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  עונשי בושה

בדיו� אודות בה�. או היחידה עונשי בושה מוגדרי� כעונשי� שגרימת הבושה היא הסנקציה העיקרית 

כ� לקוחותיה של תעשיית המי�, ג� בישראל, מוצע לא פע� לעשות שימוש בענישה הכוללת גרימת בושה. 

רייה במצלמות ולצל� את הלקוחות שבאי� י� תכננה לצייד פקחי� של העריית רמת גיע 2002למשל בשנת 

נראה  ,ריית רמ� ג� טענה שאי� בכוונתה לפרס� את התמונותי� הבורסה. למרות שעחלקבל שירותי מי� במת

 בושהגרימת חוסר נוחות ורייה היתה להקטי� את הביקוש לזנות במתח� הבורסה על ידי יי כוונת העכ

ח"כ נדיה חילו הודיעה כי היא בוחנת את האפשרות כאשר  2006ה נוספת עלתה בסו! יוזמ 1.לקוחותה

פנייה  2פרסו� בעיתוני� של תמונותיה� של לקוחות המבקשי� את שירותי הזנות.לאימו$ חקיקה שתאפשר 

בנושא יכולה לסייע לנו להבי� את מהות עונשי הבושה האמריקאית לנסיו� ולכתיבה המשפטית האקדמית 

  רונות והחסרונות בשימוש בסוג זה של עונשי�.והית

  

  בדר� זו:עונשי בושה  פרופ' קאה� הגדיר את המושג

Shaming penalties, whether in the form of adverse publicity, stigmatizing 

forms of clothing or property markings, coerced gestures of contrition, or 

more ornate self-debasement rituals, all satisfy these conditions. When 

society forces a person to endure this sort of experience, it leaves no 

doubt that it means to morally condemn him or her.
3
 

 
  

פרסו�  * ) stigmatizing publicity( יצירת סטיגמה פרסומית  4:חלק את עונשי הבושה לארבעה סוגי�ל נית�

הש� של האד� שהורשע לציבור הרחב (בי� א� זה על לוחות מודעות ובי� א� זה באמצעי התקשורת 

כ� יש שופטי� אשר דורשי�  *) literal stigmatization( יצירת סטיגמה במוב� המילולי 5;השוני�)

ו, או שופטי� הדורשי� שהורשעו בגניבות קטנות ללבוש חולצות אשר מסבירות מה ה� עש עברייני�מ

שופט אחד חייב אישה ללבוש שלט אשר  6"אני כותב צ'קי� גרועי�". *ילכו ע� צמיד שכתוב עליו  עברייני�ש

כגו� לוחיות רישוי  הצמדת סימ� לרכושדר� נוספת היא  7"אני מתעללת בילדי� מורשעת". *כתוב עליו 

של עברייני מי� ע� שלטי� הקוראי� לציבור  וסימו� בתי� 8כרותימיוחדות לנהגי� שהורשעו בנהיגה בש

ביוש האד� בפומבי בדרכי� שונות. דר� אחת היא לחייב  *) self debasement( השפלה עצמית 9;להיזהר

חייב פורצי� לאפשר  שופט) Tennesseeבטנסי ( 10לעמוד בציבור ע� שלט המסביר מה הוא עשה. עבריי�

 אנשי� שנתפסו )New Jersey( בניו ג'רסי 11.שרצולקחת מה לקורבנות שלה� להיכנס לבית של הפורצי� ו

                                                 
, לקוח מתו�: 14.10.02, "עיריית ר"ג נגד הפרוצות: הפקחי� יצויידו במצלמות"אטליה,  שומפלבי 1

2178815,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
   htmlwww.nrg.co.il/online/1/ART1/524/6.76, לקוח מתו�: 31.12.06, "לקוחות הזונות יככבו בעיתו�?בנדר אריק, " 2
3  Dan M. Kahan, What's Really Wrong with Shaming Sanctions, 06, July 1, Yale Law School, Research Paper No. 

125, at p. 5.  
4 Dan M. Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, 63 U. Chi. L. Rev. 591, 631 - 634 (1996) . 
  שימוש בעונשי בושה ביחס לצריכת זנות בארה"ב.ראה פירוט בחלק המתאר את ה 5
6 Kahan 632, בעמ'  4, לעיל ה"ש.  
  ש�. 7
  ש�. 8
  .State v Bateman, 95 Or App 456, 771 P2d 314 (1989); 633ש�, בעמ'  9

10 Kahan 633, בעמ' 4, לעיל ה"ש.  
  ש�. 11



  מוקד סיוע לעובדים זרים (ע"ר)
  פסוק כ'"וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים", שמות כ"ב, 

  ,03-5605175, פקס: 03-5602530, טלפון: 65154, ת"א 75נחלת בנימין רח' 

 info@hotline.org.il http://www.hotline.org.il     

סוג אחד הוא לשני סוגי�.  נחלקי� )contrition( חרטהעונשי   12;משתיני� בציבור חויבו לנקות את הרחובות

טקסי חרטה ציבוריי� בה� האד� שהורשע צרי� לפרס� את מעשיו בציבור ולהתנצל עליה�. הסוג השני 

), עברייני� צעירי� צריכי� להתנצל כשה� על הברכיי� ועל Marylandילנד (הוא טקסי התנצלות. במר

   13הידיי� מול הקורב�, ורק א� הקורב� שוכנע שההתנצלות כנה ה� משוחררי� מהמאסר.

 

 השימוש בעונשי בושה ביחס לצריכת זנות בארה"ב

לקוחות של זונות על ידי פרסו� השמות של בעיקר השימוש בעונשי בושה ביחס לזנות בארה"ב נעשה 

  באמצעי התקשורת השוני�.

השימוש בעונשי בושה ביחס לזנות מתחלק לשני סוגי�: הסוג הראשו� הוא הפעלת העונש על לקוחות של מי� 

בתשלו� ברגע מעצר�. הסוג השני הוא הפעלת העונש רק לאחר הרשעת הלקוח בבית המשפט. קיי� דיו� 

בזכויות החוקתיות של הנאשמי� ובמיוחד  תמעצר פוגעבעת ה בושהרחב בארה"ב הא� הפעלת עונש ה

. בעיצומובזכות למשפט הוג� ולהלי� הוג�. כיו�, אי� עדיי� תשובה בנוגע לכ� והדיו� הציבורי והמשפטי עדיי� 

בנוגע לשימוש בעונשי בושה לאחר הרשעת הלקוח בבית המשפט קיי� ויכוח בנוגע ללגיטימיות של העונש 

  ר העמדה, נציי� בקצרה את הטיעוני� בעד ונגד השימוש בעונש זה. וליעילותו. בסו! ניי

  

 דוגמות לשימוש בעונשי בושה ביחס לצריכת זנות בארה"ב

קובע כי אד� שהורשע בקניית מי� בתשלו� הפלילי של המדינה ה חוקסעי! להמחוקק ! יוסבפנסילבניה ה

המדינה היחידה שבה עונש מסוג זה הוכנס בעוד שפנסילבניה היא  14שמו יפורס� בציבור. *יותר מפע� אחת 

עונשי בושה על ידי פרסו� השמות של הלקוחות  בעצמ�קהילות רבות מיישמות  *לחוק בצורה מפורשת 

בעיר לה  15ואפילו על ידי שליחות מכתבי� לבתי� של הלקוחות. הבעיתוני�, בלוחות מודעות, בטלוויזי

ה צו לפיו תמונות של לקוחות שהורשעו בצריכת מי� בקליפורניה מועצת העיר העביר (La Mesa)מאסה 

פורסמו שמות של לקוחות שהורשעו בצריכת   (Miami)אמייבמ 16;בתשלו� יפורסמו בעיתוני� המקומיי�

בפלורידה מפרסמי� תמונות של ש )St. Petersburgבס� פטרסבורג ( 17;מי� בתשלו� בלוחות מודעות בחינ�

כאמור, ישנ� קהילות בארה"ב אשר לא  18המקומית. הבטלוויזי לקוחות שהורשעו בצריכת מי� בתשלו�

 West Palm( בפלורידהומפרסמות את שמו ו/או תמונתו מיד ע� מעצרו:  ממתינות עד להרשעת הלקוח

Beachבבוסטו�, 19;) ראש העיר פירס� בעיתו� המקומי שמות של אנשי� החשודי� בצריכת מי� בתשלו� 

חלק כדיו� בהעמדה לדי� של אנשי� החשודי� בצריכת מי� בתשלו� משדרת את ה ההטלוויזי מסצ'וסטס

                                                 
 ש�. 12
 .634ש�, בעמ'  13
14  18 Pa. C.S.  § 5902(e.2)  
15 Julie Lefler, Shining the Spotlight on Johns: Moving Toward Equal Treatment of Male Customers and Female 

Prostitutes, 10 Hastings Women's L.J. 11, 31 (1999).  
  ש�.  16
17 Art Hubacher, Every Picture Tells a Story: Is Kansas City's "John TV" Constitutional?, 46 Kan. L. Rev. 551, 

558 (1998).  
 ש�.  18
 ש�.  19
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מפרסמי� תמונות של לקוחות  ובקולוראד) Aurora( בארורה 20;מהמאבק של העיר נגד צריכת מי� בתשלו�

   21.בטר� הורשעוהמואשמי� בצריכת מי� בתשלו� עוד 

  

  היתרונות והחסרונות בשימוש בעונשי בושה ביחס לזנות

הבושה יתרונות רבי�. ראשית, ה� זולי� יחסית, בהשוואה לעונשי מאסר או עונשי�  לכאורה, לעונשי

הציבור למד כי צריכת מי� בתשלו� היא עבירה, והיא איננה דבר לגיטימי טיפוליי�. באמצעות עונשי� אלו 

נות המאבק בצריכת ז חשיבותעל  המעיד, נקיטת אמצעי כה חרי! כ� עוד כפי שהייתה עד לאחרונה. יתר על

  בחברה. 

מהווה הרתעה מפני צריכת זנות, וממלאת אחר הדרישה לגמול ונקמה,  בושההסטיגמה שיוצרי� עונשי ה

המהווי� חלק בלתי נפרד משיקולי הענישה. על אחת כמה וכמה, כאשר הדברי� נוגעי� לצריכת זנות: כפי 

שהזונה מאולצת במסגרת הזנות לעמוד ברחוב או בבית הבושת ולהציג את גופה, כ� יאול$ הלקוח לאחר 

  קלונו ברבי�. מעצרו להציג את 

יש ג� משו� הרתעה ביחס ללקוח עצמו, שתפחית את רצונו לרכוש שוב מי� פרסו� שמות הלקוחות ב

והחברה הקרובה של האד� באופ� ספציפי מקבלות מידע על התנהגות כללותה ברגע שהחברה בבתשלו�. 

  יש לה� יכולת להשפיע עליו ולנסות למנוע ממנו לחזור על המעשה.  * האד� 

  

את, לשיטה זו ג� חסרונות רבי�, שנדמה כי ה� עולי� בצורה משמעותית על יתרונותיה: בעונש בושה ע� ז

נית� להשתמש רק פע� אחת. לאחר שלקוח כבר הושפל בציבור, עונש זה ירתיע אותו בעתיד במידה פחותה 

בושה מקשי� על  בהרבה, שכ� כבר איבד את שמו הטוב וכבר חווה את הגרוע מכל בעונש זה. כמו כ�, עונשי

  תהלי� השיקו� או א! הופכי� אותו לבלתי אפשרי. 

  

עונשי הבושה ג� משפיעי� באופ� שונה על אנשי� שוני�, כמו כל עונש. חשיפתו של אד� נורמטיבי לעונש 

א!   22יכולה לגרור תוצאות קשות, ובכלל� עזיבת החברה הנורמטיבית לטובת חברה עבריינית ומוות. בושה

נחזי� כזולי� יותר מעונשי מאסר, אנשי� ינהלו למרות שעונשי� אלו לי כא� אינו משמעותי. השיקול הכלכ

קרוב לוודאי משפטי� ארוכי� וממושכי�, וימצו את כל אפשרויות הערעור, על מנת למנוע את פרסו� שמ� 

 במסגרת עונשי� אלו. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 559ש�, בעמ'  20
 ש�.  21
22 Lefler לאחר חשיפת זהות�. . במספר מקרי�, לקוחות התאבדו 1567, בעמ' 15, לעיל ה"ש  
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  המלצותסיכו� 

שציינו,  המרכזיי� בעונשי הבושה ראל. מעבר לחסרונות בושה ביש יעונשראוי לאמ$ איננו סבורי� כי 

 יהחברה הישראלית עדיי� איננה רואה בצרכ� המי� בתשלו� כעבריי� שיש לגנותו ולכ� האפקטיביות של עונש

עונשי� חזר בו מתמיכתו ב 23פרופ' קאה� אשר בעבר תמ� בעונשי בושהכי ראוי לציי� הבושה מוטלת בספק. 

 שיעשו זאת' קאה� האזרחי� מצפי� שעונשי� לא רק יגנו את המעשה האסור אלא לגישתו של פרופ 24אלה.

. מאחר שעונשי בושה מעוררי� והשקפת עולמ� באופ� שמתיישב ע� שאר התפיסות החברתיות שלה�

 לדעתנו חלק גדול מהציבור, אי� ליישמ�. עמדה זו של פרופ' קאה� נכונההתנגדות מסיבות מגוונות אצל 

החברה כמעשה פסול.  מופנ� שה עצמו (צריכת מי� בתשלו�) איננומיוחד כשעצ� המעבאופ� כללי וב

  בפרט. הישראלית צריכה לעבור תהלי� חינוכי מעמיק בנושא הזנות כלל, ובנושא צרכ� הזנות 

איסור פלילי על צריכת מי� נקיטת האמצעי� הבאי�: הורדת הביקוש לזנות צריכה להיעשות על ידי 

ה� ברמה  *  ינו�אפשרת לנשי� המועסקות בזנות לתבוע פיצויי� מלקוחותיה�; חבתשלו� וחקיקה המ

   .החברתית הרחבה וה� על ידי חינו� של לקוחות לאחר מעצר
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  .המכללה למנהל

                                                 
23 Kahan 4, לעיל ה"ש.  
24 Kahan 3, לעיל ה"ש. 




