המרשתת ,מיזוגיניה וחופש הביטוי
ִ
עירית

נגבי*

מאמר זה מבקש להפנות את המבט אל השיח הפוגעני המתנהל
ב ִמרשתת )רשת האינטרנט( כלפי נשי ,להצביע על השלכותיו של שיח
זה על חיי הנשי ורווחת ועל השוויו בי המיני ,ולבחו את ההיק
הרצוי של חופש הביטוי במרחב המקוו לנוכח הפגיעה המתמשכת
כעברה
בנשי .אחד מביטוייו של השיח האמור הוא הבניית האונס ֵ
שגורמיה נעוצי בהתנהגות של הנשי עצמ ,קורבנות האונס .במטרה
במרשתת ,נסקרו
לאתר ולזהות את העמדות העולות משיח האונס ִ
התגוביות בכל הכתבות שדיווחו על אונס נשי בחודש ינואר 2011
באתרי החדשות המובילי – וואלה ynet ,ו .nrgהממצא העולה
מסקירת התגוביות הוא בולטות של התגוביות המביעות עוינות
לנאנסות ,המאשימות אות בהתרחשות האונס או המכחישות את קיומו
של האונס .השיח הפוגעני כלפי נשי והחשש מפני השלכותיו מעלי את
הצור בהסדרה משפטית של הביטוי ב ִמרשתת .נטע כי החלת הדי
הכללי על הרשת ,בכפו לאפשרות החוקית לחשו את זהות של
משתמשי אנונימיי שהתבטאו באופ פוגעני ומזיק ,עשויה להביא
לידי ריסו הביטוי האלי והמסית ,ולתרו לשינוי חיובי באופי השיח
המקוו .נוס על כ מוצע להתאי את ֵ
עברות ההסתה בדי הישראלי
להתמודדות ע ביטויי פוגעניי כלפי נשי ,ולכלול את קבוצת הנשי
בהגדרת הקבוצות הנרדפות על רקע גזעני .כמוכ מוצע לבחו את
בעברה של לשוהרע ג במקרי של פגיעה
האפשרות לעשות שימוש ֵ
קולקטיבית בנשי .לצד זאת מודגש הצור בהגברת האקטיביז
הפמיניסטי ב ִמרשתת ,שכ כיו חלק גדול מ השיח הציבורי מתנהל
ברשת ,ועלכ חיוני לראות בה זירה מרכזית לפעילות פמיניסטית.
_____________________________________

*

דוקטור לקרימינולוגיה ,המכללה האקדמית אשקלו והאוניברסיטה העברית בירושלי  .כל
האתרי המופיעי במאמר נבדקו לאחרונה בתארי  .30.7.2012כל התגוביות המובאות כא
ה מחודש ינואר  ,2011מ האתרי  ,ynetוואלה ו .nrgבאתרי  ynetו nrgלחלק מהתגוביות
יש שרשורי  ,ובמקרי אלה אני מתייחסת ל"דיו" ול"תגוביות בדיו".
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 .1 :˙˙˘¯Ó· ‰ÈÈ‚ÂÊÈÓ .‡ .‡Â·Óהמרשתת ושיח השנאה;  .2פיקוח חברתי ברשת;
 .3היעלמות של מתווכי התוכ וביזור השיח;  .4אופטימיזציה טכנולוגית;  .5שנאת נשי
ברשת והאיו על השוויו בי המיני;  .6הטרדה מינית ברשתÏ˘ ‰˘È-‰˘„Á ‰È·‰ .· .
 .1 :˙˙˘¯Ó· ÒÂ‡‰ ˙¯≈·Úמיתוס האונס;  .2ממצאי כלליי לגבי תגוביות על דיווחי אונס;
 .3אונס "אמיתי";  .4איאמו בנשי – המיתוס של תלונותשווא;  .5השלכת האחריות
לאונס על הנאנסת או ראייתה כאשמה בו;  .6הסטנדרט הכפול˘ÙÂÁ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ˘È‰ .‚ .
 .1 ?˙˙˘¯Ó· ÈÂËÈ·‰חופש הביטוי במרשתת;  .2סוגיית המשתמש האנונימי ברשת
ואחריות של ספקי שירותי המרשתת;  .3הסדרה עצמית מול הסדרה מדינתית;  .4איסור
ההסתה לגזענות ואיסור ההמרדה;  .5לשוהרע;  .6גבולות החופש;  .7הגברת האקטיביז
הפמיניסטי במרחב הקיברנטי.ÌÂÎÈÒ .„ .

מבוא
מימיה הראשוני נתקלה המרשתת )רשת האינטרנט( בהתייחסות דואלית מצד החברה,
ובצד התקוות הגדולות שתלו בה היא עוררה ג פחדי עמוקי .היו שהאמינו כי
הטכנולוגיה החדשה תחזק את הדמוקרטיה ותשי ק לחוסר השוויו הפוליטי ,הכלכלי
והחברתי .אחד ממבטאיו של ה"סייבראוטופיאניז" ) ,(cyber-utopianismכפי שגישה זו
מכונה לעיתי ,הוא "גורו המרשתת" קליי שירקי ) ,(Clay Shirkyשאמר כי "מה שגוגל
מייצאת אינו מוצר או שירות ,אלא חירות" 1.אחרי הזהירו מפני עמדות אוטופיות
ודטרמיניסטיות כלפי המרחב המקוו ,והביעו חשש שהוא ייצור ניכור פוליטי וכלכלי ויוביל
לפיצול בחברה 2.שנית זו אפיינה ג את יחס של הפמיניסטיות לרשת .חלק ראו ברשת
הזדמנות לבנות סדר חברתי חדש שמבוסס על שוויו מגדרי ,ודיברו על סייברפמיניז
) – (cyberfeminismמושג שסימל את התקוות שנתלו במרחב הקיברנטי .אחרות הפגינו
חשדנות כלפי הרשת ,וניבאו כי היא תשחזר את דפוסי ההשתקה של נשי ותשעתק את
הסדר הקיי 3.נראה כי ג כיו ,כשני עשורי מאוחר יותר ,טר נפתרה המחלוקת,
והשאלה א הרשת מקדמת נשי ותורמת לה או שמא מעכבת בעד ופוגעת בה עודה
פתוחה ומתסיסה.
לצד היתרונות המוכחי של המרחב המקוו – אשר פר גבולות בעבור נשי ,והעניק
לה גישה חופשית למידע ולביטוי ,כמוג אפשרויות חדשות להתארגנויות ,לשיתופי
פעולה ,ליוזמות ולתעסוקה – המרשתת משמשת ג אמצעי להנצחת פערי בי גברי
_____________________________________
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2
3

EVGENY MOROZOV, THE NET DELUSION: THE DARK SIDE OF INTERNET FREEDOM 21
).(2011
ראו ,למשלSVEN BIRKERTS, THE GUTENBERG ELEGIES: THE FATE OF READING IN AN :
).ELECTRONIC AGE (N.Y. 1994
Ilan Gur-Ze’ev, Cyberfeminism and Education in the Era of the Exil of Spirit, 49
).EDUCATIONAL THEORY 437 (1999
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לנשי ,להטרדה מינית ולניצול מיני של נשי בממדי שלא ידענו כמות ,ומהווה במה
לשיח מיזוגיני מסית ואלי ,שעלול לפגוע ביכולת של נשי להתנהל בזירה המקוונת
בביטחו ובהנאה.
במאמר זה אני מבקשת להפנות את המבט לשיח הפוגעני המתנהל במרשתת כלפי נשי,
להצביע על השלכותיו האפשריות ,ולהציע להגדיר מחדש את ההיק הרצוי של חופש
הביטוי במרחב המקוו לנוכח הפגיעה המתמשכת בנשי.
אני מבקשת לטעו כי המרשתת הפיחה חיי חדשי בכל הדעות הקדומות ,העמדות
העוינות והתפיסות המפלות ביחס לנשי .עמדות מגדריות שהיה נדמה כי מצאו זה כבר את
מקומ בפחהאשפה של ההיסטוריה ,לפחות ככל שמדובר בעול המערבי ,חזרו אלינו
באמצעות הרשת .רבי מבי אלה המתגעגעי אל הסדר היש ,אשר היטיב עימ והרע ע
הנשי ,מצאו במרחב המקוו במה להציג בה את געגועיה אלה .רבי אחרי קיבלו
כתוצאה מכ חיזוק ולגיטימציה לדעות הקדומות שלה ,ואצו רצו א ה להציג את
"מרכולת" ברחבי הרשת .אלה ואלה מנחילי את הדעות הפסולות הללו לדור הגולשי
הבא .כתוצאה מכ עלולה להתערער ההסכמה החברתית לגבי זכות של הנשי לחלוק ע
הגברי את ההנאה מ הטובי החברתיי וליהנות מהזדמנויות שוות ומזכויות שוות.
ודוק ,אי בדברי שלעיל כדי לטעו לדטרמיניז טכנולוגי ,המייחס למרשתת את
האחריות ליצירת שיח פוגעני כלפי נשי .ההשפעה של הטכנולוגיה בכלל ,ושל טכנולוגיית
המידע בפרט ,על תהליכי חברתיי אינה מוטלת בספק 4,אול זה כבר רווחת ההכרה
בדבר יחסיהגומלי שבי החברה לבי ההתפתחות הטכנולוגית .מפרספקטיבה זו,
טכנולוגיית המידע אכ משפיעה על התפתחויות חברתיות ,א בהבעת התפתחותה
מושפעת מגורמי חברתיי ,כ שנית לומר כי טכנולוגיה וחברה פועלות זו על זו ומכוננות
זו את זו 5.המרשתת מאפשרת את השיח הפוגעני כלפי נשי וא מעודדת אותו ,א אי זה
מ הנמנע ששיח זה הוא תוצאה של תהליכי חברתיי אשר באו לידי ביטוי באמצעות
המרשתת.
את הטענה בדבר השיח הפוגעני ברשת כלפי נשי אני מבקשת לתמו באמצעות בדיקה
של תגוביות )טוקבקי( באתרי החדשות המרכזיי במרשתת בעברית ,ynet :וואלה ו.nrg
התגוביות באתרי החדשות מהוות זירת מפגש בי התכני הפרועי ,המשתלחי והבלתי
_____________________________________

4
5

ראו MARSHAL MCLUHAN, UNDERSTANDING MEDIA: THE EXTENSION OF MAN (2nd ed.
).1969

אור ברכה "הייל ופוקו במרחב הדיגיטלי :כוח ,טכנולוגיה ומשפט בחברת המידע" ¯˘˙
) 134–130 ,117 Ú„ÈÓ ˙È‚ÂÏÂÎËÂ ËÙ˘Ó :˙ÈËÙ˘Óניבה אלקיקור ומיכאל בירנהק
עורכי Andrew J. Flanagin, Wendy J. Maynard & Miriam J. Metzger, The ;(2011 ,

Technical Code of the Internet/World Wide Web, 17 CRIT. STUD. MEDIA COMM. 409–428
).(2000
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מרוסני ביותר ברשת 6לבי התכני המייצגי את התקשורת המסורתית ,המחויבת לאמת
ולאתיקה העיתונאית .התגוביות ה הגרסה המקוונת של "מכתבי למערכת" מהעיתונות
הכתובה ,א להבדיל מבימת הביטוי המצומצמת של "מכתבי למערכת" ,אופייה ההידודי
)האינטראקטיבי( של הרשת מאפשר למשתמשי רבי להתבטא במסות גדולות ובזמ
אמיתי .הכמות והתדירות יוצרות שוני איכותי7.
עלפי חוקר המרשתת יובל דרור ,הוספת התגוביות לכתבות העיתונאיות באתרי
החדשות המקווני היא המצאה ישראלית ,והיק השימוש בתגוביות בקרב החברה
הישראלית רחב מ המקובל במקומות אחרי 8.התגובית מתאפיינת בספונטניות ,במיידיות,
בתיוו מינימלי ובאנונימיות .מאפייני אלה קשורי ג למימד ההידודית של המדיו
ולתחושה שהוא מאפשר חופש ביטוי ייחודי .כל אלה משפיעי על הפופולריות הרבה של
התגוביות 9.תכונות אלה ה ג שמעודדות סגנו מתלה ובוטה ,המעורר שאלות לגבי ערכו
הסגולי של שיח זה .לצד אלה הרואי בתגוביות זירה של דמוקרטיזציה ומעורבות חברתית,
אפשרויות חדשות למימוש חופש הביטוי או מרחב להפגת מתחי ותסכולי 10,יש הרואי
בה זירה אלימה של קרבותבו ,שבה חופש הביטוי נהפ לחופש השיסוי; זירה אשר
מאפשרת הפצת השמצות ולשוהרע ,ומחליפה למעשה את הדמוקרטיה הייצוגית
המדרג )הרייטינג ,שאחת הדרכי למודדו הוא מספר
בדמוקרטיית המוני כוללנית ,שבה ִ
התגוביות( מכתיב את סדרהיו 11.נראה כי ה מצדדי התגובית וה מתנגדיה מסכימי כי
היא מהווה כיו ג זירה של בוטות וגסות שלא הורגלנו אליה בעיתונות המודפסת.
הוויכוח הוא על האפשרויות הגלומות בתגוביות ומימוש בשיח ,ועל הסוגיות העקרוניות
של תפקיד התקשורת ושל גבולות חופש הביטוי12.
כאמור ,טענתי היא כי השיח המתנהל בתגוביות הינו שיח פוגעני כלפי נשי ,רווי שנאה
ועמוס בדעות קדומות .בפרק הראשו של המאמר אציג את שיח השנאה כלפי נשי ,ואנסה
_____________________________________

6
7
8
9
10
11

12

ראו יובל קרניאל "אנונימיות ולשו הרע באינטרנט – בי חופש ביטוי להפקרות" ˙ÂÂ˙ÈÚ
„) 97 ,85 Ï‡¯˘È· ˙ÂÂ˜Ó‰ ˙ÂÂ˙ÈÚ‰ :ÌÂ˜.ËÂתהילה שוור אלטשולר עורכת ,ירושלי ,
.(2007
ניבה אלקיקור "המתווכחי החדשי "בכיכר השוק" הווירטואלית"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óו ,381
.(2003) 390
יובל דרור "בשו מקו אי כזאת רשת" .www.haaretz.co.il/misc/1.901188 6.8.2003 ı¯‡‰
יעקב הכט "המאבק על ההגמוניה בשוק התוכ המקוו – המקרה של הטוקבק" ˙˘¯· ÔÈÊ‚Ó
).www.isoc.org.il/magazine/magazine4_3.html (2003
ש .
ראו ,למשל ,חנו מרמרי "יו הבוחר" ‡) ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈÂ·˙Ó ÌÈ‡Â˙ÈÚ – ÂÈÚË ‰ÙÈעוזי
בנזימ עור ;(2007 ,ברו קימרלינג "נזקי הטוקבק" 21.6.2005 ı¯‡‰
 ;www.haaretz.co.il/opinions/1.1020523יובל דרור "הקולוסיאו החדש" 21.7.2003 ı¯‡‰
.www.haaretz.co.il/misc/1.897322
רועי גולדשמידט "מקומ של ה'טוקבקי ' בשיח הציבורי בישראל" ¯˜ÁÓ ˙˜ÏÁÓ – ˙ÒÎ‰
.www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01546.pdf (2006) Ú„ÈÓÂ
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להסביר את גורמיו ואת השלכותיו .בפרק השני אדגי את האופ שבו שיח זה ַמבנה מחדש
כעברה שקורבנותיה ה האחראי לה .בפרק השלישי אבח את סוגיית
עברת האונס ֵ
את ֵ
חופש הביטוי במרשתת ,שאחת מתוצאותיו היא ביזוי נשי ופגיעה במאבק לשוויו ,ואציע
הסדרה משפטית של הסוגיה לצד הגברת האקטיביז הפמיניסטי במרחב הקיברנטי.

א .מיזוגיניה במרשתת
‰‡˘‰ ÁÈ˘Â ˙˙˘¯Ó‰ .1
השנאה היא המוטיב החוזר בהתנהלות האנושית ,קובע אנדרה גלוקסמ בספרו ˘ÁÈ
 13.‰‡˘‰ההיסטוריה האנושית היא היסטוריה של שנאה" .שנאה בלתינלאית ,לפעמי
יוקדת וברוטלית ,לפעמי ערמומית ומקפיאה ,מרחפת על פני העול .רוח הרפאי שלה,
העיקשת והעקשנית ,משחיתה את היחסי בי בני אד ואת ענייני הציבור14".
המרשתת מהווה כר פורה לגידוליהפרא של שנאת האחר .באתרי איספור ברשת
נית להיתקל בביטויי אשר מלבי שנאה כלפי קבוצות שונות ,תובעי שלילת זכויות
מקבוצות ומיחידי ,מטיפי לאפליה ומצדיקי אישוויו .קבוצות שנאה ואתרי שנאה
פורחי ברחבי הרשת 15.לדוגמה ,דוח משנת  2011של ועדה פרלמנטרית לחקר
האנטישמיות באיטליה הצביע על עלייה חדה במספר אתרי המרשתת הנושאי אופי גזעני,
אשר כמחצית ה אתרי אנטישמיי .הדוח קובע כי לאנטישמיות ברשת יש השפעה
מכרעת על צעירי בני שמונהעשרה עד עשרי ותשע ,וכי הבעיה של הפצת האנטישמיות
ברשת אינה רק מנתחלקה של איטליה ,כי א בעיה גלובלית16.
ג הדוח לשנת  2011של "הפורו לתיאו המאבק באנטישמיות" רואה במרשתת
וברשתות החברתיות את האמצעי המרכזיי המשמשי להפצת התעמולה והמסרי
האנטישמיי ,ומדגיש את העלייה בגילויי האנטישמיות ברחבי העול ,בעיקר בקרב
_____________________________________

13
14
15

16

אנדרה גלוקסמ ˘) ‰‡˘‰ ÁÈאבנר להב מתרג .(2008 ,
ש  ,בעמ' .13
ראו רפאל כהאלמגור Laura Leets, Responses to ;(2007) 473–464 ÈË¯˜ÂÓ„‰ „ÂÎÏÓ‰
Internet Hate Sites: Is Speech Too Free in Cyberspace?, 6 COMMLAW CONSPECTUS 287
(2001); POISONING THE WEB: HATRED ONLINE – INTERNET BIGOTRY, EXTREMISM AND
).VIOLENCE (1999
Italian Parliament, Joint Committees I (on Constitutional, Presidency of the Council of
Ministers and Interior Affairs) and III (on Foreign and European Union Affairs),
Final Report of the Fact-Finding Inquiry on Anti-Semitism (2011), available at
http://www.jewishresearch.org/quad/10-11/images/documents/Antisemitismo_Documento
._approvato_ENfinal.pdf
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הצעירי .עלפי הדוח ,השפעת הרבה של מסרי אלה על דעתהקהל מושגת בשל
נגישות הנוחה ופרסומ הרחב באמצעות המרשתת17.

התופעה של ביטויי שטנה רווחת ברשתות חברתיות ,ביומני רשת )בלוגי( ,בפורומי,
בתפוצת דואר אלקטרוני ,באתרי ואפילו במשחקי מחשב 18,ולמ הופעתו של אתר השטנה
הראשו ברשת  ,stormfrontבשנת  ,1995התופעה מתרחבת ומתפשטת במהירות הולכת
וגוברת .השנאה רחשה כא תמיד בינינו ,אבל ההיק והעוצמה שהביאה עימה המרשתת ה
חדשי .נית למנות לפחות שלושה גורמי הקשורי לאופיו של המרחב המקוו שהובילו
להעצמת ביטויי של שנאה ,גזענות ופלגנות ברשת :היחלשות הפיקוח החברתי;
היעלמות של מתווכי התוכ וביזור השיח; וטכנולוגיית הרשת.

È˙¯·Á ÁÂ˜ÈÙ .2

·¯˘˙19

מנגנוני הפיקוח הפורמלי המסורתיי – מנגנוני הרגולציה המדינתיי – נחלשו מאוד ,ה
מצד האפשרות של מניעה מוקדמת של הביטוי ,דהיינו איסור מראש של הביטוי )באמצעות
צנזורה ,צווי איסור פרסו או צווי מניעה( ,וה מצד האפשרות של ענישה בדיעבד על
הביטוי האסור 20.באופ עקרוני הדיני המגבילי את חופש הביטוי ברשת ה החוקי
הכלליי החלי על כל ביטוי של אד בישראל 21,אול האפשרויות הטכנולוגיות לעקו
את הוראות החוק )כגו טכנולוגיות המאפשרות הפרת זכויות יוצרי או הסתרת זהותו של
_____________________________________

17
18
19

20
21

הפורו לתיאו המאבק באנטישמיות (2011) ˙ÂÓ‚ÓÂ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ – 2011 ˙È˙˘ ‰Î¯Ú‰
.antisemitism.org.il/webfm_send/25
על משחקי שנאה מקווני ראו יעקב הכט "אתיקה ומשפט במרחב הקיברנטי" ˙˘¯· ÔÈÊ‚Ó
).www.isoc.org.il/magazine/magazine2_4.html (2003
הסוציולוגי משתמשי במושג "פיקוח חברתי" לציו האמצעי השוני שהחברה נוקטת על
מפרי
מנת להחזיר לתל את חבריה הממרי  ,החל באמצעי פורמליי שהמדינה נוקטת נגד ֵ
חוק ,קרי סנקציות עונשיות ,המש באמצעי פורמליי שאינ מדינתיי  ,כגו פיטורי
מהעבודה או ביטול חברת במועדו ,וכלה באמצעי לאפורמליי שננקטי עלידי חברי
הקבוצה ,דוגמת לח חברתי .שו חברה אינה יכולה להתקיי בלא פיקוח חברתי .אפילו
קבוצה קטנה של אנשי שנועדי יחדיו ִמ!קידה ִלפקידה נאלצי לפתח מנגנוני פיקוח כדי
למנוע את התפרקותה של הקבוצה .האמצעי לפיקוח חברתי משתני במידה רבה בי מצבי
חברתיי שוני  ,ושיטות הפיקוח משתנות בהתא למטרת הקבוצה ולאופייה .ראו פיטר ברגר
 (‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ‰ ÌÚ) ‰˘È‚ÙÏ ‰ÓÊ‰פרק רביעי )יוס #עוזיאל מתרג .(1970 ,
קרי ברזילינהו וגד ברזילי "חופש הביטוי המעשי והמדומיי באינטרנט :על בטלותה
והולדתה המחודשת של הצנזורה" ˘˜ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Â·¯˙‰ !ÌÈ¯·„Ó ,Ë
·) 490–483 ,483 Ï‡¯˘Èמיכאל בירנהק עור.(2006 ,
מיכאל בירנהק "אתיקה עיתונאית ברשת :על הסדרה פרטית ,חופש העיתונות ,כוח ותחרות"
 ;(2003) 198 ,173 ,5 ‰¯·ÁÂ ˙¯Â˘˜˙ ‰˜ÈËÈÏÂÙ È‡˘Â· ˙Ú ·˙Î :Á"Â˙Ùיובל קרניאל „ÈÈ
.(2003) 191 ˙È¯ÁÒÓ‰ ˙¯Â˘˜˙‰
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המשתמש( – לצד השאלות המשפטיות לגבי הסמכות המדינתית ברשת הגלובלית ,לגבי אי
הוודאות בנוגע לאחריות של ספקי שירותי המרשתת להפרות החוק ולגבי היק זכות של
המשתמשי לשמור על האנונימיות שלה – מקשות מאוד את אכיפת22.
בפועל המרשתת מעניקה לגולשי חופש ביטוי א מעבר להגנה המשפטית החזקה של
התיקו הראשו לחוקה האמריקאית 23.כאמור ,ג כאשר עלפי החוק קיימת הגבלה של
חופש הביטוי )כגו איסור הסתה 24,איסור לשוהרע 25,איסור פגיעה בפרטיות 26או איסור
פגיעה בקניי רוחני ,(27הגבלה זו אינה נאכפת למעשה .ג הפיקוח החברתי הלאפורמלי –
זה המתנהל עלידי הציבור עצמו ,אשר אוכ איסורי שוני על חבריו באמצעות גינוי,
דחייה ,הרחקה ,לח חברתי וכדומה – נחלש מאוד ,שכ השפעתו על גולש שבחר להישאר
אנונימי קטנה בהרבה מהשפעתו על אד שזהותו ידועה .סוציולוגי רואי בפיקוח החברתי
הלאפורמלי מנגנו מרכזי להנחלת נורמות חברתיות ולעיצוב התנהגות האד28.
בהעדר פיקוח – בי זה שנאכ באמצעות חוק המדינה או המוסדות החברתיי ובי זה
שנאכ עלידי הציבור עצמו באמצעות פיקוח חברתי לאפורמלי – אי מי שמכריז על
הנורמות הראויות ,ושב ומכריז עליה; אי מי שבודק שוב ושוב את גבולות הנורמה ,וקובע
שוב ושוב אילו התנהגויות נכנסות בגדרה ואילו חורגות ממנה; ואי מי שבוח ,ושב ובוח,
את יישו הנורמה על מצבי קונקרטיי ,ומאשר חזור ואשר את הנורמה בדר של גינוי או
המפרה את הנורמה .כל סנקציה עונשית או פיצוי נזיקי משמעות
ענישה של ההתנהגות ֵ
הסמלית היא הכרזה על ערכיה של החברה .כל גינוי חברתי משמעותו הכרזה על הראוי
והלאראוי ,על הצודק והלאצודק ,על האסור והמותר בחברה .בהעדר פיקוח חברתי
מוחמצות ההזדמנויות לברר ולאשר מחדש את הערכי שהחברה מחזיקה בה 29.כאשר
כמבנה וכמשק את
קולו של החוק נחלש ,מתערערת ג הפונקציה של החוק כמתווהַ ,
ערכיהיסוד של החברה ,והמצע החברתי המשות של ערכי אלה הול ונסדק .בחברה
דמוקרטית עלולה להתערער כאמור ההסכמה החברתית לגבי ערכי כגו כבוד האד,
אוטונומיה ושוויו.
_____________________________________

22
23
24
25
26
27
28
29

מיכל אגמוגונ "האינטרנט כעיר מקלט?! הסדרה משפטית לאור אפשרויות העקיפה
הטכנולוגיות וגלובליות הרשת" ¯˘˙ 218–209 ,207 Ú„ÈÓ ˙È‚ÂÏÂÎËÂ ËÙ˘Ó :˙ÈËÙ˘Ó
)ניבה אלקיקור ומיכאל בירנהק עורכי .(2011 ,
יובל קרניאל "פורנוגרפיה באינטרנט :עד כמה להגביל את ביטויה?" È‡˘Â· ˙Ú ·˙Î :Á"Â˙Ù
.(2003) 220 ,215 ,5 ‰¯·ÁÂ ˙¯Â˘˜˙ ‰˜ÈËÈÏÂÙ
ס' 144ב לחוק העונשי ,התשל"ז–.1977
חוק איסור לשו הרע ,התשכ"ה–) 1965להל :חוק לשוהרע(.
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א–.1981
חוק זכויות יוצרי  ,התשס"ח–.2007
ראו ברגר ,לעיל ה"ש  ,19פרק רביעי.
DAVID GARLAND, PUNISHMENT AND MODERN SOCIETY: A STUDY IN SOCIAL THEORY
).249–260 (1990
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להיחלשות של גורמי הפיקוח החברתי המסורתיי על הביטוי יש להוסי ג את
היחלשותו של הפיקוח העצמי של המשתמשי ,כתוצאה מהסתרת זהות והשמירה על
האנונימיות שלה .האנונימיות מאפשרת הסרת אחריות אישית והתרת עכבות .הריסו שאנו
מקבלי על עצמנו בדרכלל – כדי להתקבל בחברה ,כדי לשדר שאנו בניתרבות – מוחל
בהתבטאות בוטה ,ולעיתי אלימה ,כאשר זהותנו מוסתרת .עמדות שהיינו טורחי לנסח
בזהירות רבה ,או א שוקלי היטב א להביע בכלל ,נזרקות לחלל הווירטואלי ללא
מחשבה30.

ÁÈ˘‰ ¯ÂÊÈ·Â ÔÎÂ˙‰ ÈÎÂÂ˙Ó Ï˘ Ì˙ÂÓÏÚÈ‰ .3
על היחלשותו של הפיקוח – כגור המעודד התבטאות בלתימרוסנת ,אלימה ורוית שנאה
– יש להוסי ג את היעלמות של מתווכי התוכ ואת המעבר מאמצעי מדיה בעלי אופי
ריכוזי למדיו בעל אופי מבוזר .בתקשורת המסורתית היכולת לפרס מידע ודעות מוגבלת
מראש למספר מועט של אנשי ,בשל הצור בהשקעה מסיבית של משאבי .לעומת זאת,
התקשורת המקוונת פתוחה לרווחה לכל מי שמבקש לפרס ולהתבטא ,ובעלות נמוכה.
העלויות הגבוהות הכרוכות ברכישת ובהפעלת של אמצעי התקשורת המסורתיי,
כגו דפוס או מערכות שידור ,יוצרי מצב שבו מתווכי התוכ במדיה המסורתית –
המו"לי ,העורכי ,המפיקי ,השדרי ,הכתבי וכיוצא בה – נהני משליטה בזרימת
המידע .מתוק שליטה זו ה הקובעי מה התכני והמסרי שיופצו בציבור .בניגוד לכ,
הגולשות והגולשי במרשתת חופשיי לבחור את הנושאי המענייני אות ,מבלי שאיש
יכתיב לה את התכני שה יצרכו .במקביל ה יכולי ג לייצר תכני ככל העולה על
רוח .הרשת מאפשרת לכל אחת ואחד להשמיע את קול ,ג לאלה שה חסרי אמצעי.
עלויות הפרסו במרשתת נמוכות ,ומבחינה טכנית כל משתמש יכול לפרס ברשת כרצונו,
ולכ התכני הנגישי לציבור מגוני מאוד .הרשת מאפשרת תקשורת בלתיאמצעית בי
יוצרי למשתמשי ,ללא מתווכחי; היא פתוחה לכל ומשוחררת ממערכת השיקולי של
מנגנו ִמדרגי וריכוזי31.
בכל זה יש כדי לחזק את חופש הביטוי ולקד את הדמוקרטיה ואת החירות האישית של
המשתמשי ,אול יש בכ ג כדי להעמיק את הפיצול הערכי והנורמטיבי בחברה 32.ללא
_____________________________________

30

31
32

Danielle K. Citron, Civil Rights in Our Information Age, in THE OFFENSIVE INTERNET:
SPEECH, PRIVACY, AND REPUTATION 31, 36–38 (Saul Levmore & Marta C. Nussbaum
) .eds., 2010ציטרו מדגישה את האפקט של התנהגות קבוצתית שנוצר ברשת ,המקצי את

הביטוי.
אול ראו את התרעתה של אלקיקור ,לעיל ה"ש  ,7מפני הסכנה של היווצרות מוקדי כוח
ושליטה במרשתת ,אשר יחלישו את מגמות הביזור.
ראו ) .CASS SUNSTEIN, REPUBLIC.COM ch. 4 (2002לטענתו של סנסטיי ,כאשר המשתמש
נאל לסנ את התכני בעצמו – והוא חייב לעשות כ בשל השפע האינסופי של מידע – הוא
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מתווכי התוכ ,אשר כופי על הצרכני את מערכת הערכי ההגמוניי בדר של סינו
ועריכה של מסרי שאינ מתיישבי ע הזר המרכזי )א במסגרת הקוד המקצועי המחייב
להעניק לכל הצדדי הזדמנות להתבטא( ,ההסכמה החברתית לגבי אותה מערכת ערכי
עלולה להישחק .עמדות שהיו מתקשות ככל הנראה לעבור את המסננת של מתווכי התוכ
המסורתיי – כגו ביטויי המלבי שנאה כלפי קבוצות אחרות ,ביטויי המטיפי לאפליה
ומצדיקי אישוויו וכדומה – אינ נזקקות ברשת לאישורו של איש ,וה זמינות לכל.
מעבר לכ ,ביזור המידע אינו פועל בהכרח לחיזוק ערכי דמוקרטיי .כפי שמציי יבגני
מורוזוב ) ,(Evgeny Morozovקשה יותר להנחיל מסרי ערכיי ולשנות עמדות כאשר
מתחרי על תשומתליבו של הציבור ע רבבות אתרי אחרי )בעיקר כאשר התחרות היא
מול תכני מבדרי או משלהבי יצרי( 33.בהנחה שדמוקרטיה כוללת מסרי שמחייבי
"תחזוקה שוטפת" )שכ איננו מחזיקי בה באופ טבעי כפי שאנו מחזיקי בדעות
קדומות( ,ספק א ב"שוק חופשי" ,המציע שפע של תכני מגוני ומושכי ,יש למסרי
הדמוקרטיי סיכוי אמיתי לזכות בתשומתליב של הגולשי .מורוזוב מדווח כי בניסוי
שנער בשנת  2007התברר כי כאשר מתנדבי במערב תרמו את רוחב הפס שלה לאזרחי
במדינות שאינ דמוקרטיות ,נוצלה התרומה כדי לחפש תמונות עירו של נשי ,ולא כדי
לקד את הדמוקרטיה במדינה 34.דוגמה נוספת הממחישה את הקושי של תכני ערכיי
לזכות בתשומתליב של הגולשי היא זו של יומנאיהרשת )הבלוגר( הפופולרי ביותר
ברוסיה ארטמי ֶל ֶֶ %דב ) ,(Artemy Lebedevאשר זכה בפופולריות שלו בזכות התחרות שהוא
עור מדי שבוע על בחירת האישה ע החזה היפה ביותר .אפשר רק לנחש איזה מקו היה
יומנאירשת דוגמת ֶל ֶֶ %דב35.
ֵ
תופס אנדריי סחרוב בתחרות על יומנאיהרשת הפופולרי מול
דוגמה זו ממחישה כי חופש ה"דפדו" ) (browsingהמוחלט שהמרשתת מעניקה אינו מקד
בהכרח ערכי דמוקרטיי.

˙È‚ÂÏÂÎË ‰ÈˆÊÈÓÈËÙÂ‡ .4
במצב של היצ מידע ,כפי שקיי ברשת ,נוצר מחסור מסוג חדש – מחסור בתשומתהלב
של ציבור המשתמשי .אעלפי שכל אד יכול לפרס מידע ברשת ,רק חלק קט מהתוכ
המתפרס ימצא את דרכו אל ציבור הגולשי .לפיכ המאבק על הזכות לפרס מפנה את
_____________________________________

33
34
35

בוחר מלכתחילה רק מה שקרוב לליבו ,ולכ קשת הדעות שהוא נחש #אליה צרה בהרבה.
גדל ,הקיטוב מעמיק ו"הדבק החברתי" נשחק.
כתוצאה מכ הפיצול בחברה ֵ
EVGENY MOROZOV, THE NET DELUSION: THE DARK SIDE OF INTERNET FREEDOM 55
).(2011

ש  ,בעמ' .71
ש  ,בעמ' .72
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מקומו לתחרות על תשומתליב של המשתמשי 36.עוד המידע מוליד תחרות פרועה על
תשומתהלב של המשתמשי במרשתת .ככל שהמסרי קיצוניי יותר ,בוטי יותר
ומתלהמי יותר כ גדלי סיכוייה לזכות בתחרות על תשומתהלב .אי תמה ,אפוא ,שע
התפתחות הרשת הייתה עדנה לעמדות קיצוניות ,לגזענות ,לסקסיז ,להומופוביה,
למיזוגיניה ,לאנטישמיות ולשאר דעות קדומות נגד קבוצות באוכלוסייה .מדובר במסרי
קליטי ,מעוררי עניי ומשלהבי יצרי ,ותכונות אלה מסייעות לה להתמודד בהצלחה ע
השפע האינסופי שברשת.
מרגע שמסר מצליח לזכות בתשומתליב של המשתמשי ,עומדת לרשותו הטכנולוגיה
של המרשתת ,המאפשרת לו להשיג פרסו מרבי .כפי שמצייני בלונדהיי ושיפמ,
המרשתת כינסה למכלול יחיד את כל הממדי התקשורתיי שהיו קיימי לפניה באמצעי
המדיה השוני .היא מכילה את כל הטווח המורפולוגי של כתב ,קול ,תמונה וידיאו .זמ
ההיחשפות הפוטנציאלי למסריה הוא ממוש ביותר ,כמו זה של ספר ,ומספר הנמעני
הפוטנציאליי גדול כשל שידורי טלוויזיה של רשתות בילאומיות דוגמת  CNNאו .MTV
המרשתת נגישה מאוד למשתמשי ,ונהנית מהיתרו הכפול של מיידית ,מצד אחד – הפצה
בזמאמת ,כמו בשידור ישיר או כמו בשיחת טלפו – ואסינכרונית ,כמו של ספר ,מצד
אחר 37.כל אלה עושי את המרשתת לאמצעי יעיל ביותר להפצת מסרי ,בתנאי ,כאמור,
שאלה מסרי קלי לקליטה ,לאמורכבי ובוטי.

ÌÈÈÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÏÚ ÌÂÈ‡‰Â ˙˘¯· ÌÈ˘ ˙‡˘ .5
כל הגורמי שנמנו לעיל מאפשרי – וכנראה א מעודדי – את קיומו של השיח האלי
והתוקפני ,רווי הסטריאוטיפי ,שהתפשט בקרב התגובני )הטוקבקיסטי( .בהעדר פיקוח
חברתי ,ובחסות האנונימיות ,מתפרצת במסלולי הגלישה של הרשת עוינות – עוינות כלפי
יהודי וכלפי שחורי ,כלפי מוסלמי ,הומואי ,שמאלני ,מתנחלי או ערבי ,כלפי בית
המשפט וכלפי נשי; במיוחד כלפי נשי.
השנאה כלפי נשי היא מוטיב השזור בתרבותנו .זוהי השנאה הארוכה ביותר
בהיסטוריה ,עתיקה יותר משנאת היהודי ואוניוורסלית יותר ממנה ,טוע גלוקסמ38.
לדבריו ,ההיסטוריה המודרנית רוויה בשנאת נשי לא פחות מ ההיסטוריה העתיקה .כאשר
_____________________________________
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37
38

אלקיקור ,לעיל ה"ש  ,7בעמ'  .407–406אלקיקור מוסיפה כי התחרות על תשומתהלב
מתמקדת במאמצי שליטה במנועי החיפוש ,שנועדו לסייע לגולשי לאתר תוכ רלוונטי .כ,
בפיתול אירוני ,שבי אלינו מתווכי התוכ .אול בעוד מתווכי התוכ במדיה המסורתית היו
כפופי לכללי האתיקה ולקוד מקצועי ,מתווכי התוכ החדשי אינ כפופי להגבלות כלשה.
ראו מנח בלונדהיי ולימור שיפמ "מהדינוזאור לעכבר :האבולוציה של טכנולוגיות
תקשורת" .(2003) 54–52 ,22 ,5 ‰¯·ÁÂ ˙¯Â˘˜˙ ‰˜ÈËÈÏÂÙ È‡˘Â· ˙Ú ·˙Î :Á"Â˙Ù
גלוקסמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .162
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השתלט ח'ומייני על אירא ,אחד הצווי הראשוני שהוציא היה זה שהכריח את כל הנשי
ללבוש צ'אדור ,לכסות ולהסתיר את עצמ .כ אירע ג בפקיסט בשנות השמוני,
באלג'יריה בראשית שנות התשעי ואחרכ באפגניסט .את הנשי ה"סוררות" רדפו ,סקלו
ושחטו 39.סימו דהבובואר מסבירה את שנאת הנשי בכ שהאישה בתרבותנו היא
ה"אחר" ,והאחרת מאיימת ומפחידה ,האחרת זהה לשלילה 40.האישה מזוהה ע הרע,
קובעת דהבובואר ,ומצטטת את פיתגורס" :היסוד הטוב ברא את הסדר ,את האור ואת
הגבר ,והיסוד הרע ברא את התוהו ובוהו ,את החוש ואת האישה 41".הדתות
המונותיאיסטיות הלכו בעקבות היווני הקדמוני ביחס אל האישה ,וא עלו עליה
בשנאת כלפיה" :ספר 'ויקרא' משווה אותה לבהמות המשא שבבעלות בתי האב ...חוקי
הכנסייה רואי בה את 'שער השט' ,והקורא מתייחס אליה בבוז מוחלט 42".שנאת הנשי
נהפכה לחלק בלתינפרד מפונדמנטליז דתי.
ביטויי העוינות והבוז כלפי נשי נמצאי בכל מקו במרחב המקוו .כאמור ,אי כל
חדש בעצ קיומ של ביטויי אלה; החידוש הוא בפרי&ת ,בכמות ,בנוכחות הגבוהה,
ופעמי רבות ג בקיצוניות ובחריפות .באמצעות המרשתת ניתנת %ולטת רבה יותר
לשנאת הנשי ,אשר מוסברת בחלקה עלידי האמור לעיל – זה אפשרי ,זה מותר ,אי
משלמי על כ כל מחיר ,ואי מי שיצנזר את הדברי .ייתכ ג שההקצנה באופי הביטויי
ובכמות נובעת מכ שהאיו על המש השליטה הגברית בנשי גדול מתמיד .הפמיניז,
כתיאוריה של שוויו ,נהפ למושא למתקפות וירטואליות רצחניות )"הגיע הזמ שהמשטרה
אצלנו תחסל ג את אירגוני הפמניסטיות מלאות הרעל שהורסות כל דבר ...במדינה
הזו" .(43דמוניזציה של הפמיניז ודהלגיטימציה שלו ה אמצעי מרכזי במאבק נגד
השוויו לנשי ולמע המש השליטה הגברית44.
ככל שהמרשתת נהפכת לחלק בלתינפרד מחיי היומיו שלנו ,ההיחשפות לביטויי של
עוינות ובוז כלפי נשי ,ולאמירות התומכות בשמירת נחיתות ,נהפכת ג היא לחלק בלתי
נפרד מחיינו .נשי ,נערות וילדות נחשפות ,על בסיס יומי ,לזר בלתיפוסק של ביטויי
שנאה ,בוז ,לעג וזלזול .אפשר רק לשער כיצד עובדה זו משפיעה על ילדות רכות ונערות ,על
דימוי העצמי ועל יכולת לצמוח ולהתפתח לכלל נשי אוטונומיות ,בנותחורי וריבוניות;
_____________________________________
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41
42
43
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ש  ,בעמ' .167–164
סימו דה בובואר  È˘‰ ÔÈÓ‰כר ראשו :העובדות והמיתוסי ) 115שרו פרמינגר מתרגמת,
.(2001
ש  ,בעמ' .116
ש .
סוכנויות הידיעות "הודו :דקרה למוות חבר פרלמנט שנחשד באונס"  ,4.1.2011 nrgתגובית
מס' .www.nrg.co.il/online/1/ART2/196/771.html ,5
יעילותו של אמצעי זה מתבטאת באינכונות של נשי להגדיר את עצמ כפמיניסטיות .ראו
אורית קמיר .(2007) 13 È˙¯·ÁÂ ÈËÙ˘Ó ,ÈÏ‡¯˘È ÌÊÈÈÓÙ :‰ÂÁÂ Ì„‡ „Â·Î
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וריבוניות; כיצד היחשפות יומיומית למסרי בדבר היות לאראויות ,חסרות ער ,לא
הגונות ,לאישרות ובלתיכשירות משפיעה על בטחונ העצמי; מה עובר עליה כאשר ה
עומדות מול התקפה מתמדת על אישיות ועל עצמיות; כיצד ה מחזיקות מעמד מול
הניסיו הבלתיפוסק להשיל מה את אנושיות ולרדד את מהות; כיצד ה מצליחות לפתח
אמונה בעצמ ,בכוח וביכולותיה כאשר ה סופגות ללא הר ביקורת גסה ותוקפנית על מי
שה ועל מה שה .קשה לא לתהות איזה דור של נשי צומח בצילה של המרשתת העוינת,
ועד כמה נשי צעירות ,שגדלו במקביל להשתלטות המרחב הקיברנטי על חיינו ,מסוגלות
לעמוד כשוות מול שווי ולתבוע את המגיע לה כבנותאד שוותער ושוותזכויות.

˙˘¯· ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ .6
המרחב הקיברנטי מאיי על השוויו בי המיני ,בהיותו מצע אפקטיבי מאי כמוהו
לתעמולה נגד נשי .בחלקה תעמולה זו ישירה ,גלויה ובוטה ,ובחלקה היא עקיפה ולעיתי
א סמויה .כ ,לדוגמה ,פורנוגרפיה ברשת מתפקדת לא רק כמקור לגירוי מיני ,אלא ג
כערו מרכזי לתעמולה אנטינשית .התכני הפורנוגרפיי שמציפי את המרשתת
מתפקדי באותו אופ שבו ביטויי השנאה מתפקדי – ככלי להקטנה ולהחלשה של נשי
ולשימור נחיתות החברתית – ונית לראות בה ,למצער בחלק ,סוג ספציפי של ביטויי
שנאה ,הממוקד לא רק במינ של הנשי ,אלא ג במיניות .פורנוגרפיה מרגילה את צרכניה
שההנאה המינית של הגבר נובעת מכ שהוא פוגע באישה ,מכאיב לה ומשפיל אותה.
הפורנוגרפיה ,כמו האונס ,מכוונת לדההומניזציה של האישה ולרדוקציה שלה לאובייקט
מיני 45.כדברי ביתהמשפט העליו הקנדי" :לפירסומי המציגי נשי כאובייקטי לניצול
מיני ולאלימות יש השפעה שלילית על האופ שבו אד מערי אות או מקבל אות ...יהא
זה סביר להניח כי קיי קשר סיבתי בי חשיפה לפרסומי מסוג זה לבי שינוי בגישות
ובאמונות 46".ההצפה של הרשת בתכני פורנוגרפיי אלימי ומשפילי ,המביעי שנאה
ובוז כלפי נשי ,יוצרת אקלי עוי כלפי נשי .אקלי עוי זה משמש קרקע פורייה לקליטת
עמדות כוחניות ומנוכרות כלפי נשי .הפורנוגרפיה פוגעת בשוויו בי גברי ונשי,
בשקפה את ההתייחסות לנשי כאל אובייקטי שנוצרו לשימושו של הגבר .היחשפות לסוג
_____________________________________
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46

Catherine A. MacKinnon, Pornography, Civil Rights and Speech, 20 HARV. C.R.-C.L. L.
REV. 1 (1985); CATHERINE A. MACKINNON, ONLY WORDS (1993) (hereinafter:
MACKINNON, ONLY WORDS); CATHERINE A. MACKINNON, TOWARD A FEMINIST THEORY
)) OF THE STATE 195–214 (1989להלMACKINNON, TOWARD A FEMINIST THEORY OF THE :
.(STATE

ראו נטע זיו "פורנוגרפיה ,חופש הביטוי וזכויות נשי " ,339 ËÙ˘Ó·Â ‰¯·Á· ‰˘È‡‰ „ÓÚÓ
) 357פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבקובי עורכות.(1995 ,
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זה של מסרי ,אשר משפילי ומבזי את האישה ,תורמת לאישוש ולביסוס של השקפות
אלה ,ולעיצובו של השיח המגדרי כשיח גזעני ומיזוגיני.
המרשתת החדירה את הפורנוגרפיה כמעט לכל בית בישראל .ממחקרי עכשוויי עולה
כי רבי מהילדי נחשפי לפורנוגרפיה במרשתת עוד בטר מלאו לה עשר שני 47.ככל
שצרכ הפורנוגרפיה צעיר יותר כ הוא לומד לראות בילדות ,בנערות ובנשי אובייקטי
מיניי ,ולזהות יחסי מי ע השפלת נשי וע הפעלת אלימות נגד .ככל שצרכנית
הפורנוגרפיה צעירה יותר כ היא מפנימה עמוק יותר את תפקידה כאישה – להיות כלי
לסיפוק צרכיו המיניי של הגבר ,ולהפגי כניעות וא תשוקה לכאב ולהשפלה.
הגלישה במרשתת תו היתקלות מתמדת במסרי של אלימות כלפי נשי או של השפלת
נשי מזכירה מאוד את מה שנשי חשות כאשר ה מוטרדות מינית ברחוב 48.ג במרשתת,
כמו ברחוב ,רק הימנעות מכניסה למרחב הזה יכולה למנוע את ההיחשפות להטרדה ,שכ
התכני המטרידי נמצאי בכל המרחב המקוו .א משמעותה של ההטרדה המינית היא
שהיא כופה על המוטרדת סטריאוטיפי נשיי ,אשר פוגעי בה ומערערי את שלוותה ,כפי
שמנסחת זאת קמיר 49,אזי אי ספק שהגלישה במרשתת מהווה לא אחת הטרדה מינית של
נשי.
החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח– ,1998קובע בסעי )3א() (5את החלופה
החמישית להטרדה מינית" :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאד ביחס למינו או
למיניותו ,לרבות נטייתו המינית" .ביטויי העוינות ,הזלזול ,הבוז והשנאה כלפי נשי בשל
היות נשי ,אשר כוללי ג תכני פורנוגרפיי אלימי ומשפילי כלפי נשי ,עוני,
כמדומה ,על ההגדרה של "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאד ביחס למינו".
הגודש של חומרי מיזוגיניי בעלי אופי מיני מגבילה את תנועת הנשי במרחב הרשת,
ממש כש שההטרדות ברחוב מגבילות את תנועת של הנשי במרחב הפיזי 50.בית
המשפט העליו קבע ,בפרשת · ,¯˘‡ Ôכי הטרדה מינית אינה חייבת להיות מופנית כלפי
אד מסוי ,אלא יכולה להיות ג "הטרדה סביבתית" ולהתבטא ביצירת סביבה עוינת51.
"התנהגות יוצרת סביבה עויינת א היא מעכירה את האווירה ,משבשת את היחסי ומפריעה
לתפקוד התקי במקו העבודה או הלימודי 52".זה המצב ,למשל" ,כאשר מנהל מחלקה
_____________________________________

47
48
49
50
51
52

דפנה למיש ,רבקה ריב"ק ורות אלוני "ילדי ישראלי גולשי באינטרנט :מפאניקה מוסרית
להורות אחראית"  ˙ÂÓ‚Óמו  .(2009) 152–151 ,137המחקר מלמד כי המרשתת מהווה מקור
מרכזי להיחשפות לפורנוגרפיה בהשוואה לכל מדיו אחר ובכל קבוצתגיל.
ראו Cynthia G. Bowman, Street Harassment and the Informal Ghettoization of Women,
).106 HARV. L. REV. 517 (1993
אורית קמיר "איזו מי הטרדה :הא הטרדה מינית היא פגיעה בשוויו או בכבוד האד ?"
 ÌÈËÙ˘Óכט .(1998) 355 ,317
ראו  ,Bowmanלעיל ה"ש  ,48בעמ' .539
עש"מ  ,¯˘‡ Ô· ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 6713/96פ"ד נב).(1998) 650 (1
ש  ,בעמ' .683
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מחלקה תולה על קירות החדרי במחלקה תמונות פורנוגרפיות ,או כאשר מרצה נוהג לנבל
את פיו ,במהל הרצאותיו ,בביטויי גסי שיש בה כדי להשפיל נשי" 53.ביתהמשפט
העליו שב ואישר כי התנהגות כזו מהווה הטרדה מינית ג א היא אינה מופנית במישרי
כלפי אד מסוי 54.למקצת מ הנשי המרשתת היא ג סביבת העבודה שלה ,ובמקרי
העברה של הטרדה מינית מסוג
אלה ,ג עלפי המשפט האמריקאי ,התנהגות זו מכוננת את ֵ
"סביבת עבודה עוינת"55.
הטרדה מינית פוגעת בנשי בכ שהיא כופה עליה סטריאוטיפי נשיי של נחיתות
וחולשה ,ומנציחה את דימוי כאובייקטי מיניי .מסרי אלה ,אשר מכונני ומקבעי
דימויי שליליי ביחס לנשי ,מקבלי באמצעות המרשתת תהודה שאי דומה לה באמצעי
התקשורת האחרי .באפשרויות הגלומות במרשתת להפצת מסרי בהיקפי חסרי תקדי,
באופ מיידי וג לאור זמ ,טמו פוטנציאל לחולל שינויי בתפיסות החברתיות שלנו.
שיח האונס שמתפתח ברשת מגלה כי ייתכ שתהלי שינוי זה כבר מצוי בעיצומו.

עברת האונס ברשת
ב .הבניה חדשהישנה של ֵ
ÒÂ‡‰ ÒÂ˙ÈÓ .1
אחת התוצאות של התעמולה האנטינשית ברשת – ובהבעת ג אחד מערוצי הפעולה של
כעברה שהינה בעיקרה תוצאה של
עברת האונס ֵ
תעמולה זו – היא ההבניה מחדש של ֵ


התנהגותה ואישיותה של האישה ,ואשר בדר כלל אינה אלא עלילת שווא שטפלה האישה.
עד העשורי האחרוני של המאה הקודמת נתפסה בדרכלל אישה שנאנסה כאחראית
למעשה שבוצע בה ,בי משו שלא נמנעה מ הסיטואציה המסוכנת – למשל ,הסתובבה
בשעות הלילה ללא ליווי גברי או ישבה לבדה בפאב או שתתה לשוכרה או נסעה בטרמפ או
_____________________________________

53
54

55

ש .
ראו ,למשל ,עש"מ ) ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ' ¯„Ó 2203/05פורס בנבו ;(21.7.2005 ,עש"מ
 ,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ' È˜Ò·ÂÏ„ÂÙ 5771/01פ"ד נו) .(2001) 463 (1שני פסקיהדי זמיני
באתר נציבות שירות המדינה ,בכתובת www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/
.Units/Woman/HtradaRulings
מסווגי הטרדה מינית בעבודה לשתי צורות של הטרדה :הטרדה מינית
במשפט האמריקאי ַ
מסוג "סביבה עוינת" ) (hostile environmentוהטרדה מינית מסוג "זה תמורת זה" ) quid pro
 .(quoהטרדה מינית מסוג "סביבה עוינת" היא התנהגות היוצרת סביבת עבודה שמשפילה
ומבזה את האישה כאישה ,בכ שהיא חושפת אותה לדיבורי או למעשי בעלי אופי מיני.
הטרדה מינית מסוג "זה תמורת זה" מתרחשת כאשר מעסיק או ממונה מת ֶנה את המש
עבודתה של העובדת או את הזדמנויות הקידו שלה בקבלת טובותהנאה מינית ממנה .ראו
CATHERINE A. MACKINNON, SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN: A CASE OF SEX
).DISCRIMINATION (1979
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נענתה להזמנתו של גבר לבלות עימו – ובי משו שהייתה פרובוקטיבית ופתיינית בלבושה
או בהתנהגותה ,ובעצ "הזמינה את זה" .לחלופי ,ההנחה הייתה שלא היה אונס ,וכי
האישה משקרת.
בעשורי האחרוני התחולל שינוי ביחס החברתיהמשפטי לאונס ,אשר בא לידי ביטוי
במגמה של העברת האחריות לאונס מ הקורב אל התוק ובהדגשת האוטונומיה של
בעברת האונס ,דהיינו ,בהכרה בזכותה של האישה להחליט ע מי ומתי
האישה כער המוג ֵ
לקיי יחסי מי ,ובעיקר בזכותה לסרב ליחסי מי ,ג א התנהגותה נתפסה כמתירנית
וכמזמינה .שינוי זה הוא אחד ההישגי של התנועה הפמיניסטית בכלל ושל הפמיניז
המשפטי בפרט ,אול השיח המקוו מדגי היטב עד כמה שינוי זה לא הופנ עלידי כל
שדרות החברה ,ועד כמה הוא עלול להיות ארעי ושברירי .כל הדעות הקדומות בנוגע לאונס,
שביקשו להטיל את האחריות לפשע על האישה ,ואשר היה נדמה כי זה כבר עברו מ
העול ,שבות במרשתת אל קדמת הבמה .שוב עולות התייחסויות לגבי אופ לבושה של
הנאנסת ,התנהגותה או דיבורה ,ונשאלת השאלה א היא לא גרמה לעוררותו של האנס
באופ המעניק הצדקה למעשה האונס; שוב נטע כי ה"לא" של האישה אינו באמת "לא"
בנסיבות שבה בילתה ביחידות ע הגבר או פלירטטה איתו ,ושוב מרימה את ראשה
המכוער האמונה המיזוגינית שנשי ה שקרניות מטבע ונוהגות לטפול על הגברי
האשמותשווא בגי אונס.
אמונות אלה ,המכונות בספרות "מיתוס האונס" ) 56,(rape mythנועדו להבטיח לגברי
גישה חופשית לגופ של נשי ג ללא הסכמת ,ובמיוחד לגופ של אות נשי שהפרו את
הקוד הפטריארכלי של התנהגות נשית "צנועה" ותואמנית )קונפורמית( .כ האיו באונס
משמש אמצעי לפיקוח חברתי על הנשי ,למע "ֵידעו את מקומ" ויתנהגו כפי שדורשי
ומצפי מה .עלפי מערכת אמונות זו ,אישה שמבלה לבדה בבר ,מפלרטטת ע גברי או
מסתובבת בגפה בשעת לילה מאוחרת היא אישה ש"מזמינה את זה" .כ האונס נהפ לעונש
על התנהגות נשית לאממושמעת .הקשר בי עמדות שמרניות ומסורתיות לגבי תפקידי המי
לבי עמדות הטוענות לאחריותה של האישה לאונס )ובי אלה לבי ההסתברות להתנהגות
מינית אלימה כלפי נשי( תועד במחקרי שוני 57.אותו קוד תרבותי שהגבר יונק ממנו את
זכויותהיתר שלו הוא שמעניק לאמונות המסולפות עלאודות האונס את תקפות.
_____________________________________

56
57

Martha R. Burt, Cultural Myths and Supports for Rape, 38 J. PERS. SOC. PSYCHOL. 217
).(1980
ראו ,למשלGordon B. Forbes, Leah E. Adams-Curtis & Kay B. White, First- and :
Second-Generation Measures of Sexism, Rape Myths and Related Beliefs, and Hostility
Toward Women, 10 VIOLENCE AGAINST WOMEN 236 (2004); Kathryn M. Ryan, Further
Evidence for a Cognitive Component of Rape, 9 AGGRESS. & VIOLENT BEHAV. 579
(2004); Kimberly A. Lonsway & Louise F. Fitzgerald, Rape Myths: In Review, 18
).PSYCHOL. WOMEN Q. 133 (1994
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התגוביות המופיעות באתרי החדשות מתחת לידיעות על אונס משקפות את מערכת
האמונות והערכי הזאת .השיח הוא שיח פטריארכלי ,מיזוגיני ,עמוס דעות קדומות
ואמונות מופרכות עלאודות אונס .בחלק ניכר מהתגוביות האונס מוכחש ,וזאת מבלי
שלמגיבי יש ידיעה כלשהי על עובדות המקרה מעבר למה שמצוי בתלונה על האונס כפי
שדוחה למשטרה או מעבר לכתוב בכתב האישו או בפסקהדי .כ ,למשל ,פוסק פלוני כי
"הוא לא אנס ואני יודע את זה] [.בית המשפט שלנו משוחד ושונא דתיי ולכ האשימו
אותו" 58,אלמוני יודע בוודאות כי "לא היה שו דבר כזה] [.זה היא רצתה את זה59"...
ואילו שלישי חור" :אונס במש חצי שנה????? אי כזה דבר 60"!...לחלופי ,כאשר
התרחשותו של האונס אינה מוכחשת ,נתפס האונס כתולדה הכרחית ובלתינמנעת של
התנהגות האישה" :הנשי אשמות בלבד";" 61מחיר הפריצות של הדור הקלוקל .במקו
להיות בבית ע המשפחה יוצאת לזוהמה" 62.תגוביות אחרות משלבות את הכחשת האונס
ע הצדקתו..." :אני מכיר ילדות כאלה! ואני לא אתפלא א אגלה שאנסו אות ,ה דורשות
את זה! ואז הולכות ומתלוננות!!!";" 63לא אנסו אותה אולי היא אנסה אות מגיע לה מה
שקרה לה" 64.זוהי הגרסה העברית המשופרת למימרה האירונית“It never happened, and :
”65.what’s more, [she] deserved it

ÒÂ‡ ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ˙ÂÈ·Â‚˙ È·‚Ï ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ‡ˆÓÓ .2
במטרה לאתר ולזהות את העמדות העולות משיח האונס במרשתת ,נסקרו התגוביות בכל
הכתבות שדיווחו על אונס נשי בחודש ינואר  2011באתרי החדשות המובילי – וואלה,
 ynetו .nrgבסהכל נמצאו  62כתבות שדיווחו על אונס אישה/נשי עלידי גבר/י,
וביחס אליה נכתבו  4,854תגוביות .הממצא העולה מסקירת התגוביות הוא בולטות של
_____________________________________

58
59
60
61
62
63
64
65

טובה דדו "בבית הכנסת לא דיברו ע משה קצב' :היה מבי'"  ,1.1.2011 ynetתגובית מס'
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4007444,00.html ,29
מערכת וואלה "חשוד באונס הנערה בי  :היא פנתה אליי בפייסבוק" ,27.1.2011 ‰Ï‡ÂÂ
תגובית מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1785829 ,12
רענ ב צור "חשד :צעירי אנסו בת  12שפגשו בפייסבוק"  ,5.1.2011 ynetתגובית מס' ,25
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4009190,00.html
אלי סניור "כחודשיי וחצי אחרי :האנס שב למועדו ונעצר"  ,5.1.2011 ynetתגובית מס' ,36
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4009191,00.html
אריאל נוי "חשד :אנסו צעירה מחוסרת הכרה במסיבת סילבסטר"  ,1.1.2011 ‰Ï‡ÂÂתגובית
מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1774683 ,30
איילה חננאל "החשוד באונס בת ה – 12סוכ סמוי של המשטרה"  ,5.1.2011 ‰Ï‡ÂÂתגובית
מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1776414 ,55
רענ ב צור "אונס בת ה :12הסוכ שוחרר בהסכמת המשטרה"  ,6.1.2011 ynetתגובית מס'
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4010140,00.html ,23
סלוג צבאי פופולרי ,המצוטט אצל.DEBORAH RHODE, JUSTICE AND GENDER 245 (1989) :
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התגוביות המביעות עוינות לנאנסות ,המאשימות אות בהתרחשות האונס או המכחישות את
קיומו של האונס .מספר של תגוביות אלה משתווה כמעט למספר של התגוביות המביעות
תמיכה בנאנסות ודאגה לגורל 25.9% .מ התגוביות מביעות זעזוע מ האונס ,חמלה על
הנאנסות ,גינוי של האנסי ,דאגה לגורלנו כחברה שהאלימות המינית גואה בה ,רצו
בענישה מחמירה על האלימות המינית וכיוצא באלה .מאיד גיסא 19.4% ,מ התגוביות
משקפות איאמו בנאנסת ובנשי בכלל ,הכחשה של האונס או השלכת האשמה על
הנאנסת ועל נשי בכלל .שאר המגיבי עסוקי בהתכתשות על סוגיות שונות ומשונות,
כגו באיזה מגזר מקרי האונס שכיחי יותר ,א הטלוויזיה או המרשתת מעודדות אונס ,א
ערבי שאונסי יהודיות מבצעי פשע לאומני או מיני ,וכיוצא בה נושאי אשר לעיתי
קשורי באופ עקי לפרשה הנדונה ולעיתי אינ קשורי אליה כלל.

ג א מביאי בחשבו שייתכ כי מגיבי אחדי כתבו יותר מתגובית אחת ,ועל כ
התגוביות אינ משקפות נאמנה את עמדות הכותבי ,העובדה שלעמדה הרואה בנאנסת את
האחראית לאונס יש %ולטת כה רבה בתגוביות שנסקרו עומדת עדיי בעינה ,ותופעה זו
עקבית ונשמרת בשלושת האתרי שנצפו.
ÒÂ‡ ¯·„· ˙Â·˙Î ÏÚ ˙ÂÈ·Â‚˙‰ ÔÓ ˙ÂÙ˜˙˘Ó‰ ÒÂ‡Ï ÒÁÈ· ˙Â„ÓÚ‰ :1 ‰Ï·Ë
˙Â˘„Á‰ È¯˙‡· ˙ÂÓÒ¯Ù˙Ó‰
ÏÚ ˙ÂÈ·Â‚˙‰ ¯ÙÒÓ
„ÒÂ‡ ¯·„· ÌÈÁÂÂÈ
ynet

וואלה

nrg

סה"כ

2,862
1,780
212
4,854

˙‡ ˙ÂÙ˜˘Ó˘ ˙ÂÈ·Â‚˙‰
ÒÂ‡‰ ÒÂ˙ÈÓ
באחוזי
N
16.35
468
24.9
425
22.2
47
19.4
940

˙Â‡Ë·Ó˘ ˙ÂÈ·Â‚˙‰
˙˙ÂÂÏ˙Ó· ‰ÎÈÓ
באחוזי
N
22.3
641
32.1
571
19.8
42
25.9
1,254

אל מול סיפורי קשי של אונס ,בי שאושרו עלידי ביתהמשפט ובי שהיו עדיי
בגדר כתב אישו או תלונה בלבד ,תגובותיה של הגולשי ה בלתינסבלות מבחינת
הנאנסות .לדוגמה ,מתו  59תגוביות על ידיעה בדבר ילדה בת אחתעשרה שהתלוננה כי
נאנסה 28 ,תגוביות היו עוינות לילדה ,ורק  11תגוביות הפגינו כלפיה אמפתיה ,חמלה
ותמיכה .העובדות שהופיעו בכתבה ,שהסתמכה על כתב האישו ,היו שהנאש יז את
ההיכרות ע הילדה ,ומשנענתה לפניותיו ונפגשה עימו ,אנס אותה פעמיי ,בשתי פגישות
שונות .בהתבסס על דיווח זה הפנו התגובני אצבע מאשימה לא אל האנס ,אשר לא נרתע
מלבצע את זממו בילדה קטנה ,אלא דווקא אל הילדה ,על שהייתה טיפשה דייה להיפגש ע
הנאש פע שנייה לאחר שכבר נאנסה עלידיו .כמוכ הופנתה ההאשמה אל הוריה של
הילדה ,אשר כשלו בשמירה עליה ,ואל הנשי בכלל:

515
10/21/2013 11:09:00 AM .docÈ·‚z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\09-

משפט וממשל טו תשע"ג

עירית נגבי

"זה החינו שניכשל של החילוני .דור נאנס ,הפקרות ההורי";
"בלי להקל בכ ,מה עושה ילדה בת  11ע אד זר במכונית?";
"הורי זבל .חינו על הפני .לא היגעת?";
"בת  11לבד כבר מחפשת";
"הערבוש לא אש ,פשוט בנות ישראל מקטנות כבר נהיות ייצאניות
חובבות";
"הילדה מטומטמת וג ההורי שלה";
"להעמיד לדי הוריה ואת העובדת הסוציאלית שטיפלה בה";
"שיסרסו נשי פדופיליות בעקירת רח ...מדובר בס הכל בנערה ששכבה
מרצונה ע הגבר;"...
"להחמיר בעונש בפרט של נשי המתעללות בקטיני ואונסי אות...
נשי אלו הרסו כל חלקה טובה] [.מה הפלא שנערי גדלי להיות
עברייני"66.
שוו בנפשכ מה הרגישה אותה ילדה קטנה בת אחתעשרה שנאנסה א חלילה עלה בדעתה
לגלוש ולחפש מעט ניחומי מהגולשי על האירועי המזעזעי שעברה.
בעבר היה מקובל לכנות את המפגש של נאנסת ע מערכת אכיפת החוק "אונס שני",
בשל היחס העוי והמאשי של נציגי המערכת כלפי הנאנסת ,ובשל החקירה הפולשנית
וחסרת הרגישות עלידי חוקרי המשטרה ,ובעיקר עלידי הסנגורי של הנאשמי 67.למ
שנות השמוני של המאה הקודמת השתפר מאוד היחס אל הנאנסת מצד רשויות החוק,
והסנגורי כבר אינ רשאי לתחקר אותה על עברה המיני ולהציגה כמופקרת 68.אול
באמצעות המרשתת מוצגת כיו גרסה חדשה ,ואכזרית יותר ,של "אונס שני" – זה הנעשה
עלידי התגובני.

במקרה אחר ,של ילדה בת ארבע עשרה שהתלוננה על אונס ,דיווחה המשטרה על ראיות
התומכות בגרסתה ,אול התגובני קיבלו את סיפורה בנאו שטנה אופייני:
_____________________________________

66
67
68

גלעד גרוסמ "אישו  :תושב סילווא התחזה ל'עמיר' – ואנס בת ,25.1.2011 ‰Ï‡ÂÂ "11
תגוביות מס'  29 ,22 ,21 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3ו.news.walla.co.il/?w=/10/1784557 ,45
ראו ,למשלLYNDA L. HOLMSTORM & ANN W. BURGESS, THE VICTIM OF RAPE: :
INSTITUTIONAL REACTION 163–164 (1978); LORENNE CLARK & DEBRA LEWIS, RAPE: THE
).PRICE OF COERCIVE SEXUALITY 25 (1977

ס' 2א לחוק לתיקו סדרי הדי )חקירת עדי ( )תיקו מס'  ,(1התשמ"ח– ,1988ס"ח .1246
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"למה מאמיני לכל ילדה קטנה שמתלוננת? פשוט בזיו] [,לנו הגברי אי
מילה? מדינה מטומטמת] [,מי ה בכלל כל הנשי היפות נפש האלו? כ
היה בחקירה של מאבטח הרמטכל] [,כ היה בתיק קצב .מאמיני לנשי
למה?? ...איכס גועל נפש .מישהו יודע כמה נשי יש שה שקרניות
ומפגרות שדורשות צומי? אני בטוח שהרבה גברי יושבי בכלה לחינ ורק
בגלל ציצי .זה בדוק ...נשי זה שק של נחשי69".
אכ ,ייתכ שהמגיב לעיל אינו אלא נער מבולבל ,א ספק א יש בכ נחמה .האפשרות
שכבר בגיל צעיר הנערי )והנערות( לומדי להאשי את הנאנסת בפשע שבוצע בה,
ולהתייחס אל נשי באופ כה גס ולאאנושי ,הינה מדאיגה ביותר .יתר על כ ,מבחינת
הנאנסת אי חשיבות לגיל המגיבי .כאשר כשליש מ המגיבי ) 7מתו  (22נוקטי כלפיה
עמדה עוינת ,חשדנית ומאשימה ,קיי סיכוי רב שהיא תפני את האשמה .בעוד הציפייה
הטבעית ביותר שלה היא לקבל מ המגיבי אהבה ,אמפתיה והשתתפות בצערה ,כפי
שמצפה כל מי שאירע לו אסו ,התגובות שהיא מקבלת במרשתת מלמדות אותה כי אסו
מהסוג שהיא חוותה מעורר עוינות ודחייה כלפיה ,וגוזר עליה בדידות והרחקה .ממש כמו
במדינות החשוכות ביותר ,שבה הנאנסות ה הנושאות בעונש על האונס ,ג באתרי
החדשות אצלנו אסונ של הנאנסות נזק לחובת.

ילדה נוספת ,בת ארבעעשרה ,שהתלוננה כי נאנסה במש שנה תמימה על ידי שלושה
מבני כיתתה ,ובשל איומיה כלפיה חששה להתלונ במשטרה ,ספגה ג היא ביקורת עוינת
מצד שליש כמעט מהמגיבי ) 9מתו  ,(31שהסבירו כי היא רצתה את זה ,הזמינה את זה,
נהנתה מזה או יזמה את זה .עלפי התגובני ,ג ילדה זו ,כמו נאנסות רבות אחרות ,רצתה
בעצ את המגע המיני ,והאשמי האמיתיי במצבה אינ הנערי שכפו עליה את המגע
המיני ,אלא דווקא הפמיניסטיות שהגדירו את המגע המיני הכפוי כאונס.
"שדולות הנשי באר ירדו מהפסי .הצליחו לעוות לציבור את המושגי
והכל על רקע האינטרסי הכלכליי שלה] [.ה חולבות את המדינה
והאינטרס שלה להפו כל אירוע לאונס .כל נער ששוכב ע בת כיתתו
לאנס .כל קבוצת נערי השוכבי ע נערה לאנסי קבוצתיי ...להתחיל
להעי בבעיטה בתחת את כל הפמניסטיות ההורסות לנערי ולנערות רבות
את החיי .אילמלא ה הייתה נותרת חוויייה שאינה מתורגמת ומפורשנת
כניצול .ה הפכו פרשניות לבעילות70".
_____________________________________

69
70

יואב זיתו "בת  14התלוננה :שומר באתר בנייה אנס אותי"  ,11.1.2011 ynetתגובית מס' ,1
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4012311,00.html
איילה חננאל "פרקליט הנערי החשודי באונס :הקטינה יזמה הכל" ,27.1.2011 ‰Ï‡ÂÂ
תגובית מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1785688 ,23
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גיל הצעיר של הנאנסות אי בו כדי לרכ ,ול במעט ,את עוינות של התגובני .רוב
הנאנסות מעוררות תגובות דומות של עוינות והכחשה.
הסובלנות החברתית לאלימות מינית כלפי נשי ,כפי שהיא משתקפת מ התגוביות,
נשענת על ארבעה אדני :הבחנה בי אונס "אמיתי" לבי מצבי אחרי של כפייה מינית
שאינ נתפסי כאונס; איאמו בנאנסות ובנשי בכלל; השלכת האחריות לאונס על
הנאנסות ועל נשי בכלל; והפעלת סטנדרט כפול כלפי גברי ונשי ביחס להתנהגות
בכלל וביחס להתנהגות המינית בפרט.

"È˙ÈÓ‡" ÒÂ‡ .3
ההתייחסות לאונס נשי ,כפי שהיא משתקפת מ התגוביות ,נשלטת עדיי במידה רבה על
ידי ההבחנה בי "אונס אמיתי" ) (real rapeלבי "אונס שגרתי" ) ,(simple rapeכהגדרתה של
סוז אסטרי 71.עלפי הסטריאוטיפ" ,אונס אמיתי" הוא מגע מיני שנכפה על נאנסת
באלימות ובכוח עלידי גבר זר ,תו שהנאנסת נאבקת בו .הנאנסת היא אישה "מהוגנת",
אשר לא הייתה לה כל תרומה להתרחשות האונס בהתנהגות לאזהירה או "לאצנועה";
ואילו האנס הוא זר ו"אחר" ,הוא משתיי למיעוט אתני או גזעי ,הוא במעמד חברתיכלכלי
נמו ,הוא אלכוהוליסט ,נרקומ ,דררחוב וכיוצא בזה .לסיווגו של אירוע האונס כ"אונס
אמיתי" תורמי משתני נוספי ,כגו דיווח מיידי על האונס ,התרחשות האונס במרחב
הציבורי ובמקו שבו הנאנסת לא יכלה להימנע מ ההיחשפות לסיכו ,או סימני חבלות
ופציעות על גופה של המתלוננת או לכלהפחות בגדי קרועי.
נכ<ה על האישה
ההתייחסות ל"אונס אמיתי" היא כאל הפשע האבטיפוסי .אבל א ָ
מגע מיני לא בהתא לפרדיגמה הנ"ל ,אי הוא נתפס כאונס .כאשר האנס הוא גבר נורמטיבי
והוא מוכר לנאנסת ,וכאשר האונס מתרחש במרחב המוג של הבית )ולא בסמטה חשוכה או
הדבקות בהבחנה
באפלולית של חדר מדרגות( ,הכפייה המינית אינה נתפסת כאונסֵ .
האנכרוניסטית הזאת בי אונס "אמיתי" לבי אונס "לאאמיתי" ,כפי שהיא באה לידי ביטוי
בתגוביות ,משמרת את ה<גיעת הנשית ,ומנציחה את הנורמות שאפשרו לגברי לחמוס את
גופ של נשי מבלי לשל על כ כל מחיר .התפיסה שעלפיה כפייה מינית מותרת בנסיבות
מסוימות )כאשר הגבר מוכר לנאנסת ,כאשר הדבר מתרחש בתו ביתה או בתו ביתו ,כאשר
הנאנסת אינה נתפסת כאישה "מהוגנת" וכיוצא באלה( מוצאת את ביטויה שוב ושוב במרחב
הפטריארכלי של הרשת:

_____________________________________

71

).SUZAN ESTRICH, REAL RAPE (1987
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"האשמה פה היא על שני הצדדי ...זה לא שהיא הלכה לבד בסמטה
חשוכה ונאנסה ע"י גבר ע סכי";72
"א היא התמזמזה אית במש הערב אז ה לא אשמי ...היא האשמה
היחידה פה";73
"א מגיעה בחורה למשטרה א סימני אלימות קשי או סימני מאבק
ומודיעה שאנסו אותה ונמצאי עליה סימני זרע ...אז זהו אונס! בכל שאר
המקרי יש לשלוח אותה ]ה[ביתה שתלמד לא להזדיי ולנקו!";74
"יש הבדל בי מצב שבו ילדה בת  12מותקפת באמצע הרחוב ע"י חבורת
בריוני שאונסי אותה בכוח ובאכזריות לבי מצב שבו ילדה בת  12שוכבת
ע נערי מרצונה החופשי ...במקרה השני לא יקרה לה שו דבר ,אפילו א
היא לא כול כ מבינה את משמעות המעשי שלה75."...

‡ÂÂ˘-˙ÂÂÏ˙ Ï˘ ÒÂ˙ÈÓ‰ – ÌÈ˘· ÔÂÓ‡-È‡ .4
אחת האמונות הרווחות ביותר בנוגע לאונס היא האמונה בדבר שכיחות הגבוהה של
תלונותשווא בתחו זה .איהאמו באישה המתלוננת על אונס מעוג ,בי היתר ,בתפיסה
הפטריארכלית שעלפיה קיו יחסי מי לא במסגרת נישואי הוא מעשה מגונה מבחינת
האישה עד כדי כ שהיא לא תבחל בשו אמצעי ,כולל תלונתשווא ,כדי לטשטש את
עקבות המעשה 76.מקור אחר לאמונה בנוגע לשכיחות של תלונותהשווא הוא
הסטריאוטיפי המיזוגיניי המציירי את האישה כיצור ערמומי ושוחר רע ,העושה שימוש
בתלונותשווא נגד גברי כדי לנקו בה או כדי לסחוט טובותהנאה שונות 77.במרשתת
_____________________________________

72
73
74
75
76

77

אריאל נוי "חשד :אנסו צעירה מחוסרת הכרה במסיבת סילבסטר"  ,1.1.2011 ‰Ï‡ÂÂתגובית
מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1774683 ,105
ש  ,תגובית מס' .38
יוסי אלי "חשד 3 :נערי אנסו בת כיתת ואיימו להפי תמונות"  ,27.1.2011 nrgתגובית מס'
.www.nrg.co.il/online/1/ART2/205/214.html ,33
איילה חננאל "המשטרה נעדרה מדיו – החשוד באונס הילדה שוחרר" ,7.1.2012 ‰Ï‡ÂÂ
תגובית מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1777066 ,57
ראו ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ıÈ·Â·Â˜ÚÈ 125/50פ"ד ו):(1952) 542 ,514 (1
"מ המפורסמות הוא כי במקו שנדונה האשמה של עבירה מינית ,רואי את המתלוננת ,קרב
העבירה ,בבחינת אד שהוא חשוד על השבועה ואי סומכי  ,איפוא ,על דברי עדותה ...הטע
לכ הוא :חזקה על המתלוננת ,שבראש וראשונה חתרה להג על כבודה ומ הדי איפוא,
לנקוט זהירות יתרה לגבי דבריה ולא לראות כאמת."...
ראו ע"א  ,ÈÂÓÏ‡ ' ˙ÈÂÏÙ 69/75פ"ד לא)" :(1976) 205 ,203 (1כ נת השופט המלומד את
דעתו על כ שלפניו עניי מיני שבו תיתכנה תלונות ממניעי שוני ומשוני  ...א מתו דמיו
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אפשר לחזור על השקר הזה שוב ושוב ,עד אשר הוא נהפ למעי עובדה חברתית שהכל
"יודעי" אותה:
"אי כמעט מקרי אונס] [,בקושי  ...10%זו האמת .חבל להתווכח ע
עובדות .הילדה מנסה להג על שמה הרע] [,לכ היא העלילה";78
"בהערכה גסה ,קצת פחות ממחצית התלונות ה תלונות שוא ,בעידוד עורכי
די מהסוג הנבזה ביותר ,ומשמשות ככלי סטנדרטי בידי נשי במאבק
גירושי";79
" 90%תלונות שווא של נשי! ...הגידול בתלונות מייצג בעצ את הגידול
בעוולות נגד גברי"80.
כמו ברפלקס מותנה ,כל אימת שיש דיווח על אונס ,מבלי להתחשב בגיל הנאנסת או
באכזריות שבה בוצע האונס ,תמיד תופיע מאיש מקהלת השנאה ע דיווחי סטטיסטיי
מצוצי מ האצבע על שיעור תלונותהשווא ,ותסביר כי בעצ הכל המצאה של הקורב וכי
היאהיא הפושעת האמיתית .הסיבות לאותו "שקר" שלה ,עלפי התגובני ,ה רבות
ומגונות:
"יש מליווו בחורות שסת מפחדות מהש שיצא לה אז ה אומרות
'אונס' ודופקות חיי של ילדי קטני!!!!!!!!";81
"בבלללת אחד גדול .שיבדקו א זה על רקע רומנטי? אהבה נכזבת? סיכסו
כספי ?.נקמה על בגידה? מיליו סיבות יש לנשי ונחשי להכיש היו......
ולבדוק א היא מתלוננת סידרתית ...אולי תופתעו??????";82
_____________________________________
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חולני או מתו קנאה או מניע של נקמה ".כ ראו – Glanville Williams, Corroboration
Sexual Cases, 1962 CRIM. L. REV. 662: “sexual cases are particularly subject to the
danger of deliberately false charges, resulting from sexual neurosis, phantasy, jealousy,
spite, or simply a girl’s refusal to admit that she consented to the act of which she is now
”.ashamed
רענ ב צור "נאצות בפייסבוק לילדה מפרשת האונס' :מגיע ל'"  ,10.1.2011 ynetהתגובית
השלישית בדיו מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4011194,00.html ,105
עומרי אפרי "יותר נשי מתלוננות על אלימות :עלייה של  ,21.11.2011 ynet "16%תגובית
מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4150778,00.html ,1

ש  ,תגובית מס' .4
מערכת וואלה "חשוד באונס הנערה בי  :היא פנתה אליי בפייסבוק" ,27.1.2011 ‰Ï‡ÂÂ
תגובית מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1785829 ,21
חגי עינב וחס שעלא "חשד :אנס טרמפיסטית ונטש אותה בחורשה בצפו" ,3.1.2011 ynet
תגובית מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4008055,00.html ,83
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"תרבות התלונות הפכה למחלה ...מגפת תלונות השווא כמכשיר ניגוח
למעשה נקמה נגד גברי";83
"ילדה בת  12יכולה לבדות סיפור כזה כי לא הסיעו אותה הביתה"84.

"...כל ילדה שהייתה נכנסת להריו הייתה אומרת לאמא שלה שזה
מאונס!";85
ג במקרה שבו לא היה כל ספק לגבי עצ האונס ,ולדברי המשטרה היה זה אחד המקרי
הקשי ביותר של התעללות בנאנסת 86,תויגה הנאנסת עלידי תגובני כשקרנית וכמעלילה
עלילותשווא על גברי ,וזאת משו שטעתה בזיהוי האנס" :זה רק מוכיח כמה הבחורות
כא שקרניות ולא אמינות ...יש לצעיר הזה מזל גדול שדגימת די א איי התאימה למי]ש[הו
אחר] [,אחרת הוא היה יושב שלא עוול בכפו בגלל ילדה שחיפשה רק קורב שיישב בכלא
בשביל לנקות את המצפו שלה והצביע על סת אחד ברחוב" 87.באותו מקרה נלקחה
הנערה מייד אחרי האונס לסריקות ע השוטרי בחיפוש אחר החשוד ,ובעודה המומה
ומבולבלת ,חבולה וכואבת ,הצביעה על גבר שדמה לאנס האמיתי )שלבסו נמצא( .למרות
הנסיבות הללו ,מבחינת התגוב שלעיל היא זו ש"חיפשה קורב" "בשביל לנקות את
המצפו" .עוד ועוד תגוביות באותה רוח מכנות את תלונתה של הנאנסת "תלונתשווא",
מאשימות בכ את ארגוני הנשי ,ומציעות לחזור לימי שבה לא היה אפשר להרשיע
באונס ללא עדות מסייעת88.
איהאמו כלפי קורבנות אונס אינו מצטמצ רק למקרי שבה המשפט לא התקיי
עדיי והתלונה טר הכחה .ג כאשר ביתהמשפט הביע אמו מלא בגרסת המתלוננת
והרשיע את הנאש ,ג אז התגובני מסרבי לתת אמו בקורב .כ ,דיווח מזעזע במיוחד
על גבר מבוגר שהורשע בהתעללות פיזית ומינית קשה ביותר בילדה בת שלושעשרה
ובהפיכתה לשפחתמי שלו במש שנתיי ,עד אשר הצליחה להימלט ממנו ,זוכה בתגובה
של איאמו פסקני ונחר" :לא מאמינה לה .האומלל הול לשבת בבית הסוהר וזה לשווא.
_____________________________________
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רענ ב צור "חשד :ליד בתו ,האב אנס את חברתה בת ה ,17.1.2011 ynet "12התגובית
השלישית בדיו מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4014524,00.html ,62
ש  ,התגובית השלישית בדיו מס' .1
עומרי אפרי ויאיר אלטמ "אב לחשוד באונס בירושלי  :הנערה קינאה ואיימה" ynet
 ,28.1.2011תגובית מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4020139,00.html ,50
ראו את דבריו של ניצבמשנה יור אוחיו וכ את תיאור האונס בכתבתו של נתיב נחמני "ב
 25נאש בביצוע מעשה סדו בצעירה" www.nrg.co.il/online/1/ 13.1.2011 nrg
.ART2/200/212.html
אבי אשכנזי "זיהתה את האנס – הדיאאי קבע אחרת"  ,5.1.2011 nrgתגובית מס' ,2
.www.nrg.co.il/online/1/ART2/197/160.html
ש  ,תגוביות מס'  6 ,5 ,3ו.9
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תלונות שווא!!!" 89למע הסר ספק ,לא היה בכתבה דבר היכול לרמז על קשיי או סתירות
בגרסתה של הילדה ,או על תהיות כלשה שהתעוררו בקרב השופטי .איהאמו כלפי
המקרה שדוח נובע ככל הנראה מגישה כללית כלפי אירועי אונס ,המתכחשת לעצ קיומה
של תופעת האונס ,ולא מהתייחסות ספציפית לאירוע המדוח .ההתכחשות לקיומה של
התופעה או מזעורה ,והטלת האשמה על נשי שקרניות או פתייניות ,מגלמות מגמה בקרב
התגובני לשוב לימי שבה האשמה והבושה היו מנתחלקה של הנאנסת ,ולא של האנס.
מגמה זו באה לידי ביטוי ג בתגוביות שנועדו להשתיק כל דיו על אונס באמצעות
אמירות כגו "האירוע עדיי נחקר"" ,כל אד בחזקת זכאי עד שתוכח אשמתו"..." ,הבנאד
אפילו לא הורשע" ,"...ישר קופצי ,עוד לא הוכח כלו" "...חבורת פשיסטי – אי אפילו
כ .אישו עדיי" 90.אמירות אלה ודומות לה מופיעות כל אימת שדיווח על אונס מעורר
תגובות של גינוי וזעזוע .המגני את האונס מואשמי בכ שה מבקשי כביכול להעניש
את החשוד מבלי שאפילו התקיי משפט ,ומכפישי את שמו )א שברוב המכריע של
המקרי שמו של החשוד אינו מופיע כלל בכתבה( .אמירות אלה משמשות את התגובני
להשתקת הדיו הציבורי בנושא האונס ,בניסיו להחזיר את קשר השתיקה סביב הנושא.
לעיתי התגובני מכחישי לא רק את קיומו של האונס המסוי ,מושא הכתבה ,אלא
את עצ קיומה של תופעת האונס" :כשאישה לא רוצה היא יכולה להתגונ בדר כלל"91.
במרחב הקיברנטי האונס לא היה ולא נברא ,אי דבר כזה אונס ,ובכלל ,אונס אינו הבעיה;
הבעיה היא תלונות על אונס" :יש משהו הרבה יותר זוועתי מאונס – עלילה על אונס92".

Â· ‰Ó˘‡Î ‰˙ÈÈ‡¯ Â‡ ˙Ò‡‰ ÏÚ ÒÂ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÎÏ˘‰ .5
בשיח הפטריארכלי ,כל עוד האנס אינו זר לנאנסת ,תמיד קיימת אפשרות שהנאנסת היא
שאשמה באונס ,ג א היא רק בת שתיעשרה וכל חטאה הסתכ בכ שהיא הלכה לישו
אצל חברתה ,כפי שילדות בנות שתיעשרה נוהגות לעשות לפעמי .בתגובה על דיווח
שאבי החברה אנס את הילדה כאשר באה לישו אצל בתו ,כותבי התגובני" :וא הילדה
_____________________________________
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שמעו איפרג " 16שנות מאסר לגבר שאנס נערה בת  ,24.1.2011 nrg "13תגובית מס' ,3
.www.nrg.co.il/online/1/ART2/204/118.html
רענ ב צור "חשד :נהג הסעות אנס ילדה בת  11במש חודשי "  ,31.1.2011 ynetהתגוביות
הראשונה ,החמישית והשביעית בדיו מס'  ,1ותגוביות מס'  8וwww.ynet.co.il/articles/ ,26
.0,7340,L-4021598,00.html
רענ ב צור "הותרו לפרסו ש ותמונת הדולה שתק #נשי "  ,5.1.2011 ynetהתגובית
הרביעית בדיו מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4009307,00.html ,63
איילה חננאל ובועז ווליני "חשד 17 :צעירי אנסו בת  – 12שנכנסה להריו" ‰Ï‡ÂÂ
 ,5.1.2011תגובית מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1776248 ,144
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יזמה?"; "היו מקרי שבה נערות פיתתו מבוגרי מה שלבסו הוגדרו כאנסי" 93.כמו
אבי החברה ,ג התגוב המצוי אינו רואה בגילה של הילדה עילה לנהוג בה במידה של
חמלה .בעולמ של התגובני ג ילדות רכות בשני ה נשי שמפתות גברי ,ואילו
הגברי ה הקורבנות ,ג כאשר ה בגירי ועתירי ניסיו .בתגובה על כתבה בדבר אונס של
ילדה בת אחתעשרה עלידי גבר בגיר ,מסביר פלוני" :זה מוגדר אונס ...ג א חוותה
]א[ורגזמה ...הזבלי כא ה הוריה של הילדה .ולידעתכ] [,בנות  12 11בתל אביב
לבושות כמו פרוצות" 94.בכתבה אחרת ,המדווחת על אונס של ילדות בנות שלושעשרה עד
חמשעשרה עלידי המורה שלה לריקוד ,נוז אחד התגובני בנאנסות הצעירות" :תלכו
לעבוד בפלחה ודברי פרודוקטיבי .מי שרוצה ללמוד לרקוד שלא תתלונ על התוצאות.
דור של בטלניות בורגניות ומפונקות"95.
הטלת האחריות על הנאנסת אינה מתחשבת בגילה ,במצבה הנפשי או במצבה המנטלי.
ילדה בת שתיעשרה ,שבעקבות הריונה התגלה כי שישהעשר קטיני ובגיר אחד קיימו
עימה יחסי מי ,נדרשת ליטול אחריות למעשיה" :נשי ,במקרה זה ילדה ,שלא צריכה
לקחת אחריות על מעשיה )רק הגבר יענש( רק גורמת לאנטגוניז כלפי קורבנות
אמיתיי 96".ג אישה שסבלה מפוסטטראומה ונאנסה עלידי המטפל שלה נדרשת ליטול
אחריות למעשיה" :סליחה ,אבל מה זה הטמטו הזה? כמה מפגרת יכולה אשה להיות ,מה
היא לא מודעת למה שמותר ומה שאסור למטפל לעשות???"97
נאנסות אחראיות לאינוס ג מכיוו שלא נזהרו מהסיטואציה המסוכנת" :איזה
מטומטמת נוסעת בטרמפי?";" 98אי ילדה בת  12מגיעה למצב שהיא נפגשת ע גברי
בגיל  99."??????22אפילו בחורה שהוגדרה בכתבה כ"סובלת מפיגור קל" ,ואשר שודלה
לבוא לאתר בנייה ,ש נאנסה עלידי חמישה גברי ,לא יצאה פטורה מהדרישה להימנע
_____________________________________
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רענ ב צור "חשד :ליד בתו ,האב אנס את חברתה בת ה ,17.1.2011 ynet "12דיו מס' ,14
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4014524,00.html
גלעד גרוסמ "אישו  :תושב סילווא התחזה ל'עמיר' – ואנס בת ,25.1.2011 ‰Ï‡ÂÂ "11
תגובית מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1784557 ,11
נתיב נחמני "אישו נוס #באונס נגד המורה לריקוד"  ,19.1.2011 nrgתגובית מס' ,3
.www.nrg.co.il/online/1/ART2/202/209.html
רענ ב צור "חשד :צעירי אנסו בת  12שפגשו בפייסבוק"  ,5.1.2011 ynetתגובית מס' ,12
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4009190,00.html
אביעד גליקמ "המטופלת אמרה שנאנסה בעבר – והמטפל אנס"  ,12.1.2011 ynetתגובית
מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4012644,00.html ,19
חגי עינב וחס שעלא "חשד :אנס טרמפיסטית ונטש אותה בחורשה בצפו" ,3.1.2011 ynet
תגובית מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4008055,00.html ,108
רענ ב צור "חשד :צעירי אנסו בת  12שפגשו בפייסבוק"  ,5.1.2011 ynetתגובית מס' ,24
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4009190,00.html
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מהסיטואציה המסוכנת" :מדוע בכל סיפור כזה] [,ולא משנה מה בסיסו העיקרי] [,מצליחי
המפתי להזמי את הקרב עד אלייה כדי לבצע את זממ בקרב ובהצלחה]?["100
אחרות אשמות מתוק חזקת האשמה החלה על נאנסות" :אני בטוח שהיא הגיע]ה[ ע
מחשו נדיב ,מכנסיי חושפניות ועשתה לה טיזינג לאור הערב 101".לא למותר לציי
שבכתבה לא נכתב דבר על לבושה של המתלוננת או על "טיזינג" שעשתה ,אבל כאשר
הנחתהיסוד היא שהקורב אש ,ושהעילה לאונס נעוצה בהתנהגות הקורב ,כוח הדמיו
עשוי לסייע בהכפפת העובדות להנחות המוקדמות .לבוש חושפני ,כמו נסיעה בטרמפ ,הוא
אחד משורה ארוכה של איסורי שהפרת – המדומה או האמיתית – "מכשירה" את האונס.
האיו באונס מתפקד כעונש מרומז על הפרת הקודי המסורתיי לגבי התנהגות ההולמת
אישה" .מגיע לה ...שלא תעלה יותר למכוניות שהיא לא מכירה" 102.נסיעה בטרמפי אינה
מסוג הדברי שבחורה "צנועה" ו"מהוגנת" אמורה לעשות.
ג א הנאנסת לא הפרה כל איסור של התנהגות שאינה "הולמת" אישה ,תמיד נית
להאשימה על עצ היותה גור מפתה ומעורר מינית ,אשר הגבר אינו יכול לעמוד כנגדו.
המיתוס שלפיו אונס הוא תולדה של אייכולתו של הגבר לשלוט בדח המיני שלו ,כתוצאה
מגירוי מיני שיצרה הנאנסת ,מאפשר להטיל אפריורית את האחריות לאונס על הנאנסת .יש
כא הבניה של כניעת הגבר לדח המיני כמצב ביולוגי ועלכ כנתו שראוי להתחשב בו.
הגבר ,לאחר ש"יצרו גבר עליו" ,אינו ריבו עוד על מעשיו ,ועלכ האחריות למנוע את
האונס מוטלת על האישה" :המורה אדיוט שלא שולט ביצריו ,אבל הוא לא אש ,כי אי לו
יכולת לשלוט כשכל היו ילדות צעירות חצי ערומות רוקדות איתו";" 103הבנות מתחילות
ומגרות אותנו ואנחנו זורמי"104.
יש ג מי שסוברי כי יש להעניש את הנשי והילדות בכל חומרת הדי על שה גורמות
לכ שגברי יאנסו אות:
"...לפעמי הבחורה יכולה להיות הגור העיקרי ]לאונס[ בגלל המיניות
שהיא משדרת והלבוש הכול כ לא צנוע] [,וזה מה שמעלה את הד למוח
_____________________________________

100
101
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104

אבי אשכנזי "חשד 5 :פלסטיני אנסו צעירה בת  18מגדרה"  ,16.1.2011 nrgתגובית מס' ,3
.www.nrg.co.il/online/1/ART2/201/015.html
אריאל נוי "חשד :אנסו צעירה מחוסרת הכרה במסיבת סילבסטר"  ,1.1.2011 ‰Ï‡ÂÂתגובית
מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1774683 ,48
קובי מנדל "חשד :אס #טרמפיסטית מצפת ואנס אותה ביער"  ,3.1.2011 ‰Ï‡ÂÂתגובית מס'
.news.walla.co.il/?w=/10/1775261 ,43
גלעד גרוסמ "כתב אישו  :הנערות הקטינות רקדו ,המורה אנס"  ,13.1.2011 ‰Ï‡ÂÂתגובית
מס' .news.walla.co.il/?w=/10/1779863 ,33
עומרי אפרי ויאיר אלטמ "אב לחשוד באונס בירושלי  :הנערה קינאה ואיימה" ynet
 ,28.1.2011תגובית מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4020139,00.html ,33
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של הילדי] ...וא[ יתברר שזה נעשה בזדו יש לנקוט באמצעי וביד קשה
בנושא105".
"בנות בגיל הזה ה דעתניות ולכ הילדה ידעה מה היא עושה וצריכה לקבל
עונש חמור מאוד למע יראו וייראו ולפרס את העונש ברבי כדי להזהיר
את כול106".
שתי התגוביות האחרונות מתייחסות לשתי קטינות שהתלוננו על אונס – האחת בת ארבע
עשרה והאחרת בת שתיעשרה.

ÏÂÙÎ‰ Ë¯„ËÒ‰ .6
האיו באונס משמש אמצעי למשטור הנשי .אישה שאינה מתנהגת בהתא לאיסורי
התרבותיי שמכתיבי לאישה את התנהגותה ,אל לה להתפלא שהחברה מסירה את הגנתה
ממנה .הפיקוח על התנהגות האישה הדוק כיו לא פחות מבעבר .רשימת האיסורי החלי
על נשי כוללת נסיעה בטרמפ ,לימוד ריקוד אצל מורה גבר ,שינה אצל חברה ,לבישת
חולצות בעלות מחשו ,וכמוב שתיית אלכוהול .מי שאונס שיכורה אמור להיות פטור
מעונש:
"לא אונס ולא בטיח .שלא תשתה ושלא תבוא בתלונות .שתתה ,פלירטטה
וקיבלה מה שרצתה .מה רוצי ,חתימה על הסכ בכתב ע אישור נוטריוני
לפני כל שינוי תנוחה? נשי מטומטמות";
"הבעיה של הבחורה – כנראה שזה הגיע לה א היא הייתה שיכורה ברמה
של עילפו";
"אני נגד אונס אבל יותר נגד נערות ששותות עד עילפו"107.

סול הערכי הפטריארכלי מוצג בבהירות – נערות ששותות עד עילפו גרועות מאנסי.
באותו מקרה דובר בצעירה שנאנסה במסיבת הסילבסטר עלידי שני בחורי ,כאשר הייתה
שתויה .מתו  165תגוביות על הכתבה 62 ,תגוביות היו ברוח הדברי שהוצגו לעיל –
הכחשת האונס ,השלכת האשמה על המתלוננת ,גינויה וניאוצה .כפי שצוי לעיל ,ייתכ
_____________________________________

" 105חשד 3 :נערי מי אנסו את בת כיתת באיומי "  ,27.1.2011 ‰Ï‡ÂÂתגובית מס' ,66
.news.walla.co.il/?w=/10/1785520
 106רענ ב צור "נאצות בפייסבוק לילדה מפרשת האונס' :מגיע ל'"  ,10.1.2011 ynetהתגובית
השלישית בדיו מס' .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4011194,00.html ,9
 107אריאל נוי "חשד :אנסו צעירה מחוסרת הכרה במסיבת סילבסטר"  ,1.1.2011 ‰Ï‡ÂÂתגוביות
מס'  103 ,36ו 44בהתאמה.news.walla.co.il/?w=/10/1774683 ,
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כמוב שחלק מהתגוביות נכתבו עלידי אותו תגוב ,אבל לא הנתו הכמותי המדויק הוא
החשוב כא ,אלא העובדה שלעמדה הזאת ,אשר מצדיקה אונס בנסיבות מסוימות ,יש
נוכחות דומיננטית כלכ בתגוביות על כתבה זאת ,כמוג ברשת כולה.
לעומת זאת ,בכתבה שתיארה אונס בנסיבות דומות להפליא ,אלא שהפע הקורב היה
גבר ,לא נרשמו כל תגובות מאשימות או עוינות 108.א לא תגובית אחת האשימה את
הקורב בכ שהיה שיכור ,בכ שלקח טרמפ בשעה שלוש לפנות בוקר ע גבר זר ,או בכ
שנכנס עימו מרצונו למשרדו וחש את עצמו לסיטואציה המסוכנת .א לא תגוב אחד תבע
מהקורב לשנות את התנהגותו ולהיות זהיר יותר באופני הבילוי שלו ,איש לא גינה אותו על
היותו "מטומט" ,ואיש לא טע שהמגע המיני היה בכלל בהסכמה .כל התגובני הגיבו
בזע כלפי האנס ובחמלה כלפי הנאנס.
הסטנדרט הכפול שמופעל כלפי נשי וגברי מתיר לגברי מה שנאסר על נשי .גברי
ששותי אינ צפויי לענישה חברתית ,ובוודאי לא צפוי שיגיבו כלפיה בשמחה לאיד על
שנאנסו.
השיח ברשת משמר ומשחזר מסורת פטריארכלית אשר מגוננת על הגבר ומטילה את
האחריות לפשעיו על האישה .הפרת האיסורי החברתיי המוטלי על האישה ,החל במת
ביטוי למיניותה וכלה בהתנהלות עצמאית "מדי" ,מהווי בשיח זה הצדקה לאונס .האיו
באונס מתפקד ,כאמור ,כמכשיר לפיקוח חברתי ,המיועד לשמור את הנשי ב"מקומ" ,ועוד
יותר מכ – להחזיר לש .באופ זה האיו באונס תומ בסדר החברתי היש ,שבו הגברי
מפקחי והנשי מפוקחות 109.שיח האונס כפי שהוא מוכר לנו מ העבר ,וכפי שהוא שב
ועולה ברחבי הרשת ,מהווה למעשה אמצעי משטור של התנהגות האישה ומיניותה,
המדרג בי גברי ונשי.
ומתפקד ככלי לשימור יחסי ִ
שיח האונס שמנוהל עלידי התגובני הוא חלק מהשיח הציבורי ,אשר מתנהל כיו,
בחלקו הגדול ,ברשת .ההיחשפות היומיומית לשיח רווי שנאה ,גזענות ומיזוגיניה משפיעה
בהכרח על הנשי ,ומשליכה בהכרח על עיצוב עולמ וזהות העצמית .ההיחשפות
האינטנסיבית של נשי לשיח זה – הטעו בסטריאוטיפי ובדעות קדומות נגד ,ועמוס
מסרי שמקטיני אות ,מפחיתי בערכ ומרדדי אות לכלל אובייקט מיני ,ואשר מטילי
עליה את האשמה בקור%נת ומאשימי אות באופי נקמני ושקרני – פועלת את פעולתה
בסופו של דבר .א הדבר נמש מספיק זמ ,הנשי מפנימות את תמונת המציאות העולה מ
הרשת ,ומשתפות פעולה ע הדיכוי.
_____________________________________

 108אביעד גליקמ "אישו  :ביצע מעשה סדו בשיכור ותיר 'אני חרמ'" 27.7.2011 ynet
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4100803,00.html
 109ראו Kurt Weis & Sandra S. Borges, Victimology and Rape: The Case of the Legitimate
).Victim, 8 ISSUES IN CRIMINOLOGY 71, 94 (1973
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ג .היש להגביל את חופש הביטוי במרשתת?
˙˙˘¯Ó· ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ .1
חופש הביטוי מעוג במשפט הישראלי כזכותיסוד "עילאית" ,אשר "מהווה את התנאי
המוקד למימוש של כמעט כל החירויות האחרות" 110.ההכרה בחופש הביטוי הינה נדב
מרכזי בכל המשטרי הדמוקרטיי בניזמננו .מקובל להציע כמה טעמי מרכזיי למעמדו
המיוחד של חופש הביטוי בחברות דמוקרטיות :חופש הביטוי מהווה תנאי לקיו
הדמוקרטיה ,שהרי אי משמעות לזכות הבחירה א האפשרויות העומדות לבחירה
מצונזרות; חופש הביטוי תור לחיזוק האוטונומיה האישית ,ומעודד מימוש עצמי ,הגשמה
עצמית ורווחה אישית; חופש הביטוי מסייע בחקר האמת באמצעות קיומו של שוק חופשי
של רעיונות ודעות 111.ע זאת ,עלא חשיבותו וחיוניותו של חופש הביטוי ,ה לפרט וה
לחברה ,אי עסקינ בזכות מוחלטת ,שכ חופש מוחלט לפלוני עלול לקפח את חירותו של
פלמוני ,וחופש ביטוי מוחלט לאחד עלול לקפח את חופש הביטוי של זולתו.
מאפייניה הייחודיי של המרשתת – ביניה אנונימיות ,הפצה מבוזרת ,העדר סמכות,
העדר ִמדרג והעדר גבולות גיאוגרפיי – תורמי לביצורו של חופש הביטוי ולהרחבת
האוטונומיה האישית ,אול בהבעת ג מאפשרי ביטוי פוגעני ואלי ,אשר עלול בתורו
לצמצ את חופש הביטוי והאוטונומיה האישית של אות יחידי וקבוצות שהביטוי
הפוגעני מופנה כלפיה .הביטוי הפוגעני מנציח דעות קדומות ועמדות סטריאוטיפיות ביחס
לאות יחידי וקבוצות ,ומעודד התייחסות לאשוויונית כלפיה .בתו כ הוא ג פוגע
בזכות לכבוד ,בזכות לש טוב ,בזכות לשוויו ,ולעיתי א בזכות לביטחו.
כפי שנוכחנו ,לביטוי הפוגעני ברשת כלפי נשי יש %ולטת גבוהה מאוד ,למצער בגזרת
התגוביות 112,ולא מ הנמנע שלתופעה זו יש השלכות על רווחת של הנשי ,ושהיא עלולה
א לכרס במאבקנו כחברה דמוקרטית לשוויו בי המיני .לנוכח זאת נשאלת השאלה א
רצויה הסדרה משפטית של חופש הביטוי במסגרת המרשתת ,אשר תרס את ההתבטאויות
הללו.
בהעדר הסדרה מיוחדת ,וללא התייחסות מפורשת של המחוקק הישראלי לסוגיה ,חופש
הביטוי במרשתת כפו א ורק לאיסורי הכלליי שבחוק ,החלי על כל ביטוי של אד
בישראל 113,כגו חוקי העוסקי בהגנה על זכויות יוצרי ,בהגנה על שמו הטוב של אד
_____________________________________

110
111
112
113

ע"א  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ÌÚ‰ ÏÂ˜ 73/53פ"ד ז).(1953) 878 ,871 (2
רא שגב ומדרכי קרמניצר .(2008) 159–80 ÌÈ‚ÈÈÒÂ ˙Â˜„ˆ‰ :ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ
על פניו נראה כי ההתייחסות הפוגענית לנשי שולטת בכל המרחב המקוו ,ולא רק מציד של
תגובני אלמוניי  .אול בדיקה שיטתית של נושא זה היא מחו לתחומו של המאמר הנוכחי,
וראויה למחקריהמש.
יובל קרניאל "חופש הביטוי באינטרנט"  ËÙ˘Ó ÈÏÚא .(2000) 175 ,163
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בעברה על חוקי הצנזורה ,בהפצת חומר
או על פרטיותו ,באיסור פרסו חומרי פדופילייֵ ,
תועבה ובאיסור הסתה לגזענות .בכ המרשתת נבדלת מכלי התקשורת המסורתיי,
המודפסי והמשודרי ,שעליה חלות הגבלות שונות נוס על אות איסורי כלליי
החלי על כל ביטוי בכתב או בעלפה .הטעמי המועלי לטובת הבדל זה ה נגישותה
ועלותה הנמוכה של המרשתת ,כמוג ריבוי תכניה ,והיכולת של כל אחת ואחד לצרו
ולפרס את התכני הרצויי לה .לכ אי לכאורה כל הצדקה להחיל על המתפרס
במרשתת את הפיקוח הציבורי והדיני הייחודי הנהוגי לגבי התקשורת המסורתית,
ובעיקר האלקטרונית ,כגו "דוקטרינת ההגינות" ,שכוננה את החובה לשרת ולשק קהלי
שוני ומגוני ולהבטיח לה זכות תגובה 114,או ההגבלות המיוחדות המוטלות על
שידורי בתקופת בחירות 115.אול ג את הגבלות הביטוי הכלליות החלות על הכל יש
קושי לאכו במרשתת .שני המכשולי הבולטי ביותר בהקשר זה ה הגלובליות של
הרשת והאנונימיות של המשתמשי.
המרשתת מעוררת בעיות של סמכות אכיפה וריבונות בעול מקוו .הרשת היא גלובלית,
נטולת גבולות ,ואינה כפופה לריבונות של שו מדינה .מכא הקושי לאכו פסקדי שהוטל
במדינה אחת על משתמש הפועל במדינה אחרת ,שבה הפעילות שבגינה התקיי ההלי
המשפטי אינה אסורה כלל .לעיתי קרובות אי למדינה כל יכולת להחיל את ריבונותה על
מקור הפרסו116.
חמור לא פחות הוא המכשול שמציבה האנונימיות של המשתמשי במרשתת בפני
אכיפת החוק ברשת .כדי לאכו את החוק על אד מסוי ,כדי לתבוע אותו על לשוהרע או
על פגיעה בקניי רוחני ,עלינו לדעת מיהו והיכ הוא נמצא 117.האפשרויות הטכנולוגיות
להסתיר את זהות המשתמש במרשתת ה רק צד אחד של הבעיה .הצד הנוס הוא הקושי
במישור הערכי העקרוני לחשו את זהותו של המשתמש האנונימי ולפגוע בכ בזכותו
לפרטיות ובזכותו לחופש הביטוי ,ובעיקר החשש מפני פגיעה ברוח החופש והדמוקרטיה
של המרחב המקוו118.
_____________________________________
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115

116
117
118

ראו בג"  ,¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ' Ô¯È˘ 1/81פ"ד לה).(1981) 365 (3
ס'  5לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( התשי"ט– .1959יוצאי מכלל זה ה מה שנית לכנות
"עיתוני מקווני " )אשר לחלק הגדול יש זיקה ניהולית ומקצועית לעיתוני המסורתיי (.
אלה אתרי חדשות ודעות המפעילי מערכת מקצועית של בקרה וסינו ,ומוסכ על הכל ,כולל
עליה עצמ  ,כי יש להחיל עליה את מכלול החוקי החלי על העיתונות בכלל .ראו
בהקשר זה את דבריו של עור  ynetביו עיו שער המכו הישראלי לדמוקרטיה בנושא
"העיתונות המקוונת בישראל" _www.idi.org.il/events1/NonfictionDays/Pages/Events
.Conferences_12.aspx
אגמוגונ ,לעיל ה"ש  ,22בעמ' .218–213
ש  ,בעמ' .213–211
מיכאל בירנהק .(2010) 336–305 ‰È‚ÂÏÂÎËÏ ËÙ˘Ó ÔÈ· ˙ÂÈË¯ÙÏ ˙ÂÎÊ‰ :ÈË¯Ù ·Á¯Ó
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˙˙˘¯Ó‰ È˙Â¯È˘ È˜ÙÒ Ï˘ Ì˙ÂÈ¯Á‡Â ˙˘¯· ÈÓÈÂ‡‰ ˘Ó˙˘Ó‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ .2
לאור השני הוגשו לבתיהמשפט בישראל כמה עשרות בקשות לחשיפת שמותיה של
גולשי ,שרוב עסקו בלשוהרע .פסיקת של הערכאות הנמוכות לא הייתה אחידה בנושא
זה ,והציגה מבחני שוני להכרעה של ביתהמשפט לגבי חשיפת זהותו של משתמש
אנונימי במרשתת 119.במרס  ,2010בפסקהדי בעניי  120,¯ÂÓהוכרעה סוגיה זו ע פסיקתו
של ביתהמשפט העליו כי אי לחשו את זהותו של משתמש אנונימי במרשתת .בפרשה זו
נדונו התבטאויות אנונימיות בוטות כלפי מטפל אלטרנטיבי בש רמי מור .דעת הרוב ,מפי
השופט ריבלי ובהסכמת השופט לוי ,קבעה כי לבתיהמשפט אי סמכות לצוות על ספק
שירותי מרשתת לגלות את זהותו של גולש אנונימי כל עוד לא נקבע הדבר בחקיקה .עוד
קבע השופט ריבלי כי הזכות לאנונימיות היא נגזרת של חופש הביטוי והזכות לפרטיות ג
יחד ,ולכ היא נהנית ממעמד חוקתי .השופט רובינשטיי ,בדעת מיעוט ,דחה את הטענה
בדבר מעמדה החוקתי של הזכות לאנונימיות .הוא קבע כי חובת העדות של ספק שירותי
מרשתת בביתהמשפט היא המסגרת המשפטית המתאימה לתביעות נגד נתבעי אנונימיי,
וממנה גזר את החובה לחשו את פרטי הגולשי.
א כ ,כיו נית לצוות על ספק שירותי מרשתת למסור את פרטי הגולש רק כאשר
עברה פלילית .המרשתת חשופה א ורק לאיסורי הפליליי ,ולא
מתקיימת חקירה על ֵ
לתביעות אזרחיות ,אול שתי הצעות חוק ,האחת ממשלתית והאחרת פרטית ,מאיימות
לשנות את המצב הקיי .ביו  28.11.2011אישרה הכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק של
חברהכנסת זבולו אורלב שלפיה תתאפשר חשיפת זהותו של גולש לצור הליכי
משפטיי א הוכח ,לדעת ביתהמשפט ,כי קיי "חשש של ממש" שתוכנו של המידע
שהופ מכיל לשוהרע ,וא התשתית העובדתית שהונחה לפניו מקימה עילת תביעה לפי
חוק 121.הצעת חוק מאוחרת יותר ,מיו  ,23.7.2012הוגשה עלידי הממשלה ,וג היא
מאפשרת לביתהמשפט להורות על חשיפת זהותו של משתמש אנונימי לצור הגשת תביעה

_____________________________________

 119ש  ,בעמ' .356–354
 120רע"א Ó"Ú· ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ˜Ê· È˙Â¯È˘Ï ‰¯·Á‰ [1995] .ÈÒ.ÈË.È‡ ˜¯· ' ¯ÂÓ 4447/07
)פורס בנבו.(25.3.2010 ,
 121הצעת חוק איסור לשו הרע )תיקו – חשיפת פרטי מעוול( ,פ ,2476/18/התש"ע– .2010ראו
ג הצעת חוק קודמת ,שבה הוצע לקבוע שתתאפשר חשיפת זהות באמצעות פנייה לבית
משפט בהתקיי "חשש של ממש" שתוכ המידע שהופ ברשת מהווה עוולה או הפרה של
זכות קניי רוחני :הצעת חוק מסחר אלקטרוני ,התשס"ח– ,2008ה"ח  .322ההצעה אושרה
בקריאה ראשונה בכנסת השבעעשרה ,אול בשלב מסוי החליט משרד המשפטי לא לקד
עוד את ההצעה .ראו בירנהק ,לעיל ה"ש  ,118בעמ' .357
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נגדו בגי פרסו תוכ ברשת ,א הוכח כי קיי חשש ממשי שהפרסו מהווה עוולה נזיקית
או הפרה של זכות קניי רוחני122.
בעוד אחריותו של המשתמש האנונימי לנזק שגר בהתבטאותו אינה מוטלת בספק,
וגדר המחלוקת היא בשאלת חשיפת זהותו ,לגבי ספקי שירותי המרשתת המחלוקת היא
בשאלת אחריות לאותו תוכ פוגעני שה אפשרו את פרסומו 123.הטענה היא כי הטלת
אחריות על ספקי שירותי המרשתת עלולה להוביל ליצירת של מוקדי כוח ושליטה
ברשת 124.כ ,למשל ,כדי להפחית את היחשפותו לתביעות משפטיות ,בעל האתר עלול
להפעיל מערכת של סינו ועריכה ולמנוע פרסומ של תכני שעלולי להוביל לתביעות
כאלה ,ובמקרי קיצוניי יותר הוא עלול א לצמצ או לבטל כליל את השירותי
ההידודיי .פעולות כאלה עלולות להגביל בסופו של דבר את חופש הגישה של הציבור
למידע ,ואת נגישות של אמצעי ביטוי לציבור הרחב .כ ,להטלת אחריות משפטית על
ספקי שירותי המרשתת עלול להיות אפקט מצנ ,שמשמעותו היא כי החשש מתביעות
עתידיות יגרו להפעלתה של צנזורה עצמית ,יגביל את השיח המבוזר ויקפיא את הביטוי
החופשי125.
מעבר לכ ,מנגנו של סינו ועריכה ,ייעו משפטי שוט והתדיינויות משפטיות
כתוצאה מתביעות שיופנו אל ספקי שירותי המרשתת עלולי להגדיל במידה ניכרת את
העלויות הכרוכות בהפעלת שירותי ברשת .התפתחות כזו צפויה לצמצ את מספר ספקי
השירותי ולייקר את מחירי השירותי ,וכפועל יוצא מכ לצמצ את פוטנציאל הביזוריות
של הרשת126.
כתוצאה ממכלול השיקולי שלעיל התפתחו בארצותהברית ובאירופה כללי
המגדירי את הנסיבות שבה יהיו ספקי השירותי פטורי מאחריות לתוכ שמקורו
במשתמשי ,וזאת מתו מגמה לעודד את ספקי השירותי לנקוט אמצעי של הסדרה
עצמית127.
_____________________________________
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הצעת חוק חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית ,התשע"ב– ,2011ה"ח
.421
למעשה ,במונח "ספקי שירותי מרשתת" אני כוללת את כל "שומריהס ,"#דהיינו ,אות
אנשי הנמצאי בעמדות שמאפשרות לה להפעיל סינו ,הסרה וחסימה של תכני  .ראו
ברזילינהו וברזילי ,לעיל ה"ש  ,20בעמ' .488
אלקיקור ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .393–388
ש .
ש  .לטעמי בעד ונגד הטלת אחריות לתוכ המזיק על ספקי שירותי המרשתת ראו ג רחל
אלקלעי "אחריותו האזרחית של ספק שירותי האינטרנט להעברת מידע מזיק"  ËÙ˘Ó‰ו ,151
.(2001) 160–158
יש לציי כי כללי אלה לוקי בחוסר אחידות ,וחלק מעניקי לספקי השירותי פטור
מצומצ למדי מאחריות .כ ,למשל ,המשפט האמריקאי העניק חסינות רחבה לספקי
השירותי בסוגיית לשוהרע ,ואילו בסוגיית הפרת זכויות יוצרי הפטור הוא מצומצ ביותר.
הסדרי הפטור באירופה אחידי א צרי למדי ,ומחייבי בדרכלל איידיעה של ספק

530
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\09-נגבי10/21/2013 11:09:00 AM .doc

משפט וממשל טו תשע"ג

המרשתת ,מיזוגיניה וחופש הביטוי
ִ

˙È˙È„Ó ‰¯„Ò‰ ÏÂÓ ˙ÈÓˆÚ ‰¯„Ò‰ .3
המחוקק הישראלי לא הסדיר מפורשות את סוגיית האחריות האזרחית של ספקי שירותי
המרשתת 128,א ג אצלנו השאיפה לא לפגוע בחופש הביטוי במרחב המקוו וברוחו
הדמוקרטית מניבה נסיונות למצוא פתרונות של הסדרה עצמית ,תו השארת מקו
לאפשרות של חשיפת זהות של משתמשי אנונימיי במקרי מסוימי ,וזאת כדי להג על
מכלול האינטרסי והזכויות שעל הפרק 129.הסדרה עצמית יכולה להיות מבוססת על
הסכמה חברתית של המשתתפי עצמ – למשל ,מתו אינטרס משות לשמור על
ההומוגניות של הקהילה ולמנוע פגיעה בנורמות שלה ובתרבותה – או באמצעות האתרי
המארחי ונושאיהתפקידי בה )מנהלי הפורומי ,מנהלי הקהילות וכדומה( ,כפי שכבר
קיי כיו במידה רבה130.
הסדרה עצמית עשויה להיות פתרו הול כאשר יש הסכמה על הערכי שעליה יש
להג .לא כ הדבר כאשר אי הסכמה כזאת ,וכאשר החברה מפגינה סובלנות לדפוסי
שוני של התנהגות פוגענית .זה ,כמדומה ,המצב אצלנו ביחס לפרסו פוגעני כלפי נשי.
לפגיעה בנשי יש נטייה להיות שקופה ,והחברה מתקשה להבחי בה 131.נית להביא את
הדוגמה הבאה :בזמנו התעוררה באר סערה רבתי כאשר חיילת לשעבר פרסמה צילומי
שלה בפייסבוק שבה היא עומדת במדי צה"ל ליד עצירי פלסטיני כפותי .הרשת רגשה
ורעשה ,ובצדק ,מ הפרסו שהציג את החיילת הישראלית והפלסטיני הכפותי כנתוני
ביחסי שליטה–כפיפות .זמ קצר לאחרמכ ,במסגרת מסע פרסו של קניו ארנה ,הופיעו
שלטיחוצות שבה נראו נשי כפותות ,ובאחד מה א נראתה אישה כפותה שגבר דוח
את פניה לעוגה .שלטי אלה הותירו את הציבור הישראלי אדיש .הציבור התקשה להבי מה
לא בסדר בפרסו הזה ,ומדוע הוא פוגע בנשי.

ההנחה שרגולטורי לאממסדיי ולעיתי ג לא ממוסדי ,יהיו אלה מתנדבי
המשמשי מנהלי פורומי ומנהלי קהילות או המשתמשי עצמ או ספקי שירותי
המרשתת ,יגלו ערנות ורגישות לפרסו פוגעני כלפי נשי – אי לה ,ככל הנראה ,על מה
_____________________________________
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129
130
131

ספק השירותי על התוכ המזיק .לפירוט ראו אלקלעי ,ש  ,בעמ'  ;180–160קרניאל ,לעיל
ה"ש  ,6בעמ'  ;95–93הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר אלקטרוני „Á"Â
 ,(2004) 62–59 È˜ÏÁזמי בכתובת www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/989CB3C8-BFEC-
.49C6-A689-433181BED312/0/electroniccommerce.pdfl
בהמלצות הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר אלקטרוני נאמר כי הוועדה
סבורה "שיש מקו לפטור ספקי שירותי אינטרנט מאחריות בנזיקי בגי תוכ שחובר על ידי
צד שלישי" וכי "הדר הראויה לעשות כ היא באופ מפורש ,בחקיקה" .ש  ,בעמ' .62
ראו ,למשל ,בירנהק ,לעיל ה"ש  ;118ברזילינהו וברזילי ,לעיל ה"ש .20
ש  ,בעמ' .508–493
על הקושי של הרוב להבי את נקודתהמבט של מיעוטי וקבוצות חלשות ראו איל בנבנישתי
"ההגנה על קהילות מיעוטי בבתי משפט"  ËÙ˘Ó ÈÏÚג .(2003) 463
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לסמו .ע זאת ,אי נובע מכ שיש להטיל על ספקי השירותי את האחריות לתוכ המזיק,
אלא במקרי מצומצמי ביותר .הטעמי לכ הוצגו לעיל .הטלת אחריות על ספקי
השירותי עלולה ,כאמור ,להוביל ליצירת של מוקדי כוח ושליטה ברשת ,שינוהלו עלפי
שיקולי כלכליי ,ולהגביל את חופש הביטוי ואת חופש הגישה למידע.
הפתרו נעו ,לטעמי ,בהחלת הדי הכללי – ה הפלילי וה האזרחי – על המרשתת,
בכפו לאפשרות לחשו את זהות של משתמשי אנונימיי שהתבטאו באופ פוגעני
ומזיק 132.חשיפת הזהות תיעשה עלפי הוראת ביתמשפט ,תו מת משקל לטיב התוכ
הפוגע ,למידת הנזק שהוא גר ולנזק העלול להיגר מחשיפת זהותו של מחבר התוכ
המזיק 133.הטלת אחריות אישית על מי שהתבטא באופ פוגעני ומזיק ,וחיובו לתת את הדי
על כ ,עשויי ,כמדומה ,לתרו לריסו השיח ,וזאת א א רק במיעוט המקרי – באלה
הקיצוניי ביותר – יחליט ביתהמשפט על חשיפת הזהות .נראה כי א יֵדעו הגולשי כי
בנסיבות מסוימות יהיה אפשר לחשו את זהות ,וכי במקרי מסוימי אכ מומשה
האפשרות הזאת וגולשי הועמדו לדי ,יהיה בכ כדי לתרו לשינוי באופיו של השיח
המקוו.

‰„¯Ó‰‰ ¯ÂÒÈ‡Â ˙ÂÚÊ‚Ï ‰˙Ò‰‰ ¯ÂÒÈ‡ .4
עברות פליליות ,נית ג כיו עלפי הדי לדרוש את חשיפת זהותו
בעברות ההסתה ,בהיות ֵ
ֵ
של המשתמש האנונימי שהסית ולהעמידו לדי ,אול מדיניותה של התביעה הכללית היא
עברות הסתה 134.ייתכ שהגיע הזמ לשקול שוב
למעט ככל האפשר בשימוש בסעיפי של ֵ
מדיניות זו לנוכח הדיבור הגזעני והמסית שהתפתח ברשת ,ולנוכח התגברות הגזענות
עברת ההסתה לגזענות בניסוחה הנוכחי אינה ערוכה
בחברה הישראלית בכלל .ע זאתֵ ,
להתמודד ע ביטוי גזעני כלפי נשי ,כפי שיובהר להל.
הפרסו הפוגעני כלפי נשי ,אילו הופנה כלפי קבוצות המאופיינות עלפי צבע עור או
מוצא הלאומי או האתני ,היה נכלל בחלקו בגדר הסתה לגזענות .דא עקא ,עלפי החוק
_____________________________________

 132להתנגדות להחלתו של חוק לשוהרע הקיי על המרשתת ראו קרניאל ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'
.101–90
 133ראו הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר אלקטרוני ,לעיל ה"ש  ,127בעמ' .137
 134מערכת אכיפת החוק אצלנו נוטה להמעיט באכיפתו של איסור זה .ראו משה נגבי ˘ÙÂÁ
.(2011) 129–128 ˙È‡Â˙ÈÚ ‰˜È˙‡Â ˙¯Â˘˜˙ ÈÈ„ :Ï‡¯˘È· ˙ÂÂ˙ÈÚ‰ ˘ÙÂÁÂ È‡Â˙ÈÚ‰
בשעתו הבהיר היוע המשפטי לממשלה דאז ,הפרופסור יצחק זמיר ,כי התביעה הכללית
בראשותו לא תאכו #את איסורי ההסתה "אלא במקרי נדירי של פרסומי מופקרי העוברי
כל גבול סביר מבחינת החומרה והנזק" .יצחק זמיר "חירות הביטוי כנגד לשו הרע ואלימות
מילולית" –150 ,149 ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‡È˘ ,ÔÓÒÂÊ Ô‰Î‰ Ï‡ÂÈ Ï˘ Â¯ÎÊÏ :ÔÓÒÂÊ ¯ÙÒ
) 152אהר ברק ,יצחק זמיר ,חיי כה ,נפתלי ליפשי וגבריאלה שלו עורכי  ,התשמ"ד(.
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בעברת
הישראלי ,איאפשר להגדיר הסתה כלפי נשי כהסתה לגזענות .המושג "גזענות" ֵ
ההסתה בחוק הישראלי מוגדר רק עלפי צבע עור ,גזע או מוצא לאומי אתני ,ואינו מוגדר
על בסיס מי .המושג "גזענות" מוגדר בסעי 144א לחוק העונשי כדלקמ:
"גזענות" – רדיפה ,השפלה ,ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או אלימות ,או גרימת
מדני כלפי ציבור או חלקי של האוכלוסיה ,והכל בשל צבע או השתייכות
לגזע או למוצא לאומיאתני135.
איסור ההסתה לגזענות נקבע בסעי 144ב כדלקמ:
)א( המפרס דבר מתו מטרה להסית לגזענות ,דינו – מאסר חמש שני.
)ב( לעני סעי זה ,אי נפקא מינה א הפרסו הביא לגזענות או לא וא
היה בו אמת או לא136.
כלומר ,השפלה ,ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או אלימות כלפי קבוצה בשל מוצאה ה גזענות,

כעברה כלל137.
אבל אותה התנהגות בדיוק המופנית כלפי קבוצה בשל מגדר= אינה מוגדרת ֵ

קשה להבי את ההיגיו שעומד מאחורי איהכללת הנשי בי החוסי תחת מטריית ההגנה
מפני הסתה לגזענות .הכיצד "רדיפה ,השפלה ,ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או אלימות ,או
גרימת מדני כלפי ציבור או חלקי של האוכלוסיה" מותרי כאשר ה נעשי בשל
השתייכותו המגדרית של הציבור הנרד ,אבל אסורי כאשר ה נעשי בשל השתייכותו
הגזעית ,הלאומית או העדתית? הכיצד איסור כניסה של שחורי הוא בגדר גזענות אסורה
ואילו איסור כניסה של נשי הוא מעשה מותר?
נראה כי בעוד כל הפסול שבגילויי איבה וביזוי כלפי עדה מסוימת או גזע מסוי גלוי
לעי ,הוא נהפ לנסתר מ העי כאשר גילויי אלה מופני כלפי נשי .עדות לכ נית
עברות "ממניע
לראות ג בניסוחו של סעי 144ו)א( 138,שנועד להכפיל את העונש על ֵ
עברות המכונות "פשעישנאה" .הגדרת הקבוצות
גזענות או עוינות כלפי ציבור" – ֵ
העלולות ליפול קורב לפשעישנאה הורחבה מעבר לקבוצות שנכללו בהגדרת הגזענות,
וכוללת ג ציבור שפוגעי בו "מחמת דת ,קבוצה דתית ,מוצא עדתי ,נטיה מינית או היות
עובדי זרי" ,א נשי אינ נכללות .פשעישנאה כלפי נשי מותרי עלפי החוק!
_____________________________________

135
136
137
138

חוק העונשי )תיקו מס'  ,(20התשמ"ו– ,1986ס"ח .1191
ש .
מעניי שבתקנו האתיקה של מועצת העיתונות בישראל הגדרת הגזענות אכ כוללת ג
התבטאות נגד נשי  .ראו ס'  14לתקנו האתיקה המקצועית של העיתונות ,זמי בכתובת
.www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627
חוק העונשי )תיקו מס'  ,(82התשס"ה– ,2004ס"ח .1961
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ייתכ שגילויי עוינות וביזוי נשי ה בלתינראי מ הטע הפשוט שהורגלנו לכ מאז
ומתמיד .כ ,למשל ,הוויכוח בחברה הישראלית בנוגע לשירת נשי בצה"ל אינו ממוקד
בהתנגשות בי כבוד האד של החיילות השרות לבי כיבוד אמונת של החיילי המסרבי
לשמוע את שירת ,אלא ממוקד בהתנגשות בי אמונת הדתית של החיילי לבי חובת
למלא פקודות )בדרכלל אי שואלי א יש להרשות לחיילי לפגוע בכבוד של החיילות
עלידי נטישת האול כאשר ה מופיעות בשירה ,אלא שואלי א מותר לחיילי דתיי
לסרב פקודה א זו סותרת את אמונת( .הפגיעה בכבוד של הנשי השרות נעלמה מעינינו.
שוו בנפשכ כיצד היינו מגיבי אילו נודע לנו כי "גויי" נטשו את מקומותיה כאשר יהודי
עלה לבמה .כא ,לעומת זאת ,סג שר הבריאות יוצא מ האול כאשר נשי עולות לשיר,
ואיש אינו תובע את עלבונ139.
הצעת חוק ברוח התהיות שהעליתי לעיל בנוגע להגדרת הגזענות בחוק הישראלי הונחה
על שולח הכנסת כבר בשנת  2004עלידי חברותכנסת מסיעות שונות 140.ההצעה ביקשה
להרחיב את הגדרת הקבוצות הנרדפות על רקע גזעני ג לקבוצות הנרדפות בשל מינ או
בשל נטיית המינית .בשנת  2010נעשה ניסיו נוס )עלידי חברהכנסת ניצ הורובי(
להרחבתה של הגדרת הגזענות כ שתחול ג על רדיפה "בשל זהות מגדרית" ,א ג הצעה
זו נדחתה141.
נית לעקו את התעלמות המחוקק מהסתה נגד נשי באמצעות שימוש בסעי 136
לחוק העונשי ,האוסר המרדה .סעי  (4)136לחוק מציג את החלופה הרביעית להמרדה:
"לעורר מדני ואיבה בי חלקי שוני של האוכלוסי" .להבדיל משלוש החלופות
עברת ההמרדה ,חלופה זו אינה עוסקת בהסתה כלפי השלטו ,אלא בהסתה
הראשונות של ֵ
כלפי קבוצות אחרות באוכלוסייה .כלומר ,איסור ההמרדה ,בניגוד לאיסור ההסתה לגזענות,
מאפשר העמדה לדי לא רק בגי הסתה על רקע גזעי ,לאומיאתני או בשל צבע עור ,אלא
ג בגי הסתה המלבה איבה נגד הומוסקסואלי ,שמאלני ,מתנחלי ,חרדי ,נשי או כל
פלח אוכלוסייה אחר.
142

בסעי זה נעשה עד כה שימוש מועט בלבד ,ולא מצאתי כל סימוכי לכ שאי פע
נעשה בו שימוש כדי להגיש תביעה בגי ליבוי מדני ואיבה נגד נשי .ייתכ שמקרה
התגוביות הוא הזדמנות מתאימה לעשות כ .ע זאת ,נראה כי השימוש בחלופה של איסור
המרדה מחמי את תפקידו המחנ של החוק .כמה מבי האזרחי שאינ משפטני שמעו
_____________________________________

139
140
141
142

רויטל בלומנפלד "סג השר ליצמ עזב כנס כדי לא לשמוע שירת תלמידות" 16.2.2012 ı¯‡‰
.www.haaretz.co.il/news/education/1.1642832
הצעת חוק העונשי )תיקו הסתה לגזענות( ,התשס"ד– ,2003פ.1718/
הצעת חוק העונשי )תיקו – הסתה לגזענות( ,התש"ע– ,2010פ.2305/18/
ראו ,למשל ,דנ"פ  ,‡‰Î ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1789/98פ"ד נד) .(2000) 145 (5ביתהמשפט
הרשיע את כהנא ברוב דעות ,בקובעו כי החלופה הרביעית באיסור ההמרדה נועדה לא רק
להג על יציבות המשטר בישראל ,אלא ג על "הלכידות החברתית".
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בכלל על החוק הזה ,ויודעי אילו התנהגויות הוא אוסר ומה הער המוג של החוק? נדמה
לי שמתי מעט .עלכ הער החינוכי של שימוש בחוק זה הוא דל .לעומת זאת ,איסור
ההסתה נגד גזענות הוא איסור ידוע ומוב לכל ,ומקובל על רבי .עלכ ידיעה כי החוק
אוסר הסתה לגזענות ג נגד נשי ,וכי בנסיבות מסוימות הוא ג ייאכ בהקשר זה ,יהיה בה
מסר חברתי חשוב וער חינוכי רב.
בעברת ההמרדה ,עלפי הנחיית ביתהמשפט ,נדרש לשכנע שקיימת
יתר על כֵ ,
143

הסתברות גבוהה שההמרדה תתורג לאלימות ,ודרישה זו יש בה כדי לצמצ עד מאוד
את האפשרות לעשות שימוש אפקטיבי בסעי זה ,במיוחד כלפי תגובני 144.לעומת זאת,
החוק נגד הסתה קובע במפורש כי אי צור להוכיח שההסתה לגזענות אכ הובילה
לרדיפת ולהשפלת של בני הקבוצה שנגדה מסיתי .ביתהמשפט העליו א קבע ברוב
דעות כי התביעה אינה נדרשת להוכיח הסתברות גבוהה שתוצאה כזאת תתרחש ,שכ הסתה
לגזענות הינה פשע כשלעצמה ,בלי קשר למידת הסכנה שהמילי המסיתות יתורגמו בפועל
למעשי גזעניי 145.יש אפוא חשיבות רבה לתיקו ההגדרה של המושג "גזענות" בחוק
הישראלי כ שיכלול ג הסתה לגזענות כלפי נשי ,וזאת לצד הגברת נכונותה של התביעה
בעברות ההסתה.
הכללית לעשות שימוש ֵ

Ú¯‰-ÔÂ˘Ï .5
בניגוד לאיסור ההסתה לגזענות ,חוק לשוהרע עונה על מצב של פגיעה באד בשל מינו.
אול כא מתעוררת שאלה אחרת ,הנוגעת באפשרות לתבוע על הוצאת דיבה בשל פגיעה
עברת לשוהרע מיועדת באופ עקרוני להתמודדות ע
קולקטיבית בקבוצת בניאדֵ .
פגיעה פרטנית ,ולא קולקטיבית ,א מאחר שאיסור הסתה לגזענות אינו חל על פגיעה
בנשי ,עולה הצור לנסות להפעיל את איסור לשוהרע בשירות המאבק בפגיעה
הקולקטיבית בנשי .חוק לשוהרע מגדיר לשוהרע באופני הבאי146:
לשו הרע היא דבר שפרסומו עלול –
) (1להשפיל אד בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה ,לבוז או ללעג
מצד;
_____________________________________

143
144
145
146

ש .
ראו את הטענה כי התבטאות של תגובני ברשת אי ביכולתה לגרו נזק בפועל ,מכיוו
שמדובר בפרסו אנונימי ומתלה  ,וככזה הריהו נטול כל השפעה .קרניאל ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'
.100 ,86
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‰·Ï‡ 2831/95פ"ד נ).(1996) 221 (5
ס'  1לחוק לשוהרע.
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) (2לבזות אד בשל מעשי ,התנהגות או תכונות המיוחסי לו;
) (3לפגוע באד במשרתו ,א משרה ציבורית וא משרה אחרת ,בעסקו,
במשלח ידו או במקצועו;
) (4לבזות אד בשל גזעו ,מוצאו ,דתו ,מקו מגוריו ,גילו ,מינו ,נטייתו
המינית או מוגבלותו;
כפי שנית להיווכח ,הסעי האחרו מגדיר במפורש את האיסור לבזות אד בשל מינו.
במישור האזרחי השאלה היא א אישה יכולה לתבוע פיצוי על הוצאת דיבה בגלל פרסו
אשר מכיל "לשוהרע" כלפי קבוצת הנשי בכללותה א אינו מתייחס באופ אישי אליה,
אל האישה התובעת .לכאורה ,עלפי החוק ,התשובה שלילית 147.אול אירע שבתי
המשפט היו מוכני לקבל תביעה כזאת ,א הוכיח לה התובע כי הוא מזוהה לחלוטי
בעיני הציבור ע הקבוצה המושמצת ,ולכ הפגיעה באותה קבוצה כמוה כפגיעה אישית
בו 148.נראה כי כדי שתביעה כזאת תתקבל ,הקבוצה שהצאה דיבתה צריכה להיות
מצומצמת בגודלה ,באופ שנית לזהות את חבריה אחד לאחד .כ עולה מדחייתה של
תביעת פיצויי שהגישו חיילי מילואי שלחמו בג'ני במבצע "חומת מג" נגד יוצר הסרט
"ג'ני ג'ני" 149.ביתהמשפט קבע כי הסרט אכ ייחס לצה"ל פשעימלחמה שלא היו ולא
נבראו ,א לא זוהו בו החיילי הספציפיי האחראי לאות פשעי מדומי .לפיכ ,לנוכח
גודלה של קבוצת החיילי שלחמו במבצע ,שהגיע לכדי מאות לוחמי ,אי לחשוש שכל
חייל שלח ש יזוהה כמי שביצע פשעמלחמה .לכאורה פסקדי זה שולל מאד הנמנה
ע קבוצה גדולה כקבוצת הנשי את האפשרות לזכות בתביעה על "לשוהרע" שהופנתה
כלפי הקבוצה כולה .אול במקרה דנ דובר ב"לשוהרע" שהצאה בגי מעשיה כביכול
של החיילי ,וביתהמשפט קבע כי לא סביר שכל חייל שלח בג'ני יזוהה ע המעשי
הללו .מה באשר להוצאת דיבה המתייחסת לתכונותיו של המגדר הנשי? הא איאפשר
לטעו שכאשר מייחסי לנשי ככלל תכונות שליליות ,להבדיל ממעשי ,אזי כל אישה
באשר היא נחשדת כבעלת אות תכונות שליליות? ייתכ אפוא שאישה פרטית יכולה להגיש
תביעת "לשוהרע" על פגיעה אישית בשמה הטוב ועל הפיכתה למטרה לשנאה ,לבוז
וללעג של הציבור ,מעצ הכתיבה המכפישה נגד המגדר הנשי .ייתכ ג שארגו נשי,
_____________________________________

 147ס'  4לחוק לשוהרע קובע" :לשו הרע על חבר בני אד או על ציבור כלשהו שאינ תאגיד,
דינה כדי לשו הרע על תאגיד ,אלא שאי בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה .ולא יוגש
כתב אישו בשל עבירה לפי סעי #זה אלא על ידי היוע המשפטי לממשלה או בהסכמתו".
 148ע"א  ,ÔÂ¯‡ ' ‰ÓÂ˘¯ ˙ÈÓÂ˙ÂÚ ‰„Â‚‡ ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙„Ú „ÚÂ 698/77פ"ד לב)183 (2
).(1978
 149ת"א )מרכז( ) È¯Î· ' Ô˙-Ô· 60530807פורס בנבו .(26.6.2008 ,ביתהמשפט העליו דחה
את ערעור של החיילי על החלטה זו .ראו ע"א ) È¯Î· ' Ô˙-Ô· 8345/08פורס בנבו,
.(27.7.2011
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דוגמת "ויצו" או "נעמת" ,יכול להגיש תביעת לשוהרע בטענה שכל הכפשה המתייחסת
לאופיי ולתכונותיה של נשי פוגעת בו באופ ספציפי ,כארגו המייצג נשי.

במישור הפלילי נדרש להוכיח זדו מצד מוציא הדיבה ,דהיינו כוונה לפגוע ,על מנת
להרשיע בהוצאת דיבה 150,מה שהופ את סיכויי ההרשעה לקטני ביותר .לכ האישומי
הפליליי על הוצאת דיבה ה נדירי ביותר ,ויש הטועני כי האיסור הפלילי החל על
הוצאת דיבה הוא בבחינת אות מתה בספר החוקי151.

˘ÙÂÁ‰ ˙ÂÏÂ·‚ .6
סוגיית ההתבטאויות המזיקות והפוגעניות במרשתת מציבה בכל חריפותו את הקונפליקט
בי האידיאה של חופש ביטוי מוחלט לבי הצור להג על אינטרסי או ערכי שאינ
מתיישבי ע חופש ביטוי מוחלט .מחד גיסא ,נית לטעו כי למרות מורשת ליברלית בת
יותר ממאתיי שנה המקדשת את חופש הביטוי ,בפועל רק ע הופעת המרשתת ,בראשית
שנות התשעי של המאה הקודמת ,הוענק תוכ של ממש למושג "חופש ביטוי" – לא עוד
מתי מעט הנהני מחופש ביטוי ,כי א חופש ביטוי נגיש וזמי לכל .מאיד גיסא ,לנוכח
המציאות שנוצרה ברשת ,על השיח הגזעני והאלי שבה ,נשאלת השאלה א באמת נית
לקיי בה שיח דמוקרטי במובנו המהותי ,דהיינו ,במוב זה שכל אחת ואחד לא רק רשאי
להתבטא ,אלא ג יכולי בפועל להתבטא וא מצליחי להישמע152.
מול הגישה הליברלית הקלסית ,אשר רואה בחופש הביטוי ער עליו ,ושואפת לכ
שהמרשתת תהיה מרחב פתוח לחלוטי ,ח מכל סוג של ריסו ,פיקוח או הגבלה ,עומדת
הגישה שמייצגת קתרי מקינו ,שעלפיה א חופש הביטוי של קבוצה אחת פוגע ביכולתה
של הקבוצה האחרת להתבטא ולהישמע – למשל ,בכ שיוצרי אקלי חברתי עוי כלפי
הקבוצה האחרת ,שאינו מאפשר לחבריה להתבטא בחופשיות – אזי נדרש איזו בי חופש
הביטוי של שתי הקבוצות 153.כאשר הקבוצה האחת משתיקה למעשה את הקבוצה האחרת,
הגבלת חופש הביטוי של הקבוצה הפוגעת חיונית כדי להג על חופש הביטוי של הקבוצה
הנפגעת .בנסיבות אלה הגבלת חופש הביטוי אינה מהווה פגיעה בחופש הביטוי ,אלא דווקא
חיזוק שלו.
_____________________________________

150
151
152
153

ס'  6לחוק לשוהרע קובע" :המפרס לשו הרע ,בכוונה לפגוע ,לשני בניאד או יותר זולת
הנפגע ,דינו – מאסר שנה אחת".
חיי פאל "זכות הציבור לא לדעת"  ËÈÏ˜¯Ù‰לט .(1992) 533
ראו MOSHE NEGBI, THE ENEMY WITHIN: THE EFFECT OF “PRIVATE CENSORSHIP” ON
).PRESS FREEDOM AND HOW TO CONFRONT IT – AN ISRAELI PERSPECTIVE 3 (1998
 ,MACKINNON, ONLY WORDSלעיל ה"ש  ,45בעמ' MACKINNON, TOWARD A ;110–71
 ,FEMINIST THEORY OF THE STATEלעיל ה"ש  ,45בעמ' .206–205
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ביטויי של שנאה ,הסתה ואיו מרתיעי מתבטאי אחרי ,ולכ ריסו והגבלה של
הביטויי הללו תורמי לחופש הביטוי ,ולא גורעי ממנו .הדרישה להגבלת חופש הביטוי
נובעת ,כפי שמציי הראל ,דווקא מתו דבקות בערכי הליברליי של כבוד ,אוטונומיה
ושוויו ,ולא מתו דחייה של ערכי אלה או התעלמות מה154.
את חופש הביטוי ,קובעת מקינו ,יש לתפוס לא רק במוב השלילי ,שלפיו הפרט מוג
מפני כוחה של המדינה להגביל את הביטוי ,אלא ג במוב החיובי .כלומר ,חופש הביטוי
משמעותו ג שיש באפשרותו של הפרט להתבטא בפועל 155.לפיכ ,א הביטוי החופשי
ברשת נגד נשי גור לפגיעה בדימוי העצמי ובביטחו העצמי של נשי ,וכתוצאה מכ
להשתקת ,אזי נפגעה יכולת של הנשי להתבטא בפועל ,ולכ נפגע חופש הביטוי שלה.
לעיתי השתקת הנשי אינה רק פועל יוצא מפגיעה בביטחו העצמי שלה ומיצירת
אקלי עוי כלפיה ,אלא תוצאה של פעילות המכוונת ישירות להשתקת .ציטרו )(Citron
מתארת מתקפה של ארגו בש "אנונימוס" ) (Anonymousעל אתרי נשי ויומנירשת
פמיניסטיי .עלפי עדותו של הארגו עצמו ,הוא הצליח להשתיק מאות נשי פמיניסטיות
ברשת עלידי הכפשות והפחדות ,עלידי הפצת תמונותיה של הנשי ועלידי איו באונס
עליה156.
מקינו מנתחת את הסוגיה של חופש הביטוי ה כקונפליקט במסגרת עקרו החירות
עצמו ,בי חופש הביטוי של קבוצות שונות ,וה כקונפליקט בי חופש הביטוי לבי הזכות
לשוויו .חופש הביטוי של הקבוצה האחת עלול לפגוע בזכות לשוויו של הקבוצה האחרת
א ,למשל ,הוא מדגיש סטריאוטיפי של נחיתות וחולשה בקרב חברי הקבוצה האחרת,
ומחזק התייחסות שלילית אליה 157.בחברה לאשוויונית הקבוצה החזקה משתמשת
בחופש הביטוי כדי לשמר ולהנציח את כוחה ולדכא את הקבוצה החלשה 158.לכ הזכות
לשוויו במובנו המהותי מחייבת התחשבות בפערי הקיימי בחברה ,באמצעות ריסונו של
הביטוי המופנה כלפי הקבוצות החלשות .א א יש בהגבלה זו משו פגיעה בחופש
הביטוי ,פגיעה זו מוצדקת על בסיס ערכי ליברליי חשובי אחרי.
לצד הטיעוני הנסמכי על הצור באיזו בי חירויות ,זכויות ואינטרסי מתחרי,
קבוצת טיעוני אחרת נשענת על ההבחנה האיכותנית בי ביטויי הראויי להגנת חופש
_____________________________________
Alon Harel, Freedom of Speech, in THE ROUTLEDGE COMPANION TO PHILOSOPHY OF LAW 154

155
156
157
158

) .599, 617 (Andrei Marmor ed., 2012הראל מבחי בי הגנה על הביטוי באופ מכני לבי
יצירת תנאי מוקדמי שיאפשרו ביטוי אוטונומי ומשחרר .לטעמו ,משימת של דמוקרטיות
ליברליות אינה להג על הביטוי באופ מכני ,אלא ליצור ולחזק את התנאי המוקדמי לביטוי
חופשי באמת.
 ,MACKINNON, ONLY WORDSלעיל ה"ש  ,45בעמ' .73–71
 ,Citronלעיל ה"ש  ,30בעמ' .36–35
 ,MACKINNON, ONLY WORDSלעיל ה"ש  ,45בעמ' .84
ש  ,בעמ' .73–72
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הביטוי לבי כאלה שאינ ראויי .ההגנה על חופש הביטוי נבחנת מהזווית של תפקידיו
העיקריי ,הכוללי את חקר האמת ,חיזוק האוטונומיה האישית ,הגשמה אישית והבטחת
הדמוקרטיה .אול כאשר מטרת הביטוי אינה להבטיח את הדמוקרטיה ואינה לטעו לאמת
מסוימת ,אלא רק לבזות ולפגוע ,וכאשר מטרת הביטוי אינה לחזק את האוטונומיה האישית,
אלא לפגוע באוטונומיה הזאת – באמצעות העלבה ,הפחדה והשפלה – אי הביטוי ראוי
להגנה159.

אכ ,קשה לראות כיצד ביטויי שטנה כלפי נשי – או סת לעג ובוז ,גסות וניבול פה
המכוני כלפי נשי או כלפי כל קבוצה אחרת באוכלוסייה – עשויי לתרו למימוש
הערכי העומדי ביסודו של חופש הביטוי .הא הצגת הנשי כשקרניות ,כפתייניות,
כנקמניות וכערמומיות עשויה לחזק את הדמוקרטיה או לקד את חקר האמת? הא הכפשה
זו תתרו לאוטונומיה ולהגשמה העצמית של הנשי או של המכפישי?
רעיו דומה מבטא השופט מישאל חשי ,בדעת מיעוט ,בבג" ˜˙ÂÏ"ÂÓÂ ˙ÂÓÊÈ ÌÂ„È
) ,¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ' Ó"Ú· (1981בכותבו" :דומה שהכול יסכימו כי לא כל הרעדת מיתרי
הקול ,וכי לא כל קרקורי הבוקעי מחדרי בט ,זכאי לחסות תחת כנפי חופש
הדיבור 160".השופט חשי מוסי וכותב כי "ביטויי של גסות רוח ,ביטויי וולגאריי,
ניבול פה ,קללות ועוד כיוצא באלה דברי רעי היוצאי מפיו של אד ,לא יזכו מעשה
מוכני בהגנה שמקנה חופש הדיבור והביטוי"161.

ÈË¯·È˜‰ ·Á¯Ó· ÈËÒÈÈÓÙ‰ ÌÊÈ·ÈË˜‡‰ ˙¯·‚‰ .7
עלא התמיכה שהובעה לעיל בהסדרה משפטית של חופש הביטוי במרשתת במטרה
להתמודד ע ביטויי השטנה כלפי נשי ,עולה מאליה התהייה א לא תלינו תקוות רבות
מדי ביכולתו של המשפט להביא לידי קידו השוויו בי המיני .זאת ,לנוכח מה שנראה
כמאמ וירטואלי ממוקד לנשל את הנשי מ ההישגי של העשורי האחרוני .השאלה

_____________________________________
 ,Citron 159לעיל ה"ש John Deigh, Foul Language: Some Ruminations on Cohen v. ;30
California, in THE OFFENSIVE INTERNET: SPEECH, PRIVACY, AND REPUTATION 195 (Saul
Levmore & Marta C. Nussbaum eds., 2010); Brian Leiter, Cleaning Cyber-Cesspools:
Google and Free Speech, in THE OFFENSIVE INTERNET: SPEECH, PRIVACY, AND
).REPUTATION 155 (Saul Levmore & Marta C. Nussbaum eds., 2010

 160בג"  ,¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ' Ó"Ú· (1981) ˙ÂÏ"ÂÓÂ ˙ÂÓÊÈ ÌÂ„È˜ 606/93פ"ד מח)28 ,1 (2
).(1994
 161ש  ,בעמ'  .29לגישה אחרת ,הטוענת כי למשפט אי – ולא צריכה להיות – העדפה לשיח
איכותי נקי ואליטיסטי על שיח עממי וצעקני ,ראו בירנהק ,לעיל ה"ש  ,118בעמ' .401
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לגבי יכולתו של המשפט לקד שינויי חברתיי אינה חדשה 162,וייתכ שהמציאות
במרשתת ,על הכוחות השוני הפועלי עליה ,חידדה אותה.
עברת האונס מצביע על האפשרות שחר חשיבותו של המשפט בהחדרת
המקרה של ֵ
נורמות של שוויו ,אוטונומיה וכבוד האד למרחב הציבורי ,המאבק הפמיניסטי בשני
הבאות צרי לפנות יותר ויותר ג אל ליבו של הציבור ,ולא רק אל ליב של המחוקקי או
השופטי .עד כה התמקד עיקר המאמ בתיקוני חקיקה ,ועיקר התסכול נבע מכ שבית
המשפט לא הפני את תיקוני החקיקה הללו 163.אול בעשור האחרו נוצר הרוש כי ככל
שגדלה מחויבותו של ביתהמשפט להגנה על האוטונומיה של האישה 164כ נפער פער גדול
יותר בינו לבי הציבור .בקרב חלק מציבור הגולשי נתפסו פסקיהדי כעדות לחוסר הצדק
של מערכת המשפט ,והביטוי האלי במרשתת כלפי ביתהמשפט הל וגבר.
לא בלתיסביר לצפות שהלכיהרוח והמגמות הנצפי כיו במרשתת "יזלגו" החוצה
ככל שהשפעתה של המרשתת על חיינו תל ותגדל .המסקנה הנובעת מכ היא שהפעילות
הפמיניסטית חייבת לחדור אל מרחב הרשת ולהיאבק בדעתהקהל בדיוק ש – בפורומי,
בקהילות ,בשיחוחי )צ'טי( ,ביומניהרשת ,בתגוביות ובכל מקו .נראה כי אי עוד
אפשרות להמשי להפקיר את מרחב הרשת למיזוגיניה נבערת ומשתלחת.

ד .סיכו
במאמר זה ביקשנו להפנות את תשומתהלב לשיח המיזוגיני המתהווה בזירה המקוונת,
אשר פוגע בכבוד האנושי של הנשי ומאיי על זכות לשוויו .כדי להדגי זאת ,הוצג כא
בהרחבתמה השיח המתקיי במרשתת בנושא האונס .לאורכו של חודש ינואר  2011נסקרו
תגוביות על כתבות בדבר אונס מ האתרי וואלה ynet ,ו .nrgהממצא הכללי מעיד על
_____________________________________

 162ראו ,למשל ,אורלי ליבל "הפרדוקס של אקטיביז חומשפטי :תודעה משפטית ביקורתית
ופוליטיקה לשינוי החברה"  È˙¯·Á ÔÂ˜È˙ÏÂ ËÙ˘ÓÏ ˙Ú ·˙Î :ËÙ˘Ó È˘ÚÓא ;(2008) 63
נויה רימלט "על משפט ,פמיניז ושינוי חברתי :החוק למניעת הטרדה מינית כמקרה לדוגמה"
) 985 ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚדפנה ברקארז ,שלומית יניסקירביד ,יפעת ביטו ודנה
פוג' עורכות.GERALD ROSENBERG, THE HOLLOW HOPE (1991) ;(2007 ,
 163ראו יופי תירוש "'סיפור של אונס ,לא יותר' – על הפוליטיקה של ייצוג טקסטואלי בע"פ
 3031/98מדינת ישראל נ' ד שבתאי"  ÌÈËÙ˘Óלא  ;(2001) 433רינה בוגוש ורחל דויחייא
 ;(1999) Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÌÈ˘ ˙ÈÈÏÙ‡ :ËÙ˘ÓÂ ¯„‚Óעירית נגבי ˙È·· ÒÂ‡ È¯ÂÙÈÒ
 , ESTRICH ;(2009) ÔÈ„ È˜ÒÙ Ï˘ È·ÈË¯ ÁÂ˙È :ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש Mimi Ajzenstadt & ;71
Odeda Steinberg, Never Mind the Law: Legal Discourse and Rape Reform in Israel, 16
).AFFILIA 337 (2001

 164ראו עירית נגבי ותמר ברנבלו "מבט פמיניסטי ביקורתי על הישגי הרפורמות החקיקתיות
בדיני האונס"  ËÙ˘Ó‰טז .(2011) 209
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משפט וממשל טו תשע"ג

המרשתת ,מיזוגיניה וחופש הביטוי
ִ

%ולטת רבה של תגוביות המפגינות עוינות כלפי נשי ,המאשימות את הקורב ומצדיקות
את האונס ,או הקובעות אפריורית כי תלונת של הנשי שקרית.
השיח הפוגעני ברשת כלפי נשי והחשש מפני השלכותיו מעלי את השאלה א יש
מקו לריסו ההתבטאויות הללו באמצעות הפעלת נשק החוק .הפתרו שהוצע כא הוא
להחיל את הדי הכללי על הרשת ,בכפו לאפשרות החוקית לחשו את זהות של
משתמשי אנונימיי שהתבטאו באופ פוגעני ומזיק .השימוש באפשרות של חשיפת הזהות
צרי להיעשות רק במקרי הקיצוניי ביותר ,וההנחה היא כי עלמנת להשיג את האפקט
המרס על הביטוי ,ולתרו לשינוי באופיו של השיח המקוו ,די בכ שהגולשי ֵידעו כי
בנסיבות מסוימות יהיה אפשר לחשו את זהות.
עברות ההסתה בדי הישראלי להתמודדות ע הביטוי הפוגעני
עוד הוצע להתאי את ֵ
כלפי נשי ,ולכלול את קבוצת הנשי בהגדרת הקבוצות הנרדפות על רקע גזעני .זאת,
בכפו לעיו מחודש במדיניותה של התביעה הכללית להמעיט בשימוש בסעיפי של
עברות ההסתה .נראה כי לנוכח הדיבור הגזעני והמסית שהתפתח ברשת ,ולנוכח התגברות
ֵ
העברה של
הגזענות בחברה הישראלית ,מתבקש עתה עיו מחדש במדיניות הזאת .לגבי ֵ
לשוהרע ,הוצע לבחו את האפשרות לתביעת לשוהרע על בסיס פגיעה קולקטיבית
בנשי.
לצד ההצעה להסדרה משפטית של חופש הביטוי במרשתת הועלתה השאלה א נכו
להמשי לרכז בזירה המשפטית את מירב המאמצי להגנה על נשי .החל במחצית השנייה
של שנות השמוני סומ המשפט עלידי השיח הפמיניסטי בישראל כאתר מרכזי ליוזמות
הפמיניסטיות 165.כיו ,כמעט שלושה עשורי מאוחר יותר ,ייתכ שהזירה המשפטית
איבדה מקצת מכוחה לחולל שינויי תודעתיי בקרב הציבור הרחב .אנו חיי בעיד שבו
אמו הציבור בביתהמשפט הול ומתערער 166.ככל שמעמדו של ביתהמשפט נחלש,
והקולות המבקרי את פסיקותיו מתחזקי ,כ האפשרות להשתמש בו ככלי לשינוי חברתי
הולכת ופוחתת .במקביל השפעתה של המרשתת על חיינו הולכת וגוברת .ייתכ אפוא
שהגיעה העת להעביר חלק מהפעילות הפמיניסטית אל הזירה התקשורתית ,ובמיוחד אל
המרשתת ,כזירה שבה מתרחשי כיו תהליכי חברתיי משמעותיי ,כדי לנסות לממש
את התקוות לשיח דמוקרטי פתוח וחופשי לכל – ג לנשי.

_____________________________________

 165נויה רימלט Ï‡¯˘È· ÌÈÈÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘Ï ˜·‡Ó‰ :‰˘ÚÓÏ ‰È¯Â‡È˙Ó ÈËÙ˘Ó‰ ÌÊÈÈÓÙ‰
.(2010) 10 ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡·Â
 166רנה בוגוש ויפעת הולצמגזית "המשפט בספרי והמשפט בעיתו :מופעי בג" במאגרי
המידע ובעיתונות בשנת ) 614 ,603 ?·Â˘Á ËÙ˘Ó‰ Ì‡‰ "2000דפנה הקר ונטע זיו עורכות,
.(2010
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