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לאורחים ומודה הישיבה את Jinnis '■i^ " I.^.15L?i,>sJLX'lllilגציגי את היום מארחים אגחנו טגאו" " י ~ "
1טשלחת בך, מר המדינה פרקליט את אמסלם, ופקד יעקוגי תת"ניצב המשטרה^

הצעה, שהיא איזו יזמו לגושא, מקורבים שהם סוציאליים עוגדיס טל
דבריהם" את גשמע ואחרכר

לפתוח המ0טך11 גציגי את היום בקשגו
כללי תיאור לגו לתת אבקש לפגיכן אליהם. שהועברו השאלות על ולהשיב
שאגסו ומך1יעה באה כשבחורה אצלכם, המקובל הגוהג ומהו ערוכים אתם איר

אותה,

ט&רו^זים טיפול הוא זו בעבירה הטיפול 5 י עקוב י ר.
בתוספת הלב, ותשומת המאמצים מירב בו

עבירה זו המתלוגגת. של הגפשי ו5133גה המיוחדות בגסיבות התחשבות
זזומרה טל גוספת מהות לה יש אבל 4$ותה, הסביר שהמחוקק כפי חמורה',

לעדיפ111גליוגה, זוכה אוגס על תלוגה ספק, ללא שלגו* הטיפול ודרכי
למדי ג^^גד בחלק כזו, בעבירה מרוכזים לרשותגו שעומדים והמשאבים

^^ רם, מש הבעיי.ה, את לגלות לא ראיות. לאסוף הוא המאמץ אוגס עבירות ^של .ידידות יחסי מגעים, שהיו משום ידועה§ מהמקרים גיכר בחלק שהבעייה
לרוב הם ואלה  יחסית קטן והוא מסויים, חלק קודמת. היכרות או

שלא הייגו, העבריין, את לגלות במאמץ צורך יש  החמורים המקרים
ופה לחפש, איפה מדוייק כיוון גם אין ולפעמים מוקדמת, היכרות היתה

אם אבל לגלותן קשה חדפעמי, הוא המקרה אם לפעמים, מאמצים" מוקדשים
שלגו המאמצים את להגביר אפשרות אחרכך גותן זה וגשגה, חוזר הדבר

■■ העבריין. גילוי לידי ולהגיע

שומע מי למשטרה, המתלוגגת באה כאשר ו וגי אל ס ש ^ק^יו"ר
ובגוכחות אותה, שומעים היכן אותה?

העבריין. את מחפש שאתה לפגי עוד אותה? שומעים מי
דווקא מתרחשים מטבעם האלה הדברים 'c^j?f7ff9 ר.
בשעות או הערב, של המאוחרות ג;שעות

. כדי במקום גמצאים במשטרה ^^אגשים גקחרי תמיד לא במציאות, הלילה.
ורציגותה, בחומרתה בהתחשב זה, מסוג חקירה אבל ראשוגי. טיפול לתת
החוקר .נ1ל4בל הראשוגה ההודעה שאת מובן אחרים. אגשים להזעיק מחייבת

בזה* מט:פל מיד, שהוא קורה ולפעמים הדברים, את שומע הוא במקום. התורן
^^^ המבוגית את יקח יהסס, לא הוא מיידית, פעולה שמחייבים גתוגים יש י9אם יעשה ההא כמובן.: הפעולות, את לדחות גיוון אם החשוד. אחר לוזפש ויצא

יבקש הוא זה, בדבר קומפטגט מספיק לא עצמו שהוא מרגיש הוא אם ואת^
כל של המפקחים רציגיים, אירועים שישגם מציאות זו ואצלגו אחר, מישהו

בעגין. מטפלים והם גקראים מיד ויחידה יחידה

שזה לדקית וגוכחתי האפשר, במידת
וגובה בזה מטפלת חוקרתשוטרת המקרים, של מ"^55 בלמעלה אפשר*

חוקרות. שוטרות של גיכר מספר עכשיו לגו יש עדויות.

הלילה? בשעות גם י י ^ י ^ל ;J_^J1n
יותר הבעייה הגדולות. בתחגות ip'^sa 'JLSlEHjtl
האגשים מספר שבהן הקטגות, בתחנות קשה

אפסי. כמעט הוא הקטגים במקומות שקורים המקרים מספר אבל מצומצם.

וכשקורה הזה, הגושא את בדקתי אגי
יש בכלזאת אבל אשה, לא אמגם שהוא הקצין, את מזעיקים מיד כזה מקרה

המקרה. של השוגים באספקטים לטפל איך יודע והוא חיים גסיון לו
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5 וגי ק ע י ר.

מקרים כ10 על בממוצע מדגרים אגחגו
למטל יט המטטרה, תחנות לכל זה את מחלקים אנחגו אם הארץ. גכל בחרדט

היה טבהם מקומות יט בפוקטרה* תלוגה כל היתה לא השגה טבמטך תחגות
גדולים, היותר טבמקומות כמובן הטגה. כל במטך טגיים או אחד מקרה
טם אבל גדול, יותר קצת המקרימ מ30ר ש0 ווזי9הע *רושלים ו[לא3י3^

לטפל בכדי בערב גם ולפעמים היום, טעות ברוב והחוקרות החוקרים גמצאים
לבדיקה. לביתחולים המתלוננת את מפנים החקירה לצורך בהתאם במתלוגגת.

איט ובליווי מטטרה ברכב לבית"החולים מובלת המתלוננת המקריים ברוב
את גם ולפעמים המיידית, האינפורמציה את מהרופא לקבל טרוצה מטטרה,

... התעודה,

בתלאביב? יט מקרים 3^מה ג^5".11."

האחרונים החודטים ב10 רבתי, בתל"אביב . י; יעלןוב ר_,_
אני גם שהתלוננו" מקרים 20 נרשמו
הספור אבל רבים, הם האונס מקרי העתון לפי כי הזה, מהמספר הופתעתי ^^
קיקים. מעלימים לא דבר טל בסופו ואנחנו ופעמיים, פעם חוזר בעתון 9

כמה אנס אחד .טאנס פורסם בצפון, למטל "^JJ11I_"*J1
יט המטמרה טל התיאור לפי אבל בחורות,

אנס אותו טזה להניח

בארץ* טונים במקומות להיות יכול גם זה ג^"__ב1,^

מר כאשר נשאל השאלות שאת מציעה אג'" "13.'! ^Ji_0_g_■111.1ר\
ודברי טלו הדברים כי יסיים, יעקובי
השתמט ברק פרופ* אחד" בקנה כל"כך עולים אינם לממטלה המטפטי היועץ

לשנה 400 של במספר

,1977 עכשיו,,"בשנת עד נרשמו בירושלים '"IJ'llRl^j'J.
מקרים, 10

באותו האם כזה, למצב בקטר ntsK naislff^ 'JUJLijGJLi="£j ■

מאוחר יותר בטלב או נרשמה, היא שלב
המספרים? הם ואלה נמנה, וזה ^

טהוגשו. תלונות על מדבר '■עקובי 3(י ה1.ן_י!ר:_?._יי__אל_נ11.'

400 שנסגרו אמר לממשלה המשפטי היועז . ' ",3J"^
בעליה וזה בשנה, תיקים

האלה? החודטים 10"3 הארן בכל היו מקרים כמה

הארז. בכל מקרים מ100 למעלה קצת >יעקובי5 ר
מעשה ובין אונס בין מבדילים אנחנו
מבחינה אנחנו אונס, למעשה כנסיון מגדיר טהעתון טמה יתכן מגונה"

בירושלים אולי" הטוני ולכן בכוח, מגונה 33גע0ה זה את מגדירים משפטית
.' . בכוח" מגוני5 מעטים טל מקרים 33 היו

אם בבית"חולים, בדיקה הוא הבא הטלב
הנפשי'של במצבה טניוון, כמה עד התחטבות, ותוך בליווי צורך, יט

לשיתוףפעולה המתלוננת את להחזיק צורך טיט לפעמים קורה המתלוננת
ולפעמים המקום, על להצביע העבריין, אחרי לחיפוש או העבריין, לאיתור
שהעבריין סברה יש כאשר ברחובות להסתובב או זיהוי מסדר לערוך בכדי

החקירה, מסתיימת למעשה בזה אותו" לגלות אפשר ואולי שם להימצא עלול
 שלו גירסה מוסד והוא אותר שהחשוד לאחר ובעיקר הדברים, בהמשך אם אלא

'וי*  י
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בדיקה מחייגת לפקמים טלו והגירסה באטמה, מודיים אבש^ימ רח1וק1ת ולעת^ט
טדווקא ל1מר חייב ואגי הפרטייס, את ולברר האטה עם לטוחח וטוב חוזרת
הרגשה, הבחורה אצל להיווצר עלולה ג* גע^ם, פחות הכ'י הוא הזה החלק

האמת, את וראטוגה בראט לבדוק חייבים אגחגו כ'י לה0 מאמיגיט לא שהגה
בצורה לבגות ערוכים להיות צריכים אגחגו האמת^ טזו מק3לנמ ^גחגו BU ב)
אחרכך, לספיקות מקום להטאיר ולא לב'יתהמטפנ6 ולהג'^^ו הת'^יק את ב\ו
אבל נעים, לא ספק ללא טהוא טלב זה ביתהמטפט. טל הטלב בא כמובן,

מעמ לא סגורות בדלתיים גערך שהוא למרות אותו, למגוע איאפשר
התיק את להכין כדי טואלים אגחגו לטאול^ באלצים טאגחגו מהטאלות

עד דברים ארתם על להיטאל טו3 עלולה היא טם לב'יתהמטפט, ולהעבירו
הספציפיות לטאלות אתייחס ועכשיו המ^טרתיית, החק'^רה לגבי כאן

מקרים, 100 אמנם בדקתי המתלוגגות גיל
מקרים. 54 לגבי גיל על גתוגים לי יט גיל על גתון לי יט בכולם לא אבל

מקרה יט ידידה עלידי טגאגסה ?71 בת "צעירה" אטה טל גדיר מקרה יט
בת לאטה קרה דומה מקרה בית לתוך התפרצות היתה זי ■ 70 בת אטה ^של ביותר'. הגדול המספר הוא 18 גיל ל17 25 בין נעים הגילים שאר 40

*15 בן היה שהאנס ן11, בת וילדה 15ע בת גערה טל אחד מקרה גם יט

חיילות? גם כולל זה גיל לגבי ה.?__ז.111ל.^

יטגם32חיילות .llUZiLL^
להיות יכול עצמו האוגס האוגס" מקום

אחר במקום הוא הרע וטודט הדברים שתחילת גומן בו מסויימ^ במקום
טנבדקו מקרים 57 לגבי נתונים על מדבר ואני " מקרים 7 התרחטו במכוניות

בנין מקריםן 2  בבית"ספר אחדן מקרה  במשרד מקרים^ 15 = בדיירה
?4  בחצר ?1  בבית"כנסת חדר ?1 = ע?וב מחנה 51 "■ ונבנה הולך
55  טדה סתם ?4  הים חוף §5  חורטה §8 . פרדס §2  גגן
, ■ 1= מטע

נפגעו מידה באיזה היתה השלישית השאלה
תוטבות לא תיירות, היו מהן 10 מקריםק וכמה 100 אותם י ל^נב תיירות

1977 בטנת בדקתי טאני מקרים אלה הארז

. יחידים, עלידי נעטה בדרךכלל ^האונס ובטני גברים, 5  מקרים בשלושה גברים^ 6 הטתתפו ו טב אחד למקרה פרט
גברים שני מקרים

מסורת שומרת דתית, היתה המתלוננת האם
המתלוננות בין אבל ?ה, בענין מדו^יגקים נתוננם לי אין חופשיה? או
להגיש אם מאד רציניים לבטים היו וכמובן דתיות, שהן שתיים מצאתי

קודמת. היכרות של מקרים לא ברוטאליים, מקרים היו אלה למשטרה תלונה
מקרים בארבעה מפגרות ביניהן היו האם

כוזבת שהתלונה הוברר משקרת וגם מפגרת אחד מקרה מפגרות היו
שהיא טוענים המוסד ומנהלי במוסד, נמצאת והיא מפגרת כן גם אחר^ מקרה
ואנס עיוורת, של מאד אכזרי מקרה והיה דבריה על לסמוך ואין מדמיינת

בה לטפל אמור טהיה המדריך אותה

שני היו מקרים, ב"119 האנסים מבין
" נפש חולי טל מקרים
   הגברים? של גילם מה . מ___ע££ר.5

כך. על נתונים בידי אין י^ יעקוב ר
אין המתלונבו! עלידי גרוי לגבי שאלה

כך על גתוגים לנו
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'עקוגי? ר,

אותם על מטענות מטהו ללמוד גיסיןןי
היו זאת עם יחד אבל האונס, מעטה את הכחישו הם כי אם חשודים^ גברים
בלבוש. עצמה את טחטפה בזה אותם גירתה טהמתלוגגת שטעגו ס9ורים מקרים

רמז בכך ראו ולכן מגרות היו טלה טהתגועות טטענו, גברים כמה היו
להסכמה"

■ מקרים ב12 כעת מדובר כוזבות. תלונות
טזה לורדאי קרוב וחלקם כוזבות, טהן הוכח חלקם כרזברת^ שהתלונות
תלרנה טל אחד מקרה לט החקירה. טל המסקגה זר אומרת, זאת המצב.

בהריון., והבחורה חודשים, 4 אחרי  אחד מקרה חודטים. 8 אחרי טהרגטה
6 אחרי תלונה הוגטה אחר מקרה ימיםן 4 אחרי תלונה הוגשה אחר במקרה

טהתלרגה לגר וברוח תלונתה, את ביטלה טהיא וכמובן התחתן, והזגיג חודשים
. לטאתה. שסירב מטום טנה, אחרי התלוננה היא אחר במקרה כרזגת. היתה

התלונן בעל מבעלים. צרות גם לנו יש
בידידי טמדובר ואמרה האונס על ס9רה אחרכך היא נאנסה* טאטתו על
הלה;עטרי טהדבר מטום אונס על ס9רה שאטה אחר, מקרה בוגדת* אשה ^

הריון. טל מקרה ערד בגידה. על לחפרת היתה והכררנה להיחשף,
והיא לעזרביארתה, עמד והגבר ידידות ביחסי טהיה זרג טל אחר מקרה
טבחררה מטרנה, מאד מקרה ריש הרדתה היא פה *g1^^ 5ל התלרננר*

לתמררה הגיער רהם כסף, לה טאין המרנית לנהג אמרה היא במונית" נסעה
רהיא כספית, תמורה גם דרט הנהג דבר טל רבסופו כספית, לאודווקא

ידידים  אחר ומקרה הסכמה" טהיתה לנו ברור כאן תתלונן. טהי}* אמרה
אותה, אנס שהוא טוענת היא סירבה. היא ספציפי ובמקרה יחסים, שקיימו
במקרה אבל עליו, מעלילה והיא טינה שנוצרה ח^ך ^■' שלא" ארמר והוא

לוודאות" הגענו לא זה

היה לא לצערי שנשאלנו, אחרות בשאלות
תשובות. להכין בידי סיפק

איטום? כתבי הוגטו האלה D^p^nniQ nQ33 '\lAj>.A

כך. על נתונים כרגע בידי אין יעקו3י§ ר.
תלונות גם כוללים טהוזכרו המקרים 100

 נסגרו. לא עדיין 1977 ממחצית טהתיקים מתברר כוזבות"
י 0

כזה? תיק להכין לכם לוקח זמן כמה אלוני; ט. היו"ר
להשלים אפטר טברע"ימים טתוך מקרים יש . £ _י^ק2;3י ר0
אם הדרוש. במאמץ תלוי זה התיק. את
הבעייה, את לאתר צריך אם תרדש. לקחת יכול זה ומסוברק מורכב התיק
המקרים רב ר בעדיפות,רב זוכה כזה תיק אבל זמן. הרבה לקח1ו עלול זה

מעצרו, כדי תוך לדין החטוד את להביא מבקשת והפרקליטות מבקשים, אנחנו
התלונה. באמיתות ספק לנו יש כן אם אלא

הקודמת? הטנה טל סטטיסטיקה לכ:ס יש ג^_ב1.ו

להכין הספיקו לא עוד אבל פרטים, בקשתי ' 'UIEHjO.
זה. את

■ 1

על סטטיסטיקה לנו להמציא מבקשים אנחנו אלוני? ש. ו"ר הי
בשנים שהוגשו ותיקים שנפתחו תיקים ,

ו1977. 1976 ,1975
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רוצים אבחגו לסטטיסטיקה, להתייחס בל'י ר^.,!1£1ג1.ג
חוסר בטל תיקים טל רב מספר לסגור "י~

מוחטיים, סימנים אין אגטים; טני בין געשה שזה העבירה, אופי הוכחות*
וחוסר התלונה, מאמיתות מתרטמת והפרקליטות מתרשמים, טאגחנו ולמרות

נסגרים רבים תיקים אלה כל בטל " סיוע

הדברים? מאמיתות מתרטמים טאתם למרות "iJLi?::LLl.SS""?.Ji,

והכחשה המתלוננת טל תלונה לנו יט כן, יעקובי; ר.
סיוע וכל ראיה עד אין החטוד. טל "

מקבל. טביתהמטפט הדברים וכל פ.ציעה, מוחטי,..

או ההסכמה לשאלת מתכוונים בעצם oiiK '!!*?■!!,JLJ
1יהוי של היא^ שהבעייה או ההסכמה, אי

האיש?

או הסכמה של היא הבעייה המקרים ברוב \^ יעקוב ר,
איהסכמה.

^ המשפטי היועז לנו מסר הקודמת בישיבה גידל? גי זי ה,
שעומדים מוחלטים, מספרים לממשלה

כמה עסאר הכנסת חבר של לשאלתו היום ששמענו לאינפורמציה ב©ת*ירה
400 שנסגרו ברק פרופ* אמר האחרונה, בשנה נסגרו אונס מקרי של ת^קגם

בעליה נמצא וזה תיקגם,

"נרשמו" אמר שהוא חושבת אני אלונ^§ 3 היו"ר

כי להשלים, תוכל ודאי קרפ גב* זיידל; ה0
נניח אבל ממנה0 באה האינפורמציה

זה איר להבין לי וקשה מ100>$ 3 פי אופן בכל זה נרשמו, תיקים ש~400
לי נדמה כוזבים, מקרים כולל וזה מקרים, iOO יש שבסךהכל יתכן

יש ציבור כאנטי לנו אבל מתלוננות, אינן שהנשים הן טהפרופורציות
אומר, שאתה כמו היה זה אילו שמח הייתי יותר גדול שהמספר הרגשה

שקטים יותר היינו כולנו אז כי

בין ענייני ויכוח כאן היה ~ שני דבר
" הסיוע, לגבי לממשלה המשפטי היועץ לבין בך מר

לזה נגיע אנחנו אלוני; ש ה_יו"ך

תתניצב של דעתו את לשמוע ברצוני זיידל^ ה
זה* בנושא מטפל שהוא היות יעקובי,
צורך, ללא הזה, המצב את להשאיר הרוב החלטת או הוועדה, מסקנות האם

את מצדיק הזה המצב אם סיוע, חוסר בגלל תיקים לסגור שאפשר אומרת זאת
השירותים ועדת בישיבת השתתפת שנתיים, או שנה, לפני ג) עצמו?

הרחבת בדבר שהמלצה חושב אתה האם התחיקה בהרחבת שדנה הציבוריים
לעזר? להיות יכולה בעיקר, הענישה בתחום היוק התחיקה

גם התייחס 400 שהמספר חושבת אני קרפ? י
שקשררות ולתקיפות מגונים למעשים  '

. , מין בעבירות

עליה יש שכאילו הרושם תחת היינו אנחנו ^__עמאר5
מין עבירות לא  אלה* בעבירות בפשיעה
דבריך, לפי מיוחדת עליה טאין כעת מבין אני באינוס אלא רגילות,

. , מדינה מכת לא טזו אומרת זאת

יציבה. אבל מדינה, מכת זו יעקובי; ך

1 " י.
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להט טיש הגו:ר,1;ןי^ אר הגורס, לדעווך 0ה1 מ,'^."^מ^ר3
אלה? עבי1יות ביצוע על 'ישירה הטפעה

הזא1ו היציבות על להתגבר כדי בחוק היונו לך טח0רימ הכליי3ו הם מה
לך חסר וזן? ראי דיגי מבחיגת בחוק הקלה חסרה האמ אותה? ולהקטין
בשופרות צורך יותר לכם שיט או כ1ח"אד1£ע תקן אולי או אהר,1 אמצעי

לג^1.. 00ר מה לוועדה שתאמר מבקש אגי אחר? בלבוש ברחוב טותלכנה

במצב היום לך החסרים האמצעים ה0 מה וירשןב^קי? מ,
בכדחהאודם אולי או הקיים, יהמש9טי

...7*ז?ילחם כדי בה גטפל כוועדה שאגחגו רוצה שהיית הכללית, ובהיערכות
הזאת? היציבה המדיגה במכת

על למסור יכול ואתה גתובים לך יש האם שמרןקמן? ש>
לנתח ר זו י מעש, ולדון מגוגים, מעשים

ה1גה:ליר איך לת1>ר בקשה הוועדה יושבתראש אמ3ם ב) הזאת? הבעייה את
^7:317*7 וצק; ר הייתי ובכלזאת למשטרה, גכגסת 11<הבחורה מוגע מתרקש הזה

  ה^*ידי^*7!:יי במצב או אותה, מראיין כשהשוטר אותה n9*Kמקבלים niK^lf
שוטרת אם או בוחריםשוטרת, אתם האם כלומר, אותה" מראייגת כששוטרת ^
בגוקןאזהג אבחגה שהיא איזה יש אם מיוחד^ם? גתוגים בעלת היא חוקרת ^

אחר. לחדר אותה לוקחים או במקום, אתה משוחחים אם

בישיבה הסמים. נושא על פסחת אתה י; ציחק י י.
סמים בין קשר יש אם שאלתי הקודמת ^
מחודשי באלר ב) מסוממים. גמצאו ומהקורבנות מהאגסים וכמה לאוגסק

החורף? בתקופת או הקיז בתקופת האם  האוגס מקרי מרובים השגה
יש והאם אתר, מתאים במקום או המשטרה בתחנת מתקיימת החקירה האם ג)
מתעבייגים אם חודשים, כמה של תקופה אחרי לאמור, הנאנסת^ אחרי מעקב

, . י בגורלה.

מקבלים שאנחנו שהדיווחים לי nitni 'JJJL_1J1
ההגדרה שהאונסויאולי מורים בעדויות
היינו שאיליו חוש3ה ואני דק כליכך אינו וכוי בכוח מגוינה מעשה של

יוםיום, ש^?' מעשה של דבר 3ג7י1יאת זה הפשיעה, סוגי בין להבדיל צריכים
לבדוק שצריך יתכן יודעים0 ©אנחנו מה את משקפת אינה והסטטיסטיקה

להגביר ניתן שלכם^האם להערכה גם שתתייחס רציתי אבל כזה, פער יש מדוע
.n1*i1 אותו עושות אינן שהן דבר למשטרה, הקורבנות של ההזדקקות את ■

שיש תנסיון ומה לחוקרות, עדיפות ניתנת מידה באיזה לדעת רוצה *iTs^n ^
קשר, לכם יש האם מיוחדת? הכשרה ולחוקרות לחוקרים ניתנת האם להן. ^^

היא כאשר אונס בקורבן הטיפול לגבי בתי"החולים עם הבנה או הסכם,
האם במה שולט מי נפדדות? רטויות שתי אלה האם לבדיקה? מובאת

שהענין וער אצלכם החקירה שלב אונס^אחרי שקורבנות תופעה בפני עמדתם
קשר, יש אם להעת רוצה הייתי ומאד המשפט? על מוותרות הן למשפט, מגיע

ורים .,סב כמשטרה אתם מה כך על ונוסף אונס, קורבנות אחרי מעקב או
התנהגות, דפוסי או ערנים, להיות הציבור חינוך מבחינת לעשות שניתן
אחרים אנשים גם נוכחים החקירה בזמן האט וכוי. התקשרות התראה, או
שתהיה כדי זאת שואלת אני נפרד? לחדר הבחורה את לוקחים או במשטרה,

החקירה. מתקיימת טבה האוירה על ברורה תמונה לנו

הקשיים אחד זה הספור, למהימנות בנוגע HHH^^jlJ
וכשאתם הכחטה, יט כאשר שלכם העיקריים
שאתם במקרה זאת לעטות ונאלצים סיוע, חומר בגלל תיקים לסגור נאלצים
סיוע בלי זה את להוכיח תוכלו שלא חושבים אבל לספור, מאמינים בעצם

שתי מלבד האמת את לברר כדי בידיכם יש אמצעים איזה לבית"המשפט.
לחוקרים ישי יון נס איזה כאן, נרמז כבר למשל, הספורים? שגי הגירסות.,
רלבנטי מה לשאול, צריך שאלות איזה לדעת כדי הזאת במטריה ולחוקררת
לפעמים הדברים, רקע.כל על לעמוד כדי בעקיפין. אלא במיטרין, רק לא

טהטלב מכיוון האמת. לחקר להגיע כדי מאד מנוסה חוקר לכך דרוט
לא זה אם לשלילה, אופן בכל " הקובע השלב קרובות לעתים הוא המשטרתי
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? יל הלו , ב

אלה בין להבדיל כמובן, צריך, האלה המקריים גכל לבית"המטפט גא
ואז ביניהם, מיגיים מגעים שה'יו הכחשה שאין אומרת, זאת 'לדוע^ שהחשוד

שעליו מהמקרה אחרת לגמרי שאלה זו איהסכמה או הסכמה היא השאלה
לחפש צריך ואחרכך ברח והאבס תי'ירת גאגסה ששוב בעתון, היום קראתי

איהסכמה, או הסכמה של השאלה לעמוד יכולה לא אותו, וכשמוצאגם אותוק
אחד יהודי בין מבדילה איגה התיירת כאשר זילהונ", מ^סדר של השאלה אלא

טעות לוביות יכולה ואז למשנהו, אחד ערבי או למשגהלע

המשטרה מידה באיזה לשאול, רציתי ועוד
או חשוב זה אם  זה ובענין בחקירות, כללי באופן אמת במכונת משתמשת

המשטרה? או הפרקליטות  התי^ק סגירת על מחליט מי לא

המשטרה, בתחנת שתיארת להתנהגות בקשר ר^0^_מלח^;
או קבועות, הנחיוו! על מתבסס זה האם
לביתהחולים, הליווי לגבי מתייחסת שאלה ואותה מסגרת? לזה שאין

^ בענין אשל הכנסת חברת של שאלתה בעקבות 2£"2ב"
שהויתור הרגשה לכם יש האם הויתור,
מפומביות? והחשש יתהמשפט ב ב יקרה מה של מהפחד נובע רבה במידה הוה

בדלתיים מתקיימים כאלה שמשפטים ידוע היה שלוא היא הרגשתך והאם
בתלונתן ממשיכות והיו מלכתחילה, מתלוננות היו נשים יותר סגורות9

ייתר מאוחר בשלב גם

הערב בשעות שלמעשה אמרתע דבריך בראנט^ת ^"JAl^^^,.'^ ^■לי"ר
ואחרכך המשטרה, נבחרי שם נמצאים לא
כזאת? תלונה כשבאה נוכח היית פעם האם שלכם ההיערכות של תיאור נתת
וכולם בתחנה שנמצאים החוקרים באים לסנסציה הופך טזה טבעי וה כי
הזאת הנקודה מביש די מעמד ווה הלצות, הרבה עם לחקורן מתחילים

ההנחיות* מתיאור יותר קצת דורשת

לביתהחולים0 מהמשטרה הליווי ב)
מקרוביה הספור את מכירה ואני = שהתאבדה הבחורה של המסויים במקרה
לביתהחולים אותה שלחו כאשר לה קרה הראשון המשבר  ראשון וממקור

בית עם הסדר לכם יש האם עצמה, בכוחות לשם הגיעה והיא בלילה, לגד
בבתי"חולים? כוננות יש האם בתי"התולים? עמ שלכם הקשר מה 0החולים?
ציינת החוזרת,' החקירה את ציינת כאשר
כזאת, ההגשה לה תהיה שלא עושים כיצד לה מאמ'^נימ שלא הרגשה לה שיש
עובד עם :א.ו אמה, עם להופיע רוצה היא אם נתמכת? הרגשה לה שתהיה אלא
נתמכת חקירה טתהיה לכך דואגים אתם האמ  פסיכולוג, עם או סוציאלי,
מבחינת אבל בצדק, זה מטעמכם האמת? לחקר לרדת רוצים שאתם רק ולא .

אחרת0 התייחסות שמחייב דבר וה הקורבן

יש מאונס שכתוצאה' במקרה עושים אתם מה
בחורה האם אתכם? שמעסיקה בעייה זו ואט אותה, מפנים אתם לאן הריון?

אתם האם בשמה, טוען עם או עורך"דין להופיע.עם אפשרות לה שאין כזאת
או סוציאלי, עובד עם קשר לה ליצור או עורךדין, לה להעמיד דואגים

שלכם? תחום לא שזה

העובדים איגוד של נציגים כאן יושבים
שיט כוננות, במצב סוציאלי עובד של מוסד להקים שהציעו הסוציאליים,
זה לתפקיד יאומן שהוא תהיה שהבחירה אומרת, זאת טלפון וגם רכב לו
והם לו, לקרוא יהיה אפשר כזה מקרה ובכל כונן, יהיה והוא במיוחד,
הזה? הענין אליכם הועבר בכלל האת הארץ, של שונים באיזורים יהיו

את לל&ד ממליצים אתם האם ■. אחרונה ושאלה תגובתכם? מה הוי&בר, ואם
התגוננות? תרגילי תיכוניים בבתי"ספר הבנות



ומטפמ חדק חוקה,  מטזות^ת ועדה
.9. ךך^^י,29 הסביבה ואיכות ופגים

גיתהחולים בין קטו^ לאחרוגה גוצר האם 15 ר ק י.
ומהו בירושלים, המטטרה לבין "טעריצדק" יי """

מהדוגמאות התרטמתי אני הכוזבות. התלוגות י לגג ב) טגוצר? הקגטר
האם התלונה. לגסיבות התייהסות טל גדרך פגיו על גגלה טהכזב שגתת,
היתה שהתלונה למסקנה אתכם הביא בסיוע הצורך הכוזבות התלוגות מתרר

לא? או כוזבת,
אפטר. אם חקירות, כמה לקבל מבקטת אגי 'IM^iJRBl.^

חומר. גם לנו יכינו הדברים בהמטך אלוני? ט, ה*;1"ר

זיידל, הכנסק! חבר טל לטאלתו בתשובה י; עקוב י ר.
התכוון לממשלה המשפטי טהיועץ כנראה

המטטרה. של השנתי הדו"ח את אתי הבאתי לא לצערי, מגונים. למעטים גם
של לפחות מדוייקים, מספרים לכמ נותן הייתי אתי, היה הדו"ח אילו

הבאה. בישיבה יגיע זה אבל הקודמת הטנה

או בסיוע, צורך יט האם  הסיוע לגבי
אני תשובה. עליה לתת כרגע אנסה אם לענין אחטא טאני בעייה, וו לא. ^
רק יכול אני למסקנות. להגיע בכדי מאד מעמיק מחקר מצריך טזה חושב ^

למי מסובכים די במקרים להחליט יודע ביטראל שופט לבי. מהרהורי לומר
מסוגל השופט כאלה במקרים טגם חוטב ואני להאמין, לא ולמי להאמין

בוודאי. השופט מהספק. ליהנות לו יתן הוא לא, ואם האמת? לחקר להגיע
זו שאולי היא, האמת ספק. של צל יש אם הנאשם טל דינו את יגזור לא
יתירה בחשדנות התייחסו כאשר קדומים, בימים קיימת שהיתה 93י גישה

אם לבחון. כדי זה, בכיוון לחקור ממליץ אני וה מסוג בעבירות לאשה
 לטיקולדעת כגזירה ולא מהמחוקק כגזירה  היום שהוא כפי הסיוע

דרוש באמת הזה הדבר האם

צורך טיט חוטב אינני  עניטה לגבי
רגילה, עבירה בעד מאסר שנות 14 קבע המחוקק במיוחד הענישה את לטנות

בהחלט. מספיק. טזה חוטב אני באיומים. נעשה הדבר אם מאסר ותוספת
והענישו הדין את מיצו בתי"המשפט שבהם תיקים, מספר לאחרונה ראיתי

כרגע בידי אין מהותית החמרה יש עונש לגבי ו3צדק0 יתירה, בחומרה
בפעם פעם מדי לזה. להתייחס אוכל לא ולכן מגונים, מעטים על נתונים

בתלאביב, עכשיו קיימת הזאת התופעה מגונים* מעשים של גלים. יש
שאנחנו בלי נפסקה מהדברים חלק אחרים. במקומות קיימת היתה ולפניכן

. מקרים מספר אחו^י האנס את איתרנו שבהם מקרים, יט (נליהם הטפענו ^
נפסק. הע1ין ובזה

מאד שאלה זו אונס? למעטי הגורמ 8הו
לפסיכולוג. זקוקים שאנחנו חוטב אני עליה להטיב וכדי מורכבת,

אומר הייתי להזדמנות הרצון

אתה אם סובייקטיביים. גורמים יש עמ_אך£ מ.
שיט רואה אתה המקרים, כל על עובר

במטע קרה שזה אמרת אתה וכאלה, כאלה שבמקרים השני5 כחיוט טעובר משהו
נוסעות שבנות נניח, בעייה, יש דוגמה. רוצה אני אחרים במקומות או
 בטרמפ נוסעות חיילות הגורמים. אחד שזה אומר ואתה במרמפ, בלילה
שבנות דרך למצוא שצריך לומר צריכים אנחנו כך, אם הגורמים. אחד זה

הלילה. בשעות בטרמפ תיסענה לא

טרמפים המקרים. טל רציני חלק זה יעקובי§ ר.
תהיה לא שלבחורה בתנאים במכונית,או
המקרים של ניכר חלק אונס. למקרי מעט לא מביאים אלה המצב, על שליטה

גמקום בחורד* הימצאות אחר, במקום והסתיימו בטרמפ בנסיעה התחילו
הברוסאליים, המקרים לא  המקרים טל ניכר !^לק אבל ספק. ללא " בודד

והיתר. מוקדמת, היכרות היתה שבהם במקרים מוקדמת^ היכרות היתה שלא איפה
בזה. יצליח שהיא הגבר אצל האשלייה יצירת
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מגיעים הם המקרים טל אחוז גאיזה 1'£ב§."
מוקדמת? להיכרות

טל שזהותו אומרת, זאת .50^< ~ כ^40 KlM2I.l^,,'iJ.
כטהבחורה למטל, לטגי* ידועה האחד י ""

הלאה. וכך אחלתי, עם שלמד בבחור או טלי, בטכן טמדוגר אומרת

האחרובה בתקופה לבו. חסר מה גטאלתי
בחקירה. מטפלים אגחבו המטטרה. עבודת את להטלים כדי בתיאומים התחלגו

עד נפטי, בטיפול ראטוגה עזרה לפעמים לתת יכולים אנחנו כבג*אדם
אקוטיים מקרים מפנים גם אנחנו זאת. מאפטר טלגו החיים טנס'יון במה
הזה הדבר אבל מוסד, טהוא לאיזה לפעמים לב'יתחולים, לפעמים לטיפול,

נסיון. חסר אדם טל אבחנתו על לסמוך ^יכולים ואיננו ממוסד אג1ו
כדי לקראתגו יבואו למיניהם הציבור טגורמי וחטוב במגעים, התחלנו
אין לנו כי במעקב, וגם האונס, קורבן טל הנפטי בצד ולטפל להמטיר

היכולת. ולא האמצעים לא מעקב, טל אפטרות

כאלה, מקרים יט הריון. למקרי ^באטך זה אבל ומסייע. עוזר במקום המטטרה וקצין הקטנות^ בערים בעיקר והם
לבוא צריכים נוספים טגורמים חוטב אני ממוסד. לא וה ביוזמתו, נעטה

בידינו, ולסייע לקראתנו

אנטומיה אחרכך יתאר אמסלם, פקד חברל
חמורים מקרים טל חקירות ראיתי עצמי אני פרקטי. נסיון מתוך חקירה טל
את יתאר אמסלם פקד ביותר" ממורים מקרים אלה אבל קודמות, בטנים מאד

האיטי נסיונו מתוך במדוייק הדברים

את מוצאים אנחנו לאונס" סמים קטר
לפ.ני לא טלנו הערכה לפי אבל בסמי0, מטתמטים האגס את וגם הקורבן,

יודעים אנחנו טבהם במקרים אחרות, במלים המקרה. כדי תוך אלא המקרה,
קב.וצה ראותה חטיט, עם סיגריה לו הצביעו כאטר היה זה בסמים, טמוט על

זה על האונס. למעטה וכממריץ כגורם סמים לא אבל בסמים5 הטתמטה
יודעים" איננו

מספר טבקיץ חטבתי אני הטנה. חודט'י
הטנה* כל לאורך הן הכוונות כך. לא טזה לדעת ונוכחתי גדול, המקרים

ממנה להסיק טנוכל בצורה לא אבל יורד, או עולה זה בפעם פעם ^מדי . מסקנות..

האונס? מעטי את למנוע אפטר איך
אלא בטרמפים., לנסוע לא פוגזהרות בגדת טיט קודמ, הזכרתי כבר למעטה

. נמקום ?!3ג5*;1נ131 ל48. נזהרות הן <1ו^הן נ^מס'יע האדם מי יודעת היא כן אם
על 'חוטבות הד מכירות^ טחן האנטים עם גטגעים ג5 לכך, נוסן מ3רדד0

הזדמנות. מונעות והן בכוונותיו, או בראטו, נמצא טהטטן א5טנ!ו.וו

הכטרה עברו טלנו אנטים אם נטאלתי
 מקבלים טהם כללית והדרכה טבועיים וניעורים לטיחות, פרט מיוחדת.

פ0יכד7יוגית:* הכטרה מקבלים לא האגטים ■. מודגט האוןג? נוטא כמובן טבהם
אלינו באים אותם. ולכוון להדריך צריך ^m הו^ טלהם החיים נסיון

לגל,.גדגי®ות אונס במקרי מטפלים טאנחגו  גצדק של** חוטב אני  בטענות
המטימה את להטיל אפטרות על והטבתי הקורבן, ל^גי מספקת ובהבנה מספקת

. לנו יט קיים. זה ובמציאות זה, את קבע המחוקק אחר. מיטהו על הזאת
.טאפטר חוטב ואני קטינים, לגבי מין אגירות מגוניס, למעטים חו,קרים
בזה*. לטפל וחד במי מעוניינים איננו 3:י לידייהם, הענין את להעביר

רראטונה כראט היא החקירה מטרת דבר טל בסופו נוספת. בעילה יט אבל
הסוציאליים העובדים בביתהמטפט. לראיות ולהגיע האמת לחקר להגיע

אולי הם מקרים טל רב במספד לצערנו, הזאת, המסויימת בחקירה טעוסקים
טאנחנו היא והתוצאה בחקירה, מומחים אינם אבל בפסיכולוגיה, מומחים
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יעקובי? ר.

שביל למצוא צריכים אנחגו לכן תיקים טל גדול מספר לסגור גאל}?ים
בזה, התחלבו טכבר כפי תיאום, יהיה אם המטרות. טתי בין ביגיים

חוטב אבי האונס, קורבן של הנפשי לצד תשומתלב מתן לידי יביא וזה
,  המצב, לשיפור יביא שזה

. אנטים צוות להקים אפשרות על חשבתם האם קרפ; י.
מקרי של ריכוז יש שבהם במוקדים מיוחד

. החוקרים? יהיו בעיקר ושהם מיוחדת? הכשרה שיעברו אונס,
מדברים כשאנחנו זה. על גם חשבתי אני . יעקובי? ר.

הארץ, בכל מקרים 15 או 15 ,10 על
אולי אז  אונס מקרה בהם שאין רבים ימים עוברים רבתי בתלאביג ואפילו
מבלי אדם לאמן איאפשר אחר מקום בשום אבל משהו, לעשות אפשר בתלאביב

אותו. לנצל

אחרים* דברים לעשות יכול הוא אלויני^ 091 היו"ר ^₪

של מסויים שלב להעביר יכולים אנחנו י; יעקוב ר, .

הראשונה, העזרה אחר. למישהו החקירה
נאנסתי, כרגע ואומרת? בחורה באה מיד. להיעשות צריכה החקירתית,
מכונית. בלי שהוא או וכך, כך מספר במכונית לנסוע המש:יר והבחור

המפורטת החקירה במציאות. זה כך זה. את לבדוק מיד צריכים אנחנו
אם כולם. את לאמן נוכל לא אנחנו מאומן. יותר אדם עלידי נעשית

טוב יותר שהרבה חושב אני מספיק. יהיה לא האימון ערך כולמ, את נאמן
בהתאם לעזרתנו שיבואו הסוציאליים העובדים את נשלב אם יהיה ויעיל

שחשבנו. כפי לצורך,

נקדיש, שנערוך הקרובות בהשתלמויות
את יהפוך לא זה אבל לאנשים, נסביר הזה. לנושא תשרמת"לב ספק, ללא
לעובד להש11רוי11 שיוכל כזו במידה רמתו את יעלה אשר לפסיכולוג החוקר

של הג'ינוווו החייס, שנסיון במציאות, לדעת נוכחתי כי אם אחר; סוציאלי
ע.1,^דלם; מגנ,ל. טובות פחות לא לתוצאות מניאים של1 החיים וחוכמת האיש

ומומחיות. תארים בעלי

לג^_ג8י1ת אין  לבתי"חולים באשר ^
הבדיקה. עבור לשלם נדרשת איגה הבחורה זה" בענין ^*^

 ., לבד? מגיעה היא אם גם אלוני; ש. היו"ר

בעייה. להיות יכולה פה יודע, אינני 5 י יעקוב ר.
העטטרה המטסהה, עלידי מופנית היא אם

8יד ^גימ"הזוד7^י1זי לוודאיי קרוב ת9ל5.. ט.ך"ב141רה צורך כל ואין משלמת
גאה. אב?י*0;תיי^ יסתדרו, רהדגרים החוקר יבוא ואו ,irnoisDn את יןעיק

לשלם. נדרשת היא לבד,
לוקחים ביתחולים לאיזה הנחיה יש האם 2.__ק_ר;פ__£

אותה?

משפטית, לרפואה המכון יש בתלאביב לא. י! _י_עקוב ר.
פתוח. והוא

חוזרת שהבחורה מקרים, יש בפעם פעם מדי
איומים. ואף לחצים ותחינות, בקשות סיבות2 מכמה מש3ט, על ומוותרת בה

יט ההפוך. בכיוון אותה ולשכנע האלה המקרים את למנוע מנסים אנחנו
ואחר במטיגזהה ומתלוננות באות הבנות האירוע טל ההתרגשות שבתוך מקרים,
נסיגה לידי אותן מביא וזה לפרסום, להגיע עלול הדבר שמא מתחרטות כלשהי.2ך
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יעקוב*י3 ר.

בדרךכלל בעטות זה מסוג חקירות
להיות שעלול מניח אגי אגשים, שני נכחו שבו מקרה על שטעת אם בגיחידות"

השתתפו ושניהם הקצין, את הזעיקו בו, לטפל התחיל אחד שחוקר מקרה
הרושם. את יצר וזה נבונה, לא מלה הפליט שהחוקר להיות יכול בחקידה,

לדיון 81והובאו תלונות של מקרים היו 2*"£ב1.
כאלה? במקרים משמעתי

היו, אולי זוכר. אינני י; יעקוב ר,
לנו יש האמת. את בודקים אנחנו איר
וגם הפלוס גם נמדדת, שהאמת זה, מסוג עבירה בחקירת מסויים יתרון

ונסיון החטרד, טני ומצד המתלוננת, טל עדות לגו יט אחד מצד המיגוס"
מדבר מי להעריך מסוגל שהוא כך לידי מביאים החוקר טל והעבודה החיים

אמתומימשקר"

^ את עלינו מכב'ידה סיוע טאין העובדה
^ לפרקליטות את~התיק מביאים אנחנו אומרת, זאת המטפט לבית התיק הבאת

במקרים החוקר* של מסקנתו על משפיע לא זה אבל לסגירה, עומד והתיק
אלא האמת, את שנדע כדי רק לא בפוליגרף, גם נעזרים אנחנו מסויימים

לפעמים קורה הבדיקה. לפני עוד האמת לחקר מגיעים שאנחנו לפעמים קורה
אנשים יט למסקגה. הגיע הפוליגרף הגה, החטרד" בפגי מטיחים ט^^חגו
משפיע לא טזה כאלה ויש לאמת, יותר ומתקרבים הזאת מהאמירה שמושפעים
שבחר באדם עוסקים שאיננו משום אונס, מקרה בחקירת יתרון יש עליהם0
העבריינים טל ה"טריקים" אותם לכל מתודע אינו והוא הפשע, בדרך ללכת

מזה. להתחמק איך שיודעים רכוט, בעבירות

40המתלוננות בזה הוא היתרון תיירות, לגבי
אחד אדם בין ולהבדיל לזהות יודעות הן טביעתעין" להן טיט נשים הן

אפטר הארץ, את לע.זוב שצריכות תיירות עם בעיות לגו טיט מאחר למזח3.ה03
קבועות הוראות לגו יט המטפט* לפגי עוד המתלוננת עדות את להביא
טיוטת הוצאתי ההוראות" פרסום את עיכבתי הדיוק ולמען זה, בעגין

נוציא הבעייה את טנפתור ולאחר תחייב, היא טביגתיים ואמרתי הוראות
חדמשמעיות קבועות הוראות

^ לליווי גם מתייחסות האלה ההוראות "£33"*=1
^יי. לבית"החולים?

כן* י_><_.11^,י^1"
טפורסם הטראגי למקרה להתייחס ברצוני
ידיד גבר, עלידי מלווית היתה הבחורה ההוא הספציפי במקרה בעתוגים

לביתחדלים. אותה ליווה גם הוא למשטרה, גם אותה ליווה הוא טלה,
לבד* היתה לא היא

לבד אותה שלחו כי אותו, הזעיקה היא אלוני2 1111"י'^י
י יתחולים. לב

וקטה המקרה, אחרי ימים 4 התאבדה היא ר_"נ121£1.
הוא המקרה עצט להתאבדות* גרם מה לדעת

וישבה הכירה, טלא זר, גבר טל לדירתו ונכנסה השטות את עטתה טהיא
י את אם על"כלפנים, לדעת. קטה זה את ~ אחר מטהו או קפה, אתו לטתית

מאז שקיימת ההוראה בסדר, היה לא זה  כך טזה משוכנע ואני " אומרת
מיטהד. בליווי נמצאת היא כן אם אלא הבחורה, את ללוות שיט היא, טגה חצי

. אדם נוכח בדרךכלל זה מסוג בחקירות
חמורה בעבירה שמדובר משום חוקרים. שני שנוכחים להיות יכול אבל אחד,
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הכלל חשיבות, בעלי הם המשפטי והידע החקירתי והגסייון ורציגיתן
שנוצר, הנפשי הקשר ואז הבחקר, עם לגד להיות צריך שהחוקר הוא, גחקירות
נוסף באדם צורך יש לפעמים אבל יעיל" יותר הרבה הוא הנפשי העימות או
כרגע מחפשת המשטרה כי במשטרה, לייצוג זקוקה אינה המתלוננת שיסיע"

לא* ותו האמת לחקר להגיע רק

לייצוג, זקוקה המתלוננת אם לא היא השאלה אלוני; 0 _ש ו;י_ו"ר
לסיעוד. אלא

שמר ושמחתי לסיעוד, זקוקה ספק ללא היא י8 יעקוב ר.
בשלב והתוזל^נו שירותיו, את הציע קדמן

בנושא. זהות כוונות לנו היו כי אם לסיכום, הגענו לא אבל משא~ומתן של

התגוננות. בתרגילי הבחורות את לאמן האם
איאפשר התגוננות עלידי רק שבהם מקרים, יש ממשנהו" שונה מקרה כל
להגיע אפמזר התנגדות עלידי רק שבהם מקרים, יש האירוע את למנוע ^1

התגוננות שום. בנשק, מצוייד הגג.ר א43^ המקרה" בנסיבות תלוי זה לאסון" ^
להיות יכולה צעקה לפעמים זה, לעומת צעקה" מספיקה ולפעמים תעזור, לא

להתגונן" לדעת טוב ככלל, קטלנית.

אבל התיק, לסגירת גורם הוא הסיוע נושא
מדוכאות ודי נרתעות בנות ספק, ללא לאי"אמו;" גורם אינו פנים בשום
ברובם, צ^עירי5 באנ^ים מדובר ב3יתהמשפ.43" להופיע צריכות שהן ברגע

שיהיא ררדזוז? 3ז3מח ^p ערלה m7773>1 בד.ו53ר".ב3ית"משיפ0. הק,1.53 של**
אני בכוציאדת אגב, לטראומה*. ל&עמיט לה גורם וזה הראטית, השחקנית

סגורות. בדלתיים עדות מוסרת שהמתלוננת חושב

זה. את מאפשר לא יייייק בי* ג^ג__ב_ב."

לגבות שיש להיות צריך שהכלל חושב א^י ר,0___2^£111."
סגורות" בדלתיים העדות את

עורכי לשכת טל החקיקה מוועדת גבקש אל.11_י^" ה_1ב!י.^£י<
סגורות, דלתיים של בנוש5* התייחסות הדין
כמוכן פתרחות" בז7^יים זה את לקיים לנכון ימצא בית"המשפט כן אם אלא ^

, הנקודות בשתי חוות"דעת אלינו ולהעביר הסיוע, בנושא התייחסות נבקש ^
האלה"

הנפש, לבריאות מרפאה יש ברמת"חן 'l?^i?_?^
שייכים גבולייםשאינם למקרים שמסייעת

פתרון" להוות עשויה והיא לבתיחולים, שמזדמנים הרגילים למקרים
בסיוע בלילה, המתלוננת את שהביאו אונס, של אחד מקרה על לי ידוע

ברמתחן" למרפאה "איכילוב" מבית"חולים משמרה,

בענין המטפל שהחוקר במקרה נעשה זה ו1.3," יע?; ר.
חמור" מקרה שזה רואה

ואפשר בלילה גם פתוחה הזאת המרפאה "15^"",£
קבוע. באופן כאלה מקרים לשם להעביר

. מאד" חשוב זה בתל"אביב

הבריאות משרד שירותי של הנושא על אלוני? 'מ0 1211:"ר
. בנפרד" יחס נתי

ההצעה על לנו לספר קדמן מר את אבקש
אותה" מתארים אתם וכיצד
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בנושא שמטפל צוות הקמנו שבה בחצי לפגי "JLSl.iL^
טהיא לבל, סמדר אתי נמצאת גהתנדבות^
בישיבה להשתתף צריכות שהיו אחוות סוציאליות עובדות שתי מהצוות0 אחת

באו ולא חלו

כל מתוך אח^ד לקטע רק מתייחסים אנחנו
רק אולי היום. כאן שמענו ממנו חלק שעל אונס, שנקרא הבעייייית* הנושא
הנושא הוא הקשרת הבעיות שאחת חושב שאני הזה, לקטע שאכנס לפני אומר^

מתלוננות0 שאינן אלה של

לכך, מודעים אנחנו אלוני: ש. ו"ר י ה

התלונות בין פרופורציה כל שאין לנו ברור דמן; ק י,
שאינן התלונות ובין במשטרה שמתקבלות
תתלונינה.' נשים שיותר כך לידי להביא שאפשר סבורים אנחנל מג'געות0
מארה"ב שחזרו אמיר, ובמנחם בדלילה גם שתיעזרו מציע אני נוסף, דבר

הזה" הספציפי בנושא רנות שם ועסקו

^ אליו, מתייחסים שאנחנו הקטע לגבי
למשטרה המגיעות נשים של מאד קשה בעייה שקיימת הוא, שמצאנו הדברים אחד
אחרים קשיים בגלל אם תפקידה, הגדרת בגלל אם  שהמשטרה וטאחר להתלונן,

של שמקרה הרגשיהנפשיהאמוציונאלי לצד להתייחס ערוכה אינה  טלה
אם אפילו ומקרה. מקרה בכל אתו כרוך בוודאי לאונס, נסיון או אונס,

שידועים אחרים מקרים אי בייהארז"ע אותו תיארה מירוז שתמר במקרה מדובר
לצד להתייחס  בכך מודה עצמה והיא  ערוכה אינה שהמשטרה מתברר לנו,

שבועות, מספר ודה,של עב אחרי הצענו, לכן אליו" להתייחס שחייבים הרגשג
הצענו מלאה. בהתנדבות לו לתרום הצענו חלקנו שאת קבע, נוהל ליצור
הפיזור את וקבלנו המשטרה, מתחנות אחת בכל כונן עובד של דמות ליצור
הטלפון כשמספר התחנות, לפי האונס מקרי של ופיזור המשטרה תחנות של

המשטרה0 בתוזגת וויונונאי אצל יה^ו ובכיה,, בעיבוזד. ח0^3*א?*ית, ר"עובדת ©ל

אתם שישבנו הזכיר יעקובי תת"ניצב
לגבי חילוקידעות עדיין ויש הענין, על עקרוני להסכם והגענו 3עמיים5

אחת לוועדה, בקשה לי יש ופה ההפעלה, מועד ולגבי שונים פרטים
שבכל חושבים שאנחנו העובדה היא חילוקי"דעות, לנ1 יש שעליהן הנקודות

את להזעיק קבע הוראת להיות צריכה אונס, מעשה על תלונה שיש מקרה
החקירה, ולאחר היומנאי של לשיקולדעת פתוח זה את להשאיר ולא ^הכונן שלבים. בכמה הסוציאלית העובדת של להתערבות מקום שיש חושבים אנחנו
יש במקום. בו נעשית לא החקירה לפעמים ההמתנה שלב הוא ראשון שלב
בעייה שאין כך שלשום, שאירע אונס על ומוסרת באה שהמתלוננת מקרים

ההמתנה* שלב זה המכונית עם שברח האיש את ולמצוא לצאת שצריך
זה רגגת לנש.ים אגב, ולהתלונן. לבוא שהחליטה לאשה מאד קריטי זה
לא שהיא למרות נעים, אינו כזה ומפגש המשטרה, תחנת עם ראשון מפגש

היתר בין שהעובדת אפשרי, זה אם מקרה, בכל מעוניינים אנחנו נאשמת.
מאד. חשוב ערך בזה רואים אנחנו בהמתנה" המתלוננת עם תשב

של ברצרבה מותנים האלה הדברים כל
לכל האשה של ולנכונותה לרצלגה בניגוד זה את נעשה לא אנחנו האשה

השוטר שלא לא, אד רוצה האשה אם מבקש, ואני עליו, מדבר שאני התהליך
אותה, ישאל שהיומנאי רוצה אינני הסוציאלית העובדת אל^ אותה, ישאל
או לה, הציע כן אותה, שאל כן הוא אם חילוקידעות יוקגוררו אחרכך כי
היא אם השאילה את לאשה תציב היא תוזעק, שהיא מקרה שבכל מציע אני לא,

לא, או בנוכחותה מעוניינת

בחקירה, נוכחות של השלב הוא השני השלב
מאד שחשוב סבורים אנחנו המשטרה. עם חילוקידעות לנו יש זה ובענין

נוכחת. אבל מעורבת, לא בחקירה, נוכחת תהיה הסוציאלית שהעובדת
/ נכרן החוקרים, של התנהגותם לגבי שנמסרו כפי יפים כה אינם הדברים

איך היא השאלה אבל נעימות, לא חלקן ונוקבות, רבות בשאלות צורך שיש
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של טמצבן אובייקטיבית, מבחיגה להדגיש, רוצה גם אני זה את עוטנם
בירושלים בפרטיות גערכת לא שהחקיירה לכך גורס המשטרה מתחגות חלק

מעבר משמש חדר וחוקר,כטאותו החדרי'ם באחד ושב החוקר חדרים, יש
אחרים לחדר'יים

לשמוע" כדי קצת געצרים ולפעמים ו3י; אל ש0 ה^יו"ר

אבי לכן פרטיות, כאן איין בהחלט" 2""_£,ד^*
תלווה הסוציאלית שהעובדת שחשוב חושב

ח0<וב זה בעבודתו, לחוקר להפריע עלמגת לא עצמה, החקירה 3עת האטה את
עצמו, החוקר של התנהגותו לגג*' גם וחשוב לאשה,

ביתן מסייים גפשי שט'פול כאן גאמר
טיפול לתת איאפטר כי מגוחך, קצת הדבר חיים גסלון עלסמך לאשה
שאנחנו העובדות את גמיין כשאגחגו לכן, חי^ם, גס*ון עלסמך גפשי ^

קפדני, מיון נעשה בהתגדבותע זה לתפק*יד מציעיים ^^
אותן להכשיר מוכנים תהיו גם אתם אלונ9י^ ד^י^יו."ר^_ט_0

המשטרה? בעזרת נוספת הכשרה

יעברו האלה שהעובדות הצענו בהחלט" U.^J£.:_'>J
בהכרת א) תחומים? בשני השתלמות

מיוחדת מיומנות פה דרושה קיצרתמועד, התערבות שנקרא מה ב) המשטרה?
כזאת התערבות לצורך

החקירה^ לאחר שיחה הוא השלישי השלב
רוצים אנחנו הסתיים, שהענין אחרי או '^ת"חולייםק לב הל15ו5 בעת אם
היא הצורך ובעת כך, מבקשת היא אם האשה, עם תשב הסוציאלית שהעובדת
האטה לפ.עמים בקהילה" אחרים לשירותים להפנייה כתובת לה לשמש תדע
לה' יתן אשר מישהו, שיהיה רצוי כך^ וא0 הנפשי;. הטיפול להמשך נוקקת

שיהיה טוב ולכן הקיימים, השירותים במערך מתמצאת אשה כל לא כתובת"
את להטאיר נויווה העובדות, את ננחה אנחנו הכתובות" את לה שיתן מישהו

הרבה מ:ופיעות טראומה של תופעות כאשר האשה, אצל שלהן הטלפון מספר
באיש מאוחר יותר הרבה נפגשת פתאום היא אם האשה, ^8ל מאוחר יותר ^^

להתקשר מי עם <1< ש^היה לאנס, שדומה ^1
בסיס על הזה ההסדר את מציעים וגנחנו
הנסיעה, הוצאות כיסוי את לעובדות נ3מ*ח מצדנו לגמרי התנדבותי

הענין, בעד תשלום אחד מאף דורשים א^ננו זה את יכסה שלנו האיגוד
כזה" הסדר עליה נכפה לא תרצחק לא האשה אם

לגבי בעיקר הוועדה את לשאול רוצה אני
שונות, סיטואציות בגלל פעמים כמה נדחה הענין הביצוע התחלת מועד
התברר קונקרטיים, יותר דברים על ודברנו יעקוב'י מר עם נפגשנו כאשר
לנו ונאמר לממשלה, המשפטי ועז הי עלעידי מונתה אשר ועדה אותה שקמה

לחכות"

תטלח שהעלית, הדברים שאת מבקשת אני אלוניו ש" ו"ר הי
דד ע תקיים הוועדה ב) כתזכיר, לוועדה

עליר, ממליצים שכולם אמיד, הקרימינולוג את לשמוע כדי אחת ישיבה
"שעריצדק", ביתהחולים של החומר את וגם שלכם החומר את נקבל אנחנו
עלמנת הזה, הראשון לשלב הביניים במסקנות נתמקד הבאה הישיבה ולאחר

במשטרה, התיק שנפתח עד הסיעודי, הראשון, הצעך את לצעוד שנוכל
שהעלית, לנושא התייחסות לנו יש כבר זה לצורך
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; אלוגי2 נט"

לטלקולדעת, גוטזא הוא ההתנדבות נושא
לנורמות להכגס שצריך שבוטא גכך יתמכו הוועדה חברי שכל במוחה אי^גגי
האחרות ההצעות כל אבל בהתנדבות, להתנהל צריך ברורות, מסו'לימות^
בנושא תזכיר לנו יהיה הבא שלשבוע ממך נבקש הפעולה, ודרכי שהעליתע

. ה ין ה

נעולה. הישיבה לכם. מודה אני

0
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