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במסתו המפורסמת" :הלכה ואגדה" כותב חיי נחמ ביאליק:
להלכה – פני זועפות ,לאגדה – פני שוחקות .זו קפדנית ,מחמרת ,קשה
כברזל – מדת הדי; וזו ותרנית ,מקילה ,רכה משמ – מדת הרחמי .זו גוזרת
גזרה ואינה נותנתה לשעורי :ה שלה ה ולאו שלה לאו; וזו יועצת עצה
ומשערת כחו ודעתו של אד :ה ולאו ורפה בידה .זו – קלפה ,גו ,מעשה;
וזו – תו ,נשמה ,כוונה.
המשפט והרוח נדמי לעיתי כשני עולמות נפרדי – הלכה ואגדה :עול של זכות וחובה,
נוקשות דוקטריניאלית ורציונליות מובנית ,אל מול העושר שברוח" ,לשו מנומרת בצבעי –
שלטו הרגש" .אלא שביאליק יצא כנגד ההפרדה בי השתיי:
על חלופי כינויי אלה שבי הלכה לאגדה אפשר להוסי עוד ,עד אי שעור,
ובכול יהא מצד ידוע אבק אמת ,אבל כלו יש לשמוע מזה – כסברת רבי –
שההלכה והאגדה ה שתי צרות זו לזו ,דבר והיפוכו?
האומרי כ מחליפי מקרה בעצ וצורה בחומר ,ולמה ה דומי? למי
שמחליט על הקרח והמי בנהר ,שה שני חמרי שוני .ההלכה והאגדה אינ
באמת א ה אלא שתי שה אחת ,שני פני של בריה אחת ...קול המונה של
תביעת הלב בשט מרוצתה לנקודת שאיפתה – זוהי האגדה; מקו החניה,
ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה – זוהי ההלכה .החלו הר ונמש אל
הפתרו ,הרצו אל המעשה ,המחשבה אל המלה ,הפרח אל הפרי – והאגדה אל
ההלכה.
השיח המשפטי כשהוא לעצמו הרי הוא כ"הלכה" לבדה .א בלא רוח האד על מורכבותה,
הרי הוא כחומר בלי צורה .ההתבוננות על המשפט איננה צריכה להסתפק א כ בעיו בד'
אמותיו של המשפט ,אלא יש לפרו את גדריו .יש לראותו יחד ע רוח האד וכחלק מיצירה
חובקת כל של רוח זו .הכר הארבעה עשר של כתב העת "עלי משפט" מוקדש אפוא לנקודות
המפגש שבי משפט ורוח.
היכ נפגש המשפט ע )מדעי( הרוח? המשפט הוא יצירה ספרותית .כלי ספרותיי מסייעי
לחשיפת רבדיו השוני .המשפט הוא אירוע היסטורי .ניתוח היסטורי מסייע להבנת הכוחות
המניעי אותו וחוש את השפעותיו בעבר ובהווה .המשפט הוא כמוב ג תופעה חברתית,
אנושית ,פוליטית ,מדינית ,פילוסופית ,דתית ועוד ועוד .בראש ובראשונה ,המשפט הוא יצירתה
של הרוח – וככזה ,נכו לא רק לומר משפט ומדעי הרוח ,אלא ג :המשפט הוא הוא מדעי
הרוח.
כר זה עוסק כאמור במפגש ובשילוב בי חקר המשפט לבי מדעי הרוח .רבי מהכרכי
הקודמי של כתב העת בחנו את המשפט מנקודת מבט דיסציפלינארית ,לעיתי תו מת דגש
תיאורטי ולעיתי תו מת דגש פוזיטיבי .הכר הנוכחי מבקש נקודת מבט שונה :מטרתו
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להעלות אל מעל לפני השטח היבטי הנוגעי למשפט כתופעה השייכת לעול מדעי הרוח
)ואולי נכו היה יותר לומר :מדעי האד( ,מושפעת ממנו ומזינה אותו.
שמונת המאמרי בכר הנוכחי תורמי את חלק להארת קשר זה ,ובעיקר לשני היבטיו
הנזכרי למעלה :משפט והיסטוריה ומשפט וספרות .המאמר הפותח את הכר הוא מאמרה של
ענת רוזנברג "אי לעשות דברי ע משפט וספרות )בישראל(" .המאמר ממפה וממשיג את
תחו משפט וספרות בישראל ,מצעדיו הראשוני ,דר ההווה ועד לאתגריו בעתיד .בכ מניח
המאמר את התשתית המבואית לענ משפט וספרות בישראל.
המאמר השני בכר ,מאמרו של אלעד ליסו "דת אזרחית ותאולוגיה פוליטית :על מעמד
המקודש של שלטו החוק ושל בית המשפט העליו בישראל" ,בוח את מושג שלטו החוק
ואת מעמדו של בית המשפט העליו בישראל תו שימוש מושאל במושג ה"קדושה" ,ובכלי
מושגיי של דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית .במוב מסוי מאמר זה מניח א הוא תשתית
מבואית חשובה להיכרות ע המשפט הישראלי – באמצעות הפרספקטיבות המושגיות
הייחודיות שאות מציע המאמר ודרכ הוא צועד.
שלושת המאמרי הבאי שבי ומתרכזי בהיבטי של משפט וספרות )לצד היבטי של
היסטוריה ומשפט( .ליאת פרידגוט נצר במאמרה "'על כ אנו מבקשי להיות לו לפה' :הנרטיב
המשפטי והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר" ,מנתחת את הנרטיב שמבנה
פסק די יגאל עמיר ,נרטיב של חורב ושואה ,שבאמצעותו הוא מבנה אתוס לאומי .המאמר
טוע כי אתוס השואה מצוי במפתיע בעניי עמיר ,כי בית המשפט משנה את האתוס המוכר
ומוסי לו מטעני לפי מטרותיו הלברמשפטיות של פסק הדי וכי אתוס השואה בהקשר של
רצח רבי מובנה ג בעזרת ההסדרי החקיקתיי שהתלוו לעיצוב הזיכרו של אירוע זה .אורית
קמיר "'מעשה לילית' כפאניקה מגדרית ומשפטית :על ציד מכשפות בישראל  ,2014בי
מיתולוגיה ,חברה ומשפט" ,מנתחת את השיח התקשורתימשפטי סביב מקרה האישה מקריית
גת ,שקיימה מגעי מיניי ע מאות נערי ,ומגדירה אותו כ"התפרצות של פאניקה מגדרית
המושתתת על סיפור מעשה לילית" .שני מאמרי אלו מתמקדי אפוא במה שנית להגדיר
כניתוח ספרותי של המשפט .היבט אחר של משפט וספרות – המשפט בספרות – עולה
במאמרה של דניאלה גורבי' "'הסו הטוב' :דילמות של צדק משפטי מול צדק פואטי בסיפורי
מארי דה פראנס" ,הבוח ייצוגי ספרותיי של משפט וצדק כפי שה באי לידי ביטוי בשני
סיפורי קצרי מסו המאה השתיעשרה ותחילת המאה השלושעשרה .מתו כ בוח
המאמר את המתח הסמוי שבי צדק משפטי )המל( לסמכות דתית )הכנסייה( ,ובי אלה לבי
צדק פואטי.
שלושת המאמרי האחרוני בכר נוגעי בהיבטי נוספי של משפט ורוח :היסטוריה,
פילוסופיה פוליטית ומשפט עברי .מאמרה של רחל חס "הכול בעיני המתבונ :חברת הדבורי
כמשל לחברה האנושית ברומא העתיקה" ,מתחקה אחר הקשר שבי התמורות המדיניות שחלו
ברומא בי סו המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה הראשונה לספירה לבי השינוי
בפרשנות שניתנה על ידי כותבי בני התקופה למתרחש בתו כוורת הדבורי ,ומצביע על
היותה של האחרונה ,הכוורת ,משל להשקפותיו המדיניות של המתבונ .ויקי מליכסו במאמרה
"עונשי מוות חדשי באימפריה הקרולינגית" בוחנת את ההשפעה של עונשי המוות התנ"כיי
על החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית בשני  ,877–800ובכלל זה שימוש בעקרו
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המקראי של "עי תחת עי" ,עונש מוות בגי כישו ועוד .מליכסו מראה כיצד קרל הגדול,
שביקש לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ את עונשי המוות ,סלל בדבקותו הדתית – שלא
במתכוו – את הדר לגזירת עונשי מוות חדשי .מסיי את הכר מאמר של שלמה
גליקסברג ואיל סלע "'שהלב עיקר האד ועיקר כל המצות וכל העבירות' )רבינו בחיי( :על
ניסיו בלתי צליח במשפט העברי" .המאמר מנתח מקורות מתורת התנאי ומספרות הראשוני
העוסקי בניסיו עבירה בלתי צליח במגוו סוגיות הלכתיות ,כמו ג בפרשנות לסיפור
המקראי של מכירת יוס .מתו ניתוח המקורות מבחי המאמר בי גישה הרואה את הציווי
כעיקר )ולפיכ מכריזה על עבירה ומוכנה להטיל עונש על ניסיו בלתי צליח( לבי גישה
הרואה את המעשה כעיקר )ולפיכ שוללת ענישה שכזו( .משפט ורוח פוני במאמר זה ,החות
את הכר ,לכיוו הפלילי ,לשאלת המתח שבי כוונה ומעשה במשפט העברי.
לכל אחד מהמאמרי הנזכרי ייחודיות ותרומה חשובה בתחומו ,לצד זאת ,מגוו המאמרי
בכר ,כמכלול אחד ,מצטר לתמונה שלמה ,שיש בה לטעמי אמירה רבת חשיבות על הקשר
ההכרחי ,ההשפעה ההדדית ואולי ג חוסר היכולת להפריד בי שני החלקי של השל האחד,
בי המשפט לבי מדעי הרוח.
בברכת שנה טובה
וקריאה נעימה ומועילה,
ד"ר אבישלו וסטריי
המרכז האקדמי למשפט ולעסקי
מרחשוו תשע"ט – אוקטובר 2018
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"מעשה לילית" כפאניקה מגדרית ומשפטית :על ציד
מכשפות בישראל  ,2014בי מיתולוגיה ,חברה ומשפט
מאת

אורית

קמיר*

"מעשה לילית" הוא סיפורה המיתולוגי הקדו של האישה הראשונה שנבראה בג עד ע ב
זוגה אד ועמדה על שוויו זכויותיה בכל תחומי החיי .מאמר זה טוע שיש התפרצויות של
פאניקות מגדריות שנית לזהות בבסיס חרדות הקשורות ביסודותיו של סיפור מעשה לילית.
זוהי טענה חברתית ,סוציולוגית ,המושתתת על בסיס תרבותי ,סיפורי .פאניקה מגדרית גוררת
לעיתי עשייה משפטית שנועדה לחזק את הביצורי בפני סכנת לילית .עשייה משפטית כזו
עלולה לקבע את החרדות שהתפרצו סביב האירוע בעל הצביו המגדרי ואת התשתית
הסיפורית ,התרבותית והמיתולוגית שממסגרת אות .טיעו תרבותיחברתימשפטי זה מודג
במאמר בניתוח סערה תקשורתית שפרצה בישראל בשנת  2014סביב חשיפת האישה מקריית
גת שקיימה מגעי מיניי ע מאות נערי .האירוע מנותח כהתפרצות של פאניקה מגדרית
המושתתת על סיפור מעשה לילית ,והיא בעלת השלכות משפטיות .אחת ההשלכות המשפטיות
היא שימוש מרחיב ביותר בסעי  350לחוק העונשי ,התשל"ז– ;1977השלכה משפטית נוספת
היא ניסיו חקיקת איסור "אונס בידי אישה" .באחרית דבר קצרה ,המאמר מציע קישור מבני
בי "מעשה לילית מקריית גת" לבי גל השנאה כלפי חברת הכנסת חני זועבי ,שגאה בשיח
הציבורי בסמיכות זמני הדוקה.
א .פתח דבר :הצגת המאמר וחקר המקרה )ה .(case studyב .סעי ראשו :קריאה
פמיניסטית ביקורתית ב"מעשה לילית" .ג .סעי שני :פאניקה מוסרית ,מגדרית
ומשפטית .ד .סעי שלישי :לילית "הזונה הגדולה" מקריית גת;  .1הפאניקה המגדרית –
ניתוח;  .2השלכות משפטיות .ה .סו דבר :לא הופנתה הפאניקה המוסרית? חני זועבי
כלילית הפוגעת בילדי יהודי .סיכו.

*

תודות חמות לקוראות ולקוראי הרבי שסייעו לי בהערות על טיוטות קודמות ,ובה ענת
יעקובי ,יור שחר ,דוד קרצ'מר ,ארנה ב נפתלי ,מאיה רוזנפלד ,רגב נתנזו ,רוני ויינשטיי ,מימי
יעקובי ,רחל בנזימ ,סטודנטיות וסטודנטי של תכנית תקנה במכללה למנהל ומשתתפות פגישה
מיוחדת סביב המאמר בארגו אישה לאישה ,חיפה .תודה לאביטל פלדמ על סיוע מסור במציאת
אתרי אינטרנט ומקורות אחרי .תודה למערכת ולעורכת הלשונית .האחריות על כל האמור
במאמר היא שלי בלבד .המאמר מוקדש לחברי אברה שלא פחד מלילית.
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א .פתח דבר :הצגת המאמר וחקר המקרה )ה(case study
במש שני ארוכות הגיעו מאות צעירי מדרו האר אל מעונה של אישה מוחלשת וקיימו
בה מעשי מיניי בקבוצות תו כדי השפלתה ,וא תו שימוש באלימות .האישה ,מוחלשת
נפשית ,שכלית ,חברתית וכלכלית ,בדר כלל לא התנגדה לה בתקיפות ,ולרוב עשתה כרצונ.
בד בבד היא פנתה שוב ושוב לרשויות הרווחה בבקשת עזרה ,א אלה התעלמו מפניותיה.
מבחינה משפטית בחלק מ המקרי היו הנערי בני למעלה מ ,12והסכמת האישה )א הייתה
כזו( לא הייתה "חופשית" .לכ היה נית להעמיד צעירי לדי בגי עבירת אינוס .א הרשויות,
כולל רשויות רווחה וחוק ,הורי הצעירי ,מחנכי ורבי אחרי העלימו עי ולא עשו דבר
למרות דיווחי ותלונות של שכני ומקורבי .יו בהיר אחד השתנתה התעלמות כללית זו מ
הקצה אל הקצה :דבר הפעילות המינית בקריית גת פר אל השיח הציבורי א קיבל צביו של
סיפור התעללות מינית של אישה בוגרת בילדי תמימי וחסרי ישע.
בסו מאי  2014פשטה בישראל שמועה שאישה מקריית גת מקיימת יחסי מי ע מאות –
או אלפי – ילדי מאזור הדרו ,מדביקה אות במחלת האיידס ,ובכ נוקמת בחברה על שזו
נטלה ממנה את בתה בת ה 1.12מעצרה של האישה ב 28במאי ופרסו תוצאות בדיקת
האיידס שלה ב 1ביוני הפכו את השמועות לשיחת היו ברשתות החברתיות ובתקשורת
הישראלית )א שהבדיקות העלו שהיא אינה נגועה( .בחסות העיסוק הציבורי האינטנסיבי
בפרשה ,שהכיל דמוניזציה של האישה ,הזדרזה פרקליטות מחוז דרו ,וביו רביעי  11ביוני
הגישה נגד האישה כתב אישו בגי גר ביצוע "מעשי סדו" ,כלומר :כאילו היא חדרה לפי
הטבעת או לפה של הצעירי )בעוד שלמעשה ה חדרו לנרתיקה( .בד בבד שבו חברי כנסת
לקד הצעת חוק שנמחקה בעבר ,להפללת "אונס בידי אישה" ,כלומר להגדיר "אונס"
התנהגות של אישה הדורשת מגבר/י לחדור לגופה.
מאמר זה מתמודד ע התפרצותו של העניי הציבורי בתופעה המינית; ע התפרצותו
דווקא במאי–יוני  ;2014ע התהפכות היוצרות והבניית האישה כתוקפ כלפי ילדי ולא
כקורב של צעירי; ע עיצוב הסיפור במתכונת שבה עוצב .לצד סוגיות חברתיותתרבותיות
אלה המאמר מציג את שימוש התביעה בעבירת "מעשה סדו" ,שאינה הולמת כלל את
ההתנהגות הנדונה ,ומתמודד עמו וע עלייתו המחודשת לדיו של רעיו חקיקה שנגנז בעבר
בשל פגמי מהותיי ויסודיי .לסיו ,המאמר מצביע על כ שהדיו הציבורי שהתעורר במאי
 2014השתתק בבת אחת ,כש שהתעורר ,ומציע פרשנות לשאלה לא עברה האנרגייה
הציבורית שהפיחה את הרוח במפרשי הדיו.
אגב הצגת הסוגיות הקשות הללו המאמר מציע כיוו חשיבה המשלב קריאה נרטיבית,
ניתוח סוציולוגי וחשיבה פמיניסטית ביקורתית .המבנה הרעיוני המוצע כא למחשבה הוא

1
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להפניות לדיווחי תקשורת בעניי פרשת קריית גת ראו להל ה"ש  31ואיל .כל מראי המקו
באינטרנט נבדקו לראשונה בשנת  2014ולאחרונה ביו  .18.7.2018קישורי שחדלו לעבוד
הוסרו .לעיתי הושארה הפנייה כדי להמחיש שדברי הסתמכו על מראי מקו אינטרנטיי שהיו
פעילי בזמ אמת.
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"מעשה לילית" כפאניקה מגדרית ומשפטית:
על ציד מכשפות בישראל  ,2014בי מיתולוגיה ,חברה ומשפט

כזה :באביב  2014עברה השגרה הפטריארכלית בישראל טלטלות קשות עקב פרסומי תכופי
על תלונות נגד אנשי ציבור ידועי שניצלו ,לכאורה ,את כוח ומעמד כדי לתקו מינית נשי,
ובה נערות צעירות .בתגובת נגד מבנית ,לא מודעת ,העמידה החברה הישראלית למול טלטלות
אלה סיפור "מזי" ,על אישה המנצלת את כוחה כדי לתקו מינית ילדי בני .סיפור זה קיבל
דפוס סיפורי מוכר שאני מכנה אותו "מעשה לילית" ,ואשר מעצב פאניקות מוסריות מגדריות
בחברות פטריארכליות החוות זעזוע ואיו ומשיבות מלחמה שערה .הפאניקה המוסרית
המגדרית קיבלה גיבוי ממסדי כאשר רשויות החוק והמשפט שיתפו פעולה ע התבנית של
"מעשה לילית" שהולבשה על האירוע והגיבו באופני משפטיי קיצוניי ולא סבירי.
כרגיל בהסברי מסוג זה ,הטיעו האמור הוא בבחינת מבנה רעיוני ,חברתיתרבותי
ביקורתי ,שאינו נית ל"הוכחה"; אי ביכולתו אלא לפתוח בפני קוראות וקוראי כיוו חשיבה
ולשכנע בהיתכנותו ובסבירותו .כדי להציג את כיוו החשיבה המוצע ולבסס את סבירותו ואת
יכולת השכנוע שלו מאמר זה פותח בקריאה טקסטואלית מדקדקת של השיח הציבורי שסער
)בתקשורת הישראלית( כשבועיי מסו מאי ועד מחצית יוני  2014בנושא יחסי המי שקיימה
האישה מקריית גת ע מספר גדול של צעירי מ הדרו .המאמר מנתח שיח ציבורי זה כחקר
מקרה ) (case studyלהתפרצות נקודתית של פאניקה ציבורית שאני מציגה ,מבארת ומציעה
לאפיי כ"פאניקה מגדרית )מטיפוס לילית( בעלת השלכות משפטיות" 2.אני טוענת שזוהי
השדה לילית:
פאניקה קבוצתית ששלד הגיונה כזה" :נחשפה בקרבנו אישה המגלמת את ֵ
בתשוקות אפלות וכוחות עלאנושיי היא פוגעת ביקר לנו מכל ,ילדינו ,ומסכנת את קיומנו
הערכי והממשי .כדי להינצל מסכנה קיומית זו עלינו להתלכד ,להלח ולהשמידה".
אני מציעה שמבנה זה מתבסס על הסיפור המיתולוגי העתיק שאני מכנה כא "מעשה
לילית" 3,שרוחו מלווה את התרבות זה אלפי שני באמצעות איספור גרסאות סיפוריות
פרטניות על "נשות לילית" ומעלליה .הפאניקה הציבורית מובנית כ"הגנה קהילתית עצמית
מפני מעשה לילית"; היא מבטאת ומשחררת חרדות קולקטיביות נוכח מה שנתפס באותו זמ
ובאותו מקו כהתערערות הסדר החברתי הבטוח )ג בהקשר המגדרי( .זו פאניקה הקוראת
לסגירת שורות סביב ערכי ליבה פטריארכליי ,שמרניי משותפי ,ובכ היא בבחינת תגובת
נגד ) (backlashלהתקדמות של נשי )ולעיתי ג של קבוצות "אחרי" נוספות( .כשהיא
מקבלת ביטוי משפטי )בחקיקה או בפסיקה( ,ייתכ שרוחה תונצח כחלק מ הסדר החברתי
המשפטי הנוהג.
במחקר קוד הצגתי בהרחבה את הדינמיקה של "פאניקה מגדרית )מטיפוס לילית( בעלת
השלכות משפטיות" באמצעות בחינת של כמה אירועי היסטוריי שהתרחשו באירופה

2
3

הצירו המוצע כא" ,פאניקה מגדרית" ,הוא וריאציה על התופעה שסוציולוגי מכני "פאניקה
מוסרית" ,המוצגת בהמש.
בחרתי בצירו הלא שגור "מעשה לילית" כהומאז' להצגה "מעשה נורא" ,שהועלתה בתיאטרו
החא בירושלי בשנת  ,1978ואשר דרכה התוודעתי לראשונה לדמותה של לילית .ההצגה,
בבימויו של יעקב רז ,הציגה את הסיפור )משנת  (1519בדבר ניסיונו של ר' יוס דילה ריינה לגאול
את העול ,ואת כישלונו בשל כניעתו לעוצמתה האדירה של לילית .ההצגה הותירה בי חות עז,
ועל כ אני מודה .לפרטי ההצגה ראו .www.khan.co.il/shows/show-synopsis1-156/
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ובארצות הברית 4.מאמר זה ממשי בפיתוח הנושא באמצעות החלת הקטגוריה על חקר מקרה
) (case studyישראלי ב זמננו .בחינת האירוע החברתי )"פרשת האישה מקריית גת"( לאור
הקטגוריה המוצעת מחדדת ומדגימה את הקטגוריה ,ובאותה עת היא ממסגרת את האירוע
בתו הקשר תאורטי אינטרדיסציפלינרי ,המשלב תרבות ,חברה ומשפט .הבחינה המשפטית
חושפת כיצד אירועי משפטיי לכאורה שגרתיי ולא קשורי )כמו העמדה לדי של אישה
מקריית גת והעלאת הצעת חוק האוסרת "אינוס בידי אישה"( יכולי להתפרש כהיבטי
משפטיי מסוכני של פאניקה ציבורית ,מוסרית ,מגדרית ופטריארכלית המושתתת על סיפור
מיתולוגי קדו )"מעשה לילית"(.
שילובי של חקר המשפט ע חקר החברה מ הצד האחד וע חקר התרבות מ הצד האחר
השתרשו והפכו לנהוגי ומקובלי זה מכבר .מאמר זה מציע שילוב כפול של ניתוח משפטי ה
ע ניתוח תרבותי וה ע ניתוח חברתי .נקודת המוצא לדיו היא הצגתו הביקורתית של סיפור
מיתולוגי עתיק המהדהד באיספור סיפורי פרטניי במהל אלפי שנות תרבות" .מעשה
לילית" הוא סיפורה המיתולוגי של האישה הראשונה שנבראה בג עד ע ב זוגה אד ועמדה
על שוויו זכויותיה בכל תחומי החיי ,לרבות מימוש עצמי מיני .קריאה פמיניסטית של
סיפור מלמדת שעוצמתה ותושייתה ,לצד מיניותה החופשית ,עוררו חרדות פטריארכאליות
כש ָדה מינית מזיקה ומסוכנת.
עזות מפני עוצמה ומיניות נשיות והביאו לעיצובה של לילית ֵ
מעשה לילית ,בקריאה פמיניסטית ביקורתית ,מוצג בקצרה בסעיפו הראשו של המאמר.
הנדב השני בטיעו שמאמר זה מפתח הוא הצגת הטענה כי יש התפרצויות של פאניקות
ציבוריות שנית לזהות בבסיס חרדות הקשורות ביסודותיו של סיפור מעשה לילית .זוהי טענה
חברתית ,סוציולוגית ,המושתתת על בסיס תרבותי ,סיפורי ,והיא מוצגת בסעיפו השני של
המאמר .סעי זה מציג בקצרה ג את המושג "פאניקה מוסרית" ,ו"פאניקה מגדרית" היא
וריאציה שלו .עוד מציג סעי זה את הנדב השלישי :הטענה שפאניקה ציבורית ,לרבות
פאניקה מגדרית ,גוררת לעיתי עשייה משפטית שנועדה לחזק את הביצורי בפני סכנת לילית.
עשייה משפטית כזו עלולה לקבע את החרדות שהתפרצו סביב האירוע בעל הצביו המגדרי
ואת התשתית הסיפורית ,התרבותית והמיתולוגית שממסגרת אות.
סעיפו השלישי של המאמר ,שהוא סעיפו המרכזי ,מציג ומנתח את פרשת האישה מקריית
גת כהתפרצות של פאניקה מגדרית המושתתת על סיפור מעשה לילית ,והיא בעלת השלכות
משפטיות.
באחרית דבר קצרה ,המאמר מציע קישור מבני בי "מעשה לילית מקריית גת" לבי גל
השנאה כלפי חברת הכנסת חני זועבי ,שגאה בשיח הציבורי בסמיכות זמני הדוקה.
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ב .סעי ראשו :קריאה פמיניסטית ביקורתית ב"מעשה לילית"
דמותה המיתולוגית של לילית ,המופיעה בטקסטי יהודיי קדומי ,היא עוצמתית ורבת
פני 5.היא חכמה ,חזקה ,אמיצה ו"גברית" )במונחי פטריארכליי מסורתיי( בכישוריה
הדינמיי ,האסרטיביי והאינטלקטואליי .ע זאת יש שהיא בעלת תשוקה מינית נשית שאינה
יודעת שובעה .לסיפוק תשוקותיה היא יוזמת ומבצעת פעילות מינית חסרת מעצורי ע כל
גבר שהיא חושקת בו .גברי אינ עומדי בפני יצריותה ונכנעי לה .לכ היא השולטת
בהתרחשויות המיניות עימ ובתוצאותיה ,בעודה נותרת חופשייה ובלתי נשלטת )בידיה(.
מאפיי מרכזי ודומיננטי שלה הוא סיכו ילדי :היא תוקפת יולדות והורגת עוללי6.
ספר אלפא ביתא דב סירא ,שנכתב ככל הנראה בתקופת הגאוני ,במאה התשיעית
לספירה 7,מנציח כנראה אגדות עתיקות מ המזרח הקרוב 8,בהעניקו ללילית את הייחוס הנכבד
של האישה הראשונה .בסיפור קנוני זה נבראו לילית ואד יחד מ האדמה ,והיא אשתו
הראשונה .יחד חיו השניי בג עד .כשאחיה/איש ביקש לבוא עליה ,ביקשה לילית להיות זו
שתבוא עליו ,כלומר להיות אקטיבית במעשה המיני .כשאד סירב וכעס ,קראה לילית בשמו
המפורש של האל .מעשה נועז זה הקנה לה כוח לעו ,והיא פרסה כנפיי ופרחה מש .אד
פנה בתלונה אל האל וקבל על שהאישה שניתנה לו פרחה ממנו .אלוהי שלח שלושה מלאכי
למצוא את לילית ולהשיבה הביתה.
בינתיי עופפה לילית בתבל ,מצאה את השט ולקחה אותו למאהב .לשלושת המלאכי
שנשלחו להשיבה לאד השיבה שעל פי התורה ,אישה ששכבה ע אחר – אסורה על בעלה.
המלאכי נבוכו ושבו אל האלוהי לבדוק את תוק טענתה ההלכתית .האל הודה כי הצדק ע
לילית ,ושלא נית להשיבה אל חיק אד .כדי להרגיע את אד ולמנוע בעיות עתידיות ברא
אלוהי את חוה מצלעו של אד ,והיא למדה מרגע בריאתה שעליה להיות תחתיו ולסור
למרותו .בד בבד שבו שלושת המלאכי אל לילית ע הדרישה שעליה להתחייב לשל בעצמה
לאימא אדמה את שכר העפר שממנו ברא אותה האל .לילית נאלצה להסכי לכ שמאז ועד
עול תלד ילדי ,ומאה מה ימותו מדי יו כדי לשוב להיות אדמה.
אגדות אחרות מתארות כיצד לאחר חטא ג העד ,כשאד וחוה נפרדו לתקופה ארוכה,
ראתה לילית את אד יש לבדו ,חשקה בו ,ובאה עליו בשנתו .הוא התפתה לה ונת בה את
זרעו ,וממנו ילדה לילית את ילדיה ,השדי .כדי למנוע את הישנות הפיתוי וגנבת הזרע שבו
אד וחוה לחיות יחדיו ,ואד נמנע מלישו לבדו9.

5
6
7
8
9

ש ,בעמ' ) 50–19טקסטי חויהודיי() 50–49 ,42–36 ,טקסטי יהודיי(.
 ,KAMIRה"ש  ,4בעמ' STEPHEN HERBERT LANGDON, THE MYTHOLOGY OF ALL RACE- ;30
SEMITIC MYTHOLOGY 36 (1964); FREYMER-KENSKY TIKVA, IN THE WAKE OF THE GODDESS:
).WOMEN, CULTURE AND THE BIBLICAL TRANSFORMATION OF PAGAN MYTH 78 (1992
עלי יסי סיפורי ב סירא בימי הביניי  :מהדורה ביקורתית ופרקי מחקר ).(1984
ש ,בעמ' .29–19
 ,KAMIRה"ש  ,4בעמ' .42–36
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א מאז ועד היו לילית ממשיכה לפקוד את בניו של אד ,באה עליה בשנת ,מפתה
אות להזדווג עימה ,גונבת את זרע ומולידה ממנו את ילדיה .בד בבד היא תוקפת את בנות
חוה כשה כורעות ללדת והורגת את ילדיה .קמעות בעלי ציורי המלאכי והכיתוב "אד ,חוה,
ליליתחו" מוצבי בבתי יהודיי מזה דורות רבי להרחיק את הסכנה.
בקבלה הפכה לילית למלכת השדי ופיתתה ,נוס על בניו של אד ,ג את האל בכבודו
ובעצמו ,לאחר שהשכינה הסתלקה ) ִע ַע ישראל( מביתו בהר הבית בירושלי10.
באגדות ובסיפורי לילית היא חכמה ,חזקה ,מינית וחופשייה .היא יוזמת ופעילה ,ידענית
וחריפה – וג עטוית עדיי ומבושמת בתמרוקי .היא מעוררת את תשוקת הגברי עד שה
מאבדי שליטה עצמית ,עושה בה כרצונה ,משתמשת בה לסיפוק מאווייה ,נוטשת אות
ופורחת לדרכה .כ היא מסכנת את האוטונומיה הגברית ואת הסדר החברתי המגדרי
הפטריארכלי .היא לועגת למבנה הפטריארכלי המכונ גברי )ורק גברי( כסובייקטי
אוטונומיי שזכאי להגדיר נשי כאובייקטי מיניי כנועי וכפופי לשלטונ .בחייה
העצמאיי היא מתנהלת כסובייקט אוטונומי ,וביחסיה ע גברי היא מנצלת את תשוקת
אליה ,מחפיצה אות לצרכיה ונוטלת מה את זרע .השילוב ה"עלטבעי" של מיניותה הנשית
ע עוצמתה ה"גברית" מאפשר ללילית להפו את הסדר המגדרי הפטריארכלי על ראשו
ולהפו את הגברי ל"נקבות" )בעיני עצמ( :אובייקטי ,קורבנות וטר קל .מ "הנשי
הטובות" )בנות חוה ,רעיות ואימהות( היא שודדת את היקר לה מכול – הגברי שלה ,פרי
בטנ ומשפחותיה .לכ ה מחונכות לפחד ממנה ,לחשוד בה ולהיזהר שלא להידמות לה11.
כשדות בנות לילית,
לא כל גילו של לילית בתרבות הוא תמיד מיני .מכשפות ,שהובנו ֵ
תוארו לפעמי כזקנות ,כעורות ודוחות ,ובכל זאת חכמות ,חזקות ,מסוכנות ומזיקות .ה לא
עוררו תשוקה גברית והסתפקו בשט כמאהב ,א היו מסוכנות לילדי לא פחות מליליות
מושכות ומיניות )חשבו לדוגמה על דמות המכשפה באגדה המוכרת על הנזל וגרטל(.
בספר קוד 12עקבתי אחר השתלשלות התיאורי התרבותיי של "מעשה לילית" מ העת
העתיקה ועד ימינו והראיתי כיצד הפ הסיפור לקונוונציה תרבותית יהודית–נוצרית בסיסית,
הנוכחת באגדות ,ביצירות ספרות וקולנוע ובעול הדימויי השגור ,או א תרצו :בלאמודע
הקולקטיבי שלנו .ג א דמותה העתיקה של לילית ושמה נשתכחו בעת החדשה ,המיתוס,

10
11

12
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גרשו שלו "פרקי חדשי מענייני אשמדאי ולילית" תרבי .(1948) 160 ,19
הגיו הסיפורי על השדה לילית משמר את ההיגיו הגבריפטריארכלי ומכונ עול שהוא תמונת
מראה של הסדר החברתי הנוהג .היגיו זה ,כשלעצמו ,אינו מציע חלופה נשית אמיתית .ע זאת
נית לנכס את דמותה של לילית ,לשחררה מכבלי הפטריארכייה והדמוניזציה ולעצב בעזרתה
עול חלופי .כותבות פמיניסטיות רבות עשו ,ועושות ,כ .לקוב מאמרי פמיניסטיי על לילית
ראו למשל WHICH LILITH? FEMINIST WRITERS RE-CREATE THE WORLD'S FIRST WOMAN (Enid
) .Dame, Lilly Rivlin & Henny Wenkart eds., 1998ראו עוד ניצה אברבנל חוה ולילית );(1994
הל שיינפלד לילית אינה חוזרת:על נשי ונשיות ,פע ועכשיו ) ;(2005אוהד אזרחי ומרדכי גפני
מי מפחד מלילית ).(2005
 ,KAMIRה"ש .4
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הדפוס הסיפורי ,הדימויי והחרדה שנרקמו סביב במהל מאות רבות של שני מלווי אותנו
כמוב מאליו13.
באותו ספר טענתי כי לעיתי בתקופה שבה ההגמוניה הפטריארכלית חשה מאוימת,
מתפרצת פאניקה ציבורית המייחסת לאישה או לקבוצת נשי "מעשה לילית" .פאניקה כזו היא
תגובת נגד ) (backlashלהתקדמות של נשי ומלכדת את חברי הקבוצה סביב הסדר החברתי
המגדרי ,הפטריארכלי השמרני הנחזה כמאוי וסביב הנהגתו המסורתית 14.אני מגדירה
פאניקה כזו – "פאניקה מגדרית".
מכיוו ש"פאניקה מגדרית" היא וריאציה על מה שזוהה והוגדר "פאניקה מוסרית" ,הסעי
הבא יציג ,בתמצית ,מושג זה.

ג .סעי שני :פאניקה מוסרית ,מגדרית ומשפטית
במאמר זה אינני משתמשת בביטוי "פאניקה מוסרית" ,אלא מתייחסת ל"פאניקה מגדרית"
ולהשלכותיה המשפטיות ,כדי לרמוז כי אינני מחויבת לחלוטי למוב המקורי ,המובהק של
הביטוי "פאניקה מוסרית" 15.את המושג "פאניקה מוסרית" טבע הסוציולוג האנגלי סטנלי כה
בשנות השבעי של המאה העשרי לציי תקופה של עיסוק ציבורי מוגבר בתופעה חברתית
שנתפסת ,בחוסר סבירות ,כאיו חמור על רווחת הקהילה .עיסוק ציבורי מוגבר כזה באיו
מדומה נובע מחוסר ביטחו קולקטיבי ,והוא בא לידי ביטוי בתיוג אד או קבוצה לא אהודי
וברדיפת .אלה מוקעי והופכי ל"שדי עממיי" ,וכהגדרתו של כה" :אחרי" בעלי
תשוקות אפלות וכוחותעל .יש שהרדיפה מובילה לאימו חקיקה או מדיניות חברתית חדשה.
סטנלי כה הציג את הפאניקה המוסרית כ:
מדי פע חברות עוברות תקופות של פאניקה מוסרית .מצב ,תופעה ,אד או
קבוצה מוגדרי כסכנה לערכי הקבוצה ולאינטרסי שלה; תכונותיו של המצב,
התופעה ,האד או הקבוצה מוצגי בתקשורת ההמוני באופ מסוגנ
וסטראוטיפי; הבריקדות המוסריות מאוישות על ידי עורכי ,כוהני דת,
פוליטיקאי ושאר אנשי ישרי דר; מומחי בעלי ש מכריזי על
אבחנותיה ופתרונותיה; הציבור מפתח או מאמ דרכי התמודדות; ואז
13
14
15

ש ,בעמ' .20
ש ,בעמ' .42
סוציולוגי מתבלטי בשאלות תאורטיות ,כמו למשל א ההגדרה המקורית הולמת רק חברה
שבה שורר קונצנזוס סביב סוגיות הליבה ,או ג לחברה שבה מתנהלות מלחמות תרבות בי
קבוצות; א היא עולה בקנה אחד ע תפיסות ביקורתיות למיניה ,לרבות אתניות ומגדריות .אינני
רוצה – ואינני חשה צור – להשתת בדיוני מופשטי אלה בהקשר זה .מבחינתי" ,פאניקה
מוסרית" רלוונטית לחברה המורכבת מקבוצות בעלות אינטרסי שוני ועולה בקנה אחד ע
גישות ביקורתיות .אול כדי לא להיכשל במינוח שחלק מקוראיי עלולי לפרשו בצמצו רב
יותר ,אני מעדיפה להימנע מהביטוי "פאניקה מוסרית" ולהשתמש במקומו ב"פאניקה מגדרית"
והשלכותיה המשפטיות.
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המצב נעל ונשכח או שהוא מתדרדר וצובר תאוצה .לפעמי הפאניקה חולפת
ונשכחת ,ומותירה חות רק בפולקלור ובזיכרו הקבוצתי; במקרי אחרי היא
בעלת השלכות ארוכות טווח וחמורות יותר ועלולה להוליד שינויי למשל
במדיניות משפטית או חברתית ,או אפילו באופ שבו החברה תופשת את
עצמה16.
ארי גוד ונחמ ב יהודה הרחיבו )ב (1996את חקר הפאניקה המוסרית והחילו את המושג על
מגוו תופעות בתקופות שונות .ה מצאו שבכל המקרי הללו "הדאגה והפחד אינ הולמי
את גודל האיו ,ולכ  ...הצעדי שננקטי להג על הציבור מפני האיו אינ הולמי" 17.גוד
וב יהודה מרחיבי ומפרטי את משמעות המושג פאניקה מוסרית:
יש שחברות נתקפות בפאניקות מוסריות .בעת הפאניקה המוסרית התנהגות
של חלק מחברי החברה נחשבת כה בעייתית בעיני אחרי ,הרע שה עושי,
או נחשדי בעשייתו ,נחווה כפוגעני כל כ ליסודותיו של הגו החברתי
ולמרקמו ,שמורגש צור לנקוט צעדי חמורי כדי לשלוט בהתנהגות ,להעניש
את הפוגעי ולתק את הנזק .הסיכו המיוחס לרוע הזה נחווה כמציג משבר
חברתי :משהו חייב להיעשות ומייד; א לא יינקטו צעדי מיידיי ,נסבול
תוצאות חמורות עוד יותר .נית להתייחס אל הרגש שאיו כזה מעורר כאל סוג
של ח ;%אפשר לאפיי אותו ברגישות יתר ,פחד ,אימה ,חרדה ,עוינות ותחושה
חזקה של צדקנות .בפאניקה מוסרית קבוצה או קטגוריה עוסקת בהתנהגות לא
מוסרית לא קבילה ,שלכאורה גורמת נזק רציני ונתפסת אפוא כמסכנת את
רווחת החברה ,את ערכיה הבסיסיי ואת האינטרסי שלה .מבצעי העבירה
הופכי להיות אויבי החברה" ,שדי עממיי" ,סוטי ו"אחרי" הראויי
לזע צדקני ,לעוינות ולענישה18.
גוד וב יהודה מצייני ש"כמעט אכסיומטי בספרות שפאניקות מוסריות מתעוררות בתקופות
בעייתיות ,שבה יש תחושה של אי& רציני לאינטרסי או לערכי של החברה בכללותה או
לחלקי מה" 19.ה מבהירי כי "כשגבולותיה המוסריי של חברה ברורי ,חדי ובטוחי,
והנורמות והערכי המרכזיי מקובלי במידה רבה על מרבית החברי ,נדיר שפאניקות
מוסריות מתפרצות .א כשהגבולות המוסריי מעורפלי וגמישי ודומה שה מאוימי
לעיתי קרובות ,עולה הסבירות להתפרצות של פאניקות מוסריות"20.

16
17
18
19
20
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ש ,בעמ'  ,31התרגו שלי.
ש ,בעמ'  ,32התרגו שלי.
ש ,בעמ'  ,52התרגו שלי.

"מעשה לילית" כפאניקה מגדרית ומשפטית:
על ציד מכשפות בישראל  ,2014בי מיתולוגיה ,חברה ומשפט

עלי משפט יד תשע"ח

המקרה המובהק ,הממוש והחמור ביותר של פאניקה מוסרית שגוד וב יהודה בוחני הוא
"טירו המכשפות האירופי" ,המוכר יותר בש "ציד המכשפות" .פאניקה מוסרית זו נמשכה
לאור כמאתיי שני והפילה חללי שמספר ,לפי הערכת של חוקרי ,הוא בי שלושי
אל למיליו נשי 21.גוד וב יהודה מבהירי שפאניקה מוסרית זו לא השתוללה לכל אור
התקופה אלא התלקחה מדי פע ,במקומות ובזמני שוני ,סביב אירועי נקודתיי שצצו
ושככו ,לעיתי מהר מאוד 22.ה מסבירי שפאניקה מוסרית ממושכת יכולה להיות מורכבת
מסדרה של התלקחויות מקומיות של פאניקות מוסריות קטנות וקצרות מועד.
לב ושנהב 23טועני כי א שבמקור השתיי העיסוק בפאניקה מוסרית לסוציולוגיה של
הסטייה ,מאז  11בספטמבר  2001הוא הושפע מאוד מגישות ביקורתיות:
 ...היר ]מציע[ להתבונ בתופעה ]של פאניקה מוסרית[ כתגובה רציונלית של
רגולציה מוסרית ולעמוד לא רק על האופ שבו משורטטי קווי המתאר של
הפאניקה המוסרית אלא ג על זהות המוסדות שיש לה אינטרסי ליצור
פאניקה מוסרית ועל הסיבות לצמיחת התופעה בהקשר היסטורי מסוי.
פאניקה מוסרית בהקשר של הדיו הרביזיוניסטי תהיה מוגדרת כשיח בעל
משמעות אידיאולוגית ואינטרסי הגמוני מורכבי המאפשרי ארטיקולציה
של הקשר בי שלטו ,כלכלה פוליטית ,מעמד וזהות .דיו זה מציע להתבונ
בפאניקה מוסרית כמכשיר אפקטיבי לפיקוח על ההתנגדות ,שמסייע במשילות
ובניהול של האוכלוסייה24.
כמו כ "לא אחת פאניקה מוסרית מעוצבת אל מול מה שנראה כהתרופפות הלכידות החברתית
לנוכח הופעת של 'קבוצות שוליי' שמזדהות ע אויב מבחו" 25.לב ושנהב מדגישי כי
יצירת פאניקה מוסרית אינה בהכרח קונספירטיבית ,והיא אינה מחייבת מרכז מתא .ע זאת
רשתות ומוסדות חברתיי כמו המדינה ,האליטות או תנועות עממיות ה שיוצרי ומנהלי את
העוינות כלפי הפרט או הקבוצה שה אובייקט הפאניקה המוסרית .הכותבי מדגישי כי
המשטרה והתקשורת כמעט תמיד משמשות בתפקיד פעיל.
לב ושנהב מנתחי את התגובה הישראלית בשנות השבעי להופעת הפנתרי השחורי
כפאניקה מוסרית וטועני כי המשטרה והתקשורת השתמשו בפאניקה המוסרית שייצרו וליבו
כדי לשעתק את ההייררכייה הקיימת וכדי לדחות את סדר היו האתנוגזעי .בתו כ "הציעה

21
22
23
24
25

PHILOSOPHY OF WOMEN’S
).LIBERATION 63 (1985
 ,GOODE & BEN-YEHUDAלעיל ה"ש  ,17בעמ' .39
A

FATHER: TOWARD

AND THE

MARY DALY, BEYOND GOD

טלי לב ויהודה שנהב "כינונו של האויב מבפני :הפנתרי השחורי כמושא של פאניקה
מוסרית" סוציולוגיה ישראלית יב .(2010) 135
ש ,בעמ' .136
ש ,בעמ' .138
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המשטרה למוסדות המדינה האחרי ה מידע וה המשגה תיאורטית ופרשנות על התארגנות
הפנתרי ומשמעותה"26.
בדומה ל"פאניקה מוסרית" ,פאניקה מגדרית היא תגובה חברתית מועצמת לתופעה אשר
נתפסת כמאיימת על אושיות יסוד חברתיות .הפאניקה המגדרית היא תגובה חריפה להתרחשות
שמבנה השיח הציבורי כ"מעשה לילית" ,כלומר כמתקפה נשית המאיימת על הסדר
הפטריארכלי הנוהג ועל תחושת הביטחו שהוא נוס.
כפי שציינתי קוד ,באמצע שנות התשעי של המאה העשרי ניתחתי את התייחסותה של
החברה הוויקטוריאנית בשלהי המאה התשעעשרה אל "זונות הרחוב" שהציפו את לונדו27.
נשי אלה הפכו בעיני הציבור לכוח שטני סוטה האורב לגברי ,מפתה אות ומפי בקרב –
ודרכ בקרב נשותיה וילדיה – מחלות קטלניות ,המגלמות את הזיהו והטומאה ש"זונות
הרחוב" מייצגות .פאניקה זו הולידה ג את הפאניקה הנלווית ,זו שסביב הרוצח הסדרתי "ג'ק
המרטש" ,אשר רצח בלונדו באותה עת מספר "זונות רחוב" .דמותו הפכה לייצוג של ִאי&
קיומי המרח מעל כלל הנשי ,שמקורו )כמו המחלות ,הטומאה והזיהו( בנשי ה"סוטות",
השטניות ,המשוטטות ברחובותיה של בירת הממלכה .באותו ניתוח הראיתי כי דמותה
המיתולוגית של לילית ,השדה הגדולה ,משמשת מכנה משות תרבותי לפאניקה של ציד
המכשפות ,לפאניקה של "זונות הרחוב" ולהתפרצויות נוספות של פאניקה בראשית המאה
העשרי ובסופה סביב "האישה החדשה" ו"הרווקה הפמיניסטית הקרייריסטית"28.
יש שפאניקה ציבורית ,מוסרית או מגדרית היא בעלת השלכות משפטיות ,כלומר היא
מעוררת ג פאניקה משפטית .זוהי הירתמות הפרופסיה המשפטית לשירותה של פאניקה
מגדרית .הירתמות כזו יכולה להתבטא בחקיקה או בפסיקה שאינ הולמות את עקרונות שיטת
המשפט ,וה נועדו לאפשר מאבק יעיל ומהיר באיו שהחברה חשה מצד התופעה הנדונה.
חקיקה או פסיקה כאלה יכולות להותיר חות על שיטת המשפט תקופה ארוכה אחרי
שהפאניקה המגדרית עצמה שככה ונשכחה.
פרופסיות )כמו הרפואית ,המשפטית ,הפסיכולוגית והצבאית( אשר נשלטות בידי גברי,
משרתות את ההגמוניה הפטריארכלית ונבנות ממנה ,מתגייסות להציע את כליה ה"מדעיי"
למאבק ב"לילית" .בתו כ ה מתקפות את הפאניקה המגדרית .ה מבארות ,מצדיקות ,ובתו
כ ג מנציחות תוצאות של הפאניקה המגדרית בכלי מקצועיי הנהני ממעמד של כוח
ויוקרה ,כמו מערכות המשפט ,הרפואה והטיפול הנפשי .כ הפאניקה המגדרית סביב ציד
המכשפות וזו שסביב "זונות הרחוב" הפכו כל אחת בתורה לפאניקה משפטית והצמיחו
חידושי משפטיי שהיו לחלקי משיטות משפט למש תקופות ארוכות 29.במחקר הקוד
שהוזכר הראיתי בפירוט רב כיצד התרחשות נקודתית קצרת מועד בקליפורניה וסרט הוליוודי
מצליח הולידו פאניקה מגדרית שהניבה פאניקה משפטית אשר התבטאה בחקיקה מהירה

26
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"מעשה לילית" כפאניקה מגדרית ומשפטית:
על ציד מכשפות בישראל  ,2014בי מיתולוגיה ,חברה ומשפט

ורשלנית של שורה ארוכה של חוקי למניעת ) stalkingתופעה המכונה עתה בעברית "הטרדה
מאיימת"(30.
דומני שאי צור להכביר מילי על היות של "זונות הרחוב" האנגליות ברוב )ואולי
כול( ,כמו ה"מכשפות" לפניה ,נשי שוליות ,מוחלשות ,קורבנות של מבני וכוחות
כלכליי ,משפחתיי ,מגדריי ומיניי .הדמוניזציה שלה באמצעות פאניקות מגדריות הייתה
שאפשרו – ולעיתי ג ביצעו – את
בבחינת הענשת הקורבנות וחיזוק הממסדי השליטי ִ
הפגיעה בה מלכתחילה.
בהמש לקו המחשבה האמור ,מאמר זה מתמקד ,כאמור בראשית הדברי ,בבחינתה של
התרחשות נקודתית :השיח הציבורי שבא לידי ביטוי בתקשורת הישראלית בקי  2014סביב
מה שכונה פרשת האישה מקריית גת .התרחשות זו נידונה כא במסגרת התאורטית שאני מכנה
"פאניקה מגדרית בעלת השלכות משפטיות".

ד .סעי שלישי :לילית "הזונה הגדולה" מקריית גת
ב 28במאי  2014פרסמה התקשורת הישראלית דיווחי ראשוני על הורי שגילו כי ילדיה
הקטיני קיימו יחסי מי ע אישה בגירה בת  38מקריית גת 31.התגלית עוררה בהורי את
החשש כי ילדיה נדבקו באיידס ,וה מיהרו לקחת אות לבדיקות רפואיות .בד בבד הגישו
תלונה במשטרה ודרשו כי ג האישה תיבדק .האישה נעצרה מייד באותו יו ,הסכימה לעבור
בדיקת איידס וביקשה להיבדק בידי פסיכיאטר 32,וזה קבע כי היא כשירה לעמוד לדי 33.מרגע
שנודע הדבר מלאו תוכניות הרדיו והטלוויזיה ,עיתוני וכמוב הרשתות החברתיות בשמועות
ובבדלי עובדות על מה שהפ מייד ל"פרשה" סוערת .הסיפור שנטווה בתקשורת מפיסות מידע
ותילי תילי של שמועות ופרשנויות היה זה :אישה בת  38מקריית גת ,שבתה בת ה 12נלקחה
ממנה על ידי שירותי הרווחה ,נוקמת 34באמצעות מת דרור לתאוותיה המיניות משולחות
הרס 35ומפתה מאות ,ואולי אלפי ,ילדי צעירי .היא אורבת לה ,מזמינה אות לביתה36,

 30ש ,בעמ' .203–175
 31ראו למשל אלמוג בוקר "חשד :אישה מקרית גת ביצעה עבירות מי בנערי" נענע 10
).http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1059133 (28.5.2014
 32ראו למשל שירלי סיידר "תושבת קרית גת החשודה בקיו יחסי מי ע קטיני תישלח לאבחו
פסיכיאטרי" האר ).www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2335820 (30.5.2014
 33ראו למשל שירלי סיידר "פרשת המי בקרית גת :החשודה כשירה לעמוד לדי" )(5.6.2014
.www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2341193
 34דיו בכתבה לורי ש טוב טוענת שאת תזת הנקמה הפיצו בני משפחתה של האישה .לורי ש טוב
"שירותי הרווחה ופרשת הפדופיליה מקרייתגת" www.news1.co.il/ (5.6.2014) news1
.Archive/003-D-93018-00.html
 35ראו למשל יניר יגנה "חשודה ששכבה ע מאות ילדי' :הייתה לה אובססיה'" וואלה!
).http://news.walla.co.il/?w=/10/2751080 (29.5.2014
 36ראו למשל יניר יגנה "החשודה אמרה לבני הקטי 'תביא אית חבר ובוא'" וואלה! )(30.5.2014
.http://news.walla.co.il/?w=/10/2751187
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מקיימת עימ יחסי מיניי בכל זמ ובכל צורה ,משחיתה אות ומדביקה אות באיידס37.

הסיפור תפס מקו מרכזי בשיח הציבורי בישראל ,כלומר בערוצי הטלוויזיה והרדיו ,בעיתונות
הכתובה והאינטרנטית וברשתות החברתיות .הוא היה לשיחת היו.
מק יומיי ,ב 1ביוני ,שידרו כל אמצעי התקשורת הישראליי בראש מהדורות החדשות
כי האישה מקריית גת אינה חולת איידס ואינה נשאית של המחלה 38.ע זאת לא שכ העניי
הציבורי באישה ובפעילותה המינית ע ילדי 39והביא לביקורת עזה על תפקוד של שירותי
הרווחה של עיריית קריית גת ,שידעו על ההתרחשות במש חמש שני ולא עשו דבר
להפסיקה 40.עדות יחידה של קטי ,אשר לדבריו השתת באחד המפגשי המיניי ע האישה,
פורסמה ב 5ביוני ,זכתה לתהודה רבה ושפכה אור על האירועי .עדות זו פתחה פתח להצגת
האישה ,בידי חלק מ העוסקי בפרשה ,ג כקורב של הזנחה ,ניצול והתעללות .אביא את
הדברי כלשונ ,א שקריאת קשה וכואבת ,כי ה העדות היחידה מיד ראשונה שיש בכוחה
לשפו אור על ההתרחשויות כפי שאירעו ,ובכ ג להבהיר עד כמה גדול המרחק בינ ובי
הבניית בשיח הציבורי .כ תוארו הדברי באתר :Ynet
עמית )ש בדוי ,הש המלא שמור במערכת( שמע על אותה אישה כשהיה
תלמיד בבית הספר היסודי" .פע ראשונה שמעתי עליה בכיתה ה" ,הוא מספר.
"חברי שלי מהכיתה היו איתה ואמרו שזה כמו בסרטי שראינו .אני לא
הלכתי אבל שמעתי ת'סיפורי והרצנו על זה הרבה צחוקי".
לפני שנתיי ,כשהיה ב  12בער ,החליט עמית להיות "אחד מהחבר'ה"
ולהתנסות בקיו יחסי מי לראשונה" .חבר שלי אמר לי שרק אני לא הייתי
אצלה" ,הוא מספר" .הוא צחק ואמר שרק אני מכל קרית גת ,אז אמרתי
"יאללה ,למה לא" ,ג ככה רציתי ללכת .כשהיינו בבית ספר הוא התקשר אליה
ואמר שיש לו חבר וקבענו שעה ומקו .לא הלכנו לבית שלה כי היא אמרה
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ראו למשל איציק זואר ויניר יגנה "חשד :בת  40מהדרו הדביקה ילדי ב "HIVוואלה!
).http://news.walla.co.il/?w=/10/2750899 (29.5.2014
שירלי סיידלר "החשודה בקיו יחסי מי ע קטיני אינה נשאית  "HIVהאר )(1.6.2014
.www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.2337854
מאמר זה לא מתיימר לאמוד את מידת העניי הציבורי בכלי מקצועיי או מדעיי .בעיד
הרשתות החברתיות קשה לחוקרת משפטית שאינה מומחית באינטרנט לכמת את מידת העניי
הציבורי המתבטא ברשתות החברתיות .הערכתי כי העניי הציבורי היה רב מתבססת על כ
שהסיפור הופיע כל יו בכל העיתוני הרשמיי ,כמו ג ברשתות החברתיות .בעת ההתרחשות,
עקבתי אחר הדיווחי מקרוב ,ולא היה יו שלא עלו בו לרשת מספר דיווחי בכל אחד מ
העיתוני .על פי התרשמותי כקוראת עיתוני בישראל זו אינטנסיביות גבוהה מאוד ,ג בהשוואה
לסיפורי שנחשבי הרבה יותר מרכזיי.
ראו למשל שירלי סיידלר "פרשת המי בקרית גת :המשטרה בודקת את התנהלות אג הרווחה
בעיר" האר ) ;www.haaretz.co.il/news/local/1.2337371 (1.6.2014חנה בית הלחמי "אונס
קבוצתי ממוסד" .https://bit.ly/2Nghbdm (30.5.2014) 2nd-ops
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שהיא גרה אצל איזה מישהי ואי אפשר בבית שלה ,אבל היא ארגנה לנו דירה
אחרת והלכנו לש ביו שישי בלילה".
סיפורו של עמית ,שמאפיי את סיפור של נערי רבי המעורבי בפרשה,
מחזק את טענותיה של הסנגוריה ]הציבורית[ כי מדובר יותר בסיפור של מצוקה
שלא טופל מאשר באישה המתעללת בבני נוער תמימי .עמית ונערי אחרי
גוללו כיצד במסגרת המפגשי האסורי הכו את האישה ,השפילו אותה וצחקו
עליה.
"הגעתי לש ע שני חברי שלי" ,ממשי עמית לספר על המפגש הראשו
שלו" .היא צחקה איתנו וישר הלכנו למיטה שלה .הייתי לחו כי זו הייתה פע
ראשונה שלי ולא רציתי שחברי שלי יסתכלו עליי .היא ג צחקה ,וה הלכו
לחכות בסלו .היא הורידה לי את הבגדי וג את שלה ונשכבה על המיטה,
אמרה לי לבוא .היא נגעה בי ש ואז נשכבתי מעליה .הרגשתי כמו בסרט כחול.
אחרי זה יצאתי ושני החברי שלי נכנסו ביחד) .בשלב הזה הוא מגח קלות –
ש.ל( ה היו ש הרבה יותר זמ ממני ,אבל קלטתי את הקטע".
המפגש הבא של עמית ע האישה מתאר את מסכת ההתעללות שעברה על ידי
הנערי" .הלכנו שלושה חברי ,לא אלה שהיו איתי קוד ,נכנסנו לבית שלה
וחבר שלי אמר לה' :יאללה שרמוטה לכי לחדר'" ,הוא מתאר" .נקרעתי מצחוק
אבל ג התפדחתי מזה .אבל היא צחקה והלכנו לחדר ,ש ישר היא הורידה
בגדי .ישבתי בצד וחברי שלי עשו אותה ביחד .קיללו אותה ונתנו לה מכות.
בהתחלה רק על התחת אבל אחר כ חבר שלי נת לה סטירה .אז היא אמרה
'לא' ,אבל הוא צחק ואמר לה 'שתקי יא זונה' .הקטע שג היא צחקה ,ה עשו
אותה כמו בסרט כחול ואז ה ישבו בצד ואני נכנסתי".
"ה הסתכלו אבל כבר לא היה אכפת לי כי ידעתי מה לעשות" ,הוא אומר,
"וג עשיתי אחת מהשכבה שלי .בזמ שנתתי בה ה קיללו אותה ואמרו לה
שהיא שרמוטה ושתרד לי .היא עשתה הכול ואני נקרעתי מצחוק .אחרי
שגמרתי ה רצו עוד פע .היא אמרה שנגמר לה הכוח אז חבר שלי קילל אותה
ואמר שהוא יעשה את זה מהר .היא סירבה והוא זרק עליה משהו ,לא זוכר מה.
באנו ללכת ואז היא אמרה שטוב ונעשה עוד סיבוב אחד .נראה לי שהיא עוד
הייתה חרמנית אבל שהייתה צריכה לצאת מהדירה הזו או משהו כזה ,לא יודע.
אז נתנו בה כל אחד והלכנו מש .כשיצאנו זרקתי עליה את החולצה שלה
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ואמרתי לה' :פע אחרונה שאת אומרת לנו לא' .סת ,זה היה בקטע של צחוק
ועובדה שג היא צחקה .מש יצאנו לקנות שתייה והלכנו לפארק"41.
למרות הפרטי שעלו מעדותו של הקטי ולמרות כמה קולות שקראו להכיר במצוקת האישה
ולהעניק לה טיפול הזדרזה פרקליטות מחוז הדרו והגישה ב 11ביוני כתב אישו ,ועל פיו
האישה נאשמה בביצוע גר מעשי סדו בקטיני .כמו כ הוגשה בקשת מעצר עד תו
ההליכי .על פי הדיווח ב"האר" ,האישה נאשמה כי –
נהגה לבצע עבירות מי בקטיני רבי בגילי  16–12במספר רב של
הזדמנויות ,בתדירות גבוהה .העבירות ,לפי האישו ,בוצעו בהסכמת הקטיני
וברוב המקרי בנוכחות קטיני אחרי ,כשהנאשמת מבצעת בה עבירות בזה
אחר זה .כמו כ ,במרבית המקרי ,הקטיני יזמו את הקשר ע הנאשמת
והגיעו לביתה .אול ,נכתב כי באחד המקרי "הנאשמת גרמה לקטי ולקטיני
אחרי לבצע בה מעשי סדו" .המקרי אירעו בביתה בקרית גת ,ובמקומות
ציבוריי בעיר ,בשדרות ובנתיבות.
בבקשה למעצר עד תו ההליכי ,נכתב כי נגד המשיבה קיימת עילת מעצר,
שכ קיי יסוד סביר לחשש שתסכ את ביטחו הציבור" .האשה ,לאור שני,
ביצעה עבירות מי רבות מספור כלפי עשרות קטיני ,לעיתי מתחת לגיל ,13
כאשר היא מונעת מדח ורצו עז לקבל סיפוק מיני מקיו יחסי מי ע
קטיני" .עוד נכתב כי "מדובר באשה בגירה שהשתמשה בקטיני רכי ככלי
לסיפוק יצרה המיני שאינו ידע שובע ,כשהיא נוהגת כ'מכורה' שאינה יכולה
ורוצה להפסיק את מעשיה על א שהיא מודעת שמדובר בעבירה חמורה" .כמו
כ ,נכתב כי הנאשמת הודתה כי ידעה את הפסול שבמעשי"42.
בהמש להגשת כתב האישו חידש חבר הכנסת אמנו כה את יוזמת החקיקה שלו להפללת

"אינוס בידי אישה" ,וזו הועלתה שוב על סדר יומה של ועדת השרי לענייני חקיקה43.

התפתחות זו תטופל בהמש.

 .1הפאניקה המגדרית – ניתוח
הדמות שעוצבה בשיח הציבורי בישראל לאישה מקריית גת מכילה את כל מאפייניה של השדה
לילית ,שיוחסו בפאניקות מגדריות קודמות ל"מכשפות" ול"זונות הרחוב" האנגליות .האישה
מקריית גת הובנתה כבעלת תאווה מינית שאינה יודעת שובעה; כמי שאורבת ,יוזמת ,מפתה,

41
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שי לוי "ב ' :14ישבתי בצד וחברי שלי עשו אותה ביחד'" https://z.ynet. (5.6.2014) mynet
.co.il/short/content/2017/mynet_home/

ראו ידיעה מאותו היו :שירלי סיידלר "כתב אישו נגד האישה מקרית גת' :גרמה לקטיני לבצע
בה מעשי סדו'" האר ).www.haaretz.co.il/news/law/1.2345801 (11.6.2014
אריק בנדר "מי מתנגד לחוק המאפשר להאשי נשי באונס?" מעריב ).(26.6.2014
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מדיחה ו"זוללת" להנאתה ילדי ונערי שאינ יכולי לעמוד מול עצמתה האפלה .בקסמיה
המיניי היא מכשפה; בפריצותה היא זונה; במגפה הקטלנית שהיא מפיצה היא ֵשדה;
בתקיפת של ילדי היא האויבת המושבעת של חווה ,הא הגדולה ,ושל המשפחה
הפטריארכלית .ג המוטיב של חטיפת ילדי כתחלי לילדיה האבודי מצוי כבר בסיפור
המיתולוגי הקדו .ש ,כאמור ,חייב אלוהי את לילית לשל לאדמה ,תמורת החומר שממנו
נוצרה ,בקבורת מאה מילדיה מדי יו .כדי ללדת ילדי רבי היא מקיימת יחסי מי תכופי,
וכנקמה על ילדיה הנלקחי ממנה – היא הורגת בילדיה של חווה.
דמותה של לילית היא אויבת מסוכנת ,טמאה ,חזקה ורבת תחבולות ,שאינה בוחלת בשו
אמצעי כדי להשביע את תאוותה המינית ולהרוג ילדי .אישה לילית היא במהותה )כלומר
אסנציאליסטית( ֵשדה .היא מגלמת רוע ומהווה סכנה קיומית .כדי לשרוד את מתקפותיה אי
מנוס מרדיפתה ומהשמדתה ,וכל האמצעי כשרי .כשאישה נתפסת כלילית ,קשה לחשוב
עליה כקורב של נסיבות חיי ,מבני חברתיי ותפקוד של מערכות.
ציינתי כי פאניקה מגדרית מתפרצת בדר כלל כאשר הפטריארכייה ההגמונית מאוימת
מפני שינויי מבניי ניכרי )כמו למשל יציאה מאסיבית של נשי לשוק העבודה אחרי
תקופות שבה מרבית הוגבלו לתחומי הבית והמשפחה( .פאניקה מגדרית משרתת את הסדר
הפטריארכלי המאוי באמצעות דמוניזציה של עוצמה ומיניות נשיות ,הרתעה של נשי מפני
חריגה מתפקידי מגדר מסורתיי והרתעה של גברי מפני נשי חזקות ומיניות .הפאניקה
מאחדת – לפחות לזמ מה – את הקהילה סביב המבני המסורתיי ,חלוקת התפקידי
המסורתית והתפיסות המסורתיות ומשתיקה קולות המערערי על הסדר הקיי.
אני מציעה שיש לבחו את התפרצותה של פאניקת האישה מקריית גת על רקע שני נושאי
מגדריי שהעסיקו מאוד את השיח הציבורי הישראלי בחודשי שקדמו לה :מעשי אונס
קבוצתיי שביצעו קטיני בקטינות ,והאשמת של אישי ציבור בכירי בפגיעות מיניות
בנשי.
ב 5בפברואר  2014התבשר הציבור כי המשטרה החליטה לסגור את התיק נגד "הזמר
המפורס" אייל גול ,אשר נחשד בקיו יחסי מי ע קטינות 44.במש כשלושה חודשי
סערה התקשורת הישראלית בשל עדויות שלפיה זמר אהוב ונער על רבות ורבי קיי ככל
הנראה יחסי מי מסועפי ע קטינות רבות מבי מעריצותיו .לצד חרדה מפני ניצול מיני של
קטינות פרצה ג חרדה מפני "הפללה" ו"תפירת תיקי" לאנשי מצליחי ומעוררי קנאה.
בראשית שנת  2014יצא לאקרני הסרט הישראלי "שש פעמי" ,שכתבה רונה סגל וביי
יונת גורפינקל 45 .הסרט ,שגר מייד פרסי ,זכה בביקורות נלהבות 46ועורר תהודה רבה47.

44
45
46
47

ראו למשל רויטל חובל "הפרקליטות גנזה את התיק נגד אייל גול" האר )(5.2.2014
.www.haaretz.co.il/news/law/1.2236318
ראו למשל "שש פעמי" ויקיפדיה שש_פעמי.he.wikipedia.org/wiki/
ראו למשל אורי קליי "שש פעמי הוא הישג קולנועי מרשי" האר )(7.12.2013
.www.haaretz.co.il/gallery/cinema/movie-reviews/.premium-1.2182662
ראו למשל שני ליטמ "למה יונת גורפינקל ,הבמאי של "שש פעמי" ,יצר סרט על ניצול מיני"
האר ).www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-1.2182291 (5.12.2013
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הוא מציג קבוצה של נערי מתבגרי אשר מספקי את סקרנות המינית ובוני את גברות
באמצעות שימוש סדרתי בנערה מוחלשת ,בודדה וצמאה לתשומת לב .הנערי מרבי לצפות
בסרטי פורנוגרפיי ורואי בנערה הזדמנות לנסות את התנוחות מ הסרטי ולהוכיח לעצמ
את גברות .הנערה ,שאינה מוצאת דר אחרת לזכות במעמד חברתי" ,מסכימה"" ,משתפת
פעולה" וא "מפתה" את הנערי ,שמעבירי אותה מיד ליד כחפ מיני אשר מאבד מערכו
בכל שימוש.
הסרט מעורר שאלות נוקבות בדבר חוסר מעורבות של הורי בחינוכ המיני של ילדיה
ומציג את אוזלת היד החברתית נוכח הפורנוגרפיה השולטת באינטרנט .הנערי הצעירי
מוצגי כחסרי אמפתיה לזולת ,והוריה – כמי שמפחדי להתמודד ע חינו וע ערכי.
החברה הישראלית משתקפת בסרט כחומרנית ,מעמדית ,מנוכרת וחסרת סולידריות או מחויבות
אמיתית לכבוד האד .הצגת הסרט בבתי הקולנוע עוררה מבוכה וחרדה בקרב צופי שה
הורי לצעירי וצעירות ,ומשרד החינו החליט שלא להביאו לבתי הספר מחשש שיהיה
למערכת קשה להתמודד ע מסריו.
ב 25במר  2014התפרסמה ידיעה בדבר חקירת תלונה על אונס קבוצתי שביצעו ,על פי
הנטע ,שבעה נערי בקטינה בת  48.13הורי הנערי מיהרו לתקו ולטעו כי הנערה היא
שיזמה את יחסי המי ע בניה ,כי הנערי רק קיימו יחסי מי לגיטימיי בהסכמה ע נערה
בת גיל ,וכי האשמות שווא חמורות נגד קטיני נורמטיביי הורסות את חייה 49.הידיעה על
אודות אונס קבוצתי בקרב קטיני וכ תגובת ההורי נשמעו לרבי לא רק כחזרה מדויקת על
ידיעות ותגובות דומות שהתפרסמו פעמי מספר בעבר הקרוב ,אלא ג כהמחשת מסריו
הקשי והמבלבלי של הסרט "שש פעמי" .כל אלה עוררו תגובות של זע ,תסכול ומבוכה
מגדריי50.
בד בבד ע הידיעה הזאת התפרס ב 24במר  2014בכל אמצעי התקשורת הישראליי כי
שבוע קוד לכ הוגשה במשטרה תלונה נגד השר סילב שלו בגי הטרדה מינית שביצע ,על
פי הנטע 15 ,שני קוד לכ בעובדת במשרדו 51.סילב שלו נתפס באות ימי כמועמד
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ראו למשל גלעד מורג ,נעמה כה פרידמ ואיתי בלומנטל "חשד :שבעה נערי מת"א אנסו בת
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4502967,00.html (25.3.2014) ynet "13
ראו למשל גלעד מורג ואיתי בלומנטל "האונס קבוצתי בת"א' :היא יזמה ,בני אינו אנס'" ynet
).www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4503032,00.html (25.3.2014
עומרי אפרי ושחר חי "אונס קבוצתי' :ע הווטסאפ ,לילדי אי הגנה'" (26.3.2014) ynet
 ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4503305,00.htmlמאיה פולק "אונס קבוצתי :הא התרבו
המקרי?"  ;www.onlife.co.il/news/society/sexual-violence/74002 (31.3.2014) onlifeרעות
ויל "תלמידי לשר :להסדיר את נושא החינו המיני" www.nrg.co.il/online/ (28.3.2014) nrg
 ;1/ART2/570/021.htmlרותי יוסטוס סגל "מכתב פתוח לנערי שאנסו את הילדה :טור דעה"
פרוגי ) ;www.frogi.co.il/news-opinions/8721.html (28.3.2014צפי סער "כשהגברי חושפי
את הצד המגוח של הסקסיז" האר )www.haaretz.co.il/gallery/mejunderet/ (16.4.2014
) premium-1.2297914דיווח על הפגנות והתארגנות בש "מפסיקות לשתוק עכשיו תורכ"
שנוצרו בעקבות פרשת האונס הקבוצתי(.
ראו למשל אביאל מגנזי "פרשת ההטרדה :השר שנגדו הוגשה תלונה – סילב שלו" ynet
).www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4502760,00.html (24.3.2014
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מוביל לנשיאות המדינה .בעקבות העיסוק האינטנסיבי בידיעה ,שהעלתה לזיכרו הקולקטיבי
את הטלטלה של הרשעת הנשיא השמיני משה קצב בשורה של עבירות מי 52,בכירי במערכת
הפוליטית משכו את תמיכת בשלו .שלו הבי כי לא יוכל להתמודד על תפקיד הנשיא,
ומק חודשיי ,ב 21במאי  ,2014התבשר הציבור על פרישתו מ המירו53.
המתלוננת על ההטרדה המינית ידעה ,בהגישה את תלונתה ,כי חלה עליה התיישנות ,וכי לא
יהיה נית להעמיד את שלו לדי ולבחו את אמיתות עדותה .בחירתה להגיש את התלונה בכל
זאת עוררה התמרמרות בקרב שלו ,מקורביו ואזרחי רבי שחשו כי די במילה לא מוכחת של
אישה כדי להרוס את חייו של גבר מצליח .קולות רבי טענו כי העצמת הנשי בישראל
הרחיקה לכת והביאה לפגיעה לא מידתית בגברי54.
בתו כ ,ב 18במאי  2014חשפה התקשורת הישראלית כי מתמודד אחר על הנשיאות,
חבר הכנסת מאיר שטרית ,חת על הסכ סודי ע עובדת משק הבית שלו ,שלפיו היא תקבל
רבע מיליו שקלי מסיבות ששטרית סירב לפרט 55.ב ,11.6.2014מק כשלושה שבועות של
עניי ציבורי ,בישרה התקשורת כי ההסכ הסודי נועד להבטיח שעובדת משק הבית של שטרית
לא תגיש את תלונתה במשטרה על הטרדה מינית מצד המועמד לנשיאות שכמעט נבחר לנשיא
המדינה 56.הסערה שפרצה סביב הצבעת של רבי באופוזיציה בעד מאיר שטרית עוררה
מבוכה וזע 57.ע זאת היו מי שהטילו דופי בעובדת משק הבית בטענות ש"סחטה" את
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ראו למשל "משה קצב" ויקיפדיה משה_קצב.http://he.wikipedia.org/wiki/
ראו למשל מור אזולאי "נתניהו לא תומ :שלו לא ירו לנשיאות" (21.5.2014) ynet
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4522130,00.html
ראו למשל" :אני מתחילה להרגיש שיש כא איזה מלחמה ...אני אגיד לכ את מה זה מזכיר לי:
את הגיליוטינה בפריז שישבו הנשי הסורגות ,וראו אי מעלי אנשי לגיליוטינה .סרגו ונהנו".
"עכשיו בעצ אמור כל גבר את כל ענייניו לנהל בדלתיי פותחות ,לא להיות סגור ע נשי".
"מקומ אותי שיכולה אישה לצו משומקו אחרי  15שנה ולהתלונ) ...למישהו באולפ? –
"רועי תיזהר ,אתה לא יודע מה יצו"(" .במלחמת המיני הנשי – אני טוענת – עוברות את
הגבול"" .תרבות של הפחדה"" .חשוב להבי :אנחנו הנשי – רובנו – מתקוממות נגד העליהו
שנעשה בפרשת חיי רמו ע סיפור הנשיקה .גועל נפש מסיפור אורלי אינס שעמדה בכיכרות
והגנה על הנשי"" .מה זה הדבר הזה שנשי יכולות לעשות מה שה רוצות בחסות של
אנונימיות? תתגלי בשמ ...אני באמת כאישה מתביישת בתופעה הזו" .תוכנית הרדיו של ורדה
רזיאל ז'קונט http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq= (25.3.2014) 103fm
 ;GDDEHM&c41t4nzVQ=EHנועה הרשקובי "אורלי וילנאי על השר הבכיר שמואש
בהטרדה מינית' :מאוד מעריכה אותו'" וואלה! );http://e.walla.co.il/item/2731979 (24.3.2014
"לונדו את קירשנבאו" )ערו  ,23.3.2014 ,10מדקה http://lnk.nana10.co.il/ (9:36
 ;Article/?ArticleID=1046301יורי גנקי "לסילב – שלו?" www.mako. (26.3.2014) mako
 ;co.il/video-blogs-yuri-gankin/Article-51f56941ab9f441004.htmאמיר אור "טרנסילבניה"
האר דעות ).www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2278206 (24.3.2014
ראו למשל דורו הרמ "מדוע נחת 'הסכ סודי' בי ח"כ שטרית לעובדת משק הבית שלו?"
נענע.http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1056910 (18.5.2014) 10
ראו למשל יניב קובובי ויהונת ליס "הסכ החשאיות של ח"כ שטרית :עוזרת הבית טענה
שהטריד אותה מינית" האר ).www.haaretz.co.il/news/law/1.2346540 (5.2.2014
ראו למשל שמואל רוט "באופוזיציה מתנצלי' :זו הייתה טעות ללכת ע שטרית'" kooker
) ;(12.6.2014יהונת ליס "ח"כי מתחרטי על התמיכה בשטרית' :היה טיפשי'" האר
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המועמד לנשיאות ,שדרשה וקיבלה דמי לא יחר ,ושהעדיפה את רווחתה הכלכלית על פני
שקיפות ,הלי משפטי פתוח ופסק די גלוי.
בעקבות שתי הפרשות )סילב שלו ומאיר שטרית( הביעו קולות לא מעטי בשיח הציבורי
סלידה מ השימוש שנשי עושות בכלי המשפטיי העומדי לרשות כדי לפגוע בגברי
מצליחי באופ שה אינ יכולי להתגונ בפניו 58.האיזו המגדרי ,כ נטע ,הופר ,ונשות
ישראל נטלו לעצמ כוח רב מדי שה מפעילות נגד גברי שהפכו להיות קורבנות חסרי ישע.
המצוקה העמוקה שליוותה את פרשת קצב התעוררה לחיי חדשי ,וישראלי רבי חשו
בלבול ,מבוכה וחרדה נוכח מה שנתפס כקלות הבלתי נסבלת שבה נית "לחסל" את הקריירה
של גבר מצליח בטענה שפגע מינית באישה.
אני טוענת שהפאניקה המגדרית סביב האישה מקריית גת פרצה בשל החרדה הכפולה מפני
ניצול מיני של קטיני ושל כפיפי מצד אחד ,ובשל מעורבות והאשמת של אנשי ציבור
בולטי )כולל "זמר מפורס"( בפגיעות מיניות מצד אחר .אפרט:
הידיעות התכופות על אודות מעשי אונס קבוצתיי של קטיני מעוררות מבוכה וחרדה
מגדריי .התנהגות ה"חופשית" של נערות צעירות ,הכוללת יציאה לבילויי ,שתיית משקאות
חריפי וייזו מגעי מיניי ,שינתה "סדרי בראשית" ,ורבי אינ יודעי כיצד להגדיר את
גבולות המותר והאסור; הלגיטימי והלא ראוי; החוקי והפלילי 59.רבי מיטלטלי בי
המוסרנות המסורתית ובי תפיסות "פתוחות"" ,נאורות"" ,ליברליות" וא "פמיניסטיות" של
נשיות ומיניות נשית .בתו כל אלה ,א נערה יוצאת ע קבוצת נערי לבילוי הכולל שתייה
והתגפפות ,היכ יש למתוח את גבולות הנורמטיבי? כיצד על הנערי לדעת מתי ה חוצי את
הגבול ,פוגעי בנערה ומסכני את עצמ? הא ראוי להפליל נערי צעירי שבס הכול
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) ;www.haaretz.co.il/news/politi/1.2346717 (12.6.2014ריאיו רדיופוני של יועז הנדל וספי
עובדיה ע שלי יחימובי' )"מצד שני" גל"צ ) (12.6.2014על פרשת שטרית ועוזרת הבית:
"ההתכנסות סביבו הייתה טעות"(.
ראו למשל מקורות לעיל בה"ש .54
צפי סער "גברי תתרגלו ,יש גבולות חדשי ביחסי ע נשי" האר )(14.11.2014
 ;www.haaretz.co.il/gallery/mejunderet/.premium-1.2483859מלכיאלה פייג' "היי אקטיבית
ואל תחכי לו .יחסי המיני השתנו" www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- (17.11.2014) ynet
 ;4592736,00.htmlשלומית לסקי "נשי שמתחילות ע גברי :מדליק או מרתיע?" ynet
) ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3561678,00.html (2.7.2008סטס סגי "נשי תפסיקו
להפחיד אותנו" ) onlifeטור דעה( ) ;(12.2.2011מיקי גלר "ברוכי הבאי לשנת  ,2014אונס
קבוצתי בכל מקו :דעה" פרוגי ) ;www.frogi.co.il/news-opinions/8722.html (28.3.2014טליה
פלד קינ "מלחמת המיני :כשאת אומרת לא ,למה את מתכוונת?"  ;(3.7.2011) nana10טליה
פלד קינ "מלחמת המיני :הטרדות מיניות במקו העבודה"  ;(4.7.2011) nana10טליה פלד
קינ "מלחמת המיני :מבוכת בני הנוער"  ; (6.7.2011) nana10יאיר נתיב "מהפכה בחיי הלילה:
נשי שותות כמו גברי" www.mako.co.il/men-leisure/alcohol/Article- (9.08.2011) mako
 ;397d2f44fbda131006.htmברק רו "מה זה השתויות האלה" (21.10.2009) mako
 ;www.mako.co.il/men-leisure/alcohol/Article-4c517ac34f05811004.htmמור אלזו "גברי
שותי ,נשי שוטות" ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4038792,00.html (8.3.2011) ynet
גיא גיסר "הבנות הנכונות" וואלה! אוכל ).http://food.walla.co.il/item/405156 (25.6.2003
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"זרמו" ע בחורה "חופשית"? ומנגד – הא ראוי להאשי נערה צעירה שרוצה לממש את
זכויותיה לחופש ולהתנסות ,ובעצמה אינה יודעת היכ וכיצד להציב גבולות?
בשל מבוכה מגדרית קשה זו ,הנובעת משינויי עומק שטר התלבנו עד תו ,אירוע קריית
גת סיפק התרחשות שבה נית להאשי את האישה הבגירה בכל מה שקשה יותר להאשי
נערות צעירות :בפיתוי ,בהפקרות ,בפריצות ,בהחטאה ובזיהו .האירוע סיפק סיפור שנית
להבנותו כפשוט וברור ,שבו נית לשפו את הזע המוסרני על אישה סוטה ולטהר את הנערי
שנפלו ברשתה .האירוע סיפק הזדמנות לחזור על סיפור מוכר וידוע של לילית ,מכשפה ,זונה,
אשר אורבת לצעירי ופוגעת בה .זהו סיפור המאפשר להתלכד סביב ונגדה ולהשתת
בהגנת הקטיני מפני סכנה ברורה ופשוטה .במצב כזה של טובי נגד רעה אפשר לצאת
למאבק ברור ולשמוח בניצחו החיוב על השלילה.
במילותיו של דייוויד גרלנד:
האינטנסיביות של האימה והסלידה הנוכחיות ממי שפוגעי בקטיני קשורה
ברגשי אש לא מודעי בשל הזנחה הורית ואמביוולנטיות נרחבת בעניי
סקסואליזציה של התרבות המודרנית .מטרות לפאניקה מוסרית אינ נבחרות
באקראי :ה שעירי לעזאזל תרבותיי שהתנהגות הסוטה מבחילה את קהל
הצופי בעוצמה רבה בדיוק משו שהיא נוגעת בפחדי אישיי ובתקוות לא
מודעות60.
לצד זאת התלונות נגד אייל גול וסילב שלו והידיעה על אודות ההסכ הסודי של מאיר
שטרית עוררו תחושת התערערות של הסדר התקי והממלכתיות הציבורית המוכרת .ה איימו
להפו את פרשת קצב הכאובה מאירוע חדפעמי חריג לשגרת חיי .ה עוררו את החשש
שמא רבי בקרב נבחרי הציבור ואהוביו פוגעי בנשי כעניי שבשגרה ,ומנגד ,בחרדה
משלימה – את החשש שמא נשי אנונימיות "תופרות תיקי" ומפילות גברי טובי בפח שלא
נית להתגונ מפניו .ה עוררו את החשש שמא נשי תמיד יכולות ליצור את הרוש שה
קורבנות של תקיפות מיניות גבריות ,ותמיד יכולות "להפליל" ו"לסרס" כל גבר61.
בי כ ובי כ נפגע המרחב הציבורי .בשל אלה סיפק אירוע קריית גת הוכחה חדמשמעית
ומוחצת שג נשי פוגעות בגברי; שנשי יכולות לנצל מינית גברי כש שגברי מנצלי
מינית נשי; שג נשי יכולות להיות רעות וג גברי יכולי ליפול קורב לטורפות מיניות;
שנשי אינ בהכרח תמיד טובות ומסכנות; שיש ויש נשי מיניות שליליות אשר טורפות
גברי ,ולכ אי סיבה להאמי לכל תלונה לא מוכחת של אישה על פגיעה מינית מצד גבר.
בכל המובני הללו הפאניקה המוסרית סביב האישה מקריית גת ִאפשרה להתגבר )לכאורה,
לזמ מה( על מבוכה ,בלבול ,חשש וחרדה מגדריי ולשוב ולהתלכד סביב המוב מאליו
הפטריארכלי המסורתי ,המוכר והשגור :כשקבוצת צעירי מקיימת קשר מיני ע אישה ,אי זה
אונס קבוצתי אלא פיתוי ,הדחה ,זיהו והחטאה שלה בידי לילית בעלת אובססיה מינית; לא
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).David Garlend, On the Concept of Moral Panic, 4 CRIME, MEDIA, CULTURE 9, 15 (2008
ראו למשל מקורות לעיל בה"ש  54ו.59
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כל נבחר ציבור או ידוע הוא תוקפ מיני ולא כל אישה היא קורב; יש ג נשי תוקפניות
מינית וגברי שנופלי קורב למיניות המופקרת .הסטראוטיפי הוותיקי אינ שקריי,
והתקינות הפוליטית הפמיניסטית המערערת מושכלות יסוד אינה נכונה.
מהפ מגדרי כזה לא היה יכול להתרחש סביב אירוע שבו היו מעורבי עשרות או מאות
גברי בוגרי ואישה אחת .אשר לאירוע מיני שבו מעורבי גברי בוגרי רבי ,קולות רבי
היו טועני שהאישה היא הקורב .פרשת האישה מקריית גת יכלה להפו ל"אירוע לילית"
מפני שהגברי המעורבי היו ברוב נערי צעירי .גיל אפשר למרבית הציבור להתייחס
אליה כאל קורבנות ,ילדי רכי וחסרי ישע ,ולעצו עיניי לעדות המפורשת שדווקא ה,
בחבורות גדולות ,היו תוקפני וכפו את עצמ על האישה ,א שהייתה מבוגרת מה.
בתו הפרשה והפאניקה לא זו בלבד שסיפור לילית נותר חזק ,הוא א התחזק ,לאחר
שהאישה מקריית גת הדגימה אותו והוכיחה את תקפותו .הוא ממשי להל אימי על בני אד
ובנות חוה ומונע מרבי מה לזהות סיפורי מבארי חלופיי .זמינותו הפתיינית ואחיזתו
האיתנה בלאמודע הקולקטיבי מונעי מנשי ומגברי רבי לשקול שמא האישה מקריית גת
לא הייתה התגלמות אימתנית של לילית מזיקה ומסוכנת ,אלא אישה מוחלשת שנפלה קורב
לניצול סקסיסטי; ניצול שמבטא תרבות פטריארכלית מיזוגנית ופורח בחסות עצימת עיניי
שיטתית של הציבור הרחב והממסד ג יחד.
 .2השלכות משפטיות
כאמור ,הראיתי במקו אחר שיש שפאניקה מוסרית )לרבות מגדרית( מובילה להכשרת כלי
משפטיי חריגי ,בעייתיי או חדשניי ,שנכנסי לשימוש משפטי והופכי לחלק משיטת
המשפט 62.כ משפיעה הפאניקה על המשפט ומותירה בו את חותמה .אני מציעה שהגשת כתב
אישו נגד האישה מקריית גת בגי "מעשי סדו" בנערי צעירי היא פלישה של הפאניקה
המוסרית המגדרית אל תחו המשפט ,או א תרצו ,ניצול הפאניקה כדי להכשיר כלי
משפטיי חריגי כדי להשיג הישגי אידאולוגיי.
פרק עבירות המי בחוק העונשי הישראלי הוא יש ומיוש 63.ע זאת הוא מציג היגיו
שיטתי וברור .העיקרו המנחה את הוראות עבירות המי של חוק העונשי הישראלי הוא הגנה
על כל אד )גבר או אישה( שנעשו בו מעשי מיניי אסורי ,ובעיקר על כל אד )גבר או
אישה( שגופו נחדר מינית באופ אסור .מעשי מיניי אסורי ה כאלה שנעשו בגו האנושי
שלא מתו הסכמה חופשית אמיתית של בעל/ת הגו .צעירי עד גיל  14מוגדרי כמי שאינ
כשירי כלל להסכי למעשי מיניי ,ולכ כל מעשה מיני שמבוצע בה הוא אסור ופלילי.
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במילי פשוטות :מי שחודר מינית לתו גופו של אד שטר מלאו לו  ,14או מבצע באד כזה
מעשה מיני ללא חדירה – עובר על החוק ,ולא חשוב א החודר או הנחדר הוא גבר או אישה.
מבחינה טרמינולוגית ,חדירה אסורה לפה או לפי הטבעת )של גבר או של אישה( מכונה
בחוק "מעשה סדו" 64,ואילו חדירה אסורה לנרתיק מכונה "אונס" 65.מעשי מיניי אסורי
שאינ כוללי חדירה אל תו הגו ונעשי על פניו נקראי בחוק "מעשי מגוני") 66וג
"הטרדה מינית"(" 67.פגיעה מינית" ו"תקיפה מינית" ה מונחי שאינ מופיעי בחוק
הישראלי ,ומשמשי בשיח הציבורי להתייחסות כללית לכל סוגי המעשי המיניי האסורי.
הניתוח המשפטי של ההתרחשות בקריית גת פשוט .על פי החוק הישראלי ,א האישה
מקריית גת נגעה נגיעה מינית בגופ של צעירי שטר מלאו לה  14שני ,כשהיא מודעת
לגיל ,היא חשודה בביצוע "מעשי מגוני" .העונש על מעשי כאלה יכול להגיע לשבע
שנות מאסר לכל מעשה ומעשה ,וא נעשו בנסיבה מחמירה )למשל בחבורה של פוגעי( – א
לעשר שנות מאסר לכל מעשה .כזה בדיוק היה המצב ג לו הייתה גבר וה היו נשי ,או א
כול היו גברי או נשי .אילו החדירה אצבע )או חפ( אל תו פי הטבעת של צעירי שטר
מלאו לה  14שני ,כשהיא מודעת לגיל – הייתה חשודה בביצוע "מעשי סדו" ,שעונש
יכול להגיע לששעשרה שנות מאסר לכל מעשה ולעשרי שנות מאסר א נעשו בנסיבה
מחמירה )למשל בחבורה של פוגעי( .כזה בדיוק היה המצב ג לו הייתה גבר וה היו נשי,
או א כול היו גברי או נשי.
א מישהו מהנערי שגילו  12שני ומעלה החדיר לנרתיק של האישה איבר מי ,אצבע או
חפ ללא הסכמתה החופשית ,והוא היה מודע לכ שהיא אינה מסכימה הסכמה חופשית ,הוא
חשוד בביצוע אונס; העונש על מעשה כזה יכול להגיע ל 16שנות מאסר לכל חדירה ,ועל
חדירה שנעשתה בנסיבה מחמירה כמו בחבורה או בשימוש באיומי או באלימות –  20שנות
מאסר .א מי מ הנערי שגילו  12שני ומעלה החדיר לפי הטבעת של האישה או לפיה איבר
מי )או לפי הטבעת שלה אצבע או חפ( ללא הסכמתה החופשית ,והוא היה מודע לכ שהיא
אינה מסכימה ,הוא חשוד בביצוע מעשה סדו; העונש על מעשה כזה יכול להגיע ל 16שנות
מאסר לכל חדירה ,וחדירה שנעשתה בנסיבה מחמירה של חבורה או בשימוש באיומי או
באלימות –  20שנות מאסר .א מישהו מ הנערי שגילו  12שני ומעלה עשה בגופה של
האישה מעשה מיני שאינו כולל חדירה ,ללא הסכמתה החופשית ,והיה מודע לכ שהיא אינה
מסכימה הסכמה חופשית ,הוא חשוד בביצוע מעשה מגונה; העונש על מעשה כזה יכול להיות
שבע שנות מאסר לכל מעשה ומעשה ,ומעשה שנעשה בחבורה – א עשר שנות מאסר.
על פי המתואר בתקשורת ,האישה מקריית גת ִאפשרה לנערי לחדור אל תו הנרתיק שלה
ואל פיה .בחלק מ המקרי היא נגעה באיבר מינו של צעיר כדי לעוררו .הדברי התרחשו
בנוכחות כמה נערי ,ולכ ייתכ שה נעשו בנסיבה מחמירה .היא לא החדירה אצבע או חפ
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"מעשה סדו" על חלופותיו מוגדר ונאסר בסעי  347לחוק העונשי.
"אונס" על חלופותיו מוגדר ונאסר בסעי  345לחוק העונשי.
"מעשה מגונה" על חלופותיו מוגדר ונאסר בסעיפי  348ו 349לחוק העונשי.
החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח– ,1998סעי )3א().(2
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אל תו פי הטבעת של איש מה .הגו היחיד שנחדר בכל ההתרחשויות ,ה דר הנרתיק וה
דר הפה ,היה גופה של האישה .גופו של א אחד מ הנערי לא נחדר.
המשמעות המשפטית היא כי באשר לנערי שטר מלאו לה  14שני ,והאישה ידעה
שטר מלאו לה  14שני ,היא חשודה בביצוע מעשי מגוני ,וייתכ שבנסיבה מחמירה .א
היו מעשי ,כטענתה ,שנערי בני  12ומעלה עשו בה שלא היו בהסכמתה החופשית ,ובידיעת
על היעדר הסכמה חופשית ,ה חשודי כמעשי אונס וסדו.
אול פרקליטות מחוז הדרו האשימה את האישה מקריית גת לא רק בביצוע מעשי
מגוני ,אלא ג בביצוע שורה של מעשי סדו בנערי שטר מלאו לה  14שני 68זאת א
שאי זכר לטענה כי היא החדירה אצבע או חפ לפי הטבעת של מי מה 69.על פני הדברי
זוהי האשמה תמוהה .התמיהה גוברת עוד יותר כשמתברר כי לש האשמתה במעשי סדו
בחרה הפרקליטות להשתמש שימוש בעייתי מאוד בסעי נידח ומוקשה בחוק העונשי ,סעי
.350
סעי  350לחוק העונשי קובע כי "לעניי עבירה לפי סימ זה ,אחת היא א העושה עשה
את המעשה או גר שהמעשה ייעשה" .מאמר זה אינו המקו לעקוב אחרי ההיסטוריה
המוקשית והבעייתית של סעי זה 70.לצור הדיו הנוכחי נית להסתפק בקריאת הסעי
כפשוטו .הסעי קובע כי אפשר להגדיר מעשה מיני כאסור בי שמי שחשוד ונאש במעשה
ביצע אותו ,ובי שהוא גר לו להיעשות בלא שעשה אותו בעצמו71.
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ראו ידיעה מאותו יו :שירלי סיידלר "כתב אישו נגד האישה מקרית גת" :גרמה לקטיני לבצע
בה מעשי סדו" האר )) www.haaretz.co.il/news/law/1.2345801 (11.6.2014קיבלתי אישור
ואימות לאמור בידיעה זו מפי עורכת הדי אשר הייתה אחראית לייצוגה של הנאשמת(.
כ נמסר לי מפי הסנגוריה הציבורית אשר מייצגת את האישה .ג הדיווחי המפורטי הרבי
בתקשורת ,וג אלה שנכתבו על ידי כתבי משפטיי ,לא הכילו מעול שו התייחסות לטענה
על אודות החדרת אצבע של האישה לתו גופי הנערי.
להתייחסות ביקורתית להיסטוריה חקיקתית זו ראו אס הרדו "אינוס מרחוק או רחוק מאינוס?
על מחוקק אדיש ,על תביעה יצירתית ועל דיני האונס ,מטרת וגבולותיה" עלי משפט יג ,65
 .(2016) 81–80הרדו קובע כי "לידת סעי  350נבעה מחיזיו משפטי שלא התממש .אילו הוגדר
'מעשה מגונה' כפי שמוגדר כיו ,לא היה הסעי נולד כלל .חשיבותו הייתה רק לעול שבו
מעשה מגונה יוגדר ,כמוצע ,כנגיעה באיבר מוצנע של הזולת .אול בתיקו  ,22כפי שהתקבל,
המונח 'מעשה מגונה' לא הוגדר כלל .סעי  349אסר על עשיית 'מעשה מגונה לש גירוי ,סיפוק
או ביזוי מיניי' בנסיבות שונות .תיקו  ,30במהל מוזר ולא מנומק שנדמה כמחיקת קולמוס
חקיקתית ,הפ את הכוונה המיוחדת מתיקו  22להגדרה והגדיר מעשה מגונה' :מעשה לש
גירוי ,סיפוק או ביזוי מיניי' .בהגדרה ברוחב אינסופי שכזה אי צור בסעי  ,350שהרי 'מעשה
מגונה' אינו תחו כלל מבחינה התנהגותית ,נסיבתית ותוצאתית ,אלא מוגדר על פי הכוונה
המיוחדת המלווה אותו ויכול לכלול כל מעשה ,לרבות עידוד אד לגעת בגופו שלו" )ש ,בעמ'
.(80
כ למשל ,א ראוב דורש משמעו ששמעו יחדיר את איבר מינו לתו פי הטבעת של שרה בלא
הסכמתה ,וזה עושה כדבריו ,אזי ראוב גר לביצוע העבירה ,ונית להעמיד אותו לדי בגי מעשה
סדו כאילו הוא עצמו החדיר את איבר מינו אל פי הטבעת של שרה .א ראוב דורש משרה
שהיא תכניס את איבר מינו )של ראוב( אל תו פיה בלא הסכמתה ,והיא עושה כ ,אזי ראוב גר
לביצוע העבירה ,ונית להעמיד אותו לדי בגי מעשה סדו ,כאילו הוא שהיה אקטיבי והכניס את
איבר מינו אל תו פיה.
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אול כדי להאשי את האישה מקריית גת בעשיית מעשה סדו לפי סעי  ,350הפרקליטות
מפרשת את הסעי פירוש רחב אשר חורג מהגיונו של פרק עבירות המי בחוק העונשי.
הפרקליטות מבקשת לפרש את סעי  350פירוש שיאפשר להעמיד את האישה לדי בגי ביצוע
מעשי סדו משו שהיא עודדה נערי שטר מלאו לה  14שני להחדיר את איברי מינ אל
תו פיה .פרשנות מרחיבה זו הופכת את הגיונו של פרק עבירות המי על ראשו ,מכיוו
שכאמור למעלה ,בהקשר של חדירה לגו ,הפרק כולו מג על האד שגופו נחדר ולא על מי
שחודר אל תו הגו .בפרשת קריית גת האד שגופו נחדר הוא האישה ,ולכ על פי הגיונו של
חוק העונשי ,החשודי במעשי חדירה מיניי אסורי ה בהכרח מי שחדרו אל תו גופה,
ואי כל היגיו בהאשמתה בביצוע מעשה מיני אסור שהוא חדירה אל תו גופה שלה עצמה.
ההתייחסות המחקרית לסעי  350אינה שכיחה .אס הרדו תוק את השימוש בסעי
לש העמדה לדי בגי אינוס של מי שמפתי נשי מרחוק ,באמצעי דיגיטליי ,להחדיר
אצבעות או חפצי אל תו גופ .הרדו מבקר בחריפות את השימוש בסעי זה לש הפללת
אד בחדירה אל תו גופו שלו .הוא טוע שנוסחו הרחב והלא מסוי של הסעי אומנ
מאפשר זאת מילולית וטכנית ,א פרשנות זו ,כמו פרשנויות אפשריות נוספות ,אינה סבירה ולא
רצויה מבחינה נורמטיבית .בי השאר הוא אומר את הדברי האלה:
סעי  350לחוק העונשי אינו קושר עצמו לעברה פלונית .הוא אינו איסור או
הגדרה ברורה ,אלא הרחבה לעבירות שבסימ [...] .הוא לא נולד עבור מצב
כזה ,א בשלב הניתוח הלשוני הסעי משיי עצמו לסימ כולו .הבאת אד
אחר לכדי פעולת בעילה עשויה לייצר "אינוס" א יתקיימו יתר רכיבי העברה.
מילולית ,סעי  350לחוק מכוו לעבריי שמביא אחר לעשיית מעשה .הא
אותו אחר עשוי להיות קרב העברה? למה לא [...] .הא אותו אחר עשוי
להיות קרב העברה והמבצע העיקרי של העברה ג יחד? פרשנות סבירה תהיה
שלא ,א לשונית ,גרימה היא פעולה רחבה עד אינסו ,ולכ אי מניעה לומר
שמי שהביא אישה לבצע פעולת בעילה בגופה שלה ,גר שהמעשה ייעשה בה.
ג מבנה זה עומד ,א שלא בהצטיינות ,מבחינה פורמאלית72.
על פי הפרשנות שמציעה המדינה בכתב האישו שהוגש נגד האישה מקריית גת ,האישה
ביצעה מעשי מיניי אסורי כאשר גרמה לחדירה אסורה אל תו גופה .אילו סברה המדינה
כי זוהי פרשנות סבירה ,אשר עולה בקנה אחד ע הגיונו של החוק ,היא הייתה מאשימה את
האישה ג בביצוע מעשי אונס ,שהרי היא גרמה לנערי שטר מלאו לה  14שני להחדיר
את איברי מינ ג אל נרתיקה .העובדה שכתב האישו מכיל אישומי במעשי סדו ולא
באינוס מלמדת כי הפרקליטות מודעת היטב לכ שעל פי החוק הישראלי לא רצוי ולא ראוי
להאשי אישה בכ שהיא הביאה גבר )אפילו קטי שטר מלאו לו  14שני( לחדור אל תו
נרתיקה .וא לא נית להאשי אישה בכ שהביאה אד לחדור לנרתיקה – אזי לא נית
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ש ,בעמ'  .73ראו ג ד"ר אורנה אליגודר "מי באמת האש בפרשת המי בקריית גת?" nrg
).www.nrg.co.il/online/1/ART2/587/820.html (23.6.2014
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להאשי אותה ג בכ שהביאה אד לחדור לפי הטבעת שלה או לפיה ,מכיוו שכל האיסורי
על חדירה מינית אל תו הגו מוגדרי הגדרה אחידה.
הפרקליטות מנסה לפרש את סעי  350כאילו הוא חל על מעשה סדו א לא על אונס ,א
אני מודה שאינני מצליחה להבי טיעו פרשני זה והוא מופר בעיניי .הטיעו המוזר הובא על
ידי עו"ד סיגל קוגוט במהל דיו בכנסת:
כי פרקליטות המדינה החליטה שבגלל ההגדרות בסעיפי  345ו 346על
מעשה סדו ובעילה ,הצורה של ההגדרות הללו ,של אבר המי הנשי ופי
הטבעת ,לכ קשה לה לפרש את סעי  350באופ שהיא תעמיד לדי אישה
שגורמת את זה ,בי לקטי ובי לבגיר ,ופרקליטות המדינה מפרשת שזה חל רק
במקרה שהגרימה היא לפי הטבעת ,כלומר התנוחה היא שמשנה ,ובמעשה
מגונה זה חל היו בכל מקרה ,בי בו ובי באד אחר .כלומר המצב המשפטי
היו הוא עיוות .הכנסת ראתה בזה אקוויוולנטיות ,א הסעי היו מפורש
בצורה מעוותת בגלל תנוחות שונות .הפרקליטות סבורה שסעיפי מסוימי
נכנסי בהגדרה וסעיפי אחרי לא ,ושמעשה מגונה הוא בכל מקרה גר
המעשה ,שקיי היו בכל מקרה ,ועליו ג יש ,אולי ,יותר פסיקה73.
זאת ועוד ,שאלת הצור בהפללת "אונס בידי אישה" עולה על סדר היו הציבורי מדי פע,
כשמתגלה פרשייה של אישה בגירה המנצלת מינית קטיני 74.הפללת התנהגותה של אישה,
כשזו גרמה לאד אחר בכלל – ולקטי בפרט – לחדור אל תו גופה בלא הסכמתו החופשית,
עמדה בשנת  2010לדיו בבית המחוקקי ולא נחקקה .איחקיקה זו היא בבחינת הסדר שלילי,
כלומר משמעותה שהחוק אינו מכיל איסור כזה.
בשנת  2009הניחו חברי הכנסת זבולו אורלב ורונית תירוש על שולח הכנסת הצעת חוק
שתאפשר האשמה באונס של אישה אשר גרמה לגבר לחדור אל תו גופה .ההצעה עברה
בקריאה ראשונה 75.בדברי ההסבר להצעת החוק מבאר משרד המשפטי כי הצעת החוק נחוצה
משו ש"כיו לא נעשה שימוש בהוראת סעי  350כדי להעמיד לדי נשי העושות מעשה
בנפגע שהוא גבר – מעשה שלו היה מבוצע בידי גבר בנפגעת שהיא אישה ,היה מהווה עבירת
אינוס" .כלומר :משרד המשפטי מצהיר )ג א בלשו מעורפלת( כי לא נית להשתמש
בסעי  350כדי להעמיד לדי אישה בטענה כי היא גרמה לגבר לחדור אל תו גופה .לש כ
הוא מציע לתק את החוק כדי לאפשר העמדה לדי כזו.
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ראו למשל התעוררות ציבורית כזו בשנת  :2004אריק בנדר "'פיתוי קטי בידי אישה – אונס'"
 ;www.nrg.co.il/online/1/ART/751/135.html (5.7.2004) nrgובשנת  :2008אביר זינו וטל
רבינובסקי "מדוע אונס של גבר אינו מוגדר בחוק כאונס?" www.ynet.co.il/ (14.4.2008) ynet
.articles/0,7340,L-3531312,00.html
הצעת חוק העונשי )תיקו מס' ) (106אינוס עלידי אישה( ,התש"ע– ,2009מס' פ ;540/18/אריק
בנדר "אושר :נשי יואשמו באינוס קטיני" www.nrg.co.il/online/1/ (27.10.2009) nrg
.ART1/959/098.html
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"מעשה לילית" כפאניקה מגדרית ומשפטית:
על ציד מכשפות בישראל  ,2014בי מיתולוגיה ,חברה ומשפט

הצעת החוק נתקלה בהתנגדות עזה מטעמי משפטיי וחברתיי )שיוצגו להל( ,ולכ
תיקנו אותה המציעי אורלב ותירוש ,שתחול רק מקו שבו אישה גורמת לקטי שטר מלאו
לו  14לחדור לגופה 76.משרד המשפטי התנגד לתיקו ההצעה וטע כי אי ולא צרי להיות
הבדל בי גר אונס בידי אישה לגבר ולקטי .למרות התנגדות משרד המשפטי נדונה הצעת
החוק המתוקנת ,אשר הציעה להפליל באונס רק מי שגרמה לקטי לחדור לגופה ,בוועדת
החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית 77.אול הליכי החקיקה
הופסקו בשל התנגדות ציבורית עזה ,והלי החקיקה לא הושל 78.משמעות הדבר היא כאמור
כי נותר על כנו המצב המשפטי שעל פיו לא נית להעמיד לדי אישה בגי גרימה לגבר )כולל
קטי( לחדור לגופה.
הטעמי להתנגדות הציבורית לחקיקה היו רבי והוצגו בי השאר בניירות עמדה שהגישו
לוועדה ד"ר לימור עציוני וגב' ורד סוויד ,יועצת ראש הממשלה למעמד האישה 79.עיקר
הטיעו הוא כי המילה "גרימה" היא רחבה ולא מסוימת ,והכנסתה לחוק בהקשר זה תאפשר
לכל גבר שיועמד לדי בגי אינוס לטעו כי האישה היא ש"גרמה" לו לחדור אל גופה ,ולכ יש
להגיש כתב אישו נגדה ולא נגדו .כל פרט בהתנהגות האישה או בהופעתה או בלבושה עלול
להפו לעילה לטענה כי היא "גרמה" לאונס ,ומשמעות הדבר היא כי כדי להוכיח את חפותה
באישו של "גר אונס" תצטר נאנסת להוכיח כי היא בתולה ונזירה טהורה וצנועה .תיקו
כזה עלול אפוא להרתיע נשי מהגשת תלונות על מעשי אונס מחשש שמא ה יאשימו אות
אנסיה ב"גר האונס" וה תועמדנה על כ לדי .נוס על זה ,תיקו כזה ישיב על כנ תפיסות
מסורתיות שעל פיה אישה שאינה בתולה וצנועה מזמינה אונס ואשמה בו.
מבחינה משפטית מושגית תיקו המכניס את המושג "גרימה" אל לשו החוק בהקשר זה
הופ את עבירת האינוס מעבירת התנהגות לעבירת תוצאה ומחייב המשגה חדשה המתייחסת
לשאלה כיצד נבחנת תוצאה כזו בכלי משפטיי.
במילי פשוטות ,כל ארגוני הנשי בישראל התאחדו בטענה כי הצעת החוק להפליל "גר
אונס" בידי אישה )הצעת חוק שאפשר לראות בה ביטוי לחרדה של פטריארכייה מאוימת מפני
"מעשה לילית"( היא תגובת נגד ) (backlashהמתגלמת במהל חקיקתי .הצלחת ארגוני הנשי
והפסקת הליכי החקיקה עוררו תסכול וזע בקרב כמה גברי אשר חשו כי נשי בכלל
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ראו למשל עמדת  32ארגוני פמיניסטיי שהתנגדו להצעת החוק המלאה ,א לא לזו המתייחסת
רק לאונס אישה בידי קטי.www.1202.org.il/template/ :
פרוטוקול מס'  ,168לעיל ה"ש .73
פרנסס רדאי "בי אונס ל'אונס'" האר דעות )www.haaretz.co.il/opinions/ (8.3.2010
.1.1192398
לימור עציוני "ד עמדה בנושא הצעת חוק העונשי )תיקו מספר  ) (106אינוס על ידי אישה(
www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H23-02-2010_8-43תש"ע–"2009
 ;55_limor230210.docמורד סוויד ,מנהלת הרשות לקידו מעמד האישה במשרד ראש הממשלה
לוועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת "חוות דעת בנושא הצעת חוק העונשי )תיקו מספר (106
)אינוס על ידי אישה( ,התש"ע–www.knesset.gov.il/committees/heb/ (15.2.2010) "2009
 .material/data/H16-02-2010_15-32-48_maamadaeisha.docראו ג התייחסות של  32ארגוני
הנשי ,לעיל בה"ש  ,76ופרופ' פרנסס רדאי ,לעיל בה"ש .78
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ופמיניסטיות בפרט השיגו לעצמ עוצמה רבה מדי במאבק נגד גברי ,וכי גברי בישראל
היו סובלי מקיפוח ומדיכוי מגדרי80.
ב 13במר  2013שב חבר הכנסת אמנו כה והניח על שולח הכנסת הצעת חוק להפללת
אישה באונס שכבר הניח בשתי הכנסות הקודמות 81.הצעתו מבקשת לקבוע כי בעבירת האונס
יוגדר שג "אישה הגורמת לאד להחדיר איבר מאיברי הגו או חפ לאיבר מינה" אשמה
בביצוע אונס 82.במש כמה חודשי לא קודמה הצעת החוק .בעקבות הפאניקה סביב האישה
מקריי ת גת שב חבר הכנסת אמנו כה לקד את הצעת החוק שלו להפליל אישה ה"גורמת"
לגבר לחדור לגופה ,והיא הועלתה על סדר היו של ועדת השרי לענייני חקיקה 83.חבר
הכנסת כה טע שיש להחיל את איסור האונס ג על נשי כדי לתק את העיוות המשפטי
הקיי המחמיר ע גברי לאי שיעור יותר משהוא מחמיר ע נשי ,ואשר מסייע לנשי
להפליל גברי – בעודו מעניק לה חיסיו .האישה מקריית גת שימשה הוכחה לכ שג נשי
פוגעות בגברי בכלל ובקטיני בפרט.
כ ,הפאניקה המגדרית סביב האישה מקריית גת הפכה למשפטית בהביאה את פרקליטות
מחוז דרו לנסות להשתמש בסעי חוק חריג ובעייתי כדי לעקו הליכי חקיקה וליצור הלכה
משפטית תקדימית המגלמת  backlashופוגעת בנשי בישראל .בה בעת הפאניקה עודדה חבר
כנסת לקד הליכי חקיקה של הצעת חוק הנותנת ביטוי מובהק לאותו  backlashאנטי פמיניסטי.
***
פעמי רבות אירוע של פאניקה מוסרית דוע ,מתנד ונשכח באותה מהירות שבה פר
והתפשט .כ קרה ג בפרשת לילית מקריית גת :היא נעזבה ונשכחה ,ותשומת הלב הציבורית
עברה בתפנית חדה לחטיפת של שלושה נערי תלמידי ישיבות 84,ובהמש – למלחמת קי
 2014נגד עזה" ,מבצע צוק אית".
מק כשנה ,ב 12במר  ,2015בישרו העיתוני כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר
עסקת טיעו בי הפרקליטות לאישה מקריית גת 85.במסגרת עסקת הטיעו הודתה הנאשמת
בביצוע שבעה מעשי מגוני בקטיני והסכימה למאסר בפועל של שמונהעשר חודשי .עוד
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דעות אלה מובעות בטוקבקי רבי שלא נית להפנות אליה ,א ראו למשל אמיר חצרוני "נשי
לא אונסות?" האר דעות ) ;www.haaretz.co.il/opinions/1.1191137 (28.2.2010חצרוני ידוע
בדעותיו הקיצוניות ,א דברי דומי נכתבו ג ב"גבר צרי להלח ב (!!!)31ארגוני נשי"
קפה דה מרקר )" ;http://cafe.themarker.com/topic/1475239/?p=1 (23.2.2010זה פשע להיות
גבר" .www.youpost.co.il/openions/debate/3253-2011-07-01-18-02-49 (30.6.2011) YouPost
חוק העונשי )תיקו – עבירות מי שבוצעו על ידי אישה( ,התשע"ג– ,2013פ.227/19/
כאמור למעלה ,הקושי החמור ביותר בהצעת החוק הוא היעדר הגדרה של גרימה ,דבר הפותח
פתח לאישו ולהרשעה של כל אישה המעודדת גבר לחדור לגופה.
אריק בנדר "מי מתנגד לחוק המאפשר להאשי נשי באונס?" (26.6.2014) maariv
.www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=FKDGD
"רצח שלושת הנערי" ויקיפדיה .https://bit.ly/2zPp9qt
ראו למשל הדיווח בעיתו האר :שירלי סיידלר "אושר הסדר טיעו לתושבת קרית ג שהואשמה
במעשי מגוני בקטיני :תרצה  18חודשי מאסר" )www.haaretz.co.il/news/ (12.3.2015
.law/1.2587811
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התחייבה ,לדרישת הפרקליטות ,לעבור בכלא תהלי שיקומי כדי למנוע ממנה לשוב ,לאחר
שחרורה ,להתנהגויות מיניות ע קטיני.
זוהי תוצאה משפטית ,חברתית ונורמטיבית סבירה בנסיבותיו הכאובות של האירוע.
המדינה דרשה מ האישה הבגירה ,שהשתתפה באינטראקציות מיניות רבות ע קטיני ,להכיר
בפליליות של מעשי כאלה ולתת עליה את הדי .היא הודתה והורשעה בביצוע מעשי
מגוני ,כלומר בנגיעות מיניות בקטיני שלא היו כשירי ,מפאת גיל ,להביע הסכמה חופשית
בעלת תוק משפטי .בתו כ הכירה המדינה בכ שהתנהגות האישה לא הייתה חופשית
במלוא מוב המילה בשל מצבה הנפשי .הכרה זו התבטאה בעונש הקל יחסית למעשי שיוחסו
לה ובעמידה על כ שהאישה תעבור טיפול נפשי משק.
ע זאת הנערי בני  14ומעלה שחדרו לגופה של האישה בחבורה ,באיומי ובלא הסכמתה
החופשית לא הועמדו לדי .נוס על כ ,על פי דיווחי העיתוני ,האישו שיוחס לאישה ,של
מעשי סדו ,לא נמחק אלא עוכב .על פי המדווח ,הוסכ שהפעלת הפרקליטות את האישו
תלויה במידת ההצלחה של תהלי השיקו :א תצליח האישה להשתק ,האישו יימחק ,א
א תשוב להשתת באינטראקציות מיניות ע קטיני – תואש בביצוע מעשי סדו .ג
העיסוק בהצעת החוק "אונס בידי אישה" פסק ,והנושא ירד לפי שעה מסדר היו – עד
שתפרו פרשייה חדשה שתצית פאניקה מגדרית נוספת.
במושגיו של מאמר זה הפאניקה המשפטית שהשתלשלה מ הפאניקה המגדרית הנקודתית
של קי  2014לא הביאה לשינויי קבועי במערכת המשפט הישראלית לא באמצעות פסיקה
ולא באמצעות חקיקה ,אולי משו שהעניי הציבורי במעשה קריית גת גווע ב לילה ,ואת
מקומו תפסו אירועי דרמטיי אחרי )"ביטחוניי"( .ע זאת הפרקליטות לא ויתרה על
האיו להשתמש בעתיד בסעי  350באופ רחב ובלתי סביר ,וחסידי הצעת החוק "אונס בידי
אישה" לא ויתרו עליה .הפאניקה המגדרית ,ותוצאותיה המשפטיות ,לא טופלו ,לא עובדו ,לא
עוכלו ולא הניבו הבנה ,מודעות או התעמקות בסוגיות שהתפרצו לשיח הציבורי .לכ ייתכ
מאוד שפאניקה מגדרית נקודתית עתידית תעורר לחיי את ההתפתחויות המשפטיות שנגדעו
באיב.

ה .סו דבר :לא הופנתה הפאניקה המוסרית?
חני זועבי כלילית הפוגעת בילדי יהודי
העניי הציבורי הרב באישה מקריית גת נעל מיד לאחר הגשת כתב האישו נגדה )ב 11ביוני,
 .(2014מאותו יו ואיל פסק העיסוק התקשורתי בפרשה בבת אחת .נית להסביר זאת בכ
שזו דרכו של השיח הציבורי במאה העשרי ואחת :סוגיות עולות ויורדות ,מציפות ונשכחות
בקצב מסחרר .נית להסביר זאת בכ שפאניקה מוסרית ,מטבעה ,שוככת בבת אחת כשהציבור
מיצה את החרדה ,את הזע ואת הצור לשחרר לחצי .נית לבחו ג את האפשרות
שהפאניקה המגדרית בישראל של קי  2014מצאה לה מוצא אחר והתגלגלה לעיסוק במושא
אחר .אחרית דבר זו מציגה אפשרות זו.
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כאמור ,ב 11ביוני הוגש כתב האישו נגד האישה מקריית גת .למחרת ,בליל ה 12ביוני,
נודע דבר היעלמות של גילעד שער )ב  ,16תלמיד ישיבה בכפר עציו( ,נפתלי פרנקל )ב
 ,16תלמיד ישיבה בכפר עציו( ואייל יפרח )ב  ,19תלמיד ישיבה בחברו( .עד ה 30ביוני,
כאשר נמצאו גופותיה ,האפילה הדאגה לשלושת הנערי הנעדרי על כל נושא אחר בשיח
הציבורי הישראלי .מכיוו שהשלושה נעלמו כאילו האדמה בלעה אות ,ולציבור לא היה דבר
להיאחז בו ,היה המתח רב מנשוא.
ב 16ביוני אמרה חברת הכנסת חני זועבי בראיו רדיו כי חוטפיה של הצעירי אינ
"טרוריסטי" אלא הונעו לבצע את החטיפה בשל הכיבוש 86.התבטאותה עוררה נחשול מיידי
של תגובות חסרות תקדי בחומרת עד אז .שר החו דאז אביגדור ליברמ כתב מייד בד
הפייסבוק שלו כי זועבי היא בעצמה טרוריסטית ,שצריכה להיענש ממש כמו חוטפי הנערי,
ושרת התרבות דאז לימור לבנת טענה כי זועבי אינה זכאית לכה כחברת כנסת ,וכי יש
להעמידה לדי 87.חברי כנסת נוספי מסיעות רבות החרו החזיקו אחריה והתחרו ביניה מי
יגנה אותה בחריפות רבה יותר 88.מהדורות החדשות של ערוצי הרדיו והטלוויזיה לא חדלו
מהשמעת התגובות המתלהמות" ,מקיר לקיר" ,לדברי זועבי ,והרשתות החברתיות עלו על
גדותיה בביטויי שנאה ,קללות ו"איחולי" אלימי כלפי זועבי .בתו שעות הפכה חברת
הכנסת )שהציבור הישראלי אהב לשנוא כבר קוד לכ( לכתובת לניקוז המתח ,התסכול והזע
על היעלמות של שלושת הצעירי.
אציי כי ביו  17ביוני התפרסמה במעריב ידיעה על אישה מנהריה ,שכמו האישה מקריית
גת ,ג היא נחשדה בקיו יחסי מי המוניי ע צעירי בני  89.13בנסיבות אחרות ייתכ
שידיעה כזו הייתה מלבה את האש במדורה של מעשה קריית גת .אול בשלב זה השיח
הישראלי לא גילה כל עניי באישה המקיימת מגעי מיניי ע צעירי; הוא התרכז בזע על
זועבי ובשנאה לה.
במאמר דעה בעיתו "האר" שנשא את הכותרת "המכשפות חני ואורטל" כתבה אמיליה
כה ביו  25ביוני כי הסחרור סביב זועבי הוא ציד מכשפות קלאסי .כה כתבה כי במקו
להתייחס עניינית לטענותיה של זועבי על אודות השלכות הכיבוש ,השיח הציבורי רווי
בדמוניזציה והשפלה המכוונות א ורק למגדרה ולמיניותה:
התגובות הרבות שהופיעו בפייסבוק ע פרסו הידיעה ]על דבריה של זועבי[
לא התעמתו ע הקביעה של זועבי – דבר שדי פשוט לעשות – אלא תקפו
אותה בעיקר על רקע מיני" :חני זועבי ,את צריכה כושי שמה שדומיננטי אצלו
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ריאיו רדיופוני של שרו גל ע חני זועבי ).(16.6.2014
אחיק משה דוד "ליברמ על זועבי' :דינה צרי להיות כשל החוטפי'" וואלה חדשות
).http://news.walla.co.il/?w=/9/2756163 (17.6.2014
יוסי ניס "המשטרה :קיבלנו תלונות נגד חני זועבי; מאבטחי הוצמדו" גלובס )(18.6.2014
.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000947237
יאיר שטראוס "נהריה :אישה חשודה שקיימה יחסי ע בני (17.6.2014) nrg "13
.www.nrg.co.il/online/1/ART2/586/291.html

עלי משפט יד תשע"ח

"מעשה לילית" כפאניקה מגדרית ומשפטית:
על ציד מכשפות בישראל  ,2014בי מיתולוגיה ,חברה ומשפט

זה האות הראשונה בש המשפחה של שיסתו ל את הפה"; "הגיע הזמ
לקחת את השרמוטה הזאת ולהכניס אותה לבית זונות"; "היא מחכה ל72
בתולי סודני שיעשו לה טובה"; "רווקה זקנה ומתוסכלת"; "שזועבי תמצו
לי את זובי" – אלו ה חלק מההתבטאויות ששטפו את הרשת .גבר ,ג א היה
ערבי ,מעול לא היה זוכה לתגובות כאלה90.
אכ ,כותבי וגולשי כינו אותה "זונה" 91ואיחלו לה גירוש ,מוות ,שרפה וכל סוג של עינויי,
לרבות אונס קבוצתי אלי וחדירה לכל פתח בגופה .עוצמת ההתלהמות נגד חברת הכנסת
זועבי עלתה ללא השוואה על כל מתקפה קודמת נגד כל אישה אחרת .ההשפלות המיניות
שהוטחו בה היו ללא ספק הטרדות מיניות אסורות על פי חוק ,א נקודה זו לא עלתה בשיח
הציבורי כלל ,והמשטרה לא פתחה בחקירה.
מעניי כי א שישראלי רבי ביזו והשפילו את זועבי על רקע מינה ,דמותה הנשית עוצבה
בשיח הציבורי כאנטיתזה לסטראוטיפ הזונה המופקרת תאבת המי .בהמש להבנייתה בעבר
תוארה זועבי ג הפע כרווקה קרה ,שונאת גברי וילדי; בלשו הרחוב הסטראוטיפית –
"לסבית" 92.היא אומנ הוקעה כפרובוקטיבית ובוגדנית ,א לא כמינית )הטרוסקסואלית(.
בשונה מלילית המינית מקריית גת ,זועבי הובנתה כלילית אמינית :חזקה ,גברית ,שונאת אד
ומסוכנת לילדי .זועבי ה"טרוריסטית" הובנתה כאישה קטלנית א שאיננה נוטפת מיניות .היא
לא זוהתה ע דמותה של "זונת רחוב" צעירה ומפתה אלא ע זו של מכשפה זקנה ,מכוערת
ודוחה )חשבו שוב על המכשפה מסיפור הנזל וגרטל( .בי כ ובי כ ,הציבור התלכד בהכרה
הלוהטת שיש הכרח להשמידה; א אפשר – בשרפה על המוקד93.
עד יו  11ביוני הייתה האישה מקריית גת ה"זונה" ,ה"מכשפה" וה" ֵשדה" ,שמיניותה
משולחת הרס איימה על ילדי דרו ישראל ועל החוס החברתי .השיח הציבורי התלכד בשנאה
צדקנית כלפיה .חמישה ימי מאוחר יותר התלכד השיח הציבורי בשנאה צדקנית עוד יותר
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אמיליה כה "המכשפות חני ואורטל" האר דעות )www.haaretz.co.il/opinions/ (25.6.2014
..premium-1.2359297

בחיפוש תמי של "חני זועבי" ברשת העליתי בחכתי בעיקר את הצירו "חני זועבי זונה" .ראו
למשל :רחלי רוטנר "להיט ברשת' :זועבי ,הלוואי תיפלי לי לידיי ואני אביא ל כיסא בראש'"
וואלה ) .http://tech.walla.co.il/?w=/4026/2761167 (3.7.2014לעשרות אלפי לייקי בפייסבוק
זכה "חני זועבי זונה :מה קורה כשחני זועבי לא מקבלת זי" )(18.7.2014
 .http://memecrunch.com/meme/49MLO/khnyn-zv-by-zvnhלעשרות אלפי לייקי זכו ג
אתרי שקראו לגירושה של זועבי מ האר , facebook.com/girush1 ,או התכנו "כולנו נגד חני
זועבי" https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-
%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%96%D7%9
.5%D7%A2%D7%91%D7%99/1444286955821678?fref=photo

שמועות – או השמצות – על נטיותיה המיניות של זועבי הופרחו בתקשורת כבר בעבר ,וה חלק
ממסע השחרת דמותה בכלי מיניי )זאת בלי שאתייחס בשו צורה לנטיותיה המיניות שאינ
ידועות לי(.
אחרי שרפתו של הנער מחמוד אבו חדיר ,ביולי  ,2014האיחולי והאיומי "שתישר"" ,נשרו
ג אותה" ,קיבלו משמעות ממשית מאוד.

171

אורית קמיר

עלי משפט יד תשע"ח

כלפי "זונה"" ,מכשפה" ו" ֵשדה" חדשה – חברת הכנסת זועבי .דומה כי העוצמה הליבידונלית
שהופנתה תחילה כלפי לילית המינית ,זוללת הנערי ,מפיצת מחלות המי ,עוצמה שהודחקה
ע חטיפת שלושת הנערי ,התפרצה שוב סביב לילית ה"אחרת" ,האויבת הזרה שבקרבנו,
"הסרט בגו האומה" ,המבקשת את נפשותיה וחייה של נערי יהודי )א שאינה חושקת
בה( כדי להקיז את ד הקבוצה .לילית מקריית גת של השיח הציבורי חטפה נערי כדי לנקו,
לבצע בה את זממה המיני ,לטמא ולהדביק; לילית הערבייה של השיח הציבורי חטפה
נערי יהודי כדי להורג מתו שנאה בוגדנית ותאוות ד.
במקו אחר הצעתי שיש שיצירת אומנות מחלקת את דמותה האימתנית של לילית לשתיי:
האחת היא האישה הפתיינית ,התאוותנית ,זוללת הגברי והורסת המשפחות המהוגנות,
והשנייה היא הלסבית החכמה ,החזקה ,ה"גברית" בעוצמותיה ,המסכנת את ההגמוניה הגברית
ואת הסדר הפטריארכלי 94.חלוקה זו היא בבחינת "הפרד ומשול" :היא פורמת את דמותה
אדירת הכוח של לילית לשתי דמויות נשיות ,שכל אחת מה ,בנפרד מ השנייה ,קלה יותר
ל"עיכול" .הפתיינית משולחת הרס אומנ מסוכנת ומפחידה ,א היא חדממדית ו"חולנית";
הלסבית החזקה והחכמה אומנ מסוכנת ומפחידה ,א היא ג נלעגת ופתטית.
אחרית דבר זו אינה מתיימרת להוכיח קשר סיבתי בי פרשת קריית גת ובי גל השנאה כלפי
זועבי; היא ממסגרת יחדיו שני אירועי שקיבלו בולטות גבוהה מאוד בשיח הציבורי בישראל
בסמיכות כרונולוגית מובהקת זה לזה ,ומציעה שא בוחני אות יחדיו אפשר לזהות דפוס
נרטיבי עמוק המחבר ביניה .גישה פרשנית זו מאתגרת את התיחו המקובל בי אירועי
בקטלוג מקובל ,פרשת האישה מקריית גת שיי לשיח
שוני ומציעה חיתוכי לא שגרתייִ .
משפטיחברתי ,ואילו השיח על חברת הכנסת חני זועבי – לשיח פוליטי ,או ביטחוני .חלק מ
המהל הפרשני הפמיניסטי הביקורתי הוא מסגור מחדש והצגת שני האירועי הללו יחדיו.
קישור שובר גבולות כזה מאפשר בחינה מגדרית וחשיפה של קווי דמיו נרטיביי שעליה
מצביע המאמר.
כ ,סמיכות הענייני והדימויי בי מעשה לילית בקריית גת ומעשה לילית של חני זועבי
מאפשרת קריאה של שני האירועי כפאניקה מגדרית מתגלגלת ,אשר חוצה את ַה ֵָ +דה
המאיימת לילית לאישה מינית טורפת ,המערערת את היסודות הפטריארכליי ,וללילית
"האויבת שבתוכנו" ,המבקשת את ד ילדינו ומסכנת אותנו ביטחונית וקיומית .קריאה זו
מזמינה קישור בי חרדות מגדריות )מהתנהגויות מיניות לא נשלטות של קטיני ,מפוגענות
מינית של אנשי ציבור ,מ"תפירת תיקי" בידי נשי המתחזות לקורבנות( ובי חרדות
ביטחוניות קיומיות )מחטיפת צעירי ורציחת ,מבגידה של אזרחי ישראל הפלסטיני,
מחדירה לתו ישראל באמצעות מנהרות מעזה ,מטרור ומלחמה(.
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בסרט הגרמני הקלאסי "תיבת פנדורה" ,האישה שמוצגת כפתיינית משולחת רס ,שגברי אינ
יכולי לעמוד בקסמיה ,לולו ,היא צעירה שהוזנתה בילדותה ,אחרי מלחמת העול הראשונה,
ולמדה לשרוד ברחובות .חברתה הנאמנה ,התומכת בה ומסייעת לה בכל דר ,היא רוזנת לסבית
חכמה ועוצמתית .ראו אורית קמיר נראות אשמות :נשי במשפט הקולנוע פרק " :2תיבת
פנדורה :גירוש פנדורהלילית מרפובליקת ויימאר" ,בעמ' .(2010) 104

עלי משפט יד תשע"ח

"מעשה לילית" כפאניקה מגדרית ומשפטית:
על ציד מכשפות בישראל  ,2014בי מיתולוגיה ,חברה ומשפט

סיכו
בראשיתו של קי  2014פרצה בישראל פאניקה מגדרית סביב לילית שטופת זימה בדרו
האר ,שהובנתה בשיח הציבורי כטורפת נערי צעירי ומשחיתה את סביבתה .הפאניקה
ביטאה חרדה מדמות נשית היפרמינית ,אשר אורבת לצעירי ישראלי ,מפתה אות ,מדיחה
ו"מזהמת" אות ומדביקה אות במחלה ממארת בעלת פוטנציאל של מגפה )איידס( .תגובה
משפטית ממסדית לא סבירה איימה לקבע את הפאניקה ה בפסיקה וה בחקיקה.
הצעתי שהחרדה מפני לילית מקריית גת ניזונה ,ככל הנראה ,מ המודעות הגוברת למעשי
אונס קבוצתיי של צעירות ומחשיפת תלונות על פוגענות המינית של אישי ציבור בכירי.
שני סוגי המעשי הללו מעוררי בלבול ,מבוכה ,תסכול וחרדה מגדריי מפני המציאות
החברתית ,מפני שינויי מבניי ותפיסתיי )כמו התעצמות של נשי והתקבלות של תפיסות
פמיניסטיות( ומפני הלא נודע .ייתכ עוד שאל החרדה המגדרית מצטרפות חרדות נוספות ,כמו
מפני בגידת הפלסטיני הישראלי )בדמות חני זועבי( והחלשת ישראל אל מול כוחות המוות
של האסלא הפונדמנטליסטי .בתו כל זה מעשה לילית ,כשהוא "נחש" בקריית גת או בקרב
חברי הכנסת המייצגי את המיעוט הלאומי הגדול במדינה ,הוא אמצעי – א א מוגבל וקצר
מועד – להתלכדות ציבורית רחבה סביב מבני ותפיסות פטריארכליי לאומיי מוכרי,
המקני מעט ודאות ,ביטחו ונחמה במי סוערי מכל הכיווני .דימוי לילית ,האישה
הקטלנית ,מאפשר להתלכד ,לפרוק חרדות ומתחי ולשרוד בלי לעבד את הכאבי המאיימי
ובלי לטפל בה.
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