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המשותפת הוועדה של מסקנותביניים
אונס במקרי הטיפול שינוי לענין

ת.אשל ח"כ של לםה"י עפ"יהצעה

ובמסגרות בבתיהחוליםו במשטרה, כנאנסת הטיפול
אחרות

מבוא

ומדגישה במדינה, האונס מקרי ריבוי נוכח דאגה מביעה הוועדה
מקרבנו, לבערו שיש ונגע ומזעזע מתועב. פשע  באונס לראות שיש

מסקרי קטן חלק רק כי ספק אין הוועדה בפני שהובא התומר מחוך
. .(£205 עד  המקובלת (ההנחה והציבור המשטרה לידיעת מגיע האונס

למעמדה ביחס קדומות דעות עדיין קיימות הישראלית שבחברה מסתבר
ולגבר, לאשה והאסור המותר ולגבי לחרותה, האשת, של

גס קדומות דעות ביסויין מוצאות בה כזו, במציאות כי טבעי
קרבנות מרבית נרתעות  האונס לנושא זיקה להם שיש השונים במוסדות

ובפרסיותן. הטוב בשמן מפגיעה חששן בשל הפשע על חלונה מלהגיש האונס
לנאשמת, ממאשימה למעשה, הנאנסת, האשה את הופכת זו גישה

כל על האונס בתחום המלצותיה אח להחיל יש כי מדגישה הוועדה א,
מיני. רקע על לתקיפה נסיון או תקיפה

תלונה להגיש הצורך את הציבור לתודעת להחדיר שיש סבורה הוועדה ב,
זכאיות שהן לטיפול האונס קרבנות יזכו למען אונס, של מקרה בכל

של הישנותם מניעת לשם העבריינים אח אתר למען לו, וזקוקות
עונשם, על האשמים יבואו ולמען אונס מקרי

הנאנסת האשה את לשחרר כדי והחיגוך ההסברה בתחום לעשות יש ג.
כאדם, וזכויותיה כבודה על ולהגן ובושה, אשמה מתחושת

של והמוסרית החוקית זכותה על להגן החברה על כי להדגיש יש ד.
חייה, לסגנון קשר וללא זמן, ובכל מקום בכל האשה

כלליות המלצות
הנאנסת של לשמה פירםום יינתן לא שלב בשום כי ממליצה הוועדה א.
זה שאיסור ממליצה הוועדה אותה. לזהוח העשויים לסימנים או

בחוק, ייקבע
לכבד הוועדה ממליצה אונס סקרי על תלונות הגשת לעודד מנת על ב.
במשטרה, חלונה להגיש רוצה אינה אשר הנאנסת, האשה של רצונה
לסייע העשוי המידע את פורמלי בלתי באופן למסור לה ולאפשר

העבריין, אח לאתר למשטרה
כלארציח פריסה לקיים ידאג והרווחה, העבודה שמשרד ממליצה הוועדה ג.
פרסום בדרך הציבור לידיעת ויביא לנאנסת ולסיוע לייעו? מוקדים של



י.

את וסיוע, ייעוץ למטרות שהוקמו השונים הגופים באמצעות או
לנפגעח לעזור המוכנים השונים הגורמים של והכתובות האינפורמציה

נוספת, לעזרה הזקוקה או למשטרה לפנות מוכנה שאינה
להתגוננות קורסים ארגון לעודד החינוך משרד שעל סבורה הוועדה ד,

תחושת את להגביר מנת על וכדומה, המתגייסים הגדנע, במסגרות עצמית
האשה, של העצמי הבסחון

חיילות גם אחת לא נס3אוח האונס קרבנות שבין בעובדה בהתחשב ה.
המסגרות בתחום המלצותיה ליישם הוועדה ממליצה  בצה"ל המשרתות

האזרחי, במישור והפעלתן ליישומן במקביל צה"ל, של השונות
אינה מרוחקים, לישובים הציבורית התחבורה כי הוועדה לידיעת הובא ו,

קילומטרים מספר של לפעמים,למרחק אלא, הישוב, לפתח עד מגיעה
ברירה באין נאלץ אלה, מרוחקים לישובים להגיע הרוצה הישוב, ממקום

וחשוכות, שוממות בדרכים גדולים מרחקים ברגל ללכת או לטרמפים להיזקק
ואונס, תקיפה של הסיכון את מגביר זה מצב

להבטיח דעתו יתן התחבורה משרד כי הוועדה ממליצה זה סיכון לנובח
לפתח עד שתגיע ציבורית תחבורה תהיה בארץ ישוב שלכל האפשר ככל

סבירה. בתדירות הישוב

מיוחדות המלצות

המשטרה ,1
בתחנות אונס במקרי הטיפול דרך על קבע פקודות תוציא המשטרה א,

המשטרה,

המשטרה על  המשטרה לתחנת מחוץ הנמסרת אונס על חלונה של במקרה ב,
להביאה. משטרתי רכב לשלוח  הצורך ולפי סיוע, לנפגעת להציע
התחשבות מתוך האונס, בקרבן לטפל הנחיות יקבלו המשטרה תחנות ג,

על לשמור והצורך הקשה, הגופני גם ולפעמים הנפשי במצבה
ופרטיוחה. כבודה

 האפשר ככל ~ יימסר אונס של במקרים משטרה תחנת בכל הטיפול ד,
לנשים. שיימסר ור3וי זה, בנושא בטיפול שיתמחו לאנשים

סיעודיים, עובדים של תורנויות רשימת תימצא המשטרה בתחנות ה,
להפנות יש שאליהם בתיהחולים של ובחובות טלפון מספרי ושמות,

אונס, קרבנות
העובד(ת) מיד יוזעק (ת) המשטרה לתחנת אונש על תלונה בהגיע ו,

למי  לניה"ח או המשטרה תחנות אל התורן(יח) הםיעודי(ת)
עם שיברר הוא עצמו הסיעודי(ת) העובד(ח) המקרה. נסיבות

או קטינה היא האונס קרבן כאשר בסיוע. רצונה האם האונס, קרבם
מקרה, בכל הנפגעת אל הסיעודי(ת) העובד(ת) יתלווה חוסה

בקשת לפי נוכחים, להיות הסיעודי(ת) לעובד(ת) תאפשר המשטרה ז,
בהליכי מצדם התערבות תהיה שלא ובלבד החקירה, בשעת גם הנפגעת,

החקירה.

הסיעודי(ח), העובר(ת) של בואו(ה) לפני תתחיל לא המתלוננת חקירת ח,
הדרושות פעולות ביצוע תעכב לא הסיעודי(ת) העובד(ת) הזמנת אולם

העבריין. איתור לשם

רלוונטיות לא שאלות לשאול שלא להקפיד החוקים את תדריך המשטרה ס,
לנחקרח להסביר יש רלוונטיות כלא נראות שהשאלות במידה לחקירה.

לחקירה. אלה שאלות חשובות מדוע
יכנסו ושאליו מעבר תדר שאינו בחדר השלבים בכל תתנהל החקירה י,

בחקירה. ישירות הקשורים האנשים ורק אך



יא*.
שנוכחותם מי אלא נוכחים יהיר לא הזיהוי שבמיםדר תדאג המשסרה יא.

המשתתפים בפני לצורך שלא תיחשף לא המתלוננת וכי לחקירה, דרושה
ייעשה שהזיהוי האפשרות שתיבדק ממליצה הוועדה הזיהוי, .במסדר

חוכוונית, זכוכית או פרגוד מאחרי נמצאת כשהמחלוננת
החקירה לפני עוד  מיד הנפגעת את להעביר. לצורך בהתאם תדאג המשסרה יב.

אליה הסיעודי(ת)(^)ילווה העובד(ת) בביה"ח לטיפול או לבדיקה
בכל החולים. לבית ישירות המקרה(ח)יגיע נסיבות לפי או לביה"ח,

בגפה. הנפגעת תישלח לא מקרה
הנפגעת, בקשת עפ"י רק המשפחה לבני המקרה על פרסים תמסור המשסרה יג.
אלא המשפחה לבני כך על להודיע המשסרה על חובה  כזו בקשה כשיש
וחוסים, קטינים של במקרים בחקירה. לחבל עלולה כזו הודעה כן הסיעודי(ת),אם העו.בד(ת) עם תיאום לאחר למשפחה ההודעה תימסר
הטיפול על והדרכה מידע תיכלול לשוטרים בקורסים הלימודים תכנית יד.
מתאימה הדרכה תינתן כן אונס. קרבן שהיא למתלוננת הנכון והיחס

זה. בנושא שיעסקו ושוטרים לחוקרים מיוחדת
לתפקידי נשים להכשרת במיוחד לדאוג המשסרה בפני ממליצה הוועדה סו.

בנאנסת והטיפול החקירה יעברו למען ולעשות המשטרתי והטיפול החקירה
נשים, לידי

ח בידח* .2
המיון וחדרי בתיהחולים של להיערכות לעשות שיש סבורה הוועדה

האונס, קרבן בנפגעח נכון טיפול לשם הארץ ברחבי
בירושלים, צדק" "שערי בביה"ח הנערך עלהנסיון שמעה הוועדה

של במקרים לטיפול במיוחד מאומן צוות שלו המיון חדר ליד המקיים
לנאנסת. ונפשי גופני סעד ולמתן רפואית לבדיקה אונס,

ובכל בארץ הגדולים במרכזים יקבע הבריאות שמשרד ממליצה הוועדה א,
בסקרי לטפול מרכז יימצא שבו ביתחולים  אפשרי שהדבר מקום

 האונס מקרי כל יופנו אלה מרכזים אל צדק". "שערי דוגמת אונס,
לטיפול במיוחד המאומןן צוות בתורנות, או בעומס התחשבות ללא

של והנפשי הגופני הרפואי, לטיפול ידאג אונס של במקרים
את לה לתת כדי המשסרה עם בקשר זה צווח יעמוד כן הנפגעת.

הסיוע, מלוא
הבריאות משרד זציא  כאלה מרכזים להקים ניחן לא בהם במקומות ב,
הנאנסת בנפגעח, הטיפול דרכי על המיון לחדרי מפורטות הנחיות

שאלות תישאל ולא פרגוד מאחורי לפחות או נפרד, בחדר תתקבל
בחדר הטיפול בקבלת עדיפות תינתן האונס לקרבנות מיותרות,

המיון.

ללא בתיהחולים ע"י יינתנו הרפואית והתעודה הטיפול, הבדיקה, ג,
חשלום,

בקשוז עפ"י ורק ההקדם בכל המשפחה לבני יימסרו המקרה על פרטים ד,
פר5גי למסור חובה ביה"ח על אז כי כזו, בקשה יש אם הנפגעת,

אחרת, תקבע המשסרה אם אלא למשפחה, המקרה
של רצונה ולפי לצורך בהתאם ימשך, סביה"ח הנפגעת שחרור עם ה,

בביחהחולים, המטפלת היחידה ע"י עוקב סיפול תוך אתה, הקשר הנפגעת
הנפגעת, בחירת לפי  הסיעודי(ת) העובד(ח) ע"י או

הנאנסת באשה והמטפלים העוסקים לכל שתינתן ממליצה הוועדה ו,
ורגישות מודעות אצלם ליצור כדי מתאימה, הדרגה החולים בבתי

עליה. שעבר ולזעזוע האשה של למצבה



יב',
בביתהוזוליס הגורמיר כל יפעלו שעלפיהן קבע הנחיות לגבש יש ז.
טיפול בקבלת הנאנסת האשה של האינטרס את להבטיח מגמה מתוך

הנגרמת אינוחוח כל האפשר ככל להקטין לצורך, בהתאם ונפשי רפואי
הדרושות הראיות אח ולהשיג בה, והטיפול תלונתה הגשת אגב לאשה

משפטי, לדיון
מידע תיכלול לרפואה בבתיהספר הלימודים שתכנית ממליצה הוועדה ח,

תינתן כן אונס. במקרי הדרושים והטיפול הבדיקות על והדרכה
החוקיים, בבתי זה בנושא שיעסקו לרופאים כזו הדרכה

.3

רשימת תימצא משטרה תחנת שבכל ידאג והרווחה העבודה משרד
ייקבעו והתורנויות, הסיעוד, שירות הסיעוד. עובדי של התורניות

מתנדבים. ארגונים עך בתיאום
שיוזמן אחרי למקומ יגיע התורן(ית)(ת) הםיעודי(ת) העובד(ת) ב.

למשטרה. המגיעה אונס על תלונה של מקרה בכל המשטרה ע"י
אל או המשטרה תחנת אל שהוזעק(ה) לאחר הסיעודי(ת), העובד(ת) ג,
בה הטיפול של השונים בשלבים הנפגעת את לווה י החולים,(ח) בית

י חוסה, או קטינה היא האונס קרבן כאשר בסיוע(ה). אםרצונה
מקרה, בכל הנפגעת אל הסיעודי(ת) העובד(ת) יתלווה (ת)

לאחר גם הנפגעת עם בקשר לעמוד (ת)ימשיך הסיעודי(ח) העובד(ת) ד.
לצורך. בהתאם מביתהחולים, שחרורה

האחרים והמתנדבים הפסיכולוגים, הסוציאליים, שהעובדים לדאוג יש ה.
לכך. מיוחדת הכשרה יקבלו זה בנושא שיעסקו
נשים, ע"י האפשר ככל תינתן הסיעודית העזרה ר.

אלה למטרות שהוקמו השונים הגופים באמצעות והרווחה העבודה משרד ז0
הציבור לידיעת יביא  הארץ ברחבי סניפים לו שיש ש.י.ל., כגון

ועל אונס, של במקרים לטפל המוכנים השונים הגופים על מידע
כתובותיהם.

שהגיע מידע על לשמור יתחייבו אחרים ומתנדבים סיעוד עובדי חסוי,ח0 כמידע תפקידם, מילוי תוך לידיעתם
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הגדרת לרבות המשפסיות, הסוגיות כי. חלק
והעונש המשפס הליכי העבירה,

ביה"מ דלתות נעילת .1
אם אלא סגורות, בדלתיים כולו יתנהל מין ובעבירות אונס בענין משפט

בקשחו(ה), עפ"י או הנפגע(ת) בהסכמת אחרת המ"ש נ. החליס

הנפגע(ת) שם פרסום איסור .2
כן אם אלא הנפגע(ח) של מזהים ופרסים שם פרסום לאסור יש א,

פתוחות, בדלתיים המשפס לניהול הנפגע(ת) ביקש(ה) או הסכים(ה)
בפני המשפס, סיום עם שמו(ה) לפירסום הסכמתו(ה) שנתן(ה) או

המשפס, בית

של מזהים ופרסים שם בלי פסקהדין פרסום להתיר רשאי ביהמ"ש ב.
הנפגע(ח).

מוקדמת ערות גביית .3
. תשכ"ה הפלילי, הדין סדר לחוק 111א סעיף תיקון על ממליצה יועדה
גביית מאפשר (הסעיף אחרות. מין ועבירות אונס גם שיכלול באופן ,1965

מסויימות). בעבירות לאלתר עדות

האונס של העבירה הגדרת .4
תלויה אינה הנפגע(ת) מבחינת העבירה חומרת כי דעתה הביעה הוועדה
להוכיח הכרח אין העבירה קביעת ושלצורך המין, לאבר בחדירה דווקא

ממש" חדירה
סיפוק לצורך בגוף מקום לכל הסין אבר הכנסת דין כי קבעה הוועדה

בעילה, כדין דינו מינית תאווה
או העבירה בהגדרת כדין" "שלא הסלים אח להשאיר אם בשאלה דנה הוועדה

גירםאוח, שחי וקיבלה למחקן,
:(345 (סעיף היום החוק נוסח

עליה באיימו או בכוח שימוש תוך רצונה נגד כדין, שלא אשה, "הבועל
את המונע במצב או הכרה בחוסר כשהיא או קשה, גוף בחבלת או במוות

דינו..,", התנגדותה,

או בכוח שימוש תוך רצונה נגד ן, כדי שלא אשה הבועל
בחוסר כשהיא או קשה, גוף בחבלת או במוות עליה באיימו

המין אבר את המכניס או התנגדותה, את המונע במצב או הכרה
כאסור, בנסיבות סינית תאווה סיפוק לצורך בגופה מקום לכל

דינו...".
עליה באיימו או בכוח שימוש תוך רצונה נגד אשה הבועל

במצב או הכרה בחוסר כשהיא או קשה, גוף בחבלת או במוות
מקום לכל המין אבר את המכניס או התנגדותה, אח המונע

דינו...", כאמור, בנסיבות מינית תאווה סיפוק לצורך בגופה

המוצע: הנוסח

: א' גירסה

ב*: גירסה



ידי.

בכוח מגרנה מעשה של העבירה הגדרת .5
החדרה בכוח, מגרנה מעשה של העבירה להגדרת להוסיף ממליצה הוועדה

זר, גרף

עונשים .6
הבאים: העונשים אח בחוק לקברע ממליצה הררעדה

עולם מאסר  מחמירות בנסיבות לאונס ונסיון אונס א,
ים שנ 16  אונס ב,
שנים 14  סטטוסורי רארנם לאונס נסיון ג,
שנים 14  מחסירות בנסיבות בכוח מגרנה מעשה ד,

(אביה אדם של למרותו הנתונה נערה בעילת ה,
שנים 12 _ החדש) בנוסח 348 (ס* אפוטרופסה) או
שנים 10  בכרח מגרנה מעשה ר,

מיערט דעת

מחמירות בנסיברת לארנס רנסירן ארנס על הערנש מציע: עמאר מ. ח"כ
שנה, 20 יהיה:

סיוע .7
כאשר בלבד המתלוננת של עדותה סמך על להרשיע ניתן כי לקבוע א

השנויה השאלה כאשר העבריין, לזהות נוגעת במחלוקת השנויה השאלה
עדות סמך על להרשיע ניתן העבירה, ביצוע עצם היא במחלוקת

המחזק נוסף בה דבר הראיות בחומר המשפט בית מצב אם רק המתלוננת
גירםתה, את

גירסאות! שתי ב

בחוק היום הקיימות מההוראות למעט כדי לעיל באמור אין א; גירסה
קטינים, עדות לגבי

ראיות דיני לתיקון לחוק ו11 9 סעיפים (הוראת
, תשט"ו1955 ילדים) (הגנת

תשל"א1971. חדש), (נוסח הואלת לפקודת 55 סעיף והוראת
דרישת את ובמלואה בעינה להשאיר  בילדים מין בעבירות ב; גירסה

הסידע.

העבר חקירת ,8
אחרים, גברים עם המחלרננת של מגעיה ^ל שאלרת תישאלנה לא החקירה במהלך

עלרלה פסילתן כי סבדר הרא אס אלא כאלה שאלרח יתיר לא המשפט בית
בהגנתו, אותו ולקפח לנאשם דין עירות לגררם


