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י הטיפול שינוי ן לעבי המשותפת הועדה
 2  אונם במקרי

14.3.76

למעשה אנחנו הישיבה. את פותחת אני י; ונ איל ^? ה,לו*ד
! לשמוע, שהיה מה כל את ושמענו דנו

ביחס המשפטים, לשר המלצות של מערכת לקראת ללכת עכשיו צריכים אנחנו
שנלך מציעה הייתי לענין. הנוגע בחוק שינויים הכנסת אי או להכנסת

אומרת כשאני כללית, הסכמה לגביהם שיש דברים יש דיון. המחייב אל מהמוסכם
המשפטים ,משרד עורכיהדין לשכת דעת על גם יהיה שזה חשוב כללית, הסכמה

הכללית, והתביעה
סגורויח, דלתיים של הנושא  הראשונה הנקודה
והתביעה המשפטים משרד הדיין, עורכי לשכת דעת על היה שזה מסכימים אנחנו

יי סגורות, בדלתיים ינוהל שהמשפט הכללית,
 *^ .

איננו זה סגורות, דלתיים אומרים אנחנו אם. .; ז ט שטרן^ק ש,,
או פסיכיאטר כמו,למשל, מקצוע אנשי כולל

:^^''" הסגורות, בדלתיים נכללים אלה  כלומר פסיכולוג?
^ למקפסו'^ שנוגע מי כל נכלל סגורות בדלתיים י> אלונ ף ש ר וי* י ה

: יכול תמיד שופט פסיכיאטר, או רופא זה אם בד; ג.
. להיכנס, מסוימים לאנשים להתיר
■ לאונס? רק או מין עבירות לכל מתייחסים האם י; נ ר אל ש. ר " ו י ה

לאונס, לנסיון גם בזה מתיחסים אנחנו
קולקטיבי? אונס וגם בכח מגונה מעשה גם

? וטורי סטט ואונס <. ולדפךב; ג ד.
■ ■ ■ €\ י
לכל כן, אם וחומר. קל קטינים לגבי כן, י וני אל ש. וי*ר י ה

זה לענין הנוגעות העברות

i
האמורים הגופים כל על מוסכם אשר השני הדבר
פירסום אי  הועדה דעת על שגם מבינה ואני

נאנסת, ה שם

נכון סגורות, לדלתיים לחזור רוצה אני  קךפ^ י.
; שאמר. מה אמר המשפטים שמשרד אמנם
ז

אמר. המשפטים שר גם וני' אל ש, היוייר

: כשמשפט : הזה בענין אותי שמטריד מה קרפ; י.
: עליו לפרסם אסור סגורות, בדלתיים מתנהל

לאסור שצריך מבינה אני הצדדים. מכל סגור משפט יוצרים אנחנו דבר, שום
כולו, ההליך את לסגור לא אבל לפגוע, שעלולים פירסומים

ו

/:■ י
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י הטיפול ש'ינוי לענין המשותפת הועדה
!  3 ". אונס י במקרי

■; 14 03.78

ניתן הוא פתוח, בחלקו הוא ההליך זום אלוני: ש. יו*ר ה
ם. ו גז ר י פ ל

הייתי לפרסם. אפשר המשפט בית בהסכמת II3l_jl1
: בעבירות בטחוניות, עבירות לגבי כמו אומר

הכלל אונס בעבירות המשפט. אחרי גם מפרסמים לא קרובות לעתים בטחוניות
; ניתן לא שממנו הדין, פסק את לפיירסום יתן כן המשפט שבית לה^ות צריו

, נאנסת ה את ות לזה יה יה

\ סגורות בדלתיים שמתנהל שמה הוא ',הכלל P.npi,l
מתיחסת^ אינני באישור. אלא יפורסם לא
שנכון לשיכנוע הגעתי לא מקום. בכל פירסום איסור כופים שאנחנו לשאלה
הוא הרעיון הקונסטיטוציוני, העקרון מבחינת סגור^ המשפט כל את לנהל

סגורות. בדלתיים שמתנהל מה את האפשר ככל לצסצם

, החוקה בועדת ון יק ת ישנו י; ונ ,אל ש,ו,, ו,*ר. י ה
1

קצת זה לי כולו, ההליך כל לגבי לא זה קרפ; י.
; שההמלצה משוכנעת כך כל לא אני קשה,

כבקשה שוב זה את מעלה אני אולי המשפטים. משרד דעת על גם להיות צריכה
: נוספת0 למחשבה

המשפטים. משרד דעת על הובא זה אלוני; ש. יו*ר ה
להשאיר חשבתי ההיבטים. כל אה בדקתי לא ג_^_ב^;
מבקשת המתלוננת אם לשופט, דעת שיקול

, לסטות אפשר פתוחותאז דלתיים
להיות יכולה ההמלצה הבנתי שאני כמה עד אלוני: ש. וייר י ה

: אחרת יחליט השופט אם אלא סגורות, דלתיים
י מה. שום על וינמק ^■

מעונינת דווקה היא אשר מתלוננת שיש נניח 1;ך; ג.
שהסכימה שמועה יש שלה בסביבה בפ'זףטוונ].

אונס. היה שזה ועדה עם קבל להראות מעונינת והיא מגע לקיים
לפרסם. יכולה היא אז אלוני: ש. היו*ר

. סגורות. דלתיים אלה אם יכולה, לא היא בדי ג.

י היכן השאלה, את העלתה קרפ גב" כאשר : שטרן""קטז  ש
: מצמצם? זה

; עקרון לנו יש המשפט. פומביות את מצמצם זה ג יז111ב_2*"_אל111
\ אומרים אנחנו אם המשפט. פומביות של
\ פומביות של הבסיסי העקרון את מצמצמים קטגוריית אנחנו סגורות, דלתיים

השופט עוד כל צדק. עשיית מבטיחה המשפט שפומביות מאמינים אנחנו המשפט.
: מציעה אניי בו. יושב שהוא דין בכל לדין עוסד הוא פתוחות, בדלתיים 3יןשג
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הטיפול שינוי לענין הסקזותפת הועדה
וי '" 4  אונס בטקרי
' 14.3,78
i

I

1 אלוני ש,
ו ,

ו

1 המשפטים משרד אם החוק, יתוקן כאשר הועדה. של ההמלצה את נשאיר שאנחנו
יי כנסת ה דרך תהיה החקיקה ממילא הרי  פתח להשאיר יחליט שניה במחשבה
[ הגענו זה שבשלב לי נדמה ולדון. לחזור ונוכל הכנסת של החוקה ועדת ודרך
ן להמלצה*
ו

j לשופט, דעת שיקול להשאיר מציע הייתי "11"1J,
י ן המתלוננת, בהסכמתי

|י נתת, שאת ההסבר על עונה nr r שטרזי^קטז ש.

ו
1 הדין. לגזר או לפסקהדיין לפתוח אפשר ; שוקרוז ך ל
ו

י /^ מסכימה, היא אם בד: ג.
י (,_ ו

| לא המשמעויות שכל בחורה להיות יכולה אשלי ת^
■ להגיד: יכולה בקלות והיא לה ברורות לגמרי
| לה. יוסבר שהדבר להבטיח צריך אולי לי. איכפת לא בעצם

התובע עורך""דין. לה יש המשפט של בשלב : ני אלו  ש ו"ר הי
I לה. יסביר והוא שלה האינטרסים את מייצג
; התביעה בין אינטרסים ניגוד ואין שלה האינטרסים את מייצגת והתביעה היות
; , לה. יסביר שהוא לי נראה הקורבן, ובין

/ לתת כדי בא הסגורות הדלתיים ענין קרפ: י0
. : לפחוד ולא להתלונן הפתח מלוא את למתלוננת

; את בטיח לה כדי לבוא צריכות הסגורות הדלתיים מכך. כתוצאה תתפרסם שהיא
י צריד זה למה שלה, הגופני המצב על ומעיד מופיע רופא אם הזה, הדבר
1 שבחורה מבחינה אני שמה? את יפרסמו לא עוד כל סגורות, בדלתיים להיות
י אבל הדלתות, את סוגרים אז ועדה, עם קבל נחקרת שהיא נעים לא מרגישה
! ^ הפומביות? הגבלת של מהרעיון חוץ לתרום, בא זה מה אחרות, עדויות יש אם

I

י פרטים, עליה ימסור הוא ישאל, הרופא י אלוני ש. ו"ר הי
ו

1 אליה, יגיע וזה הפרטים את לשחזר יתחילו בד: ג.

י /'
י דלתיים של המלצה פה להגיש מציע אני אלוני: ש. ר היו
1 אחרת יחליט השופט כן אם אלא סגורות,
/ בקשתה. לפי או המתלוננת בהסכמת

; דעת שיק>ל יהיה לא שלשופט התכוונתי אני חרפ: ."
; כן. הדברים שאר לגבי אבל שלה, העדות לגבי
; , חשוב, מאד עקרון זה

! אונס מש^טי על שייאמר רוצים לא אנחנו גולדפרב* ד.
/ אולי. האחרון. עד הראשון מהרגע סגורים שה?
i בפומבי, "הדין פסק את נותן השופט כאשר או יצא האישום שכתב עד לומר אפשר

I
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| הטיפול שינויי לעניז פת ות .המש ועדה ה
:■ 5." במקריאונס

י ,\ ■ 14.3.78

יי דעת, שיקול לשופט משאירים אבחגו אם י ו?*, אל ^ ""ךש ו יי ה
\ המתלובנת, בקש.ת לפי או המתלוננת בהסכמת
; זה אם הפומביות; לשם השופט של יוזמה לפי זה  בהסכמה זה שאם משמע
; השופט של ליוזמה מקום נותנת הזאת התוספת בקשתה. לפי זה  בקשתה לפי
! הסכמתה. את לבקש הפרקליטות או

; הדיון גסוף המשפט שבית להוסיף אפשר בד; נ,
1 שלא בצורה לפירסום פסקהדין את יתן ""

| ורבן, הק ות זה את תגלה

\י זהות שמירת של השני החלק לגבי חל זה אלוני: ש. ו*יר הי
המתלוננת,

i

; שלא בצורה הדין פסק את לפרסם צריו בד: ^ ג
. במתלוננת" תפגע

; 9
; כן אם סגורות,אלא בדלתיים יתנהל המשפט : החלט
I או המתלוננת בהסכמת אחרת^ יחליט השופט
יי בקשתה. לפי
i

: של השם פירסוס אי נושא  השני הדבר אלוני; ש. ו"ר י ה
י פה . ובפסקהדין ההליך כל למשך הקרבן
י ■ הקורבן. שם פירסום אי על לשמור יש אבל יפורסם, שפסקהדין להגיד צריך
י לתת יובל השופט אחר'ים, פרטים יגם 2^""1ב1
ן תגלה שלא בצורה פסק"הדין את לפירסום
י\ ורבן. הק ות זה את

קשה" נורא זה ; קפלו . ע
1

■ בסופו השופט לקבוע. ורף ג באופן אפשר אי בד,: p ג
ן . משפטים. כמה יגיד וזבר של ^^
י ^0י
i נותנים בקטין, מין עבירות לגבי כמו : קפלן ע.
\ ועל המקום על פרטים אבל פרטים, מעט
ן הביצוע.
, בריטי. ה בחוק סייג מצאה רחל וני; אל . ש וייר י ה
i
1

I

\ לבטל הסמכות את השופט בידי להשאיר יש .lUla^jui
ות, וחד מי בנסיבות פירסום על ההגבלות nb> ■י

בענין וההחלטה פוטנציאליים(תבקשה עדים לגילוי חיובית המתלוננת כשזהות
\ ..■ ., המשפט)" תחילת לפני ותינתן תוגש זה
^ צריכה שהמתלוננת שנאמר למה בניגוד זה
\י שמה, פירסום באי בטוחה להיות
\

\ לפירסום. בקשר מצידה הסכמה על דיברנו לא כה?א: ק>ו ר יי ו הי
\ אנחנו אם מוחלט. הינו השם פירסום אי
I לפירסום מסכימה והיא במקרה בבריטניה,' הועדה המלצה לקראת ללכת רוצים
| בהסכמתה" לתלות שמה פירסים את גם צריכים אנחנו שמה

i

i
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1 הטיפול שינוי לענין המשותפת הועדה
ן  6  אונס במקרי
ו 1403.78
ו

1

ו פתח תפתח שלא כזאת להיות צריבה שההגנה הושבת אני קרפ! י.
; הבחורה כמו מבינות, שלא בתורות על להשפיע לנסיונות
1 פירסוס איסור להיות צריך אותה לסובב או בכסף אותה לקנות יכולים הזה". ב"עולס שהופיעה
ו שם.

י . אשס ושהוא שנאנסה שידעו רוצה והיא עליה דיבר המושב כל בר8 ג.
| מסכימה,. או בכך מעונינת אחרת או זו שמסיבה מישהי יש אם
., יתפרסם. השם אם אסון יהיה לא זה

| ופירסום והואיל שיתפרסם. רוצות לא שנשים הכלל הכלל? מה אלוני; ש. היו"ר
■ בדברים עוסקים אנחנו פירסום, אי מאשר נזק יותר בו יש
; אומרים, אנחנו יפרסמו. שלא מוטב  נאנסה שהיא לפרסם שמתה זו לגבי גם הפרט, שבצינעת
. פתוחות. בדלתיים יתנהל שהמשפט ביקשה או הסכימה היא כן אם אלא יפורסם לא
i

i המשפט. מראשית בחפותה לרצות צריכה בך, מר שלך, הבחורה קפלן; ע.
1

, fp מבחינה מטוהרת יוצאת היא כאשר אחר, מקרה להיות יכול שטרןקטז? ש.
; עוול. לה שנגרם שיפרםמו רוצה היא tk ,n^nnan

טוטלי? איסור לעשות למה וירשובסקי; מ.

i שהמשפט ביקש או הסכים הקורבן כן אם אלא יפורסם, לא השם אלוני; ש. היו"ר
: פירסום. לך יש ממילא פתוחות בדלתיים יתנהל

: פתוחות דלתיים בלי פירסום אבל פתוחות, דלתיים זה פירסום . קפלן; ע.
! לא
וי

! לעיתונאים ולא המשפט לבית להיות צריכה ההסכמה קרפ; יס

[ רוצה לא היא מהפומביות, נחרדת שהיא להיות יכול זאת בכל ברי; ג.
: בזה. לעמוד יכולה לא היא פתוחות, בדלתיים יתנהל שהמ^ופט
/ לגיטמי. זה גם שיפורסם מעונינת כן היא פסקהדין, מתן לאחר זה, עם יחד
ו

/ ^^ סוף לדבר אין וירשובסקי; מ.
/ ^

בדלתיים יתנהל שהמשפט ביקש או הסכים הקורבן כן אם אלא אלוני; ש. היו"ר
i המשפט. תום עם שמו פירסום את התיר או פתוחות,

; הקורבן. של מרצונו ולהתעלם טוטלי באופן לאסור אפשר אי וירשובסקי; מ
■ היא שאם מבין אני במינימום זה את לעשות צריכים אנחנו
j יהיה מדוע  מעונינת שהיא או לה איכפת שלא אומרת היא אם רצונה את לכבד יש מתנגדת,
i י חוקי. איסור יהיה
: מוכנה היא אם הדין, גזר מתן לפני פירושו המשפט, תום עם אלוני; ש היו"ר
■ עונה. זה  לזה

! גם המשפחה, מצד גם לחצים, של מצב עליה ליצור יכול זה קפלן; ע.
ן המשפט. בית בהסכמת המשפט, בתוצאות תלוי זה ההגנה מצד

י המשפט? בית בהסכמת למה וירשובסקי; מ.
/ .

/ שלה שהשיפוט בחורה של סוג של אפשרות על מדבריס אנחנו אשל: on
; לא שהיא כאלה הם שלה והחשיפה עליה הלחציס לקוי, הוא
ו

!

(

/
ו
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j הנזק. את מראש לשור יכולה

■ מבוגר. אדם היא אותה. מלווה הסיעודי העובד הזמן כל אלוני; ש. היו"ר
! לה. מסבירה התביעה לה, מסביר המשפט בית נגמרו, ההליכים
ו היתר. נתנה היא  היהר נתנה היא

ברור יותר, פורמלי יותר, קשה ההיתר את לעשות רוצה אני אשל; ה.
פרשנויות. תהיינה שלא יותר,

| המשפט. בית לפני השם לפירסום ההיתר את נתנה ש.אלוני; היו"ר

; יותר עוד הפוטנציאליים הקורבנות על להגן רוצים אנהנו אשל; ת.
י אני תאמרנה? לא שאלה כדי המשפט את שגמרה ז8י על מאשר
| לה. שקרה מה לי שיקרה רוצה לא
; .
\ לו שנתנה זו רק לדין? העיתונאי את יביא מי המשפט בגמר אלוני; ש. היו"ר
| השם. m
i

t

1 אותו. להביא מעונין הציבור כאיםור, קובעים אנחנו אם קרפ; י0

י נתנה או פתוהות דלתיים ביקשה אם הסכמתה את תיתן אשל; ת.
. המשפט. בית בפני המשפט סיום עם שמה לפיראוס הסכמתה

מזה. אסתייג לא אבל בה, יעמדו שלא הוראה זו וירשובסקי; מ.

י לאפשרות בקשר שהובאה ההצעה הקלים^ מן שהוא השלישי הנושא אלוני; ש. .היו"ר
עדות בגביית הפלילי הדין סדר בהוק בערבות שהרור אי של \

שנגבתה לפני בערובה עצור ישוהרר לא 5 7 סעיף 3 בעמוד מופיעה ההצעה מסוימות בעבירות
; ועושק. מרמה,טחיטה עבירות לגבי ביה"מש),כמו שיקולי לפי אחר, עד של (וכן המתלוננת ועדות
י את לצרף מבקשים אנחנו האם שהיו הדיונים באחד החוקה לועדת גם למעשה הובאה הזו ההצעה

האחרות? העבירות אל הזה המקרה

: עדים על איומים של בתופעה מלווה אונס של התופעה האם קי*^' יי ^^
י ? אחרת עבירה ככל או למנוע, צריכים שאותה
i
; אנשים בין או המשפחה בתוך הם האונס עבירות של הארי החלק אלוני; ש. היו"ר
; להשפיע, הנסיון נישואים, שלצורך האלה המקריים או שמכירים,
; איומים יש גדול בחלק כאן להתחתן תסכיס שהיא עליה
; מיד עדות לגבות האפשרות בין דברים; שני בין להבחין צריך קרפ; י.
 יש אם הרותו את לשלול במעצר, אותו להחזיק הצורף לבין
| בה. לבחור צריך  עליה ההשפעה את ויחסכו מיד תיגבה שהעדות דרכים להבטיח אלטרנטיבה

בגלל לאלתר עדות גביית שמצדיק מקרה זה אם תליא בהא הא בך; ג.
1 י במעצר. יהיה שהאיש חשוב מהשפעה, הפחד

ן משחררים שאין עבירות של ארוכה רשימה נעשה סוף, לדבר אין אז קרפ; י.
ן בגינן אדם :

: בסהיטה, דבר אותו והסרסור הזונה בין קשר יש זונות לגבי בר8 ג
< תלות. של המצב בעצם הינהרנטי זה קיים, זה מקרה בכל כמעט

ותלויה קשורה כך כל הנאנסת תמיד לא אונס עבירת כל לגבי כך בהכרח לא זה
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■ והבחורה בריון טיפוס שהוא חשוד יש אם המצב יהיה מה אשל§ ת.
ן ייעצר? האס עליה, שאיים אומרת

; במעצר. אותו להחזיק המשפט מבית אז נבקש אנחנו כן בו8 ג*

! בעונש, לההמיר כדי לעשות שצריך מה כל את לעשות מציע הייתי וירשובסקי; מ.
אני לכן  היסודיות הפרט לחרויות מעבר לחרוג לא אבל

i , מתנגד.

; לבדוק. המשפטים למשרד למסור או אלוני; ש* היו"ר

; אותו. לאסור צריף  אלים בריון לך יש אס נחוץ. לא זה וירשובסקי? מי.

המשפחה? בתור זה אם אלוני? ש. יהיו"ר י
. יי

:

. לה.י.כנס אין המשפט, מערכת את ולייעל לשפר נסיון כדי תוך וירשובסקי8 מ.
אוטומתי. מעצר של למצב

; מיד. עדות גביית אפשרות של הראשון החלק על להמליץ אפשר אלוני; ש. היו"ר

לאונס. חשד של מקרים בשלשה שיחרר זוסמן השופט כבוד קפלן8 ע.

/ דעת שיקול משאיר אלא לגמרי, אוטומתי לא הראשון החלק גם אלוני; ש* היו"ר
1 לשופט

הסדר. את הופך זה אבל וירשובסקי8 מ

התובע. הסכים אם קרפ8 0 י

: חשופט. או אלוני8 ש. היו"ר

,■^^ השופט. על נטל זה קרפ8 י

נחוצה. שאינה בצורה לכת מרחיק זה וירשובסקי; מ.

111א.? לסעיף בקשר מה 8 ני אלו ש. היו"ר

י של מקרה בכל עד לחקור ן שימרו ועדת של המלצה היתה קרפ8 י.
: ללחץ חשש
1

י מוקדמת. עדות לגביית בקשר מפורשת המלצה נמליץ אשל; ת*

פוגע לא זה מסכים, אני כהנא; ק0

; ן? שימרו ועדת המלצות עם אחד בקנה עולה זה אלוני; ש היו"ר

כן. . 'קרפ י

עמדתך? מה בך, מר אלוני; ש* היו"ר
ו
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: מעצר של במקרים להרבות רוצה אינני נראה. זה לי גט בך; ג.
; שהדבר כאלה הן העבירות נסיבות כן אמ אלא מנדטורי,

המציאות מחויב

! הגדרת של הראשון לחלק עוברים אנחנו ל111 רק נלך ש.אלוני; היו"ר
| אהד אף פה היה לא בועדה, שנאמרו מהדברים העבירה
י מינימלי עונש של הרעיון את שקיבל

: זה לענין שישיב שאמר הלוי מהברהכנסת הוץ קפלן; ע

,י הורוויץ,שאין ד"ר של מהדברים שוכנע הוא הקודמת בישיבה אלוני; ש היו"ר
העבירות הגדרת את לחלק הצעה היתה מינימום לעונש מקום
הסכמה אי של אלמנט רק בו שיש (2 כאן שמוגדר כפי ברוטלי אונם חלקים;1) לשני אונס של

■ בשני כזאת? בחלוקה צורך שיש סבורה הועדה האם מינימום, עונש של הנושא את מקבלים לא אם ^
; / וכוי באיומים לרצונה, בניגוד הברוטליים, האלמנטים כל לפי אחד במקרה בעילה^ יש המקריים ^

 הסכמה אי של אלמנט רק יש השניה בהגדרה

זה את משאיר הייתי בך; ג

לקריטריון שייך גופני נזק של שהאלמנט בך מר הצעת יש קרפ? י.
בעונש מחמיר זה הבחנה, קיימת למעשה מחמיר

■ בעונש מחמיר והנפשי הגופני הנזק בך; ג

י של אחד סוג רק יש אם הזאת; ההבחנה על לחשוב הסיבה גולדפרב; ד
להאשים המשפט ובית הפרקליטות מצד היסוס כשיש אונס,

אליה שמתיחסים לחומרה מתאים לא המעשה כאשר הציבור, בעיני חומרה לה שיש בעבירה בןאדס
שאין יוצא  לבחורה הגנה לתת רוצים זאת בכל חמור, לא זה כאשר מקרים, בהרבה מכך, כתוצאה

■ שהם מקרים  מכונית של במושב או אוניברסיטאות, של בפנימיות שקורה למה הכוונה הגנה לה
, להאשים אפשר אי זאת ובכל הסכימה לא הבחורה אלה במקרים הברוטלי לצד נוטים ולא הקו על יותר

הסיבה זו לה לתת רוצים שאנחנו ההגנה את מבטלים אנחנו בעצם שנים 7 לו ולתת באונס אותו
לבחורה הגנה מעניקים זאת כשבכל חמורה פחות עבורה בין ולהגדיר להבחין אולי שיש ^^^

במקרים הגנה נותן שהוא הוכיח שלו בפסיקה המשפט בית אלוני; ש היו"ר
הסכמה אי של האלמנט את לקח המשפט בית חמורים פחות

; אותם אומר שאתה לדבריס אופייני במקרה הגנה ונתן
במלוא העבירה הגדרת את קובעים אנחנו אס השאלה נשאלת

של האלמנט גם מופיע ואז היתר, לגבי המשפט לבית ומשאירים המקסימלי העונש על חומרתה
באיומים לרצונה, בניגוד שהיא, כמו ההגדרה את ניתן אומרים: שאנחנו או ? לרצונה בניגוד

; אבל שצריך, חושבת אינני חמור? פחות עונש עם לרצונה בניגוד בעילה רק והאחר וכוי, וכוי
שלו בפסיקה המשפט שבית כיוון צורך שאין הושבת אני הועדה לפני להביא חובה רואה אני

שאמר מה אמר

להגמיש הצורך בשל בא מינימום עונש שלילת של הענין עצם , קפלן; ע
דברים

■ קובעים אנחנו חמורה פחות עבירה על האם ויכוח להיות יכול קרפ; י
; . שנים 14 השארנו חמורה פחות לעבירה 0 קל יותר עונש
,י ולהפחית. החוק את לשנות מציע לא הועדה מחברי איש החמורה העבירה לגבי והחמרנו
; עד חמור מפחות מעשים כוללים שהם חוק סעיפי הרבה יש בך; ג
; שנות 20 רשלנית,עד והריגה מכוונת בהריגה כמו ביותר, חמור
; מאסר0
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, כדרכה עורכיהדין לשכת של הצעה היוזה, "בועל" של בנושא אלוני; ש* היו"ר
י , כדרכה ושלא
ו
: ' כהוק. שלא קפלן8 ע.

: כהוק". "שלא במקום , אסורה בעילה 5 היא ההגדרה אלוני; ש. היו"ר
, השאלה כדרכה. שלא או כדרכה הזהייי,כנס שלסעיף היא ההמלצה

וחדירת בעילה שיכלול באופן או אורלי, באופן או כדרכה, שלא או כדרכה להרחיב צריך אם
מינית תאווה סיפוק לצורך האישה בגוף מקום לכל המין אבר

'י. . שהוא המצב אותו את מכסיס אנחנו האס במוות, איום לגבי אשל§ ת0
i מכוסה. איננו שזה לי נדמה שלה? הילד על מאיים
!

י איום של מצב להיות יכול זה התנגדותה את המונע במצב או קפלן.' ע
j אחר. מישהו על

^ . אנחנו "בועל" של המושג הרחבת יש  העבירה להגדרת ביהס אלוני; ש. היו"ר
לכל המין אבר וחדידת בעילה שיכלול באופן הנושא את מרחיביס

ו י מינית. תאווה סיפוק לצורך האדם, בגוף מקום

זר. גוף של ענין נשאר קרפ? י.

בכוח. מגונה מעשה של לנושא אותו להעביר החלטנו אלוני; ש. היו"ר
הגורמים כל דעת על המורחבת ההגדרה את מקבלים אנחנו

בעילה שיכלול באופן ה"אונס", הגדרת את להרחיב החלט
האדם בגוף מקום לכל המין אבר וחדירת

אשתו היתה שאלמלא מעשה באשתו העושה ; להוסיף הצעה ישנה אלוני; ש היו"ר
באונס ייאשם = באונס נאשם היה

המצב לגבי המשרד של דעת חוות להסתיים עומדת אלה בימים קרפ§ י
הזאת. הסוגיה של העברי הדין כולל המשפטי,

לחכות. מוכן אני אבל זאת, מחייב אני עקרונית וירשובסקי^ מ

? הבא בשבוע להיות יכול זה אלוני; יזז היו"ר

שכן מקוה אני קרפ; י

י. אשתו עם שחי מי בין החלוקה את לנו שיביאו מבקשת אני אלוני; ש היו"ר
; מאשתו בנפרד שחי מי לבין

י שמבחינות מדינות יש קרפ; י

בעל דין הפרדה, על שקובע מפורש פםקדין יש אצלנו גס אלוני; ש. היו"ר
: זו משפטית אשתו עדיין היא החוק לפי אבל באשתו שעושה

של ליבו תשומת את תפני הבית. באותו יחד גרים הם אם אחרת וסיטואציה אחרת, סיטואציה
; הזאת הנקודה אל שיתיחס החומר את שמכין מי

ודה? אס של המשמעות מה גולדפרב; ד
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| ו ביתהמשםט. לשיקול זה את השאירו מדעת אלוני; ש. היו"ר

! i ברורה, בצורה וא,שה בעל בין ומצב את קובעים אנהנו אם גולדפרב; ד.
מסויפה. לא "אסורה" nVnn

: : במפורש. לכתוב צריך אתה לכן אלוני? ש. היו"ר
1 :

י י ביהד,אלא שגרים ואשה בעל של במקרה חל לא הזה הסעיף גולדפרב; ד.
י . [ כן אם

: \ דבר. שום ההליטו לא עוד קרפ; י.

ן בנוסה אחר. בנוסה הצעה הגננת ויש אהד בנוסח הצעה מביא אתה אלוני; ש. היו"ר
\ המשפטים. משרד של לנוסח עד נהכה אנחנו לבינה שבינו .^

. : : י #
להיבעל רוצה לא והיא בספרציה לא הם כאשר שלב גם יש קפלן? ע.

■ i

; העברי הדין של הדעת חוות את שנקבל עד נחכה אלוני; ש היו"ר

בהסכמה שלא בעילה .2 סעיף לקבל לא חחלט

: עונשים 3
; נתקבלה לא ההצעה  מינימום עונשי א

לקבוע ההצעה  מחמירות בנסיבות לאונס ונסיון אונס ב
עולם). (מאסר יותר חמור עונש

מחמירות נסיבות עם מה מחמירות, נסיבות אומר או1ה כאשר
שהוא? כמו הסעיף של בהגדרה שישנו למה מעבר

שלי במכתב פרטתי בף; ג0

וגופני. נפשי נזק נגרם אם בנשק, שימוש תוך קרפ§ י

עולם מאסר כן גם וזה שנה 20 זה היום שינוי לא זה בן; ג

אומר לא זה האם הדרמטיות מלבד עולם, מאסר אומר אתה יאשר אלוני; ש0 היו"ר
ברצח כמו אבסולוטי עונקו

: המשפט בית יטיל חובה,לא עונש שאיננו עולם מאסר לא בך; ג
מאסר לא והוא עולם מאסר כתוב אם מאסר שנות מ20 יותר
דרמטיות. רק אם כי פה, אין החמרה שנה מ20 יותר להטיל המשפט לבית אסור  חובה עולם

: גדולה. בחומרה זה את שרואים פסיכולוגי, אפקט לזה יש אשל; ת.

הגדול העונש מה שלנו בחברה אומרים אנחנו לשקול צריך וירשובסקי; מ
יותר הוא סמנטי, ענין רק לא זה עולם מאסר זה ביותר

אומרים; אנחנו חברתית. קונצפציה איזו כן גם זו שנה 20 זה עולם מאסר שהיום זה משמעותי
מהות של ענין זה סמנטיקה, לא זו עולם למאסר ראוי מעשהו בשל הזה האדם

: קובעים שאנחנו ברורה ידיעה מתוך ללכת אפילו מוכן אני
יעמידו אם חשוב לא זה לאדם יינתן המירבי שהעונש רוצה אני עולם מאסר ולומר חמור דבר

החברה של הסטיגמה אלא שנה, 20 או 15 על זה את
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; י, אוו שוחד בעניני נידונה פעם א0 י?'*. מחמירות בנסיבות קפלן; ע.
כבר לו היתה מישהו א0 ~ ההמלצות אחת כמפיט. עניני ^

מחמירה. נסיבה תהיה באונס, הרשעה

. צריך הוא העבירה של האלמנטים את לשנות רוצה הייתי לא כ7י' ג.
שנה. 20 או 15 לו הצפוי שהעונש לדעת

י : הס? נשק יש אס קפלן; ע.

זה רצוי, לא מאד זה חם נשק  האישום בכתב כותב אני זאת בך; ג.
מביך. מצב אותו את יוצר פעם כל

יחמיר. ממילא הוא הזה האנס לפניו שבא השופט אשל§ ת

^^ מחמירות בנסיבות באונס עולם מאסר של ההצעה את לקבל החלט

מאסר. שנות ל18 מ14 להעלות הצעה היתה אונס לגבי אלוניו ש> היו"ר

, בנסיבות שבוצע לאונס נסיון לגבי להעלות רוצים אנחנו בך; ג
■ היתה שלא או חדירה להוכיח מצליחים אנחנו אין ברוטליות
^ . להחמיר צריך כך, אס שניס. ל14 העלינו כן על מוצדק לא קל עונש לתת זה בגלל " חדירה
: ■ אונס על העונש את

משמעות את הרחבנו זה כדין דינו מחמירות שבנסיבות חשבנו אלוניו ש. היו"ר
היה. שלא מקרים על שנה 14 של העונש את הרחבנו כבר " האונס

מאמץ יעשה לא התובע אז רלבנטי, לא זה עבירה, אותה זו אם ,י כך גי
מקרים בהרבה שתגרום מחמירה נסיבה מפסידים אנחנו להוכיח

לאונס. נסיון רק שהיה גירסה תביא הסנגוריה אז ישתדל, לא התובע אם מירבית להחמרה

להעלות הצעה היתה שנה, 14 שהיה אונס של הראשון בנושא אלוניו ש. היו"ר
שנה ל18

0 ו20. 16,14 עושה הייתי גרדציה שתהיה מציע המדינה פרקליט וירשובסקיו מ

אונס עולם מאסר מחמירות בנסיבות לאונס ונסיון אונס אשל; ת.
שנים 14  לאונס ונסיון

קטין. או קטינה בעילת  סטטוטורי אונס ד § אלוני ש היו"ר

קטין אונס שנים חמש 7 5 בגילים שנים 14 זה היום קרפ? י.
י שנה. ל20 יעלה מחמירות בנסיבות

. שנים? 14 של עונש  בהסכמה 16 בת נערה של סטטוטורית בעילה אלוניו ש. היו"ר
הזה. בעולם לא זה

? שמסכימה 12 בת נערה לגבי מה ברו ג.

! .1516 בגיל נורמליים מין יחסי היום אשלו ת

ועושק לסחיטה פתח זה אלוניו ש היו"ר

1
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מקום משאירים אנחנו מינימום עונשי קבענו לא אנחנו בהנא8 .p
! לפרקליטות וגם לתובע גם לשיקול
ו

! איננו לציבור ענין מחוסר תיקים סוגרים פעמים הרבה בך; ג
| שהוא כמו אותו נשאיר הזה, הדבר את לשנות מתכוונים
י הרשעות של דוגמאות שיש אומר הייתי קפלן, של להצעה ביחס אלוני; ש. היו"ר
ו נשאלת ועושק במירמה עוסק זה כפול למאסר המביאות קודמות

עונש.י כפל אלא המאסר גובה את לקבוע בלי הזה בנושא סעיף להוסיף מקום יש אם השאלה

^ מצבים יוצר תמיד זה הסעיפים כל עם טוב נסיון לנו אין בך; ג.
י מה לדעת צריך הוא אישום, כתב מקבל אדם כאשר נוחים לא
ן קודמת. הרשעה שיש השופט לידיעת להביא יכולים ואיננו לו, הצפוי המירבי העונש

י בסעיף צורך שאין גבוהים, כך כל מקסימליים עונשים לך יש פה אלוני; ש. היו"ר ^9^
י כאלה לשלבים מגיע למעשה המקסימום פה עונש. כפל של מיוחד ?8י
י מצטברים עונשים לתת שאפשר עוד מה

את מוסיפים אנחנו מחמירות? בנסיבות בכוח מגונה מעשה ו
שנים 14 של עונש לקבוע הצעה ישנה זר גוף החדרת

י ובנסיבות שנים ל10 להחמיר שנים"חצעתי חמש בכוח מגונה מעשה בך; ג
;  שנים ל14 מחמירות

: שנים, 10 של עונש בכוח מגונה למעשה לקבוע הצעה לקבל החלט
להוסיף שנים. 14  מחמירות בנסיבות בכה מגונה מעשה לגבי

זר. גוף החדרת

י נשואה בלתי נערה בעילת ז אלוני; ש. היו"ר

; אפוטרופסות? ניצול עם מה קרפ; י.

בת. עם אב זה שנים ל10 להעלות ההצעה אלוני.; ש היו"ר ._

,. סטטוטורי. מעונש חמור יותר זה שוקרון; ל.

יותר ובת באב מדובר אבל ל"21, 17 הגילים על מדובר פה בן; ג.
מבוגרת

. שמנצל אדם שנים 14 העונש  מרצונה נערה בועל הוא אם אלוני; ש היו"ר
; , ..;. אתה  בו תלוי ושאדם אפוטרופוס או אב שהוא העובדה את

שלנו. החינוך מתוך וגם מסורתית היהודית היא שלנו החברה של התפיסה כל שנים? ל10 מ5 מעלה
האונס לגבי אם חמור נורא דבר זה לשיפוטו, הנמצאת בת על אפוטרופוס או אב של הניצול

י שנים 14 להיות צריך גם זה שנים, 14 העונש הסטטוטורי
1' פחות. להיות צריך לא לפחות לתרמית, זה את השווינו אנחנו קרפ; י.

בקהל יבוא שלא דבר זה עריות גילוי היהודית בתפיסה אלוני; ש. היו"ר

תלות יחסי על שמגן סעיף לא הוא מנוסח שהוא כמו כיום י.קרפ;
'י מעורב סעיף מין זה 21 גיל עד מגביל הוא ואפוטרופסות,

הסכמה אי ,ספק הסכמה ספק של אחרות לסיטואציות ,במקביל תלות ניצול של נסיבה למעשה שהוא

i
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; העונש. את ומעלה הגיל את מורידה הייתי אלוני? ש ה*יו"ר
/ ;. ווו וי *1.11■!■!!■■!!** ■* וו^ו ו^>

י .   ■.■ ■ י

; .. ג>5רד זת.גתורדבר את להוגיא צריך כהנא2 ק
I

עצמה על: להגן יכולה שאינה בחורה של גמקרה מחמירה גפ הייתי אשל8 .n
י שגי0^.> כז,0ו גם! זה מפגרח, כמו
1

ו

i יכולת, n: ^^^^.ni5:^^ ^P||.^?.:^^'^,ivnD nyjjnoair חקונןגפציה "2£E_1i

r 345 מא1י.:סעין: נקותינו *ילג1י' והמוש'"גין! 1936 משנת ההוק אלוני? ש. היו"ר
; תוך רצונה גגד אשתו שאינה אשה הבןעל אומר? החיש לנוסח
■ את המונע במצב הכרה בחוסר כשהיא או קשה, גוף בהבלת או במות עליה באימו או בכוח שלמוש
ו התנגדותה
■ . ועדת לפני מובאים להיות שעומדים שוטפים תיקוניס במסגרת קרפ5 .^י..^ כך הזה הסעיף את לתקן הצעה לנו יש חקיקה, לעניני שריס .

\ לא העונש את ת??ו>^§י|;יל יהיה ןשלא תלות יחסי ניצול תוך בעילה קול ^?>1א15>גות את ש^;\;טא
. /^■י?^^:^  י י נו שייני

; תיקון, שטעון סעיף זה זה בסעיף לטפל לדעת צריכיס אנחנו כהנא§ ק0
בו לטפל צריכים אנחנו אס יודע אינני אבל

; לוזיווצר יכולה ז: מחמירים,/א עונשים יוצריס אנחנו בר^ ג..
י : י דיספרופורציה

: המקריס רוב שלנו ובחבדה להתנגד, יכולה שהיא היא ההנחה אלוניו ש היו"ר
1 נישואין לצורך נעשים

י 'V ■ לענישה א1ע; להגדיל הלשכה של המלצה היתה זו לזו ?פ ע."
■ * ין .,י. 'י .י ■  "1_ . י

^ שנה 14 והעונש אונם, זה מתנגדת היא אם גולדפרב" ד

י עריות גילוי של הזה הנושא של סעיף לצרף ממליצה אני אלוני; ש, היו"ר
 ^ שעומד כסעיף אפוטרופסה או אביה ידי על קטינה בעילת של ■ ;.

^^^. . סטטוטורית בעילה מאשר חמור יותר להיות צריך זה 17 לגיל מתחת עצמו בפני
י 17 מגיל למטה קטינה בעילת של ן העני את מוסיפה הייתי
\ המחמירי^ם העונשים בין אפוטרופסה או אביה ידי על

i בנסיבות לאונס ,לצרף שנית שנים 10 על ממליצים אנחנו
^ אפוטרופסה או אביה ידי על קטינה בעילת מחמירות

; . שנים 14 זה היום ברי ^

לכת מרחיק קצת זה וירשובסקי; .מ

י שנים 5 היום העונש אשל; ת
; ■ . ו

שנים 10 של ן העני את רק משאירים אנחנו כך, אם 5 אלוני ש היו"ר
!

! נשואה, נערהיגלתי בעילוע עבור שנים 10 של עונש לקבל החלט
ן ■ אפוטרופסה או אביה ידי על קטינה בעילת

! 1415 בשעה ננעלה הישיבה


	שינוי הטיפול במקרי אונס 

