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 תמצית

הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון  ראש-שבתעליזה לביא, יוהכנסת  תחברבקשת מסמך זה נכתב ל

וההגנות החלות בעבירות  בקטיניםעבירות מין ב משווה בנושא גיל ההסכמהסקירה בו מובאת ו ,מגדרי

 .אלהה

פי -עלהגיל שבו מציין את מונח זה  ;מופיע בחקיקהאינו  במסמך זההמשמש " גיל ההסכמההמונח "

 או מגע מיני לקיום יחסי מין (consent במובן) המשפטית תוהסכמאת  לתתבוגר דיו אדם נחשב החוק 

גיל ההסכמה נגזר מהוראות החוק הפלילי הקובעות באילו גילים מגע מיני עם קטינים  .עם בן או בת זוג

אפשר להסיק  ו; מהוראות אל(willing, "היה מוכן"במובן ) הסכים למגע הקטיןגם כאשר  ייחשב עבירה

, מותרהופכת את המגע המיני ליה( יניתנה ללא ניצול או כפכל עוד )הסכמתו של הקטין  ת הגיל שמעליוא

 . מבחינה משפטיתהסכמה תקפה היא גם בגדר ו

)במדינות ויקטוריה בקנדה, בבריטניה, באוסטרליה  נסקרת החקיקה הפלילית הרלוונטיתבמסמך 

יל גציון ב עבירות המין בקטיניםוצגו י .בישראלין ד, במבט משווה לבשבדיהו בגרמניה וטזמניה(,

שקיים מגע מיני עם קטין מתחת לגיל  הקובעות הגנה לנאשםיוצגו ההוראות כן כמו . בכל מדינה ההסכמה

הסכמת הקטין תובא  נסיבות מסוימותב לעיקרון שבבסיס גיל ההסכמה,כחריג , לפיהןההסכמה ש

מעל הוא אף שגילו של הקטין  בהםשמקרים בהחוק וראות יוצגו הלהשלמת התמונה  .בון למרות גילובחש

. בהקשר נסיבות דומות אחרותמיה או יכפממניצול, כיוון שנבעה  ,גיל ההסכמה הסכמתו אינה רלוונטית

הוא ( celebrityחקיקה הקובעת כי ניצול מעמד של ידוען )אם יש לבדוק ביקשה  חברת הכנסת לביא זה

 1הקטין.הסכמת השולל את ניצול בבחינת 

 

 :מהמסמך עולים הממצאים האלה

  להלן: ; )למשל אונס של נפגע העבירה הסכמה-אייסוד של עבירות המין המבוססות על שלא כמו

מבוססות על התפיסה גיל ההסכמה שגילם נמוך מ עבירות מין נגד קטינים ,(עבירות מין "רגילות"

נקבע . גיל ההסכמה אינה רלוונטיתתו הסכמולכן  ,אינו בוגר דיו לתת הסכמה הקטין אלההבגילים ש

מהות להבין את  יכולתםחוסר ו חוסר בשלותםנוכח לבין השאר  אלו,בגילים  להגן על קטיניםכדי 

  .היהפעילות המינית ואת השלכות

  במדינות שנסקרו במסמך. 18-ל 14ברוב המדינות המערביות גיל ההסכמה נקבע בטווח הגילים שבין 

ר המדינות שאבו)בטזמניה שבאוסטרליה(,  17-ל)בשבדיה(  15בין ווח שנקבע בטגיל ההסכמה  זה

 .16הוא גיל ההסכמה  , ובהן ישראל,שנסקרו

  ,אפילו אם לכאורה ניתנה  ,מגיל ההסכמהנמוך עם בן או בת זוג שגילם  פעילות מיניתמקיים מי שכך

, כפי גים שוניםמעשים מיניים מסוהיות לה . העבירה עשויעבירה פליליתעובר , לכך םהסכמת

ובלבד  ,מגע מינימו מותר לקיים ע   –מי שגילו מעל גיל ההסכמה לעומת זאת . שיפורט במסמך

  או ניצול.יה יללא כפשהדבר נעשה בהסכמתו ו

  מצבים של  יאבעבירות מין נגד קטינים, ה ר מכךיותאף ו ,בעבירות מין "רגילות"סוגיה נוספת העולה

 ."ניצולם בשם הכולל "לכנותאפשר ש ,בין הצדדיםמהותי ן חוסר שוויוהסכמה שנולדה מתוך 

המיני בין הצדדים המגע שעשויה לקבוע החקיקה , של הנפגעניצול ע קמתקיים מגע מיני על רכאשר 

                                                 

-בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול מעמד(, התשע"ד –הצעת חוק העונשין )תיקון בעניין  להלןוראו בהקשר זה את האמור   1
 , והטקסט הסמוך לה.23, להלן הערה 2013

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1951.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1951.rtf
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מצבים של ניצול . נשללתההסכמה למעשה  ניצולמכיוון שהתקיים ו, גם מעל גיל ההסכמה אסור

היקף המצבים  ;עבודהאו השגחה טיפול, ת, חינוך, אמון, תלות, מרו ם שליחסיהיות עשויים ל

  .בכל מדינה ומדינה יםשונהפרשנות הניתנת להם שייחשבו ניצול ו

  ניצול עוסקת בה לא מצאנו במדינות שנסקרו הוראה מפורשת בחקיקה ,ניצול מעמד של ידועןלאשר

הנחיות בנכללת  ; עם זאת, בבריטניהמגע מיניהגוררות איסור לקיים נסיבות כאחת המעמד כזה 

 ,מצבים של ניצול יתרון יחסי של הנאשםובה  נסיבה להחמרה בעונש הענישה שהוצאו לאחרונה

  ילה זאת גם על ידוענים.חמוהפרשנות 

 נקבעו במדינות שנסקרו של קטין שגילו נמוך מגיל ההסכמה אינה רלוונטית,  הסכמתושכלל כחריג ל

סכמה מדובר ה ילבשכן סכים למעשים המיניים )כאשר הקטין ה רקשחלות  הגנות ובעבירות אל

 :"(. ההגנות הנפוצותבעבירת מין "רגילה

קשר  אלא ,ואין ביניהם מערכת יחסים של ניצול הנאשם והנפגע קרובים בגיל – הפרש גילים (1)

לקשר מיני  בין בני נוער שהביאהמשותפת וסקרנות מינית מינית טבעית התפתחות המבוסס על 

 בכל המדינות שנסקרו לפחות בחלק מהעבירות, ,מעוגנת בחוק אתהגנה כז. וולונטרי והדדי

הפרש הגילים  . למשל,בפרטי ההגנה יש הבדלים ניכרים בין המדינותעם זאת,  .למעט בריטניה

)למשל שנתיים בוויקטוריה או שלוש שנים  עשוי להיות קבועבין הנאשם לנפגע המקנה הגנה 

 14וחמש שנים כשגילו בין  14-ל 12נתיים כשגיל הנפגע בין ש: בקנדה)למשל  מדורגאו בישראל( 

; לחלופין (17-ל 15וחמש שנים כשגילו בין  15-ל 12שלוש שנים כשגיל הנפגע בין בטזמניה:  ;16-ל

-פחות מהנאשם גילו של כאשר  :)למשל בגרמניה הגנה המבוססת על גיל הנאשםעשויה להיקבע 

בשבדיה למשל ) יםגילהפרש ללא קביעה מפורשת של  ההגנאו  (,16-ל 14וגיל הנפגע בין  21

יצוין כי בהקשר זה  (.בין הצדדים ובהתפתחותבגילים  "קטן"הגנה כאשר יש הפרש מוקנית 

בחוק, בהנחיות התביעה נקבע כי במערכת יחסים מינית  אתשלא נקבעה הגנה כזאף  ,בבריטניה

 להגיש כתב אישום.מוצדק בין שני קטינים יש לשקול אם 

. ככלל בפלילים, על התביעה פרטי של הגנת טעות שבעובדהמקרה זהו  – גיל הקטיןדבר טעות ב (2)

לעובדות שמהוות ער היה יתה מחשבה פלילית, כלומר, הוא יהנאשם ללהוכיח כי בעת העבירה 

זאת, ברוב גילו של הקטין. עם ל ערהוא היה  –את יסודות העבירה, ולעניין עבירות מין בקטינים 

לא שר בחירה אלה, כלומהעובדות הלאחת מנוגע משפט עצימת עיניים של הנאשם בשיטות ה

בכל המדינות שנסקרו, בחקיקה הגנה זו מעוגנת . למודעותחשב ילא לרצות לדעת, תשלדעת או 

 ,. כך, ובחלקן היא כפופה לגיל המינימלי לתחולת ההגנות )ראו להלן(אך התנאים לקיומה שונים

לגיל מודעות חוסר  – של הנאשם תאובייקטיביהגנה נדרשת טעות להקמת ה בחלק מהמדינות

בריטניה, כך במעל הגיל הרלוונטי )הוא על יסוד סביר שגיל הקטין  הנחהאו  (עצימת עיניים)ללא 

 טעות כנה של הנאשם – תסובייקטיביטעות באחרות נדרשת  ;ה(ישבדבגרמניה ובויקטוריה, בו

כל את נקט ישה מהנאשם חמורה יותר ועליו להראות שהדרשנסקרו אחרות במדינות  ;ישראל()

 של הקטין )קנדה וטזמניה(. האמצעים או הצעדים הסבירים לאימות גילו 

)או במערכת יחסים זוגית פורמלית  זוג נשואים הם בניכאשר הנאשם והקטין  – נישואין (3)

קמה רות( )ובחלק מהעביבחלק מהמדינות , ומקיימים מערכת יחסים מינית בהסכמהומוכרת( 

מהמדינות שנסקרו במסמך, הגנה  .גיל הנישואין בכל מדינה ומדינההתחשב ב, בין השאר בהגנה

הגנת תחול קנדה למשל ב .בישראלן וכ ,בבריטניה ובוויקטוריה ,בקנדהבחקיקה זו מעוגנת 

תחולת ההגנה שהוא גיל ההסכמה(; בוויקטוריה  ,16)ועד גיל  14רק כשהקטין מעל גיל הנישואין 

בבריטניה ההגנה אינה חלה  ;12רק מעל גיל  –)גיל ההסכמה( ובחלק מהעבירות  16תחת לגיל מ
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והיא רלוונטית רק בעבירות של ניצול לרעה של מעמד של יחסי אמון מעל  ,מתחת לגיל ההסכמה

 .(18גיל ל 16גיל )בין  גיל ההסכמה

 וםגיל מינימ , כלומרהגנותה גיל מינימלי לתחולתנקבע , בחלק מהמדינות שנסקרו לעיל כפי שצוין 

רוב פי -לע. שנקבעו בחוקעל בסיס ההגנות  לא תקום טענת הגנהנאשם ל שאם הקטין צעיר ממנו

במדינות . החוקמשתמע מן אינו מונח המופיע בחקיקה, והוא  לתחולת ההגנותמינימלי הגיל ה

יה לא מצאנו שנקבע )בשבד 14-ל 12הגיל המינימלי לתחולת ההגנות נקבע בין זה שנסקרו במסמך 

רק נוגע , בחלקן הגיל (הבבריטני)למשל  ההגנותוהעבירות כל בגיל קבוע הבחלק מהמדינות . גיל כזה(

ואילו בטזמניה  ,(גרמניהבקנדה וב)הגנות מהלחלק רק או ויקטוריה( בוקנדה וב)עבירות מהלחלק 

 . נקבע גיל שונה בהגנות שונות

 

  2רקע .1

 ות ההסכמהורלוונטי עבירות מין בקטינים .1.1

של נפגע העבירה למעשה המיני  הסכמה-אימבוססות על  –למשל אונס  – "רגילותעבירות המין ה"

בפעילות מינית, אך השתתף ( לwillingנכונות )ים להביע שבוצע בו. קטינים )מתחת לגיל מסוים( עשוי

מהות הפעילות להבין את  החוק מבקש להגן על הקטין בשל חוסר הבשלות הפסיכולוגית והרגשית שלו

כדי להגן על קטינים מתחת לגיל ההסכמה  .(consent)לה להסכים  ביכולתו, ולכן קובע כי אין והשלכותיה

לתת הסכמה משפטית דיים מפני ניצול או פגיעה מינית, החקיקה הפלילית קובעת כי הם אינם בוגרים 

 והסכמת הקטין ,עבירהוא הקיום קשר מיני עם קטין מתחת לגיל זה ככלל, למעשים מיניים, ולכן 

 . אינה רלוונטית (יהי, ללא ניצול או כפ)כאמור, גם בהנחה שהיא ניתנה בצורה חופשית

מתי ניתנה הסכמה  ות האם אולכן, מסמך זה אינו עוסק בהגדרה של הסכמה לצורך החוק או בשאל

למעשים ין ניתנה הסכמה חופשית ורצונית של הקטגם אם שההנחה לצורך מסמך זה היא חופשית. 

היה בגדר ולכן המעשה י הסכמה זו אינה רלוונטית ,כאשר גילו של הקטין נמוך מגיל ההסכמה המיניים,

 עבירה. 

                                                 

 פרק זה מבוסס בין השאר על המקורות האלה:   2

 Australian Institute of Family Studies website, Age of consent laws, last updated November 2013. 

 Danielle Flynn, "All the Kids Are Doing It: The Unconstitutionality of Enforcing Statutory Rape Laws 

Against Children and Teenagers", 47 New England Law Review, Spring 2013, p. 681. 

 Council of Europe, Data Protection and Cybercrime Division, Global Project on Cybercrime, Discussion 

paper: Protecting children against sexual violence: The criminal law benchmarks of the Budapest and 

Lanzarote Conventions, December 2012. 

 Steve James, "Romeo and Juliet Were Sex Offenders: An Analysis of the Age of Consent and a Call for 

Reform", 78 University of Missouri-Kansas City Law Review, Fall 2009, p. 241. 

 Helmut Graupner, "Sexual Consent – The Criminal Law in Europe and Overseas", Keynote lecture at the 7
th
 

International Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) 

“Sexual Abuse and Sexual Violence – From Understanding to Protection and Prevention”, Vienna, 

September 11-14, 2002. 

 Stephen Robertson, Age of Consent Laws in: Children and Youth in History, Item #230, Center for History 

and New Media – George Mason University, viewed: February 13
th
 2014. 

http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/factsheets/a142090/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/reports-presentations/2571_Child_benchmark_study_V32_pub_4_Dec12.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/reports-presentations/2571_Child_benchmark_study_V32_pub_4_Dec12.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/reports-presentations/2571_Child_benchmark_study_V32_pub_4_Dec12.pdf
http://chnm.gmu.edu/cyh/teaching-modules/230
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 גיל ההסכמה וההגנות בחוק  .1.2

הסכמה לפי מינו של הקטין או לפי גיל קבוע בעבר היה נפוץ ל .וריהגיל ההסכמה התפתח לאורך ההיסט

הגדול בוטלו ברוב  ואל ותסואליים או הומוסקסואליים(, אך הבחנאופי המעשה המיני )יחסי מין הטרוסק

, 18-ל 14בטווח הגילים שבין הוא גיל ההסכמה המערביות רוב המדינות בכיום של המדינות המערביות. 

 3רוב אינם רלוונטיים.פי -לעמין הקטין ואופי המעשה ואילו 

חשב אונס )או מה שמכונה ייל ההסכמה יחסי מין עם קטין שגילו נמוך מגיקיום כל  בחלק מהמדינות

)ובהן ישראל( יש בחוק הבחנה בין מצבים שונים  במדינות אחרות(. statutory rape – אונס סטטוטורי

בגילים נמוכים שבו  עבירות וענישה מדרגנוצר כך ושבהם קטינים מעורבים ביחסי מין ובין גילים שונים, 

הם יהיו ואילו בגילים הקרובים יותר לגיל ההסכמה  ,רי(המעשים ייחשבו חמורים יותר )אונס סטטוטו

 בחומרה נמוכה יותר )בעילה אסורה בהסכמה(. עבירות בגדר 

נגד קטין עשויה להיחשב נסיבה מחמירה או להביא להארכת " רגילה"עבירת מין עצם ביצוע נוסף על כך, 

 תקופת ההתיישנות.

 ןמקצתאו ל מין עם קטינים מתחת לגיל ההסכמה לעבירותנוגע בנקבעו בחקיקה הגנות מדינות כמה ב

 :הנפוצותההגנות  הסכמת הקטין תהיה רלוונטית על אף גילו.לפיהן ש

 פעילות מינית עם קטין מתחת לגיל ההסכמה קרוב יחסית לגילו של בנאשם גיל האם  – קרבה בגיל

 ,נעשו בהסכמהוהמעשים  (בכל מדינהכפי שנקבע , קטןביניהם  אם הפרש הגיליםהקטין )כלומר 

עבירה כ)או לחלופין יסווג  עבירההיה בגדר והמעשה לא י לנאשם הגנהתקום בנסיבות מסוימות 

  4.פחות( חמורה

 שגילו של הקטין סבר טעה ו קטין מתחת לגיל ההסכמהעם פעילות מינית בנאשם האם  – טעות בגיל

כנות בהתחשב באר , בין השלנאשם סיבות מסוימות עשויה לקום הגנהבנ ,מעל גיל ההסכמה

 .עשה לוודא את גילו של הקטיןמאמצים שבה וסבירותבהטעות, 

 או בקשר זוגי פורמלי ומוכר( ומקיימים פעילות מינית  אם הנאשם והקטין נשואים – נישואין(

גיל בגיל הקטין והתחשב ב, בין השאר בלנאשם במקרים מסוימים תקום הגנה ,בהסכמה במסגרת זו

 ה. הנישואין המותר במדינ

גיל ה , נקבע גם, אך לא בכולםאלההקבעו בחוק הגנות בעבירות המקרים שבהם נברוב עוד יצוין כי 

של הקטין אבסולוטי  גילדהיינו,  ,(age of absolute protection / no-defense age) ותהגנתחולת מינימלי לה

 .גם בהתקיים הנסיבות שמקימות את ההגנהלא יחולו שמתחתיו ההגנות 

                                                 

ן ביכן (, ו12 –)בישראל  הפלילית גיל האחריותבינו לבין וכן (, 18)שהוא בישראל גיל  יש להבחין בין גיל ההסכמה לגיל הבגרות  3
, שהתקבל 2013-, התשע"ד(6תיקון מס' )חוק גיל הנישואין ב 18-ל 17-הועלה בישראל לאחרונה מ)ש גיל הנישואיןלבין אלה 

 (.2013בנובמבר  4-בכנסת ב
(, ובניסוח ספרותי יותר "סעיפי רומיאו ויוליה" age gap provisionsנות לעתים הוראות בדבר פערי גילים )הגנות אלו מכו  4

("Romeo and Juliet" clauses.) 

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/3/470_3_2.rtf


 
   

 27 מתוך 5 עמוד הכנסת 

 

 בישראל ות מין נגד קטיניםעביר .1.1

חוק העונשין )בפרק זה:  1977-, התשל"זחוק העונשיןסימן ה' לפרק י' למין מפורטות בהבישראל, עבירות 

 ו. מהוראות אלהמעורביםל הקטין או הקטינה ש וגיללפי , בין השאר בדרגות חומרה שונות ,(החוקאו 

 . 16נגזר כי גיל ההסכמה בישראל הוא 

 5:וההגנות הרלוונטיות ירות המין בקטיניםלהלן יפורטו עב

 לפי החוק:  6שנות מאסר. 16עונשו עד  אישה באחת הנסיבות שיפורטו להלן מי שבועל – סוניא

  הנסיבות הרלוונטיות: 7המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה". – 'בועל'"

אינוס מדובר ב 8;החופשית" אישה שלא בהסכמתה"הבועל  :חוקלפי לשון ה –הסכמה  ליב (1)

  9אינה מסכימה לבעילה. ,בכל גיל שהוא ,האישהשבו  "רגיל"

שנים בעילתה  14אם היא קטינה שטרם מלאו לה  – לבעילה כאשר ניתנה הסכמתה של האישה (2)

 14-שגילה פחות מלפיה קטינה שמדובר בחזקה למעשה  10)או אונס סטטוטורי(. אינוס תיחשב

  .הסכמתה אינה מעלה ואינה מורידה-הסכמתה או איולכן  ,בעלאינה יכולה להסכים להי

 גיל האישהתלויים ביסודות העבירה  – בעילה אסורה בהסכמה: 

אלא ) , גם אם היא הסכימה להיבעל16-ל 14שגילה בין מי שבועל קטינה  –עד גיל ההסכמה  (1)

ה הסכמתה של בטווח גילים זה, אם ניתנ 11היא נשואה לו( עונשו עד חמש שנות מאסר.אם כן 

 . פחות חמור העליהעונש ו ,הקטינה לא מדובר באינוס אלא בבעילה אסורה בהסכמה

אם הפרש הגילים בין אלה הבמקרה של בעילת קטינה בגילים  הגנהיצוין כי בחוק נקבעה 

במהלך יחסי רעות , ובלבד שהיא הסכימה למעשה, הנאשם לקטינה אינו עולה על שלוש שנים

  12.מעמדו של הנאשם רגילים וללא ניצול

או  18-16 ת)קטינה ב גילה מעל גיל ההסכמהש נפגעתעבירה זו חלה כלפי  – ההסכמהמעל גיל  (2)

 הסכמתה לא תהיה רלוונטיתבהן שנסיבות גילה יהיו אף -על, וקובעת כי (18בגירה מעל גיל 

 שהסכימה לכך: אף הבעילה תהיה אסורה ו

o  תוך ניצול יחסי תלות, מרות,  18-ל 16שבין  בגילים קטינה מי שבועל – 18עד גיל קטינה

  14עד חמש שנות מאסר. ועונש ,או הבטחת שווא לנישואים 13חינוך או השגחה

                                                 

או מעשה סדום  אישהבעילת ( אפילו בהסכמה, למשל 18יצוין כי במצבים מסוימים יהיו היחסים אסורים מעל גיל הבגרות )  5
 ות.עביר, שהם בגדר י בן משפחהביד 21שגילם עד באדם 

)או כאשר ההסכמה הושגה במרמה או תוך ניצול מצב  שנים ללא הסכמה חופשית 16קטינה שטרם מלאו לה בעילה של ב  6
 ( לחוק.1)ב()345סעיף  .ות מאסרשנ 20, והעונש על כך הוא עד גיל הקטינה יהווה נסיבה מחמירה ,שמונע הסכמה חופשית(

 ק.)ג( לחו345סעיף   7
 ( לחוק.1)א()345סעיף   8
, שכן הסוגיה הרלוונטית למסמך זה היא האם הסכמה-אילא ייסקרו עבירות שביסודן המסמך בהמשך כפי שצוין לעיל,   9

 ובאילו גילים המשפט הפלילי בכל מדינה רואה בהסכמת הקטין הסכמה ומתי הסכמתו אינה רלוונטית.
 ( לחוק. 3)א()345סעיף   10
 ( לחוק. 1())א346סעיף   11
 לחוק.  353סעיף   12
 הדבר ייחשב לניצול יחסי תלות.  –מטפל נפשי שבעל קטינה בגילים אלו בתקופת הטיפול   13
 ( לחוק.1)א()346סעיף   14
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o  או  תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירותכאמור מי שבועל אישה  – 18מעל גיל בגירה(

שנות ד שלוש עעונשו  ,נשוי(אף שהוא פנוי לעקב הבטחת שווא לנישואין לאישה תוך התחזות 

  15.מאסר

 ץ לפי הטבעת של אדם,פהחדרת איבר מאברי הגוף או ח – 'מעשה סדום'לפי החוק: " – מעשה סדום 

)ואת  םאותו מדרג גילימחיל על ביצוע מעשה סדום את החוק  16או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

 . שצוינו לעיל בעילהעבירות השהוא מחיל על אותה הגנה( 

 חומרת  17מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". – 'מעשה מגונה': "פי החוקל – מעשה מגונה

 :נפגע העבירהגיל בבין השאר  תלויההעבירה 

 .מאסרות עד שבע שנ – 14במי שגילו עד נעשה שמעשה מגונה  (1)

 . ות מאסרעד שלוש שנ – 16בפני אדם שטרם מלאו לו מעשה מגונה בכל מקום שהוא  (2)

)או כאשר ההסכמה הושגה במרמה או תוך ניצול מצב שמונע  ה חופשיתללא הסכממעשה מגונה  (3)

 .ות מאסרעד עשר שנ – 16במי שגילו עד  הסכמה חופשית(

, עבודה או השגחה, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך 18-ל 14במי שגילו בין מעשה מגונה  (4)

 .ות מאסרעד ארבע שנ –שירות 

 .מאסר עד שנתיים – ל מרות ביחסי עבודה או בשירותתוך ניצו 18שמלאו לו מעשה מגונה באדם  (5)

על הנאשם להיות  ,כדי שתתגבש עבירהעל כן, . מחשבה פליליתהוא יסוד הנפשי הנדרש בעבירות המין ה

 ,את גיל הקטין או הקטינהעליו לדעת  בין השאר ;מודע לטיב המעשה ולקיום הנסיבות המוגדרות בחוק

יחולו  ,ןהקטי ו שלגילבהנאשם טעה אם כל עבירה. ל יל הרלוונטיגמתחת לכי גילם  לדעת פחותולכל ה

העושה מעשה בדמותו מצב ", ולפיו טעות במצב דבריםשכותרתו  ,לחוק העונשין )א(יח34סעיף הוראות 

אלא במידה שהיה נושא בה אילו היה המצב לאמיתו כפי  ,דברים שאינו קיים, לא יישא באחריות פלילית

כי גיל הקטין מעל לגיל הרלוונטי סבר ו 18אם הנאשם טעה טעות כנהף זה לפי סעי "שדימה אותו.

עם זאת, יש להדגיש כי במקרה של עצימת עיניים . הפלילית וסייג לאחריותתהווה י לעבירה הספציפית

, ואילו טעות כנהגיל הקטין לא תעמוד לנאשם הגנת הטעות במצב הדברים, שכן כאמור נדרשת דבר ב

 19מתיישבת עם טעות כנה. עצימת עיניים אינה

                                                 

 )ב( לחוק.346סעיף   15
בצורה שווה להתבצע רק כלפי נשים; העבירה של מעשה סדום חלה עשויות יש לציין כי עבירות הבעילה )ג( לחוק. 347סעיף   16

 גברים ונשים. כלפי
 לחוק. 348סעיף   17
, [1994-( )חלק מקדמי וחלק כללי(, התשנ"ד39חוק העונשין )תיקון מס' לחוק העונשין ] 39תיקון מאז כניסתו לתוקף של   18

ינות אמהלשמש אמת מידה לבחינת עשויה אין דרישה שהטעות תהיה סבירה, אם כי סבירות הטעות בעבירות מחשבה פלילית 
דוד טולדו נ'  4930/07פ "ע; 873( 3) פ"ד נה, אזולאי נ' מדינת ישראל 5938/00ע"פ ראו למשל  טעותו.בנוגע לגרסת הנאשם של 

 .669(, 3)2010על -, תקשחר מזרחי נ' מדינת ישראל 8133/09ע"פ ; 3560(, 4)2009 על-תק, מדינת ישראל
"אינו רוצה לדעת"; אינו רוצה אם לבדוק אם חשדו מוצדק שכן הוא פירושה שהנאשם חושד בדבר מה אך עצימת עיניים   19

כנה. מי שטועה טעות כנה אינו נוטל במודע  ו אינהטעות, ואם אינו עושה זאתהוא מוצדק, בהתקיים חשד על הנאשם לברר את 
אזולאי נ'  5938/00ע"פ ; 289( 3, פ"ד נד)דינת ישראלנ' מ אריק )מוריס( טייב 115/00פ "עראו למשל  סיכון שהנסיבות קיימות.

 .18, לעיל הערה מדינת ישראל
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 :אלוראוי לציין נקודות חקיקה בישראל הנוגעת לעבירות מין בקטינים דבר הבלהשלמת התמונה 

 חלקן אף חלות ו, עבירות מין נוספות בבני משפחה ובידי אחראים לחסרי ישעקובע שורה של  החוק

  20ספציפית על קטינים, אך אלה חורגות ממסגרת מסמך זה.

 באופן חריג – נקבע (על עבירות מין בקטינים בתוך המשפחה וכן) ס ומעשה מגונהעל עבירות אינו 

)אלא אם כן  רבי שנקבע לעבירהעונש מינימום שלא יפחת מרבע העונש המ – בחקיקה הישראלית

21.ולא ירוצה כולו במאסר על תנאיהמשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש( -החליט בית
 

 רוץ ההתיישנות יחל ביום שהקטין ילפיו מש בקטינים מיןשל ת וישנות עבירלהתי סייג ק נקבעבחו

 שנים מיום ביצוע העבירה לא יוגש כתב עשראם חלפו  אך 22)ולא ממועד ביצוע העבירה(, 18מגיע לגיל 

 .אישום אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה

העוסקות בבעילה  חוק העונשיןלתיקון ההוראות בפרטית הצעת חוק  הוגשה 2013בדצמבר יצוין כי עוד 

עד  16בני להרחיב את ההגנה הניתנת לקטינים  הצעת החוק מבקשת 23אסורה בהסכמה ובמעשה סדום.

מפני ניצול מעמד במקרים של פערי כוחות וגילים, בין השאר כאשר מדובר בידוענים מבוגרים  18

קיום יחסי מין שחזקה לקבוע הצעת החוק מבקשת  24לקיום מגע מיני עם קטינים. המנצלים את מעמדם

שנים בין גיל  עשרמיותר של  הפרשיש תוך ניצול מעמדו של הנאשם וכאשר  ועם קטינים בגילים אל

בעילה יחשב ליכך וייחשב כאילו המעשה נעשה תוך ניצול יחסי תלות,  הנאשם לגיל הקטין או הקטינה

 אסורה בהסכמה או מעשה סדום. 

 

 

                                                 

לחוק. עבירות מין נוספות שנקבעו בחוק עוסקות בזנות, בפורנוגרפיית קטינים, לרבות הפקתה, פרסומה והחזקתה,  351סעיף   20
 ועוד. 

 לחוק.  355סעיף   21
או של אחראי על חסר ישע יחל מירוץ ההתיישנות בהגיע הנפגע בקטין ות מין של בני משפחה )ג( לחוק. יצוין כי בעביר354סעיף   22

 )א( לחוק.354. סעיף 28לגיל 
עליזה ברת הכנסת של ח ,1951/19/פ ,2013-בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול מעמד(, התשע"ד –הצעת חוק העונשין )תיקון   23

 .2013בדצמבר  9-כנסת, הונחה על שולחן הכנסת בנלביא וקבוצת חברי 
 דברי ההסבר להצעת החוק.   24

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1951.rtf
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 סקירה משווה

  25הקנד .2

 28.לכל פעילות מינית 16,27 כיום הוא ,(age of protection) המכונה גם "גיל ההגנה" 26,כמה בקנדהגיל ההס

  .18גיל ההסכמה הוא  (להלן)ראו בהרחבה  ניצולמאפיינים של מינית שיש בה בפעילות זאת,  לעומת

שמטרתן  ות"רגיל"מפורטות עבירות מין  (הפלילי או החוקהקוד )בפרק זה:  29קוד הפלילי של קנדהב

בחלקן , וללא הסכמהלהגן על כלל האוכלוסייה, לרבות בגירים, מפני התעללות מינית, ניצול ומגע מיני 

מין עבירות  חוקבמוגדרות על כך נוסף  .נסיבה מחמירהמתהווה  16-מ פחות נפגע העבירהכאשר גיל 

 .להגנה על קטיניםייחודיות 

רלוונטיות של פי ה-עלחלוקה לשתי קטגוריות ב 30,למסמך זה יפורטו להלןהרלוונטיות  העבירות

 :בכל קטגוריה שנקבעו בחוק ההגנותפירוט וב, הסכמת הקטין

בתנאים  הגנהשמש עשויה ל , אף שהוא מתחת לגיל ההסכמה,הסכמת הקטיןעבירות שבהן  .1

 :מסוימים

בגופו של  או בעקיפין, במישרין, נוגע מטרה מיניתשבמי  – 31(sexual interference) מגע מיני (א)

ועונש  ,ות מאסרעד עשר שנו עונש ,באמצעות חלק גוף כלשהו או חפץ 16-מ פחותשגילו  קטין

  32אחת. ת מאסרשנהוא מינימום ה

                                                 

 פרק זה מבוסס בין השאר על מקורות אלו:  25

 Government of Canada, Department of Justice website, Age of Consent to Sexual Activity, viewed January 

27
th
 2014; 

 Library of Parliament, Parliamentary Information and Research Service, Legislative Summary, Bill C-2: An 

Act to Amend the Criminal Code (Protection of Children and Other Vulnerable Persons) and the Canada 

Evidence Act, LS-480E, by Robin MacKay, 13 October 2004, Revised 16 June 2005; 

 Public Legal Education and Information Service of New Brunswick, NO means NO – Understanding 

Consent to Sexual Activity, March 2013, (hereinafter: NO means NO); 

 Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics Profile Series, Sexual Assault in Canada – 2004 and 

2007, by Shannon Brennan and Andrea Taylor-Butts, Catalogue no. 85F0033M – No. 19, December 2008, 

(hereinafter: Statistics Canada – Sexual Assault in Canada). 
למשל הסדרת הליך הנישואין  – ת, אך ההסדרה ברמת המחוזות והטריטוריותברמה הפדרליככלל הדין הפלילי בקנדה נקבע   26

 זוג נשואים.-בניבחוק כאשר מדובר בהגנה בנוגע ל עשויה להיות רלוונטית, למשל – וגיל נישואין
 . 2008במאי  16-ל 14-גיל ההסכמה הועלה מ  27
)בתנאי שהיחסים  18הוא לחוק  159לפי סעיף ישה(, אשר )למעט בין בעל לא גיל ההסכמה ליחסי מין אנאלייםהחריג לכך הוא   28

 מתקיימים במקום פרטי וללא נוכחותם של אנשים נוספים(.

לחוק  159סעיף ( כי Court of Appeal for Ontarioהמשפט לערעורים של מחוז אונטריו )-קבע בית 1995יצוין כי עוד בשנת  
( ואינו עומד בתנאי פסקת Canadian Charter of Rights and Freedoms) נוגד את הצ'רטר הקנדי לזכויות ולחירויות

המשפט לערעורים -. פסיקה דומה ניתנה בביתR. v. C.M., 1995 CanLII 8924 (ON CA); ראו: בטל –ועל כן ההגבלה שבו, 
 R. v. Blake, 2003 BCCA 525; ראו: 2003-( בish ColumbiaBritfor  Court of Appealשל מחוז קולומביה הבריטית )

(CanLII) לחוק לא נמחק מספר החוקים הקנדי 159סעיף . עם זאת, במועד כתיבת מסמך זה. 

רק אם אך , 18שגיל הקטין מעל  סברהנאשם אם  טעות בגיל הקטיןנקבעה הגנה של  159עוד יצוין כי בנוגע לעבירה לפי סעיף  
 .כדי לאמת את גילו של הקטין כל האמצעים הסביריםאת  הוא נקט

29  Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, Parts V and VIII. 
ן נוספות שחלקן רלוונטיות לקטינים, ובהן ניצול מיני של אנשים עם מוגבלות פיזית או נקבעו עבירות מיבקוד הפלילי של קנדה   30

, הפצתו, העברתו, מכירתו, פרסומו או יבוא או יצוא 18-שכלית, גילוי עריות, הכנת חומר פורנוגרפי של קטינים שגילם פחות מ
ותיירות  18-מפחות שגילם קטינים ושידול לזנות של סרסרות שלו, שידול או פיתוי של קטין לצורך ביצוע עבירת מין כלפיו, 

 ולא ייסקרו בו. אלה חורגות מגדרו של מסמך זה מין לצורך קיום מגע מיני עם קטינים;
 לחוק. 151סעיף   31

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/clp/faq.html
http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/LegislativeSummaries/38/1/c2-e.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/LegislativeSummaries/38/1/c2-e.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/LegislativeSummaries/38/1/c2-e.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/No_Means_No_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/No_Means_No_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/No_Means_No_EN.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2008019-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2008019-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2008019-eng.pdf
http://canlii.ca/t/231v2
http://canlii.ca/t/4rcr
http://canlii.ca/t/4rcr
http://canlii.ca/t/4rcr
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/index.html
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ייעץ , מ16-מ פחותשגילו  קטיןזמין מי שמ – 33(invitation to sexual touching) הזמנה למגע מיני (ב)

)מזמין, קטין או  אדםבגופו של  או בעקיפין,במישרין , לגעת ,מטרה מיניתב ,ת אותוסימלו או 

עד עשר  –זהה לעונש בעבירה של מגע מיני , עונשו באמצעות חלק גוף כלשהו או חפץאדם שלישי( 

  אחת. ת מאסרועונש מינימום של שנ ות מאסרשנ

בפני  חושף את איברי המין שלו למטרה מיניתמי ש – 34(indecent acts) מעשים מגונים בקטין (ג)

  יום מאסר. 90הוא מינימום המאסר ועונש עד שנתיים ו שעונ 16-מ פחותשגילו  קטין

ונכלל בו איסור רחב האין בחוק הגדרה של תקיפה מינית, אך  – 35(sexual assault) תקיפה מינית (ד)

הוא פגע העבירה נואם , ות מאסרעשר שנעד הוא  העונש 36כל מגע מיני ללא הסכמת הצד השני.

 עונש מינימום של שנת מאסר אחת. הגוררת המדובר בנסיבה מחמיר 16-מ פחותקטין שגילו 

 37:ארבע העבירות שפורטו לעילבשנקבעו  ההגנות

גיל , לפי בין הצדדים הוא כמפורט להלן הגנה רק אם הפרש הגילים שמשהסכמת הקטין ת (1)

 הקטין:

o  משנתיים פחותבין הנאשם לקטין הוא  גיליםהפרש הכאשר  – 14-ל 12אם גיל הקטין בין, 

 ניצולאמון, סמכות, תלות או  שלמערכת יחסים לבד שמערכת היחסים בין הצדדים אינה וב

 ;(הלןלראו  יצולאמון, סמכות, תלות או נ יםהמונח פרשנותעל )

o  בהתקיים אחד התנאים שלהלן: – 16-ל 14אם גיל הקטין בין 

  הקטין והנאשם נשואים; או 

 ובלבד שמערכת היחסים בין  ,מחמש שנים פחותבין הנאשם לקטין הוא  הפרש הגילים

 .(להלןראו ) הצדדים אינה מערכת יחסים של אמון, סמכות, תלות או ניצול

38.הגנה שמשלא ת והסכמת ,12-פחות מ הקטין אם גילויודגש כי 
 

כל את  נקטתקום הגנה רק אם הוא  16שגיל הקטין מעל סבר אם הנאשם  – טעות בגיל הקטין (2)

 לאמת את גילו של הקטין. האמצעים הסבירים

                                                                                                                                                       

עבירות שבגינן יש להגיש כתב אישום  – שלוש קטגוריותלהעבירות הפליליות מסווגות יצוין כי בשיטת המשפט הפלילי בקנדה   32
(indictable offence( עבירות שיידונו בהליך מקוצר ,)summary offence( ועבירות משולבות )hybrid offence שבהן ,)

דולר קנדי  5,000למדינה יש שיקול דעת כיצד להעמיד לדין. העונש המקסימלי על עבירות שנדונות בהליך מקוצר הוא קנס עד 
טות במסמך זה הן עבירות משולבות, אך לשם השוואה בחרנו להציג רק את או עד שישה חודשי מאסר. חלק מהעבירות המפור
 העונש הקבוע בהן בהליך של הגשת כתב אישום.

 לחוק. 152סעיף   33
( לחוק נקבעה עבירה של מעשים מגונים כלפי אדם בכל גיל שהוא, ולפיה מי שעושה 1)173( לחוק. יצוין כי בסעיף 2)173סעיף   34

עונשו עד שנתיים  –בורי בנוכחות אדם אחד או יותר או בכל מקום במטרה לפגוע ברגשותיו של אדם מעשה מגונה במקום צי
  מאסר.

 מוד להן.והטקסט הצ 41-ו 36לחוק. עבירה זו היא תקיפה מינית בדרגת החומרה הנמוכה ביותר. ראו להלן הערות  271סעיף   35
; במקומה נקבעה העבירה של תקיפה מינית סונלא מופיעה בו עבירה של אי 1983-מאז תיקון הקוד הפלילי של קנדה ביצוין כי   36

ההסכמה למגע המיני ולא על אופי המגע. -(, ומושם דגש על אי41בשלוש דרגות חומרה )וראו להלן בטקסט הצמוד להערה 
 ראו:

 Statistics Canada – Sexual Assault in Canada, supra note 25, p. 7. 
 אלא אם כן ות אלו )למעט תקיפה מינית(,ירלא יועמד לדין בעב 13או  12נוסף על ההגנות האמורות נקבע בחוק כי מי שגילו   37

 (, למשל אם הנאשם שימש שמרטף של נפגע העבירה.להלןכפי שיוסבר מתקיים ניצול של הקטין הנפגע )
 .הגנהזהו הגיל המינימלי לתחולת ה  38

http://www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2008019-eng.pdf
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 :הגנה שמשלא תהסכמת הקטין שבהן עבירות  .2

מקיים מגע מיני או הזמנה למגע מיני )כהגדרתם לעיל( מי ש – 39(sexual exploitation) ניצול מיני (א)

של ניצול מתקיים תלות או  או אמון, סמכות יש ביניהם יחסיאשר  18-ל 16קטין שגילו בין עם 

 אחת.  אסרשנת מהוא מינימום הועונש  מאסרות עד עשר שנעונשו  ,(להלן)כפי שיוסבר  הקטין

בנוכחות קטין שגילו חיים -בעלמי שמקיים יחסי מין עם  – 40(bestiality) חיים-בעלייחסי מין עם  (ב)

ות עד עשר שנו שעונ ,חיים כאמור-זה לקיים יחסי מין עם בעלכמשדל קטין בגיל או  16-מ פחות

  .אחת שנת מאסרהוא מינימום הועונש  מאסר

  42:יותר הגבוהותתי דרגות החומרה תקיפה מינית בש – 41חמורה תקיפה מינית (ג)

o  או  או תוך גרימת חבלה כלפי אדם אחר איומיםתוך תוך שימוש בנשק או תקיפה מינית

 sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily)בשותפות עם אחרים 

harm)  מדובר בנסיבה  16-מ פחותהוא קטין שגילו  הנפגעואם , ות מאסרשנ 14עונשה עד

 חמש שנות מאסר. של  הגוררת עונש מינימום מחמירה

o  מוםהטלת  גופנית, גורמת חבלההתקיפה מינית ( או סכנת חייםaggravated sexual assault )

 מדובר בנסיבה מחמירה 16-מפחות הוא קטין שגילו  הנפגעואם , מאסר עולםעד עונשה 

 סר. של חמש שנות מא הגוררת עונש מינימום

, )לפי העניין( 18או  16שגיל הקטין מעל  סבר אם הנאשם: שפורטו לעילעבירות שלוש הב ההגנה

הסכמת ; כאמור, לאמת את גילו של הקטין כל האמצעים הסביריםאת  נקט תקום הגנה רק אם הוא

 . הגנה שמשתמ אינההקטין 

  – ניצולאמון, סמכות, תלות או ים משמעות המונח

 :הקשריםבשני המונחים רלוונטיים  כפי שצוין לעיל,

 כלפי קטין  סמכותאו  אמוןבמעמד של הוא  הנאשםשבה במערכת יחסים  –עבירה של ניצול מיני ב

  43.ניצולאו  תלותאו שיש בין הקטין לבינו מערכת יחסים שיש בה  ,18-ל 16שגילו בין 

  ההגנה של הסכמת  ,מיניתבעבירות של מגע מיני, הזמנה למגע מיני, מעשים מגונים בקטין ותקיפה

 סמכותאו  אמוןבמעמד של  הנאשםכאשר הקטין כאשר הפרש הגילים הוא בטווחים שצוינו לא תחול 

  .ניצולאו  תלותשיש בין הקטין לבינו מערכת יחסים שיש בה ככלפי הקטין או 

 . אלההבחוק אין הגדרה למונחים 

                                                 

 לחוק. 153סעיף   39
חיים היא שנדרשת חדירה וגינלית -לעבירה של קיום יחסי מין עם בעלי יצוין כי הפרשנות המקובלת בקנדה( לחוק. 3)160סעיף   40

 .R. v. Ruvinsky [1998] O.J. No. 3621ראו:  מין אוראלי.באו אנאלית, ואין די במגע באיברי המין או 
 לחוק.  273-272סעיפים   41
 .36-ו 35ראו לעיל הערות   42
 ( בעבירה של ניצול מיני:1)153לפי לשון החוק בסעיף   43

 "…who is in a position of trust or authority towards a young person, who is a person with whom the young person 

is in a relationship of dependency or who is in a relationship with a young person that is exploitative of the young 

person…" 
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 המצביםבעבר ) 2005ק בתיקון משנת המונח "מערכת יחסים שיש בה ניצול של הקטין" הוסף לחו

 ( לחוק1.2)153סעיף אשר למערכת יחסים שיש בה ניצול, . (היו אמון, סמכות או תלות יםהרלוונטי

השופט רשאי להסיק כי מתקיימת מערכת יחסים שיש בה  קובע כי (שהוסף במסגרת התיקון האמור)

הפרש הגילים בינו לבין  (2; )הקטין שלו גיל( 1): ונסיבותיה של מערכת היחסים הניצול מתוך אופיי

מידת ההשפעה של הנאשם על הקטין או  (4; )בין הצדדים התפתחות מערכת היחסים (3; )הנאשם

  השליטה שלו בו.

היא  . הפרשנות המקובלת למונחים בפסיקהבצמצוםהאמורים המשפט פירשו את המונחים -בתי

, (power imbalance) צדדים במידת הכוח שבידיהםחוסר איזון בין ה ןבהיש שבמערכות יחסים  שמדובר

אותו  אל מולגורם לכך שהקטין פגיע במיוחד איזון החוסר  .הקטין נתון להשפעתו של הנאשםשבעטיו 

ככלל משפטי אין להסיק כי בפסיקה למשל נקבע  44.לרעה בקטין למטרותיווהאדם הזה משתמש  ,אדם

מערכת יחסים של תלות של הקטינה שיש טינה או כלפי ק במעמד של אמון או סמכותהוא הנאשם ש

למערכת נוגע ב 45רו באותו בית.ורגהתוהם מה הזוג של א  -לבין בן 17בנאשם במערכת יחסים בין נערה בת 

וסיפק לה אוכל, כסף  27שהיה בן  ,והתגוררה עם הנאשם מהא   שברחה מבית 1446יחסים בין נערה בת 

מה תה יכולה לחזור לבית א  יוהנערה הי ,רכת יחסים של תלות, נקבע כי לא התקיימה מעומקום מגורים

 47.עתבכל 

 

 48בריטניה .1

 .16גיל ההסכמה לכל פעילות מינית הוא בבריטניה  ,ככלל

המלצת בנחקק החוק  2004.50נכנס לתוקף במאי ו 49,(החוק)בפרק זה:  חוק עבירות המיןנחקק  2003-ב

רפורמה ונהגה בו הו ,בנושאת ות ציבורייותייעצוהועדות בדיקה ושתי דוחות של  בהתבסס על ,הממשלה

  51.של עבירות המין בבריטניה ולהגנה על הציבור מפני עברייני מין החקיקבמקיפה בכל הנוגע לעיגון 

                                                 

 לפסק הדין(. 53-95)סעיפים  R. v. Anderson, 2009 PECA 4 (CanLII)לסקירה של הפסיקה הרלוונטית ראו:   44

, הפעילות המינית נעשית תמורת תשלום, או כאשר בסרסור לזנות או פורנוגרפיהיצוין כי הפרשנות המקובלת היא שכאשר מדובר  
מערכת היחסים תיחשב לכזאת שנכנסת בגדר מערכות היחסים האמורות, ואינה מאפשרת למעשה מתן הסכמה של הקטין. ראו 

 .1, עמ' 25, לעיל הערה NO means NO למשל:
 הדין(.-לפסק 25-ו 14)סעיפים  R. v. R. H. J., 1993 CanLII 6885 (BC CA)ראו:   45
 . 14המקרה אירע בתקופה שבה גיל ההסכמה היה   46
 .R. v. Galbraith, 1994 CanLII 215 (ON CA)ראו:   47
 פרק זה מבוסס בין השאר על המקורות האלה:  48

 The Crown Prosecution Service-CPS, Legal Guidance – Rape and Sexual Offences (hereinafter: CPS – 

Legal Guidance); 

 The Crown Prosecution Service-CPS, Sexual Offences – Factsheet; 

 National Society for the Prevention of Cruelty to Children- NSPCC, Legal definition of a child – Factsheet, 

July 2013. 
49  Sexual Offences Act 2003.  

, ואילו בסקוטלנד ובצפון אירלנד יש תחולה חלקית של החוק, וכן הוראות דומות מכוח חל במלואו באנגליה ובוויילסהחוק   50
 דברי חקיקה מקבילים. 

 ראו:  51

  :דברי ההסבר לחוקSexual Offences Act 2003 Explanatory Notes :(.דברי ההסבר, )בפרק זה 

 Home Office, Protecting the Public – Strengthening protection against sex offenders and reforming the law 

on sexual offences, Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department, CM 5668, 

November 2002. 

http://canlii.ca/t/22hvs
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/No_Means_No_EN.pdf
http://canlii.ca/t/23289
http://canlii.ca/t/6jzv
http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/
http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/
http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/
http://www.cps.gov.uk/news/fact_sheets/sexual_offences/
http://www.nspcc.org.uk/Inform/research/briefings/definition_of_a_child_wda59396.html#consent
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/notes/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/notes/contents
http://www.archive2.official-documents.co.uk/document/cm56/5668/5668.pdf
http://www.archive2.official-documents.co.uk/document/cm56/5668/5668.pdf
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 :פי גיל הנפגע-לסווג לשלוש קטגוריות עלאפשר את עבירות המין נגד קטינים המעוגנות בחוק 

 ;הגנותתחולת הגיל המינימלי לההוא  13גיל  – 11-מ פחותעבירות נגד מי שגילו  (1)

 צעירבגיל קטין של  והסכמתככלל ולכן  ,הוא גיל ההסכמה 16גיל  – 16-מ פחותעבירות נגד מי שגילו  (2)

 ;אינה רלוונטיתיותר 

הסכמה אינה העבירות שבהן ניתנה לכאורה הסכמת הקטין, אך  – 18-מ פחותעבירות נגד מי שגילו  (3)

 .הרחבה להלן()ראו  (abuse of position of trust) יחסי אמוןעמד של שימוש לרעה במרלוונטית בגלל 

לפי ם זאת, ע 52."ותה"רגילגוריות הגיל ובינן לבין עבירות המין בין העבירות בקט ניכרתחפיפה יש 

כוונת המחוקק  53(,הנחיות התביעהפי החוק )בפרק זה: -ר העמדה לדין בעבירות עלדבהנחיות התביעה ב

 .מתאימה לנסיבות המקרהש יועמד לדין בעבירה החמורה ביותר הנאשם תה כייהי

קשר  לא( של1אם אדם סביר היה חושב: )( sexual)חדירה, מגע או פעילות ייחשבו מיניים החוק קובע כי 

( בשל 2לאותו מעשה, המעשה הוא מיני בשל אופיו; או ) נוגעבלנסיבות המעשה או למטרתו של אדם 

למעשה המעשה הוא נוגע להיות מיני, ובשל נסיבותיו או מטרתו של אדם ב אופיו של המעשה הוא עשוי

54מיני.
 

 11:55-מ פחותשגילו קטין עבירות נגד  .1

הם אותם מעשים שביסודן של  13-נגד מי שגילו פחות מ העבירות שביסודן שלהמעשים המיניים 

כלפי  ותעצמבו ןההסכמה כאשר -אישל יסוד  ןמשותף להכאמור, ש ,"ותרגילארבע עבירות המין ה"

חוסר הסכמתו של הקטין, או  13-כנגד מי שגילו פחות מ מבוצעות ורות אליעבבגירים. כאשר 

סוג של  לשוםשכן בגיל זה אין בשום מקרה יכולת משפטית לתת הסכמה , אינה רלוונטית, הסכמתו

 העבירות:אלה  .פעילות מינית

זכרי נו האיבר מיאת מחדיר שמי  – (rape of a child under 13) 11-מ פחותשל ילד שגילו  אונס (א)

56.עונשו מאסר עולם ,13-מ פחותשגילו ילד לנרתיק, לפי הטבעת או לפיו של 
 

 – (assault of a child under 13 by penetration) באמצעות חדירה 11-מ פחותשל ילד שגילו תקיפה  (ב)

למטרה  13-מ פחותשגילו  ילדלפי הטבעת של  או לנרתיקכל דבר אחר חלק מגופו או מי שמחדיר 

 .עונשו מאסר עולם ,מינית

מי שנוגע בילד  – (sexual assault of a child under 13) 11-מ פחותשל ילד שגילו תקיפה מינית  (ג)

 בחוק היא רחבהשל מגע ההגדרה . ות מאסרשנ 14עונשו עד  ,בצורה מינית 13-מ פחותשגילו 

57או כל דבר אחר, לרבות מגע דרך בגדים.וכוללת מגע באמצעות כל חלק בגופו של המבצע 
 

                                                 

אונס, תקיפה באמצעות חדירה, תקיפה מינית  , המבוצעות בלי הסכמת הנפגע:"ותרגילארבע עבירות מין "רטות בחוק מפו  52
. בחוק מופיעות עבירות מין נוספות החורגות מגדרו של מסמך זה, כגון עבירות מין והבאת אדם לידי ביצוע פעילות מינית

שידול או פיתוי של קטין לצורך ידי מי שתפקידו לטפל בהם, -על במשפחה, עבירות מין נגד אנשים עם מוגבלות שכלית, לרבות
אדם למטרת ניצול מיני, -ו, צילום מגונה של קטינים, זנות ופורנוגרפיה של קטינים, סרסרות, סחר בבניביצוע עבירת מין כלפי

 חיים ועם גופות. -מעשים מגונים, מציצנות וקיום יחסי מין עם בעלי
53  Legal Guidance –CPS  48, לעיל הערה. 
 לחוק.  78סעיף   54
 לחוק.  8-5סעיפים   55
יש להגיש כתב לעבירות שבגינן העבירות הפליליות מסווגות  (שיטה הקנדיתגם בשיטת המשפט הפלילי בבריטניה )כמו ב  56

למדינה יש שיקול דעת  שבהןעבירות ל( וsummary offenceעבירות שיידונו בהליך מקוצר )ל(, indictable offenceאישום )
רק את העונש הקבוע במסגרת במסמך בחרנו להציג  ; בנוגע לעבירות שבשיקול דעת(triable either way)כיצד להעמיד לדין 

 הליך של הגשת כתב אישום.

http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/
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 causing or inciting a child under 13 to) לידי ביצוע פעילות מינית 11-מ פחותילד שגילו הבאת  (ד)

engage in sexual activity) –  לבצע פעילות מינית או מעודד אותו  13-מ פחותמי שגורם לילד שגילו

 הפעילות: בסוגעונשו תלוי  58,בר(אם הפעילות לא בוצעה בסופו של דלכך )גם 

o עונשו מאסר עולם; ,אם הפעילות כללה חדירה  

o שנות מאסר 14עד עונשו  ,אם הפעילות לא כללה חדירה . 

הנחיות התביעה מ. לנאשם גנותהלא נקבעו  13-בעבירות שבוצעו בקטינים בגילים נמוכים מ ,ככלל

 59:האלהבהקשר זה הנקודות עולות 

 בעבירות בקטינים מבוגרים יותרשלא כמו , גיל הקטיןדבר ירה מוטעית בסב הנחהשל  אין הגנה 

60.(להלן)ראו 
 

  לילדים צעירים ביותר מרביתק הגנה הסעיפים לספמטרת שכן  ,משמעות איןלהסכמת הקטין. 

  שאין בה ניצול או פגיעה (13-פחות מ)אלה הקטינים בגילים שני במערכת יחסים מינית בין – 

שניהם, תהיה מנוגדת לאינטרס  של העמדה לדין של אחד הקטינים, אוהמקרים של הגדול ברוב 

לשקול אם  על התביעה, של הפרש גילים לא נקבעה הגנהלמרות ש; לכן, הציבורי ולטובת הילדים

 .להגיש כתב אישום

  אונס, תקיפה באמצעות חדירה )ונות שלוש העבירות הראשב הגנהכחריג לכלל האמור נקבעה

 aiding, abetting or) לביצוע העבירההקשור ייעוץ מי שסייע, עודד או נתן ל (ותקיפה מינית

counseling ,)זי של הילד, יטחונו הפילהגן על במפני מחלות מין,  להגן על הילד יתהיתו האם מטר

, הילד באמצעות מתן ייעוץ או מידע ו הרגשית שללהגן על הילד מפני היריון או לקדם את רווחת

 61ל בתנאי שהמטרה אינה להשיג סיפוק מיני או לעודד את הפעילות המינית האמורה.ווהכ

16:62-מ פחותשגילו  קטיןעבירות נגד  .2
 

 לבין נאשם שהוא קטין. 18שגילו מעל  נאשםהחוק מבחין לעניין חומרת העונש בין  ובעבירות אל

  :18גילו מעל נאשם ש לשהענישה פורט תלהלן 

בילד  נוגע בצורה מיניתו 18שגילו מעל מי  –( sexual activity with a child) פעילות מינית עם ילד (א)

  63.שנות מאסר 14עד עונשו  ,16-מ פחותשגילו 

מי  – (causing or inciting a child to engage in sexual activity) לידי ביצוע פעילות מיניתילד הבאת  (ב)

)גם אם לבצע פעילות מינית או מעודד אותו לכך  16-מ פחותגורם לילד שגילו ו 18גילו מעל ש

64.שנות מאסר 14עד עונשו  ,(הפעילות לא בוצעה בסופו של דבר
 

                                                                                                                                                       

 ( לחוק. 8)79סעיף   57
 .51ל הערה , לעידברי ההסבר  58
59  Legal Guidance –CPS  , 51, לעיל הערה דברי ההסבר; וראו גם 48לעיל הערה. 
 הוא הגיל המינימלי לתחולת הגנות. 13כך למעשה גיל   60
( לחוק. סעיף זה מקנה הגנה לבעלי תפקידים )כגון רופאים, יועצים במוסדות חינוך וכדומה( אשר נותנים a)(2)73-( ו1)73סעיף   61

  לקטינים בגילים אלו ייעוץ בנוגע לאמצעי מניעה והגנה מפני מחלות מין, ובלבד שהם אינם מעודדים את קיום המגע המיני.
 לחוק.  13-9סעיפים   62
, לבין פעילות מינית כתב אישוםבה להגיש  ות מינית הכוללת חדירה, שאז מדובר בעבירה שישגם סעיף זה מבדיל בין פעיל  63

שאין בה חדירה, שאז מדובר בעבירה שיש לגביה שיקול דעת אם להגיש כתב אישום או לפעול בהליך המקוצר שבו עונש 
 המקסימום הוא שישה חודשי מאסר בלבד.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/notes/contents
http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/notes/contents
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מי  –( engaging in sexual activity in the presence of a child) ביצוע פעילות מינית בנוכחות ילד (ג)

בנוכחותו של ילד הוא עושה זאת להשיג סיפוק מיני  די, וכמיניתומבצע פעילות  18שגילו מעל 

 עשרעד עונשו  ,שהילד יהיה מודע לפעילותכדי או במקום שהילד יכול לצפות בו  16-מ פחותשגילו 

 .שנות מאסר

 ,18מי שגילו מעל  –( causing a child to watch a sexual act) הבאת ילד לידי צפייה בפעילות מינית (ד)

לצפות באדם אחר מבצע פעילות מינית או  16-מ פחותילד שגילו גורם למיני  וכדי להשיג סיפוק

 .עד עשר שנות מאסרעונשו  ,של אדם המבצע פעילות כאמור 65(image) המצולמת דמותוב

 66.שנות מאסר חמשעד עונשו  ,אם הנאשם הוא קטיןבכל העבירות שצוינו לעיל, 

 67:ות הנקודות האלהעול מהנחיות התביעה – אלההבעבירות  הגנותאשר ל

  ,משמעות איןלהסכמת הקטין ככלל.  

  לא היה כי  , כאחד מיסודות העבירה,על התביעה להוכיח ,16-מ פחותגילו של נפגע העבירה אם

על יסוד סביר כי גיל הניח הנאשם אם שמכאן  ;16מעל נפגע ה שגיל ניחיסוד סביר להלנאשם 

, אין 13-מ פחותכאשר גיל הנפגע  בעבירה., הוא לא יהיה אשם הקטין הוא מעל גיל ההסכמה

 .לגילונוגע הנאשם בסברת משמעות ל

 16-מ פחותהזוג -נשואים אם גילו של אחד מבניזוג -מעשים שנעשים בין בניב אין הגנה . 

  שאין בה ניצול או  ובגילים אלבמערכת יחסים מינית בין שני קטינים כאשר מדובר , כאןגם

ם העמדה לדין של אחד הקטינים או של שניהם תהיה מנוגדת של המקריהגדול ברוב  ,פגיעה

של הפרש גילים, על התביעה  לא נקבעה הגנהשאף לאינטרס הציבורי ולטובת הילדים; לכן, 

 .לשקול אם להגיש כתב אישום

 שתחול על מי שסייע, עודד או נתן ייעוץ  הגנהנקבעה  פעילות מינית עם ילד, תאשר לעביר

 68.לעילכפי שפורט  ,יתה להגן על הילדיאם מטרתו ה ,לביצוע העבירההקשור 

 18:69-מ פחותשגילו  קטיןעבירות נגד  .1

)כאמור, גיל ההסכמה בבריטניה  ואשר נתן את הסכמתו למעשה 18-מ פחותעבירות כלפי מי שגילו ב

 abuse of position) יחסי אמוןמעמד של לרעה של ניצול כאשר יש אינה רלוונטית הסכמה ה ,(16הוא 

of trust.שהם פגיעים  18עד  16בני מבקשות להגן על צעירים  והוראות אל ( שהיו לקטין עם הנאשם

  אמון או סמכות בחייהם. במעמד של יחסיהוא לניצול בידי מי ש

נגד מי ארבע העבירות המינית האסורה בהן זהה לההתנהגות ו ,ארבע עבירותמפורטות  בקטגוריה זו

פעילות מינית עם ילד, הבאת ילד לידי ביצוע פעילות מינית, ביצוע פעילות מינית ) 16-מ פחותשגילו 

                                                                                                                                                       

 .63ראו לעיל הערה   64
 .ממד-דמות נעה או קבועה, המופקת בכל צורה, ובהקשרים רלוונטיים גם דמות בתלתהוא " image( לחוק, "4)79לפי סעיף   65
 לחוק. 13סעיף   66
67  Legal Guidance –CPS  48, לעיל הערה. 
 לעיל והטקסט המפנה אליה. 61ראו הערה   68
 לחוק.  24-16סעיפים   69

http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/
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בקטגוריית הגילים שבין העונש על כל העבירות  ;(בנוכחות ילד והבאת ילד לידי צפייה בפעילות מינית

 70.ות מאסרשנ עד חמש הואתוך ניצול לרעה של מעמד של יחסי אמון  18-ל 16

בהם שמצבים ב קייםכזה מעמד  הלפיו ,"מעמד של יחסי אמון"למונח  מצמצמתבחוק ניתנת פרשנות 

ברוב המקרים תפקיד  – לנאשם יש אחריות לטפל בקטין, להשגיח עליו או לייעץ לו מכוח תפקידו

 ת מתןבאמצעוסי אמון של יחמצבים של מעמד החוק מגדיר . ציבוריבגוף תפקיד סטטוטורי או 

  71:אלהכדוגמאות למצבים 

  מוסד לנוער עבריין כמו  72,שוהה הקטיןבו שתפקידו של הנאשם להשגיח על קטינים במוסד

מוסד לטיפול ו , מוסד רפואילקטיניםמוסד אחר המספק מגורים , לאחר הרשעה בעבירה פלילית

  ;משפחה אומנת וכן ,נפשי

  י שהקטין רשום בוחינוכתפקידו של הנאשם להשגיח על קטינים במוסד; 

 יועץ אישי של הקטין במסגרת תוכנית ממשלתית למניעת נשירה מלימודים,  הנאשם הוא

 להשמה במקומות עבודה מתאימים;או להכשרה מקצועית 

 ומנהל עם הקטין קשר ללא פיקוח  הנאשם מטפל אישית בקטין במסגרת תפקידו במערך הרווחה

(unsupervised ;פנים אל פנים או בכל אמצ)עי אחר; 

 73:ושחלות בעבירות אל ההגנות

 בזוגיות רשומהזוג נשואים או -לבניחלה הגנה  ובעבירות אל – נישואין (civil partners)  אם גילו

74.ומעלה 16של הקטין 
 

 קמה חזקה שלנאשם 18-ככלל, אם התביעה הוכיחה כי גיל נפגע העבירה פחות מ – טעות בגיל ,

ומראה שהיה  מצליח להפריך חזקה זונאשם אם הרק  ;18על שגילו מהניח ללא היה יסוד סביר 

נגד בעבירות  לא תחולהגנה זו  75.לנאשם הגנהקום ת 18מעל  הנפגע שגיל ניחלו יסוד סביר לה

13.76-מי שגילו פחות מ
 

  עתהה באותו ,קדמה למעמד של יחסי האמוןבין הנאשם לקטין אם מערכת היחסים המינית 

 לנאשם.  הגנהתקום  ,כדין יתהימערכת היחסים המינית ה

 של  עבירהלביצוע הקשור שסייע, עודד או נתן ייעוץ מי ל הגנהזו נקבעה  ת גיליםגם בקטגורי

 77.לעיל ושפורטל בתנאים ו, והכיתה להגן על הילדיאם מטרתו ה פעילות מינית עם ילד

                                                 

70  Legal Guidance –CPS  48, לעיל הערה. 
 ( לחוק. b()1)21לחוק. לפי החוק השר רשאי לקבוע מצבים נוספים שיוצרים מעמד של יחסי אמון. סעיף  22-21סעיפים   71
לפיה הוא ידע, שקמה חזקה , 18-יצוין כי אם מעמד יחסי אמון נוצר במוסד שבו תפקידו של הנאשם לטפל במי שגילם פחות מ  72

; אם הנאשם מביא ראיות המעלות ספק סביר מעמד של יחסי אמון כלפי הקטיןת המקימות את הנסיבואו שסביר שידע, 
 בכך, הנטל להוכיח שידע או סביר שידע את הנסיבות האמורות עובר לתביעה. 

 .48, לעיל הערה  Legal Guidance –CPS-ו 51, לעיל הערה דברי ההסברוראו:  73
 לחוק. 23סעיף   74
 .העובר לתביע המוטעיתהנחה זה הנטל להוכיח שלא היה יסוד סביר לכבמצב   75
 .הוא הגיל המינימלי לתחולת ההגנות 13גיל  ,כאמור  76
 לעיל והטקסט המפנה אליה. 61ראו הערה   77

http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/notes/contents
http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/
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 ה מועצת הענישהפרסמ 2011בדצמבר יצוין כי בבריטניה בקטינים ת מין לעבירונוגע להשלמת התמונה ב

(Sentencing Council)78  מחייבות הנחיות ענישה(sentencing guidelineב ) לעבירות המין לפי החוקנוגע 

-ביתמטרתן להרחיב את הנסיבות שו 2014,79להיכנס לתוקף באפריל אמורות  ההנחיות (.ההנחיות)להלן: 

( בין הנאשם לנפגע העבירה abuse of trust)ניצול של אמון בקביעת העונש. הביא בחשבון לב מחויהמשפט 

יצוין כי  של העבירות האמורות.הגדול ברוב  להחמרת העונש, – תוך כך, ומה גורם להגברת האשםייה

צל נאשם ני םבהש להקיף קשת רחבה יותר של מצבים ונסיבותמטרתו בהנחיות " ניצול של אמון"המונח 

להבדיל מהמונח "ניצול לרעה של  כידוען, וובכלל זה ניצול של מעמדיתרון יחסי שהיה לו כלפי הקטין, 

 שלעוסק במצבים של מעמד פורמלי ה ,( המופיע בחוקabuse of a position of trust) מעמד של יחסי אמון"

 80נפגע העבירה.כלפי הנאשם 

 

 81אוסטרליה .4

 –בהן אינו אחיד גיל ההסכמה ו 82,ברמת המדינות והטריטוריותהחקיקה הפלילית באוסטרליה נקבעת 

 83לפי תחום השיפוט הרלוונטי. ,17או  16

היא שחוקים הקובעים גיל הסכמה הם אמצעי חשוב להגנה על ילדים  הרווחת באוסטרליה הגישה

ם בגיר. מין ע גיל ההסכמה אינו בוגר דיו להסכים ליחסימתחת לוצעירים מפני ניצול מיני. מי שגילו 

לא ישלול את כוחם אך א למצוא את האיזון שיגן על הקטינים מפני ניצול מיני האתגר של החקיקה הו

בין המדינות עם זאת,  84.תקינה של מערכות יחסים עם בני גילםההתפתחות המינית ואת הוחירותם 

                                                 

; המועצה והחליפה שני גופים קודמים שעסקו בתחום 2010-שהיא גוף עצמאי במשרד המשפטים, הוקמה ב, מועצת הענישה  78
לשמור על עצמאותה של הרשות השופטת. תפקידה  –ובד בבד  והאחידות בענישה במטרה להגביר את השקיפותהוקמה 

שמיועדות להתוות גישה אחידה בענישה, והתוך כך לשמור על שיקול הדעת  להכין הנחיות ענישההעיקרי של המועצה הוא 
ים, משיקולי צדק, השיפוטי; בתוך גדרי ההנחיות לשופט נותר מרחב להתאמת הענישה למקרה הספציפי, ובמקרים חריג

, תאריך כניסה: אתר מועצת הענישההשופט רשאי לגזור את דינו של הנאשם גם מחוץ לגדרי הענישה שהותוו בהנחיות. מידע מ
 .2014בפברואר  10

79  Sentencing Council, Sexual Offences – Definitive Guideline, Effective from 1 April 2014. 
( good character of exemplary conduct) מנצל את אופיו הטוב או את התנהגותו המופתיתכי כאשר אדם קובעות עוד ההנחיות   80

 אין להתחשב באופי או בהתנהגות כשיקול להפחתת העונש אלא להחמרתו.  ,לסייע בידו בביצוע העבירהכדי 
 .2014בפברואר  11-ו 10, דובר מועצת הענישה, בדואר אלקטרוני, Nick Mann-מכתבים מ

 פרק זה מבוסס בין השאר על המקורות האלה:  81

  מידע מאתר האינטרנט( של המוסד ללימודי משפחה של אוסטרליהAustralian Institute of Family Studies גוף ,)
שתפקידו להיות מקור מידע ומשאבים בנושאים של רווחת ילדים, משפחות וקהילות, בחסות המשרד לשירותים חברתיים 

)להלן:  2013, מעודכן לנובמבר Age of consent laws (. ראו:Department of Social Servicesשל ממשלת אוסטרליה )
Age of consent laws :2014בינואר  23(, תאריך כניסה; 

 Kate Warner, "Setting the Boundaries of Child Sexual Assault: Consent and Mistake as to Age 

Differences", 36 Melbourne University Law Review, p. 1009, 2013, (hereinafter: Warner – Setting the 

Boundaries); 

 Tasmania Law Reform Institute, Sexual Offences Against Young People, Final Report No. 18, October 2012 

(hereinafter: Tasmania Law Reform Institute – Final Report). 
( Western Australia-ו New South Wales ,Queensland ,South Australia ,Tasmania ,Victoriaבאוסטרליה שש מדינות )  82

(, ובכל אחת מהן מערכת חקיקה Northern Territory-ו ACT-Australian Capital Territoryושתי טריטוריות עיקריות )
 ת.עצמאי

 .18, שבו גיל ההסכמה הוא Queenslandמין אנאלי במדינת חוץ מ  83
84  Age of consent laws 81, לעיל הערה.  

http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/about-us.htm
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Final_Sexual_Offences_Definitive_Guideline_(web).pdf
http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/factsheets/a142090/
http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/factsheets/a142090/
http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/factsheets/a142090/
http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/319814/YoungPeopleSexualOffencesFR.pdf
http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/319814/YoungPeopleSexualOffencesFR.pdf
http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/factsheets/a142090/
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יות הבדלים שעשויים להוכן , בחקיקה הבדלים בגיל ההסכמה שנקבעכאמור והטריטוריות יש 

  85בכל הנוגע לעבירות מין בקטינים. הגנותפרטי המשמעותיים יותר ב

אדם שבמקרה  סוגים עיקרייםמשלושה הגנות נקבעו ת והאוסטרליבמדינות ובטריטוריות בחקיקה 

 86(New South Wales)למעט  כל מדינה וטריטוריה .גיל ההסכמהמתחת למואשם במגע מיני עם מי שגילו 

  87:בתחומה לבחרה אילו הגנות להחי

בעקבות )ו )על יסוד סביר( כי גיל הקטין הוא מעל גיל ההסכמה ניחהנאשם ה – גיל הקטיןדבר טעות ב (1)

 .תחום השיפוט(, לפי 16-ל 10)בין  לתחולת ההגנות(מינימלי הגיל המעל שבפועל הקטין היה זאת 

 ;NSW מלבד ,בכל המדינות והטריטוריותבחקיקה מעוגנת הגנה כזאת 

לפי תחום חמש שנים, עד  שנהשל הפרש גילים הנאשם והקטין היו קרובים בגיל ) – הפרש גילים (2)

 ,ACT, South Australia, Tasmania, Victoriaבחמש מדינות וטריטוריות )קיימת הגנה כזאת  .השיפוט(

Western Australia); 

 Victoria, Westernנקבעה בחקיקה בשתי מדינות ) זוהגנה  .הנאשם והקטין נשואים – נישואין (3)

Australia). 

 .טזמניהבו בוויקטוריהחקיקה הלהלן יפורטו הוראות 

 

 88(Victoria)ויקטוריה  .4.1

 18-ל 16בין בגילים ש לגיל זה.לא הגיע לקיים מגע מיני עם מי ש, ואסור 16הוא  הגיל ההסכמה בוויקטורי

 . א בעל סמכות כלפיו, להשגיח עליו או שהוקטיןשתפקידו לטפל בהוא מי מבוגר המגע מיני אם אסור 

)להלן:  בחוק העונשין של ויקטוריהלחלק הראשון  C8משנה מפורטות בפרק  קטיניםכלפי  עבירות המין

  89.(חוק העונשין או החוק

 90:הרלוונטיות העבירות

חומרת  – 91(sexual penetration of a child under the age of 16) 16-מ פחותשגילו  ילדבחדירה מינית  .1

 :גיל הילדלפי קבעת העבירה נ

 .ות מאסרשנ 25עד  – 12-מ פחותשגילו ילד בחדירה מינית  (1)

יצוין כי בטווח גילים זה החוק קובע  .שנות מאסר 10עד  – 16-ל 12בין שגילו ילד בחדירה מינית  (2)

 .לא נעברה עבירה ,אם הצדדים נשואיםכי 

                                                 

85  Warner – Setting the Boundaries, supra note 81. 
 בנוגע למגע מיני עם מי שגילו מתחת לגיל זה.ולא נקבעו בחקיקה הגנות , 16גיל ההסכמה הוא  New South Wales-ב  86
87  Age of consent laws 81, לעיל הערה.  
 .81לעיל הערה ,  Setting the Boundaries –Warner-ו Age of consent lawsפרק זה מבוסס בין השאר על   88

89  Crimes Act 1958, No. 6231 of 1958, Version No. 242 incorporating amendments as at 18 December 2013. 
עבירות מין "רגילות" )בלי הסכמה או רצון חופשי(, עבירות מין בתוך המשפחה, עבירות מין כלפי אנשים עם נוסף על כך החוק   90

אך אלה , ועבירות של הפקת פורנוגרפיית ילדים והחזקתה 16-שגילם פחות מ עבירות של סרסור בילדיםמוגבלות שכלית, 
 .חורגות מגדרו של מסמך זה

 לחוק.  45סעיף   91

http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/factsheets/a142090/
http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/factsheets/a142090/
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/ltobjst8.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/05D487F2AC4B0C83CA257C4500156A97/$FILE/58-6231a242bookmarked.pdf
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 :האלה ההגנותיחולו  93,והסכמתניתנה ו 1292מעל גיל אם הקטין 

כי  ניחלה יסוד סבירשהיה לו מאזן ההסתברויות פי -עלאם הנאשם מוכיח  – בעובדה טעות (1)

  –התקיימה אחת הנסיבות האלה 

o  16הקטין מעל גיל ; 

o הוא היה נשוי לקטין. 

 .פחות משנתייםהוא בין הנאשם לקטין  הפרש הגילים (2)

מעשה  – 94(indecent act with a child under the age of 16) 16-מ פחותשגילו מעשה מגונה עם ילד  .2

התנהגות של  שוניםת סוגים התפיסה המקובלת היא שהעבירה כוללמגונה אינו מוגדר בחוק, אך 

שגילו בקטין או לקחת חלק בביצוע מעשה מגונה אסור לאדם לבצע מעשה מגונה  95.לא ראויה תמיני

 .עד עשר שנות מאסר –העונש  .או בנוכחותו אם הם אינם נשואים 16-מ פחות

אפילו אם גילו ) אם ניתנה הסכמת הקטיןשפורטו לעיל בעבירת החדירה יחולו גם בעבירה זו  הגנותה

  96.(12-מ פחות

 persistent sexual abuse of a child under the age of) 16-מ פחותשגילו ילד ב משכתמתהתעללות מינית  .3

למשל אונס,  – ו נשוי לושאינ קיום מגע מיני עם קטין משמעהמשכת מתהתעללות מינית  – 97(16

המעשים אינם חייבים . לפחות שלוש פעמים – לעיל והמעשים המנוייםתקיפה מגונה, גילוי עריות 

לעבירה זו  .ות מאסרשנ 25עד  –העונש על העבירה ות אותה עבירה. ילהיות כולם מאותו סוג או לה

 בחוק. לא נקבעו הגנות

אוסר החוק  – 98(sexual penetration of 16 or 17 year old child) 17או  16בילד שגילו  חדירה מינית .4

שתפקידו לטפל בילד, להשגיח עליו או שהוא בעל סמכות  מיידי -על 18עד  16 ןבילד בחדירה מינית 

שנות  10עד  –. העונש אם הם אינם נשואים (under his or her care, supervision or authority) כלפיו

לטיפולו, להשגחתו נתון לשבהם ייחשב הקטין )לא ממצה( של מצבים ה רשיממובאת חוק ב מאסר.

 : או לסמכותו של הנאשם

                                                 

היה הגיל המינימלי  10גיל  2010עד  .הוא הגיל המינימלי לתחולת ההגנות 12גיל נקבע בוויקטוריה כי בעבירה זו  כך למעשה  92
 לתחולת ההגנות. 

לחוק(, ואף קובע הוראות מיוחדות  36החוק מגדיר הסכמה וקובע במפורט נסיבות שבהן ההסכמה אינה חופשית )ראו סעיף   93
לחוק(. עם זאת, כאמור, במסמך זה נקודת  AA37ושבעים כאשר נטען כי הנאשם טעה בנוגע להסכמה )סעיף שיינתנו למ

 המוצא היא שאין מחלוקת לעניין ההסכמה, ולכן הוראות אלו לא ייסקרו.
 לחוק. 47סעיף   94
גמה )שהוא הצעה לא מחייבת בקוד הפלילי לדוראו למשל דברי ההסבר בנוגע לעבירה של מעשה מגונה כלפי קטין המופיעים   95

 :לקוד פלילי אחיד לכל המדינות והטריטוריות(

 "It would be a fruitless exercise to seek to list all of the actions that could constitute an indecent act. The 

offence should include all sorts of behaviour, and by no means be limited to conduct by the accused with 

regard to his or her own body". 

 Model Criminal Code Officers Committee of the Standing Committee of Attorneys-General, Model Criminal 

Code – Chapter 5 – Sexual Offences Against The Person – Report, May 1999, p. 129. 
 .בעבירה זו לא נקבע גיל מינימלי לתחולת ההגנותכך למעשה   96
 לחוק. A47סעיף   97
 לחוק. 48סעיף   98

http://www.sclj.gov.au/agdbasev7wr/sclj/documents/pdf/mcloc_mcc_chapter_5_sexual_offences_against_the_person_report.pdf
http://www.sclj.gov.au/agdbasev7wr/sclj/documents/pdf/mcloc_mcc_chapter_5_sexual_offences_against_the_person_report.pdf
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 מדריך שלו;הספורט או השל הקטין, מאמן  מורההנאשם הוא ה (1)

 אפוטרופוס שלו;במשפחת אומנה או של הקטין הורה הנאשם הוא  (2)

 הנאשם הוא איש דת ורועה רוחני של הקטין; (3)

 ;הנאשם הוא המעסיק של הקטין (4)

 הנאשם הוא הרופא המטפל של הקטין; (5)

הפועל במסגרת משפט והענישה לנוער הנאשם הוא איש משטרה או בעל תפקיד במערכת ה (6)

 תפקידו בנוגע לקטין.

, בעובדהשטעות שהתקיימה הנאשם מוכיח  אם הגנה תחולאם ניתנה הסכמת הקטין  ,בעבירה זו

 :התקיימה אחת הנסיבות האלהשח הנייסוד סביר לפי מאזן ההסתברויות היה לו -עלכלומר ש

 ; 18הקטין מעל גיל  (1)

 .הוא היה נשוי לקטין (2)

אסור לאדם  – 99(indecent act with 16 or 17 year old child) 17או  16מעשה מגונה עם ילד שגילו  .5

של תפקידו אם  או בנוכחותו, 18עד  16בן בביצוע מעשה מגונה בקטין השתתף לבצע מעשה מגונה או ל

עד  –העונש אם הם אינם נשואים.  ,, להשגיח עליו או שהוא בעל סמכות כלפיובקטיןטפל לאותו אדם 

, לטיפולו, להשגחתו או לסמכותו של הנאשםנתון לבהן ייחשב הקטין שהנסיבות חמש שנות מאסר. 

 .17-ו 16זהות לאלה שפורטו לעיל בעבירת החדירה בגילים  ,ההגנותוכן 

 

 100(Tasmania)טזמניה  .4.2

ככלל, אין לקיים מגע מיני עם מי  17.101ל ההסכמה ליחסי מין ולמגע מיני אחר הוא כיום בטזמניה גי

, (young persons – )המכונים צעירים 17-מ פחותכלפי מי שגילם  עבירות המין. 17-שגילו פחות מ

  102(.הקוד הפלילי או החוקלתוספת הראשונה לקוד הפלילי של טזמניה )בפרק זה:  14ות בחלק פורטמ

בין השאר בעקבות דוח של המוסד לרפורמה ) תיקון מהותי בחוק שהנע 2013באוקטובר ין כי יצו

 104,גיל מינימלי לתחולת ההגנות שבחוקלראשונה בטזמניה  קבענבתיקון  103(.חקיקתית של טזמניה

 105.נפגעהגנה על רקע טעות בגיל הנעשה תיקון נרחב בו

                                                 

 לחוק. 49סעיף   99
 .81, לעיל הערה  Final Report –Tasmania Law Reform Institute שאר על:פרק זה מבוסס בין ה 100
 .16, עמ' 81, לעיל הערה  Final Report –Tasmania Law Reform Institute. ראו: 18היה גיל ההסכמה  1974עד  101

102  Tasmania Criminal Code Act 1924 (No. 69 of 1924), Consolidated as at January 23
rd
 2014. 

 .81, לעיל הערה  Final Report –Tasmania Law Reform Institute: ראו 103
 , נכתב לפני התיקון האמור.81לעיל הערה  ,Warner – Setting the Boundariesיצוין כי המאמר  104

105 Tasmania Criminal Code Amendment (Sexual Offences against Young People) Act 2013 (No. 34 of 2013), as 

at January 23
rd

 2014. 

http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/319814/YoungPeopleSexualOffencesFR.pdf
http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/319814/YoungPeopleSexualOffencesFR.pdf
http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=69%2B%2B1924%2BAT%40EN%2B20140123170000;histon=;prompt=;rec=;term=
http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=69%2B%2B1924%2BAT%40EN%2B20140123170000;histon=;prompt=;rec=;term=
http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/319814/YoungPeopleSexualOffencesFR.pdf
http://www.thelaw.tas.gov.au/print/index.w3p;cond=;doc_id=34%2B%2B2013%2BAT%40EN%2BSESSIONAL;histon=N;rec=0;term=
http://www.thelaw.tas.gov.au/print/index.w3p;cond=;doc_id=34%2B%2B2013%2BAT%40EN%2BSESSIONAL;histon=N;rec=0;term=
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כל העבירות בחוק, ובהן העבירות שיפורטו להלן, על עוד יצוין כי לפי שיטת המשפט הנהוגה בטזמניה, 

נקבע מפורשות אחרת(; לשופט מוקנה אלא אם כן ) שנות מאסר או קנס 21עונש אחיד של עד נקבע 

 106נסיבותיה.לפי שיקול דעת רחב בקביעת העונש המתאים לכל עבירה 

 107:הרלוונטיות בחוק ארבע העבירותאלה לעניין מסמך זה, 

לפי ההגדרה בחוק, קיום  – 108(sexual intercourse with a young person)ם צעיר קיום יחסי מין ע .1

מין משמעו חדירה במידה המזערית באמצעות הפין לנרתיק, לאברי המין, לפי הטבעת או לפה, יחסי 

109וכולל את המשך קיום יחסי המין לאחר החדירה.
 

החוק אינו  – 110(indecent act with or directed at a young person)מעשה מגונה עם או כלפי צעיר  .2

מגדיר מעשה מגונה. הפרשנות המקובלת היא שהאיסור נועד לתת מענה למקרים שאינם עומדים 

  111שכן אין בהם מגע בקטין או הפעלת כוח כלפיו. מגונה )ראו להלן(,בהגדרת תקיפה 

פי צעירים. יסודותיה הם ספציפית כל מכוונתעבירה זו אינה  – 112(indecent assault) תקיפה מגונה .3

משמעו שאין  "שלא כחוק"(; unlawful) "שלא כחוק"וגם  "מגונה"קיומה של תקיפה שהיא גם 

  פחותמי שגילו  ;הצדקה או פטור, ומכאן שככלל הסכמת הנתקף תהווה הגנה

 יכול לתת את הסכמתו, בחריגים שיפורטו להלן.שלמי נחשב אינו  17-מ

גם עבירה זו אינה מוגדרת כעבירה כלפי  – 113(aggravated sexual assault) תקיפה מינית חמורה .4

משמעות להסכמתו )בחריגים המפורטים  אין 17-מ פחות נפגעהכאשר גיל גם בה, וצעירים בלבד, 

להלן(. יסודות העבירה הם תקיפה מגונה שלא כחוק )כפי שפורט לעיל( הכוללת חדירה במידה 

כל חלק בגוף האדם, למעט הפין, או באמצעות  ידי-עלפי הטבעת המזערית לנרתיק, לאיברי המין או ל

114חפץ.
 

 האלה: ההגנותיחולו ליחסים שפורטו במסגרת העבירות דלעיל  115הסכמת הקטיןניתנה שבמקרה 

                                                 

 ונה לחוק. לתוספת הראש 389סעיף  106
, יצירת חומר 17-לתוספת הראשונה עוסקות בסרסרות ובשידול לזנות של צעירים שגילם פחות מ 14עבירות נוספות בחלק  107

(, החזקתו והפצתו, וכן יחסים מיניים בתוך המשפחה או child exploitation material) 18-ניצול של קטינים שגילם פחות מ
 ה חורגות מגדרו של מסמך זה.עם מי שהוא מוגבל שכלית, אך אל

 ( לתוספת הראשונה לחוק.1)124סעיף  108
 sexual intercourse means the penetration to the least degree of the vagina, genitalia, anus, or mouth by" במקור: 109

the penis and includes the continuation of sexual intercourse after such penetration" 
 לתוספת הראשונה לחוק. B125סעיף  110
 מאונן אל מול קטין או מבקש מהקטין ללטף את איבר מינו לא יואשם בתקיפה מגונה אלא במעשה מגונה.שלמשל, בגיר  111
 לתוספת הראשונה לחוק. 127סעיף  112
 לתוספת הראשונה לחוק. A127סעיף  113
 unlawfully and indecently assaults another person by the penetration to the least degree of the …"במקור:  114

vagina, genitalia or anus of that other person by – (a) any part of the human body other than the penis; or (b) an 

inanimate object…" 
לתוספת הראשונה לחוק(,  A2נה חופשית )ראו סעיף החוק בטזמניה מגדיר בהרחבה הסכמה וקובע נסיבות שבהן ההסכמה אי 115

לתוספת הראשונה לחוק(. עם  A14ואף קובע הוראות מיוחדות בדבר סברה מוטעית של הנאשם בנוגע להסכמת הקטין )סעיף 
 זאת, כאמור, במסמך זה נקודת המוצא היא שאין מחלוקת לעניין ההסכמה, ולכן הוראות אלו לא ייסקרו.
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 ככל שהקטין צעיר יותר הפרש הגילים מדורגת בין הנאשם לבין הקטין  על בסיס קרבת גילים הגנה(

. כך, הסכמת הקטין 12-מ פחותהקטין  ו שלאם גיל אינה חלהו המקנה הגנה קטן יותר(; הגנה ז

ליחסים תהווה הגנה לנאשם רק אם בעת ביצוע העבירה המיוחסת לו מתקיים אחד התנאים 

116האלה:
 

 ;לא עולה על חמש שניםבינו לבין הנאשם  והפרש הגילים, 15גילו של הקטין מעל  (1)

כך למעשה ) לא עולה על שלוש שניםנאשם בינו לבין ה והפרש הגילים, 12גילו של הקטין מעל  (2)

  .(הוא הגיל המינימלי לתחולת הגנה זו 12גיל 

  זהו למעשה מקרה פרטי של הגנת  17.117הקטין מעל גיל שמוטעית של הנאשם  הנחההגנה על רקע

קיומה של טעות כנה את דורשת  בטזמניה טעות שבעובדה; היות שהגנת טעות שבעובדה בקוד הפלילי

כנה וסבירה אך מוטעית של  הנחהיתה יהגנה על רקע טעות בגיל דורשת אף היא כי הה 118וסבירה,

119כדלקמן: פי גיל הקטין-על מסויגת. הגנה זו גילו של הקטיןדבר הנאשם ב
 

מקימה לו הגנה  אינהגיל הקטין דבר מוטעית של הנאשם ב סברה – 13-מ פחותאם גיל הקטין  (1)

 ;(נה זוגחולת התל מינימליהוא הגיל ה 13כך למעשה גיל ו)

כנה או  חשבילא ת גילו של הקטיןדבר מוטעית של הנאשם ב סברה – 17-ל 13אם גיל הקטין בין  (2)

 אם התקיימה אחת הנסיבות האלה: סבירה

o  כדי לוודא את גיל הקטיןכל הצעדים הסבירים את הנאשם לא נקט; 

o הנאשם היה במצב שכרות שהוא עצמו גרם לו (self-induced intoxication) ואילו לא היה ,

 במצב שכרות לא היה טועה.

 קיום מערכת יחסים מינית עם צעירעבירה של חוק בטזמניה יש ב 120לעיל,שפורטו נוסף על העבירות 

(maintaining a sexual relationship with a young person),121  המוגדרת כעשיית שלושה מעשים מיניים

 . האמורות הגנותלא יחולו הבה ו 122לו,ואינו נשוי  17-מ פחותלפחות עם מי שגילו 

 

                                                 

 בוטלה ההבחנה שהחריגה מתחולת ההגנה מין אנאלי. ראו: 2013וספת הראשונה לחוק. יצוין כי רק באוקטובר ( לת3)124סעיף  116

 Tasmania Criminal Code Amendment (Sexual Offences against Young People) Act 2013 (No. 34 of 2013), as 

at January 23
rd

 2014. 
ההגנה על בסיס קרבת הגילים בין עם ההגנה על רקע טעות בגיל הקטין בנסיבות המתאימות אין מניעה לשלב את יצוין כי  117

 ( לחוק.4)B14סעיף  הנאשם לקטין.
 נה לחוק.לתוספת הראשו 14סעיף  118
 לתוספת הראשונה לחוק. B14סעיף  119
 לעיל. 107לרבות העבירות הנוספות המפורטות בהערה  120
 לתוספת הראשונה לחוק. A125סעיף  121
 בארבע העבירות שצוינו לעיל לא מצאנו הגנה של קשר נישואין עם הקטין. 122

http://www.thelaw.tas.gov.au/print/index.w3p;cond=;doc_id=34%2B%2B2013%2BAT%40EN%2BSESSIONAL;histon=N;rec=0;term=
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 123גרמניה .5

גילו של הנפגע, אך רק תלויה ב. חומרת עבירות המין בקטינים 16גיל ההסכמה למגע מיני הוא בגרמניה 

מערכת היחסים ניצול או אין באפשר לקיים מגע מיני עם הקטין או הקטינה בהסכמתם, ובלבד ש 16מגיל 

 124(.החוק או הקוד הפלילילקוד הפלילי של גרמניה )בפרק זה:  13 כפייה. עבירות המין מפורטות בפרק

 .14-"ילד" הוא מי שגילו פחות מהחוק קובע כי 

 125:הןבשנקבעו  ההגנותהרלוונטיות לקטינים ולצדן  העבירות להלן יפורטו

  – 126(child abuse) בילד )מינית(התעללות  .1

או מאפשר לילד כאמור לקיים עמו  )ילד( 14-מי שמקיים פעילות מינית עם מי שגילו פחות מ (1)

מאסר של שישה חודשים עד עשר שנים; עונש זהה יוטל על מי שגורם לילד עונשו  ,מינית פעילות

לאפשר לאדם שלישי לקיים עם הילד פעילות מינית; לקיים פעילות מינית עם אדם שלישי או 

ום יהיה שנת מאסר לו מקרים( עונש המינימי)אין פירוט בחוק בא במקרים חמורים במיוחד

 אחת.

)שלא בנסיבות , גורם לילד כאמור לבצע פעילות מינית שמקיים פעילות מינית בנוכחות ילדמי  (2)

לקיים פעילות מינית עם אדם שלישי או לאפשר  שצוינו לעיל(, מציג לילד חומרים שיגרמו לו

עונשו מאסר  ,הולאדם שלישי לקיים עם הילד פעילות מינית או מציג לילד חומר פורנוגרפי כלש

 .של שלושה חודשים עד חמש שנים

 בין השאר:היא  127(aggravated child abuse) בילד בנסיבות מחמירות)מינית( התעללות  .2

אם הוא הורשע סופית בעבירה ( לעיל, 1)1שמתעלל מינית בילד בנסיבות המפורטות בסעיף  מי (1)

)העונש  משנת מאסר אחת עונשו לא יפחת ,שקדמו לביצוע העבירהדומה בתוך חמש השנים 

 מאסר של שלושה חודשים עד חמש שנים; – , ובמקרים חמורים פחותהמרבי לא צוין(

עונשו לא יפחת משנתיים מאסר  ,( לעיל1)1מי שמתעלל מינית בילד בנסיבות המפורטות בסעיף  (2)

 :בהתקיים אחת הנסיבות האלה)ובמקרים חמורים פחות, בין שנה לעשר שנות מאסר( 

                                                 

 אלה:פרק זה מבוסס בין השאר על המקורות ה 123

 Council of Europe, Data Protection and Cybercrime Division, Global Project on Cybercrime, Discussion 

paper: Protecting children against sexual violence: The criminal law benchmarks of the Budapest and 

Lanzarote Conventions, December 2012.  

 Law Library of Congress, Germany – Children’s Rights: International and National Laws and Practice, 

Prepared by Edith Palmer, Senior Foreign Law Specialist, August 2007. 

 Stefan Kirchner, Sexual Abuse of Children Abroad – A German Perspective on the Antalya Case, German 

Law Journal, Vol. 08, No. 08, 2007, p. 777.  
124 German Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB), unofficial English translations available on Ministry of 

Justice and Consumer Protection website (including amendments up to October 2009), and on IUSCOMP – 

German Law Archive website. 
ניצול מיני של אסירים כגון  ,חורגות מגדרו של מסמך זההרלוונטיות לקטינים אשר עבירות נוספות כמובן בחוק מופיעות  125

אונס,  ומאושפזים במוסדות שונים, ניצול של תפקיד ציבורי לשם פעילות מינית, ניצול קשר של ייעוץ או טיפול רפואיים,
או באיומים, ניצול מיני של אנשים עם מוגבלות ואנשים שאינם מסוגלים להתנגד, סרסרות, תקיפה מינית בכוח 

 .אקסהיביציוניזם ועבירות הקשורות להפקה, הפצה, רכישה והחזקה של פורנוגרפיה
 יתורגם כאן ובהמשך כהתעללות. abuseלחוק. לשם הבהירות והאחידות המונח  176סעיף  126
 לחוק. a176סעיף  127

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/reports-presentations/2571_Child_benchmark_study_V32_pub_4_Dec12.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/reports-presentations/2571_Child_benchmark_study_V32_pub_4_Dec12.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/documents/reports-presentations/2571_Child_benchmark_study_V32_pub_4_Dec12.pdf
http://www.loc.gov/law/help/child-rights/pdfs/ChildrensRights-Germany.pdf
http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol08No08/PDF_Vol_08_No_08_777-784_Developments_Kirchner.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm


 
   

 27 מתוך 23 עמוד הכנסת 

 

  והוא קיים יחסי מין מלאים עם הילד או ביצע בו מעשים מיניים 18הנאשם מעל גילו של ,

פשר לילד לבצע   מעשים כאלה;בו דומים הכוללים חדירה של הגוף, או א 

 ;העבירה בוצעה במשותף בידי יותר מאדם אחד 

  בהתפתחותו הפיזית או  של ממשפציעה חמורה או פגיעה  לשהנאשם גרם לילד סכנה

 הרגשית.

להתעללות פיזית ( לעיל, ובתוך כך גורם 1)1מי שמתעלל מינית בילד בנסיבות המפורטות בסעיף  (3)

 עונשו לא יפחת מחמש שנות מאסר.  ,חמורה בילד או לסכנת מוות

מי שמתעלל מינית בילד באחת  – 128(child abuse causing death) מוותלשגרמה  בילד)מינית( התעללות  .3

עונשו מאסר עולם ועונש  ,למותו של הילד )לפחות ברשלנות רבתי(הנסיבות שפורטו לעיל וגרם 

 שנות מאסר.  10הוא מינימום ה

  – 129(abuse of position of trust) ניצול מעמד של יחסי אמון .4

מערכות היחסים ) אדם שיש לו כלפיו מעמד של יחסי אמוןמי שמקיים פעילות מינית עם  (1)

מאסר של עונשו  ,( או מאפשר לאדם כאמור לקיים עמו פעילות מיניתלהלןהרלוונטיות יפורטו 

 שלושה חודשים עד חמש שנים;

, או גורם לאדם בנוכחות אדם שיש לו כלפיו מעמד של יחסי אמוןמי שמקיים פעילות מינית  (2)

עונשו עד שלוש שנות  ,סיפוק מיניל במטרה להגיע לוכאמור לבצע פעילות מינית בנוכחותו, והכ

 מאסר או קנס.

מתבצעים עם או כלפי מתקיים כאשר המעשים המיניים המתוארים לעיל ניצול מעמד של יחסי אמון 

 :אחד מאלה

 המופקד בידיו לשם גידולו, חינוכו או טיפול בו; 16-מי שגילו פחות מ 

 טיפול בו, או שכפוף לו במסגרת יחסי המופקד בידיו לשם גידולו, חינוכו או  18-מי שגילו פחות מ

 תוך ניצול התלות הנובעת ממערכת היחסים שביניהם; ,עבודה

 18-ילדו הביולוגי או המאומץ שגילו פחות מ. 

-ביתהמופקד בידיו לשם גידולו, חינוכו או טיפול בו,  16-כלפי מי שגילו פחות מעשים יצוין כי במ

שהנזק שנגרם נת התנהגותו של נפגע העבירה עולה אם מבחי סגירת התיק המשפט רשאי להורות על

 (.of a minor nature) מהעבירה הוא שולי

  – 130(causing minors to engage in sexual activity) הבאת קטינים לידי ביצוע פעילות מינית .5

לבצע פעילות מינית עם אדם שלישי או בנוכחותו, או מעודד  16-שגילו פחות ממי שמעודד אדם  (1)

ידי -באמצעות פעולתו כמתווך או על, 16-מיניים של אדם שלישי באדם שגילו פחות מ מעשים

  ו עד שלוש שנות מאסר או קנס.שעונ ,יצירת הזדמנות

                                                 

 לחוק.  b176סעיף  128
 לחוק. 174סעיף  129
 לחוק. 180סעיף  130
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למי שיצר הזדמנות כאמור, אלא אם כן בהיותו אחראי לגידול הקטין  הגנהתאפשר עם זאת, ת

 .וחמורה את חובת הדאגה לגידולהפרה הפר 

לבצע פעילות מינית עם אדם שלישי או בנוכחותו, או שאדם  18-גילו פחות מלאדם שמי שגורם  (2)

באמצעות פעולתו  את, או מי שמעודד פעילות כזבתמורה כספיתשלישי יבצע בו פעילות מינית 

 עונשו עד חמש שנות מאסר או קנס. ,כמתווך

ל בו, או שכפוף לו המופקד בידיו לשם גידולו, חינוכו או טיפו 18-לאדם שגילו פחות ממי שגורם  (3)

, לבצע פעילות תוך ניצול התלות הנובעת ממערכת היחסים שביניהם ,במסגרת יחסי עבודה

עונשו עד חמש שנות  ,מינית עם אדם שלישי או בנוכחותו או שאדם שלישי יבצע בו פעילות מינית

 מאסר או קנס.

  – 131(abuse of juveniles) התעללות בקטינים .6

 taking advantage of an) שוויון-ניצול עמדה של איתוך  18-חות משגילו פבאדם  שמתעללמי  (1)

exploitative situation) ידי כך שהוא מקיים פעילות מינית עם הקטין, או גורם לקטין -על

מו, או גורם לקטין לבצע פעילות מינית עם אדם  להשתתף בצורה אקטיבית בפעילות מינית ע 

 עונשו עד חמש שנות מאסר.  ,ילות מיניתשלישי או לאדם שלישי לבצע בקטין פע

מו פעילות מינית או גורם ב 18-שגילו פחות מומתעלל באדם  18מי שגילו מעל  (2) כך שהוא מקיים ע 

 עונשו עד חמש שנות מאסר. ,בתמורה כספיתלקטין להשתתף בפעילות מינית עמו 

מינית עם הקטין,  כך שהוא מקיים פעילותב 16-שגילו פחות מומתעלל באדם  21מי שגילו מעל  (3)

מו, או גורם לקטין לבצע פעילות  או גורם לקטין להשתתף בצורה אקטיבית בפעילות מינית ע 

מנצל את חוסר יכולתו מינית עם אדם שלישי או לאדם שלישי לבצע בקטין פעילות מינית, ובכך 

גש כתב יו ועונשו עד שלוש שנות מאסר או קנס. בנסיבות אל ,של הקטין להגדרה עצמית מינית

אישום רק בעקבות תלונה של הקטין, אלא אם כן רשות התביעה מיוזמתה משוכנעת שאינטרס 

בני נוער מהוראה זו עולה כי מגע מיני בין  ,ציבורי מיוחד מצריך הגשת כתב אישום. למעשה

שנעשה  –( 14)אך מעל  16-לבין מי שגילו פחות מ 21-דהיינו בין מי שגילו פחות מ – קרובים בגיל

להתנסות מינית במערכת  ואינו אסור, ובכך מתאפשר לבני נוער בגילים אל ,הסכמה וללא ניצולב

 יחסים הדדית ורצונית.

אם מבחינת התנהגותו של נפגע  המשפט רשאי להורות על סגירת התיק-ביתיצוין כי בעבירה זו 

 . שהנזק שנגרם מהעבירה שוליהעבירה עולה 

גיל נפגע דבר טעות ב –ולענייננו  132היא הגנת הטעות שבעובדה,בקוד הפלילי בגרמניה  הגנה כללית

הוא לא יחוב  ,לגילו של נפגע העבירה ער. לפי החוק, אם בעת ביצוע העבירה הנאשם לא היה העבירה

כלומר לא  – גיל הקטיןדבר נאשם שפעל בעצימת עיניים ב ואולם,עדר מחשבה פלילית; יבפלילים בשל ה

 133.יישא באחריות פלילית – הגיל הרלוונטיגילו פחות מששלל את הסיכוי  , אך לאידע ולא רצה לדעת

 

                                                 

 לחוק. 182סעיף  131
 לחוק. 16סעיף  132

133 Stefan Kirchner, Sexual Abuse of Children Abroad – A German Perspective on the Antalya Case, German 

Law Journal, Vol. 08, No. 08, 2007, pp. 777, 779-780, supra note 123. 

http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol08No08/PDF_Vol_08_No_08_777-784_Developments_Kirchner.pdf
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 134שבדיה .6

 .15הוא כיום לפעילות מינית גיל ההסכמה בשבדיה 

חוק העונשין של ל 6 תיקון לפרקנכנסה לתוקף חקיקה בתחום עבירות המין במסגרת  2005באפריל  1-ב

ת ההגנה הניתנת לילדים ולצעירים לחזק א תה בין השארימטרת התיקון הי 135;(החוק)בפרק זה:  שבדיה

136.פני פגיעה מיניתמ
 

 137:הרלוונטיות לגיל ההסכמה העבירות

  – 138(rape of a child) אונס של ילד .1

  אשר עם ילד כאמור אקט מיני אחר שמבצעאו  15-מ פחותשמקיים יחסי מין עם ילד שגילו מי ,

עונשו בין  ,ואה לקיום יחסי מיןהשו-בהתחשב באופי הפגיעה ובכלל נסיבות העניין הוא בר

גילו מכיוון ש, "רגיל" אונס ה שלעבירשלא כמו  לפי הפרשנות לחוק, .ות מאסרשנתיים לשש שנ

, וגם כאשר הקטין לא נדרש שימוש באלימות או באיומים של הנפגע נמוך מגיל ההסכמה

 . להלן, בכפוף להגנות שיפורטו הסכמתו אינה רלוונטית מסכים למעשים

  מי הורהו של הקטיןצע הוא בכאשר המ 18-ל 15גם כלפי קטין שגילו בין  רלוונטיתהעבירה ,

הוראת כל פי -מי שאחראי לקטין עלשמגדל אותו, מי שיש לו מערכת יחסים דומה עם הקטין או 

  139.דין

  בבדיקת . ות מאסרשנבין ארבע לעשר  העונש הוא בנסיבות מחמירותאם העבירה בוצעה

אלימות או איומים במעשה פלילי, או שיותר מאדם נקט אם המבצע עיקר ב לבחוןיש הנסיבות 

בתקיפה, או שהמבצע היה אכזרי או ברוטלי במיוחד, בהתחשב באופן המעשה, השתתף אחד 

 .וביתר הנסיבות בגיל הקטין

, בגדר אונס של ילדשהיא וצעה עבירה אם ב – 140(sexual exploitation of a child) ניצול מיני של ילד .2

 ,לות()אין פירוט הנסיבות שייחשבו מק   לותבוצעה בנסיבות מק  היא התחשב בכלל הנסיבות אך ב

; נתן פירוש מצמצם לסעיףשיי הכוונה היאהפרשנות לחוק לפי  .שנות מאסרהעונש הוא עד ארבע 

גילו של  ,יחסי מיןעמו מקיים ת מן הילד במידה ניכרא כאשר אדם מבוגר דוגמה להחלת הסעיף הי

141.מרצון ומבוססים על הדדיותמתקיימים ילד קרוב לגיל ההסכמה והיחסים ב
 

                                                 

 (, וכן על מקורות אלו:135פרק זה מבוסס על הוראות החוק בשבדיה )להלן הערה  134

 Swedish Government website, National Action Plan for Safeguarding Children from Sexual Exploitation, 

December 2007, (hereinafter: National Action Plan); 

  לחוק העונשין של שבדיה, שכתב גורם ממשלתי, ומופיעה באתר  6פרשנות לפרקThe European Crime Prevention 

Network (EUCPN) :להלן( ,הפרשנות לחוק באתר ה-EUCPN .)או הפרשנות לחוק 
135 Swedish Penal Code 1962:700, Chapter 6, unofficial translation to English including amendments up to 1 April 

2005 available on Swedish Government website, updated November 2005. 
136 National Action Plan, supra note 134, p. 10. 

, 18-שגילו פחות מהמשפחה, רכישת שירותי מין מקטין נס, כפייה מינית, עבירות מין בתוך אועבירות נוספות בפרק זה הן  137
 עוד, אך אלה חורגות מגדרו של מסמך זה.סרסרות ו

 לחוק.  6בפרק  4סעיף  138
 של הקטין.  משמורן-על בן זוג חדש של ההורה הלאלמשל ירה תחול העב, EUCPN-הפרשנות לחוק באתר הלפי  139
 לחוק.  6בפרק  5סעיף  140
 .134, לעיל הערה EUCPN-הפרשנות לחוק באתר ה 141

http://www.government.se/content/1/c6/11/01/73/5681ba8f.pdf
http://www.government.se/content/1/c6/11/01/73/5681ba8f.pdf
http://www.eucpn.org/poldocs/SE_SC-%20Legislation.pdf
http://www.eucpn.org/poldocs/SE_SC-%20Legislation.pdf
http://www.eucpn.org/poldocs/SE_SC-%20Legislation.pdf
http://www.eucpn.org/poldocs/SE_SC-%20Legislation.pdf
http://www.government.se/sb/d/3926/a/47455
http://www.government.se/content/1/c6/11/01/73/5681ba8f.pdf
http://www.government.se/content/1/c6/11/01/73/5681ba8f.pdf
http://www.eucpn.org/poldocs/SE_SC-%20Legislation.pdf
http://www.eucpn.org/poldocs/SE_SC-%20Legislation.pdf
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  – 142(sexual abuse of a child) התעללות מינית בילד .3

  כפי  שאינו בגדר אונס או ניצול מיני של ילד 15-מ פחותשמבצע אקט מיני בילד שגילו מי

עשויים לכלול אוננות  ו, אקטים אללחוק לפי הפרשנות. אסרמ עונשו עד שנתיים ,שהוגדרו לעיל

 של המבצע מול הקטין או מגע באיברי המין של הקטין.

  מי כאשר המבצע הוא הורהו של הקטין 18-ל 15גם כלפי קטין שגילו בין רלוונטית העבירה ,

וראת כל פי ה-מי שאחראי לקטין עלשמגדל אותו, מי שיש לו מערכת יחסים דומה עם הקטין או 

 .דין

 שש שנים. עד שישה חודשים של העונש הוא מאסר  ,בנסיבות מחמירות אם העבירה בוצעה

בתקיפה, או שהמבצע היה השתתף יותר מאדם אחד אם עיקר ב לבחוןבבדיקת הנסיבות יש 

  .וביתר הנסיבות בגיל הקטיןאכזרי או ברוטלי במיוחד, בהתחשב באופן המעשה, 

  – sexual posing (exploitation of a child for sexual posing)143 לשםניצול ילד  .4

  לשם  15-מ פחותשל ילד שגילו בניצול משתתף שמיsexual posing,  עד שנתייםקנס או עונשו 

כלשהו, השתתפות אקט מיני ביצוע משמעו  "sexual posingהמונח ". לפי הפרשנות לחוק, מאסר

העבירה כוללת שכנוע של ילד  .תר או בפני מצלמהשל הגוף בפני אדם אחד או יואו חשיפה בו 

 לשם כך.  ובו או ניצול של ילד בגילים אלהשתתף או ל sexual posingלבצע  15-מ פחותשגילו 

  עלולה לגרום נזק מטבעה הפעולה אם  18-ל 15גם כלפי קטין שגילו בין רלוונטית העבירה

למשל )לה נעשית תמורת תשלום כאשר הפעו ,לדוגמה ;לבריאותו של הקטין או להתפתחותו

  144.לשם הפקת חומר פורנוגרפי או הטעיה או שכנוע אחרבעקבות ( במועדוני מין

  שש שנים. עד שישה חודשים של העונש הוא מאסר  ,בנסיבות מחמירותאם העבירה בוצעה

העבירה בוצעה במסגרת פעילות בקנה מידה רחב, הניבה אם עיקר בבדיקת הנסיבות יש לבחון ב

 .של הילדאכזרי ניצול הייתה כרוכה באו גדולים חים כספיים רוו

  – 145(sexual molestation) הטרדה מינית .5

  או גורם  חזה(המין או ה)למשל ליטוף של איברי בצורה מינית  15-מ פחותילד שגילו שנוגע במי

 . רמאס עונשו קנס או עד שנתיים ,השלכות מיניות או להשתתף בובעל לילד כאמור לבצע מעשה 

  באופן שעלול לגרום אי)גם אם הוא בגיר(  חשיפה של גופו של אדם בפני אחרהעבירה כוללת-

 מיניתמבחינה באותו אדם , בצורה שעלולה לפגוע הטרדה אחרת, במילים או במעשים כןו ,נוחות

(violate that person's sexual integrity) . 

  לחוק.  6בירות האחרות בפרק העהמעשה לא נכלל בגדר רק אם  רלוונטיתעבירה זו 
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אדם שלא בפרק זה, עבירות רוב ההוא אחת הנסיבות הרלוונטיות לנפגע העבירה שגיל אף ין כי וחוק צב

יישא לפי העניין(  18או  15) מהגיל הרלוונטי פחותאך היה לו יסוד סביר להניח שגילו  הנפגעידע את גיל 

 –נסיבה רלוונטית לעבירה דבר ב עצימת עינייםכי  למעשהקובעת זו . הוראה אף הוא באחריות פלילית

  146דינה כמודעות לנסיבה. –הנפגע במקרה זה גיל 

ניצול מיני של ילד, התעללות מינית בילד, ) לעיל 5-2בירות המפורטות בסעיפים ענוגע לבעוד קובע החוק 

 יאם ברור על פנ כי ,שבוצעו שלא בנסיבות מחמירות( והטרדה מינית sexual posingלשם ניצול ילד 

בגילים  קטןהפרש לנוכח , ילדהתעללות בלא כללו  ותעבירהמהווים את השהמעשים הדברים 

לא חוק ב 147.לא תחול אחריות פלילית – כלל הנסיבותנוכח ול ,ובהתפתחות בין מבצע המעשה לבין הילד

מאחריות  פטור ר הנסיבות שיובאו בחשבון. לפי הפרשנות לחוק,שאהפרש הגילים הרלוונטי או מוצג 

שהוא  קשר מיניבקשר קרוב מקיימים עומדים ש 16-ו 14 נישני קטינים בפלילית עשוי לחול כאשר 

  148.וולונטרי והדדי
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