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  הרציונל שעומד ביסוד הגנת הכורח כסייג לאחריות הפלילית. 1
   לחוק העונשין39הגנת הכורח טרם תיקון . 2
  מרכיבי הסעיף בגרסתו הנוכחית. 3
  ומה של הגנת הכורח ביחס לנשיםייש. ג

  יישומה של הגנת הכורח ביחס לנשים כפי שנעשתה בפרשת פלוני ואלמונית. 1
  פסקי דין המיישמים את הגנת הכורח ביחס לנשים. 2
  שת פלוני ואלמונית לפסקי דין אחריםהשוואת פר. 3
  פסק הדין בראי הגישות הפמיניסטיות למשפט. ד

  הפמיניזם הליברלי. 1
  הפמיניזם התרבותי. 2
  פמיניזם הרדיקליה. 3
  היחס האמביוולנטי שמגלה המשפט כלפי נשים. ה
  סיכום. ו

  

  מבוא. א

,  דן בית המשפט המחוזי בחיפה בעבירות של אינוס ועשיית מעשים מגונים1פלוני ואלמוניתבפרשת 

פי  על. שניהם תושבי כפר בגליל ובני הלאום הערבי, על ואישה שהם ב,אשר יוחסו לנאשמים

ניהל מערכת יחסים עם חברתה ) נשוי ואב לילדים, הנאשם(פלוני , העובדות שנטענו בכתב האישום

המתלוננת שהתה במעון בשל . בשעה שהחברה והמתלוננת שהו במעון לנשים מוכותהמתלוננת של 

חברה והנאשם אותה לאחר ש". חילול כבוד המשפחה"חששה שבני משפחתה יפגעו בה על רקע 

 שיסיעה לתחנה המרכזית וביקשה,  אשר הסכימה לשוחח עמו,הוא פנה אל המתלוננת, הסתכסכו

 כדי לדבר עם שהם נוסעים לביתוהנאשם השיב .  שלהחברהתה אמורה להגיע אל יכיוון שהי

ולאחר מכן , ח נעשה תחילה בסלוןהאירו.  מהמעוןחברההעל יחסיו עם ,  ואם ילדיואשתו, הנאשמת

בחדר השינה .  שיש בו מזגןתואנהלעבור לחדר השינה בלמתלוננת  ,הבעל והאישה, הציעו הנאשמים

לאפשר כדי הנאשמת החזיקה את ידי המתלוננת . הנאשם כפה את עצמו על המתלוננת ואנס אותה

בתוך ביצוע מעשים אלו , סףבנו.  בהוראת בעלהוביצעה במתלוננת מעשים מגונים, את מעשי הנאשם

ואף , וזאת לאחר שאיים עליה כי יפגע בה, הנאשם, נאנסה גם הנאשמת על ידי בעלה, במתלוננת

אך הדבר , כי בעבר כבר צירף הנאשם נשים נוספות אל חדר המיטות, יש לציין. סטר לה בחוזקה

                                                 
*

 ".הארת דין "סטודנטים למשפטים באוניברסיטת חיפה וחברי מערכת   
1

 ).פרשת פלוני ואלמונית: להלן) (7.4.2005, טרם פורסם (פלוני ואלמונית' מדינת ישראל נ 1068/04) 'מחוזי חי(ח "פ  
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 2,ירוע חד פעמימעובדות פסק הדין עולה כי אותה סטירה לא הייתה בגדר א. נעשה בהסכמתן

 בית המשפט הרשיע את הנאשם פה אחד בעבירת .והנאשמת סבלה במשך שנים מאלימות מצד בעלה

תה שותפה למעשי הנאשם י אם היא הי,נאשמת נחלקו דעות השופטים בשאלהל בנוגעאך , אינוס

ת לה  של הנאשם ולכן עומד לאיומיו ולמעשיותה אף היא קורבןיאו שהי, ולכן יש להרשיע גם אותה

 סברה שיש לזכותה לפי הגנה  דעת הרוב1977.3-ז"התשל, לחוק העונשיןיב 34 עיףהגנת הכורח לפי ס

כלומר שימוש אשר , בהגנת הכורח המשפט נקט שימוש מגדרי  בהארתנו נבקש לבחון אם בית.זו

בוחן את הגנת הכורח כשמגדרו של הנאשם מהווה שיקול בהכרעה אם להפעיל אותה הגנה ביחס 

  . ראוישימוש  ואם שימוש זה הינו ,ו אם לאואלי

 הפסיקה טיה מגדרית והסתכלות מנקודת מבט גברית מאפיינים אתאנו נצביע על כך שה

 דרך ואלמונית פלוניאת פרשת  ברשימה זו נבקש לנתח.  בתחום המשפט הפליליהישראלית

ועשוי להצביע על שינוי , זוונדגים כי פסק דין זה הינו יוצא דופן מבחינה , "משקפיים פמיניסטיים"

נסקור , ראשית. אפשרי בעתיד ומתן יחס שונה לנשים עברייניות תוך שימת לב לצורכיהן המיוחדים

מרכיבי הגנת נסקור את , שנית. כסייג לאחריות הפליליתהגנת הכורח לבאופן כללי את הטעמים 

בו מיושמת שנבחן את האופן , שלישית.  ולאחריו4, לחוק העונשין39כפי שנקבעו לפני תיקון  הכורח

בהם נידונה הגנת הכורח ביחס נוספים שונשווה זאת לפסקי דין , ואלמונית פלוניהגנה זו בפרשת 

 לאור שלוש ואלמונית פלונילאחר מכן נבקש לנתח את פסק הדין בפרשת . שעו בדיןרלנשים שהו

ם התרבותי והפמיניזם הפמיניז, הפמיניזם הליברלי:  המקובלות בספרותהגישות הפמיניסטיות

אינה ניתנת ליישום " יחס שווה לשווים"תחילה נראה כיצד טענת הפמיניזם הליברלי של . הרדיקלי

 הבאה לידי ההסתכלות המגדריתקרי את , הפמיניזם התרבותי לאחר מכן נבחן את ;במקרה זה

בסוף נאתר את  ול;של שופט המיעוט 5 שופטי הרוב לעומת העיוורון המגדריביטוי בפסק דינם של

  . לגישה הרדיקליתהאמירות בפסיקת שופטי הרוב העשויות להצביע על ביטוי 

  

   סקירה כללית–הגנת הכורח . ב

  הרציונל שעומד ביסוד הגנת הכורח כסייג לאחריות הפלילית. 1

מדובר במצב שבו מתקיימים באדם כל יסודות העבירה . כורח הוא סייג לאחריות הפלילית

, שאיים בפגיעה חמורה עליו או על אחרים, עשה נעשה בשל דרישה מצד אדם אחראך המ, הפלילית

   6. מהאיוםתוהציות לדרישה היה הדרך הסבירה ביותר להיחלצו

,  ראשית7.ישנם כמה רציונלים לאי הטלת אחריות פלילית על מעשה שנעשה בתנאי כורח

למנוע עבריינות ולא  "– בהם החוק הפלילי נועד לאסור מעשים או מחדלים שהציבור יוכל לעמוד

                                                 
2

כי ההגנה הציגה את הנאשמת כאישה מוכה , בעניין זה נבקש לציין.  לפסק דינו של השופט נאמן30' פס, שם   
בית המשפט קיבל . ת היותה משוללת כל יכולת להתנגד לבעלהומאוימת כחלק מהנרטיב שנבנה כדי להוכיח א

בדברי אב בית הדין שציין במפורש כי לנאשמת לא עמדה כל אפשרות ממשית , בין היתר, והדבר ניכר, טענות אלו
  .והחליט לזכות את הנאשמת, להתנגד או למחות על מעשיו של הנאשם

3
 .226ח "ס, 1977-ז"התשל, חוק העונשין   
4

  .384ח "ס, 1994-ד"התשנ, )חלק מקדמי וחלק כללי) (39' תיקון מס(עונשין חוק ה   
5

מתוך התייחסות להדרתן של נשים מזרחיות , כלב בשיח על הפמיניזם המזרחי-מושג זה הוטבע על ידי הנרייט דהן  
יות עיוורון מגדרי בתיאור: מנוחשלות"כלב -הנרייט דהן: לעיון נוסף, מהשיח הפמיניסטי המרכזי בישראל
  .)2002 (265-287 )2(4 סוציולוגיה ישראלית "פוליטיות ושקיפותן של נשים מזרחיות

6
  ).1987 (386 כרך ב יסודות בדיני עונשיןשניאור זלמן פלר    
7

 .374-376' בעמ, שם   
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, פלוני ואלמוניתשהיה נהוג בפסיקה הישראלית טרם הדיון בפרשת ,  הסטנדרט8".ליצור עבריינים

 מביצוע פעולות תולכן הדרישה להימנעו, הוא סטנדרט האדם הסביר ולא סטנדרט האדם הגיבור

, שנית.  יכול לעמוד בולמחדל שאין הציבור/נחשבת למעשה, הנכפות על אדם הנתון במצב של כורח

כיוון שאין ,  ולפיו אין טעם בענישה על מעשה שנעשה במצב של כורח9,ישנו השיקול התועלתני

לא נשקפת לחברה סכנה שהעושה , שלישית. בכוחה להרתיע את העושה מלנהוג כך שוב במצב דומה

קה נוספת ניתן הצד. יחזור על מעשיו כיוון שהם לא נעשו מרצונו וכפעולה אנטי חברתית מצדו

אין להתייחס אל בני אדם כאל אמצעי , על פי קאנט. למצוא גם בגישה המוסרית של עמנואל קאנט

שפעל בנסיבות של , שהטלת קלון פלילי ועונש על אדם,  מכאן10.אלא כמטרה עצמה, להשגת מטרה

טרות יש בכך כדי להשתמש בו להשגת מ. תהווה שימוש באדם למטרות כגון הרתעת אחרים, כורח

  .ולכן שימוש זה הינו בלתי מוסרי, שאינן קשורות אליו במישרין, אחרות

סליחה " היבט אחד אפשר שיוגדר כ11.יישומה של הגנת הכורח ניתנת לבחינה משני היבטים

כאשר נשללה ממנו יכולתו , ומהותו מתן פטור מאחריות פלילית לאדם שעבר עבירה, "בדין

בשל איום שהופנה ,  מביצועהתיצוע העבירה לבין ההימנעו לבצע בחירה אמיתית בין בתהמנטלי

 וההכרה בקיומה של 12,הערכים המוגנים במקרה זה הם שלמות הגוף והחיים. כלפיו או כלפי זולתו

 כסייג של בהגנת הכורח יכולה גם להיחש. החולשה האנושית הנובעת מפגיעה ברצון החופשי

 13.מתוך איזון אינטרסים במהלך תועלתני, ק שנגרםכאשר הנזק שנמנע עולה על הנז, "הצדקה בדין"

כלומר מהווה פטור מהאחריות , אשר שולל את האחריות הפלילית בלבד" כורח סולח"להבדיל מ

 הבחנה 14.היינו קובע כי אין עבירה מלכתחילה, שולל את פליליות המעשה" כורח מצדיק", הפלילית

כורח "ההבנה שמדובר ב. גם השלכות מעשיותאך עשויות להיות לה , זו חשובה מבחינה תיאורטית

עלולה להפוך את פסיקת בית המשפט לתקדים שיתפרש כרחב מכפי שהתכוון , במקרה זה" מצדיק

המצמצם , "כורח סולח"לכן נראה שכוונת בית המשפט הייתה ל .בית המשפט במקרה הספציפי הזה

   .את תחולת ההגנה לנסיבות המיוחדות מאוד בחייה של פלונית

  

   לחוק העונשין39הגנת הכורח טרם תיקון . 2

יש , אשר בבסיסו הסתכלות סובייקטיבית, כדי להבין את הילוכו של בית המשפט במקרה דנן

 לפקודת 17סעיף  15. לחוק העונשין ולפועלו של התיקון בהקשר זה39להתייחס לדין שקדם לתיקון 

                                                 
8

  . 375' בעמ, שם   
9

,  של המשפט הפליליקנת מן מתייחס למטרות העיקריות. )ז"תשל (60 הכורח והצורך בדיני עונשיןאהרן אנקר    
  ).ב"התשנ (259- ו247, 243) 2( טזעיוני משפט" עונשיות-סנקציות אזרחיות"ראו קנת מן . שהן גמול והרתעה

10
    available at SSRN) 1986(3 , EWSN .LTUDENT S .S.U1, Rules Bend to Fairness, .Jeremy M, Miller :

932140=abstract/com.ssrn.  
11

חיבור לשם קבלת תואר (פי סייג הצורך -ערוכה על, בדין-בדין לבין סליחה-ההבחנה בין הצדקהחאלד גנאים    
לשיטתו של , לעומת זאת). 2002,  הפקולטה למשפטים–האוניברסיטה העברית בירושלים , "דוקטור למשפטים"

תפקיד דיני העונשין הוא להגדיר "שכן , "פטור"ואיננו " הצדק"הכורח הוא , 506-507' בעמ, 6לעיל הערה , פלר
ולא להעניק פטורים בשל מעשים שהם ממילא , מותרים, מבחינתם, בהבדל מכל שאר המעשים שהם, איסורים
אלא מעניקה פטור למבצעה מהטעם ,  העבירהלפיה הגנת הכורח אינה מצדיקה את ביצוע, לגישה אחרת". מותרים

  .60' בעמ, 9 הערהלעיל , ראו אנקר, שאין להעניש אדם אשר נאנס לבצע פעולה כלשהי
12

 .72' בעמ, 11לעיל הערה ,  גנאים   
13

 .73' בעמ, שם   
14

 .511, 504-506' בעמ, 6לעיל הערה , פלר   
15

 ).1996 (184  לחוק העונשין39דיני עונשין בעקבות תיקון שחר אלדר ויובל אלבשן    
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אך , קבעו כלל בנוגע להגנת הכורח, 39  לחוק העונשין טרם תיקון21 ולאחריו סעיף 16,החוק הפלילי

   17 :דאגו גם להגדיר במפורש את היוצא מן הכלל

  

שאדם היה אנוס לעשותו , למעט רצח ועבירה כלפי המדינה שענשה מוות, מעשה"

מחמת איומים שהעלו אותה שעה חשש סביר שאם לא ייכנע ימות מיד או ייחבל מיד 

מיד עצמו מרצונו במצב שהביאהו לידי ובלבד שלא הע,  עבירהו אינ–חבלה חמורה 

  ."האונס

  

 לחוק 21 כי קיימים כמה תנאים להחלתו של סייג הכורח על פי סעיף 18,המלומד קדמי מציין

לבצע את הפעולה מחמת איום במוות או בגרימת חבלה " אנוס"היות האדם , הראשון: העונשין דאז

, הייתה פרשנות אובייקטיבית" אנוס"ג הפרשנות שנתנה הפסיקה באותה עת למוש. חמורה מיידיים

ולא דרך , הייתה באמצעות מתחם הסבירות" אנוס" כלומר ההסתכלות במושג 19,ולא סובייקטיבית

ראוי . כפי שנדגים בהמשך, ולכך ישנן כמובן גם השלכות מגדריות, עיניו של מושא האיום הספציפי

ח באופן שתחול רק אם המאוים פעל פירש בית המשפט את הגנת הכור, 39לציין שגם לפני תיקון 

אך אם הייתה לו אפשרות לנקוט דרך פעולה נוספת ולמרות זאת בחר לשתף , בלית ברירה ממש

 התנאי השני הוא כי על האיום לגלם מוות או 20.הוא יישא באחריות למעשיו, פעולה עם המאיים

,  גם כאן–" ש סבירחש"האיום צריך להקים ,  לפי התנאי השלישי22".מיידיים "21חבלה חמורה

חשש סובייקטיבי של נאשם כי הוא נתון לאיום ". האדם הסביר"ההתייחסות היא למבחנו של 

אם מבחינה אובייקטיבית אין לראות באיום עליו איום , אינו יכול להעמיד לו הגנה של כורח, מוחשי

   23.מוחשי בחבלה חמורה או מוות

                                                 
16

  .1936, פקודת החוק הפלילי   
17

לעיל הערה , פלר; )1994, דורה מעודכנתמה (220חלק ראשון ,  הדין בראי הפסיקה–על הדין בפלילים יעקב קדמי    
 .373' בעמ, 6

18
 .221-222' בעמ, 17לעיל הערה , קדמי   
19

כפי שביטא זאת , איימיםרלוונטית לענייננו התייחסותו של השופט אלון לפחדו הסובייקטיבי של האדם שעליו מ   
 והפחד שהיה נתון בו לא :"...וכך קבע השופט אלון). 6.5.1986, לא פורסם (מדינת ישראל' מימון נ 855/85פ "בע

 ". היה בו כדי לפטרו מאחריות פלילית על יסוד הנימוק של כורח
20

שם הוא , )1986 (832, 813) 1( מד"פ, מדינת ישראל' הוכשטט נ 250/84פ "יפים לעניין זה דבריו של הנשיא ברק בע   
, לעומת זאת. ל תופסת רק כל עוד פועל הנאשם בדלית ברירה" לחוק העונשין הנ21הגנת כורח לפי סעיף "כי קובע 

, ולו גם עקב איומים שהופעלו עליו, שהות לגייס את עזרת המשטרה אך הוא בחר) דרך משל(אם הייתה לנאשם 
 ".ויישא באחריות למעשי, לשתף פעולה

21
, גם תנאי זה ביישומו המקורי ככל הנראה לא היה מאפשר הגעה אל התוצאה שאליה הגיעו שופטי הרוב בענייננו   

רק ): "1975 (828, 824) 2(ד כט"פ, מדינת ישראל' מנוף נ 356/74פ "כפי שניתן להבין מדבריו של השופט לנדוי בע
יסוד לחשוש , )ושאינו רצח או עבירה שדינה מוות (כלל לעבירה- הנחשב בדרך, איומים שנתנו לנאשם בשעת מעשה

 שמע מיניה שלצורך זה אין די ...שוללים מן המעשה את אפיו הפלילי כעבירה, ממוות מידי או מחבלה חמורה
 ".כגון נזק לכבודו של אדם או לכבוד משפחתו, באיומים בנזק כלכלי או בנזק אחר שאינו נזק גופני ממש

22
על ידי השופט ) 1974 (596) 1(ד כח"פ, מדינת ישראל' חקק נ 558/73פ "ם כפי שנקבעה בעהדרישה למיידיות האיו  

מו על הנאשם נתנו יסוד סביר יאלא אם האיומים שאי, אין פטור מפאת הכרח, עינינו הרואות"זוסמן קובעת כי 
, אולם). 599' בעמ, שם ("'בו ברגע'או כניעה או מוות או חבלה חמורה , שהברירה שבפניה הוא עומד היא, לחשש

השופט זוסמן גם מרחיב במעט את הפרשנות הזו ובהסתמך על פסיקה אנגלית מותיר פתח לפיו ניתן יהיה להכיר 
, ניתן להעתיק את דרישת המידיות מן הרעה הנשקפת לנאשם"באומרו כי , בהגנת הכורח גם בנוגע לאיום עתידי

, של פגיעה בעתיד יכול ותפטור את הנאשם מאחריות פליליתגם סכנה " כלומר, "אל השמעת האיום, אם לא ייכנע
בכך הוא מעביר למעשה את מרכז ). 599-600' בעמ, שם ("ובלבד שהאיום שהופעל עליו היה בו כי לאיין את רצונו

למידת , )'פגיעה ברכוש וכו, פגיעה בבני משפחה, פגיעה אישית" (מה כולל האיום"כלומר , הכובד מתכלית האיום
 .ונראה שבענייננו זה היה המקום שבו הושם הדגש, ות שלוהמוחשי

23
 .222' בעמ, 17לעיל הערה , קדמי   
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מי שהעמיד , ראשית: קודמת הם אלההסייגים והיוצאים מכלל הגנת הכורח בגרסתה ה

 על 24. מהגנת הכורחהלא ייהנ, עצמו מרצונו במצב שבו הוא אנוס למלא אחר הוראותיו של המאיים

 הרציונל לסייג זה טמון בטענה כי אם אדם הכניס עצמו למצב שבו סביר היה 25,פי המלומד קדמי

שכן , יצע את המעשה מתוך אונסלא יוכל לטעון עוד כי ב, שימצא עצמו אנוס לבצע עבירה כלשהי

בגרסתה הקודמת לא חלה הגנת ,  שנית26.אונס זה הינו פרי הנסיבות שאליהן הכניס עצמו מרצון

   27.הכורח על עבירת רצח או על עבירה כנגד המדינה שעונשה מוות

  

  מרכיבי הסעיף בגרסתו הנוכחית. 3

סייגים לאחריות "שכותרתו , עונשין לחוק ה1- הגנת הכורח מעוגנת כיום בפרק ה, 39בעקבות תיקון 

  :יב וזו לשונו34הסעיף אשר מסדיר את ההגנה באופן ספציפי הוא סעיף ". פלילית

  

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שנצטווה לעשותו תוך איום שנשקפה ממנו "

, שלו או של זולתו, בגופו או ברכושו, בחירותו, סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחייו

  ".וס היה לעשותו עקב כךושאנ

  

לעניין תנאי החלת הגנת הכורח , כי ישנם כמה הבדלים לעומת הנוסח הקודם, ניתן אם כן לראות

קיומו של , ראשית: כדי שתחול ההגנה נדרשים להתקיים כמה יסודות. ולעניין הסייגים להחלתה

 גולדברג עמד על כך  השופט29. טרם התיקוןה להבדיל מהדרישה לאיום מיידי שהיית28,איום מוחשי

 של חלופה שלישית לרשות המאוים ה כשקבע כי למעשה הימצאות30,אר'נגבראשונה בפרשת 

לדעתנו ניתן לראות . מוציאה את מקרהו מתחולתו של סייג הכורח, ומאפשרת את סיכול האיום

הגדרת בעוד דיון ב. בהעברת דגש כזו מעין ניצן להסתכלות סובייקטיבית בעת דיונים בהגנת הכורח

 – כמה זמן אמור לחלוף בין האיום להתממשותו –יהיה דיון צר וסמנטי בעיקרו " מיידי"המושג 

של איום אינה ניתנת לקביעה מלאה בלא התייחסות גם לנקודת המבט של מושא " מוחשיותו"מידת 

 של אותו אדם או של,  של סכנה מוחשית לפגיעה חמורה בגוף או ברכושההיווצרות, שנית. האיום

                                                 
24

  .377' בעמ, 6לעיל הערה , פלר   
25

 .222' בעמ, 17לעיל הערה , קדמי   
26

 .600' בעמ, 22לעיל הערה , חקקפרשת    
27

כשם "): 1990( 302, 265) 3(ד מד"פ, מדינת ישראל' וענונו נ 172/88פ "בע, למשל, ראו. 384' בעמ, 6לעיל הערה , פלר   
 99 ככל שמדובר בעבירה על סעיף,  לחוק21 שפירוש מצמצם לא היה מתיישב ממילא עם הגנת הכורח שבסעיף

עבירה כלפי המדינה שענשה " מכלל ההגנה 21 שכן מוציא סעיף. שבצדה עונש מוות או מאסר עולם, לחוק
  ...".מוות

28
ואין די באיום כללי , גם אם היא עתידית, ית ומוחשיתהדרישה היא שהאיום יעמיד את המאוים בפני סכנה ממש   

 ).1997 (233, 221) 4(ד נא"פ, מדינת ישראל' אר נ'נג 7085/03פ "ראו ע. ומעורפל
29

כי למרות השמטת , סבר השופט מצא, )1998 (481) 2(ד נב"פ, מדינת ישראל' אבו סרור נ 3596/93פ "עב, עם זאת   
הטוען להגנת הכורח יידרש בדרך כלל להראות שהאיום עליו היה איום נאשם בעבירת רצח , דרישת המיידיות
' בעמ, שם(כדי שיצליח להרים את נטל ההוכחה לעניין ממשיות האיום ולעניין סבירות פעולתו , בפגיעה מיידית

: ןלהל) (1997 (468, 456) 3(ד נא"פ, מדינת ישראל' בשיר נ 2130/95פ "בעבגישה זו תמך גם השופט קדמי ). 599
כי אבו סרור כהן בפרשת -סברה השופטת שטרסברג,  לעומתם.381 'בעמ, 6לעיל הערה  ,פלרראו גם ). בשירפרשת 

ראו (כשעבירת הרצח היא החמורה ביותר , עיתוי האיום יכול להשתנות בהתאם לנסיבות המקרה וחומרת העבירה
 .שם הצטרף אליה השופט חשין, בשירבפרשת , דעה זו הובעה על ידי השופטת עוד קודם לכן). 493' בעמ, שם

30
 .28לעיל הערה , אר' נגפרשת   
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 קיימת השהיית,  להבדיל מהגבלת האינטרס המוגן לפגיעה בגופו של המאוים בלבד31,אדם אחר

האיום הביא לידי כך שאותו אדם אכן היה אנוס למלא אחר הוראותיו של ,  שלישית32.בעבר

טז מתנה את מתן 34סעיף . דרישה שנשארה דומה במהותה לדרישה לפני תיקון החוק, המאיים

 מלבד 33.היה סביר בנסיבות העניין, ל האדם הפועל בשל אותו איוםההגנה בכך שמעשהו ש

 איום על רכושו של –ההבדלים הטמונים בביטול דרישת מיידיות האיום ובהרחבת האינטרס המוגן 

 הגנת הכורח כיום – איום על אדם אחר ולא רק על המאוים עצמו, המאוים ולא רק על פגיעה בגופו

הסייג להגנה . רצח או עבירה כלפי המדינה שדינה מוותירות כגון איננה מוציאה מגדר תחולתה עב

   34.יד34קבוע היום בסעיף , בנוגע לכניסה מרצון של אדם למצב של כורח

לבצע את עליו לבחור אם : בפועל ניתן לומר כי מדובר באדם אשר נתון בסיטואציה זו

סכנה המוחשית ל היחשףללא לבצע את המעשה האסור ושאו , תוך כניעה לאיוםמהמעשה האסור 

,  אם עומדת לאדם אפשרות שלישית בדמות סיכול המעשה האסור35.של פגיעה חמורה בו או בזולתו

 גם לנקודה זו השלכה 36.לא יהיה זכאי לחסות בִצלה של הגנת הכורח, בלי שהאיום יצא אל הפועל

לאותו איום שהוא הנתון " אדם סביר"כאשר בוחנים אנו את מגוון התגובות המצופות מ, מגדרית

 ומבקרת את הניתוח 37,"סוגיית הברירה הנוספת"ר רימלט מתייחסת לאותה "ד. תופס כמוחשי

   38.הניטרלי שעורך בית המשפט העליון בסיטואציות עובדתיות מסוימות

                                                 
31

  ). 2003 (9, 1 )2(ד נז"פ, מדינת ישראל' חסוס נ 3920/00פ "ע   
32

, 6לעיל הערה , לביקורת על היקף הגנת הכורח בגרסתה הקודמת ראו פלר. 232' בעמ, 28לעיל הערה , אר' נגפרשת   
  .480-481, 380-381' בעמ

33
עשה לא היה סביר יב לא יחולו כאשר המ34-יא ו34, י34הוראות סעיפים "טז לחוק העונשין קובע כי 34סעיף   

' בעמ, 29לעיל הערה ,  בשירפרשת; 9' בעמ, 31לעיל הערה ,  חסוסראו פרשת".  לשם מניעת הפגיעהןהענייבנסיבות 
 . 382' בעמ, 6לעיל הערה , פלר; 467

34
, ז34הוראות סעיפים " קובע כי, אשר חל גם על הסייגים להגנה הפלילית של היעדר שליטה וצורך, )א(יד34סעיף    

להיות , ןהענייבנסיבות , יב לא יחולו אם העושה היה מודע או אם אדם מן הישוב במקומו יכול היה34-יא ו34
ואם העמיד את עצמו בהתנהגות , כי הוא עלול לעשותו במצב זה,  שבו עשה את מעשהולפני היווצרות המצב, מודע

לא , יב34יא או בסעיף 34ובלבד שענינו של המעשה שנעשה במצבים האמורים בסעיף ; נשלטת ופסולה באותו מצב
 ."היה הצלת אינטרס הזולת

35
 .232' בעמ, 28לעיל הערה , אר' נגפרשת   
36

לסכל את ,  אם קיימת בפני המאוים אלטרנטיבה שלישית: "...232-233' בעמ, ראו דבריו של השופט גולדברג שם   
' בעמ, 29לעיל הערה , בשירראו גם דבריו של השופט גולדברג בפרשת ; "האין הוא נכנס לגדרה של ההגנ, האיום

בין עשיית המעשה , במצב שבו על המאוים לבחור: לאמור, 'חוסר ברירה'המדובר בעשיית מעשה במצב של " :467
מקום שבו נותרת למאוים האפשרות . לבין מימוש האיום גם אם זה אינו מיידי,  בו במקום– נושא האיום –הנדרש 

ידי פנייה -כגון על,  אחרת למניעת מימושו של האיוםלהימנע מעשיית המעשה נושא האיום בו במקום ולנקוט דרך
דבריו של השופט , 29לעיל בהערה , סרור-אבוראו גם פרשת ".  לעשותו'אנוס' אין לראותו כמי שהיה –לשלטונות 
  .486-487' מצא בעמ

37
סוגיית ההסתכלות הסובייקטיבית ). 2001 (286-287, 277  יפלילים" כאשר נשים נעשות אלימות"נויה רימלט    

כשהכוונה היא לבחינת השיקול המגדרי כחלק מהשיקולים שמביא , ר רימלט"עוברת כחוט השני במאמרה של ד
זהותה הנשית של , לדעתה. בית המשפט בחשבון בבואו לדון במקרים של נשים אשר ביצעו עבירות אלימות

הדרתו של הקול . "ש לתת עליו את הדעת בעת ניתוח עובדתי ומשפטי של אותם מקריםהעבריינית היא גורם שי
שכן היא , היא מביאה לתוצאה קשה מבחינתו של כל ציבור הנשים...הנשי מן המשפט פוגעת לא רק בנשים אלימות

  ).331, 281' בעמ, שם" (שוויונית של נשים בישראל-מסייעת בהסוואת והעלמת מציאות חייהן הבלתי

 'מגבלת הסבירות'תכליתה של " כי 468' בעמ, 29לעיל הערה ,  בשירקביעתו של השופט קדמי בפרשת, למשל, כך
 – 'בלתי סבירה' יחול רק בנסיבות שבהן עשיית המעשה נושא האיום לא הייתה – המורחב –שהסייג , היא להבטיח

אדם סביר היה פונה לעזרת , ובמקרה דנן, שאדם סביר היה עושה אותו:  לאמור–ל האיום למניעת מימושו ש
  ).ההדגשה אינה במקור (".השלטונות

38
אם אמנם ): "1983 (316, 309) 1(ד לז"פ, מדינת ישראל' אדרי נ 303/82פ "דבריו של השופט לוין בע, למשל, ראו  

 שתדרוש מחברה שלא יסבך אותה בעניין – וממש התבקש – צפוי היה, המערערת לא רצתה להיות מעורבת בפרשה
שתשמיע לפניו דברי אכזבה ותוכחה שיחזירה , טבעי היה, או לפחות, שיאפשר לה להסתלק, שיניח לה ללכת, שכזה
 שמצאה עצמה בלא יודעין מעורבת בפרשיית שוד מזוין לאחר שתומרנה 16ונדגיש כי דובר בנערה בת ...". לביתה

 . 40שהיה עבריין מנוסה בן ,  ידי חברהלמצב זה על
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  יישומה של הגנת הכורח ביחס לנשים. ג

   נית יישומה של הגנת הכורח ביחס לנשים כפי שנעשתה בפרשת פלוני ואלמו.1

את להרשיע יש  אם , בשאלה נחלקו דעות השופטיםפלוני ואלמוניתבפרשת , כאמור במבוא

 .לחוק העונשיןיב 34 עיף הכורח לפי סזכותה הגנת לשעומדתאו , הנאשמת בדין

. ולכן יש לזכותה מהאשמות שיוחסו לה,  קבע שלנאשמת עומדת הגנת הכורחהשופט נאמן

הגורם הראשון . איום שנבע משני גורמים, וחשי בפגיעה חמורהאיום מהיא הייתה נתונה ל, לשיטתו

השופט סבר כי אף שהנאשם לא המשיך להכות את הנאשמת לאחר שסטר לה  .הוא אלימות הנאשם

עדיין היה בכך איום ממשי , ולא איים עליה בהכאה נוספת,  שוב לחדרספעם אחת והורה לה להיכנ

ת המאהבת של שנעשו בהסכמ(במעשים דומים  השתתףמה ליהסכהעובדה שהיא . על הנאשמת

ולא רק , אף שלא פעלה מתוך רצון לסיפוק היצרים) חברתה של המתלוננת ממעון הנשים, הבעל

תה יהייא לו איומים ופחדים היאמעידה ל, שלא נגרמה לה הנאה אלא היא אף סבלה מכך סבל רב

פחד שתקבל סטירה חזקה ה מבעוונ,  פעולותיה נעשו רק על פי הוראות הנאשם.נתונה מצד הנאשם

נוכח התביעה שהגיש הנאשם לבית הדין ל איבוד הילדים מפניהחשש הגורם השני הוא . נוספת

,  מהשטחיםואהנאשמת המוצאה של ש השופט ייחס חשיבות לכך 39.יהםמשמורת עלקבלת השרעי ל

 האלים בעלהם  להתמודד לבד ענדרשה והיא, משפחתה הרחוקה אינה יכולה לתמוך בה ולהגן עליה

  .  לוותר על ילדיהמתוך החשש שתיאלץ

לא עמדה . השופט נאמן פסק כי לנאשמת לא הייתה כל ברירה, "אונס"בנוגע לדרישת ה

 גם החלופה 40.תפעל מיד שהמשטרה לפניה החלופה של פנייה למשטרה כי לא הייתה לה כל ודאות

דבר שיחייב אותה , הילדים בביתמשום הימצאותם של , של הימלטות לא הייתה אפשרית מבחינתה

זהו . היא חזרה על אף אלימות בעלה, גם כאשר עזבה בעבר את הבית עם הילדים, כל שכן, לחזור

   41.איבוד הילדיםלצטרף החשש מ שאליו,  המוכהההאיש תסמונת מצב של

השופט ציין כי המקרה הנידון הוא חריג לעומת מקרים אחרים שבהם הועלתה טענת 

לא רק השתתפה בביצוע העבירה אלא גם הייתה , הנאשמת שטוענת את הגנת הכורחשכן , הכורח

, לגישתנו. במהלך ביצוע העבירה הנאשמת גם היא נאנסה ונגרם לה סבל רב מהנאשם. קורבן בעצמה

ניתן לטעון שדברי השופט יכלו לשמש בסיס להגשת כתב אישום על ידי רשויות התביעה אך ורק נגד 

לכך הייתה יכולה להיות גם השפעה .  המתלוננת והנאשמת–וסן של שתי הנשים ובגין אינ, פלוני

  . אם אכן היה מורשע באונס שתי הנשים, מעשית לעניין העונש שהיה מוטל על הנאשם

, שתיקת הנאשמת בפנינו"הוסיף כי , אשר הצטרף לגישתו של השופט נאמן, השופט סעב

מת נמנעה מלהעיד אף ששתיקתה הייתה עשויה  הנאש42".'הצילו': הקוראת, שתיקה זועקת היא

מכיוון שהיא חששה חשש ממשי מאלימותו של , לחזק את ראיות התביעה ולהביא לידי הרשעתה

                                                 
39

, תביעת הנאשם להחזקת הילדים נטעה בלב הנאשמת חשש כבד ומבוסס"השופט סעב המחיש זאת בדבריו כי    
  ).ההדגשה אינה במקור" (חשש שאינו משולל המציאות שהילדים יוצאו מחזקתה ויועברו לנאשם בלבד

40
 היא הייתה,  היו פונים אל המשטרההמערעריםאם שבה , 28ה לעיל הער, למשל ,אר'נגלהבדיל מפרשת זאת    

, פלוני ואלמוניתראו דבריו של השופט נאמן בפרשת . ןהביטחו כוחות ל ידים עי את הרוצחים שהיו מבוקשתעוצר
 . לפסק דינו28' בפס, 1לעיל הערה 

41
   . לפסק דינו של השופט נאמן30' בפס, שם   
42

 .תחילת דיונו של השופט סעב בעניין הנאשמת, שם   
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וזאת אף שהוא נמצא , אם בבית המשפט הנאשמת איננה מסוגלת להתגונן מפני הנאשם. הנאשם

השופט .  והנפשית כלפיההרי קל וחומר שבביתם לא יכלה לעמוד מול אלימותו הפיזית, במעצר

ואדם אחר מן היישוב אל לו , אמנם סבר כי בדרך כלל התנהגותה של הנאשמת לא תיחשב לסבירה

אך קבע כי יש להחיל את נורמת ההתנהגות הראויה על פי נסיבותיו של כל מקרה , לפעול כפי שנהגה

נים של הנאשמת כלומר להביא בחשבון בגדר המבחן האובייקטיבי גם את הרקע והנתו, ומקרה

נהג לקיים יחסי מין עם במקרה זה הנאשמת הייתה קורבן של הנאשם שהכה אותה ו. הספציפית

  .בחדר השינה שלהם בניגוד לרצונה ובלי שתוכל להתנגדאחרות נשים 

 בדעת מיעוט קבע כי אין לזכות את הנאשמת כיוון שאין מתקיימים התנאים השופט גרשון

אלא בשל הפחד , העובדה שהנאשמת לא פעלה לשם הנאה, ישתולג. לתחולתה של הגנת הכורח

השופט קבע שהנאשמת לא הייתה במצב של . איננה מספיקה כדי שתחול עליה הגנת הכורח, מבעלה

ואף אם " סטירה חזקה"אף אם הייתה , איום בפגיעה ממשית וחמורה מאחר שאין די בסטירה

 אשר 43".אשמת חששה מסטירה חזקה נוספתלכל היותר ניתן להניח שהנ "–הייתה מלווה בכאב 

אשר נוצר לשם הכרעה  קבע השופט כי זהו עניין לבית המשפט השרעיאיבוד הילדים מחשש ל

  .שבעלה יקשה עליה אם לא תשתף עמו פעולה, ואין די בחששה של הנאשמת, בסכסוך

כלה מכיוון שהנאשמת י. סבר השופט כי הנאשמת לא נמצאה במצב של חוסר ברירה, בנוסף

ובכך , הייתה נתונה לה האפשרות לפנות למשטרה או להימלט ולפנות לעזרת שכניה, לצאת מהחדר

  .קרי שיתוף פעולה עם בעלה באינוס המתלוננת, למנוע את שעתיד היה להתרחש

  

  פסקי דין המיישמים את הגנת הכורח ביחס לנשים.2
חלקם כבר נבחנו על . נחים שקדמו להכדי להבין את חשיבותה של פסיקה זו יש לדון בפסקי הדין המ

 עשויים להדגים כיצד מסתמנת ראשית – מן השנים האחרונות – וחלקם 44,ר רימלט בעבר"ידי ד

ביסודה של מגמה זו ניצב אימוץ נקודת מבט . מגמה של שינוי אפשרי בגישת בתי המשפט

 לתובנות –שות  או לפחות מאפשרת רגי–נקודת מבט הרגישה , סובייקטיבית במצבים מסוימים

  .על שינוי מבורך זה אנו מבקשים להצביע. מגדריות

 נערה אשר נידון ערעורה של 45,)25.6.1997מיום ( מדינת ישראל' בשיר נ 2130/95פ "בע

המערערת חייתה עם . ביחד עם דודה, הואשמה ברצח אשת אביה ושלושת ילדיו מאשתו השנייה

, שלושת ילדיהם במאהל מבודד ורחוק מכל יישובאשתו השנייה של אביה ו, דודה, שתי אחיותיה

חייה נוהלו בניתוק כמעט מוחלט . חשמל וטלפון, אשר אין אליו דרך סלולה והוא מנותק ממים

האב חי ; המערערת לא גרה עם אמה. שחי עם אמה, על פי הוראותיהם של דודה ושל אביה, מהעולם

לאחר ויכוח בין האב לאשתו . פקחכדי ל והגיע מפעם לפעם אל המאהל, עם האם במקום אחר

הוא איים על המערערת שיפגע בה אם לא תמית את האישה עד , שהיו מסוכסכים זמן רב, השנייה

הוא החל , כעבור יומיים התפתח ויכוח בין הדוד ובין האישה השנייה של אביה. ביקורו הבא

רת צייתה להוראה זו המערע. והורה למערערת ולאחיותיה לעזור לו, להכותה באבן כבדה ובמוט

                                                 
43

 .ד לפסק דינו של השופט גרשון9' בפס, שם   
44

, 31 הערהלעיל , חסוסופרשת , 29 הערהעיל ל, בשיראת פרשת , בין היתר, ר רימלט בחנה"ד. 37ראו לעיל בהערה   
לעומת זאת הניתוח שאנו מבקשים לעשות משלב את הרובד . הסיפורי, אך הניתוח שעשתה נשאר ברובד הנרטיבי

 . הגנת הכורח במשפט הפליליהנרטיבי בניתוח משפטי פורמלי של 
45

  .29לעיל הערה , בשירפרשת    
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והשתמשה גם , כן צייתה להוראה להכות את הילדים כדי שלא יעידו. לאחר שהדוד איים על חייה

לאחר . בהשלכת כמה אבנים לעבר הקורבנות" הסתפקו"בעוד אחיותיה , היא באבן כבדה ובמוט

  .יצאו הדוד והמערערת ברכיבה על סוס להודיע על כך למשטרה, שהציתו את הגופות

טענה זו לא . יב לחוק העונשין34כי למערערת עומדת הגנת הכורח לפי סעיף , רעור נטעןבע

. שקבע כי לא התקיימו התנאים הדרושים לשם החלת ההגנה, התקבלה על ידי בית המשפט העליון

הסכים בית המשפט להניח כי המערערת , לנוכח ניסיון העבר של המערערת בהתנהגות אביה ודודה

 46".איום ממשי"ולכן מתקיימת הדרישה של , על חייה מצדם איום אמיתי וממשיראתה באיומים 

נקבע שהמערערת לא עמדה לפני מצב של חוסר ברירה מאחר שהיא הכירה את השטח , עם זאת

לכלל מסקנתו זו הגיע בית המשפט גם באמצעות מגבלת . ויכלה להימלט מן המקום ולהזעיק עזרה

בקובעו כי אדם סביר היה בוחר להסתלק ולהזעיק את , נשיןטז לחוק העו34הסבירות שבסעיף 

כאשר ,  לחוק העונשין39 השופט קדמי סבר כי למרות ביטול דרישת המיידיות בתיקון 47.המשטרה

כהן - השופטת שטרסברג48.מדובר בחיי אדם יש להחיל את ההגנה רק כאשר האיום הוא מיידי

שבית המשפט לא התייחס במישרין , ב לציין חשו49.והשופט חשין השאירו שאלה זו בצריך עיון

כן לא . לטענת ההגנה לפיה המערערת הייתה כפופה לאביה ולדודה והיחסים ביניהם היו יחסי תלות

  50.התייחס פסק הדין לטענה שפניית אחיות המערערת אל המשטרה בעבר בשל יחס אביהן לא נענתה

 נה הרשעתה נידו51)12.6.2001ום מי( אמברק' מדינת ישראל נ 8055/01) ש"מחוזי ב(פ "בת

קשירת קשר לביצוע ובשוד בנסיבות מחמירות  בחורה בת תשע עשרה אשר הואשמה בביצוע של

דרשו , נכנסו לבנק כשהם אוחזים בסכין ואקדחים, יחד עם חברה ואדם נוסף, הנאשמת. פשע

יר של שירות הוזמן תסק, לאחר שהנאשמת הורשעה. ונמלטו מהמקום, באיומים כסף מפקידי הבנק

הביעה חרטה , אשר הגיעה מבית קשה וממצוקה כלכלית, מתסקיר זה עלה כי הבחורה. המבחן

בגזירת . שנעשו מתוך פחד ואיום מצד חברה המבוגר ממנה בחמש עשרה שנים, עמוקה על מעשיה

הדין נענה בית המשפט לבקשתה לאמץ את תסקיר שירות המבחן ולבטל את ההרשעה כדי לאפשר 

מאסר בפועל לתקופה נקבע כי אף שחומרת העבירה דורשת עונש . ל ואת שיקומה"סה לצהאת גיו

ולכן מצדיקות , נסיבותיו המיוחדות של מקרה זה אינן רחוקות מקיום תנאי הגנת הכורח, ממושכת

,  הנאשמת הייתה קורבן לאלימות פיזית ונפשית מצד חברה52.חריגה ממדיניות הענישה הראויה

בית המשפט התייחס . ך פחד בשל איומיו שעליה לשמוע לו ולמלא אחר הוראותיוומעשיה נעשו מתו

 אמנם 53.כמו גם לאפשרות שיקומה, גם לרקע הכלכלי הקשה ולנסיבותיה האישיות של הנאשמת

אך בפירוש הועלו שיקולים מגדריים , פסק דין זה לא דן בהגנת הכורח אלא בשיקולי הרשעה ועונש

, לדעתנו, בית המשפט היה בונה, שהיה נתון לאיומים דומים, בגבראם היה מדובר . במסגרתו

                                                 
46

  .466' בעמ, שם   
47

  .467' בעמ, שם   
48

 .468' בעמ, שם   
49

  .471' בעמ, שם   
50

  .466' בעמ, שם   
51

  .12.7.2001, טרם פורסם  
52

  .א5' בפס, שם   
53

 .ד-א5' בפס, שם   
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 מסגרת השיקולים כללה את עובדת היותה אמברקאולם בעניין , מסגרת שיקולים הרלוונטית לו

  . נאשמת אישה

ן של שתי נשים נידון ערעור 54)12.1.2003מיום ( מדינת ישראל'  נחסוס 3920/00פ "בע

המערערות . ובקשירת קשר לביצוע פשע, חזקתו שלא לשימוש עצמיבה, שהואשמו בייבוא סם מסוכן

והמלווה התנה , אחת מהן ביקשה לקבל הלוואה. הן תושבות קולומביה שהיו במצוקה כלכלית קשה

לשם כך היא גייסה את . את מתן ההלוואה בכך שתעביר לישראל כמות גדולה של סם בתוך גופה

ואז התחרטו וביקשו לחזור , ך איחרו את מועד הטיסההשתיים בלעו את הסם א. המערערת השנייה

בקולומביה מלווים נוהגים בקשיחות עם . אולם אוימו על ידי המלווה שיפגע בבני משפחתן, בהן

כל שכן , והמשטרה המקומית איננה מסוגלת לתפקד ולעזור, לווים שאינם עומדים בהתחייבות

 בסופו של דבר המשיכו 55. סוחרי הסמיםשבמקרים רבים השוטרים מושחתים ומשתפים פעולה עם

, לאחר שהגיעו לישראל. אף לא לרשויות בישראל, הנשים בביצוע העבירה ולא דיווחו על מעשיהן

על כך הגישו ערעור לבית . הועמדו לדין והורשעו, הן נתפסו, ולפני שהספיקו להעביר את הסם

  .המשפט

; שר נדחתה בבית המשפט המחוזיא, בערעור טענו המערערות כי עומדת להן הגנת הכורח

הן הובילו את , נקבע כי עד לשלב שבו התחרטו. טענתן זו נדחתה גם בערעורן לבית המשפט העליון

ולכן לא התקיים התנאי של , הסם בהסכמה בשל מצבן הכלכלי הירוד ולא בשל איומים כלשהם

איום לפגוע ספק אם ה,  לאחר שהתחרטו56.הדרוש לשם החלת הגנת הכורח" איום מוחשי"

לא התקיים ,  בנוסף57.במשפחותיהן הגיע לכדי איום מוחשי ולא היווה רק איום עתידי מעורפל

כיוון שיכלו לפנות למשטרה , והמערערות לא עמדו לפני מצב של חוסר ברירה" אונס"התנאי של 

ק בית המשפט לא קיבל את טיעונן שהייתה מוטלת בספ. בישראל ולבקש עזרה והגנה על קרוביהן

כל שכן שלא היה , גדול יכולתה של משטרת ישראל להגן על בני משפחותיהן הנמצאים בקולומביה

בית ,  זאת ועוד58.ביכולתן לדעת שהמשטרה הישראלית איננה מושחתת כמו המשטרה בקולומביה

הרי במקרה זה חל הסייג של , המשפט העליון קבע כי גם אם הן היו עומדות בתנאי הגנת הכורח

 המערערות נכנסו מרצונן 59.יד לחוק העונשין34הקבוע בסעיף " מצב בהתנהגות פסולהכניסה ל"

ולא זו בלבד שצפו את עשיית העבירה , למצב של כורח אף שיכלו שלא להסכים לתנאי ההלוואה

 עצם הכניסה למצב בהתנהגות פסולה לא נועדה להציל את 60.אלא שמראש החליטו לעבור עבירה

                                                 
54

נובע ממקורות האיום המתוארת בפסק דין זה אינו  ההיבט המגדרי בסיטואציה .31 לעיל הערה ,חסוספרשת    
 הוא חסוסמה שמייחד את הנשים בפרשת .  תופס את האיום המאויםבו הצדשאלא מהאופן , הפוטנציאליים

הדאגה לגורלן כתוצאה מהאיומים של סוחרי הסמים או מפנייה לא ו ,ן שנותרו מאחוריהתוהדאגה לבני משפח
 מבחינה בני המשפחהאין מי שידאג ל, ברור להן שאם הן נפגעות או נאסרות בקולומביה. למשטרה בקולומביה

   .פיננסית
55

  . 5-6' בעמ, שם   
56

 ואינה יוצרת באשר היא איננה,  אינה יכולה להקים את ההגנה– ותהא קשה ככל שתהא –מצוקה כלכלית "   
, '...שלו או של זולתו, בגופו או ברכושו, בחירותו, איום שנשקפה ממנו סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחייו...'

  .9' בעמ, שם". יב לחוק34כלשון סעיף 
57

 .10' בעמ, שם   
58

  .10-11' בעמ, שם   
59

הגות המוקדמת של העושה ההתנ: הגנת הכורח לא תחול אם מתקיימים התנאים האלה, )יד (34על פי סעיף    
או שאדם מן , התנהגות זו היא פסולה במהותה והעושה היה מודע לכך;  ממנהענעשתה מרצון ומתוך יכולת להימנ

ראו פרשת . ההתנהגות לא נועדה להציל את אינטרס הזולת; היישוב יכול היה להיות מודע לכך בנסיבות העניין
 .17, 11-13' בעמ, 31לעיל הערה , חסוס

60
 .12-13' בעמ, שם   
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ואין די בכך שלאחר , אלא נעשתה מתוך מניע כלכלי, של בני משפחותיהן שלומם –אינטרס הזולת 

 לעניין העונש לא 61.הן המשיכו לבצעה כדי להגן על אינטרס זה, שכבר נכנסו למצב בהתנהגות פסולה

אף שהוסיף כי גם המערערות הן במובן מסוים קורבנות של , מצא בית המשפט שיש מקום להקל בו

  62.סוחרי הסמים

השוני בעבירות שנידונו ועמדות , השונים בכל אחת מהפרשות" ם המשפטייםהסיפורי"

אולם לדעתנו ניתן לדלות שתי , השופטים השונות אינם מאפשרים איתור מגמה כוללת בפסיקה

גישות שונות להתמודדות עם מצבים שבהם מבצעת העבירה נתונה ללחצים מוחשיים וקונקרטיים 

 שיש רגלים – וזוהי השערה בלבד –ייתכן , לדעתנו.  היא תלויהובכלל זה סביבה שבה, מצד סביבתה

ובכך מפנימה תובנות , לסברה כי הפסיקה הולכת ומגלה רגישות לנקודת המבט של מבצעת העבירה

  .פמיניסטיות

  

  אחריםהשוואת פרשת פלוני ואלמונית לפסקי דין . 3

 פלוני ואלמוניתהרוב בפרשת הגישה האחת הינה גישת .  נפנה עתה לניתוח שתי הגישות שמצאנו

גישת המיעוט בפרשת , השנייה. אמברקלגישת בית המשפט המחוזי בפרשת , ולו במעט, אשר דומה

  . חסוס ובשירדומה לגישת בית המשפט בפרשות , פלוני ואלמונית

בפרשת ,  קיימת בחינה אובייקטיבית של עובדות המקרהחסוסובשיר בעוד בפסקי הדין 

מאמצת דעת הרוב של בית המשפט הסתכלות שנותנת את , אמברקפרשת דומה לב, פלוני ואלמונית

כפי שהיא , ולפחות במשתמע ערה לכך שמציאות חייהן של נשים, הדעת על מצוקותיו של החלש

. אינה שווה למציאות חייהם של גברים כפי שהיא נחווית על ידי הגברים, נחווית על ידי הנשים

את אפשרויות הפעולה , לדעתנו,  לנתח בצורה מדויקת יותררגישות זו מאפשרת לבית המשפט

  . הריאליות שניצבו לפני המבצעות במקרים השונים

 ההתנהגות הסביר טההבדלים בין הגישות מתבטאים בניתוח יסוד האונס ובהצבת סטנדר

 התייחסה לאפשרות פלוני ואלמוניתדעת הרוב בפרשת , "אונס"לעניין יסוד ה, ראשית: במצב אונס

וקבעה כי ,  של הנאשמת לבחור בחלופה שלישית של הזעקת המשטרה או פנייה לשכניםתהרציונלי

בית המשפט הביא בחשבון את נקודת המבט של , במילים אחרות. אפשרות כזו לא עמדה לפניה

 הוקבעה כי לא היית, דעת המיעוט התעלמה מהיעדר היכולת המעשית לפעול, לעומתה. המבצעת

קביעת בית המשפט בפרשת , באופן דומה לגישת המיעוט בענייננו. לסרב" תביאובייקטי"מניעה 

מהיותו של המאהל , ר רימלט"כפי שמציינת ד,  כי המערערת יכלה לפנות למשטרה התעלמהבשיר

וכפופה לדודה ולאביה בשל , ומהעובדה שהנערה הייתה מנותקת מחברה בוגרת, מבודד מכל יישוב

שבה קבע בית המשפט כי למערערות הייתה הברירה ,  חסוס בפרשת כך גם63.התלות הקיומית בהם

ופטר בלא הסבר את טענתן שחששו מפני המשטרה לאור התנהלותה בארץ , לפנות למשטרה

חשוב להבהיר . שאינן מכירות את הנהוג בישראל ואת השפה, תוך התעלמות מהיותן זרות, מולדתן

                                                 
61

 .18-19' בעמ, שם   
62

המגייס לעבודת הבלדרות המסוכנת אנשים תמימי מראה , זו דרכו האכזרית של סחר הסמים הבינלאומי"   
 אנשים ידי ענישה נוקשה ומחמירה גם על מערכת אכיפת החוק להרתיע על. הנתונים בנסיבות אישיות קשות

כדי לשים מכשול בדרכו של נגע הסמים , שהם במובן מסוים קורבנות של סוחרי הסם בעצמם, דוגמת המערערות
  .20' בעמ, שם, "ולהגן על המדינה מפני גורמי הפשע הבינלאומי

63
 .אנו שותפיםשלה , 17' בעמ, 37לעיל הערה , ראו את עמדתה של רימלט  
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משום שההתייחסות בעניין , ע לבלדרי הסמיםשלא היה לדעתנו חשש ליצירת מדרון חלקלק בנוג

איום זה  .הנידון היא לנשים הפועלות כשהן נתונות לאיום משמעותי על חייהן ועל חיי קרוביהן בלבד

  .פלוני ואלמוניתבדומה לאלו שהתקיימו בפרשת , יוצר נסיבות מיוחדות

 פלוניב בפרשת דעת הרו,  הסביר במצבים שנידונותלעניין קביעת סטנדרט ההתנהגו, שנית

קבעה את הסטנדרט על פי מבחן הרגיש , אמברק כמו גם דעת בית המשפט בפרשת ואלמונית

התייחסו השופטים לנאשמת המסוימת ולנסיבותיה , כך. לנסיבות העניין ולמציאות חיי המבצע

ת כמו גיש, גישת המיעוט בענייננו, לעומת זאת. ליכולתה להתנגד ולהיותה קורבן בעצמה, האישיות

קבעה סטנדרט התנהגות שאינו מביא בחשבון את נסיבותיו , בית המשפט בפרשות האחרות שאזכרנו

  . סטנדרט שלא ניתן לעמוד בו, לדעתנו, המיוחדות של המקרה ועל כן הציבה

גם אם , לפי ראות עינינו, הנזכרים לעיל נמצא הבסיס להבדלים שבין גישות בתי המשפט

 פלוני ואלמונית ובפרשת אמברקבאימוץ הסתכלות מגדרית בפרשת , ןהוא חלקי ואינו מכוון במישרי

כפי . שם עמדה כזו לא הובעה במישרין או בעקיפין, חסוס ובעניין בשירלעומת ההכרעות בעניין 

, וכפי שנדגים בהמשך בדיון בעקרון השוויון בראי התפיסות הפמיניסטיות השונות, שהזכרנו לעיל

, "אדם הסביר"ץ בית המשפט מביאה אותו לכלל מסקנה שהההסתכלות המגדרית שאותה מאמ

אשר דרך עיניו נבחנות פעולותיה של הנאשמת הנאלצת לפעול לאחר שניטלה יכולתה האמיתית 

בית המשפט .  אשר רשויות החוק והמשפט נגישות לו בכל עת64,ככל הנראה לבן, הוא גבר, לבחור

 אשר מבין את החברה שבה חיה הנאשמת  מנתח את הסיטואציה באופןפלוני ואלמוניתבפרשת 

מבין את מערכת היחסים האלימה שבה היא שרויה ומבין כיצד כל אלו , תכחברה פטריארכלי

   65.משפיעים על חייה בכלל ועל שיקול דעתה באותה פרשת אונס אשר נדונה בפסק הדין בפרט

  

  פסק הדין בראי הגישות הפמיניסטיות למשפט. ד

טענה זו דורשת . לוני ואלמונית הפגין בית המשפט רגישות פמיניסטיתעד כה טענו כי בפרשת פ

ועמדתם , ובאופן ספציפי דורשת הצגה קצרה של הזרמים הפמיניסטיים השונים, הבהרה תיאורטית

 .למלאכה זו נפנה עתה. האפשרית באשר לפסק הדין

  

  הפמיניזם הליברלי. 1

 66.התרבותי והרדיקלי, מיניזם הליברליהפ: נהוג לדבר על שלוש גישות פמיניסטיות עיקריות

,  כחלק מתנועת הליברליזם20.67-הפמיניזם הליברלי הוא הזרם הראשון בפמיניזם של המאה ה

 לבחון את עקרונות הליברליזם וליישמם גם בנוגע למערכת היחסים שבין גברים לבין ןנעשה ניסיו

הנחת . בהענקת יחס שווה לשוויםביסוד זרם זה ניצב עקרון השוויון האריסטוטלי שדוגל . נשים

יש להבטיח לנשים יחס שווה , המוצא היא שבכל מקום שבו אין שוני מהותי בין גברים לבין נשים

 אחת הדוגמאות המובהקות למאבק של גישת 68.ליחס לגברים בכל הקשר חברתי או משפטי

י הדרישה להעניק  כיום נראה כ69.היא הדרישה לתת זכות בחירה שווה לנשים, הפמיניזם הליברלי

                                                 
64

, מין" פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות"כלב -הנרייט דהן: על הפמיניזם כחלק בלתי נפרד מהשסע העדתי ראו  
 .)1999, גיורא רוזן עורך (217-267, 217 מגדר ופוליטיקה

65
יש לזכור שהנאשמת באה מהשטחים : "פלוני ואלמוניתלהלן מובאה מפסק דינו של השופט נאמן בפרשת   

. היא הייתה צריכה להתמודד לבד עם הנאשם האלים או לוותר על ילדיה הקטנים. חתה אינה קרובה אליהומשפ
מצעקת הכאב שצעקה כאשר חדר אליה הנאשם מאחור ניתן ללמוד שהיא לא עשתה במתלוננת מה שעשתה לשם 

 ).27' פס" (ם לעשותהיא עשתה מה שעשתה מפני שכך הורה לה הנאש. סיפוק מיני שלה או ביזויה של המתלוננת
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ולכאורה אין ספק בזכותן של , לנשים יחס שווה ליחס המוענק לגברים היא דרישה מובנת מאליה

כגון מאבקן ,  אולם בפועל עיקר המאבקים המנוהלים בארץ עדיין נסבים על טענה זו70,נשים לשוויון

 לנהל פולחן דתי 72, לכהן כחברות מועצה דתית71,של נשים על זכותן לשרת בצבא בתפקידים קרביים

  . ולקבל שכר שווה בעד עבודה שווה73,)כגון רחבת הכותל(בשטח ציבורי 

. נמתחה ביקורת בעיקר בכל הקשור לאופן יישומו" יחס שווה לשווים" של ןעל העיקרו

כי שוויון אריסטוטלי יכול להבטיח לנשים יחס שווה לזה שמקבלים הגברים בתנאי , למשל, נטען

 ואיננו ניטרלי כפי שמקובל יקריטריון ההשוואה איננו אובייקטיב. לגבריםשיוכיחו שהן דומות 

גברים (אלא נקבע לפי נקודת המבט הגברית מאחר שזוהי נקודת ההתייחסות המקובלת , לחשוב

 הוא גם אינו מספק מענה לסוגיות שבהן השאלה 74).אינם צריכים להוכיח כי הם דומים לנשים

לפיכך העיקרון הנידון דווקא מנציח את . גיות האונס וההפלהכגון סו, המגדרית מצויה במוקד

ולכן קמה סתירה פנימית ,  הנצחה זו מביאה לידי כך שגברים ונשים שונים75.המבנה הפטריארכלי

כי קיים שוני בין גברים לבין ,  למשל76,ר קמיר טוענת"ד. במובנו האריסטוטלי" שוויון נשים"במושג 

 אלא שוני שנובע משנים של הפליה ושל קיפוח אשר העמידו נשים ,נשים לא רק מבחינה ביולוגית

הבניות חברתיות רבות שנים הביאו לידי כך שנשים הן בעלות . בעמדה שונה ונחותה מעמדת הגברים

ובכך למעשה לא מתאפשר יישום עקרון השוויון , צרכים ואינטרסים המבססים את שונותן מגברים

   77.ן גבריםהאריסטוטלי ביחסים בין נשים לבי

 שבה אנו פלוני ואלמוניתפרשת . הקושי ביישום השוויון האריסטוטלי רלוונטי גם לענייננו

, לפי התפיסה הליברלית, לכאורה. בביתן, עוסקים מתארת מצוקה של נשים בספירה הפרטית ביותר

ביתה של האישה אמור להיות המקלט שאליו היא נסוגה במנוסתה מטרדות העולם החיצון 

 היינו מלבד 78.הרבה יותר מכפי שהיינו רוצים לחשוב" ממושטר"אולם המתחם הביתי , יוומלחצ

התפקיד המסורתי שמייעדת החברה דווקא , מין ועוד, כללים משפטיים המסדירים חלוקת רכוש

                                                                                                                                               
66

  ).2002- ב"תשס, דלית רביד עורכת (51 זכויות ומשפט, פמיניזםורית קמיר א  
67

להבדיל מכתיבה פמיניסטית , הפמיניזם הליברלי כזרם שפעל כחלק מתנועת זכויות האדם בארצות הברית  
או משפטיות שלא היו לה השלכות חברתיות , 20-בובואר כבר באמצע המאה ה-שנעשתה על ידי סימון דה

 .משמעותיות
68

 .52' בעמ, 66לעיל הערה , זכויות ומשפט, פמיניזםקמיר    
69

אך במדינות רבות נשים היו צריכות להיאבק מאבק , אמנם בארץ ניתנה לנשים זכות בחירה משהוקמה המדינה   
רית ניתנה לנשים הזכות להצביע רק עשרות שנים לאחר שניתנה זכות בארצות הב, למשל,  כך–עיקש על זכותן זו 

פרנסיס ; 32-33' בעמ, ראו שם. 1971בשווייץ נשים קיבלו זכות להצביע רק בשנת . זו לגברים שצבע עורם שחור
 ). 1989, רות גבינזון עורכת, מפרסומי האגודה לזכויות האזרח בישראל (7-8 זכויות נשיםרדאי 

70
  .59' בעמ, 66לעיל הערה , זכויות ומשפט, יזםפמינקמיר    
71

 המקרה של הפמיניזם –יבוא תרבותי " ליאורה בילסקי ;)1995 (94) 4(ד מט"פ, שר הביטחון' מילר נ 4541/94ץ "בג   
 ).2002-ב"התשס (523, 523  כהעיוני משפט "בישראל

72
ראש ' פורז נ 953/87ץ "סוגיה דומה נידונה בבג). 1988 (221) 2(ד מב"פ, השר לענייני דתות' יאל נשקד 153/87ץ "בג   

 ).1988 (309) 2(ד מב"פ,  יפו–אביב -עיריית תל
73

ל משרד "מנכ' הופמן נ 3358/95ץ "ובג, )1994 (265) 2(ד מח"פ, הממונה על הכותל המערבי' הופמן נ 257/89ץ "בג   
 ).2000 (345) 2(ד נד"פ, ראש הממשלה

74
  ).1999- ט"תשנ (9-12 כבוד האישה ושוויונהורית קמיר א   
75

  .שם   
76

  .64-67' בעמ, 66לעיל הערה , זכויות ומשפט, פמיניזםקמיר   
77

  .שם  
78 Hilaire Barnett, Introduction to Feminist Jurisprudence 128 (Cavendish Publishing, 1998) ; פרנסיס

  ).1994 (264-266, 241) 2( כדמשפטים" על השוויון"רדאי 
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מסתיר יחסי כפיפות בין האישה לבין בן זוגה , מחויבות לבעלה ולמשפחתה במתחם הביתי, לאישה

 והחירות ת התוצאה היא שעיסוק בהנחות הרציונליו79.רבות בתלות כלכליתשמתבטאים פעמים 

המיוחסות לנשים כחלק מזכויות אדם בסיסיות עלול להסוות מצוקה אמיתית שקיימת על בסיס 

הדבר מקבל משנה , כך אנו סבורים, בענייננו. הבניות חברתיות שמהן נוטה הליברליזם להתעלם

במיוחד אם נזכור כי משפחתה לא יכלה לתת לה , י בבעלהקיומה של הנאשמת היה תלו. תוקף

וכי המסורת והדת העמידו אותה במצב נוקשה של נחיתות לעומת בעלה מעצם היותה , מחסה

להביע ,  כפופה לו ונאלצה למלא אחר דרישותיו בלא שתוכל להתנגדההיא היית. אשתו, אישה

ברלי במערכת היחסים של הנאשמת עם לפיכך אין מקום לשיח לי. ולפעול בחירות כלשהי, דעתה

  80.ואף בית המשפט מכיר בכך, בעלה

 מביאה לידי תוצאה צודקת פחות לעומת ההנחת שוויון אריסטוטלי במקרה הנדון היית

היה עליו , אילו בית המשפט היה מיישם את השוויון האריסטוטלי. התוצאה הנוכחית של פסק הדין

להזעיק עזרה , להתנגד, שכן היה באפשרותה לברוח, שילקבוע כי האיום על הנאשמת לא היה ממ

בית המשפט היה מתעלם מכך שמבחינה מעשית פני הדברים .  לה היכולת לבחורהוכי היית', וכו

מחלוקת ברוח . ואין די בחירות המוקנית מכוח הדין כשבפועל חירות זו איננה ניתנת למימוש, שונים

השוויון שאליו יש לחתור . פלוני ואלמוניתמיעוט בפרשת זו התקיימה בין שופטי הרוב לבין שופט ה

כפי שמציעים הפמיניזם ,  בין נשים לבין גבריםהשונותאם כן הוא שוויון שמתבסס דווקא על 

 אנו טוענים כי על בסיס אותה שונות צריך 81).שאותם נציג להלן(התרבותי והפמיניזם הרדיקלי 

 וזאת גם במקומות 82, לגברים אין צורך בהגנה כזוהמשפט להעניק הגנה לנשים גם במקומות שבהם

יש , למשל, בעת ניתוח הסייגים לאחריות פלילית. שבהם מדבר המשפט בשפה שאינה מגדרית

  83 .לעמוד על טיבו ולפעול על פיו, לזהות את השוני, לדעתנו, מקום

  

                                                 
79

   Barnett , 279' בעמ, 78לעיל הערה , "על השוויון"רדאי ; 129' בעמ, 78לעיל הערה.  
80

היה מקום לחששה : "28' ובהמשך פסק הדין בפס. 1לעיל הערה , פלוני ואלמונית פסיקת השופט נאמן בפרשת ראו  
גם אלטרנטיבת ההימלטות לא באה בחשבון עבור . כי ביני לביני יפגע בה הנאשם קשות אם תזעיק את המשטרה

 ".ים בבית והיא תהיה חייבת לכן לשוב אליו ולהיות צפויה לנחת זרועו של הנאשםהנאשמת כאשר ילדיה נשאר
81

  ).2003 (861-862, 857) 2(כזעיוני משפט " ? מניין ולאן–הפמיניזם המשפטי בישראל "נויה רימלט    
82

 Angelo P. Giardino, Sexual Assault . מתקיפות מיניות הן נשיםים והנפגעות מכלל הנפגע90%-70%- ש, נמצא  
for Healthcare, Social Care and Law Enforcement Professionals 17 (2003). 

83
  בילסקי מנתחת).1997 ()5( ופלילים" מהגנה עצמית להגנת העצמיות: נשים מוכות"  ליאורה בילסקי, למשל,ראו  

' בוחבוט נ 6353/94פ "שהרגה את בעלה כפי שבאה לידי ביטוי בעשה מוכה יא לשאת הסוגיה של הגנה עצמית 
הרדיקלית , הליברלית: שלוש הגישות הפמיניסטיות של ןמנקודת מבט, )1995 (647) 3(ד מט"פ, מדינת ישראל
אשר מפרידה בין הספירה הפרטית לספירה הציבורית ורואה , ניתוח זה מראה כי הגישה הליברלית. והתרבותית

ממציאות חייה של האישה המוכה ומציגה אותה כמי מתעלמת , באלימות כלפי נשים סכסוך פרטי בין בני זוג
 תוך התעלמות מהאמצעים שהמשפט והחברה מספקים לה כמו פנייה לעזרת תשבחרה בחירה לא רציונלי

למעשה מפנה אצבע מאשימה כלפי נשים מוכות , אשר מביא לידי הטלת עונש כבד על האישה, דבר זה. המשטרה
אשר מטשטשת את , לעומת זאת הגישה הרדיקלית. ן את הבעל המכהשנמנעו מלבקש עזרה או מלעזוב מיוזמת

 של הבגלל כישלונ, שבו נתונה האישה המוכה, מכירה במצב של היעדר בחירה, הגבולות בין הפרטי לבין הציבורי
כמו למשל אוזלת ידה של המשטרה במתן מענה לפניות מצד נשים , המערכת החברתית והמשפטית להגן עליה

ובהתאם , זו מאפשרת לחשוף את העובדה שלאישה המוכה אין באמת אפשרות פעולה אוטונומיתהכרה . מוכות
הניתוח על פי הגישה .  להארה זו116ראו גם הערה . לכך להעניק לה את ההגנה המשפטית של הגנה עצמית

, אשר מוגדרת במונחים של פעולה למקסום התועלת העצמית, התרבותית מראה כי על פי הרציונליות הגברית
, מנגד. כפעולה בלתי רציונלית, שבוחרת להישאר במערכת היחסים האלימה, נתפסת פעולתה של האישה המוכה

 .פעולה זו תיחשב לרציונליות נשית אשר מוגדרת כהעדפה של שיתוף פעולה ושימור מערכות יחסים
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  הפמיניזם התרבותי. 2

 80-צמח בתחילת שנות ה, )Ethics of Care" (אתיקת החמלה"אשר מכונה גם , הפמיניזם התרבותי

בקול "ספרה . קרול גיליגן'  בהגותה של חוקרת מתחום הפסיכולוגיה בשם פרופ20-של המאה ה

גיליגן מציעה הסתכלות שונה .  יצר למעשה את השיח הבראשיתי של הפמיניזם התרבותי84"שונה

בעוד גברים חושבים . וניומציעה למשפט לאמץ אותו ש, בחשיבה המוסרית המאפיינת נשים וגברים

חוששים מקרבה ומכריעים בשאלות משפטיות באמצעות הפשטה ובחירה , במושגים של היררכיה

חוששות מריחוק ומכריעות , נשים חושבות במושגים של רשת קשרים, בין עקרונות מתנגשים

 אותה תפיסת 85.בשאלות משפטיות בהתחשב בפרטים המסוימים ובמערכת היחסים הספציפית

לפיהן תפיסת הצדק הגברית , שיצרה גיליגן קוראת תיגר על מסקנות חוקרים מאותה עת" דק נשיצ"

בגרות "אשר לוקה בהיעדר , הינה לוגית ולכן בעלת דירוג גבוה מזה של תפיסת המוסר הנשית

אך הוא אינו מבטא בשום צורה שהיא עליונות של ,  לשיטתה של גיליגן השוני אכן קיים86".מוסרית

   87.אלא פשוט שוני, מוסרית אחת על פני רעותהחשיבה 

קורא , מתוך הבנת השוני באופן שבו תופסים גברים ונשים מושגים כגון מוסר וצדק

אף שאין קריאה . הפמיניזם התרבותי למשפט להכיר גם בתפיסת הצדק הנשי לצד הצדק הגברי

זו היא קריאה כללית  המשמעות של גישה 88,לשינויים ספציפיים של חוקים או הלכות מסוימים

לצעוד בכיוון הקטנת תפיסת התחרות המלווה דווקא את , שנתפס כעולם גברי, לעולם המשפט

   90. והגדלת משקלם של הפשרה והמשא ומתן89הגישה האדוורסרית למשפט

ניתוח לוגי ? רלוונטית לענייננו, השונה מהתפיסה הגברית הנפוצה, כיצד תפיסת מוסר נשית

לסרב לשתף פעולה עם הנאשם : ן ילמדנו כי לפני הנאשמת עמדה הברירה הזושל עובדות פסק הדי

או לשתף עמו פעולה ולעמוד לדין באשמת אונס כפי , ולהסתכן בתגובה אלימה שלו מאוחר יותר

אולם הסתכלות רחבה יותר בהתנהגותה של הנאשמת מראה כי ייתכן שהיה גורם נוסף . שאכן קרה

החלטות האדם , לפי גישת הפמיניזם התרבותי. א הדאגה לילדיהוהו, אשר השפיע על פעולותיה

וחשיבות רבה קיימת למערכות הנשענות על דאגה , מתקבלות תמיד במערכות יחסים ספציפיות

ולפיכך מעריכים , גישה זו גם מכירה בכך שנשים וגברים חווים מערכות יחסים בצורה שונה. לאחר

 ובכלל זה את האפשרות לסיים את –ערכות היחסים את האפשרויות העומדות לפניהם במסגרת מ

בית המשפט עומד על טיבה של הדילמה הזו ומציג אותה בהתבסס .  בצורה שונה–מערכת היחסים 

                                                 
84

  ).1995,  מתרגמתנעמי בן חיים( תיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האישהה: בקול שונהקרול גיליגן   
85

, "? מניין ולאן–הפמיניזם המשפטי בישראל ", רימלט. 53-54' בעמ, 66לעיל הערה , זכויות ומשפט, פמיניזםקמיר    
  .860-861' בעמ, 81לעיל הערה 

86
אך נראה כי , אמנם ישנם מחקרים שמראים תוצאות שונות מאלו של גיליגן. 55-56' בעמ, 84לעיל הערה , גיליגן  

 .54' בעמ, 66רה לעיל הע, זכויות ומשפט, פמיניזםראו קמיר ". הצדק הנשי"נשים רבות מזדהות עם תפיסת 
87

  .54-55' בעמ, שם   
88

לעיל , זכויות ומשפט, פמיניזםקמיר ; 55' בעמ, 64לעיל הערה , "פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות"כלב - דהן  
 .55' בעמ, 66הערה 

89
אלא במובן תורת , אין הכוונה לשיטת המשפט האדוורסרית במובנה השונה מהשיטה האינקוויזיטורית דווקא   

   .המשפט של שימוש במשפט דווקא כפונקציה להסדרת סכסוכים
90

בשל אמונתה בכח המרפא ,  המנחה הוא יישוב קונפליקט ללא אלימותןהעיקרו: "...55 'בעמ, 84לעיל הערה , גיליגן  
אלא , היא אינה רואה בשחקני הדילמה יריבים הנלחמים כל אחד בנפרד על מימוש זכויותיו, של האכפתיות

 ".שכל אחד מהם תלוי בהמשך קיומה, עמיתים המשתייכים לרשת קשרים אחת
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 הנאשמת חיה בפחד מתמיד מפני היום שבו 91.על תיאור התנהגותה של הנאשמת במהלך האונס

 בהקשר זה 92.כת בגידותיו של בעלהולכן הסכימה בלית ברירה למס, תאבד את המשמורת על ילדיה

אשר תרם ,  של הנאשמת ושל קרוביהייש כמובן חשיבות לאורח החיים המסורתי והפטריארכל

תוך שהוא , )בין בריחה פיזית ובין באמצעות גירושים(לכניעותה התרבותית ומנע את בריחתה 

 עוד סברה הנאשמת כל,  שנידון בפרשהעגם במהלך האירו. מעמיד את פחדיה באור ממשי ומוחשי

ואילו מרגע שהבינה כי , שיתפה עמו פעולה, כי קיום יחסי המין עם המתלוננת נעשה מרצון

 לכן על פי הפמיניזם 93.ניכר היה עליה כי התנהגותה כפויה ונעשית מתוך פחד, המתלוננת נאנסת

  .גנת הכורחוהיא אכן זכאית לה, התרבותי תיתכן גישה לפיה התנהגות האישה בפרשה הייתה מובנת

     

 הפמיניזם הרדיקלי . 3
 גישה זו מעלה על נס 94.הפמיניזם הרדיקלי הוא הזרם המבטא את הגישה הביקורתית ביותר למשפט

ועל כן תפקידו להנציח את מעמדם , את התפיסה כי המשפט מובנה על פי אמות מידה פטריארכליות

ינה מחודשת של כל ההסדרים גישה ביקורתית כזו מחייבת בח. של הגברים כמין הדומיננטי

קתרין ' פרופ. החוקים וההלכות הקיימים וחיפוש המניע האמיתי העומד ביסודם, המשפטיים

טוענת כי השוני בין נשים ובין גברים איננו סיבת , שנחשבת למייסדת הפמיניזם הרדיקלי, מקינון

הן , רכלית לגבריםהיינו לאחר שהנשים שועבדו בחברה הפטריא, השעבוד אלא תוצאה של השעבוד

ויועדו לתפקידים שאותם לא רצו הגברים למלא כמו טיפול בילדים " שונות"הוגדרו על ידיהם כ

אלא לאפשר לנשים שרוצות בכך , דווקא" נשיות" לכן אין להאדיר את התכונות ה95.ובמשק הבית

 נבדקת  הסטנדרט אשר לעומתו96.לטפחן, ולגברים שמעוניינים בתכונות הנשיות, להשתחרר מהן

 או ניטרליות י ולפיכך הקריאה לשוויון פורמל97,השונות והשוויון הוא סטנדרט גברי, מידת הדמיון

                                                 
91

 . לפסק דינו של השופט נאמן27' בפס, 1לעיל הערה   
92

כ המאשימה מצביעה על האלטרנטיבה "ב: "להלן תשובת בית המשפט לטענות דומות שהעלתה התביעה. שם   
אבל עובדה היא שהנאשמת חזרה . שהייתה לנאשמת לעזוב את הבית עם הילדים כפי שעשתה כבר לפני האירוע

  .  שהיא ידעה אל מי היא חוזרת ואל מה היא חוזרתלמרות

זו התסמונת המוכרת והידועה של האישה המוכה אליה הצטרף החשש של איבוד הילדים נוכח התביעה שהגיש 
  . הנאשם לבית הדין השרעי למשמורת על הילדים

שר היה בקלות שכן אפ, כ המאשימה טוענת כי אין זה סביר שבית הדין השרעי היה מוסר המשמורת לאב"ב
להוכיח שהוא קיים מערכת יחסים אינטימית ממושכת עם אישה אחרת מחוץ לנישואין ומרשה לעצמו להכניסה 

  . אפילו לביתו ולקיים עמה שם יחסים

' בפס, שם" (צריכה הייתה להיות בטוחה שתביעת המשמורת של בעלה תדחה, היא' כליה'אינני סבור שהנאשמת ב
  ).נאמן לפסק דינו של השופט 30

93
כ המאשימה טוענת כי הנאשמת לא הייתה תחת שום איום בטרם "ב: " לפסק דינו של השופט נאמן31' בפס, שם   

  . החלה לשתף פעולה עם הנאשם

שהמתלוננת באה כדי לעשות אורגיה ) וכך גם עולה מדברי המתלוננת(התשובה לכך היא שכל עוד הנאשמת סברה 
 מהרגע שהתברר לה שלא כך הוא היא התנהגה ככפויה ולא כמשתפת אך, היא אכן שיתפה פעולה, משולשת
  ".פעולה

94
לעיל , זכויות ומשפט, פמיניזםקמיר ; 55' בעמ, 64לעיל הערה , "פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות"כלב - דהן  

  .59, 55' בעמ, 66הערה 
95

, דפנה יזרעאלי" זהות ותקשורת"אריאלה פרידמן ; 241' בעמ, 78לעיל הערה , "על השוויון"רדאי ; 56' בעמ, שם   
אריאלה , רעאלידפנה יז (15-21, 11 נשים במלכודפרנסיס רדאי ויהודית בובר אגסי , רות שריפט, אריאלה פרידמן

  ).1982- ב"תשמ,  עורכותפרידמן ורות שריפט
96

  .59' בעמ, 95לעיל הערה , פרידמן. 56-57' בעמ, 66לעיל הערה , זכויות ומשפט, פמיניזם, קמיר   
97

  Catherine A. Mckinnon, Difference and Dominance: On Sex Discrimination in The Moral 
Foundation of Civil Rights 277-278 (Robert K. Fullinwinder and Claudia Mills Ed., Rowman and 

Littlefield, 1986).  
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המדד להצלחה במקום העבודה לעולם לא . שמיטיבה עם גברים" הנדסה חברתית"מגדרית יוצרת 

 כך שבעצם בעוד החברה מתאמצת 98,ת/יכלול עובד או עובדת שהם המטפלים העיקריים בתינוק

היא מתעלמת מהעובדה שקיימים הבדלים אשר יוצרים היררכיה שפועלת , יצר ניטרליות מגדריתלי

שוויון פירושו בחינה אם האישה זקוקה להגנת המשפט ,  לפי גישת הפמיניזם הרדיקלי99.לרעת נשים

כמו גם פירוק מנגנוני , על פי צרכיה שלה ולא בחינה אם האישה דומה לגבר כדי להעניק לה זכויות

כוח שבאמצעותם מוצבות הנשים בעמדה נחותה לעומת הגברים בכל הנוגע למשאבים חברתיים ה

, בין היתר, שמתבטא,  החברה והמשפט מעניקים יחס מועדף לגברים100.ולמימוש החירות

ולכן הענקת , בהתייחסות של המשפט לצורכיהם של גברים בד בבד עם התעלמות מצרכים נשיים

  101".זכויות יתר"או " העדפה מתקנת"ולא " השוואת העדפה"הן היא זכויות לנשים על פי צורכי

 חסוס ובשירכי בתי המשפט בפרשת , כפי שהצגנו לעיל, אם נרד מן הכלל אל הפרט נבחין

. אך בפועל יוצרים סטנדרט גברי ליישום הגנת הכורח, מנסים לנקוט לשון ניטרלית מבחינה מגדרית

כפי שמכתיבה לשון (המשפט מנסה לפרשו בצורה ניטרלית  שאינה עומדת בסטנדרט כפי שבית האיש

סובלת מהיעדר הגנה של , "סבירות"כלומר אינה מתאימה לאמות המידה הגבריות של , )החוק

 ממוצא ההאם לעובדת היותה של פלונית איש,  בהקשר זה היאלשאלה שצריכה להישא. המשפט

  .ערבי הייתה השפעה על פסיקת בית המשפט

טיבה לתאר תופעה זו כאשר הצביעה על כך שעבריינות נשית אלימה  הי102ר רימלט"ד

 בחברה הפטריארכלית חנושאת עמה פעמים רבות מאפיינים מגדריים שהם תוצאה של יחסי הכו

מגדרי של אותן עבירות במנותק מההקשר הפמיניסטי מביא לידי - ניתוח משפטי אל. שבה הן חיות

ר את הקרקע להרשעה פלילית של אותן נשים בלא ועלול להכשי, מהמשפט" הקול הנשי"הדרת 

אנו סבורים כי בעניינה של פלונית התווה בית המשפט דרך .  אמיתי להבין את הרקע למעשיהןןניסיו

החברתי והאישי של הנאשמת בבואו לבחון את , חדשה בכך שבחר שלא להתעלם מן הרקע האתני

כך נבחנה שאלת . מוצא דומה לשלהמעשיה תוך התאמת משקפי הסבירות לאדם שנמצא בעמדת 

כך גם נבחנה שאלת מהותו . היעדר אפשרות פעולה רציונלית שאותה יכלה הנאשמת לממש בפועל

שטומנת בחובה גם הסתכלות , הסתכלות כזו. ועוצמתו של האיום שאותו חשה הנאשמת מעל ראשה

והיא מתיישבת , ןיצרה תוצאה משפטית שאנו סבורים כי היא צודקת בנסיבות העניי, מגדרית

   103.כאמור עם גישת הפמיניזם הרדיקלי

  

                                                 
98

  .279' בעמ, שם  
99

 .280' בעמ, שם  
100

 .65-66' בעמ, 66לעיל הערה , זכויות ומשפט, פמיניזםקמיר    
101

  .84, 68' בעמ, שם   
102

  .282' בעמ, 37לעיל הערה , "כאשר נשים נעשות אלימות"רימלט   
103

שנהגה לבקר את הפמיניזם הפמיניסטית הבולטת ביותר אולי . על הפמיניזם הרדיקלי מושמעות גם ביקורות רבות  
ובכך , פרידן טענה כי מאבקו של הפמיניזם הרדיקלי נשאר בתחום התיאורטי בלבד. הרדיקלי הייתה בטי פרידן

באופן " ידידותי וקל לעיכול"שנחשב ל, ידי הפמיניזם הליברלי פוגע בהישגים הממשיים והפוליטיים שהושגו על
פוגם ביכולת להשתמש בכלים פוליטיים כדי ליצור שינוי של , סתכך היא גור, העיסוק הנרחב בתיאוריה. יחסי
   .Betty Friedan, The Second Stage (Harvard University Press, 1983): לעיון נוסף ראו. ממש
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  היחס האמביוולנטי שמגלה המשפט כלפי נשים. ה

הכרזת . משהוקמה מדינת ישראל נראה היה כי שאלת מעמדן של הנשים איננה שאלה כלל

הן נטלו חלק בשירות הצבאי , נשים יכלו לבחור ולהיבחר, העצמאות הבטיחה היעדר הפליה בשל מין

 שהתקבל 105 לתחושת השוויון הוסיף גם חוק שיווי זכויות האישה104.תתפו במלאכת בינוי הארץוהש

שבה , היה פער בין מצג השוויון ובין המציאות בשטח, אולם למרות השוויון לכאורה. 1951בשנת 

נשים הוגבלו בשירותן הצבאי לתפקידי פקידות ושירותים והודרו מהתפקידים היוקרתיים 

 107,הופלו באפשרויות הקידום בעבודה ואפשרויות התעסוקה, לו בשיעור השכר הופ106,והקרביים

 המיתוס של שוויון בין נשים ובין גברים בישראל החל 108.והתקשו להשתלב בתחום הפוליטי

ונופץ באופן רשמי לאחר שפורסם דין וחשבון הוועדה , להתערער רק לאחר מלחמת יום הכיפורים

   110.ר הצביע על פערים והפליה בתחומים רבים אש109,לבדיקת מעמד האישה בישראל

עם . הוא שוויוני ונעדר הטיה מגדרית, והמשפט הפלילי בפרט, לכאורה גם המשפט בכלל

ניתן להביא דוגמאות שונות לכך שההסתכלות נעשית מנקודת , לאחר בחינה מעמיקה יותר, זאת

שמאפשר הפחתה באשמה , "קנטור"ה, למשל,  כך111.ותוך עיוורון לצרכים הנשיים, המבט הגברית

 מוגדר על ידי המשפט באופן שמתאים לגברים ומאפשר להפחית 113, להריגה112מרצח בכוונה תחילה

היא תנאי " מיידיות" שה115,"הגנה עצמית"הסייג של ,  באופן דומה114.באחריותם הפלילית
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  .6-8' בעמ, 74לעיל הערה ,  ושוויונהכבוד האישהקמיר ; 247-248' בעמ, 78לעיל הערה , "על השוויון"רדאי    
105

 .248ח "ס, 1951-א"התשי   
106

 .538, 529, 527' בעמ, 71לעיל הערה , " המקרה של הפמיניזם בישראל–יבוא תרבותי "בילסקי    
107

בעוד הגברים ,  נשמרה החלוקה המגדרית לפיה נשים עסקו במתן שירותים ובטיפול בילדיםציתבתנועה הקיבוגם    
 97 נשים כבני אדםשולמית אלוני ; 539-540' בעמ, ראו שם. בחקלאות ובתעשייה, עסקו במקצועות הטכניים

)1976.( 
108

 ).2004 (176  ישראליות וכבוד האדם–שאלה של כבוד קמיר ; 15' בעמ, 69לעיל הערה ,  זכויות נשיםרדאי   
109

, בין היתר, ח מצא"הדו). בראשות חברת הכנסת דאז אורה נמיר (1978- ח"התשל, המלצות הוועדה למעמד האישה   
 לעיל , זכויות נשיםראו רדאי. במוקדי קבלת ההחלטות, בצבא, בחיי המשפחה, כי נשים מופלות לרעה בתעסוקה

  . 6-8' בעמ, 74לעיל הערה , כבוד האישה ושוויונהקמיר ; 8-9' בעמ, 69הערה 
110

קים אך למרות זאת המעסי, גיוס הגברים שיתק את המשק והוכיח ששוק העבודה מתבסס בעיקרו על גברים   
 תאו התנו את ההעסקה בצמצומה לתקופת היעדרו, סירבו להעסיק נשים שביקשו למלא את מקום המגויסים

 רדאי; 543-544' בעמ, 71לעיל הערה , " המקרה של הפמיניזם בישראל–יבוא תרבותי "ראו בילסקי . הגברים
 .107' בעמ, 107לעיל הערה , אלוני; 8-9' בעמ, 69לעיל הערה , זכויות נשים

111
  .98' בעמ, 66לעיל הערה , זכויות ומשפט, פמיניזםקמיר    
112

 . לחוק העונשין301-  ו300סעיפים    
113

 . לחוק העונשין298סעיף    
114

דמו ): "1996 (580, 573) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל' אזאולוס נ 3071/92פ "לעניין זה ראו את דבריו של הנשיא ברק בע   
כאשר הם רואים את בת הזוג או את בן הזוג , של הישראלי המצוי ודמה של הישראלית המצויה עלול לרתוח

לאחר שחשב שהיא , זו הורשע אדם ברצח בכוונה תחילה של אשתו בנפרד וגבר שהיה עמהבפרשה ". בבגידה
בית המשפט העליון קיבל את ערעורו ובהחילו את הלכת הקנטור הפחית את האשמה . מעורבת בקשר רומנטי עמו

' מולביץ נש 30/73פ "הלכת אזאולוס התבססה על ע.  בלבד15- שנים ל25- בדיון הנוסף הומתק העונש מ. להריגה
: והמגלה כי אשתו בוגדת ב" האדם הישראלי הרגיל"גובתו של שם נקבעה ת, )1973 (599) 2(ד כז"פ, מדינת ישראל

 להחזירה –ידי איום התאבדות בנשק חם -  ואף על–והוא רצה בכל כוחו ,  עודנה נשואה למערערההייתהמנוחה "
המשפט -  לפי קביעת בית–וסירב , הדין הרבני-הוא הגיש תביעת שלום בית לבית. לביתו שתגדל את ילדיהם

המשפט המחוזי שאמנם - אין אחרי ממצאו של בית, מן הבחינה הסובייקטיבית.  להאמין שהיא בוגדת בו–המחוזי 
נכנס קנטור זה למסגרת רתיחת דמו של הבעל , ומן הבחינה האובייקטיבית; ולא כלום, קונטר אותו לילה

 בבגידת אשתו ורוצה בכל מאודו לקרבה ולהחזירה אליו ותופס אותה הישראלי הרגיל אשר אינו מאמין
פסק דין זה הושפע מהמשפט ). ההדגשה אינה במקור) (601' בעמ, שם" (רגע נהרס עליו עולמו-ובין, בקלקלתה
. אך הכיר בסערת הרגשות של בעלה ובפגיעה בכבודו, שאמנם לא פטר מאשמה בגין הריגת אישה שבגדה, האנגלי
, פמיניזםראו קמיר .  קניין בעלההציין שהלכה זו מבטאת את המבנה הפטריארכלי שבו האישה הייתחשוב ל

 . 93-96' בעמ, 66לעיל הערה , זכויות ומשפט
115

 .י לחוק העונשין34סעיף    
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, גנה זואך איננו מתאים לסיטואציות שבהן נשים נזקקות לה, מתאים לסיטואציה גברית, לתחולתו

המשפט משתמש במודל אונס .  דוגמה אחרת היא עבירת האונס116.כמו הסיטואציה של אישה מוכה

אולם במציאות , אלים ופסיכופט תוקף אישה צעירה במקום חשוך והיא נאבקת בו, לפיו גבר זר

והיא לא מתנגדת כדי , שאיננו זר למותקפת, לרוב האנס הוא גבר רגיל. המקרים הללו הם מעטים

ניתן לראות שינוי ומעבר מנקודת ,  בפסק הדין הנידון בהארה זו117.נוע אלימות גדולה יותר מצדולמ

היינו כזו , לנקודת מבט מגדרית, אחידה ושוויונית, מבט גברית המתיימרת להיות אובייקטיבית

אמנם ההתייחסות שבו היא ספציפית להגנת הכורח . המביאה בחשבון את השוני בין המינים

אך הוא עשוי להעביר מסר כללי יותר ולהשפיע על פסיקות עתידיות בתחומים , ליליבמשפט הפ

  ). הגנה עצמית ואונס, קנטור(כגון הסוגיות שהוזכרו לעיל , נוספים

  

 סיכום. ו
 החיל בית המשפט המחוזי על הנאשמת את הגנת הכורח הקבועה בסעיף פלוני ואלמוניתבפרשת 

 קורבן של הלאחר שנקבע כי גם היא היית, העבירות שיוחסו להוזיכה אותה מ, יב לחוק העונשין34

ופירש את ,  חסוסובפרשת בשירשופט המיעוט המשיך בגישה שבאה לידי ביטוי בפרשת . הנאשם

                                                 
116

. אך לא מאפשר להחילה על נשים מוכות, קטטההמשפט מחיל את סייג ההגנה העצמית על גבר שהרג אדם במהלך    
והאישה המוכה , פרצי הזעם והאלימות באים בגלים שלאחריהם רגיעה. 83לעיל הערה , בוחבוטפרשת , למשל, ראו

סינדרום "מצב זה נקרא . תלומדת להפנים את ההיגיון של בן זוגה ולשתף עמו פעולה באמצעות צייתנות וכניעו
. תגובת האישה המוכה נעשית בזמן הרגיעה ולא מיד לאחר התקפת בן הזוג, במקרים רבים". האישה המוכה

אך דווקא במצב זה האישה , לכאורה במצב של רגיעה היא איננה מאוימת ולכן אינה זוכה לקבל את הגנת הסייג
פן נוסף של . דעת שהתפרצות זעם עלולה לקרות בכל רגעכיוון שהיא יו, המוכה מרגישה את האיום ביתר שאת

שאלה זו מתעלמת מכך . הוא השאלה מדוע היא לא עזבה ומדוע לא פנתה לעזרה, נקודת המבט הגברית בהקשר זה
הציפייה . וכאשר יש ילדים משמעות העזיבה היא השארתם עם אב אלים, שלא תמיד יש לאישה מקום לעזוב אליו

מתעלמת מכך שברוב המקרים עזיבה גורמת לבן הזוג להיות , כה תעזוב או תפנה לעזרהשל המשפט שאישה מו
דבר זה בא לידי . ולכן דווקא החלטה שלא לעזוב היא ההחלטה הסבירה והרציונלית מנקודת מבטה, אלים יותר

הפן השלישי הוא סבירות התגובה הנדרשת מכוח . 1לעיל הערה , פלוני ואלמוניתביטוי בדעת המיעוט בפרשת 
ומנקודת מבט גברית ,  לרוב האישה המוכה לא תגיב במכות אגרופים אלא בנשק חם–טז לחוק העונשין 34סעיף 

לדיון מעמיק בעניין החלת הסייג של הגנה עצמית על . זה עשוי להיתפס כתגובה לא פרופורציונלית לעומת האיום
 בוחבוטבעקבות פרשת . 83לעיל הערה , "מהגנה עצמית להגנת העצמיות: נשים מוכות"ות ראו בילסקי נשים מוכ

שמאפשר לבית המשפט להטיל  .)392 ח" ס,1995- ה"התשנ, )תיקון(חוק העונשין (א 300הוסף לחוק העונשין סעיף 
עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן , תון במצב של מצוקה נפשית קשהכשהנאשם היה נ"עונש מופחת 

כיוון שהוא , ביקורת על סעיף זה טוענת שהוא דווקא מנציח את ההפליה". ובידי מי שהנאשם גרם למות, משפחתו
ת זכויו, פמיניזםראו קמיר  .אלא רק התחשבות לעניין העונש, אינו מאפשר הפחתה או פטור מאחריות פלילית

  .97-100' בעמ, 66לעיל הערה , ומשפט
117

הוא יתקשה לזהות אונס כאשר מדובר : המשפט מביע פעמים רבות עמדות פטריארכליות, בנוגע לעבירת האונס   
בתולה ובמיוחד אם יראה בחומרה קטנה יותר אונס של אישה בעלת ניסיון מיני לעומת , באישה העוסקת בזנות

ניתן לראות זאת במיוחד כאשר בית המשפט בוחן במקרי אונס שוב . 100-107' בעמ, ראו שם. האנס הוא בן זוגה
אף שאין הדבר נדרש כלל להוכחת יסודות העבירה או , ושוב את התנהגות המתלוננת שקדמה לביצוע העבירה

, 451) 2( נמסנר' מדינת ישראל נ 355/89ח "תפב, למשל, יהטיה מגדרית זו באה לידי ביטו. לקיומו של סייג כלשהו
הבענו , בר בהכרעת הדין בה הרשענו את הנאשם בעבירה של אינוסכ: "בקביעת גזר הדין על אונס) 1989 (461-462

 אשר נקלעה המגלה זלזול וגסות רוח כלפי צעירה, מהתנהגותו של הנאשם, ישירות ובעקיפין, את הסתייגותנו
לנאשם אין הרשעות קודמות ויתכן כי הנורמות .. . בדירתו– לבלות אתו במועדון לילה ולאחר מכן באופן מקרי

כאן . המיוחדות המקובלות על החוגים בהם מתפקד הנאשם הן אשר גרמו עיוותים בתפיסת עולמו בחייו הפרטיים
המסתובבת בשעות , סצעירה בגיל שלפני הגיו, המקום להביע את הסתייגותנו גם מהתנהגותה של המתלוננת

ועולה , אף כי הכירה אותו זה עתה, מתלווה לבחור ונוסעת אתו, שלאחר חצות הליל בפאבים ומחפשת מסיבות
טשטוש , מערבבת משקאות אותם היא שותה במהלך הלילה ובסופו של דבר מגיעה למצב של בלבול, לדירתו

זהו מצב אותו הביאה המתלוננת . תו של הנאשםלמיט, חסרת אונים כמעט, המביאים אותה, ועייפות אלכוהוליים
הננו ערים לכך כי גם הנאשם .. .כדי להכשיר את מעשיו של הנאשם, אף כי אין בזה כמובן, באווילותה, על עצמה

.  המתלוננת באווילותה כאילו נפלה לו למיטתו–גם הוא שתה לא מעט באותו לילה וכאמור , 24הוא צעיר בן 
יתכן . ו להקל בעונשו של הנאשם על אף כי העבירה בה הורשע היא מהחמורות ביותרהחלטנ, בהתחשב בכל אלה

 הננו גוזרים על ...והנאשם ילמד לקח מהסבל אשר גרם לעצמו ולמשפחתו בעקבות התנהגותו חסרת כל רסן מוסרי
היו על  חודשי מאסר י12-ו,  חודשים מיום מעצרו6מהם ירצה בפועל מאסר של ,  חודשים18הנאשם מאסר של 

" זלזול"תיאור התנהגות הנאשם כ, מלבד ההתייחסות להתנהגותה של המתלוננת. )ההדגשות אינן במקור" (תנאי
אינם עולים בקנה אחד עם האמירה כי עבירה זו היא חמורה , בד בבד עם העונש המזערי שהוטל עליו" גסות רוח"ו

  .במיוחד
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 העל כן מסקנתו היית. הגנת הכורח בלי להבחין בין המינים ותוך התעלמות מקיומו של השוני

שופטי הרוב אימצו את ההסתכלות . הפליליתשהנאשמת איננה נכנסת בגדר הסייג לאחריות 

תוך רגישות ,  והכירו בתחולת הגנת הכורח בנסיבות המקרה,אמברקשיושמה בפרשת , המגדרית

  . לצרכים הנשיים שעלו מהן

קרי , בעוד שופט המיעוט קרוב יותר בגישתו לגישת בתי המשפט בפסקי הדין שהזכרנו לעיל

יוני ואחיד את נושא האחריות הפלילית על בסיס סטנדרט מגדרית אשר בוחנת באופן שוו-גישה אל

בפסיקת שופטי הרוב ניתן לראות הפנמה ; או הגבר הסביר" האדם הסביר"אחיד המבוסס על 

דעת הרוב של השופטים נאמן וסעב הביאה . מסוימת של טענת השונות מבית המדרש הרדיקלי

ת הכורח באופן שמנסה ואף מצליח במידה ויישמה את הגנ, בחשבון את השוני בין נשים ובין גברים

ברור כי מכלול נסיבות , בדומה לשופטי הרוב, לנו. רבה להתעלות מעל ההסתכלות הגברית הנפוצה

חייה של הנאשמת פלונית לא העמיד אותה במקום שבו הייתה לה באמת בחירה חופשית או ברירה 

אמת לא התקיימה באותה סיטואציה ייתכן שב.  לגחמותיו החולניות של בעלהתאחרת מלבד להיענו

המופעל ' טרור מבית'כזו שמבינה את המשמעות של , אך הסתכלות מגדרית, סכנה מיידית לחייה

אינה מאפשרת לגישתנו לבית המשפט להגיע לכל תוצאה משפטית , כלפי האישה על ידי בן זוגה

שפט היה מגיע לתוצאה יש לסייג את הדברים ולומר שלא ברור אם בית המ, עם זאת. סבירה אחרת

 בשירבמיוחד לאור פרשת , אם היה מדובר בעבירת רצח או הריגה ולא בעבירת אונס, שאליה הגיע

  .שבה לא זכתה הנאשמת בהגנה המשפטית

יש לברך , לגישתנו. שינוי בגישת המשפט, אולי, ייתכן שגישת הרוב מהווה סנונית המבשרת   

בהגנות המשפט הפלילי כפי , השונה, של הצורך הנשי על ההבחנה שעשו שופטי הרוב ועל הזיהוי

גם אם אין מסכימים , חשוב לשים לב לטענות הפמיניזם הרדיקלי, לדעתנו. שהתעורר במקרה זה

  118.ואין להתעלם מהקריאה לבחינה מחודשת של מוסכמות הנתפסות כמובנות מאליהן, להן
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