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עבירות מין ברשת האינטרנט
בשנים האחרונות חלה עלייה מהותית במספר עבירות המין המתבצעות דרך רשת האינטרנט ,וגם תגובתה
של מערכת המשפט הפכה חמורה יותר .באילו עבירות מדובר ומה הענישה עליהן? על כך בשורות
הבאות.

הטרדה מינית באינטרנט
הטרדה מינית ברשת יכולה להתקיים למשל באמצעות אמירות מילוליות בעלות גוון מיני בפורומים ,בצ’טים ,בפייסבוק וכדומה ,וכן
שידול למעשים מיניים כמו חשיפת איברים מוצנעים וצפייה בהם דרך המחשב .זאת לצד התייחסויות שונות הממוקדות במיניותו של
אדם ,מבזות או משפילות אותו בהקשר זה .הענישה המרבית במקרים אלו עומדת על שנתיים מאסר ,ובמידה שהמטריד גם מתנכל
לקורבן עולה הענישה המרבית ל 4 -שנים .עוד יש לציין כי על פי חוק הסרטונים אסור לפרסם סרטונים ,הקלטות או צילומים
שמתמקדים במיניות האדם בלי הסכמתו ,ועלולים לבזות או להשפיל אותו .על פי החוק ,הענישה המרבית על מעשים אלו עומדת על
 5שנות מאסר.

מעשה מגונה ברשת
סעיף  348לחוק העונשין קובע כי מעשה מגונה נעשה לשם גירוי ,ביזוי או סיפוק מיני ללא הסכמת אחד הצדדים .גם ,אם ניתנה
הסכמה אך היא הושגה באמצעות רמייה עדיין מדובר בעבירה פלילית .הדבר נכון גם אם גיל הקורבן נמוך מ 14 -שנים )גיל
ההסכמה( ,ואם התוקף ניצל יחסי מרות וכוח .הענישה המרבית על מעשים אלו תלויה בעיקר בגיל הקורבן ובהתקיימות נסיבות
מחמירות ,ונעה בין שנה אחת לעשר שנים .מדובר למשל בשיתוף הצד השני בתמונת עירום דרך המייל ,חשיפת איבר המין במצלמה
און-ליין ,ועידוד לביצועו של אקט מיני בפלטפורמה חברתית כזו או אחרת.

אונס וירטואלי
אמנם ,עבירת אונס כוללת החדרת איבר או חפץ אל איבר המין של האישה ,ודרך הרשת לא מתקיים מגע פיזי .מאידך ,אם אדם
משכנע קטינה דרך שיחה בצ’ט להחדיר אצבע או חפץ לאיבר מינה הרי שהוא עלול להיות מואשם באחת מעבירות המין החמורות
ביותר .למעשה ,מדובר בעבירת אונס סטטוטורי אם גיל הקטינה נמוך מ 14 -שנים ,אשר הענישה המרבית עליה היא  16שנות
מאסר .במידה שגילה של הקטינה נע בין  14ל 16 -שנים עומדת הענישה המרבית על  5שנים בכלא .מעבר לכך ,אם גיל הקטינה
גבוה מ 16 -והיא הביעה את הסכמתה למעשה ,הרי שבעיקרון לא מדובר בעבירה פלילית.
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