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 נייר עמדה בנושא

בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום במסגרת הדרכה או ייעוץ של  –תיקון )הצעת חוק העונשין 

 1725–ו"התשע, (כהן דת

 מבוא

 יין זהנעבדיון ב של הכנסת "שהיוועדה לקידום מעמד הא"כפי שדווחו ל, על פי נתוני המרכז הישראלי לנפגעי כתות

ן כחלק מ .הן כתות הרסניותשלגביהן מידע קונקרטי  שכתות שי 01שמונים אל כבישרפועלות , 2112ביולי  11 יוםב

ים נעשוהם , הכתות נשלטים בידי מנהיגיהיות הם לל רםוהגתהליך  הןעוברים מאמיני, הכתות שלהפעילות 

 ,תדואג לרווחתו האישי ,המנהיג הרוחני שולט במאמינים ,בכתות רבות .נאמנים ומחויבים לחלוטין להנהגת הכת

אף מנצל לעתים המנהיג הרוחני  .ושעבודם לו או לקבוצהאת המאמינים לנצל כדי משתמש בשיטות פסיכולוגיות ו

 .מיני ניצולאת חברי הקבוצה 

ולהחילן גם על " מעשה סדום"בעילה אסורה בהסכמה ו"העברות של  ןהצעת החוק מבקשת להרחיב את גדר

הצעת החוק באה לקבוע , לשם כך .לבין מאמיניו"( גורו)"חני רוהמנהיג היחסי מרות או תלות בין  למקרים ש

תוך ניצול יחסי מרות במסגרת הדרכה או ייעוץ שנעשו בהסכמה  ,10יותר מגיל  םגילש אישאו שה ייחסי מין עם אש

 . עברה פלילית שדינה שלוש שנות מאסרבגדר יהיו , מציג עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדותמי שהן דת או ושל כ

 .המבט היהודי ביחס לחוקנקודת נייר זה מבקש לבחון את 

 

 המבט היהודי

מי שבאים בין הני דת ומנהיגים רוחניים לוחוק עוסקת בשתי בעיות במערכת יחסים אינטימית בין כההצעת 

 :םהלהתייעץ עמ

א החשש שמערכת והמבקשת להתמודד עמו העיקרי שהצעת החוק  דברה .ב יחסי מרותעקחשד לאונס  .1

 . למעשה מערכת יחסים בכפייהיא המוגדרת כמערכת יחסים בהסכמה החסים הי

ד ישל דו וועם זאת הגמרא מתייחסת למעשה 1,ד המלךישבע התנגדה להיות עם דו-בתשמר אוך אינו "התנ

 .(א"יבמות לג ע) כשם שהיא מתייחסת למערכת יחסים עם קטינה  ,(א"כתובות ט ע) המלך כמעשה אונס

שני הצדדים כמערכת  על ידי תוגדרמגם כשמערכת יחסים אינטימית ששש משמעותי ח שי, זהבדומה ל

  2.ינה כןא, יחסים בהסכמה

בין למנהיג רוחני מערכת יחסים אינטימית בין , האונס סודי לנוסף ע .מטופל למטפלהבגידה באמון שבין  .2

-יחסי מטפלכש .למטפלמטופל השבין  בגידה באמוןשל  ה יסודב שהדרכה יוייעוץ מי שבא לקבל ממנו 

ו להתמקד בטובת פגיעה ביכולתי כד עד, נפגמת האובייקטיביות של המטפל, ים יחסים מינייםנעשמטופל 

 . מונע ממנו לקבל החלטות שמטרתן היחידה היא טובת המטופלהניגוד אינטרסים  עקב ,המטופל
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אישה בין בין איש ל תינימ הקזי ,תפיסה היהודיתלפי ה .מנהיג רוחני ממעמדחייב תטוהר המידות המ .3

אמור ה, במנהיג רוחניהדבר נכון במיוחד כשמדובר  3.בנתינה ההדדית ובברית נאמנות כהלהיות כרו כהצרי

מערכת מנהיג רוחני יקיים שלא יעלה על הדעת . מידות טובות ונכונותבעל לחיקוי וסמל ל היות מופתל

 . אפילו אם מדובר במערכת יחסים בהסכמה מלאה, גרת נישואיןמסבלא שאינטימית  יחסים

סמכות בגדר  מי שהואכל אלא  ,דת ןהולכמוגבל יש לציין שטוהר המידות הנדרש ממנהיג רוחני אינו 

  4.מידותהומופת לטוהר  הצריך להיות דוגמ, אחריםלרוחנית 

הכהונה כדי לקיים מספר על ניצול מעמד  מקראה .טיפוליהפגיעה כללית במעמדם של העוסקים בתחום  .4

ר ַיֲעׂשּון  ,ְוֵעִלי ָזֵקן ְמֹאד: "וזה לשונו. הכוהניםשל  הםיחסי אישות עם מי שנזקקו לשירותי ְוָשַמע ֵאת ָכל ֲאשֶׁ

ל מֹוֵעד ַתח ֹאהֶׁ ת ַהָנִשים ַהֹצְבאֹות פֶׁ ר ִיְשְכבּון אֶׁ תייחס מהנביא  .(כב,ב א"שמ) "ָבָניו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֲאשֶׁ

אינם ראויים שבע וקו, ופגיעה במעמד הכהונה לחילול השםהמביאות עברות חמורות אל כ האלהים למעש

שקיים רוחני המנהיג הניצול מעמד רוחני לצורך מיני פוגע לא רק בשמו הטוב של , זהבדומה ל. למעמדם

חניים אלא גם מכתים את שמם ומהימנותם של כל המנהיגים הרו, שלא במסגרת נישואין יחסי מין

 . לו הדומים

 

יחסי  םהמטילה אחריות פלילית על מנהיג רוחני שקיי ,תומכים בהצעת החוק "צהר"רבני , לעיל לאור האמור

 לחול על כל מיאלא , הני דתוכב צריך להתמקד ינוהתיקון לחוק א ,לדעתנו. יןשלא במסגרת נישוא, מין בהסכמה

  .אחריםלרבות סופרים ואמנים ו, המבקש עצה ית עבורדמות רוחנ םם בגלל שהמהלהתייעץ ע יםאדם באבני ש

 

                                                           
ְמָאָתּה" :שבע-המקרא מספר על דויד ובת 1 ת ִמטֻּ שֶׁ ָה ַוָתבֹוא ֵאָליו ַוִיְשַכב ִעָמּה ְוִהיא ִמְתַקדֶׁ  ,ַוִיְשַלח ָדִוד ַמְלָאִכים ַוִיָקחֶׁ

ל ֵביָתּה  . (ד,ב יא"שמ) "ַוָתָשב אֶׁ

שהוא אליהו הנביא מאן דהוא שה נשואה ששכנע אותה יאעניין דן בה, ן טענה זו מעלה הרב יעקב עטלינגרכעי 2

הרב . אוסרת אותה על בעלהה, ביאה מרצון הוא בגדר מעשהשאלה אם הונשאלה  ,ושהיא אמורה לשכב עמו

 ,ן השמים על הבעילה עצמהמ וההיתה מצו ,[טעותה]=לפי אולתה : "(סימן קנד, ת בניין ציון"שו)מסיק  עטלינגר

 תהשסהדה במרומים שהי ,כי אם כמו שאמרה ,ולא נתכוונה בהבעילה למעול בבעלה ,ואין לך אונס גדול מזה

 ". ומותרת לבעלה ,ק והאחרונים נקראה אונס גמור"פ מהרי"לזה יש לדון שגם ע .ם שמיםכוונתה לש
 .מצווה שנה ,ספר המצוות, ם"רמב ;דהלכה , אפרק  ,אישותהלכות , משנה תורה, ם"רמב 3
, בפרק  ,סנהדריןהלכות , משנה תורה ,ם"רמב)ל מידות טובות אינו רשאי לשמש כדיין בע נודיין שאי :הלכה 4

, משנה תורה, ם"רמב) תפקיד ציבורימי שמכהן במידות טובות מכל  נדרשותש ובמקום אחר הוא אומר(. זהלכה 

 . (הלכה ז, פרק א, הלכות מלכים


