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לרצונו  בניגוד , הוא ביצוע יחסי מין תוך כדי כפייה( קרוי גם אינוס)אונס •
אולם ככלל  , מקרי האונס גבר אונס אישהברוב . הקורבןשל החופשי 

יכול גם הוא  , המכונה אנס, והתוקף, הקורבן יכול להיות גבר או אישה
הבועל  "חוק העונשין מגדיר אונס בתור . להשתייך לאחד משני המינים

 (.  1, א, 345סעיף " )אישה שלא בהסכמתה החופשית

 ?אונס מהו



לרצונה החופשי ולמצבה הנפשי  , החוק מתייחס גם לגיל האישה•
ברגע שתנאים . המאפשרים לה הסכמה מדעת כדי לקיים יחסי מין

 .ישנו אונס, אלו לא מתממשים

 

אך , נוסף קובע כי בעילת אישה אשר התקיימה בהסכמהתנאי •
 (.  2, א, 345סעיף , חוק העונשין)הושגה במרמה הינה אונס אף היא



 

 

 

 

, מעשה סדום"חוק העונשין מגדיר זאת כ, לאונס גבריםבאשר •
או  , החדרת איבר מאיברי הגוף או הכנסת חפץ לפי הטבעת של אדם

 (.ג, 347סעיף , חוק העונשין)" החדרת איבר מין לפיו של אדם



 הקדמה -אונס וירטואלי

בנושא אשר לו הוא קרא אונס לראשונה דיון וליאן דיבל עורר 'ג 1993בשנת •
תיאר  ובו   ”LambdaMOO"דמיוני בשםוירטואלי ובו הוא הציג עולם וירטואלי 

סוער לגבי  סיפור זה הוליד דיון . כיצד דמות בעולם זה אנסה שתי דמויות אחרות
 .האם אונס מסוג זה הוא אכן פשע על פי החוק הפלילי

 

המציג משחק מקוון אשר  "  ”Second lifeאחרי כן קם אתר בשם שנים  14  •
 .מעין חיים מציאותיים במרחב ווירטואליאפשר 

   

מיניים ווירטואליים אשר אף הובילו לחקירה של  " פשעים"זו בוצעו בפלטפורמה •
המשטרה הבלגית בעניין ולדיון נוסף בנושא האם אכן זו עבירה על החוק הפלילי 

 .  הקיים



 הגדרה -אונס וירטואלי

יש להסביר מה הוא טבעו של מעשה  , על מנת לענות על השאלה מה הוא אונס וירטואלי•
ניתן לתאר מעשה וירטואלי  ". אונס הווירטואלי"הואז נגדיר את מונח , ווירטואלי 

משתמש יוזם בתוך סביבה וירטואלית המוגדרת כחפצים ואנשים בתוך  "כאקט אשר 
 ".  הסביבה הווירטואלית

 

או  , אנשים, כלומר אובייקטים, מתאפשרת על ידי הדמיית מחשבסביבה ווירטואלית •
הוא  ווירטואלי מעשה . פעולות בתוך סביבה כזו הן סימולציות שנוצרות על ידי מחשב

 .  אפוא מעשה מחשב מדומה
 

,  אדם מבצע פעולה גופנית על יחידת קלט, ראשית. בדרך כלל מורכב משלושה שלביםזה •
הדמיית מחשב מפרשת את  , שנית. הוא לוחץ על כפתור או לוחץ על העכבר, למשל

הדמיית  , שלישית". לאנוס", למעשה, הפקודה היא, במקרה זה; הפעולה כציווי ספציפי
(  ואולי גם בעולם הלא וירטואלי)המחשב גורמת לשינויים בסביבה הווירטואלית 

 .  ייאנסיהיה קורבן אשר , במקרה זה;  הנדרשים על ידי הפקודה



 .  ללא מפגש פנים אל פנים. רק וירטואלי. 1•

ומעבר למפגש " אינטימיות רגשית וירטואלית"מתחילה ביצירת . 2•
 .  פנים מול פנים

ונמשכת דרך  , מערכת יחסים המתחילה במפגש פנים אל פנים. 3•
 .האינטרנט

 שלושה סוגי מערכות יחסים וירטואליות



 האונס במרחב הווירטואלי

אונס ווירטואלי יכול לבוא במגוון דרכים במרחב המודרני של •
שליחת  , החל משיחות טלפוניות בעלות גוון מיני, אמצעי המדיה

ועד הפצת תוכן מיני של  , צילום אקט מיני, שיחות ווידאו, תמונות
 . אדם אחר

 

  350סעיף אולם  . מגע מיני בכפייה נחשב לאונסקיום על פי החוק •
מוסיף כי  גם אם , "גרם מעשה"תחת הכותרת , לחוק העונשין

ייחשב הדבר כאילו עשה אותו , הנאשם גרם למעשה להיעשות
 .  בעצמו



 

 

 

 

כי גם אם מעשה זה  לחוק העונשין קובע  2, א, 345סעיף , בנוסף•
אך הושג במרמה לגבי מיהות העושה או . נעשה בהסכמת האשה

קיים  , פי סעיפים אלועל ולכן . מהות המעשה זה יחשב כאונס
הבסיס המשפטי להאשים את מי שאנס בצורה  לכאורה 

 .  ווירטואלית באונס בדומה לאונס פיזי

 



 התפתחות משפטית -אונס ווירטואלי
 

האחרונות אנו עדים להתפתחותה והתרחבותה של תופעה  בשנים •
פגיעה מינית במרחב  , חברתית -מדאיגה מבחינה מוסרית

אונס זה יכול לבוא במגוון דרכים  . ווירטואליאונס , הווירטואלי
שיחות  : ובעוצמות  משתנות במרחב המודרני הנשלט על ידי המדיה

,  שליחת תמונות בעלות צביון מיני, בעלות גוון מיניווירטואליות 
צילום אקט מיני והפצת תמונות או סרטונים בעלות  , שיחות ווידאו

תוכן מיני של אדם אחר ברחבי הרשת כל זאת ללא רשותו  
 .  והסכמתו של הקורבן

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6b475404d992131004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6b475404d992131004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6b475404d992131004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6b475404d992131004.htm


חמורים יותר הם המקרים שבהם ישנו איום להפיץ תמונות או •
, סרטונים ברחבי הרשת במידה והקורבן לא יבצע אקט מיני בעצמו

.  זאת למול  עיניו הצופות של העבריין דרך מסך המחשב הביתי
מעשה  האונס במקרה של סחיטה  או הפצת תמונות  וסרטונים  

גוון מיני ברשת עלול להיות מתמשך כל עוד התמונות או בעלי 
הסרטונים מצויים בידי אותו אנס אלמוני הנעזר באנונימיות  

במקרים אלה ההשלכות  על הקורבן הן  . שהרשת מעניקה לו
 .חמורות ביותר



לזירה הוירטואלית היא פועל  הפיזית  העברת זירת האונס מהזירה •
תופעה שבה מתבצעת העברה של , הווירטואליזציהיוצא של תופעת 

למרחב  , יותר ויותר חלקים מחיינו הפרטיים והאישיים
אולם בעוד שהאונס הפיזי  מגונה באופן כמעט  .  הווירטואלי
הרי שהגדרת הפגיעה  , והאנס נושא עונש חמור בגינו, אוניברסלי

שכן באונס זה אין  ,  המינית הווירטואלית  כאונס שנויה במחלוקת
אשר קובע  בחוק העונשין ( ג) 345מגע מיני פיזי כנדרש על פי סעיף 

המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין  "כי הבועל הוא 
 ".  של האשה



לכל  עשויה להיות אונס , ווירטואליתפגיעה מינית , לעניות דעתי•
,  "גרם מעשה"תחת הכותרת , לחוק העונשין 350דבר ועניין וסעיף 

אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם "אשר מציין כי 
יכול לשמש כבסיס המשפטי " בו או באדם אחר, שהמעשה ייעשה

 .  לצורך כך

 



 .האנונימית פחות מסכנת ומעצימה את הפעולות•

 .מדומה בעלת עצמה גבוהה /מאפשרת חשיפה עצמית אמתית•

 

אך תחושת העונג היא  , אמנם המגע המיני הינו וירטואלי ביסודו"
ובהקבלה לנושא שלנו גם תחושת הפגיעה אשר חווה  ". ראליסטית

 .  הקרבן

 השפעת האנונימיות





 התפתחות טכנולוגית -אונס ווירטואלי

כי עשוי להוביל  אני מאמין אנו מתקרבים לשלב נוסף בתחום אשר כיום •
הגורם  . לאונס הווירטואלי הראשון הדומה ככל שאפשרי לאונס פיזי

כגון פיתוח רשת חברתית שדרכה נוכל  , התפתחויות טכנולוגיותהוא לכך 
באמצעות צעצועי מין חכמים  , עם גולשים אחרים" מיןיחסי לקיים "

 .Fraxionשמתקשרים זה עם זה דרך האינטרנט אשר מפתחת חברת 

https://www.youtube.com/watch?v=-5S0YH7AQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=-5S0YH7AQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=-5S0YH7AQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=-5S0YH7AQ8g


אם . ההשלכות של שימוש בטכנולוגיה מעין זו עשויה להיות הרת אסון•
עד עתה התמודדנו עם פריצות של האקרים למחשבים וגניבת תמונות 

האיום הנוכחי  . ולצורך סחיטה מינית של הקורבנות, מיניות ופרסומן
מבצע אקט  ' גולש א: תארו לעצמכם את התרחיש הבא. גדול משמעותית

וכך מפעיל מכשיר במחשב אחר , מיני במכשיר שמחובר למחשב שלו
 .מבלי שיצטרכו להיפגש -' הרחק ממנו שמבצע אקט מיני בגולש ב



אך על פי  , עד כאן נשמע כסיטואציה מוזרה אמנם אך לגיטימית•
סיכוי גבוה  יש  ”Pen Test Partners"חברת אבטחה בשם 

שהאקרים יפרצו לתוך מערכות הסקס הווירטואליות שמתכננות 
פריצה שכזאת תספק  . לשנות את חיי המין שלנו בזמן הקרוב

הממוצע לא רק פרטים אישיים של התחברות לרשת  לפצחן 
אלא גם הצצה מאוד אינטימית לגולש שמשתמש  , וסיסמאות

 .באותם רגעים באביזר המין המחובר לרשת



האקרים יוכלו לא רק לצפות באקטים  , במקרים חמורים יותר•
האביזרים  , כאמור. אלא גם לשלוט בהם -מיניים של אחרים ברשת 

זה את מכשירו של זה דרך  " להפעיל"מאפשרים לשני גולשים 
והאקר שישתלט על החיבור יוכל למעשה לבצע את האקט  , הרשת

דרך  " אונס"הדבר הכי קרוב שיש ל -בעצמו במקום הגולש 
נכון להיום לא ניתן להרשיע  . אם חושבים על זה ככה, האינטרנט

אך יתכן שאנו בדרכנו לשינוי גם  , בעבירת אונס במרחב הווירטואלי
 .בתחום זה



 סיכום

שבה כולנו נוכחים במידה זו או , חשוב לזכור כי במציאות החדשה•
פגיעה שכזו איננה מנת־ חלקם של ,  הווירטואליאחרת במרחב 

נשים וגברים חשופים לפגיעה  , ילדים, כולנו. אנשים ספורים בלבד
ראוי שפתרונה ימצא  ברמת  , זו  ומכיוון שמדובר בבעיה חברתית
אין עדיין פסק דין  , נכון להיום. החברה  וברמת המערכת המשפטית

:  כיבית המשפט המחוזי בתל אביב פסיקת , למעט. תקדימי בנושא
והינה  אשר מהווה פסיקה מבורכת  2015במרץ , יש אונס וירטואלי

 .  צעד משמעותי  בכיוון חקיקה שכזו בעתיד הקרוב



עשוי לעזור  , ווירטואליאונס משמעי מהו חד חוק המגדיר באופן •
האם אונס ווירטואלי אכן יוגדר בחוק  . היקף התופעהבצמצום 

זוהי שאלה שנוכל לענות עליה ככל  ?, כסעיף העומד בפני עצמו
 .EX POST FACTOהנראה רק 
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 מקורות


