות,
וביניה הוראות להעלאת ר עונשי המינימו  249במגוו עבירות מי בילדי  ;250קביעת
הלי של  civil commitmentלעברייני מי פדרליי  ;251התניית שחרור עבריי מי לתקופת

.Artway v. New Jersey, 81 F.3d 1235 (3d Cir. 1996) 244
CHARLES DOYLE, ADAM WALSH CHILD PROTECTION AND SAFETY ACT: A LEGAL 245
ANALYSIS (April 6, 2007), available at policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/
.3223.pdf

 246החוק מפרט בסעי  2את סיפורו של אד וולש ב ה ,6אשר נחט )מקניו בהוליווד( ונרצח
ביולי  .1981חלקי גופתו אותרו לאחר שבועיי בתעלה במרחק כ 100מיילי מביתו ,א שני
רבות תעלומת היעלמותו ורציחתו לא נפתרה ,עד לשנת  2008שבמהלכה נחשפה זהותו של
רוצחו.
P.L. 109-248, 120 Stat. 587 (2006) (Adam Walsh Child Protection and Safety Act 247
).2006
.42 USCS §16918 (LexisNexis through 2010) 248

 249הארכת תקופות מאסר ועונשי נוספי.

 250סעיפי החוק הקובעי תיקוני חקיקה בנוגע להחמרת הענישה ה P.L. 109-248, 120 Stat.
) .587, et seq 202-208 (2006) (Adam Walsh Child Protection and Safety Act 2006נית

למצוא טבלה מסכמת של עבירות המי בילדי שלגביה הוחמרה הענישה לפי חוק זה בתו
אורלי לוט "אמצעי למאבק בעבריינות מי בקטיני" )מסמ מרכז המחקר והמידע של
הכנסת.(9.12.2007 ,
 251בשל העובדה שרק קצת יותר משליש ממדינות ארצותהברית הסדירו הלי של civil
 ,commitmentחוק אד וולש בא להסדיר הלי זה ביחס לעבירות מי פדרליות )ראו ,DOYLE
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מבח באפשרות לערו חיפוש רנדומלי בביתו ,בחפציו )מחשב ,ניירות וכד'( ברכבו וכיו"ב,
בכל עת שבה עולה חשד סביר להפרת תנאי המבח ,ע או בלי צו בית משפט לחיפוש;
קביעת עבירות ופרוצדורות פליליות חדשות.
252
בי עבירות המי כנגד קטיני שעליה חל חוק אד וולש נקבעו עבירות של חטיפת
קטי )למעט על ידי הוריו( ,כליאת שווא )למעט על ידי הוריו( ,פיתוי קטי לפעילות מינית,
ניצול קטי למופע מי ,פיתוי קטי לעסוק בזנות ,מציצנות באמצעות וידאו ,253החזקה,
הפקה או הפצה של פורנוגרפיית ילדי  ,ביצוע עבירת מי כלפי קטי או שימוש באינטרנט
לביצוע מעשי מיניי בקטי או בניסיו לכ ,וביצוע כל התנהגות שעל פי טבעה היא
עבירה מינית כלפי קטי .חובת הרישו חלה על עברייני מי מורשעי  ,בי שנדונו לתקופת
מאסר ובי שלא .254תקופת הרישו של עבריי המי תלויה בסיווגו לפי אחת משלוש דרגות
חומרה ,כאשר תקופת הרישו היא  15שני לפי הסיווג הנמו ביותר ,ולמש כל החיי לפי
הסיווג הגבוה ביותר .255כמו כ נקבע סרגל תקופות לעדכו פרטי העבריי לרבות תמונה
עדכנית ,בחלוקה לפי סיווג העבריי )לסיווג הגבוה ביותר תקופת העדכו נקבעה לכל 3
חודשי (.256
עבריי שאינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי חוק זה צפוי לקנס ו/או למאסר עד 10
שני  .257אחד הפרקי  258בחוק זה עוסק בהקמת פרויקטי להבטחת ילדת בטוחה
) (Project Safe Childhoodוהקצאת תקציבי לש כ .פרויקטי אלה כוללי הקמת כוח
עזר מיוחד )פדרלי ומקומי במשולב( אשר ייעודו חקירת מקרי ניצול של ילדי לרבות פשעי
אינטרנט נגד ילדי ; עידוד שיתו פעולה בי תובעי כללי מדינתיי לבי גורמי אכיפת
חוק פדרליי ; העמדת סיוע פדרלי בחקירה ובהעמדה לדי של עברייני מי לרשות המדינות.
נוס על האמור ,חוק אד וולש מסדיר ,259בקשר להליכי אימו או אומנה ,בדיקת רקע

252
253
254
255
256

לעיל ה"ש  (248נוס על המענקי שנקבעו בחוק זה לש עידוד יתר המדינות להקי ולייש
הלי זה בגבולותיה )).(42 USCS §16971 (LexisNexis through 2010
).42 USCS §16911 (LexisNexis through 2010
עבירה שהוגדרה ב) ,18 USC §1801 (LexisNexis through 2010שלפיה מדובר בהצצה
באד אחר שלא בידיעתו ותו פגיעה בפרטיותו.
ש ,סעי ).16913(b
ש ,סעי  .16915על הסיווג הגבוה ביותר נמני עברייני מי קשי ,בעיקר הפוגעי מינית
בקטיני ,תו התייחסות מפורשת לפוגעי מינית בילדי מתחת לגיל ) 13קרי פדופילי על פי
הגדרת הקלינית ב .(DSMראו פירוט נרחב של שיטת הסיווג של עברייני המי ש.§16911 ,
ש ,סעי .16916

P.L. 109-248, 120 Stat. 587 (2006) et seq 141 (Adam Walsh Child Protection and Safety 257
).Act 2006
.42 USCS §16942 (LexisNexis through 2010) 258
 259ש ,סעי .671

287
\z:\books\aley-mis\kerech-9לדפוס\-etzyoni.doc11

לימור עציוני ,טליה קלצקי

עלי משפט ט תשע"א

פלילי מקיפה וממצה מתו מאגרי נתוני שוני  260של ההורי המיועדי וכ כל בגיר נוס
המתגורר את .
ג לגבי עובדי בתי ספר חוק אד וולש מספק פתרונות וכלי להגברת ביטחו הילדי ,
כדוגמת הלי לבקשת בדיקת טביעות אצבע במאגר נתוני ממשלתי .261בהלי זה התובע
הכללי של ארצותהברית מוסמ לספק מידע על עובד בית הספר או מועמד לעבודה שכזו
באמצעות בדיקת טביעות אצבע כאמור,לבקשת המעסיק )כל בית ספר – פרטי או ציבורי(
או לבקשת הסוכנות לרווחת הילד ).(a child welfare agency
החוק מייסד תכנית מענקי ניסיונית ,שלפיה יוענקו תקציבי ומענקי למדינות שבה
יצוידו עברייני המי במכשירי ניטור ומעקב אלקטרוניי  .262מלבד תכנית מענקי זו החוק
קובע שורת מענקי תמיכה ועידוד להקמת תכניות לייעול המלחמה בפשיעה מינית נגד ילדי
ולהבטחת שלומ  ,כמו ג תכניות להגברת המודעות הציבורית בקשר לחשיבות גלישה
בטוחה של ילדי באינטרנט ולקיומ של מאגרי רישו פומביי של עברייני מי.263
נית למצוא בחוק כמה עבירות פליליות פדרליות חדשות כדוגמת עבירות הקשורות
לשימושי שוני באינטרנט לצור ניצול ופגיעה בילדי וחשיפת לפורנוגרפיה .אי ספק
כי המהל לקביעת עבירות פדרליות חדשות מעיד על העמקת ההבנה של הממשל האמריקני
אודות תופעת הפדופיליה והתעשייה הנרחבת שהיא מייצרת סביב ניצול ופגיעה מינית
בילדי .264
חוקי הרישו והיידוע נתפסו במקור כמכווני לעברייני מי פדופיליי  ,אול בסופו של
דבר ה מכסי טווח רחב של סוגי עברייני מי .265ההנמקה שבבסיס חקיקה זו היא כי
עברייני מי ה בעלי שיעורי רצידיביז גבוהי ביותר ,וכי חוקי הרישו והיידוע נועדו
לסייע לציבור להג על עצמו ולמנוע ביצוע חוזר של עבירות .ביקורת על הנמקה זו ועל

260
261
262
263
264

265

כגו  national crime information databaseוג .state child abuse registries
).42 USCS §16962 (LexisNexis through 2010
ש ,סעי .16981
ש ,סעי .16986
למשל תעשיית פורנוגרפיה ,בי היתר באמצעות רשת האינטרנט ,סחר בינלאומי בילדי
למטרות מי וסחר בפורנוגרפיית ילדי ,טכניקות מפותחות של שימוש באינטרנט לש יצירת
קשר ע קטיני )בעבירה של שימוש במילי מטעות או שמות מטעי ,כדי לפתות קטיני
להיכנס לאתרי אינטרנט פורנוגרפיי( .העונש הוחמר כ שהעונש הצפוי לעבירה זו הוא לא
יותר מ 20שנות מאסר; ראו P.L. 109-248, 120 Stat. 587 (2006) et seq 703 (Adam Walsh
).Child Protection and Safety Act 2006
אצל  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ'  289הערה  109נית למצוא ציטוט של הנשיא קלינטו
בעניי חוק מייג באמרו כי ארצותהברית מכבדת זכויות אד באשר ה ,אול חוק מייג
מבטא את עליונות הזכות החוקתית של הורי לגדל את ילדיה באהבה ובבטחה .ארצות
הברית מזהירה עברייני מי ,באמצעות חוק מייג ,כי הפוגע בילדי צפוי למעקב עיקש על ידי
זרועו הארוכה של החוק לכל מקו אשר יל.
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החוקי עצמ מתייחסת לחוסר הוודאות המוחלט בעניי שיעורי הרצידיביז בעברייני מי.
הטענה היא כי ישנ מחקרי המצביעי דווקא על שיעורי רצידיביז נמוכי בעבריינות מי
בהשוואה לעבריינות אחרת 266ולכ נחלשת ההצדקה לחוקי אלה )נזכיר כי נושא
הרצידיביז בפדופילי נדו בחלק ב של מאמר זה ,ממנו עולה תמונה ברורה יותר
בהשוואה ליתר עבריינות המי ולפיה שיעורי הרצידיביז בפדופיליה ה גבוהי  .(267יתרה
מכ ,הביקורת על חוקי הרישו והיידוע )לגרסאותיה ( מנסה להטיל ספק ביחס ליעילות
הואיל ולא נמצאו הבדלי מובהקי בשיעורי הרצידיביז בי עברייני שהיו נתוני לחובת
רישו ויידוע לבי כאלה שלא.268
ג פגמי טכניי עלולי להכשיל את מימוש מטרת חוקי הרישו והיידוע ,כגו
העובדה שעברייני מי יכולי להתחמק ממנגנו חובת הרישו והיידוע ופשוט לא להירש ,
ולחלופי ה יכולי לבצע עבירות נוספות מחו לאזור שלגביו הוטלה עליה חובת יידוע
)שכונה אחרת ,עיר אחרת וכד'( .269היבט אחר של הביקורת על חוקי אלו מתייחס
לסנקציות החברתיות הסמויות שנגזרות מרישו עברייני מי במאגר מידע פומבי ויידוע
הציבור אודותיה  .עברייני מי עלולי להיות נתוני לסנקציות חברתיות חריפות ביותר כמו
תקיפות פיזיות או ונדליז  ,מניעת מגורי או תעסוקה כלשהי .לסנקציות אלה אופי עונשי
וגמולי ולא מניעתי ,וה מהוות אפקט ישיר ודומיננטי לחוקי הרישו והיידוע .מכא עולה

 266ראו ש ,בעמ' .383382
 267אינדיקציה נוספת לשיעורי רצידיביז גבוהי בפדופילי לעומת עבריינות מי אחרת במחקר
שנער בעברייני מי שעברו טיפול במסגרת תכנית שיקו ,ראו MARCUS NIETO, COMMUNITY
TREATMENT AND SUPERVISION OF SEX OFFENDERS: HOW IT’S DONE ACROSS THE
COUNTRY AND IN CALIFORNIA 33 (CRB (California Research Burneau) 04-012,
 .December 2004כ או כ ,לא קבענו מסמרות בסוגיה זו א אל לנו להתעל מהנתוני

הפוזיטיביי ביחס לרצידיביז גבוה בפדופיליה בבואנו לבחו הסדרי שנועדו להג על
ילדינו ומת הצדקות לה.
 268ראו  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ'  .383יצוי כי למרות שחוק מייג פועל ב 50מדינות,
כמעט ולא נעשו מחקרי לבדיקת יעילות החוקי בהפחתת רצידיביז .ראו מחקר חדש שלפיו
לא נמצאה יעילות מובהקת לחוק מייג באתר – ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/225370.pdf
דיווח של משרד המשפטי האמריקני מדצמבר  .2008נציי כי מיעוט המחקרי שנעשו אינ
יכולי להניב מסקנות קונקלוסיביות ,במיוחד לאור העובדה כי בדיקת שיעורי רצידיביז מורכבת
מאוד ונגועה בהרבה בעיות מתודולוגיות .מנגד ,באתר של פרקליט המדינה של מדינת קליפורניה
נית למצוא נתוני אודות הצלחת חוק מייג במקרי שבה אזרחי המדינה הצליחו למנוע פגיעה
מינית ,לרבות ובעיקר בילדי ,לאחר שימוש במאגר הפומביmeganslaw.ca.gov/ .
 .publications.aspx?lang=ENGLISH; ag.ca.gov/megan/pdf/ca_megans.pdfאלו נתוני
המוכיחי את חשיבותה של נגישות הורי ואזרחי למידע אודות עברייני המי .בהקשר זה
ראו ג פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב) (2למאמר ,המציינת יחסה בדבר היק המחקר אודות
יעילות של המרשמי )במדינות שונות בארצותהברית ומחוצה לה(.
 269ראו  ,Teichmanש ,בעמ' .384
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עולה השאלה החשובה א עבריי שריצה את עונשו הפלילי צרי להיות חשו לסנקציות
נוספות כבמעי "משפט שדה" ,בעוד שהמטרה המוצהרת שלשמה פוגעי בפרטיותו
וחירותו היא מניעה בלבד .271,270עברייני המי העלו טענות אלה בהצלחה בבתי המשפט
העליוני אשר קיבלו את הטענה כי לסנקציות החברתיות השלכות עונשיות ולא מניעתיות,
והגיבו בהחלטות ממתנות ומרסנות של חובות הרישו והיידוע כפי שהוטלו בערכאות
נמוכות יותר )כמו למשל הצבת שלטי סביב ביתו של עבריי מי( .272מלבד הדיו בסוגיית
ההיבט העונשי של חוקי אלה ,ג בשאלת שלילת הזכות לפרטיות של העבריי אי
תמימות דעי ; נטע כי חוקי הרישו והיידוע שוללי את הזכות לפרטיות באופ לא חוקתי
וכי ה חוקי אכזריי המתירי ענישה לא שגרתית .מרבית בתי המשפט דחו את הטענות
השונות בדבר אכזריות וענישה בלתי שגרתית של חוקי מייג ,למעט במקרי שבה יש
בחובת היידוע כדי לפגוע באופ קיצוני ולא מקובל בתיקו השמיני שעניינו כבוד האד
) ,(human dignityלמשל כאשר בית משפט חייב )בהתא לסמכותו על פי החוק
בלואיזיאנה( עבריי מי ללבוש חולצה שעליה מודפס מידע אודותיו.273
בנוגע לזכות לפרטיות ,274בחלק מהחלטות בתי המשפט נית לראות כי התקיי דיו
בשאלת האיזו בי הזכות לפרטיות לבי רישו ויידוע הציבור .בפסיקה זו בית המשפט
הכיר תאורטית בקיומה של הזכות לפרטיות ,בייחוד בנוגע לכתובת מגורי  ,אול באיזו בי
האינטרסי השוני גוברת זכות הציבור לדעת ולהג על עצמו .כמו כ התייחסו לכ שחוקי

270

271

272
273
274

טייכמ במאמרו מתייחס לביקורת הזו ומציע מסגרת ופריזמה חדשה להיבט העונשי של חוקי
מייג .הוא מציע למחוקקי אפשרות להבחי בי סנקציות חברתיות )(non-legal sanctions
כאלה לאחרות ככלי עונשי ,ולבצע התאמות חקיקה בהתא ,הואיל וה נמצאות כיעילות אול
מחייבות שימת לב ומחשבה נוכח חריפות .לטענתו בתי המשפט השוני מעלימי עי
מהתוצאות הקונקרטיות של חוקי מייג .דיו זה חורג ממסגרת המאמר – ופרק זה בפרט –
הבא לבחו את המצב המשפטי הקיי בארצותהברית.
שאלה בסיסית יותר עולה בהקשר זה ונדונה ג בקשר לחוק הגנה על הציבור הישראלי – א
רק חשש מרצידיביז ,על בסיס הערכת מסוכנות אמנ ,מהווה הצדקה מספקת להטלת
מגבלות של מעקב ופיקוח על עבריי ששיל מבעוד מועד את חובו לחברה במסגרת המשפט
הפלילי .כאמור ,טענתנו היא כי בכל הנוגע לפדופילי ,על רקע כל האמור לגבי הפרעה זו ,יש
מלוא ההצדקה לפגוע בזכויות חוקתיות ,לרבות חופש העיסוק ,כאשר בצד השני של המאזניי
מוטלות זכויות חוקתיות בסיסיות ביותר של ילדי .היק הפגיעה בחירויות הפדופיל ומהותה
צריכי להיקבע כמוב על פי חוק ולאחר קיו דיו נרחב ומעמיק בכל הכלי וההסדרי
הקיימי.
ראו הסקירה שהביא בעניי זה  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ' .378
ראו ש ,בעמ' .404
הזכות לפרטיות אינה מעוגנת במפורש בחוקה אלא משתמעת מהתיקו ה 14לחוקה .ראו
Larry Helman Spalding, Florida’s 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark
).Ages, 25 FLA. ST. U. L. REV. 117 (1998
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שחוקי היידוע )על גרסאותיה השונות( עוצבו ככלל באופ המחייב יידוע של הציבור
הזקוק למידע זה ,ולכ הגבלה מובנית זו משמשת נקודת האיזו בי האינטרסי ואי לקבל
את הטענה כי נשללת לחלוטי הזכות לפרטיות .275מנגד קיימת פסיקה אחרת באותה מדינה
)ניוג'רזי( ,השוללת עריכת איזו כלשהו בי האינטרסי וקובעת חדמשמעית כי אינטרס
המדינה והציבור במניעת עבירות מי גוברת אבסולוטית על הזכות לפרטיות של
העבריי .276אחד מהשיקולי לטובת הזכות לפרטיות הוא העובדה שהסנקציות החברתיות
מונעות שיקו של העבריי ומוסיפות לדחוק אותו לנישה של ה"שור המועד" ,כ שלבסו
הנבואה מגשימה את עצמה .277לתפיסתנו ,יש לערו הבחנה פנימית בי פדופיל לעבריי
מי "רגיל" ,הואיל ופדופיל מנוע מעצ הפרעתו הנפשית לעבור שיקו בלא קבלת סיוע
חיצוני ,בעיקר באמצעות טיפול תרופתי .כמו כ יש לראות בזכות לפרטיות של פדופילי
כבעלת משקל סגולי נמו יותר משל עברייני מי אחרי .
ביקורת נוספת ביחס לחוקי הרישו והיידוע היא כי הסנקציות החברתיות חריפות עד
כדי כ שלעבריי לא נשאר מה להפסיד ,ובמקרי קיצוניי א מביאות להתאבדות .במצב
זה חוקי אלו מביאי לרוויה הרתעתית ,קרי ה לא ירתיעו ולא ימנעו דבר ממי שלא נותר
לו מה להפסיד .278ע זאת מדובר במקרי קיצוניי  ,ונוס על כ נית להשיג הרתעה ג
באמצעי נוספי כמו למשל לקיחת דגימות  DNAכחלק מהלי הרישו כפי שנעשה
במדינות ארצותהברית ,279וכ העלאת רמת ודאות ההרשעה מעלה את רמת ההרתעה.
בי שנקבל את הטענות אודות קיומ של פגמי טכניי והרתעתיי בחוקי רישו ויידוע
ובי שלאו ,נית לעשות שימוש בכלי פיקוח ומניעה נוספי להשלמת חומת ההגנה מפני
פדופילי .
לאחרונה מקודמת בארצותהברית הצעת חוק H.R. 5138, The International Megan’s
 .Law of 2010הצעת החוק עברה את אישור הקונגרס וכעת )נכו לאוגוסט  (2010נתונה
לאישור הסנט .280הגרסה הבינלאומית לחוק מייג נועדה להקי בסיס נתוני רחב הכולל
רישו של עברייני מי וכ סוחרי בבני אד למטרות מי ) (traffickersולאפשר ניטור
תנועות עברייני מי ברחבי העול והעברת מידע אודות אל מדינות היעד ומה לארצות

275
276
277
278
279
280

ראו דיו במאמרו של  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229בעמ'  402בפסיקה של בתי המשפט בניו
ג'רזיPaul v. Verniero (paul I), 170 F.3d 396, 399 (1999); Paul v. Farmer (paul II), 227 :
).F.3d 98, 107 (3d Cir. 2000
ראו  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229הערה  256בעניי M.M. v. New Jersey, 341 F.3d 206, 212
).(N.J. 2003
 ,Teichmanש ,בעמ' .390
ש ,בעמ' .391
ראו  ,Teichmanלעיל ה"ש  ,229הערה  179וכ  ,NIETOלעיל ה"ש  ,270בעמ' .16
המידע לקוח מאתר .constitutionalfights.blogspot.com
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הברית .הרעיו המרכזי בבסיס הצעת החוק ,כפי שמובא בגו ההצעה ,281הוא הצור
להילח בתופעת מסחור הניצול המיני של ילדי ברחבי העול  .הצעת החוק עתידה
להקנות כלי חדשי במלחמה בתיירות מי פדופילית .על פי הצעת החוק ,עברייני מי
רשומי )אזרחי או תושבי ארצותהברית( יחויבו למסור הודעה מוקדמת לרשויות של תחו
282
השיפוט שבו ה רשומי אודות כוונת לצאת את גבולות ארצותהברית או לשוב אליה .
המידע יועבר למדינות היעד ,וכמו כ יתבקשו מדינות זרות לידע את ארצותהברית אודות
עברייני מי )אזרחי או תושבי ארצותהברית( שבכוונת להיכנס לגבולותיה.
העברת המידע בי המדינות תתבצע בי היתר על ידי דיפלומטי  ,וג האינטרפול ייקח
חלק באיסו המידע והעברתו בי המדינות השונות .על פי הצעת החוק יוק International
 Sex Offender Travel Centerשתפקידו יהיה לתא את המאמצי לניטור ועיקוב המסע
הבינלאומי של עבריי המי.

נוס על כ יוק מאגר שמות עברייני מי אזרחי ארצות הברית אשר מתגוררי במדינות
זרות .המאגר ינוהל ויישמר על ידי נציגי דיפלומטיי של ארצותהברית ולא ייחש בפני
הציבור הרחב )למעט לגו המעניק שירות לקטיני באופ ישיר אשר הגיש בקשה מיוחדת
לקבלת מידע( .הצעת החוק מסמיכה את מזכיר המדינה לשלול או להגביל דרכו או כרטיס
דרכו 283של עבריי מי שהורשע בעבירת מי מחו לארצותהברית .עבירות המי
שהורשעו בה עברייני המי שעליה תחול הצעת החוק נוגעות לעבירות מי בקטיני  ,כגו
שידול קטי לפעילות מינית ,להופעות מי ,לזנות ,מציצנות באמצעות וידאו; החזקה ,הפקה
או הפצה של פורנוגרפיית ילדי ; ביצוע מעשי מיניי המערבי קטיני או שימוש
באינטרנט בכדי לסייע או להשיג התנהגות שכזו; עבירות הקשורות בסחר בילדי למטרות
מי; כל התנהגות שעל פי טבעה היא בעלת אופי של פגיעה מינית בקטי.
עברייני המי יידרשו לשל עמלה )ס שלא יעלה על  ($25עבור הטיפול בניטור מסע
ורישומ  .להפרת חובת הרישו על ידי עבריי מי נקבעה עבירה אשר עונשה יהא קנס או
מאסר שלא יעלה על  10שני  ,או שניה יחדיו.

נוס על כ נאמר בהצעת החוק כי על פי תפיסת הקונגרס ראוי שנשיא ארצות הברית
יעודד מדינות זרות להעלות את גיל ההסכמה לקיו מגע מיני לגיל  16לפחות.
כלי משפטי נוס ,אשר בדומה לרישו ויידוע משתיי לקטגוריה של כלי מעקב ופיקוח
)בבחינת ה"אח הגדול"( ,הוא המעקב האלקטרוני אחר צעדיו של עבריי מי מסוכ.

 281נית למצוא אותה באתר _frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111
.cong_bills&docid=f:h5138rfs.txt.pdf

 282נוס על כ יידרשו לפרט את מש המסע ומטרתו כמו ג א נוסעי לבד ,למסור פרטי קשר
לפני ובמהל המסע וכ פרטי אודות רכישת כרטיס אמצעי התחבורה לאותה מדינה.
 283מסמ שמונפק על ידי מחלקת המדינה על פי חוק Intelligence Reform and Terrorism Act of
).2004 (Public Law 108-458; 8 U.S.C. 1185 note
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בחקיקה המדינתית נית למצוא חוקי המסדירי מעקב אחר עברייני מי מסוכני מאוד
באמצעות מערכות ניווט לווייניות ) .(GPSמערכות ניטור אלה מאפשרות לגורמי האכיפה
לאתר בכל עת את מיקומו של עבריי המי ולוודא שאינו מצוי באזורי שלגביה חל עליו
איסור הימצאות ,כדוגמת מקומות שבה יש ילדי  .מערכות איתור אלה מסייעות ג בהיבט
הראייתי ,ככל שהתבצעה הפרה של תנאי מגבילי או עבירת מי נוספת על ידי אותו
עבריי.
284

כ למשל במדינת ניו ג'רזי  ,התקנת אמצעי מעקב החלה כתכנית פיילוט במסגרת
חוק  ,Sex Offender Monitoring Pilot Project Actאשר הפ במהרה 285לחוק Sex Offender
 286Monitoring Actבאוגוסט  ,2005בעקבות דיווחי מגורמי רשמיי כי השיטה נמצאה
יעילה ביותר .השימוש ב GPSהוגבל לעברייני המי הקשי ביותר שדרשו את הפיקוח
האינטנסיבי ביותר .לאחר שהחל הניסוי נמצא כי שיטה זו הפחיתה במידה ניכרת רצידיביז
מצד עברייני אלו.

מדינות נוספות ברחבי ארצות הברית אימצו אמצעי עיקוב זה ,ביניה פלורידה ,במסגרת
חוק  .287Jessica Lunsford Actבחוק זה נית למצוא מגוו מגבלות ותנאי המוטלי על
עבריי מי כחלק מתקופת המבח שבה הוא נתו ,לדוגמה יכול שיוטלו על העבריי מגבלות
מגורי נוקשות על מנת להרחיקו מסביבת בתי ספר ,גני שעשועי  ,מעונות יו וכל מקו
שבו מצויי דר קבע ילדי  .נוס על כ על העבריי להתייצב לבדיקת פוליגר תקופתית
אשר מטרתה בי היתר לאפשר הערכת סיכו אמינה ביחס לעבריי המי .ממצאי הבדיקה לא
ישמשו כראיה נגדו.
בישראל מקובל שימוש במעקב אלקטרוני במקרי מסוימי  ,288כ שמבחינה תפיסתית
הרעיו שלפיו מעקב שכזה עשוי להיות יעיל כבר קיי  .ג כא ,בהנחה שהדבר ייעשה
בצורה מידתית ובמקרי המתאימי בלבד ,יש מקו לשקול יישו נרחב יותר של אמצעי זה
ביחס לעברייני פדופיליה.

284
285
286
287
288

ראו מסמ מפורט אודות חוק זה ,שהוגש מטע יו"ר הוועדה לשחרור על תנאי של מדינת ניו
ג'רזי לידי הרשות המחוקקת של מדינה זו ,באתר .state.nj.us/parole/docs/reports/gps.pdf
ועוד לפני שתכנית הפיילוט הסתיימה במועד שהוקצב לה; ראו state.nj.us/parole/docs/
.reports/gps.pdf
).N.J. Stat. §30:4-123.80-123.95 (LexisNexis 2010 through August 23
).Fla. Stat. §948.30 (LxisNexis 2010 through Aug. 20
לפירוט והרחבה ראו אתר המשרד לביטחו פניmops.gov.il/BP/OnTheAgenda/ ,
 ,ElectronicMonitoringהמתייחס לתכנית לפיקוח אלקטרוני על עצורי משוחררי בערובה
ואסירי משוחררי על תנאי.

293
\z:\books\aley-mis\kerech-9לדפוס\-etzyoni.doc11

לימור עציוני ,טליה קלצקי

עלי משפט ט תשע"א

 .2טיפול תרופתי
טיפול תרופתי לדיכוי היצר המיני כאמצעי למניעת רצידיביז מוסדר בחקיקה בחלק
ממדינות ארצותהברית .בתי המשפט מוסמכי לקבוע טיפול תרופתי כתחלי ענישה באופ
חלקי או מלא )כחלק מתנאי  paroleאו  probationלמשל( .מדינת קליפורניה הייתה
הראשונה 289מבי מדינות ארצותהברית אשר חוקקה חוק סירוס כימי שנכנס לתקפו בשנת
 .2901997פלורידה ,מישיג ,מסצ'וסטס ,מיזורי ,טקסס ,וושינגטו ומדינות נוספות אימצו
חוק זה לאחר מכ .291החוק בקליפורניה מתנה שחרור על תנאי ) (paroleשל פדופיל
רצידיביסט בקבלת זריקות של התרופה דפופרוברה 292לדיכוי ההורמו הגברי .שחרור על
תנאי מהווה תקופה שבה העבריי שריצה חלק מעונשו משתחרר בתנאי מסוימי ותחת
פיקוח עד לתו התקופה לה נשפט .ה paroleמהווה הסכ בי העבריי למדינה שלפיו הוא
מקבל על עצמו את התנאי בתמורה לשחרורו .לתנאי צרי שיהיה קשר ענייני לסוג
העבירה שאותה ביצע .293כאשר מדובר בפדופיל שביצע עבירה ראשונה בקטי שטר הגיע
לגיל  ,13לבית המשפט יש שיקול דעת א להתנות שחרור על תנאי בקבלת טיפול תרופתי
כאמור .כאשר מדובר בפדופיל רצידיביסט אי מקו להפעלת שיקול דעת בעניי ,קרי
ישוחרר על תנאי רק ע קבלת טיפול תרופתי .294הטיפול יחל שבוע לפני השחרור ויימש
עד אשר יוחלט על ידי  Department of Correctionsכי אי עוד צור בטיפול .295החוק
מחייב להסביר לעבריי אודות הטיפול ועל תופעות הלוואי שלו ומאפשר לעבריי להמיר
את הטיפול התרופתי בניתוח לסירוס קבוע .כ ג בפלורידה ,מונטנה וטקסס .296ביקורת
על החוק בקליפורניה מתייחסת לכ שאינו מותא לכל מאפייני הפדופיל ,297בי היתר בשל
העובדה שעבירות המי שעליה הוא חל 298מתבטאות בעיקר בהפעלת כוח ואלימות על
הקטי ובמעשי חדירה )אינוס ובעיקר מעשי סדו ( ,בעוד שרוב הפדופילי אינ אלימי

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

ראו  ,Smithלעיל ה"ש  ,17בעמ' .125
).CAL. PENEL CODE, §645 (West January 1, 2002
ראו  ,Smithלעיל ה"ש  ,17בעמ' .125
מדובר בסוג של הורמו .ביקורת על יעילות התרופה הספציפית הזו ועל תופעות הלוואי שלה
נית למצוא אצל  ,Smithש ,בעמ'  .145140כאמור בפרק א' לעבודה ,קיימת תרופה בש
דקפטטיל אשר יעילותה אינה מוטלת בספק ואינה כרוכה בתופעות לוואי.
ראו ש ,בעמ' .154
ראו ).CAL. PENEL CODE (West January 1, 2002), §645(a),(b
ראו ש ,בסעי ).645(d
אד קר 6 ‰ÂÂ˘Ó ‰¯È˜Ò – ‰ÈÏÈÙÂ„Ù ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÚˆÓ‡ :‡˘Â· Ú˜¯ ÍÓÒÓ
)הכנסת,מרכז המחקר והמידע.(2004 ,
ראו  ,Smithלעיל ה"ש  ,17בעמ' .150148
החוק מפנה בעניי סוגי העבירות שעליה הוא חל ל CAL. PENEL CODE, §286 (West January
).1, 2003
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)אלא מניפולטיביי ( .למעשה יוצאי מתחולת החוק פדופילי רבי אשר אינ מבצעי
את אות עבירות שעליה החוק חל ,לרבות אלו שאינ מבצעי מעשי סדו עליה נמני
פדופילי הנמשכי בעיקר לילדות .נוס על כ החוק נעדר מרכיב הכרחי של שיתו
גורמי מקצועיי בקבלת החלטה על מת התרופה ובדיקת התאמתה ויעילותה לעבריי
הספציפי ,וכ ייתכ כי דווקא מקרה לא מתאי ייפול תחת חוק זה כגו בגיר שביצע מעשה
סדו בילד ב  12בעוד שחשב שהוא ב  17בשל מראהו החיצוני .299הכלל שלפיו התנאי
במסגרת ה paroleצרי להיות בעל קשר ענייני לעבירה שאותה רוצי למנוע לא ישי
במקרה שתואר לעיל ,וזו דוגמה נוספת לכשל שקיי בחוק זה הנובע מחוסר אינטגרציה בי
הוראות החוק להגדרות הקליניות של פדופיליה ושיתו גורמי מקצועיי בהחלטות
הללו .300נוס על כ החוק לא תוא את כללי ה paroleשלפיה תקופת שחרור על תנאי
מוגבלת ליתרת תקופת ריצוי העונש ,אלא הכלל נסתר על ידי החוק בכ שמחייב את
העבריי ליטול את התרופה כל עוד לא הוחלט אחרת .301החוק בפלורידה 302מסמי את
בית המשפט לגזור טיפול תרופתי על עבריי מי שביצע תקיפה מינית ,נוס על כל עונש.
א מדובר בעבריי מי רצידיביסט בית המשפט חייב לחייב בטיפול תרופתי ,לתקופה
שיקבע וא לכל החיי  .נציי כי למרות שהחוק מעניק כלי חשוב להתמודדות ע עברייני
מי )ולענייננו :פדופילי ( ,הרי שתחולת החוק בהתא להגדרת העבירה מצומצמת יחסית,
קרי הגדרת תקיפה מינית לעניי חוק זה 303כוללת מי אורלי ,מעשי סדו או אינוס בלבד.
כמו כ ישנה חלוקה בי שתי קבוצות קטיני אשר משקפת תפיסה שגויה ופסולה לטעמנו;
ביצוע תקיפה מינית בקטיני מתחת לגיל  12מהווה עבירה מסוג  ,304capital felonyבעוד
שביצוע תקיפה מינית בילד בגיל  12ומעלה מהווה עבירה א בוצעה ללא הסכמתו ותו
שימוש בנשק קטלני או איו לשימוש כזה או תו שימוש בכוח פיזי .305דהיינו ,גיל
ההסכמה לעניי חוק זה הוא גיל  ,12גיל שלכל הדעות ולפי הגדרה קלינית לפדופיליה ,הוא
גיל שאינו מאפשר מת הסכמה בת תוק ולפיכ מחייב הגנה יתרה .ג השימוש באיומי
או נשק כמרכיב העבירה בעניי זה פסול בעינינו .הפסקת הטיפול ביוזמת העבריי תגרור
הרשעה בעבירה נפרדת מסוג  .306second degree felonyהחוק מחייב את בית המשפט
לשמוע מומחה מטעמו בעניי התאמת הטיפול לעבריי וקביעת מש הטיפול.307
 299ראו  ,Smithלעיל ה"ש  ,17בעמ' .153152
 300ראו ש ,בעמ' .157
 301ראו ש ,בעמ' .159
302
303
304
305
306
307

).Fla. State. §794.0235 (LexisNexis 2010 through March 2, 2010
החוק מפנה לש ,סעי .794.011
ש ,סעי ).794.011(2)(a
ש ,סעי ).794.011(3
ש ,סעי ).794.0235(5
ש ,סעי ).794.0235(2)(a
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בפסק הדי  308Houston v. Stateבית המשפט קבע כי שמיעת מומחה לפני מת החלטה
על טיפול תרופתי היא הוראה מנדטורית ,ולפיכ הפ את החלטת בית המשפט בערכאה
נמוכה שציווה על מת טיפול תרופתי בלא שמיעת מומחה .ע זאת במסגרת אותו פסק די
לא ניתנה כל התייחסות לטענותיו החוקתיות של העבריי בעניי הטיפול התרופתי .דוגמה
נוספת הוא החוק במונטנה 309המאפשר לבית המשפט לגזור נוס על העונש הקבוע
לעבירת המי שביצע ,טיפול תרופתי .החוק מחייב להתחיל את הטיפול לא יאוחר משבוע
לפני השחרור ולהמשיכו עד להחלטת  Department of Correctionsכי אי עוד צור בטיפול.
סירוב לקבל תרופה או הפסקת הטיפול ללא אישור מתאי יגרור הרשעה בביזיו בית
המשפט שעונשו לא יפחת מ 10שנות מאסר ולא יעלה על  100שני וללא מת אפשרות
של שחרור מוקד על תנאי .החוק מחייב מת הסברי אודות התרופה.
שימוש מרחיק לכת לעומת הדוגמאות הנ"ל נית לראות במדינת ג'ורג'יה ,שבה שימוש
בכפייה בטיפול תרופתי נעשה ג במקרי שבה בוצעה עבירה בתחו הפורנוגרפיה,
כדלקמ :בימ"ש לערעורי אישר החלטת בית משפט בערכאה נמוכה ,כי עבריי ששכפל
והעביר תמונות בוטות מבחינה מינית ) (explicit imagesשבה מעורבי קטיני  ,יהיה נתו
לטיפול תרופתי כתנאי מתנאי צו מבח .310החוק בג'ורג'יה מתייחס לפגיעות בקטיני
מתחת לגיל .15
ג בקשר לטיפול התרופתי נטע כי מדובר בענישה אכזרית ולא שגרתית שאינה עולה
בקנה אחד ע התיקו השמיני לחוקה .קולות אחרי מתייחסי לסירוס כימי כאל טיפול
ולא כאל ענישה ,ולשלילת טיפול תרופתי )משיקולי חוקתיי למשל( כאל אכזריות והפרת
חובה מוסרית כלפי הילדי  ,כמו ג משיקולי פרגמטיי של שילוב מחדש בקהילה של
העבריי )חל מאסר ממוש( .311על פי מבחני הפסיקה להיותו של עונש אכזרי ,כפי
שנקבעו בעניי ) Rennie v. Kleinשנית בקשר למת טיפול תרופתי פסיכיאטרי כפוי בבתי
חולי ( ,סירוס כימי אינו עולה בהכרח כדי הגדרה זו .312קיימי מבחני פסיקה נוספי

308
309
310
311
312

).Houston v. State, 852 So.2d 425 (Fla. Ct. App. 2003
).Mont. Code Anno., §45-5-512 (LexisNexis 2010 through February 2, 2010
).Bennett v. The State, 665 S.E.2d 365 (Ga. App. 2008
ראו  ,Smithלעיל ה"ש  ,17בעמ' .161
) .Rennie v. Klein, 462 F.Supp. 1131 (N.J. 1978המבחני ה א לתרופה יש ער טיפולי;
א הטיפול מתבצע תחת השגחה רפואית כחלק מתכנית פסיכותרפויטית ממושכת; א
השפעות התרופה קשות מאוד בהשוואה לתוצאות המבוקשות; א התרופה היא נסיונית.
סירוס כימי עונה על כל הקריטריוני :בעל ער טיפולי מובהק; נית תחת השגחה רפואית
כחלק מתכנית ממושכת לשליטה בדחפי מיניי; התרופה אינה נסיונית; ולגבי תופעות
הלוואי – תלוי באיזו תרופה מדובר וא יש טיפול הול לתופעות הללו וא ה הפיכות או
מביאות לתוצאות קשות מדי כגו סרט .ראו  ,Smithש ,בעמ'  .163הביקורת במאמר זה
התמקדה בתרופה מסוג דפופרברה אשר ידועה בתופעות הלוואי הקשות שהיא גורמת .כמו כ
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וחילוקי דעות באשר לסיווג סירוס כימי כענישה אכזרית ;313ישנ פסקי די שבה בתי
המשפט הכירו בסירוס הכימי כענישה אכזרית ,כמו במקרה  ,314People v. Gauntlettשבו
קבע בית המשפט במישיג כי בשל העובדה שהטיפול התרופתי )מסוג דפופרברה  (MPAלא
אושר על ידי ה FDAספציפית לצור סירוס כימי וכי אי לגביו הסכמה רחבה בעול
הרפואה כטיפול בטוח ,מדובר בענישה אכזרית .ע זאת ככלל ,נית לומר כי בתי המשפט
נוטי להסתמ על קביעות מומחי שלפיה הטיפול התרופתי מהווה הדר היחידה
להפחתת רצידיביז  ,315וכי הל הרוח בבתי המשפט הוא כי מדובר בטיפול הומני ולא
בענישה .316התערבות המדינה בחירות הפרט לפנטז ,לממש פנטזיות מיניות ולתפקד מינית
באמצעות טיפול תרופתי מעלה שאלות חוקתיות נוספות הנוגעות לחירות לסרב לקבל
טיפול רפואי מבלי להיות נתו לסנקציות או תמריצי שוני כפי שנקבעו בחוק או שאלות
בסוגיית האפשרות כי העבריי יפדה את חירותו באמצעות גופו .317הקריטריו להגבלת
הזכות לסירוב לקבל טיפול רפואי הוא א למדינה יש אינטרס )גובר( להצלת חיי ; מניעת
התאבדות; ולענייננו :הגנה על צד ג' תמי  ,קרי ילדי  ,מצדיק כפיית טיפול.318
כפי שראינו בדיו לגבי המשפט בישראל ביחס לטיפול תרופתי לעברייני פדופיליה,
הרעיו שלפיו טיפול תרופתי יכול להיות יעיל למניעה של מסוכנות מקובל ,א קיימת
מחלוקת באשר לאפשרות לכפות טיפול זה על העבריי הפדופיל .השיטה הנהוגה בארצות
הברית מראה לנו כי נית בהחלט לכפות טיפול שכזה ,בכפו למגבלות מסוימות .הג
שבארצותהברית הגישה כלפי עברייני מי היא מחמירה במיוחד ,הרי שהמסגרת החוקתית
הפדרלית והמדינתית ג היא יוצאת דופ בהגנות שאות היא מעניקה לנאשמי ומורשעי .
מכא שא בארצותהברית מצאו הרשויות את הדר לשלב בי כפיית טיפול רפואי להגנה
על זכויות חוקתיות ,אי כל סיבה שג באר לא יהיה נית לבצע איזו שכזה ,באמצעות
נהלי  ,חקיקה או פסיקה.

313
314
315
316

ראו Peter J. Gimino III, Mandatory Chemical Castration for Perpetrators of Sex
).Offenses Against Children: Following California’s Lead, 25 PEPP. L. REV. 67 (1997
ראו דיו במבחני הפסיקה השוני במאמרו של  ,Giminoש.
ראו  ,Spaldingלעיל ה"ש  ,277הערה .85
“A monograph of the American Psychiatric Association concluded castration is the only
” ;treatment that is clearly effectiveמתו פסק הדי The People v. Bruce Lee Clotfelter,
) ,(Cal. App. 2000מופיע אצל לרנאו ופת ,לעיל ה"ש  ,224הערה .22
ראו  ,Smithלעיל ה"ש  ,17בעמ' .168167

 317ראו ש ,בעמ' .173172
 318ראו סקירת פסיקה אצל  ,Giminoלעיל ה"ש  ,315הערה .239
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 .3חוקי SVP

רבות ממדינות ארצותהברית חוקקו חוקי מיוחדי לטיפול בעברייני מי מסוכני
מאוד המשתייכי לסטטוס  .319(sexual violent predators) SVPמונח זה מתייחס לעברייני
מי הפוגעי בקרבנות זרי רבי ו/או פוגעי מינית באופ אלי  ,לרבות מי שפגע מינית
בילד שטר מלאו לו  14שני )בקליפורניה למשל( .320חוקי אלה יוצרי מנגנו פיקוח על
עברייני מי כצעד משלי לענישה הפלילית )לאחר ריצוי העונש( או כתחלי למשפט
פלילי .הפיקוח מתבצע בהלי כפוי הנקרא ) civil commitmentלהל ,(CC :ומופעל ג על
עברייני שביצעו עבירת מי לראשונה .במסגרת  CCעברייני המי מאושפזי במתקני
סגורי לטיפול בבריאות הנפש .סדר שלבי ההלי ה  :אסיר שהורשע בעבירה או בעבירות
של אלימות מינית ומתעתד להשתחרר ממאסרו ,יעמוד לאבחו א משתיי לסטטוס של
 .321SVPהפרקליטות מחליטה א יש מספיק ראיות 322להגשת בקשה לבית משפט על מנת
שזה יטיל על העבריי  .323CCקבע בית המשפט כי העבריי הוא  ,SVPיחויב העבריי להיות
נתו לפיקוח ,השגחה וטיפול במוסד שיקבע ,על פי רוב לזמ בלתי קצוב ועד אשר ייקבע כי
חל שיפור במצבו הנפשי המאפשר שחרור מלא או בתנאי מגבילי  .324בטקסס יש להראות
כי העבריי מאופיי בהתנהגות אבנורמלית המגבירה או גורמת לביצוע עבירות של אלימות
מינית ,325ואילו בית המשפט העליו הפדרלי קבע כי פדופיליה נכללת בהגדרת .326SVP
הפיקוח והטיפול כוללי מעקב פוליגר 327וכלי מדעי למדידת שליטה בעוררות מינית וכ
השתתפות בקבוצת תרפיה .מי שכושל לעמוד בדרישות תכנית ה CCצפוי להישלח לכלא
שוב .א יש אינדיקציה לשיפור במצב הנפשי ייער שימוע בבית משפט לדו בהמש
319
320
321
322
323

324
325
326
327

ראו  ,NIETOלעיל ה"ש  ,270בעמ' .3
ש ,בעמ' .37
אבחו מקצועי על ידי מחלקת השיקו ) (DOC – Department of Correctionsאו על ידי
המחלקה לבריאות הנפש ).(Department of Mental Health
סטנדרט ההוכחה משתנה ממדינה למדינה .יש הנוקטות סטנדרט של משפט פלילי – מעל
לספק סביר ,ויש שדורשות סטנדרט נמו יותר – ראיה ברורה ומשכנעת .ראו  ,NIETOלעיל
ה"ש  ,270בעמ' .3
ישנ שלבי ביניי :בית המשפט נדרש לקבוע א יש טע סביר להניח כי מדובר ב"טור".
בי  6030יו לאחר קביעה זו יתנהל משפט ע מושבעי שבו ייקבע א הוא טור .לעבריי
זכות להיות מיוצג ולהבדק בידי מומחה מטעמו .א כ נקבע – יוטל עליו  ,NIETO .CCש,
בעמ' .4
ש ,בעמ' .4
).Tex. Health & Safety Code §841.003 (LexisNexis through Dec. 15, 2009
).Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 346 (1997
באמצעות הפוליגר נבדקת היסטוריה מינית ,הכחשת העבירות ,ומידת יישו תנאי התכנית או
תנאי השחרור על תנאי או תנאי תקופת המבח שלאחר שחרור ממאסר .העברייני מוגני
מפני הפללה עצמית בגי דיווחי וממצאי של הפוליגר ,NIETO .לעיל ה"ש  ,270בעמ' .52

298
\z:\books\aley-mis\kerech-9לדפוס\-etzyoni.doc11

עלי משפט ט תשע"א

תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי

לדו בהמש השתתפותו ב .328CCחוקי  SVPעמדו לביקורת בתי המשפט נוכח טענות
בדבר פגיעה בזכויות חוקתיות ובזכות להלי הוג הנגרמת משלילת חירות החורגת מהעונש
שהוטל במסגרת המשפט הפלילי .בתי המשפט נטו לקבוע כי חוקי  SVPה חוקתיי .329
נציי כי ג בישראל עולה קריאה לקיי דיו נרחב בשאלת הרחקת הממושכת של
עברייני מי מהציבור ,לרבות באמצעות האפשרות של הארכת עונשי מאסר ,בהינת
שמסוכנות לא בהכרח מתפוגגת ע סיומו של ריצוי עונש .330
ג אמצעי זה אי צור לאמ במלואו ,והארכת עונשי מאסר מעבר לענישה המקורית
אכ נראית בעייתית למדי ,אול בהחלט נית לשקול יצירת אפשרות חקיקתית שתאפשר
לוועדות פסיכיאטריות לבצע הערכת מצב ומסוכנות של עברייני פדופיליה שסיימו לרצות
את עונש על מנת לבחו א אינ עומדי למשל בקריטריוני המחייבי אשפוז כפוי
לתקופה קצרה או ארוכה.
 .4טיפול מונע בכלא וטיפול ופיקוח לאחר השחרור מ הכלא
מער השיקו של עברייני מי דורש – או לחלופי מתמר – עברייני מי להשתת
בתכניות שיקו וטיפול במסגרת בית הכלא לפני שחרור )כתנאי ל paroleלמשל( .חלק
מהמדינות מנהיגות תכניות שיקו אלה על פי חוק ,חלק באמצעות הליכי מנהליי  .מש
הטיפול כשנה או יותר ,ויש א שנמשכות  53שני  .331תכניות השיקו כוללות על פי רוב
טיפולי התנהגותיי קוגניטיביי שנועדו לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות סטייתיי ;
טיפולי פסיכוחינוכיי שמטרת ללמד לקיחת אחריות ודאגה לקרב; וטיפולי
תרופתיי לדיכוי היצר המיני .332עבריי המסרב להשתת בתכנית שיקו מסתכ בפיקוח
המיועד לעברייני מי טורפי לכשישתחרר .333בדומה לחוק הגנה על הציבור בישראל,
עברייני מי בארצותהברית נתוני במקרי רבי לתקופת מבח לאחר ריצוי העונש
) (probationאו כאמור ,לשחרור מוקד בתנאי מגבילי ) .(paroleבמסגרת הפיקוח
והמעקב נבדק שהעבריי משתת בתכנית טיפול שנקבעה לו; בדיקת התאמת מקו מגוריו
ועבודתו; מעקב אחר פעילותו באמצעות ביקורי פתע; כמו כ מוטלות הגבלות כגו איסור
על צפייה בסרטי ותכניות טלוויזיה מעוררות מינית וכאלה שמופיע בה ילד; איסור על

328
329
330
331
332
333

בטקסס תכנית ה CCהחלה בשנת  1997ועד לשנת  2004לא שוחרר א עבריי מסוכ המסווג
כטור ) (predatorמהתכנית שנקבעה לו ,NIETO .ש ,בעמ' .54
ש ,בעמ' .9
ראו ג פוג' ,לעיל ה"ש  ,3חלק ב) (6למאמר ,דיו בסוגית מנגנו המאסר האזרחי שקיי
במדינות ארצותהברית.
 ,NIETOלעיל ה"ש  ,270בעמ' .11
ש ,בעמ' .14
ש ,בעמ' .17
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שימוש בפורנוגרפיה ,כניסה לחנויות לאביזרי מי וכד'; איסור כניסה למקומות שבה
מתכנסי ילדי )גני שעשועי  ,בתי ספר וכד'(; איסור על שימוש במצלמת וידאו או סטילס
במידה ונהג לצל את קרבנותיו .334מדינות אחדות מחייבות מעקב ופיקוח לכל החיי בשל
ההנחה כי עבריי המי פועל על פי דפוס התנהגות כרוני ונעדר שליטה על דחפיו .א א
עבר טיפול במסגרת תכנית שיקו כזו או אחרת ,עדיי עומד חשש לגביו כי ישוב לסורו.
בקולורדו  a Lifetime Supervision Actמאפשר לבית המשפט להטיל על עבריי מי מורשע
שהשתת בתכנית שיקו בכלא והשלי את כל חובותיו ,הגבלות ופיקוח לפי חוק זה
לכשישתחרר.335
כאמור ,מסגרת זו של פיקוח דומה לקבוע בחוק הישראלי להגנה על הציבור ,א נראה
שבארצותהברית המגבלות המוטלות ברורות יותר ומיושמות בצורה יעילה יותר .ג א
הסיבה נעוצה בחדשנות של החקיקה בישראל ובחוסר במשאבי מתאימי  ,אי בכ כדי
למנוע עיבוי ההסדרי הקיימי  ,לפחות ברמה הנורמטיבית .עיבוי שכזה עשוי ליצור לח
ציבורי ושל בתי המשפט על הרשות המבצעת להקצות משאבי בהתא כדי לממש את
תכליות החוק בצורה מלאה וראויה.
 .5הרשעה שנייה בעבירת פדופיליה גוררת מאסר עול וביטול ההתיישנות
נחתו את הסקירה המשווה בדיו קצר בחוק Prosecutorial Remedies and Other Tools
 ,to End the Exploitation of Children Today Act of 2003או בשמו המקוצר Protect Act
 .2003לפי חוק זה עבריי מי שהורשע בעבירת מי פדרלית אשר קרבנה היה קטי )שטר

הגיע לגיל  (17יישפט למאסר עול במידה והורשע בעבר בעבירת מי כנגד קטי .יצוי כי
כותרתו של סעי זה הינה.336Two Strikes You’re Out :
סוגיה אחרת שבה עוסק החוק היא ההתיישנות .לפי חוק זה בטלה מגבלת ההתיישנות
על עבירות של חטיפת קטיני או התעללות מינית או פיזית בה .337
החוק מתווה כללי תגובה והתנהגות במצבי חירו של היעלמות ילד בתו מבנה ציבורי.
לפי החוק הרשויות שבתחו אחריות מבני ציבור נדרשות לציית לכמה הוראות שמטרת
להביא לאיתור מהיר של ילד שנעל בתו מבנה ציבורי .338קשה להתייחס בביטול למאמצי
המחוקק הפדרלי להסדיר בצורה נרחבת ויסודית שיטות להתמודדות ע בעיית פגיעות
מיניות בילדי  ,לרבות חטיפת ורציחת  .המחוקק הפדרלי מקפיד להתייחס לכל רובדי

 334ש ,בעמ' .2725
 335ש ,בעמ' .20

.18 USCS §3559(e) (2010) 336
.18 USCS §3283 (2010) 337
.42 USCS §5792a (2010) 338
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תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי

הבעיה ולכל הגורמי הרלוונטיי  ,החל מהעברייני עצמ  ,דר רשויות האכיפה וכלה
ב"עור" – הציבור עצמו.
הביקורת העיקרית העולה לגבי ההתמודדות המשפטית ע עברייני הפדופיליה ,באר
ובעול  ,הינה כי הסיבה המרכזית לעלייה בחומרת האמצעי הינה תגובה אוטומטית של
המחוקק ובתי המשפט למקרי זוועה של התעללות בילדי על רקע התגובות הציבוריות
הקשות למקרי שכאלו וה"היסטריה" של הורי מפני פגיעה אפשרית בילדיה  .ביקורת זו
נית לכנות בש "הפניקה המוסרית" ,שבה נתמקד כעת בקצרה בחלק האחרו של מאמרנו.

ה .פניקה מוסרית – תשובה לביקורת ומבט לעתיד )סו דבר(
פניקה מוסרית נוצרת בעקבות הגדרת של אירועי מסוימי  ,קבוצת אנשי או א
יחיד ,ככאלו המאיימי על ערכי החברה ואינטרסי משותפי של חבריה .339אירועי אלו
עולי לסדר היו באמצעות התקשורת ,פוליטיקאי ובעלי אינטרסי  ,והללו מוסברי
ומוגדרי באופ סטריאוטיפי ומתויגי כסטייה חברתית ,באופ המגביר את הדאגה
הציבורית ואת תחושת האיו  .הפניקה המוסרית מושפעת מהתקשורת ,האחראית על ייצור
ה"חדשות" ,עיבוד ודר הצגת לציבור .340אות ידיעות חדשותיות עוברות לידי
פוליטיקאי ובעלי אינטרסי שוני אשר מוסיפי את חלק בהבניית התפיסה הציבורית
ביחס לסטייה החברתית וביצירת אפקט "כדור השלג" של הפניקה המוסרית .341פניקה
מוסרית מאופיינת ביצירת היסטריה חברתית על ידי דרמטיות יתר ,רגישות יתר,
אסקלציה ,342דיווח נתוני לא מדויקי  ,סנסציות ושמועות אודות הסטייה החברתית

 339החוקר  Stanley Cohenתיאר בספרו STANLEY COHEN, FOLK DEVILS AND MORAL PANICS:
) THE CREATION OF THE MODS AND ROCKERS (1972את תופעת הפניקה המוסרית ,והדגימ$
באמצעות מקרה משנות ה ,'60של חבורות נוער בבריטניה אשר נקראו  modsו .rockersשתי

קבוצות אלה היו בעלות סממני מסוימי כגו לבישת בגדי עור ,רכיבה על אופנועי ,שימוש
בסמי ואלכוהול וונדליז .נוס על כ ,מלבד היות "נוער שוליי" ,שתי הקבוצות היו
יריבות ביניה .סטנלי מתאר את התפתחותה של הפניקה המוסרית סביב תופעת חבורות הנוער
הללו ,אשר התחילה משונות בקרב נוער מתבגר ממעמד הביניי ,ועד להבניית תפיסה כללית
וגורפת ביחס לקבוצות הללו והגדרת ככנופיות נוער וכתתתרבות מאיימת המייצגת את כל
מה שחברה מתוקנת לא צריכה להיות.
 340ראו ש ,בעמ' .1612
 341ש ,בעמ' .18 ,16
 342סטנלי כה מביא כדוגמה לתהלי האסקלציה של ההתייחסות הציבורית לסטייה החברתית את
השינויי הטרמינולוגיי וההגדרות של התופעה עצמה ,כמו במקרה של צרכני פורנוגרפיה:
ה הוגדרו בתחילה כמבודדי ,פתטיי או יצורי חולניי ,ובהמש הוגדרו כבר כנצלני
אכזריי חסרי רחמי ועד לחתרני ומערערי מוסר האומה .התהלי שמתאר כה הוא של
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הנדונה .פניקה מוסרית היא תשומת לב לא פרופורציונלית ותגובה מוגזמת לאירועי
הנקודתיי שעוררו את הסערה .הדבר בא לידי ביטוי בהתייחסות אל שונות נורמטיבית
באוכלוסיה כאל סטייה חברתית .בידוד והפרדה מהחברה הקונבנציונלית מביאה את
הפרטי הנמני על הקבוצה הזו לתחושת זרות וא לתפיסה עצמית של בעלי סטייה חמורה
יותר .343זוהי "סטייה משנית" 344שהיא בבחינת "נבואה המגשימה את עצמה" .לא תמיד
התקשורת שותפה ליצירת פניקה מוסרית במכוו ,אול ג במצב דברי זה יש לה חלק לא
מבוטל ביצירת האקלי המתאי להתפתחותה של הפניקה.345
לעתי הפניקה שוככת ,לעתי יש לה השפעה חמורה יותר וארוכת טווח עד כדי
גרימתה לתהליכי ארוכי טווח כגו שינויי חקיקה ,פסיקה או שינוי במדיניות החברתית.
א נשכיל לקרוא את המציאות נכו ,נבחי בתדירות של התרחשות של פגיעות מיניות
בקטיני  ,על כל סוגיה .רק בקי האחרו דווחנו על מקרי רבי של פגיעות מיניות בילדי
על ידי פדופילי אשר חלק א היו מוכרי במשטרה או בעלי עבר פלילי על רקע פדופילי.
זירה מרכזית לפעילות פדופילית היא רשת האינטרנט המשמשת כלי נגיש ויעיל ליצירת קשר
ע ילדי נוס על היותה פלטפורמה לפרסו פורנוגרפיית ילדי  .תפוצתה של תעשיית
הפורנוגרפיה הפדופילית היא בלתי נתפסת ובלתי ניתנת לשליטה או לצמצו על ידי
הגורמי הרלוונטיי .346
העובדה שפדופיליה היא אכ סטייה חברתית המוגדרת באופ רשמי במדריכי האבחנות
הפסיכיאטריות כהפרעה )וכפי שראינו ,מדובר בהפרעה נפשית מורכבת ביותר שמתוצאותיה
לא נית להתעל ( מובילה לקריאתנו שלא לראות בהצעות החוק השונות או בהצעתנו
לאימו הסדרי נוקשי ממדינות זרות ככאלו שה תולדה של פניקה מוסרית ,אלא של
מציאות ממשית שממדיה הולכי ונחשפי מדי יו וא גדלי ע הזמ.
בהתא לניתוח המקי להפרעת הפדופיליה נדמה כי לא נית להגדירה כ"שונות
חברתית )לגיטימית(" אשר הושפעה מהיווצרותה של פניקה מוסרית והגיעה לממדי
מפלצתיי וחולניי  .בדומה לכ לא נית לומר שבמקרה של פדופיליה מדובר בתפיסת
סכנה שהיא חזקה יותר מהסכנה הממשית ,כפי שבדר כלל קורה במקרי של פניקה
מוסרית .נוס על כ יש לזכור כי פדופילי ה אינדיווידואלי עצמאיי ובלתי תלויי ולא
חלק מקבוצה מסוימת שאליה ה בוחרי להצטר ושבכוחה לאחד ביניה וליצור מכנה

343
344
345
346

פרשנות של מציאות או יצירת מציאות ,המולידה סטיגמה של עבריי וא עבריי קשה .ראו
ש ,בעמ' .17
ש ,בעמ' 18
ש ,ש.
ש ,בעמ' .16
ראו התייחסותו של אורי שדה ,מנתח פלילי בתחו הפדופיליה באינטרפול ,בדיו בישיבת
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיו .21.7.2010
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משות .ה אמנ בעלי מאפייני קליניי זהי  ,ולעתי חולקי מידע ,תמונות או א
ביצוע פשעי בצוותא במסגרת רשתות פדופיליות; א לא מדובר בקבוצה מוגדרת שעליה
מופעלי כוחות הפניקה המוסרית ולא מתקיי בנסיבות אלה אלמנט של "סטייה משנית",
קרי החמרת הסטייה והאיו על ידיה בפועל מחמת הוצאת אל מחו למחנה ,כפי שתואר
לעיל .347לבסו ,יש להניח כי נית לשלול קיומו של אלמנט ההגזמה ואיהדיוק בדיווחי
התקשורת כמו ג סטריאוטיפיזציה או דיסאינפורמציה.
לפיכ תהיה זו טעות לראות במהלכי חקיקה ייעודית לטיפול בבעיית הפדופיליה תולדה
של פניקה מוסרית ,טעות הנובעת מכ שאנו כחברה לא ערי דיינו לשכיחות הגבוהה של
פגיעות מיניות בילדי כמו ג לעובדה שמדובר בהפרעה קלינית ייחודית .א לא נראה את
המציאות נכוחה ,וחל זאת יועלו רציונליזציות מסוג טענות בדבר "פניקה מוסרית" ,הרי
שטעות חמורה שכזו עלולה לעלות בסבל בל יתואר של ילדי רבי אשר ייפלו קרב
לפגיעה מינית שוב ושוב.

ו .סיכו
במאמר זה עמדנו תחילה על מאפייני הפרעת הפדופיליה והסכנה הייחודית הגלומה בה,
על קשיי הטיפול בה ועל החשש הכבד מביצוע עבירות חוזרות .לאחר מכ בחנו א המשפט
הישראלי מספק מענה הול לבעיה זו ,ומצאנו כי חוק העונשי טעו שינויי צורניי
)למצער( ,כ שכל העבירות הנגזרות מפדופיליה ילוכדו לפרק אחד תחת ער מוג מתאי .
שינוי כזה יעביר מסר ציבורי חשוב אודות חומרת המעשי ונוס על כ יהיו לו השלכות
מעשיות ולא רק דקלרטיביות .בחנו את מארג החוקי המטילי מגבלות חו עונשיות ,אשר
נמצא לוקה בחסר ולא יעיל ככל שזה נוגע לפדופילי  .בחינת המצב המשפטי במדינות
ארצותהברית העלתה ארסנל של אמצעי הגנה ובקרה על עברייני מי לרבות פדופילי ,

 347אפרת שה טוענת כי נוצרה פניקה מוסרית ביחס לעבריינות מי וכי במסגרת תהלי זה
"מתעלמי במכוו ממידת ההטרוגניות הרבה המאפיינת את קבוצת האנשי המורשעי
בעבירות מי" )שה ,לעיל ה"ש  ,114בעמ' טז( ולמעשה מכתירי קבוצת אנשי שוני
בכותרת אחת ,חוטאת לאמת .לעומת זאת טענתנו היא כי מחד גיסא ,נית להתייחס לפדופילי
כאל מקשה אחת לאור המאפייני הרבי והייחודיי שה חולקי ,ולפיכ אי רלוונטיות
במקרה זה לטענה כי נוצרה פניקה מוסרית המתעלמת משונות בקבוצה ,ומאיד גיסא,
הפדופילי אינ נמני על קבוצה זו מבחירה חופשית או בעקבות התארגנות כקבוצה ,בניגוד
לקבוצות הנוער שעליה דיבר סטנלי כה בספרו ,אשר היו מקרה בוח ובסיס לתאוריה
הסוציולוגית שבספרו .כ או כ ,אי לטעמנו מקו לחשוב שנוצרה פניקה מוסרית ביחס
לפדופילי כתתקבוצה של עברייני מי .על הדיו בפניקה מוסרית במאמרה של אפרת שה
ראו ש ,בעמ' טז.
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ביניה טיפול תרופתי כפוי ,מאגר שמות עברייני פומבי וחובות יידוע הקהילה .יש קשת
רחבה של חוקי בארצותהברית ,חלק מתוני וחלק בקצה השני של הקשת .כפי שחזרנו
ואמרנו ,לא נראה שהמגבלות החוקתיות במשפט הישראלי שוללות באופ מוחלט שימוש
במודלי המוצעי במדינות השונות בארצותהברית בצורה כזו או אחרת ,כאשר החשש
המרכזי הוא שבבואנו למנוע את הפגיעה בעברייני הפדופילי אנו מסכני קרבנות
פוטנציאליי רבי  .יש לזכור שמדובר לעתי בעברייני הלוקי בנפש )ג א לא עד כדי
רמה של היעדר אחריות פלילית( ולכ אנו לעתי חוטאי ג לאינטרסי שלה עצמ בכ
שאנו לא מטילי עליה מגבלות שבסופו של דבר יאפשרו לה להשתק ולהשתלב ,בצורה
כזו או אחרת ,בחברה מחדש .וכדברי השופט צב בבית המשפט המחוזי בירושלי בתפ"ח
)י ( :(˘È·ËÒ) ·„ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 726/04
"כיו המדינה אינה ערוכה מספיק לטיפול בעברייני מי ,דבר הפוגע ה
בציבור וה בנאשמי  ...עונש מאסר ,ממוש ככל שיהיה ,אי בו כדי לטפל
ולשק את עברייני המי ,ובמיוחד פדופילי חולי  ,שבחלק מהמקרי א
אינ מודעי לפסול שבמעשיה וחוזרי לסור  ...בהיעדר הסדר חוקי
לכפיית טיפול ושיקו עברייני מי ,חשופה החברה לפגיעה לאחר ריצוי
תקופת מאסר  .על הגופי המטפלי  ,בראש ובראשונה המחוקק ,לתת
מענה מקי לבעיה זו ...ויפה שעה אחת קוד ".
יש שמתנגדי לחקיקת בזק ופתרונות "פלא" שמקור ב"פניקה מוסרית" של הציבור.
לדיד חקיקה הנובעת מחרדה חברתית מציבה תמרור אזהרה מפני הפעלת סמכויות
קיצוניות ודורסניות כלפי עברייני מי עד כדי כרסו ממשי בזכויותיה הבסיסיות .איננו
בטוחי כי יש להתייחס בספקנות או בחשש לתהליכי חברתיי משפטיי אלה ולפתרונות
שצומחי מתו מציאות קשה.
ג בארצותהברית חוק מייג נחקק לאחר לובי אינטנסיבי שהפעילה משפחתה של
הילדה מייג ,חוק אשר הפ לפרדיגמה לחקיקה נרחבת בכל מדינות ארצותהברית
ובמשפט הפדרלי .מציאות יוצרת משפט .חשוב להבי כי עבריינות מי נגד ילדי מקורה
בהפרעה קלינית אשר ניתנת לשליטה ולריסו בעיקר באמצעות תרופה ,וכי אי לשכוח כי
את הנטייה הפדופילית לא נית לרפא .שינויי תפיסתיי אלה יביאו אולי להכרה חברתית,
משפטית ומוסרית כי יש לשלב בי כלי שוני להשגת מענה אופטימלי לתופעה ,שילוב בי
מגבלות רבות ושונות לבי כלי טיפוליי  .מוטלת עלינו המלאכה למצוא את השילוב
האופטימלי תו עריכת איזוני מתאימי בי הזכויות החוקתיות של הפדופילי לבי
הזכויות החוקתיות של ילדי המהווי קבוצת סיכו ברורה ומיידית לפגיעה מפדופילי .
לדעתנו" ,איזוני מתאימי " אמורי לבטא את חובתנו כהורי וכחברה למנוע התרת דמ
של ילדי ולהפקיר לפגיעה נפשית ופיזית אכזרית ביותר שתוצאותיה אינ ניתנות לאיחוי
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עלי משפט ט תשע"א

תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי

בקלות ,א בכלל ,על פני העדפת טובת הזכות לפרטיות ,לחופש העיסוק או זכויות חוקתיות
אחרות של הפדופיל.348
לצערנו ,במציאות יש התנגשות הרסנית ונפוצה מדי בי זכות לזכות ,בי פדופיל לקרבנו.
ע זאת יש לזכור כי תמונת המצב מורכבת מאוד ,וכי אחרי הכל חלק מהפדופילי עשויי
להיות בעבר ילדי חסרי הגנה אשר חוו תקיפה מינית בעצמ  .מחד גיסא ,זה מחזק את
הצור להג טוב יותר על הילדי ולשבור את מעגל הפדופיליה ,ומאיד גיסא ,זה מעורר
חמלה מסוימת בגי עבר הכאוב והצור לזכור תמיד שג ה בני אד .

 348נכו לכתיבת שורות אלה התפרסמה ידיעה חדשה באתר
 ,3884865,00.htmlשבה דובר על פדופיל סדרתי שתק מינית  12ילדות בעיר מודיעי ,בדפוס
פעולה דומה .במשטרה נערמו התלונות אול מש כל אותה התקופה נמנעו מליידע את
הציבור .לצערי ,אי כלי אופטימלי כמו מקרי מהמציאות להמחשת המאפייני הקשי של
הפרעת הפדופיליה ,רמת הסיכו הגבוהה והצור המיידי באימו הסדרי כדוגמת אלו
המובאי בפרק זה.
ynet.co.il/articles/0,7340,L-
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