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  הרצחת וגם ביזית? כבוד המת והפללת החי: 
  על הפללת הפגיעה בגופה

  1פלוי ' מדית ישראל 7128/16בעקבות ע"פ  

  מאת

   *אסף הרדוף

פלוני רצח את אשתו, התחכך מינית בגופתה, כרת את ראשה וקברו בחול בטרם הסגיר 
לכי משפט. עצמו. בית המשפט המחוזי הרשיעו ברצח ובמעשה מגונה וזיכהו משיבוש מה

בית המשפט העליון זיכהו מעבירת המעשה המגונה. פסק הדין מספק למאמר נקודת מוצא 
משפטית לבחון אם הדין הקיים מפליל ומעניש פגיעות בגופה, ואם ראוי לעשות כן 
באמצעות יצירת עבירה חדשה. המאמר מאשר כי לא ניתן להרשיע בעבירת מעשה מגונה 

י אף לאחר הרפורמה בעבירות ההמתה ויצירת העבירה במי שאינו חי. המאמר מראה כ
החדשה של "רצח בנסיבות מחמירות" אין נפקות עונשית לפגיעות בגופה. עוד מגלה 
המאמר כי עבירות כמו שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה אכן יכולות להתייחס לפגיעות 

ותן בשם בלתי בגופה, אך אינן מספקות מבחינה ערכית, מגמדות את הפגיעות ומכנות א
הולם, וממילא התביעה אינה פונה אליהן גם במקרים שהדבר לכאורה מתבקש. המאמר 
מציע לכונן עבירה פלילית חדשה, "ביזוי גופת אדם", שתגן על כבוד המת מפני פגיעות 
קיצוניות. העבירה המוצעת לא תאסור על פגיעות מופשטות בכבוד המת, דוגמת מלל מבזה, 

ת פוגעניות ישירות כלפי גופות, שהידיעה עליהן כרוכה בפגיעה רגשית אלא תתמקד בפעולו
קשה למוקירי המת, דוגמת ביתור גופות, השחתתן, הסתרתן ומעשים מיניים בהן. המאמר 
מסכם שזיכוי נאשם חרף מעשים מכוערים שאינם מהווים עבירה הוא תוצאה כאובה, אך 

  ור בעתיד.כזו שיכולה להניע מהלך חקיקתי שייטיב עם הציב

  מבוא. א. פגיעה בגופה כעבירת מעשה מגונה: פרשנות לשונית ופרשנות חוקתית.
ב. פגיעה בגופה לאחר רצח כרצח בנסיבות מחמירות. ג. פגיעה בגופה כפגיעה בתקינות 

  ההליך המשפטי. ד. הפללת ביזוי גופה: קריאה ליצירת עבירה חדשה. ה. סיכום.

  

 
  ).16.5.2018נבו, (פורסם ב פלוני נ' מדינת ישראל 7128/16ע"פ    1
דוקטור, מרצה בכיר, המכללה האקדמית צפת; מלמד וחוקר את כל ענפי המשפט הפלילי מעל עשור;   *

 לשעבר תובע וסנגור בפרקליטות הצבאית; מפעיל ערוץ היוטיוב "משפטים בקטנה":
www.youtube.com/channel/UC-xFc6ukPtnA0b83p013zqQ תודה לקורא החיצוני, למערכת .

בכלל ולעורכת ליהי יעקובי בפרט על הערות מצוינות שהובילו לשיפור המאמר. תודה  ם על אתרמשפטי
למערכת הטכנית בכלל ולעורכת הטכנית בר גרופי בפרט על הארות שתרמו לדיוק המאמר. תודה 
לעורכת הלשונית על השבחת הלשון. המאמר מוקדש לזכרה ולכבודה של שרה סלומון. האחריות לכל 

  .asafhardoof@gmail.comעליי בלבד. מחכה לתגובות:  –לה במסגרתו טעות שנפ
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  מבוא

  נה מתארת אלימות קשה][אזהרת תוכן: הפסקה הראשו
בקשר לעניינים כספיים, חנק  2, בעקבות ויכוח סוער עם אשתו שרה סלומון2012במאי 

אותה פלוני למוות. לאחר מותה חיכך את איבר מינו באיבר מינה. בהמשך כרת את ראשה 
באמצעות סכין מטבח. פלוני שטף את הסכין מהדם והשיבו למטבח, שטף את ראשה הכרות 

והכניסו לשקית ניילון. הוא נעל את ילדיהם בחדרם כדי שלא יראו את הגופה.  של הנרצחת
לאחר מכן נסע לאתר בנייה וקבר את ראש הנרצחת בחול. או אז נסע למתחם בתי הסוהר 
בבאר שבע, מקום עבודתו כסוהר, החנה את רכבו, צלצל למשטרה ומסר כי רב עם אשתו 

ליו ניידת. המשטרה הגיעה אל פלוני ובהמשך ותכנן עימה יחד להתאבד, וביקש שתישלח א
  3לדירתו ומצאה את הגופה.

 348, 300פלוני הואשם ברצח, במעשה מגונה ובשיבוש מהלכי משפט, לפי סעיפים 
(להלן: חוק העונשין). פלוני לא חלק על  1977–בהתאמה לחוק העונשין, התשל"ז 244-ו

הרשיעו בית המשפט המחוזי  1620שפיות. בתחילת -העובדות שיוחסו לו, אך טען לאי
בבאר שבע בעבירות של רצח ומעשה מגונה וזיכהו ברוב דעות משיבוש מהלכי משפט. בית 
המשפט קבע כי פלוני נושא באחריות למעשיו והוא אשם ברצח. עם זאת נקבע כי הוא סבל 
ממחשבות שווא, מפגיעה קוגניטיבית ומהפרעות חשיבה שהגבילו את יכולתו להבין את 

שפיות הנפש. -שיו ואת הפסול שדבק בהם, ולפיכך היה כפסע בינו ובין זיכוי מחמת אימע
שנות  27שפיות הוטלו עליו -בהתקיים התנאים להטלת עונש מופחת בגין קרבה לסייג האי

מאסר בפועל בגין עבירת הרצח. לעניין עבירת המעשה המגונה קבע בית המשפט המחוזי כי 
יסוד: כבוד האדם וחירותו פורש -וח חוקי היסוד, וכי חוקיש לפרש את חוק העונשין בר

בפסיקה כמגן גם על כבוד המת. על פלוני נגזרו שנתיים נוספות בגין המעשה המגונה, אחת 
מהן בחופף. לעניין שיבוש מהלכי משפט נקבע ברוב דעות שהמעשים לא נעשו כדי לשבש 

  4נוחה.את ההליך השיפוטי או להעלים ראיות אלא כדי לפגוע במ
שפיות, אך בהמלצת בית המשפט העליון נסוג -פלוני ערער על הרשעתו וטען לאי

מערעור זה. לפיכך ערעורו התמקד בהרשעה במעשה מגונה ובגזר הדין. האם עבירת 
המעשה המגונה שומרת גם על המתים? ההגנה גרסה כי הנסיבה "אדם" המופיעה בעבירת 

המגונה בוצע כלפי אדם חי, וכי אין להקיש המעשה המגונה מתקיימת רק כאשר המעשה 
יסוד: כבוד האדם וחירותו לענייננו, בשל ההבדל בין -מפרשנות המונח "אדם" בחוק

המאטריות והתכליות שבבסיסן. לעומת זאת הפרקליטות גרסה כי במקרה חריג זה ראוי 
 חמעשי האלימות שהתרחשו לפני הרצבגין מגונה המעשה האת הנאשם בעבירת להרשיע 
  5.ואחריו

 
, ראו נרי ג'ונסון 2019 אוקטוברחודש  באמצע בתקשורת פורסם אך, הדין בפסק פורסם לא המנוחה שם  2

  .Mako )16.10.2019 (bit.ly/37LaXgX"'לא ננוח עד שנדע שהוא נשאר בכלא'" 
 .פוגלמןלפסק דינו של השופט  1, פס' 1"ש ה, לעיל פלוני 7128/16"פ ע  3
 .5–2' פס, שם  4
 .7–6' פס, שם  5
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. את המסע הפרשני בשאלה החל 2018בית המשפט העליון הכריע בפרשה באביב 
כא לחוק העונשין, שעניינו 34השופט פוגלמן ברעיון הפרשנות המצמצמת, בציטוט סעיף 

הוא הסביר כי הפרשנות נפתחת בלשון  פרשנות בפלילים, ובהתייחסות לעקרון החוקיות.
, ממשיכה בבחינת הסובייקטיבית והתכלית האובייקטיביתהתכלית החוק, מתקדמת לבחינת 

סבירות הפרשנות ומסתיימת בבחירת הפרשנות. פוגלמן התקשה לראות כיצד המונח "אדם" 
כולל גם גופה מבחינת משמעותו הלשונית הטבעית. הוא הצביע על סעיפים עונשיים אחרים 

המחוקק, הוא משתמש שכוללים התייחסות מפורשת למת, ללמדנו שכאשר לכך מתכוון 
במונחים אחרים, דוגמת "המת" או "גווייה". חרף הקושי הלשוני המשיך פוגלמן ובחן את 

למנוע פגיעה בביטחונו האישי של הפרט, בצנעתו, בפרטיותו תכלית האיסור: "
". מעשה מגונה ודאי פוגע בכבוד המת ונושא מטען ובאוטונומיית הרצון החופשי שלו

אלא שהמת אינו חווה את הפגיעה וההשפלה, משום שתודעתו נמוגה. חברתי מובהק, -אנטי
כבוד המת הוא בעל ערך חוקתי, אולם פרשנות נורמה פלילית ברוח חוקי היסוד אינה יכולה 
להתעלם מזכות הנאשם לחירות. הרצון להגן על כבוד המת אינו מתיישב עם מהלך פרשני 

מן הוסיף והדגיש כי בעבר התקיים בישראל המרחיב איסור פלילי ועם עקרון החוקיות. פוגל
איסור פלילי על ביזוי גופת המת בהקשר של פגיעה ברגשות דתיים. אולם בחלוף השנים 
השתנו הדברים, ולא נותר איסור על ביזוי של גופת המת אלא רק עבירה המוגבלת למעשים 

 172לפי סעיף המבוצעים במקומות קבורה או לוויה או במקום שנועד לשמירת גופת המת, 
לחוק העונשין, "כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה". פוגלמן סיכם כי עבירת 
המעשה המגונה בנוסחה הנוכחי אינה מגינה על המתים. אפילו היו המאזניים הפרשניים 

כא, אולם הם אינם מעוינים; אם ירצה, יוכל המחוקק 34היה מזכה לאור סעיף  –מעוינים 
הזיכוי מעבירת המעשה המגונה הוביל להפחתת העונש שניתן בגינה,  6לתקן את החוק.

  7כמובן. את הערעור על העונש שנגזר בגין עבירת הרצח דחה פוגלמן בקצרה.
השופטת ברון הצטרפה בפסקה יחידה למסקנתו של פוגלמן, הוקיעה את המקרה 

ה של הפגיעה המזוויע והצדיקה את התוצאה העונשית, בין היתר על רקע הנסיבה המחמיר
לא רק הפגיעה המינית אלא גם כריתת הראש. היא הצטרפה לאמירת פוגלמן שניתן  –במתה 

  8לתקן את החוק, ואף קראה לעשות כן ולהגן על כבוד המתים בחוק העונשין.
השופט מינץ הצטרף לחבריו והביע שאט נפש מהמעשים המתועבים והמגונים. הוא פנה 

אדם מת נקרא "מת" ולא "אדם", לפחות כך לעניין ביצוע  למשפט העברי ללמדנו כי גם בו
  9עבירה כלפי גופו.

פסק הדין של בית המשפט העליון הוא שלם, חד ומדויק ברובו. המהלך הפרשני 
הדוקטרינרי והנורמטיבי של השופט פוגלמן רחב, מעמיק ומאיר עיניים. הערות השופטת 

אמרי רותם את הדיון המשפטי המדויק ברון והשופט מינץ מעניינות ומעוררות מחשבה. מ
אשר נעשה בפסק הדין כדי לבחון אם ניתן, באמצעות הדין הקיים, להפליל פגיעות בגופה, 

 אובהמשך לכך, אם ראוי לעשות כן באמצעות יצירת עבירה חדשה. אפתח בפרק 

 
 .22–10' פס, שם  6
 .28–23' פס, שם  7
 .ברון השופטת של דינה פסק, שם  8
 .מינץ השופט של נודי לפסק 11–1' פס, שם  9
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בהתייחסות לשאלת התחולה של עבירת המעשה המגונה בגופה ואדגיש את נכונות מרביתו 
המהלך הפרשני בבית המשפט העליון, למול טעויות המהלך בבית המשפט המחוזי.  של

אמשיך לעבירת הרצח כפי שתוקנה לאחרונה ואבחן אם לאחר הרפורמה בעבירות  בבפרק 
ההמתה ויצירת העבירה החדשה של "רצח בנסיבות מחמירות" קיימת נפקות עונשית 

נן הגנה על ההליך המשפטי מתאימות אבחן אם עבירות שעניי גלפגיעות בגופה. בפרק 
אבחן נורמטיבית אם ראוי לכונן עבירה  דומספיקות להתייחס לפגיעות בגופה. בפרק 

שזיכוי  ואטעיםפלילית חדשה שתאסור פגיעה בגופות, ומהם גבולותיה הראויים. אסכם 
נאשם חרף מעשיו המכוערים, משום שאינם מהווים עבירה, הוא תוצאה כאובה, אך כזו 

  יכולה להניע מהלך חקיקתי שייטיב עם הציבור בעתיד.ש

  : מגוה מעשהבגופה כעבירת  פגיעה. א
  חוקתית ופרשות לשוית פרשות

האם ניתן לבצע מעשים מיניים בגופות? מתברר שניתן. האם ניתן לבצע עבירות מין 
חברתי -בגופות? הרעיון אינו מופרך מבחינה נורמטיבית, שהרי כפי שצוין, המטען האנטי

במעשים שכאלו, ודאי בנסיבות כאלו, הוא כבד. מנגד, הביצוע שאליו כיוונה המדינה ושזכה 
  10לתמיכת בית המשפט המחוזי הוא בעייתי ביותר.

הטיעון שלפיו "אדם" כולל גם גופה מנוגד ללשון הטבעית, כפי שכתב בצדק השופט 
בהקשרים מסוימים. המת  פוגלמן, ומתנגש בבחירות המחוקק להתייחס במפורש גם למתים

היה אדם, אך אינו אדם עוד, אף כאשר זכרו וכבודו עודם יקרים לנו. המונח "כבוד המת" 
אינו מעיד רק על ערך מוגן אלא גם על בידול ברור וחד, כבר בכותרת, של הערך הנדון. לו 

רים "כבוד המת" היה בבירור חלק מכבוד החי, ודאי היינו מסתפקים במונח "כבוד" ומוות
  על הלוואי. 

כא לחוק 34למעשה, סבורני שבית המשפט היה יכול וצריך להכריע כבר כאן. סעיף 
ניתן דין לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו, יוכרע העניין לפי הפירוש העונשין קובע: "

כאשר יש שתי פרשנויות  ."המקל ביותר עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית לפי אותו דין
אולם כאשר הפרשנות  11חוק, לפי תכליתו, יש לבחור בפרשנות המצמצמת.סבירות ל

הלשונית שמציעה התביעה אינה סבירה, אין צורך לגשת לתכלית האיסור ואף אין סמכות 
שיפוטית לעשות כן. נכונותו של בית המשפט לשקול פרשנות המנוגדת ללשון הטבעית 

ינה יכולה להוביל לעיוות הלשון , אתהא אשר תהאתכליתה של נורמה,  12אינה לזכותו.
 

 המשפט בבית ביותר כשולית נתפסה המגונה המעשה סוגיית כי להדגיש ראוי התמונה שלמות למען  10
 מדינת ישראל נ' פלוני 12-06-26603תפ"ח (מחוזי ב"ש)  ראוהשפיות. -אי סוגיית לעומת המחוזי

  ).10.1.2016(פורסם בנבו, 
  ).2003( 166, 165ג  עלי משפט בועז סנג'רו "פרשנות מרחיבה בפלילים?!"ראו   11
: לוי, שנהגה ברכב לוי אהובה של בענייןלנכונותו של בית המשפט לקבל את טיעון המדינה  השוו  12

("לא ינהג  1961–לתקנות התעבורה, התשכ"א 169 'תק לפיה, הועמדה לדין יכשלאוזנה צמודה אוזני
[...]"). בית המשפט לתעבורה הרשיע  תאדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניו

לוי נ' מדינת ישראל  4358/98"א) ת(ראו ע"פ (מחוזי  ערעורה את דחה המחוזי המשפט וביתאת לוי, 
פרשנות ב ודן ערעור רשות נתן, מפורסם בתקדים, העליון המשפט בית)). 8.4.1999(פורסם בנבו, 
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הברורה שלה, ובית המשפט עצמו אינו רשאי לשכתב את המסר הנורמטיבי באמצעות 
אומנם בית המשפט העליון לא עשה כן במקרה הנדון, בשונה מבית  13הפרשנות התכליתית.

המשפט המחוזי, אך גם לו סבר בית המשפט העליון כי מבחינה תכליתית קיימת תחולה 
  המעשה המגונה, לא היה בסמכותו לבחור בפירוש הסותר את לשון החוק. לעבירת

גם מבחינה דוקטרינרית קביעה שלפיה גופה עודנה אדם היא לכל הפחות מאתגרת. אם 
ניתן להחיל את עבירת המעשה המגונה כדי להגן על המת, מה באשר לעבירות אחרות? 

האם ניתן לבצע בו חבלה  14מתו?האם ניתן לתקוף את המת, למשל בהזזת גופתו ללא הסכ
 16האם ניתן לכלוא אותו לשווא, למשל בהשמתו בארון? 15חמורה, למשל בכריתת ראשו?

מרגע  17האם ניתן לפגוע בפרטיותו, למשל בצילומו ללא הסכמתו או בפרסום הצילום?
שנסכים למהלך פרשני מרחיב ומרחיק לכת של מונח בהקשר נתון נפתחת הדלת, שלא לומר 

עלינו להישמר מהאפשרות שחוש  18גם להקשרים שאינם בהכרח מקובלים עלינו. –נפרצת 
הצדק יסמא את חוש המשפט שלנו, משום שהשפה היא הגבול הראשי השומר על חירות 

  19הפרט ועל שלטון החוק, ודאי כך בהקשר הפלילי.
 עיוות הלשון והקושי הדוקטרינרי אינם הבעיות היחידות בטענת המדינה ובפסק הדין
המחוזי אלא גם התימוכין של הזכות החוקתית לכבוד המת. בהקשר זה היה השופט פוגלמן 
עדין מאוד בביקורתו כלפי בית המשפט המחוזי, אשר התמקד בזכויות החוקתיות של קורבן 
העבירה ולא שקל את זכויותיו החוקתיות של הנאשם. אולם המהלך של בית המשפט 

  ממש הופך את היוצרות החוקתיים.איזון; הוא המחוזי בעייתי הרבה יותר מחוסר 
נוחות, נושא הזכויות -במשפט הפלילי, אפילו שהדבר מעורר ברבים מאיתנו אי

החוקתיות העיקרי הוא הנאשם. במשפט הפלילי הדיוני לעיתים קיימים נושאי זכויות 
בירה, זכויות נפגעי ענוספים, אף שהם מוגבלים יותר, דוגמת נפגעי עבירה, כעולה מחוק 

 
אוסרת הצמדת שתי אוזניות לשתי האוזניים  רהלתקנות התעבו 169 'תק"אוזניות" ו"אוזניו".  התיבות

. מנגד, המדינה חזק הגנה טיעון שיצר מהעל הצמדת אוזנייה אחת לאוזן אחת,  במפורשואינה אוסרת 
 לכך בהמשך גרסה, שלפיו "יחיד" כולל "רבים" וההפך, ו1981–"אהתשמלחוק הפרשנות,  5 'הפנתה לס

"יחיד": אוזנייה אחת הצמודה לאוזן אחת. בית המשפט כוללת גם  הזאתנקיטת הלשון "רבים" בתקנה ש
"פ רע ראו( לוי של לזיכויה הובילה התכליתית הפרשנות ורק, המדינה של זה טיעון קיבל העליון

 להציע לשונית סביר לא, בעיניי. ))1999( 143–142, 140) 4(נגפ"ד  ישראל מדינת' נ לוי 3237/99
 להרחבה מקור לשמש יכול אינו הפרשנות וחוק, היחיד לשון את גם יכלול רבים בלשון המדבר שאיסור

 .העונשין דיני של
 ספר דנציגרמוסמך: עקרון חוקיות המנהל פוגש את המשפט הפלילי" -אסף הרדוף "דין פלילי בלתי ראו  13

389 ,405–406 )2019.( 
  .1977–"זהתשל, העונשין לחוק 379–378' סראו   14
  .329' ס, שם  15
  .377' ס, שם  16
  .1981–) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א4(2), 3(2 'ס, שם  17
לחוק העונשין והאיסור לצפות  118על תיקון  –אסף הרדוף "בשם הילד: שינויים בהרגלי ההפללה  ראו  18

"אינוס מרחוק או רחוק מאינוס? על  הרדוף אסף); 2015( 242–240, 209י  משפט מאזניבחומר תועבה" 
 74–73, 65יג  משפט עליית ועל דיני האונס, מטרתם וגבולותיהם" מחוקק אדיש, על תביעה יצירת

 ).הרדוף "אינוס מרחוק או רחוק מאינוס"(להלן:  )2016(
  .167' בעמ, 11"ש הסנג'רו, לעיל ראו   19
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המשפט הפלילי המהותי כמובן,  20, ואולי גם זכויותיהם של עדים אחרים.2001–התשס"א
אולם  21מעוצב כדי להגן על קורבנות מפני פגיעות מגוונות בזכויותיהם ובאינטרסים שלהם.

משום שרק  22מעת שנסתיים עיצובו, נושא הזכויות החוקתיות הרלוונטי בו הוא הנאשם,
תוצאת המהלך הפרשני של  23על הפרק עבור המדינה לפגוע בהן.זכויותיו שלו מוצבות 

גבולות העבירה ודאי חשובה לכולם: לנאשם, לקורבן ולציבור בכללותו, אולם מבחינת 
בהקשר החוקתי אין  24פגיעה ישירה במערך הזכויות החוקתיות הנאשם הוא מושא הדיון.

עלול להסב פגיעה רגשית קשה ברור יותר מ"מדינת ישראל נגד פלוני". אף שזיכוי הנאשם 
בנפגע העבירה, ולעיתים גם באחרים (דוגמת עד ראייה שנקבע שהוא שקרן ואפילו 

קשה לטעון כי פגיעה כזו היא ב"זכויותיהם", ולפיכך מוגבלת בחוקי היסוד.  25עבריין),
כל  –להבדיל, הרשעת הנאשם עלולה לפגוע במישרין בכבודו, בחירותו, בפרטיותו ובקניינו 

לא למותר להדגיש: נשיאת הנאשם בזכויות חוקתיות  26לו זכויות חוקתיות מפורשות.א
אשר עשויות להשליך על הרשעתו אין פירושה כי הזכויות הללו בלתי פגיעות, ורחוק מאוד 
מכך. הפגיעה עשויה להיות מוצדקת, לתכלית ראויה ומידתית, ואומנם זו ברירת המחדל 

אולם זו בדיוק הנקודה: תוכני המשפט הפלילי  27ותי.בנוגע לתוכני הדין הפלילי המה
אפילו אם מעשי הנאשם פגעו פגיעה  28המהותי כפופים לפסקת ההגבלה, ולו כעניין פרשני.

 
המכיר בשיקולי ענישה לקראת מודל  :היום שאחרי –רבנות׳ ודנה פוגץ' "׳מהפכת הק למשל ראו  20

); מיכל טמיר ודנה פוגץ' "'חוק טובות לנפגעי עבירה' 2004( 236–233, 229ד  קרית המשפט" ?פרטיים
) 2020-ב להתפרסם צפוי( משפט מעשיעל חוקתיות החסינות לפגיעה שלטונית בנפגעי עבירה"  –

bit.ly/35FJkUF ;עברה, הגעה לאמת והזכות להליך הוגן -"הגנה נגד הגינות: הגנת נפגעי הרדוף אסף
  ).2020-ב להתפרסם צפוי( כא וממשל משפטבראי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)" 

 Feinberg :(JOEL FEINBERG, THE MORAL LIMITS OF THE( פיינברג של המפורט הניתוח את ראו  21
CRIMINAL LAW: HARM TO OTHERS (1990).  

 Markus D. Dubber, Toward a Constitutional Law of Crime and Punishment, 55 HASTINGS ראו  22
L.J. 509, 546 (2004).  

  .ed. 2006) th1 (5 AWLRIMINAL CRINCIPLES OF P ,SHWORTHANDREW A ראו  23
 DOUGLAS HUSAK, OVERCRIMINALIZATION – THE LIMITS OF THE CRIMINAL LAW 92–100 ראו  24

(2008).  
צירינסקי נ' סגן  188/96); בג"ץ 1996.109.(פורסם בנבו,  צירינסקי נ' שרון 651/95) חי'ע"פ (מחוזי   25

 ).1998( 721) 3נב( פ"ד ,משפט השלום בחדרה השופט-נשיא בית
 הדר ;)2002( 562, 552–547, 541, 529) 5, פ"ד נו(ישראל דינתסילגדו נ' מ 4424/98ע"פ  ראו  26

נוסחת איזון על מידתיות ועל הרהורים על אשמה,  –רוזנברג "הסדר הטלת אחריות לעברה נגררת -דנציג
על משפט  –ספר דיויד וינר " סילגדו נ' מדינת ישראל 4424/98ניסוח דאונטולוגי בעקבות ע"פ  – אחרת

); אסף הרדוף 0920אילון, יורם רבין ויניב ואקי עורכים, -(דרור ארד 701–700, 683 פלילי ואתיקה
על גבולות המשפט הפלילי וגבולות פסקת ההגבלה"  –"פסקת ההפללה: טיעון חוקתי נגד הפללה 

 ).2012( 282–279, 243 מב משפטים
 מגמות עיון מחודש ביחס שבין דיני עונשין ומשפט חוקתי" –שי לביא "צדק מתקן בפלילים  השוו  27

אטינגר -שפירא קרן, לדרמן(אלי  550, 519–518, 511 ןלחוק העונשי 39לאחר עשור לתיקון  –בפלילים 
  ).2010, עורכיםלביא  שיו

יסוד: כבוד -יאנוס של זכויות האדם: קונסטיטוציונליזציה לאור חוק –יהודית קרפ "המשפט הפלילי  ראו  28
ן ברק "הקונסטיטוציונליזציה של מערכות ו); אהר1996( 120, 95–94, 64מב הפרקליט האדם וחירותו" 

, 5יג  מחקרי משפטהמשפט בעקבות חוקי היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי (המהותי והדיוני)" 
 –בפלילים  מגמותלחוק העונשין: דברי תגובה"  39"עשור לתיקון  קרמניצר); מרדכי 1996( 15–12
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לא את הפגיעה הזו  –בחייו, בגופו, בכבודו, בפרטיותו או בקניינו  –קשה באדם אחר 
פוגע: את החקיקה מגבילים חוקי היסוד כי אם את תגובת המדינה בדרכה לפגיעה ב

  הפלילית המהותית ואת אופן יישומה.
לציבור, כמו לרשות  29גם הנמקה המזכירה את "זכויות הציבור" בעייתית ביותר.

אין "זכויות". לרשויות יש "סמכויות", ואילו לציבור יש  –השופטת, למשטרה ולתביעה 
בקשת לפגוע "אינטרסים". לעומת זאת "זכויות" הן נחלת הפרט, והפרט שהמדינה מ

בזכויותיו במשפט הפלילי הוא הנאשם, כאמור. אף בשעה שאנו מעוניינים בתוצאה 
כמעט אין  30משפטית מסוימת אין לערוך לשם כך תמרון חוקתי אשר הופך את הדברים.

אכן זו המציאות  31חולק שניתן לפרש חקיקה פלילית מהותית בהרחבה לצורך הרשעה.
והן בהקשרים של משפט פלילי  32שר לפירוש איסוריםבשטח בהקשרים רבים מאוד, הן בא

   34אולם זאת בלי קשר לחוקי היסוד. 33דיוני וראייתי.
 –הנפת הדגל של חוקי היסוד כדי להצדיק באמצעותם הרחבה של עבירה פלילית 

היא מהלך  –הרחבה אשר פירושה הישיר הוא פגיעה מדינתית בזכויותיו של הנאשם 
חרף  35כמעט שלא השפיעו על שדה המשפט הפלילי המהותימקומם. אומנם חוקי היסוד 

אמירות שיפוטיות שלפיהן לדרישה שהנורמה הפלילית תהיה ברורה יש גוון חוקתי, במובן 
שום איסור לא נפסל בישראל בגין  36קיומה עלול להוביל לביטול האיסור הפלילי,-שאי

זיכויים פרשניים  38ליון.ומעטים זכו לדיון חוקתי אמיתי בבית המשפט הע 37חוקי היסוד,
 

 שיואטינגר -שפירא קרן, לדרמן(אלי  627–626, 624, 622, 609 לחוק העונשין 39לאחר עשור לתיקון 
 ).2010, עורכיםלביא 

 ).1995( 645, 620, 589) 4פ"ד מט( ,ישראל דינתגנימאת נ' מ 2316/95דנ"פ  ראו  29
 מחקרישל בית המשפט העליון בהכרעות ערכיות"  מתודולוגיהמיכאל בירנהק "הנדסה חוקתית: ה ראו  30

  ).2003( 612–605, 591 יטמשפט 
, בנבו(פורסם  ביניש הנשיאה נה שלדילפסק  25–9' ספ, מדינת ישראל נ' כהן 10987/07דנ"פ  ראו  31

2.3.2009.(  
" אסף הרדוף "חומר מחשב, חומר למחשבה: מבט תכליתי באיסור החדירה לחומר מחשב ראו למשל  32

); אסף הרדוף 2017(אלון הראל עורך,  651 כשלים ואתגרים –משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל 
 ).2018( 33 כא משפט ועסקיםשל איסורי ההימורים לבין גופם"  "יותר מזל משכל: הפער בין תכליתם

 משפטנוחה: פסילת ראיות בגין אופן השגתן"  לאקביל, אמת -ראו למשל אסף הרדוף "רעיון בלתי  33
 .)2019( 164–147, 141כ  וממשל

כא לחוק 34אסף הרדוף "פרשנות תכליתית או מצמצמת, או שמא תכליתית ומצמצמת? סעיף  ראו  34
 ).2020-ב להתפרסם צפוי( גרוניס ספרונשין ועמימותן של הלשון, התכלית והפגיעה" הע

 .510–509 'בעמ, 22"ש ה, לעיל Dubber , ראואמריקני בהקשר גם דומה טיעוןל  35
 פורסם'יה (פרוקצ השופטת לנה שדילפסק  20, פס' העורף ואנונו נ' אלוף פיקוד 6358/05בג"ץ ראו   36

 ).12.1.2006בנבו, 
 8424/01בג"ץ  . ראואך בהמלצת בית המשפט נמחקה העתירה ,הנדלמן עתר לבית המשפט העליון  37

טיעון חוקתי נגד האיסור על ייצוג  העלההנדלמן ). 30.9.2002(פורסם בנבו,  הנדלמן נ' נציב מס הכנסה
בבית משפט  80, "והתשנס"ח , [נוסח חדש] ת מס הכנסהתיקון פקוד לחוק 1ב236 ס'שלא כדין לפי 

ופסל את הסעיף בקביעה שפגיעתו בחופש העיסוק אינה  ההגנההשלום. השופט רוזן קיבל את טענת 
ישראל נ'  דינתמ 4696/01ת"א)  שלוםת"פ ( . ראועומדת אף באחד ממבחני המשנה של מבחן המידתיות

לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על  42 ס'המחוקק את  ביטליון עד לד). 14.4.2003(פורסם בנבו,  הנדלמן
להניח, הייתה קביעת השופט רוזן נהפכת בבית המשפט  סבירכן,  אלמלא. 2005–"ההתשסידי יועצי מס, 

שמוטב היה לנהוג איפוק שיפוטי ולפרש  צויןאגב של כותבת פסק הדין בהרכב תלתא  באמרתהמחוזי. 
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גם בענייננו הזיכוי הזכיר  39אשר הזכירו את חוקי היסוד לא בהכרח התבססו על חוקי היסוד.
את חוק היסוד, אך בשום אופן לא נבע ממנו. דומה כי האזכור החוקתי בבית המשפט 
העליון נבע אך ורק מן האזכור השגוי בבית המשפט המחוזי, אשר הצריך התייחסות 

של השגיאה המשפטית. ניתן לשער כי השפעתם הדלה של חוקי היסוד על המשפט  והבהרה
הפלילי המהותי נובעת מכך ששופטים מזדהים עם אינטרס הציבור הרבה יותר מכפי שהם 
מודאגים מזכויות הנאשם, בעיקר כשהנאשם עשה מעשים מכוערים ופוגעניים (כמו 

וקתי, דווקא אליו, כדי להצדיק הרשעה אולם מכאן ועד פנייה אל המשפט הח 40בענייננו).
  פלילית הדרך אינה רק רחוקה אלא היא פשוט בלתי אפשרית. 

אקנח את הפרק בהערה באשר לעבירת המעשה המגונה. התחככות באיבר מינה של 
אם הדבר כרוך אף  41אישה (חיה) ללא הסכמתה עשויה לגבש אפילו את עבירת האונס,

ובר בעבירה מובהקת וחמורה של מעשה מגונה. לכל הפחות מד 42בחדירה מצומצמת.
בענייננו הקושי היחיד בהחלת העבירה היה המונח "באדם". בית המשפט קרא למחוקק 
לשקול לתקן את העבירה הזו או את החוק בכללותו ולהפליל פעולות מהסוג האמור. אף 

בעייתי מטבע , ראוי להדגיש שני צדדים של גשקריאה כאמור מתבקשת, ואדון בה בפרק 
   קשור.

הצד האחד הוא שעבירת המעשה המגונה היא עבירה בעייתית ביותר מבחינת נוסחה, 
היקפה ועקיבותה, וארחיק לכת ואכתוב שהיא אחת העבירות הבעייתיות ביותר בחוק 
העונשין, ודאי בקרב העבירות שנאכפות ומובילות לכליאה. בתמצית התמצית אציין כי 

בירות, שהוא גם הרכיב העובדתי המרכזי בהן, מוגדר בהישען הרכיב ההתנהגותי היחיד בע
על יסוד נפשי סובייקטיבי, הגדרה שלפיה כל מעשה שאדם עושה כדי להפיק גירוי, סיפוק 
או ביזוי מיניים ייחשב מעשה מגונה, ובכלל זה מעשים שאינם אסורים אפילו לפי חקיקה 

אוסר על הצעות ועל  1998–נ"חקלה יותר. לדוגמה, החוק למניעת הטרדה מינית, התש
התייחסויות מיניות שמופנות לאדם אחר שהראה למטריד שהוא אינו מעוניין. אף שנובע 

 
 17' פס, ישראל דינתהנדלמן נ' מ 70597/04ת"א)  מחוזיע"פ ( . ראוטלולב ולאאת הסעיף פירוש מצמצם 

 ).1.12.2005של השופטת שיצר (פורסם בנבו,  דינהלפסק 
באריכות  גרוניסבדיונים החוקתיים, בפער גדול מהבא בתור, הוא פסק הדין אשר בו דחה השופט  הבולט  38

תשעים הכדורים  4436/02עע"מ  . ראוימוריםקריאת תיגר חוקתית נגד ההסדר הפלילי הישראלי בנושא ה
נדחה בבית המשפט  2020בפברואר  ).2004( 782) 3, פ"ד נח(נ' עיריית חיפה, המחלקה לרישוי עסקים

נ' מדינת  מושיא 8182/18רע"פ  בילה להרשעת פושטי יד בכותל. ראוהעליון טיעון חוקתי נגד תקנה שהו
  ).18.2.2020(פורסם בנבו,  ישראל

  .)24.8.2015(פורסם בנבו,  טמטאווי נ' מדינת ישראל 6026/11ע"פ  משללראו   39
חקיקתי ואקטיביזם  פסיביזםחסר: על -יתר וחירות-חקיקה, משפט-אסף הרדוף "אי ראו  40

(להלן:  )2019( 81–71, 55 יב משפט מאזנימשפט" ה-שיפוטי, גבולות המשפט וגבולות אי-ליטיגטורי
 ").חסר-רותיתר וחי-חקיקה, משפט-הרדוף "אי

עבירות מין בישראל עודן מגדריות ואינן נוקטות לשון "אדם" אלא לשון "אישה": עבירת האינוס  שתי  41
עלה  א בפרק. לחוק העונשין 346 בסעיף בהסכמה האסורה הבעילה ועבירתלחוק העונשין  345בסעיף 

ניתן להציע כי לזה ה כי גופה אינה עוד "אדם", כאשר המונח "אדם" עולה גם בהקשרים אחרים. בדומ
  גופה אינה עוד "אישה", וכי "אישה" היא אישה חיה.

 Megan Lutz-Priefert, A Call for a More Permanent International Definition of Rape, 6 ראו  42
CREIGHTON INT’L & COMP. L.J. 85, 97–98 (2015).  
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מכך כי הצעה והתייחסות מינית ראשונה היא מותרת ואינה נחשבת הטרדה מינית, היא 
עשויה להיחשב מעשה מגונה, עבירה חמורה יותר, משום ששומע ההצעה או ההתייחסות 

הסכמתו לשמוע כאמור. בעיות נוספות קיימות בשפע: מדרג החומרה העוסק  לא נתן
במופעים השונים של העבירה אינו עקיב; הכותרת של אחת משתי העבירות של המעשה 
המגונה, "מעשה מגונה בפומבי", סותרת את מרבית תוכנה; ההגנה על קטינים אינה עקיבה; 

ה, מעשה מגונה באדם ומעשה מגונה בפני ההבחנה בין שתי התצורות הבסיסיות של העביר
  אדם, אינה עקיבה ועוד. 

הצד האחר של המטבע הבעייתי הוא כי חרף הליקויים היסודיים המגוונים והעשירים 
ביקורת שיפוטית הקוראת לתיקון העבירה כמעט לא נשמעה על הליקויים האמורים, שרובם 

השכמה למחוקק הן דבר רצוי  קריאות 43לרעת הפרט הנאשם ולטובת האינטרס הציבורי.
בעיניי לא רק במקרה הנדיר שבית המשפט מזכה אדם שביצע מעשים מכוערים משום 

הן רצויות גם כאשר החוק רחב שהחוק אינו מתאים להגן על האינטרס הציבורי כבענייננו. 
ועמום ביותר ומאפשר להרשיע בביצוע מעשים מכוערים, לרבות כאלו שהמחוקק לא העלה 

פעולה שאין בינה ובין  44דוגמת החלת העבירה על תקשורת זימה מקוונת וטלפונית, בדעתו,
התחככות לא מוסכמת באיבר מינו של אדם דמיון נורמטיבי ממשי, המצדיק את ההתייחסות 

  המשפטית כלפיהן באותה מסגרת משפטית.

  כרצח בסיבות מחמירות רצחבגופה לאחר  פגיעה  .ב

עבירת המעשה המגונה כאשר מעשה מגונה מבוצע בגופה. ראינו כי לא ניתן להחיל את 
אולם כאשר המעשה מבוצע בידי הרוצח, כמו במקרה דנן, האם יש לכך נפקות משפטית? 
במילים אחרות, האם ניתן להחמיר בעונשו של רוצח שביזה מינית את גופת קורבן הרצח 

  שלו, השחית את הגופה או פגע בה באופן אחר?
התשובה הכללית "לאו" כמעט מוחלט. עבירת הרצח בישראל, עד לאחרונה הייתה 

העבירה הייתה קשיחה בעונש וחייבה את  45במשך שנים רבות מאוד, לא השתנתה מהותית.
בית המשפט להטיל עונש של מאסר עולם חובה, קרי מאסר עד מותו של האסיר, או לחלופין 

שאפשרו לבית המשפט  עד שעונשו ייקצב או שישוחרר בהסדר מיוחד. מעטים המקרים
ודוגמת  46)2019א לחוק העונשין (כנוסחו עד 300לחרוג מעונש זה כלפי מטה, דוגמת סעיף 

כך גם המקרה  1971.47–חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א(ב) ל25סעיף 
  שפיות.-של פלוני עצמו, בגין הקביעה השיפוטית שהיה כפסע בינו ובין תחולת הסייג של אי

 
 ).2020-ב להתפרסם צפוי( םודברי דיןאסף הרדוף "מעשה מגונה במשפט הפלילי"  ראו  43
  .)30.5.2011(פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' לינג 41544-04-10ת"פ (שלום ראשל"צ)   44
" 'תחילה-שחר "כוונת המחוקק ב'כוונה יורם , ראובישראל הרצח עבירת של החקיקתית להיסטוריה  45

 ).1982( 211–206, 204 ב משפט מחקרי
 .74, ס"ח התשע"ט 1977–א לחוק העונשין, התשל"ז300 'ראו ס  46
 , ראועולם ממאסר מאוד רחוקים אשר מאסר עונשי והטלת ברצח קטינים להרשעת מפורסמת דוגמהל  47

 ).1997( 388) 3, פ"ד נא(פלונים נ' מדינת ישראל 2796/95ע"פ 
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היה כי כל החיים שווים אותו  2019מסר הכללי אשר השתמע מחוק העונשין עד שנת ה
דבר, כלומר בעלי אותו ערך, ולפיכך גם כל מעשי הרצח שווים אותו דבר, כלומר מובילים 

יישלח בכוונת  –לאותה תגובה משפטית עונשית חמורה. השולל חיים מאחר בכוונת מכוון 
וואת החיים הזו שלחה מסר ערכי יפה, שלפיו כל החיים מכוון למאסר עד סוף החיים. מש

שווי ערך, לפחות החיים האנושיים, וכך גם כל השלילות המכוונות שלהם. מסר זה, סבורני, 
, אשר לפחות לעיתים מתעניינת מאוד בזהות של הקוטל, השלטתרחוק מהתפיסה הציבורית 

אף במה שנעשה לאחריה, בזהות של הנקטל, במערכת היחסים שלהם, באופן הקטילה ו
ומבדילה בין רצח לרצח. המימרה "רצח הוא רצח" שיקפה אמת משפטית אף שלא שיקפה 
אמת חברתית אלא דווקא באה לסתור אותה; משום שבחברה לא כל החיים הם שווי ערך 

אפילו בית המשפט העליון הזכיר בעבר כי  48ולא כל קטל מכוון של חיים הוא שווה חומרה.
  49ונות להבחנה בין רצח לרצח.קיימים יתר

אומנם משוואת החיים המשפטית השתנתה לאחרונה. לאחר שנים של דיונים התקבלה 
בכנסת הרפורמה בעבירות ההמתה, או מדויק יותר, הרפורמה בעבירות  2019בינואר 

 2019ביולי  50ההמתה החמורות (העבירה של גרימת מוות ברשלנות נותרה כשהייתה).
תוקפה. אף שברור כי לרפורמה זו אין נפקות לעניינו של פלוני, שביצע נכנסה הרפורמה ל

וממילא משפטו כבר תם, ראוי לבחון אם יש לה השלכה  2012את מעשיו המכוערים בשנת 
אפשרית עבור אחרים. אם כיום אדם ממית אדם אחר ומבצע בגופתו מעשים פוגעניים, האם 

  יש לכך נפקות לעניין העונש?
עבירת הרצח השתנתה, הסתעפה מאוד והתרחבה, בהבחינה בין  ברפורמה החדשה

"רצח" לבין "רצח בנסיבות מחמירות"; עבירת ההריגה בוטלה, ובמקומה חלה עבירת הרצח 
במקרים קלים יותר חלה העבירה של "המתה בנסיבות של אחריות  ואלובמקרים מסוימים, 

וחומר הם רצח לאחר הדין  מופחתת". מעשיו של פלוני הם רצח לפי הדין הישן, ומקל
החדש, אשר בו עבירת הרצח התרחבה לכלול גם המתה באדישות ובכוונה. האם ביזויה 
המיני של גופה הופך "רצח" ל"רצח בנסיבות מחמירות"? מבחינה חברתית אינטואיטיבית 
רבים ודאי ישיבו בחיוב, ולא בכדי גינו השופטים בחריפות את מעשיו של פלוני, והשופטת 

ן אף ציינה שמדובר בנסיבה המחמירה את מעשיו. גם בשיטות משפט אחרות עשויה ברו
אולם בישראל מבט בחוק החדש של  51להיות נפקות של נסיבה מחמירה בעבירת ההמתה.

  עבירת הרצח חושף מסקנה שלילית.

 
"קוטלו של אויבנו הוא בננו: פערי הרזולוציה בין המשפט הפלילי והחברה, בין חיים  אסף הרדוף ראו  48

 ).2020-ב להתפרסם צפויטו ( משפט עליומוות ובין קרבן לעבריין" 
, בנבו(פורסם  מלצר(כתוארו אז) , פסק דינו של השופט ישראל מדינת' נ אוחיון 2760/14"פ ע ראו  49

7.10.2015.( 
: הצוות 2011רות ההמתה בשנת יהגיש את המלצותיו בנושא תיקון עב קרמניצרבראשות פרופ'  צוות  50

קיבלה הכנסת  2019). רק בינואר 2011(וחשבון  דיןהמשפטים  משרדסודות עבירת ההמתה לבחינת י
; 232–230, 2779, ס"ח 2019–), התשע"ט137 מס' תיקוןחוק העונשין (רות ההמתה, ירפורמה בעב

 . 166, 972, ה"ח 2015–) (עבירות המתה), התשע"ו124הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 
 ”Laurel L. Cleek, The Constitutionality of the “Heinous, Atrocious, or Cruel למשל ראו  51

Aggravating Circumstance in Death Penalty Cases and its Interpretation by Tennessee Courts, 
31 U. MEM. L. REV. 939, 956, 969–971 (2001).  



    על הפללת הפגיעה בגופההרצחת וגם ביזית? כבוד המת והפללת החי:   פ"תש על אתר טו משפטים

11  

א לחוק העונשין קובע בנוסחו החדש כמה וכמה מקרים שהופכים רצח לרצח 301סעיף 
רות. עם אלו ניתן למנות תכנון מוקדם לרצח; מניעים מסוימים לרצח, דוגמת בנסיבות מחמי

הקלת ביצוע עבירה חמורה אחרת, רצון לפגוע בעד בהליך פלילי, רצח ממניע גזענות או כדי 
התעללות שיטתית או מתמשכת בו, גופנית או להטיל מורא על ציבור; רצח בן זוג לאחר 

מי שמחמת גילו, מחלתו או א בחוק ("368בסעיף רצח של חסר ישע, כהגדרתו  נפשית;
מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי 

"); רצח שהוא מעשה טרור או במסגרת ארגון פשיעה; רצח מחייתו, לבריאותו או לשלומו
  באכזריות מיוחדת או בתוך כדי התעללות בקורבן.

ה משותף ברור לכל מקרי הרצח שלעיל, וניתן לדמיין מקרים נוספים קשה למצוא מכנ
של רצח בנסיבות מחמירות שלא זכו להיכנס לרשימה. לדוגמה, לצד רצח של חסר ישע לא 
נכנס לרשימה רצח של חסר אונים, דוגמת פצוע חסר הכרה; לצד רצח בידי בן זוג מתעלל 

שותף או לא, האם פגיעה בגופה, דוגמת לא נכנס רצח בידי הורה מתעלל, וכדומה. מכנה מ
ביצוע מעשה מגונה בה, נכנסת לאחד המקרים שלעיל? מרבית המקרים ברשימה אינם 

המעשה נעשה באכזריות : ")7(בבירור. היחיד שלכאורה קרוב הוא סעיף קטן  מתאימים
 ". אולם גם הוא אינו נראה מתאים.מיוחדת, או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן

המונחים "אכזריות" ו"התעללות" נושאים פוטנציאל לפרשנות מרחיבה. הם אורח נדיר 
יסודות מגדירים בעבירה הרחבה היחידה שמגינה על  שהםומעניין  52למדי בחוק העונשין,

(א) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי 2בעלי חיים מפגיעה אנושית, כעולה מסעיף 
לו עשויים להפוך מפתח מהותי להבחנה בין רצח לרצח, מונחים א 1994.53–חיים), התשנ"ד

כלומר בין רצח "סתם" לבין "רצח בנסיבות מחמירות", מבחינת מרכיבים שונים ברצח, 
דוגמת כלי הרצח, משך האירוע וכדומה. המשטרה והתביעה בשלב ראשון, ובתי משפט 

"במיוחד" לעומת  בשלב השני, יצטרכו להתחיל להרהר ולהכריע אם רצח בסכין הוא אכזרי
רצח באקדח, אם רצח בחנק אכזרי במיוחד לעומת רצח בהרעלה ועוד כהנה וכהנה שאלות. 
עד כה סוגיות אלו ואחרות שימשו אך ורק נרטיב משטרתי, תביעתי ושיפוטי (וכמובן 
תקשורתי וחברתי). אולם מחר אפשר שישמשו להבחנה בין עבירת ההמתה החמורה מכול, 

רות, לבין עבירה שעונשה קל יותר, לעיתים הרבה יותר, הרצח הרגיל, רצח בנסיבות מחמי
ובשמו המשפטי, שם שנצטרך להתרגל לכך שאינו משקף עוד את עבירת ההמתה החמורה 

הרצח. בדומה לזה נצטרך לבחון ולהכריע אם דברים שנאמרו ופעולות שנעשו  –מכול 
מתוך ההנחה הלא מובנת  במהלך הרצח הם בבחינת "אכזריות מיוחדת" ו"התעללות",

  מאליה, כי עצם הרצח אינו התעללות ואינו אכזריות מיוחדת.
האתגר המשפטי הזה רק בראשיתו, והדרך עוד ארוכה ביותר. אולם נראה לי כבר כעת כי 
מבחינת החוק הקיים מעשים מכוערים מהסוג שביצע פלוני אינם הופכים רצח לרצח 

נפתח במילים "המעשה נעשה". המילה "המעשה"  בנסיבות מחמירות. הסעיף הקטן שלעיל

 
טין ובחסר בק מינית או נפשית, גופנית ותהתעלל מעשה שאוסר( לחוק העונשין ג368 ס' :נדיר חריג  52

, פ''ד פלונית נ' מדינת ישראל 4596/98ראו ע"פ  ,כזה נדיר למופע. נדירות תיםילע פורש זה סעיף ).ישע
 .)2000( 198–192, 173–167, 145) 1נד(

ם" עונג האדלצער בעלי חיים  ביןראו אסף הרדוף "'התעללות ראויה'?  ,המונחים ופרשנות העבירה על  53
 ).2017( 141 י ודברים דין
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חברתי הוא -מתייחסת בוודאי למעשה הרצח, קרי מעשה ההמתה. אולם אף שהאירוע האנטי
בבירור בגין פעולות מכוערות לאחר ההמתה, ההמתה עצמה אינה  שלילי ופוגעני יותר

ום אכזרית או מתעללת יותר מפאת הדברים שנעשים בגופת הנרצח לאחר ההמתה מש
שההמתה, פשוטה כלשונה, מסתיימת במיתה. אם בתוך כדי ההמתה התוקף מאיים לפגוע 
בגופת הנרצח, ניתן להציע כי הטלת האימה הזו, העודפת על הטלת האימה אשר ממילא 

היא אכזרית במיוחד. אולם הפעולות שנעשות לאחר הרצח  54קיימת במהלך ביצוע המתה,
. אדרבה, איום כאמור, מלבד גיבושו את עבירת אינן נראות כמשליכות על הרצח עצמו

לחוק העונשין עשוי להפוך את הרצח לאכזרי יותר גם אם האיום לא  192האיומים בסעיף 
מומש כלל, משום שמוקד הנסיבה המחמירה הזו הוא חוויית הנרצח, וחוויה זו מסתיימת 

והרצון בתגובה  במותו. הרוע והכיעור המופגנים לאחר מכן אינם עוד חוויית הקורבן,
משפטית מתקשר לערך נבדל. לעומת זאת סעיף המשנה שלעיל בא לכאורה להגן על חיי 
אדם מפני פוגענות יתרה אפילו בעת נטילתם, ולא להגן על גופת אדם מפני שימוש, ניצול 

  55והחפצה.
בהקשרים מסוימים ניתן להעלות על הדעת פגיעות בגופה שמטרתן להטיל אימה על 

. 5לנרצח או שפעל בדומה לפעולת הנרצח, מה שעשוי להתאים לסעיף קטן אדם הקרוב 
למשל כריתת ראש ושליחתו לאחר יכולה בהחלט ללמד על רצח "במטרה להטיל מורא על 
ציבור", וכך גם פעולות אחרות הפוגעות בגופה כדי לייצר מסר חברתי. אולם במקרים רבים 

  .פלונייין של פגיעה בגופות אין לכך נפקות, לרבות בענ
כלומר, גם לרוצחים שפלים דוגמת פלוני אשר יבצעו רצח ומעשה מגונה או משחית 

, המשפט הישראלי אינו שולח מסר כללי של נפקות משפטית 2019בגופה לאחר יולי 
למעשה המגונה. נפקות למעשה המגונה עשויה להיגזר רק בתוך עבירת הרצח, עבירה 

ול דעת רחב יותר באשר לעונש שיש להטיל בגינה, שלאחר הרפורמה יש לבית המשפט שיק
א. לחוק העונשין. סביר מאוד להניח כי מעשה מגונה כאמור, וכמוהו גם 311כעולה מסעיף 

השחתות גופה דוגמת כריתת ראש, ידחפו את בתי המשפט להחמיר בענישה ולהתקרב לעבר 
של שיקול הדעת הרף העליון האפשרי עבור רצח, גם ללא הרשעה מצטברת. זו מהותו 

  הענישתי: להבחין בין מקרים שונים לאותה עבירה, על רקע הנסיבות לחומרה ולקולה.
אם כן, מעשים קשים של רוצח בגופת הנרצח אינם מובילים אותנו מושגית לעבירה 
חמורה יותר. כמובן, כאשר המעשים אינם מבוצעים בידי הרוצח, איננו יכולים להטיל 

צע בלי כתובת משפטית מתאימה אשר מפלילה את מעשיו, בלי סנקצייה עונשית על המב
מסגרת אשר תאפשר לתביעה להאשים ולבית המשפט לשפוט, ולו כדי להביע סלידה. האם 

  קיימת מסגרת מפלילה אחרת בחוק העונשין?

 
 ).6.10.2016(פורסם בנבו,  פלוני נ' מדינת ישראל 2741/14למשל ע"פ  ראו במהלכו הרצח אימת לתיאור  54
 סטודנטית. גופותיהם של ניצול מונע אינו חיים בבעלי התעללות על האיסור, מזה ובשונהלזה  בדומה  55

 טענה חיים בעלי בגופות מניסויים להימנע וביקשה וטרינריה ללמוד שתכננה חיים בעלי חובבת
 על שהאיסור בקביעה נדחתה זו טענתה. חיים בעלי על נהיהמג לחקיקה מנוגדים הללו שהניסויים
ברודצקי נ' האוניברסיטה  464-04-08) מר'ה"פ (מחוזי . ראו חיים בעודם חיים בעלי על רק חל התעללות

  .)28.4.2009(פורסם בנבו,  העברית בירושלים
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  המשפטיההליך  בתקיותכפגיעה  בגופה פגיעה  .ג

דרגה בנוגע לעבירת ההמתה, אף שפגיעות בגופה לאחר רציחתה אינן מביאות לעליית מ
פגיעות פגיעות מסוימות בגופה עשויות להיחשב עבירה פלילית נפרדת, לפי הפרק שעניינו "

לחוק העונשין, "השמדת ראיה", מאפשר להטיל חמש  242". סעיף בסדרי השלטון והמשפט
לחוק העונשין, "שיבוש  244שנות מאסר על מי שמשמיד ראיה פוטנציאלית, ואילו סעיף 

מהלכי משפט", מאפשר להטיל שלוש שנות מאסר על מי שפועל כדי למנוע או להכשיל 
הליך שיפוטי או להביא לעיוות דין. השמדת גופה או העלמתה עשויות בהחלט להיכנס 

נדון ערעורם של שני קטינים שהורשעו ברצח קטין שהם  2016למסגרות אלו. למשל בשנת 
והצתתה הובילו צמיגים נחת גופתו מעל אסופת בו באמצעות דקירותיו למוות. ה קינאו

עם זאת עולה כי  56.להאשמתם ולהרשעתם גם בהשמדת ראיה ובשיבוש מהלכי משפט
  העבירות האמורות אינן מספקות מסגרת מפלילה שלמה, מדויקת ו"חיה" לפגיעה בגופה.

. פלוניראשית, ברור שבהקשרים מסוימים המסגרת האמורה צרה מדי, דוגמת פרשת 
יעה מינית בגופה, בין שהיא מבטאת שנאה, כעס ובוז, ובין שמבטאת סטיית מין, אינה פג

מעלימה את הגופה ואינה משמידה אותה. אפילו ביתור גופה, כשלעצמו, אינו יכול להיחשב 
השמדת ראיה או שיבוש מהלכי משפט, בשונה מהפעולות שנעשות לאחר הביתור. מלבד 

ביותר של גופות שאינה באה כדי לפגוע בהליך משפטי זאת, תיתכן אפילו השחתה חמורה 
אפשרי אלא נובעת מגל שנאה, כעס ונקמה. למשל בפרשת הלינץ' ברמאללה, לאחר הרצח 
האכזרי שביצע המון אדם בשני חיילי מילואים שנכנסו בשוגג לרמאללה, ביצעו ההמונים 

נו, הנאשם לא הורשע גם בעניינ 57פגיעות קשות בגופות הנרצחים, חלקן לעיני המצלמות.
בשיבוש מהלכי משפט, לאחר שנקבע שכוונתו הייתה לפגוע בנרצחת ולא בהליך המשפטי. 
במובן זה, המענה המשפטי שמספקות העבירות העוסקות בתקינות ההליך המשפטי הוא צר 

  58מדי.
שנית, ובהמשך לכך, אף כאשר מטרתה להקשות על הגשמת הדין, אפילו כאשר 

גע היא משפטית ראייתית, ואפילו אם תכלית החקיקה שהוזכרה לעיל המוטיבציה של הפו
מכוונת למוטיבציה זו, העבירות הללו אינן מספיקות. המתקפה הנורמטיבית המשתקפת 
מפגיעה בגופה אינה מתוארת במדויק בעבירות של השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט, 

ומנם הרשעה בשיבוש מהלכי ולא ניתן למצותה ב"הערמת קשיים על ההליך המשפטי". א
ואינה מספקת  59משפט במצבים כאלו מתבקשת, אך היא מגמדת את החומרה שבמעשים

 
  .54"ש ה, לעיל פלוני 2741/14ע"פ  ראו  56
(פורסם  צאלחה נ' התובע הצבאי 2770/04איו"ש)  ערעורים( 'עראו  ,זו בפרשה בגופות ההתעללות על  57

 .)26.7.2006בנבו, 
 לאישומים בעיקר התביעה נהכיוו, ארוכות שנים לאורך רבים נאשמים שכללה, ברמאללה' הלינץ בפרשת  58

 בביטחון"פגיעה  שלהעמומה והרחבה  הצבאית בעבירה לדין העמידה תיםילע אך, בכוונה מוות בגרימת
(פורסם בנבו,  חמודה נ' התובע הצבאי 1198/04איו"ש) ערעורים ( 'ע ראו. בגופות הפגיעות בגין" האזור

 ).19.7.2012(פורסם בנבו,  עה הצבאיתראדי נ' התבי 2731/10איו"ש) ערעורים ( '); ע7.7.2004
יט לפסק דינו –, פס' ד, יד325) 2סג( פ"ד ,אבו רחמה נ' הפרקליט הצבאי הראשי 7195/08בג"ץ  השוו  59

  .)2009רובינשטיין ( (כתוארו אז) של השופט
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לחוק העונשין רחב  242נוסחו של סעיף  60מענה נורמטיבי ראוי לזילות הקשה כלפי המת.
היודע כי מספיק בשביל לכלול השמדת גופות, אך הוא עוסק גם בדברים קלים בהרבה: "

או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לראיה בהליך שיפוטי, והוא, ספר, תעודה 
במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי, והכל בכוונה 

". האם ניתן באמת להשוות מאסר חמש שנים –למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו 
תי ניתן לקריאה לבין שרפת גופתו של נרצח נורמטיבית בין פעולה אשר הופכת ספר לבל

לאחר רצח? כמו שפיכת דיו על נייר כתוב, גם שרפת הגופה יכולה להתבצע כדי להעלים 
ראיות, אך לעומת שפיכת הדיו הפוגענות שבשרפת הגופה אינה מתמצה בהעלמת ראיות. 

, 244של סעיף  בדומה לזה, לא ניתן להשוות ערכית בין "סיכול הזמנתו של עד", לפי לשונו
ולא הרי השמדת  61לבין השלכת גופה לזבל. לא הרי הסתרת גופה כהרי הסתרת כלי ירייה,

בדומה לזה, רצח אדם הוא נפרד נורמטיבית מהעלמת גופתו גם  62גופה כהרי השמדת סכין.
כאשר ההעלמה אינה כרוכה בביתור. אפילו העלמת גופה באמצעות קבורתה היא דבר 

נה אוהבי הנרצח אינם זוכים לקבור את גופת יקירם ולפקוד אותה; פוגעני, משום שבגי
העלמת הגופה מחייהם עלולה לפגוע ביכולתם לסגור פרק ולהמשיך בחייהם. גם אם נמצאת 
גופה שנקברה, נדרשת הוצאה מהקבר, תהליך רגשי קשה כשלעצמו. בדומה לזה, חטיפת 

נעת מהמשפחה את האפשרות השבתה למשפחתו של המת במסגרת לוחמה מו-גופה או אי
לגופה יש ערך נורמטיבי עצמאי,  63לקבורה, ועימה גם את סגירת הפרק של בנם אהובם.

. הפעולות הנעשות בגופה נפרדות  64הנבדל מהערך הראייתי, נבדל ממנו ורב ממנו
נורמטיבית מפעולת ההמתה, מצד אחד, ומפעולת השיבוש, מצד אחר, וראויות ליחס 

 65משפטי נפרד.
ית, יש להדגיש כי מסגרת של תקינות ההליך לעיתים אינה מגינה על גופה מפני שליש

פולשנות אלא דווקא דוחפת לכיוון הפולשנות. לעומת פגיעה בגופה שמטרתה לעצור הליכי 
משפט, אפשר שתתבצע פלישה לגופה בצורת נתיחתה כדי לאסוף ראיות ולהגיע לאמת 

 
 Janice Nadler, Deserve Got Nothin’ to Do with It: The Value of Homicide Victims in the ראו  60

Wire, 2018 U. CHI. LEGAL F. 163, 177–178.  
 867/85ע"פ  ראו – משפט מהלכי בשיבוש להרשעה שהובילה הסתרה – ילדה הרג לאחר רובה להסתרת  61

  ).1988( 802) 2(מב, פ"ד ישראל מדינת' נ מחרבי
 ,חיוןאו עניין ראו – משפט מהלכי בשיבוש להרשעה שהובילה השמדה – למוות שדקרה סכין להשמדת  62

  . 49"ש הלעיל 
). 2015( 258–249, 243כא  משפט וצבאלאומי" -ראו ניר שני "כבוד המת במשפט הבין ,בסוגיה לדיון  63

 לפעולות בנוגע גם אלא טרור ארגוני בידי המוחזקות חיילים גופותל בנוגע רק לא להתבטא עשוי הרעיון
, עליאן נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 4466/16בג"ץ  ראו. מחבלים בגופות דינההמ שמבצעת

  ).14.12.2017בנבו,  פורסםדינו של השופט דנציגר ( פסקל 15פס' 
 במוטיבציה שעוסק, גופה חילול על )Oklahoma( אוקלהומה במדינת הפלילי האיסור את למשל ראו  64

  .OKLA STAT. § 21-1161.1 (2014) 21: המבצע של ראייתית משפטית
 במוטיבציה תלוי אינו האיסור כאשר, חילולה ועל גופה של לרעה ניצול על איסור קיים יוטה במדינת  65

 כדי דיים ורחבים מגוונים האיסור יסודות. אחר לרווח או פשע להסתרת המבצע של ראייתית משפטית
. במיסיסיפי UTAH CODE §76-9-704 ורא. אחרים בהקשרים גם והשחתות פגיעות מפני גופות על להגן

)Mississippi ( האיסור על חילול בית קברות כולל גם חילול גופה והשחתתה, בלי קשר למקום הימצאה
  .MISS. CODE § 97-29-25 (2013) , ראוובלי תלות בפגיעה ברגשות דתיים
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ברי כי אין להפליל  66רצוי בקרב מוקירי המנוח.לצרכים משפטיים, אפילו כאשר הדבר אינו 
  פגיעות בגופה שמטרתן לקדם את ההגעה לאמת בחקירה משפטית מוסמכת. 

רביעית, מבט במציאות המשפטית בישראל מלמד כי המסגרת שנבחנה בפרק זה אינה 
"חיה" במיוחד, באשר התמקדות התביעה בעבירת הרצח מובילה אותה במקרים רבים 

  מה בשיבוש מהלכי משפט. [אזהרת תוכן: פסקה זו מתארת אלימות קשה]להימנע מהאש
בגין הרשעה ברצח, רצח שנעשה במכות  מרדוסיאןנדחה בקצרה ערעור  1954עוד בשנת 

רבות וקשות באמצעות פצירת סנדלים, כאשר לאחר הרצח בותרה גופת הנרצחת וחלקיה 
הוכרעה  1980בשנת  67לבד.הוסתרו במקומות שונים. למרות זאת האישום היה ברצח ב

מציאת -, שבה קבע בית המשפט העליון כי ניתן להרשיע אדם ברצח חרף אינגרפרשת 
גופתו של הנרצח ("קורפוס דליקטי"), כאשר לפי הודאת הנאשמים הם נפטרו מהגופה. גם 
הפעם, חרף האתגר המשפטי שיצרה העלמת הגופה, לא נדון אישום בשיבוש מהלכי 

נדונה הרשעתו ברצח חנית קיקוס ובאינוסה בדיון נוסף בשנת  אלעביד בתיקו של 68משפט.
 69. אולם אף שגופתה נמצאה בבור ניקוז, לא היה אישום בשיבוש מהלכי משפט.1998

ברצח אחותם. השלכתם את גופתה לתעלה לא הובילה  אנוארהורשעו האחים  2008בשנת 
בגין רצח  רוןה ערעורו של נדח 2014בשנת  70לאישום או הרשעה בשיבוש מהלכי משפט.

רוז פיזם; אף שנקבע כי לאחר הרצח שם את גופתה במזוודה והשליכה לנהר, הלה לא 
, בהסדר טיעון, ברצח פסחובהורשע  2015בשנת  71הואשם בשיבוש מהלכי משפט.

בדקירות באחריות מופחתת; העובדה שלאחר הרצח ערף את ראש המנוח, ביתר את שאר 
ספים, ארז את חלקי הגופה ואת מעיו של המנוח בשקית ובתיק גופתו לשני חלקים נו

והשליך את חלקי הגופה השונים בפחי זבל שונים, לא הובילה להאשמתו ולהרשעתו 
. לאחר שהרג את חברתו דמירהןהסתיים משפטו של  2018בשנת  72בשיבוש מהלכי משפט.
את חלקי הגופה ולאחר מכן פיזר  העמל כשעתיים על ביתור גופתבמכת פטיש לראשה 

. ראשה לא אותר, מה שהקשה על הוכחת סיבת המוות. למרות כל זאת לא במקומות שונים
נדון ערעורו של  2019באוקטובר  73.האשימה אותו התביעה כלל בשיבוש מהלכי משפט

מותה ִאפשר המערער לכלבתו להשחית את , שהורשע ברצח ובאינוס שכנתו. לאחר ילמה

 
 Imogen Jones, A Grave ראולדיון מכבד. לא  שאינו כמשהו גם להיתפס עשויה שהנתיחה אף  66

Offence: Corpse Desecration and the Criminal Law, 37 LEGAL STUD. 599, 605 (2017) ; רון רוט
 כג ועסקים משפט "ביוש וכבוד במאבק סביב ניתוחים שלאחר המוות בישראל –עלבונן של הגופות "
)2019(.  

  ).1954( 931, 930 , פ"ד חמרדוסיאן נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל 69/54ע"פ  ראו  67
  ).1980( 113) 1(לה"ד פ, ישראל מדינת' נ גרנ 543/79ע"פ  ראו  68
  ).1998( 736) 1"ד נא(פ, מדינת ישראל נ' אל עביד 4342/97דנ"פ  ראו  69
  ).23.1.2008(פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' אנואר 3005/06חי') מחוזי ח ("תפ ראו  70
  ).11.12.2014(פורסם בנבו,  רון נ' מדינת ישראל 5706/11ע"פ  ראו  71
  ).10.3.2005(פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' פסחוב 1012/04חי') מחוזי ת"פ ( ראו  72
וברוב דעות לא הורשע בשיבוש  ,ברצח דמירהאןבבית המשפט המחוזי  הורשע הקושי האמור חרף  73

רה זו ואף לא מהלכי משפט חרף קביעות שביצע את המעשים, משום שהתביעה לא האשימה אותו בעבי
(פורסם בנבו,  ישראל נ' דמירהאן מדינת 39888-08-13 (מחוזי ת"א) ביקשה להרשיעו בה. ראו תפ"ח

שנה בהסדר  20). בהמשך הסכימה הפרקליטות להמיר את האישום להריגה, ונגזרו עליו 22.12.2015
  ).6.12.2018(פורסם בנבו,  דמירהאן נ' מדינת ישראל 3356/16ע"פ  . ראובבית המשפט העליון
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רכש מסור עלים חשמלי, ניסה לבתר את  ,גופההלהעלים את י כדלמחרת, מנוחה, וה פני
שיסייעו לו, הזעיקו התקשר לאחיותיו ללא הצלחה. לאחר שהגופה ולהכניסה למקרר אך 

למרות כל זאת  המרוטשת על רצפת הדירה. הגופהאת  המצאהמשטרה  .את המשטרהאלה 
   74הנאשם לא הואשם כלל בשיבוש מהלכי משפט.

החלה במקרים -ועדו לשמור על תקינות ההליך המשפטי אינן בנותאם כן, עבירות שנ
החלה, הן נראות לא מספקות מבחינה -שונים של פגיעות קשות בגופה. במקרים שהן בנות

ערכית, מגמדות את הפגיעות הקשות ומכנות אותן בשם לא הולם, ואפילו אז התביעה, 
  . דרוש פתרון אחר.מטעמיה, אינה פונה אליהן גם במקרים שהדבר נראה מתבקש

  חדשה עבירה ליצירת קריאה: גופההפללת ביזוי   .ד

תקיפות מיניות של גופה אינן מייצרות עבירת מין. פגיעות של רוצח בגופת הנרצח אינן 
מובילות לעליית מדרגה מרצח לרצח בנסיבות מחמירות. עבירות הנוגעות לתקינות מהלכי 

עות בגופה בידי הרוצח לאחר הרצח. לבסוף, המשפט אינן מספקות מענה שלם ומדויק לפגי
כניסה ללא רשות לחוק העונשין, המזכיר את כבוד המת, " 172גם האיסור הקיים בסעיף 
הנכנס שלא ברשות למקום פולחן ", אינו מתאים. איסור זה קובע: "למקום פולחן או קבורה

מת, או נוהג במת או קבורה או למקום שיוחד לצרכי לוויית המת או לשמירת עצמותיו של 
שלא בכבוד, או גורם הפרעה לאנשים שנתקהלו ללוויית המת, והכל בכוונה לפגוע 
ברגשותיו של אדם או לבזות דתו, או כשהוא יודע שהדבר עשוי לפגוע ברגשותיו של אדם 

הוא אינו מתאים מחוץ  75". זהו איסור שבבירור צר מדי ביסודותיו ובכותרתו.או לבזות דתו
 76ואכיפתו המצומצמת היא בהקשרים של נפיצות פוליטית כזו או אחרת.להקשר דתי, 

איסור זה לא תוקן ולו פעם יחידה מאז לידת חוק העונשין. לאור כל האמור לעיל עולה 
  השאלה אם ראוי לייצר מסגרת חדשה, לכונן איסור על פגיעות כאלו ואחרות בגופות אדם.

בחיוב. ניתן לגרוס כי הפללה  מבחינה אינטואיטיבית התחלתית התשובה זועקת
לעומת זאת  77מתבקשת נוכח הפגיעה הרגשית שכרוכה בחשיפת המעשה למוקירי המת.

קשה להעלות טיעונים חזקים בעד זכותם וחירותם של פרטים לפגוע בגופות, לא כל שכן 

 
  ).6.10.2019, בנבו(פורסם ישראל  מדינתנ'  ילמה 1900/18ע"פ  ראו  74
, Jones (ראו הפרק שעל הערכים על כיאות להגן מכדי צרים הקיימים שהאיסורים נכתב בבריטניה גם  75

  .)604–603' בעמ, 66"ש הלעיל 
אסקין נ' מדינת  8469/99ע"פ  , ראוקיצוני ימין פעיל בידי מוסלמי קברות בבית רחזי ראש הצבת למשל  76

פלוני  2305/00); או ניפוץ מצבות של ראשי ממשלה, דוגמת בש"פ 2001( 69–68, 65) 2, פ"ד נה(ישראל
  ).2000( 295, 289) 4"ד נד(פ, נ' מדינת ישראל

 Tyler T. Ochoa & Christine N. Jones, Defiling the Dead: Necrophilia and the Law, 18 ראו  77
WHITTIER L. REV. 539, 542–543, 576–578 (1997).  
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אולם מבט אקדמי מעלה קושיות, והדרך להפללה  78גופת נרצח, לא כל שכן בידי הרוצח.
  79וטה כפי הנדמה.אינה פש

, כלומר איסור פלוניאם ניצמד לרגע לאיסור היפותטי שיעסוק במקרים מהסוג של עניין 
מעשים מיניים בגופה, עולה קושיה התחלתית שעניינה מידתיות. איסור פלילי בא לסתור 
מגמה חברתית. ככל שהמגמה רחבה ועמוקה יותר, סיכויי האיסור לסתור אותה בהצלחה 

מנגד, אם המגמה אינה שולית גרידא, אלא שולית שבשולית, ניתן להציע קטנים יותר. 
הפוגענית ביותר ה הפלילית היא יהסנקצישאיסור כאמור אינו נחוץ. מוכרת היטב האמירה ש

ושבשל כך יש לשמור אותה למקרים החיוניים בלבד,  80מקרב הסנקציות המשפטיות,
, שכמעט אין שומעים עליה, ייתכן כאשר עסקינן בתופעה נדירה ביותר 81כמוצא אחרון.

שניתן להותירה בלתי מופללת חרף כיעורה. למשל, אין זו ידיעה ציבורית רחבה שבישראל 
שנים אינו עבירה פלילית, כלומר המעשים  21גילוי עריות בין בני משפחה שגילם מעל 

ראויות ניתן לגרוס כי אף אם הפללת גילוי עריות שכזה תשקף תכליות  82מותרים משפטית.
אומנם  83כאלו ואחרות, מדובר בצעד עודף ולא נחוץ להשגת התכליות, ולפיכך לא מידתי.

בשונה מגילוי עריות כאמור התחככות מינית בגופה אינה התנהגות מינית מוסכמת, אשר 
הפללתה פוגעת באוטונומיה של אנשים בגירים, אולם ניתן לראות דמיון משפטי בכך שמצד 

ים ביקוש לסוג כזה של התנהגות, ואין ללמוד על ביקוש מפעולה אחד ספק אם בכלל קי
ומצד אחר הגינוי החברתי  84שפיות משפטית,-נדירה ביותר של אדם שכפסע בינו ובין אי

תה ללא עזרת המשפט. להתנהגות כזו חזק ביותר ממילא ומצמצם את הסיכוי להתרחשו
כלומר, אנשים אינם נוהגים להתחכך מינית במתים, בין לצורכי גירוי ובין לצורכי ביזוי. אף 
שהמונח "נקרופיליה" מוכר ציבורית, מסופקני אם מי מהקוראים נתקל בדוגמה חיה לסטייה 

אלא אך . אפילו סיפורו, ניתן לשער, אינו משקף סטייה כאמור, פלוניזו, לבד מסיפורו של 
שנאה, כעס, בוז וביזוי מצידו כלפי המנוחה אשר אותה רצח ואת ראשה כרת לאחר מכן. למי 
שאכן מפיק גירוי או ביזוי מיני מגופות יש תמריץ עצום להסתיר את התנהגותו, ולא המשפט 
מספק תמריץ זה אלא החברה. אם תאתר התנהגות כזו, החברה בוודאי תדכא אותה 

 
 משום בהפללתה אין, שלילי ערך ויש חיובי ערך כל אין המופללת בהתנהגות כאשר שלפיה גישהל  78

משפט רוזנברג "עבירות פליליות וזכויות חוקתיות" -דנציג הדרואריאל בנדור  , ראובזכויות פגיעה
 ).2016( 357–343, 325יז  וממשל

  .604' בעמ, 66"ש ה, לעיל Jones ראו  79
(חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  51 עיקרי מבנה וארגון של העבירות הספציפיותמרדכי קרמניצר   80

על  ניצר "האם חסרי עבירות אנחנו?); מרדכי קרמ1980למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 
  ).1983( 161–160, 159יג  משפטים" 1980-), תש"מ13תיקון מס' ( ןהצעת חוק העונשי

 ,Nils Jareborg, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), 2 OHIO ST. J. CRIM. L. 521ראו  81
524–525 (2005).  

  .העונשין לחוק 351 ס' ראו  82
 :Asaf Harduf & Mohammed S. Wattad, The Law of Rights and the Law of Wrongs ראו  83

Criminalizing Adult Incest, 55 CRIM. L. BULLETIN 955, 978-979 (2019).  
 תרחיש לשלול ניתן לא, הדין מפסק כעולה לפחות, למעשה פיזיות תוצאות או עדים היו שלא היות  84

 או; שווא ממחשבות סבל כי שנקבע למי כיאה, נבראו ולא יוה שלא בדברים הנאשם הודה לפיוש
, הרצח לסיפור מוסיף כך ולשם, רצח בעבירתשפיות -אי טענת לבסס המבקש לאדם כיאה, להבדיל
  .ביטחון של מידה באותה לא ודאי, שקרה בטוח שלא, חריג סיפור גם, קרה שבבירור
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לא פורמלי. שוו בנפשכם פרסום ברשת חברתית שלפיו פלוני הוא  באמצעות גינוי חברתי
נקרופיל, בצירוף הוכחות. ניתן לשער כי ההשלכות על חייו תהיינה הרסניות אפילו הרבה 

  יותר מההשלכות של הרשעה פלילית ראשונה.
חרף האמור לעיל דומני שהפללה היא ראויה ומידתית: אף שמדובר בפעולה נדירה, היא 

מאוד, ולבד מקידום החירות של הפועל לנהוג כפי רצונו קשה להצביע על ערך  פוגענית
שיש בה. אולם אף בהנחה הלא פשוטה שאיסור זה יהיה ניתן לאכיפה (הקושי להוכיח את 
המעשים הוא מובנה), עולה תהייה באשר לרוחבו של האיסור הנדרש. כאמור, במקרה של 

ופה. האם עבירה חדשה, אשר תעסוק בפגיעה הדיון סבב סביב המעשה המגונה בג פלוני
בגופות, צריכה לסבוב סביב ביזוי מיני גרידא? כפי שהזכירה לנו בצדק השופטת ברון, לא 
רק התחככות מינית בגופה הייתה אלא גם כריתת ראש לאחר מכן. הואיל והאחרונה לא 

זנח אותה בצד. נעשתה בהקשר מיני, איש לא ניסה לחברה לעבירה קיימת, והדיון המשפטי 
אולם האם פעולה כזו ראויה להיסבל אך מפאת היותה מחוץ לרקע מיני? האם כריתת 
איברים של גופה צריכה להיסבל כל עוד אינה בהקשר מיני? אפילו שבמקרים מסוימים 
הפגיעה היא על רקע מיני, ואפילו שבמקרים רבים ייתכן שהפגיעה היא על רקע מגדרי, 

רב הקורבנות, מבחינה נורמטיבית איני סבור שראוי להגביל את לנוכח ריבוי הנשים בק
  הפגיעה לרקע מיני או מגדרי. הערך המוגן הוא המפתח.

מגע מיני ללא הסכמה הוא פעולה אשר בסיס הפללתה אינו רק האוטונומיה של הקורבן 
לאחר  86והטראומה שכרוכה בכך. 85אלא גם חוויית הקורבן, חוויית הכפייה על הגוף,

והמסגרת  87ת אין חוויה כזו, ואין טראומה, ובהכרח בסיס ההפללה, ככל שקיים, שונה,המוו
כריתת ראשו של אדם היא פעולה שבסיס הפללתה הוא ערך  88הערכית משתנה גם כן.

החיים. לאחר המוות בסיס ההפללה משתנה גם כן. המוקד הנורמטיבי עובר מהפרט אל 
חד, ואל מוקירי הפרט ובמיוחד משפחתו, מצד א 89החברה בכללותה ואל המישור הסמלי

ניתן להציע כי ביתור איברים של גופה בכלל וכריתת ראשה בפרט הם פעולות  90מצד אחר.
פוגעניות לא פחות, ואולי אף יותר, מתקיפה מינית של גופה אשר נעשית ללא עדים וללא 

ה המקשה הכרה אנושית שחווה את המעשה, לבד מזו של המבצע. כריתת הראש היא פעול
על התייחדות מאוחרת עם הגופה, ואולי אף מייצרת טראומה אצל מוקירי הפרט במחשבה 

 
 Jed Rubenfeld, The Riddle of Rape-by-Deception and the Myth of Sexual Autonomy, 122ראו  85

YALE L.J. 1372, 1424–1425, 1430 (2013).  
 Jamie R. Abrams, The #MeToo Movement: An Invitation for Feminist Critique of Rapeראו  86

Crisis Framing, 52 U. RICH. L. REV. 749, 789–790 (2018); Corey R. Yung, Rape Law 
Fundamentals, 27 YALE J.L. & FEMINISM 1, 20–21 (2015).  

' בעמ, 66"ש הלעיל , Jones (ראו נפשית ברווחה או גופנית בשלמות אינטרס אין שלגופה הדגישה'ונס ג  87
606(.  

OEL J . ראורבןוק תנטולמוסריות -מאי כחלק, לאחר מנזק בנפרד ותגופ בהשחתת דן פיינברג  88
FEINBERG, THE MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW: HARMLESS WRONGDOING 161 (1990).  

, 66"ש הלעיל , Jones(ראו  חי אדם פעם שהיה כמשהו סמליותן נוכח גופות לכבד שיש כתבה'ונס ג  89
  .)604' בעמ

; וכן מיכאל בירנהק "זכויות המתים וחופש החיים" 576, 558, בעמ' 77"ש ה, לעיל Ochoa & Jones ראו  90
 ).2008( 86–82, 57לא  עיוני משפט
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מחשבה זו אינה בהכרח קלה  91על תהליך הכריתה והתוצאה של שינוי צורת המת.
גם פעולות מגוונות  92מהמחשבה על תהליך המעשה המגונה, שאינו כולל תוצאות פיזיות.

גופה או השלכתה לאשפה, פוגעות בחריפות במוקירי , דוגמת שרפת גאשר תוארו בפרק 
הפרט. ואומנם במשטרים שונים ההגנה המשפטית על גופה מפני השחתה ברורה בהרבה 

  93מההגנה המשפטית על גופה מפני ניצול לרעה.
אם כן, איסור על פגיעות בגופה אינו צריך לסבוב סביב הקשר מיני בלבד. אף שברור כי 

ה כי הוא נדיר בהרבה לעומת פגיעות אחרות בגופה אשר נעשו הוא חמור ומכוער, נרא
ממניע של פגיעה בתקינות ההליך המשפטי הפוטנציאלי. כמובן, הדברים עשויים להיות גם 
לא קשורים לגמרי להליכי משפט, דוגמת הלינץ' ברמאללה. בכל המקרים הללו הפגיעות 

יתן להצדיק את הפגיעות הללו, חברתיות. לא נ-בגופה מתאפיינות במידה גבוהה של אנטי
ולא ראוי למחול עליהן או להתייחס אליהן רק כחלק מנרטיב רצח או מעבירה שאינה 

  קשורה לכבוד המת ולרגשות מוקיריו, דוגמת שיבוש מהלכי משפט. 
בד בבד יש לזכור להציב גבולות ראויים להגנה על הכבוד. "כבוד" הוא מונח רחב 

רעיון  94ת כבוד סגולי, כבוד מחיה, הילת כבוד והדרת כבוד.ביותר, אשר עשוי למשל להיו
ההגנה על כבוד המת אין פירושו ההכרחי הפללה של כל פעולה כנגד כל אחד מהמרכיבים 
הללו. יש לזכור כי אפילו כבוד החי אינו מוגן כשלעצמו בפלילים. אף שניתן להשית עבירות 

ינה על כבוד האדם, ופגיעה בכבוד מסוימות גם על כבוד האדם, אין עבירה כללית המג
האדם, גם כשהיא חריפה ומשפילה ביותר, דוגמת השפלת אדם באמצעות ביטוי, אינה 
פלילית רק משום כך. לפיכך גם מעשים דומים המכוונים לגנות המת, למשל אמירות על 
היותו עבריין לא מורשע, אינם הולמים הפללה בשל הפגיעה היתרה הנגזרת מכך בחופש 

  95טוי.הבי

 
 על מהמחשבה המתעוררות תחושות אם'ונס ג תהתה בהמשך. 608' בעמ, 66"ש הלעיל , Jones ראו  91

. פיינברג הקדיש כרך )611–610' בעמ, שם( הפללה מצדיקות אומנם לו עד היה לא שהאדם קשה אירוע
 JOEL FEINBERG, THE ראורצויה. לא שלם לדיון שיטתי בהפללה שבסיסה הוא תחושה אנושית 

MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW: OFFENCE TO OTHERS (1988).  
 הכרה ללא רבןוק בעילתמזיק", -בלתי"אונס  שכונה דמיוני תרחיש של בהפללה דיון נערך, קרוב בהקשר  92

 היה שהאונס אף להפללה סיבות אחר תרו המחברים. בקונדום שימושכדי  תוךב, המעשה על תדע שלא
 .פחד גורמת שהיא משום הפעולה את להפליל והציעו, ובושה כאב, כפחד רבןוק מתחושות נקי
 – John Gardner & Stephen Shute, The Wrongness of Rape, in OFFENCES AND DEFENCESראו

ESSAYS IN THE PHILOSOPHY OF CRIMINAL LAW 1, 3–7, 29–30 (2007).  
  .561–559, 545–544' בעמ, 77"ש ה, לעיל Ochoa & Jones ראו  93
"זכויות כבוד  קמיר); אורית 2004( שאלה של כבוד: ישראליות וכבוד האדם קמירמשל אורית ל ראו  94

, 37 יג משפט עליכבוד מחיה: הצעה להמשגה של זכויות אדם ועיגונן בחוק היסוד" זכויות סגולי ו
41–62 )2016.(  

דומה שאלו  .7' ועוולה אזרחית בס 6כולל עבירה פלילית בס'  1965–לשון הרע, התשכ"ה חוק איסור  95
לשון מבהיר: " ",לשון הרע על מת, שכותרתו "5נותנים מסגרת הולמת יותר להגנה על כבוד האדם. ס' 

הרע על אדם שפורסמה אחרי מותו, דינה כדין לשון הרע על אדם חי, אלא שאין בה עילה לתובענה 
ביקש זאת בן זוגו של המת אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא אם 

דהיינו המחוקק סבר כי מקרים אלו ככלל אינם  ."או אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו
  מצדיקים את הפעלת המשפט הפלילי.
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לפחות בשלב ראשון בהפללה מוטב לדון בפגיעות קשות יותר, וניתן להיצמד לאובייקט 
דומני כי  96שהיה פעם אדם, בשונה מאובייקטים המזכירים אותו גרידא, דוגמת תמונות.

פעולות פוגעניות ישירות כלפי גופות הן שמצדיקות את תשומת הלב המפלילה יותר מכול, 
גם אל  97ופה באופן לא מכבד בידי אלה השותפים במערך הקבורה.בשונה, נניח, מהחזקת ג

מצבים שבהם הפגיעה נעשית לא כדי לבזות, אלא מתוך תפיסת כבוד שונה, יש לגשת 
בזהירות. למשל כאשר משפחת המנוח אינה הנפגעת אלא דווקא הפוגעת כאשר רצון המת 

תו הוראות כיצד לנהוג מתנגש ברצון של חלק מיקיריו. אדם בגיר עשוי להותיר בצווא
עשוי להיות מופלל. כך למשל בנוגע לאדם  –בגופתו; מי שינהג בגופתו בניגוד לרצונו 

שביקש להיקבר לפי כללי דת מסוימת ונקבר בניגוד לכללים אלו, ולהבדיל אדם שביקש 
אף שרצונו של אדם  98שגופתו תיתרם או תישרף, ואילו משפחתו החליטה לקבור את גופתו.

ואף כאשר תפיסת הכבוד שונה  99ו, אף שבין רצון המת לכבוד המת יש זיקה הדוקה,כבוד –
לא בטוח שהמשפט הפלילי הוא פתרון מידתי, אף שניתן לסבור  100בין המת ליקיריו,

  101אחרת.
אני מציע להגן על כבוד המת מפגיעות קיצוניות באיסור שיסבוב סביב פגיעות בגופה. 

גופת אדם". בלי למצות את הדיון אציע כי איסור כזה  הכותרת שעולה בדעתי היא "ביזוי
יכלול, בין היתר, "השחתת גופה ללא היתר כדין; ביתור גופה, השמדת גופה, קבורת גופה 
או הוצאת גופה מקברה, אלא אם הדבר הוא לפי רצון המת המשוער או בהיתר כדין; הסתרת 

גופה שלא בהיתר כדין;  גופה; חטיפת גופה; החזקת גופה שלא בהיתר כדין; הפשטת
מעשים מיניים בגופה; הצגת הגופה או חלקיה לציבור כדי לפגוע בכבוד המת". חלק 

חברתיות שבהן מוסרת או -מהפעולות הללו, כאשר הן נעשות בהיתר כדין, האנטי
מצטמצמת מאוד, דוגמת קבורה, או ניתוח לאחר המוות. פעולות אחרות, אף אם הן פוגעות 

חברתיות שבהן מצטמצמת. לפעולות -אשר הן נעשות ברצון המת, האנטיבמוקירי המת, כ
מסוימות, דוגמת מעשים מיניים בגופה, לא ניתן לתת היתר בדין, באשר אין להעלות על 
הדעת תרחיש שבו הרשויות יראו הצדקה לפעולות אלו. לבסוף ראוי בעיניי לקבוע כי ביזוי 

רת הרצח למדרגת רצח בנסיבות מחמירות. גופת אדם אשר נעשה בידי רוצח יעלה את עבי
 –ביזוי גופת אדם בידי מי שלא רצח אך כן גרם או תרם למות האדם שאת גופתו הוא מבזה 

  יהיה גרסה מחמירה של העבירה המוצעת על ביזוי גופות.

  

 
  .605' בעמ, 66"ש הלעיל , Jones ראו  96
  .612' בעמ, שם  97
שודדי 'קברו את בתיה בניגוד לרצונה: , ראו נינה פוקס "2019 באוגוסט כזה ישראלי מעשה על פרסוםל  98

  .Ynet )18.8.2019( bit.ly/33yWpOo "'גופות
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  סיכום  ה.

הברור מעשה מיני בגופה אינו עבירת מין, משום שהחוק הפלילי ככלל מגן על  חרף הכיעור
יים בלבד. מעשה כאמור ומעשה פוגעני אחר בגופה, אף כאשר נעשים בידי הרוצח, אינם הח

הופכים רצח לרצח בנסיבות מחמירות, אף שהמעשים ודאי יישקלו לחומרה בדיון בענישה 
הראויה על רצח. פגיעות מגוונות בגופה אינן נחשבות עבירה נגד ההליך המשפטי, ואפילו 

בכך מענה ערכי מספק, וממילא התביעה אינה בהכרח בוחרת  כאשר הן נחשבות כאמור, אין
בו. כלומר, במצב המשפטי הנוכחי אין מענה רחב ואפילו לא מענה חד לפוגענות מהסוג 

  המתואר, ובוודאי אין מענה הולם ומספק מבחינה ערכית.
במציאות משפטית של פרשנות תכליתית מרחיבה גם בשדה המשפט הפלילי פרשת 

המחשה ישראלית נדירה למדי לקוצר ידו של המשפט הפלילי: לא כל ערך מספקת  פלוני
זוכה להגנת המשפט הפלילי בכל הקשר, ולא כל כיעור חברתי מופלל, אפילו כאשר המעשה 
מכוער במיוחד ובלתי ניתן להגנה מבחינה נורמטיבית. פלוני זוכה מעבירת המעשה המגונה 

מהמעשה המגונה לכאורה אינם קשורים אף והורשע "רק" ברצח. ההרשעה ברצח והזיכוי 
שניתן לשער אחרת מבחינת ריאליזם משפטי. המציאות המשפטית הקונקרטית הייתה כזו 

מהעונש שהוטל, ואילו רצה בית המשפט, היה יכול  1/28שהזיכוי מהמעשה המגונה הפחית 
פלוני אלמלא  102גם להותיר את העונש המלא על כנו חרף הזיכוי, כפי שכבר עשה בעבר.

היה הרוצח, אלא אדם אחר שעשה את המעשה המגונה בגופת הנרצחת, זאת ותו לא, איני 
בטוח שבית המשפט העליון היה מתערב בהרשעה, באין דרך אחרת לספק את חוש הצדק 

  ולבוא חשבון עם התנהגות דוחה ופוגענית.
ת אסון אולם תוצאה משפטית של זיכוי למרות כיעור חברתי ברור רחוקה מלהיות הר

כאשר בית משפט מתעלם מלשון  103אפילו במצב שאין לנו דרך אחרת להעניש את המבצע.
החוק בדרכו להשגת תוצאה צודקת, הוא מנציח בכך את החוק הקיים ומונע מאיתנו את 

לעומת זאת  104החשיבה המחודשת על גבולותיהם הראויים של החוק, הכפייה והחירות.
מצד אחד, וכאשר הוא מצביע על בעיה נורמטיבית  כאשר בית המשפט נצמד ללשון החוק

אשר אין בכוחו לפתור בפרשנות מצד אחר, המחוקק עשוי להבין שקיימת בעיה שמצריכה 
את כוחו ואת שימת ליבו, וייתכן שמערכת המשפט תרוויח חוק חדש, ברור ומוצלח 

  106אף שברור שמלאכת התיקון והעדכון לעולם לא תסתיים. 105יותר,
 

 כנגד העונש והותרת מעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות העליון המשפט בבית הזיכוי את למשל ראו  102
 דינתדהן נ' מ 1639/98ע"פ ב בעיניי מוצדקת תוצאה, הזיכוי חרף, כנו על מחמירות בנסיבות אונס מבצעי
 ).2001(כתוארה אז) ביניש ( השופטתשל  נהדיפסק ל 13ס' פ, 501) 4, פ"ד נה(ישראל

 140–137, 67נב  הפרקליטאסף הרדוף "דיני העונשין גולשים באינטרנט: היסוד הפיזי הווירטואלי"  ראו  103
 (להלן: הרדוף "דיני העונשין גולשים באינטרנט"). )2013(

, 305 יטועסקים  משפטרטואלי" דין וי-אסף הרדוף "חיסיון מרחוק או רחוק מחיסיון? חסיון עורך ראו  104
 (להלן: הרדוף "חיסיון מרחוק"). )2015( 360–346

 העליון המשפט בית קריאת בעקבות, 1971–"אהתשל, [נוסח חדש] א לפקודת הראיות54 'ס נולד כך  105
לולו נ' -בן 389/73ע"פ  . ראושותפים לעדות סיוע מסוג הראייתית התוספת דרישת את לבטל למחוקק

א לחוק האזנת 9 ס'). כך נולד 1974( ויתקון השופט נו שלדילפסק  4, פס' 489) 1, פ"ד כח(למדינת ישרא
 דין עורכי בין סתר האזנת לאפשר למחוקק העליון המשפט בית קריאת בעקבות, 1979–"טהתשלסתר, 

 , פ"דמדינת ישראל נ' פלוני 1/81עחה"ס ב ,חמור לפשע שותפים והלקוחות הדין עורכי כאשר לקוחותל



  פתש" טועל אתר  משפטים  אסף הרדוף

22  

מצריך מענה  פלונימשרד המשפטים יסבור שהכיעור אשר עלה בעניין אם מישהו ב
 107נורמטיבי אשר אינו קיים בחוק כעת, אז יש סיכוי להניע מהלך חקיקתי שבו אני תומך.

, מצריך דיון מורכב בהרבה מכפי שניתן להעלות על הדעת דמהלך שכזה, כעולה מפרק 
צרה וקיצונית לסוג רחב ומגוון  במקרה הספציפי שנדון, משום שמקרה זה מספק המחשה

של פוגענות אנושית, ולכן מענה לאותה נקודת קיצון אינו יכול ואינו צריך לספק אותנו. זהו 
באמצעות פרשנות בלי  אחד מחסרונות האקטיביזם השיפוטי, שלעיתים מבקש לפתור בעיה

, המכיר ואחד מיתרונות הריסון השיפוטי 108לשים לב להיותה חלק מבעיה רחבה ועמוקה,
בבואו  109בכך שעיצוב מחדש של תמונה שלמה מצריך תשומת לב ומשאבים חקיקתיים.

של המחוקק להפליל את הפגיעה בגופם של מתים, יצטרך להחליט מהו הבסיס הנורמטיבי 
השלם והמדויק: אם מדובר ברצון המת הידוע או המשוער, אם מדובר בתחושת מוקיריו, 

אף שוודאי יהיה מכנה משותף, כל בסיס ישלח את  אם מדובר בסדר החברתי וכדומה.
העבירה למחוזות שונים, לרבות כאלו שלא ייהנו מקונצנזוס חברתי, דוגמת הצורך להפליל 
את מעשיו של פלוני. ההפללה הראויה סבוכה ומורכבת ומצריכה דיון רחב ומעמיק בדבר 

נוגדים ובדבר ההיקף  הערך המוגן המדויק, בדבר ערכים שאין להגן עליהם, בדבר ערכים
המדויק של ההגנה המתבקשת. בין היתר יצטרך המחוקק להחליט אם להגן רק על גופת 
המת או גם על כבודו בהקשרים אחרים; אם להפליל רק פגיעה מכוונת או גם פגיעה צפויה 
ורשלנית; אם להחיל סטנדרט כללי או כזה שתלוי במת הקונקרטי וברצונו המשוער המסוים, 

מדובר בשאלה מורכבת לא רק מבחינה משפטית אלא גם מבחינה תרבותית,  110.וכדומה
לטפל בה  ׂשיׂשדתית, חברתית ואפילו סביבתית. במובן זה ניתן לשער שהמחוקק לא י

בקרוב. בכל זאת צריך משרד המשפטים, האמון על רשויות התביעה, ליזום דיון כזה כדי 
ין תחילה, ולכתבי אישום ולפסקי דין לספק הגנה ערכית שתמצא את דרכה לחוק העונש

  בהמשך.
כיצד אדם היה רוצה שינהגו בגופתו המתה, וכיצד לא? שאלה אישית זו ודאי מעוררת 
מחשבות ותשובות שונות מאוד בקרב אנשים שונים אף אם יש מכנה משותף, דוגמת מעשיו 

דרות באמצעות של פלוני. מן הפעולות שאינן רצויות, אילו חמורות דיין כדי להיות מוס
המשפט הפלילי דווקא? שאלה זו אינה אישית עוד. היא מזמינה את כוחו של המשפט, ולא 
סתם כוח אלא הכוח הגדול והפוגעני של המשפט הפלילי. כוח זה, בתורו, אינו מצדיק את 
עיוות הלשון, הדוקטרינה והעקרונות החוקתיים והפליליים אלא חשיבה שיטתית ומעמיקה. 

 
 הובילו למחוקק העליון המשפט בית מצד קריאות המהותי הפלילי במשפט גם). 1981( 616, 614) 1לו(

' בעמ, 18"ש ההרדוף "אינוס מרחוק או רחוק מאינוס", לעיל  . ראוהאונס בעבירת למשל, החוק לשינוי
 למשל, העליון המשפט בית של ונשנות חוזרות קריאות לאחר באה ההמתה בעבירות הרפורמה. 76–75

 פסק') ברק, בדימ( הנשיא של דינו לפסק 67' פס, 646) 3(סא, פ"ד ביטון נ' מדינת ישראל 1042/04דנ"פ 
  ).2006( ביניש הנשיאה של דינה

 .140' בעמ, 103"ש ה, לעיל הרדוף "דיני העונשין גולשים באינטרנט" ראו  106
 .80–79' בעמ, 40"ש ה, לעיל "חסר-יתר וחירות-חקיקה, משפט-הרדוף "אי ראו  107
 .352' בעמ, 104"ש ה, לעיל הרדוף "חיסיון מרחוק" ראו  108
רע"א ב ,של השופט לוי נושל המשנה לנשיאה ריבלין ואת פסק די נוראו את פסק די ,כזה לריסון  109

  .)2010( 664) 3סג(פ"ד , ] החברה לשרותי בזק בינלאומיים בע"מ1995מור נ' ברק אי.טי.סי. [ 4447/07
  .616–611' בעמ, 66"ש הלעיל , Jonesראו  ,בתחום משווה משפט לסקירת  110
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שביכולתה של חשיבה שכזו להשיג לשמירת כבוד המתים היא מכבדת גם את מלבד הטוב 
עקרונות היסוד של משטר דמוקרטי השעון על הפרדת רשויות, משטר שבו המחוקק הוא 
שמייצר איסורים פליליים ולא התביעה ובית המשפט בפרשנות מרחיקת לכת בשם 

  111הצדק.
  

 
 ,Andrew E. Goldsmith, The Void-for-Vagueness Doctrine in the Supreme Court, Revisitedראו   111

30 AM. J. CRIM. L. 279, 284–285 (2003).  
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