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היטיבה. את 9ותחת אגי 8 וגי אל ט> היו"ר

שגי לעצמגו קב^גו הקודמת ה יטיב ג
גורמים כולל כה0 עד זה בגוטא טמטפלים הגורמ'ימ טמיעת ~ האחד דגרימ

ועכטיו למטטרה, פגיה טיזמו סוצייאלייים עובדים טוגות, הצעות טיזמו
גם החלטגו יוזמה* טהיא איזה יט "טעריצדק" טנביתהחולינ1 טמעגו

לטגה. לארץ ובא הזה בגוטא טחקר אמיר הקרימיגולוג את לטמוע
מסקגות טל בטיסה טנקיגוד ההלטגו עוד ;
אפטר רב> זמן יימטך הוא ואם רב§ זמן יימטר הגוטא בירור ביגיים0

מוקדם בטלב מסויימות מסקגות לקבל

יותר הרבה בדיקה טתחייבגה בעיות יט
קרפ הגב* עלידי לגו גמ0ר לשיפוט* שגוגע בתחום בייחוד יסודית^

גצטרך הטופטים הערות ולאור בגוטא, טדגה ועדה מוגתה המטפטים טבמטרד
^ חוק" טל בכיוון לפעול צורך יט רא0 לעוור יכגליט אגחגו במה לראות

לגוטא, יותר קרובים משפטי כמטרד ואתם רבים^ מעסיקה והבעייה הואיל אבל
לעגין, התייחסותך ואת אותר לשמוע הוועדה חברי מצד מטאלה באה

בחו"ל, טוגים מאגטים אליגו טהגיע בחומר געיין אגחגו לכך במקביל
הדעת את עליו לתת טכדאיי בארץ^ טפורסם ובחומר

לממטלה המטפטי ללועז הדיבור רטוךווי
 . " י ■ ק■

טל אחת מלה ולומר להקדים ברצוגי 8 רק ב א,
גי י ב איהבגה טקרתה זה במובן התגצלות
הביגמטרדית הוועדה את הקמתי טאגי בכך מתבטאת האיהבגה הכגסת ובין
ומבקט כך על מצטער ואגי המטגה, ועדת טל קיומה אתי בחטבון לקחת מבלי
זו, ועדה טל קיומה על ידעתי לא  ל3 בתנם טגעטתה טעות זו סליחה*
ההמלצות אם לרשותכם, 1אגחגו קודמו:^ טהכגסת כמו,3ו לי, טגודע וברגע

למועיל" טתמצאו 93י 1ה 133יו גפעל יטימלתע תהייגה טלכם

לפגי עוד זה בגוטא למפל התחלתי אגי
עם טיחות קיימתי אחר'כך הקודמת* בכגסת טהיר הפרלמנטריות היוזמות

אבל בגות" וטלוט אטה לו טיט 31מי הסעד, מטרד ועם סרציאליים |^עובדים ■ בגוטא" ותטפל הוקמה זו טוועדה טמח בהחלט אגי
כלליות* מלים כמה לומר רוצה א1י

טל מבט.ו מגקודת בעייה בעייה* כאן טיט לגו טברור מטו0 ועדה, הקמגו
הפתרוגות הם מה יודע איגג2 אבל תיפתר^ טהיא ו5ריר העבירה? קורבן

מאמרים* מאות גכתבו ע3מו הגוטא על מחקר* דורט זה האיגוייבידואליים*
בטגים בעולם טהתפרסמו מחקרים עטרות לכם יביא והוא אמיר, עם דברתי

י על רר לעב טכדאי חוטב אג^^ לכן מודרגל, מאד גוטא זה כי האחרוגות,
טם טמתגבטות ההמלצות הן מה הגדול, בעולט געטה מה לראות החומר,

בארן* לעשות טכדאי המחקר סוגי הם ומה

במסגרת אחד גוטא הוא בעיגי הארגס גוטא
את מכימ טגברימ בגוטא לטפל התחלתי האטה גוטא טל יותר הכוללת

על שהוגטו, הליכים עקב זוגות, טל רבות בקטות מקבל אגי גטותיהם*
מהפתרוגות חלק בה למ3ל שצריך בעילה באן יט אטתו את תקף טהבעל כך

שצריך: חו10ב ואגי מאדכ^וג;, גושזנ ז'ה הכאות* לגבי יטים להירת עטוי
, הדעת* את לו לתת

3[11מקד שהוועדה הראוי מן הארגס בגושא
והמוקד הרחב, במדבן המטפטי המצב הוא האחד המוקד מוקדים* בכמה

 הייתי המטפטי במובן הרחב* במובן האכסטרהמטפטי המוקד הוא האחר
הגורמטיבית המסגרת האם עצמה* העבירה א)' גוטאים5 כמה גין מבדיל
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ברק§ א.

האם ההוכחה. טל הפסגות ג) הראויה^ המסגרת היא האוגס טל היו0
היום הקיימים ההסדרים האם ההקלרהס ג) ראויה^ היא ההוכחה של המסגרת
בעטה טבו האופי האם המטפט, הליכי ד) ראויים^ הסדרים הם חקירה לגבי
י הא©טרהמטפט המובן הרחב0 במובן המטפטי המצב זה טיגוי0 דורט המטפמ
בקורבן, בגאגסת, טמטפלים ארגוגיות למערכות או למוסדות ב^יקר מתייחס
התלוגה, לטלב האירוע טלב בין טוגים* טלבים בין להבדיל יט כאן וגם

המיפוי זה המטפט* ולאחר המטפט טלב ובין המטפט, וטלב התלוגה טלב בין
הזאת התופעה לגבי לעצמי טעטיתי

אגי העבירה לגבי החוקי" למצב באטר
עבירת את שמגדירה. המטפטית המערכת האם לטאלה הדעת את לתת ט^ו^יך חוטב

לעבור טצריך או ראויה, מערכת היא היום, מוגדרת טהיא כטם האוגס
יסוד על ו3חות התקיפה עצם על מוטם הדגט כאטר אוגס, טל אחרות להגדרות
לנו, טיט הקלאס.ידת העבירות האם לחטוב מקום טיט חושב א5.יי ההתקפה.,. אי

סוגי לוזוסיף טצריך או הגכוגות, ההגדרות הן הקלאסיות, ההגדרות ^או
עצם של אולי אלימות, טל היסוד הוא בהם המטפטי טהיסוד 3.וספים, לעבירות

יש אם ל3נ0ל, היום* טהם כפי היסודות ולאו"דווקא הגופגית הפגיעה.
הרצון טל בפגיעה להיות צריך הדגט הדגט וח לא חדירה" אין או חדירה
אגגלי דו"ה יש עליו" יעבוד טהצוות. טרציתי הדברים אחד זה החופטי*
רייפ", אוף לו דה און גרופ אדבייזיגג דה אוף "רפורט בטם זה, בנוטא

הצעות מיני כל ובו ,1975 מדצמבר

היא העיקרית הבעייה ההוכחה שלב לגבי
עבירת ההוכקמשל שלצורך הוא היום המטפטי המצב כאשר הסיוע, בעיגית

.> הם הנאנסת של טדבריה טלמה באמונה מאמין טביתהמטפט מספיק לא אונס
,.;C^;' הזאת ההלכה אם היא השאלה עצמאי, ממקור סיוע צריך הוא אלא אמת,

^'^^" בין ריכוח יש זו בשאלה הזה הסיוע את שמבטלת או נכונה, הלכה ^sn
.^p' . זה בנושא עסקה לנדאו וועדת משפטנים,
'^^י ' סיוע? בבחינת. היא היום השתיקה האם אלוני^ ש0י היו"ר

סיוע" לא היא סה פר הנאטם שתיקת לא* ברק§ א,
בדיקה, טדורט נוטא שזה חושב אני

ברורים השיקולים כאשר סיוע לדרוט מוצדק לא או מוצדק מידה ^באיזה
אם שני, מצד אומרת* שהיא במה תלוי והכל סיוע דורש אינך אם "לגמרי,
לא" וב,אונס זו, באמונה להשתמש היה אפטר רצח במקרה לה, מאמין השופט
שלא מפני סגרה המשטרה תיקים כמה מידע לקבל רוצה שאני אמרתי לעצמג
סיוע"0 לה היה שלא מפני ס^רר. הפרקליטות תיקים וכמה לה/ס.יוע9 היה

סיוע,". טל יטה הדר נגד אני סיוע" חיה שלא משום שזי3? יש מקריט כמה
טצריך היתה דעתי אצלנו, שהתקיימו הפנימיים ובדיונים לנדאו בוועדת

הנוטא את לחקור טצריך חוטב אני אחרת" בדעה בך מר וע* ^0י על לוותר
איך ולראות לטד.!?^ יותר לרדת כדאי תיאורטי" ויכוח זה עכשיו ^ד הזה

לנו יתברר שאם מ9ני תיקים" נסגרו למעשה הלכה והאם פועלת המשטרה
שלי הטענה על לוותר יכול אני אז פועל לא שזה יתברר תיקים, שנסגרו
. . טענתו על יוותר המדינה ופרקליט

חוסר בגלל רבים תיקים סוגרים אנחנו J1&1
סיוע

למשטרה העזרה בל ו^^ת ל133 תצטרך הוועדה 8 רק ב אס
התיקים* כל 5^ף^ לפניכמ לפתוח כדי

ח5ב.ר חק.יר^ לענין הדעת את לתת צריך
אי?הסכמה, או הסכמה לענין מאד קטן דגט מוטם היום בדרךכלל" המיני
בעולם טונים רעיונות יש פה וגם הנאנסת^ של המינית ההסטוריה ולענין
שצריך דבר זה גם הזאת" החקירה את מרטים לא שבהם מקומות יש הגדול"
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של הרלבגמירת  מקום אלן ומתי מקום יט מוו* הדעת, את ?נליר לתת
המיגית* ההסמוייה

דררש לא זה ואם החקירה^ טל3גי לג3י
והטטטרה המטםרה, גתור (וגימיים גוהלייק ג3ל עגלן זה בתקיקר"ס ט5גוי5י
היתה המטפורה אצלי שהתקיימו 13יוגגים הדרושה העזרה את לתת מוכגה

הן הבעיות המטטר1!> עם ההסדרים לעגין אחרות^ במלים לחלוטין פתוחה
גגוטא יעילה היתה טלי טהוועדה י ת חטב לכן סעטיות" אלא עקרוגיות, לא

לאבחלז או גתוץ הדעת את עליהמ לתת טצר^ גושאי'ם למשל? ןה0
רגחקר לחוקר טגוסף איאפטר או א9טר הא0 3טים§ עלידי תיעשה טהחקירה

;sr/j nis^p טל מיוחדים ה0דרים קביעת מיטהו^ עוד נמק31ו גו3ח יהיה
עגין כל ובכלל הרפואית, הבדיקה של הרגע ובין תלוגה יט ט3ו הרגע 3ן
לביתהחולים, באה הגאגסת כאשר הרפואי והטיפול פרוז, טהוא הבדיקה^

 מיוחד, טיפול בה אין המיון, חדר לתוך שבאים החירום ממקרי אחד הייא
לטפל מיומגים שיהיו אגשים צריכה מבחיגתה שהיא בעייה, טזאת למרות

גאגסות בגות הרבה התטלוט בעיית
בתשלום* כרוך יהיה שזה חושבות הן 3י בומן, רפואית לבדיקה פוגות ואיגן

, בתשלום תישא. שהמדיגה הסדר, שהוא איוה לעשות כן גם 3ריר וה. בעגיו
ובבית"החולים* נמטטרה ל5אג5מ 8י1110יה טלממ מערכת זו הזה

שצריך בעיות כמה יש המשפט הליכי לגני
עד הראשון בשלב השוגים בשלבים השם 15סום א) הדעת את עליהז לתת

הדיון." פומביות גושא האישום, כתב הגג3ת ולאחר האיטום^ כתב הגשת
: כאשר סגורות^ בדלתיים ב3ית"המשפ6 המשפט את לקיים עילה אין היום

מפגי בעליה, כאן יש אבל הגושא את לפ3ל ויקטה אוג99 מקרה הוא המקרה
גם יט יהיהפומבי^ לא שהמשפט להחליט מקו0 יש אם הדעת את לתת שצריך
בהרכבים שופטות שתהייגה ר3וי לא או רצוי מידה באיוה מיוחדתק בעייה

הכיווגים משגי דעות יש זח בעניו זה בגושא שדגים

שהוועדה הבעיות לגבי גקודות אלה
לגאגסת לתת שצריך הפסיכולוגית העורה לגני בהז לעסוק ^תצטרך למרכז מקום יש האם התלוגה, לבין האירוע בין להבדיל צריך שכאן אמרתי

^^ אתה ילך סידע, לה יתן שמיד מישהו יהיה ששם לטלפן, יכולה גערה שאליו
למשפט, ועד מהתלוגה של הבעייה ל8יי3גת עורדה0 ולמשפחתה לה ויתן למשטרה,

כזה" במצב לגברות משפטי סיוע לתת מידה באיזה

הקמת על הרדיע "משג3לדך" בית"החולים 'rff/7'zjj7ssf__0_^
שמאחרי ויתכן כזו, גניקולוגית תחגה

' משהו יש זה

מדי לתר י לתת לא כדי איזון לח^וה ^י^ר א^_23£
הי?? עלי_ה מדגר נו^.?.י ה??זרה ?5זרה
ולכן ב^ה^ ךו.?:ה טאיגה 3?ורה tr^ ?!ג;י 0nj77u ן"וצה שהגערה עזרה אותה

עליה* אותה לכפות אין
מ^^ י ר מחק ל י;" דגה רדה 3 ל דורט! ש"^ור 1£ ג.

1נ;ו/, .!:0;ל],י!ו ^ייק^יו r/iu ,kd won ^/:!:s o^yAj xk1?< <;/ לעבור תתבקשו את5 .

innyt"?^ :] ";?;' <?י בע:* זיר,, ^י^ ת?^ ס ג ^ יה מל!, הטי39ליגי\; את לראות כדאי
בהתאם ןיזךגח תחיה ציההל^י'יתסויג/ להי^"!!, לי;;ןיל טי19מיו4י. של שוגים סוגים

היייוג"ךח,,,. ג^ר13ת לה פ ג מ ה^^ח. ע''^'ו; ת,ל, ;^ך לראות צריך לסוגים

טחטבת* הדברים יותר אך 9חוח, הם אלה
הדרושה העזרה כל את לכם גיתן טאגחגר !כקובו הדעתק את עליהם לתת טצריך
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. בדק8 א,

הסכימה קרפ הגב" האלה. מהגושאים אחד בכל טל3ו, הפ^ומ^מות במסגרוגו
יכול ז13ן,0 לזה להקדיט !1)מוכגים אגטיק ts' ^incpnai mPTJ 31 ,n ■? 3 לטפל
נ0לנו המחקר תקציב שכל חושב א5י תקציב* ג0 לזה למצוא שג^נטרר להיות

ל"יס 30,000 03ר"ה3ל הוא
בטנה גסגרו אוגס מקרי ש^ !;יקים כ5ה עמאר; 00

האחרוגה?

בעליה. גמצא וזה תיקים, 400 ג5גרו בדק§ א,

דווקא הסיוע בעגין להעיד י3ול אגי 'ojj__^j
עקב תיסכול לו גגרם פעג£ שלא אדס בתור
הרגשה ,,היתה; התיק קרי141ו שמתוך מקרי0, שהיו אומרת זאת לסיוע הדרישה
סימפטית לא הרגשה בהחלט זו 3ל3ן מבוססת, או בכלגה, 13ר^>.1; שהתלר^?;

התיק" את לסגור צריך סגוע, 11רט החוק שאם לומר, ומתסכלת:1נ3ר*יד ^
יורשעו, מפשע:. חפיט: שאגשים למגוע בשנייל רק לא זה, על מוותר הייו^.י לא ^

אני קודםכל עצמן" במתלוננות התחשבות מתוך גס דבר בסופו..של אלא
כוזבות גוענות של החשש אצלנו, ב9י1חד אגל בעול0ע מקום שבכל חושב

כשאין מקדה עק* מדבר אני ביותר" ר3ים והמו6יבי5 ביותר הרא..ג;דול בשטח
שהיא שאומר המתלוננת ספור כך על שמצביעה רפואית עדות כשאין סיוע,

ברוב קורה וזה " ואומר החשוד לבא אותה, אנס והחשוד הסכימה, לא
הנ1 מה הסכימה" היא אבל מיני, מגע לנו שהיה הי?8 האמת המקרי0§=

מתברר, ©^^קר^כך י0 רב מקרים על יודע*5 אנחנו ה.מתעוררי5? הספיקות
j7777p!f>■,amis' nrrrr^n■ המשפחה" יחס בשל הוגשה שהתלונה החשש שקיים או

שהיה' יתברר שאם לחייה, חוששת שהבחורה אצלנו, המיוחד וזה יחסים, שהיו
לנוי. יש שבוע כל אותה" לרצוח חייבים האח או האבא , ^'T ■"rsa as^ מג^

אחר" גבר עם מגעים לה שהיו בגלל נרצחת שבחורה כזה, מקרה

קירותה עצמה מקרים,כשהבחורה יש אחר"כך
לו1ז בתרר מנסה היא לפעמים לחד^ עליו מפעילה והיא אתה, יתחתן שהגבר

ה'לה לולא מסכימה היתה לא שהיא בושה, 3.9^ו1 או תלונה^ 3ו311.!3,ת לאיי^
כאן הנ.יואנסים כי עצמי, שכנוע נול ההליך יש ולפעמים ל^^ו^ה מבטיו?

התנגדה, לא למעשה אתי, שיחקה היא שבהתחלה אגמר הבחור 5.יותר* רבים 3n.
מתנגדת" שהיא שאמרה או ךג5^נ11ה, שהיא משתכנעת כבר אוילי והיא ^^

הגברים* כלפי סחטנות של מקרים יש
כל והבושה, הסחטנות העלבון, הרגשת מהמשפחה, שהפחד אומר אנ:י לכן

מה אבל המתלוננת" של התיאור לגבי ספיקות לעורר יגולים האל^ הדברים
כזה נ<1קליםבתיק ואנחנו בסיוע, צורך שאין נאמר אם עכשיו? יקרה
הסכימה, כן שהיא אומר והבחור הסכמתי^ לא אני אומרת! שהבחרו^ה
חלק לגבי להאמין" למי יחליט והשופט משפ9, להגיש חייבים אנחנו

מספר^מקרים לגבי אבל לו, ויאמין ישתכנע אולי בית"המשפט מהמקרים
מהספק, הגבר את יזכה ביתהממזפט ואז ספק, ישאר זו שבסיטואציה להניח יש

משפט, שהיה יוצא אז כי גדולה* יותר עוד תהיה במתלוננת הפגיע.ה ואז
הסכימה.. שהיא אומרת הסביבה כל ואז זכאי, ויצא הסכימה שהיא טען הגבר
1מ.כולם במצב מא3ה גדולים יותר הרבה עוד יהיו והבושה הטוב בשם הפגיעה
באוגס הזייכויים. שמספר חושש ואני המשפט, את להגיט שאיאפשר יודעים
תל1בה 0י!£! שגמקרי9., יודעימ כשאנחנו אופן בכל יחסית" לא.^גדול היום
שברגע בזמן בו אשם^ יצא האיש המקרים ברוב כמהימנה, נראית שלכאורה
ית"המשפט, ל3 ת'יק*0 טל גדול מספר להגיש נצטרך הסיוע, את לבטל שנצטרך
ז7, הת3יעח, f!KTp'7 גא שביתהמשפמ העובדה זיכויים* של אחו1/גדול עם
בזה לקראתנו יאג הם מ0ליימת במידה וכאן המטריה, הבנת מתוך כן גם
ל^^חר מיד 14ם למש>, סיוע* בתור שמכירים מה של המסגרת את שהרחיבו
סיוע להיות צריך סיוע, ודאי זה פצעים, יש שלבחורה ©זןבוז המקדר"'

הנאשם, זיהוי לגבי ב) המעשה^ ביצוע עצם לגבי א) דברים2 שני לגבי
מצבה אפילו מזה, יותר אבל סיוע" בתור בזה מכירים הם פצעים, יש אם
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הסטריה ט'ל סימנים מגלה היא המקרה לאחר מיד אם הבחורה, מול הג5טזי
י3ולה גט שהיא מקרים ויש  כך על נטמעידים מקרים ויש ךילכארן, או
תיקים סוגהים אגחבו כסיוע, זה את מקבל ביתהמטפט . ויהי אתי לשחק
כגגד שלה הגירסה כשיש אומרת, זאת גוסף דבר כל טאין במקרים רק
וזה הזה" הדבר מלבד אחרים עזר כלי לגו כשאין החשוד, טל הגירסה

להשתכגע מאד שקשה סיטואציה זו הדברים שמטבע רק טלא הגדול, החשש בעצם
שם הלך בדיוק מה של טהגיואגסים אחרת, או כך היה שזה ספק לכל מעל

עצמה שהבחוהה כשאמרתי משתגים" כל"כר הם האלה האבשים שבי בין
"במידה מתייחס השופט וכשגם שוגה, היתה שלה ההתגהגות .שעצם מוטתכגעת
שאגחגו רק שלא היא, הרגשתי לכן הספור כלפי השדגות של ט0ו'יימת
להיות שעלול הגאשם, כלפי צודקים לא אולי פסקי"דין מתן פה מסכמים
למספר גגיא שאגחגו מזה, יותר חושב א5י אבל אטם, אי3ו כשהוא מורשע
רוב כי בכלל, להתלוגן כדאי שלא להרגשה וו ובדרך זיכויים של גדול
חוטב אגי ולכן תפחדגה, בכלל הבחורות ואז זכאים, יוצאים האגשים

לדעתי הסיוע, בגורם צורך בכלל שאין גאמר אם בהפסדגו יצא ^ששכרגו עגמתגפש, נגרמת שלפעמים וגכון זה, את לדרוש במיעוטו הרע בכלזאת "זה ו(5סקדין המשפט בירור מאשר קטנה יותר היא ש2גמתיגפש חושב אני אבל
הגאשם* כלפי מזכה

חושב אני הסיוע, שאלת לגבי זה
ונוסף הסיוע, מסגרת את להרחיב חתר בו, בחר שבית"המטפט כפי שהפתרון
בעדות להכיר מוכן האחרון בזמן ביתהמשפט הבחורה, של הנפשי הענין על
אפשר מעשה, אותו על ומתלוננת אחרת בחורה באה שאם אומרת, זאת ן5יטה0
דרף באותה ירתר או פחות שמבוצעים המקר*ם שני את ולראות זה את לצרף
שיש חושב אני מציע, הייתי ודאי זה את עלכל"פנים, מסייעת, כעדות

זה0 את שאומרת פסיקה

שגם טאומרת, פסיקה כבר טיט לי נדמה
שלא, יתברר אם סיוע, משום שיטה בעדות יש מבוגרות מתלוננות כלפי

בלי אבל הסיוע, של המסגרת הרחבת לכן, זה" את ממליץ הייתי אופן בכל
נחשבת לא עוד המיידית התלונה למשל, היום, לחלוטין, הסיוע על לוותר
היא אבל רלבנטית, היא מיידית תלונה שמא לשקול שיש חונטב אני לסיוע,
המסגרת, את קצת להרחיב שיש תושב אני סיוע, מהווה לא עוד כשלעצמה

סיוע, מהווה לא כשלעצמו זה התלוננה, מיד שהיא העובדה אבל

^^ התלוננה גם מיוחדות? במסיבות לא גם אלוני; ש, היוי^ד
בביתחולים? היתה an

גופני, מצב ויש 3.3ג1*חולי0 היתה אם £12_^^
נפשי מצב אפילו סיוע, מהווה ודאי זה

. סיוע, מהווה

כל על באריכות אותך נשמע עוד אנחנו 8 י וג אל ש, היו"ר
אלה, בנושאים שלכם הטיפול שיטת

ולכן לישיבה, שאיחרתי מצטער אני י/ ו הל ב,
בך מר של דגריו סוף את רק שמעתי

חלקיות, הן והערות.י
סיוע 2ין יל מנד ?$תה שבצדק חוטב אני
שגקר^ מה  בעל13רחה טנמסרה המתלוננת בגירסת התומכות עובדות, או

הגאשם ^ת סיוע,המקטר ~ מקצועי יותר באופן שנקרא מה ובין אונס,
הו^ מט9טית טגחינה ביותר החשוג הדנר זוכר, שאני כמה עד לעבירה,
מכיר איגניי שם, הייתי לא אומר? הוא בכל, כופר הנאטם שאם תמיד,
היא מספיק, לא זה זיהוי, במסדר אותו מזהה למטל הבחורה ואם אותה5

סיוע טצריך אומרים ואז הגאשם, של לזהותו בנוגע לטקר או לטעות יכולה
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במקרם היה שהיא טמוכיחימ דברים על למטל^ המעטה עם הגאשם את לקשר
למעטה קיימת זר רטאלה האיט" הרא הרא שהזהות בקטר, היה שהוא אר

סיוע, ןיריר לא גרצח גם בעביי"רית0 הפשעים לכל בגלגע
לשקול כאן צריך ji'^inp^ar 3lff1n '■'jjf
או לזיהוי ביחס מיגיות לא מעבירות במהותן טוגות מיניות עביררת אם
בכוח, לשמוט גנוגע אחד" דבר זה הגאטם* של הזיהוי עדות למהימגות
עם קטור קודם~3ל זה אלא הטכגי, במובן סיוע גקרא לא טזה חוטב אגי

והתלוגה כאלה, סימגים העדר או כוח, טל גופגי^ם סימגים כוח, סימגי
היא  בארז שהתקבלה עלכל"פגים האגגלית הפסיקה לפי גם המיידית.
בהתאם זה אומרת, זאת אמרן, לעורר אטמה, לגסס כדי דרושה בדר13לל

טהסכימה; עליה חזקה צעקה, טלא צעירה לאו, ואם הצעירה 521קה א,ג£ לתגייר,
היא לעיר מהטדה טמזרה אחרי בשדה, להיטמע יכלה ולא 3עקה היא ואם
לספר יכולה היא במטטרה, להיות צר^'כה לא התלונה להתלוגן, יכלה

בלי לאר3ס, רלבנטיים דברים הם שאלה חוטב אגי התלרגגה שהיא למישהו ^
סיוע נקראים טהם

טליסיוע השאולות את להאיר רוצה אני
או לעדה, מאמ^ין אינו ביתהמטפט אם מש69ית מבחינה החוק לפי הדרוש
סיוע, חוסר או 5ייוע על החוק כל נחוז לא או ס5ק, כל ללא מטו3גע אינו
גם הג8©זזי, אוו מזכה הוא להם, מאמין אינו והוא עדים 100 י3 אם אפילו

וזזוא ?,®9:11 טנעשה מטגכנע 3ית=המטפט אם ר^ חטוג סיוע ©יוע, יט אם
על לסמוך יתיהמטפט לב להרטות רוצים איננו א3מר§ המחוקק אבל הפוטע,

מ6ייעז01 בלתי עדות אחת, עדות
היית לא אבל המהלוקת, נקודת בדיוק זו :אלוני§ 05 הייו"ר

אם היא הטאלה כך, על כשדברנו כאן
למתלוננת" מאמין בית"המטפט

סיוע" טל האמתית השאלה זאת הלוי; 03
ביית^המטפט, ידי את כובל סיוע טל החוק ■ ■

והנאטם בר,3ע טך.9טע.'. ומטוכנעים מאמינים אנחנו זה? בעצם הוא פסקהדין
האשם, את למצוא לנו מרטה אינו החוק יכולים, איננו אב> הפושע, הוא

כך, לפסוק צריך לא בית"המטפט לדעתי ג^_3^;
פורמלית^ מבחינה לא אומר הייתי אני
למעלה להשתכנע ממט לכם אסור כאלה ט3§3*י1נת לגיתהמטפט, אומר החוק

אינהרנטי, פה הוא הספק כי סיוע* כטאין ספק מכל

הנוטא, את כאן מקדימים אנחנו אלוניו ט0 היו"ר
לביתהדין אם עדים,, שני להיות צריכים הלוי§ ב,
אין אחד עד רק יש העברי המשפט לפי

. עדות,

הרא הדיון, ^ת מקדימים פה אנחנו אלוני; ש, ו"ר הי
בקטר לנר שגמסרו הערות בטל נפתח

הסיוע* את לתת הציעה לנדאו רעדת לנדאו, לוועדת

ועז לי דרת להר רוויה או.י רראשונה בראש ל; אט ת,
את הרחבה ר^יי^תר על לממטלה המשפטי

שהעליתי ל'נרטאים מקבילים למעטה בהם נגע טחרא והנושאים כולה, הבעייה
לסדרהיום* ההצעה את הגטתי כאשר

■ אספקטים יש טלנוטא להדגיט רוצה אני
את לראות ולא האטה? את הקורבן, את לראות ועלינו מאד, עמוקים חברתיים
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טלגו0 בחברה עדין מאד דבר גם יש רמה" אותה על הטתלוגנת ריאת הגאטם
גבות, והרמת ציגיות מאד הרבה ויט זה בגוטא ודגים כאן יושבים אגחגו
איגה, אט אותה לאגוס טאפטר בחורה אין טבעצם אותגו ללמד מגסים ותמיד
את רואה אגי זה. בגוטא קדומות דעות מאד הרבה ויט מדומה, דה וכו/רוצה מטפסים לגיהול אחרות ודרכים מטו5רי0 הליכים בהבאת רק תפקידגולא
גגד טמרוכזת אלימה תופעה בפירוט טזו מכלוון הקהל, בחיגוך גם אלא

הגילים מכל גטים

חלק כאשר קסמים, במעגל גמצאים אגחגו
סגורות* בדלתיים למטל יידוגו אם אחרת יהיו בהם דגים טאגחגו מהדברים

יהיה הדיון אם יפלו, עכטיו תובעים טאגחגו הדברים מן טהרבה יתכן
המין היי לגבי חיוגית וערב טתי חקירת תהיה לא אם או סגורות, בדלתיים
מוטעה רוטם גם טיט גראה לי המסויים המקרה לגבי טלא חקירה אותה טל
משטרה, אגטי עם וגם מטפטגים עם גם טלי טיחךת מתוך אבל אגיטועה, אולי

טעגות טל  בך מר טאמר למה בגיגוד " מקרים מאד מעט יט טבעצם התברר
^ן^ התהליכים כל את לעבור גדול תעגוג איגגו זה זה 1;טיםבגוטא טל כזב
^ לעטות יכולות וטבחורות מטקרות, בבחורות לרעה גיצול טיט ו3אמר האלה,

ובחורה באוגס, טגאטם חיגם קורבן טל הגוטא חיגם קורבגות מבחורים
מיטור אותו על עומד איגד חייה, כל פצועה וגטארת הזה ההליך את שעברה

דעה לי יט והסיוע* הראיות טל לגוטא להכגס רוצה הייתי לא לפיכך,
בארצות טגעטה למה וגם זמן, לכך להקדיט טגצטרך חוטבת ואגי זה, בעגין

בכלזאת אבל אצלגו, זה את לטגות טצריך משוכגעת עצמי אגי אחרות
אמגם האם היו כזב טעגות טל מקרים כמה סטטיסטיקה לקבל רוצה הייתי
מקרים הרבה היום, בו טגמצאים המבוך טבתוך ידוע טגית, גדול דברי ?ה

טהיא רוצה איגה בתה על שחסה ואם המטטרה, לידיעת כלל מגיעים איגם
רק ה^*^1י^טיקה את לקחת לכן, המשפו^ ובבית מטטרתית בחקירה תופיע

כולה התמרגה את גותן איגו זה התיק, את פותחים 1כ3ר מגיעים 111כבר מאלה

. *7.{1?07.1931^^ במהקר הוחל 1965 ב1גת
3מה ל;ב:ד;ך#:  המטך לכך יט ועכשיו < המשפטים משרד בעידוד העברית,

ג81ומיגים. שהם כך, התבטאו וגם הרגטה, היתה טלטו5טים היו מקרי11
אגי, ע7ייה0.1£. טהיו הכבלים בגלל הדין את למצות יכלו לא ^ג3ל למתלוגגת,

nia לווגגטיך טגובל לפגי לפגיגו תופיע כזו ש*1יג9ורמציה פ^^ד מבקטת
בטגי'ם זה בגושא טדגו ארצות אותן על עדכגיגת ידיעות רט^גק^ל רך, הדי

._ ._ ..._ . _."__ "_<._ _...^_

_" ... __ _ _.. ._ _. ..." ....._..

עדיין אגחגו הקיימת המתכוגת לפי הרב, לצערגו למטפ0, כלל מגיעים
גוספות מכמולות להוסיף צריכים איגגו בוודאי אבל המטרה, מהטגת רחוקים

טלגו המטרה את להשיג על"מגת

תחומים.* ב3 טאלות 3 להציג ברצוגי י? צחק י י0
400 טהלו טמעגו לעובדות0 בקשר א)
ל~2,000 גגיע האחרוגות, השגים 5 את גיקח אם החולפת בשגה מקרים
את (1  המגן.די.0.'י 2^000 מתוך להוציא אפטר אמ לדעת ברצוגי מקרים.

?.ל האל1 המו^גא* (2 9רךס,אל.שדה; גמלרן, חדד זה אם הביצרע* מקרם
.*k. ^.'jda^ ii^^T'iDsin j^iii^njioa הן הבחוורות ה^^מ (3 ישראלית? או תיירת

. 50זגך31י; גו,לת ינך1ז1י בםך; (5 קבוצה," 03ל א1 ית^ד נטל ארגס זה אם (4 דת'ייות^
. גגרוךת {לייני?. ה\ג; .jf. המפגרות^ הגגות שרוב יודע אגי כי גבוליות א1

■ גמ?נ^{ מהג?ונ©111 כמה אך ^8391 3מ3אך'חרלי מהאגסימ כמה (6 לזגות
מדומה ■^1יב^' ך1; g^ד1ז^;0י ■'ddj q33 1s5:1;133 מהקררגגו!!. כמה (7 גפש5 חרלרת

: אמתי" רגס א ר א

י . י הך1/:ךיי ך:ת^יץ3?^ ליד גק לכמה להל^לחם כך^י
. ^עיקר מ2ט(112ו[ה, ג1^ מ19.גי הקורבן על להגן צריכים אגחגר פעם לאי כאן"
למשל., פיזי, סעד של עגין יש נפש/ סעד של עגין יש הערבי בסקטרר
גשרה היא אם קררה מה אז? קררה מה להריון גכגסת טהבחררה במקרה
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8 יי צחק י י,
/ ■ , _

1 י ■

תיירת בתור לארז שבאה לבחורה קורה מה ע13דה? ימי והפסגידה מעגודמה
כזה? למקרה גיטרה יש האם אותה* שאגסנ' כ^את מכה עליה גפלה ופתאום

הבחורה של ההיבט הוא האחרון וההי3ט
;ע3ו בטרמפים גוסעת והיא והירה מספיק לא שהבחורה מקריס '"ט עצמה"
צריכים אגחי3ו מדי. חשוף בבגד הולכת שה'^א או מוכרים לא גבריים

לגירוי, מחכה האגס שגם בחשבון לקחת

מפתה גערה כאשר קורה מה  אחרון ומקרה
כדי בזזורה שולח שליטי גורם כאשר לאמורי כאלה מקרים גם ויש גבר,

..... ■ , וייס, מס מגבר d^ h k ט 3 ח לס

היריעה הרחבת מפגי להזהיר ברצוגי g XJjij^^^j'
כאן היו הדיון בהתחלת שהתבטאה כפי

שאיגנר חושב אבי בבעיית. לדון צריכים שאגחגו עצמגו את לשכנע גסיוגות
משוכגעיט, טאגחגו גדע עצמגו" את לשכגע צריכים ^^^

. ■ 9
לבעיות היריעה את להרחיב לא מבקש אגי ,,

טא.>גחבו קודמות בעג11ת יש בהן לד1ן נ8גצ3רר חמורות .ד.י עקרוגיות.
ה.ז.ח0 המחקר כל בלי אפשריות והן בידיים, המלצות בהן לתת לגסות יכולים

של מסויים מספר שרק הערכה, שהי^א איזה בחטבון לוקחים אגחגו אבל
לידיעת או המשטריה לידיעת בכלל מגיע יותרק גדול או יותר י1ט.ו מקרים,
כאן גתוגים אגתגו לגו" ידועים איגם בכלל מקראים מאד ווהרבה הציבור,
הוא הראשוך רתפקידגו למקרים.הללו^ 01 לדאוג צריכים טאגחגו הגוגה,.במצב משטרתית; חקירה של לאפשרות לעזור א) כיווגים, בטג^י ללכת

שהמשטרה ושמענו הזאת^ החקירה על^די ייפגע ל^ שהקורבן בוכדי מעמיקה,
האלה" הבעידת בפתרון לעזור גכולם טאגחגו יתכן זו, לבעייה ערה
שמציג למי לקורבן,.או ועזרה סיוע כל טל אפטרות לתת צריכים אגחגך
כל את לו לתת צריכים אגחגו אבל גכ1ן, לא שזה יתכו כקורבן עצמ1

עזרה למתן ,,א.ופ^ציה ו טז אמר>, n^aes'^ '©smn T^^s^i^ ע,^3:3* ו והסי העזרה
3*י2^י=ח1ולים0 Pitfj^P'^'H^ יש ל5ך גוסף כפיי'ה, ללא

הדלאםדגים הדברים הם שאלה ח3ט3 אגי
דברים טהם מפגי מרובות, חקירות ללא הדעת את עליהם לתת צריכים טאגחגו
בעיות והן אחרות, לבעיות להתמסר גוכל לאחרמכן עזרה למתן מעטיים י^/^
דעתגו את לתת גצטרך אבל קטה, פעם לא תהיה בהן ההכרעה מרחיקותלכת, "

כך על

טיכול לסימפוזיון גגלוש טלא כד^* 5 סקי רטוב י ו מ
טוב טהוא מחקר, לכתיבת אותגו להביא
אגי הבעייה* עם להתמודד וגגו גסי את יקדם לא אבל כטלעצמו, וחשוב

הומור, עם הערה יש ושם פה ציגיות טאין אטל הכגסת לחברת לומר רוצה
הגושא על מסתכלים שבגי"אןמ כפי האלה הדברים אל להתייחס צריו א3ל

י , .הזה,'

הי*תי וחטוב, טוב שזה סטמ^יסטיקה, מלבד
שהם דת י המעט ההצעות את מהמשטרה וגם ה3ללי19 מהתביעה גם ?ישמוע רוצה

החקירה של 1:תר!רם טלפחות מצב, לעבר להתקד0 כדי לראות רוצים היו
המגבלות כל עמ שיותר* כמה לתפוס יקל בביתהמשפט ואחר"כך המשטרתית
אחר~כר . ביניים* כמסקנות זה את וגוציא טגתקדם אבל הקשיים, כל ועם
גסיון יט nnacsF^^i לפרקליטות אחרות, בארצות געטה מה לחקוו גוכל
לחוקק .מחר יכול היית אילו לדעת, רוצה ה'יייתי בקשיים נתקלים והם
לזה טגתגגד או זה, את נקבל טלא להירת יכול מציע? היית מה חוק,
מטמיעה הבעייה עם להתמודד יותר קל לי היה אבל עקרוגיים, מטעמים
ופרקליטות המשטרה אנשי מציעים היו מה לשמוע רוצה הייתי ראטוגה,

לבעייה ער אני המתאים. החוק את לחוקק היום יכולים היו אילו המדינה?
להיות יכול ועדה, להקים רצה כך טלטם לי, יאמר לממטלה המטפטי טהיועז
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ו'ירשרבסקיו ס.

מיידי, מעטי כצעד ארתם להציע רא*יא9טר טאלה בסימני טהם דברים טיט
פדי רלפרקליטדח למטםרה נהירים פספיק טהם דברים יט לזה מעבר אבל
זר* בנקרידה הבהררת טנקבל מציע ראני ביניים, מסקנרת להרציא טנרכל
לזה, או2ין£0כים מעמיקה, ירתר בצררה זה בנרטא לדרן טצריך תאמרר אם

הזאת" מהנקרדה להתקדם כדל המינימרם אלו לעטרה צריו אבל

הזה החדירן את למטרף צריך לא ט חרטב אני 8 מי}^ר ע 0 מ
לעזרר יכרלים ר אנהג המידה, מן למעלה

וזמשפטיךם, הנרהלים את לטנרת במירחד ארלי החקירה* א.11רר3י לייעל
יצחקי הכנסת חבר כאן טהעלה טמה חרטב אני אבל בסירע, ב^:^יך^^ינרי אני

ם נוי ר ר חג תט מה המציארת, היא מה לרארת חייבים אנחנר תטרב* הרא
הזה, החברתי ר*5ו11ר ראת החלרקה את טנראה טלאחר ריתכן טיטנם, החברתיים

לטנרת" צריכים אנחנר מה ירתר טרב להבין נרכל

המשפטי הקצב החרמר" את נקבל אנחנר
^^ במה ד!*;ו111ך nx לסכם נרכל האסמכתארת, רכן לנר, ידרע ירתר אר פחרת
w   . זר" בבעייה הטיפרל את רנסיים יטיברת

כאן, ^.m&iM הדברים טלארר מציעה אני אלרני; ט" ר"ר הי
מרגע היינר, כררנרלרגי, בארפן נלך י

אנטי את נטמע עלכן המטטרה היא הראטרנה התחנה האינרס, מעטה טנמסר
צריך אצלם כי יצחקי, הכנסת חבר טל טאלרתיר את אליהם נעביר^ המטטרה"

רכיצד פרעלים הם כיצד נטמע הטרנה" הדיפרנציאציה על החרמר להירת
הנרהל מהר נברר ירתר, מרבים תנאים להם היו אם לפערל ררצים היו

לתת יכרל אינר המטפטים טמטרד מבינה אני בבתי"החולים" הבדיקה בנוטא
הסירע, כל את לתת לבתיהחרלים הוראה

. בתיהתרלים, בענין נרהל נציע זה גטלב
קררה רמה התיק את מכינה התביעה כיצד לדעת כדי בך, מר לך, ניזקק ראז
הדברים הם רמה כן, רמתי להתייחס לא מחליטים אתם מתי המטפט בבתי
הטרנרת ההמלצרת את לבדרק כדי מספקת טהרת לכם יתן זה לכם" טחסרים
אחרים במקרמרת נעטים טהם כפי בבית"המטפט, רההליכים החקירה בדבר

. לטצרת, לנר טמאפטר ירתר, ב הקררב ^הטלב כל3י הקררבן טל טרנה יחס לפתרח גם ראולי הראטרנים, ההליכים "את שכבר הטרנים הגררמים אר הנפטי הסעד זה ו9ביב המטטרה, הרא הרטרירת,
ממרסדת בצדרה להיעטרת טצריכים דברים אלה לפערל" נכרנרתם את הביער
התיק יטנר טבר. לטלב מגיעים אנחנר ראז צדקניות" נטים עלידי ולא
לעברר אחרכך ררק ולריאטור^^, העזרה הרינ^רך^ק^ עם הראטרנה, והפניה
הטאלרת, את תקבל המטטרה טכאשר מניחה אני רלביתהמטפט" לתביעה
טיט אר ספיקרת, להם טיט אר ברררה, תטרבה להם טאין נרטאים בארתם

לנר זאת יסבירר רדאי הם רלכאן, לכאן פנים עם דברים

טל הטיפרלרגיה י טלגב חרטבת אני קרפ! י"
מרבן. חומר להם אין הקורבנות

יט שלפעמים הזכיר יצחקי הכנסת חבר בר§ ג"
כמר אשמות* עצמן הבחרררת טכאילר טענה

נם י <^ פט המש טבתי לומר טמח אני הזה* הדבר את טהזמינה הטרמפיסטית
\ כזאת, 0ענה 03נטמ.עו1 ל0"גיב הפרקליטים את רבקטתי הזאת^ הטענה את מקבלים

רו^/ים ^1חנר אט לבדוק נצטרר הב5$ בטלב רני; אל ט" היר"ר
אולא היתה טל הביטרי את רק באונס

נו0פוו שאלה מגונה,, למעטה נסיון טל האלים המעטה מעצם או חדירה, היתה
מידה באיזה היא מרכנה, לא עדיין אולי התטובה אבל עליה, לענות טקל

את להרחיב זה בתחרם יכרל המטפטים מטרד ליד הנמצא המטפםי הסעד

■ . ■ ו
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אלו1י8 ט,

הדברים את ולהביא סעד, שמקבל מי על מתאימה הודעה ולקבל טירותיו
אתם במשטרה" טלו הראשונה הפגישה עם הקורבן, טל לידיעתו מיד האלה
מידה ובאיזה בכוחאדם, בתקציב, תלוי זה מידה באיזה לבדוק צריכים

לעזור* מוכנה תהיה עורכיהדין לשכת

בעולה* הישיבה לכם. מודה אגי

m

14*20 בשעה ננעלה היטיבה
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