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הישיבה. את פותחת אני , ^^^^^ ;"IZ.I.^1L"4,1<J3I21"3

בעבודת השני לחלק סכום הצעת לפנינו
צריך שבהן הנקודות את רק ^לא במלואם הסעיפים את העתקנו >א ד1לעדה.

להכריע.
לבקר יהיה אפשר כיצד לדון צריכים אנחנו

הועדה. המלצות את מבצעים באמת אם ולעקוב
שקרה מקרה על לכם למפר רוצה אני כרקע

רשפון מחוף בטרמפ נסעה מרמתהשרון שנערה קראתם בוודאי כחודשיים. לפני
אותה. פצע בסכין, עליה איים פרדסים, בין בדרך אותה לקח הנהג ^ לביתה

: מצאה .המשטרה למשטרה נמסרה הידיעה מידיו. להמלט זאת בכל הצליחה ^היא הים, חוף שעל בנגרות ולהסתכל משקפת עם לעמוד היה שלו שההובי האיש, את
ולאנוס. טרמפ אותן לקחת

זאת, בנערה הטיפול היה מה בדקתי
חקר תחילה יקרה. קלא שרצינו מה כל קרה ברמתהשרון. שמינית תלמידת
לא כי אם בענין. לחקור בסמכותו היה שלא הרצליה, במשטרת שוטר אותה
יש אם לא, או בתולה היא אם אותה לשאול השוטר התחייל אונס, כאן היה

נתניה;" למשטרת שייך אלא שלו בתחום לא בכלל שה,ענין אמר זה אחרי חבר. לה
כשהגיעה לשם. סעי לה: אמרו נתניה, למשטרת מכונית עם אותה שלחו לא
כסף. לה היה לא תשלום. ממנה דרשו לבדיקה, אותה ושלחו לנתניה כבר

לה הלוותה ששוטרת מפני כסף לקחת כדי הביתה לחזור היתה צריכה לא היא
התחיל כפוסבא, למשטרת שהגיעה לאחר האחרון, בשלב רק לירות. 50

ות. י לה ך שצרי כפי ול 9 ט'י ה

בפחד שרויה והיא עדות מסרה הנערה
שלה שהעדות מבקשת היא בה. ויפגעו אותה יזהו האיש של ומכריו קרוביו שמא

מזלה זה. בענין בה שיתמוך אחד 'אף נמצא לא אבל סגורות. בדלתיים תנתן
מארגון קדמן מר עם גם שוחחתי האם. עם שוחחתי אינטליגנטית. שהמשפחה
הענין סוציאלי. עובד מיד אליה להצמיד ביקשתי הסוציאליים, ^העובדים בטיפול. המצא

לאחר דווקא הזה הסיפור כל את מספרת אני
האלה והדברים השלבים, כל את אתם ותאמנו המשטרה נציגי עם כאן לישבנו
שתוך דרך תמצא הזאת הועדה כי שחשוב לי נדמה במחלוקת. שננייים לאהיו
דיווח, מהם לבקש השונים, הגורמים את לזמן מעמד לה יהיה חודשים מספר

. נעשה מה וק לבד

; צריך הועדה, מסקנות את שנפרסם אחרי ש"8_ש,טר;^ב1ן,ט12
הגורמים לביצוע. זמנים לוח לקבוע

הביצוע. תהליך על גם לועדה לדווח יצטרכו העזובים
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יתכן וק. אדה ועדה היא הזאת הרעדה J2lJi^".,jJL.JLllIi!,להתקיים תוסיף שהועדה לקבוע שנצטרך
כן. .^חריי בזה ן ו גד ;1בל

מגישה שועדה לאחר הכנסת, תקנון לפי
ובמקרים אלה, מסקנות על דיון שיתקיים לבקש זכות לה יש מסקנותיה

שאנחנו המחרידה המציאות נובח שנשקול, מבקשת אני זאת. מטריים מסוימים
הוא מהפרסומים גדול שחלק ספק לי אין כי אם  האחרונה בתקופה לה עדים

לבקש אם לחשוב עלינו עדויות למסור והנכונות שלנו העבודה בעקבות
הכנסת. במליאת זה בנושא דיון

יועיל לא כללי דיון . 'J1a11£lllAi2,

 עליו שסיפרת האוניס במקרה הטיפול ^^
כמה עד מדגים זה מקרה המשטרה שר לידיעת הדברים את להביא כדאי אולי ^

מיידי טיפול ומצריך חמור המצב

ומגישה מחליטה כנסת ועדת שאם מבין אני
זוהי אבל ביצוע. על לדווח בדבר הנוגע המשרד חייב חודשים 6 תוך מסקנות,

צריך הטיפול שהמשך להיות יכול המסקנות הגשת עם שתתפזר וק אדה ועדה
שלנו האם ועדות לשתי לעבור

איננה במעקב תספל ועדה איזו השאלה 'JM^S^J
אומר: הכנסת בתקנון 85(ד) סעיף רלוונלזית.

הכנסת ראש ליושב בכתב השר יודיע המסקנות, קבלת מיום חודשים ששה תוך
הכנסת", שולחן על תונח השר הודעת המסקנות בעקבות שפעל פעולה כל על

הנושא את שלמדה ועדה שאותה רוצה הייתי J1E5,3JLO21"A.S,
שתקבל היא משמעותיות מאד מסקנות והסיקה

יותר, ללחוץ צריך זו שבנקודה תגיד ואולי חודשים, מספר כעבור דו*ח
הטכניקה על לחשוב צריך טעינו, אחרת בנקודה

את להעביר בהצעה וירשובסק' *יכ חה קדמני iiLL33is"Jl ^
המשטרה שר לידיעת עליו ששמענו המקרה ^

חקרנו לא שהרי וחקרנו, שבדקנו כענין הענין את להעביר שלא מבקש רק י'^נ'
לועדה שנמסר כענין אלא הנערה, אה שחקר השוטר את

שולחן על המלצותיה תניח שהועדה מציע 'IK .lE^2~juS
על הדיווח עבודתה. תסיים וב6ה הכנסת

חוק החוקה, לועדת יהיה  המשטרה וגם המשפטים משרד גם ~ המשרדים פעולת
עבודה עשתה היא הזאת, הועדה של עבודתה תמה בזה הפנים. ולועדת ומשפט
החוקה,חוק שועדת להציע בהמלצות אפשר אולי לסיים צריכה והיא גדולה

הבדיקה, את חודשים. מספר כעבור זה לנושא דעתם יתנו הפנים וועדת ומשפט
האם. ועדות לעשות שצריכות חושב אני פיקוח, מעקב, בקורתן

ולא הועדה בישיבות השתתפת שלא מצטערת אני 'JJJ2^L.,a..£JL,JJ^
כל עם לנו שהיה בפעולה לשיתוף עד היית
זה להסתכל בשבוע, פעם להפגש כדי הועדה בקיום ממשיכים איננו הגורמים.
כדי להתקיים תמשיך שהועדה מציעה אני ניתן, הדבר אם ולהתאנח" זה בעיני

אתם שעבדנו הגורמים כל את להזמין חודשים, מספר כעבור להתכנס שתוכל
אבל תקדימים, שאין נכון זאת. לעשות שאפשר לי נדמה בוצע. מה ולשמוע

. נון לתק מנוגד לא זה
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לא אחד: בתיקון ההצעה HK nVnpD '3^ fj^j^ZlJ££^^J^
לבקש אלא הגורמים כל את לכאן להזמין י" "*"~ "י

בכתב, דיווח מהם
/.'

הועדה תבקש חודשים מספר כעבור וחלמ; ה הנוגעים113.ב~ש,^^~^11נ1.1.1 הגורמים מכל בכתב דיווח ~ ""

. יה ות המלצ וע ביצ על בדבר

השני החלק את לפניכם להביא רוצה אני
מבוא: ובראשיתו הועדה, דו*ח של

הטיפול שינוי לעניין המשותפת הועדה *.^ .15.1177 תשל"ח, כסלו הי ביום הוקמה אונס במקרי

לשנים: עבודתה חילקה הועדה
הסדרים מערכת  אחרות ובמסגרות החולים בבית במשטרה, בבאנסת הטיפול א"

מינהלי; באופן לביצוע הניתנים והטיפולים
והעונש" המשפט הליכי העבירה, הגדרת לרבות המשפטיות, הסוגיות ב,

ששמעה לאחר המלצותיה את וסכמה דנה הועדה
לממשלה המשפטי היועץ בהם: בעקיפין, או ישירות לנושא הקשורים אלה כל

במשטרה החקירות אגף ראש סגן בך, ג. המדינה פרקליט ברק, פרופ"א.
ראש אמסלם, פקד ירושלים במרחב החקירות מחלקת וראש יעקבי ד. תנ*צ
מנהל אמיר, מ, ד*ר העברית האוניברסיטה של לקרימינולוגיה המכון

האגף מנהל , pr'K מ. ד"ר צדק* "שערי בביתחולים באונס לטיפול היחידה
איגוד נציגי הורוביץ, מ. ד"ר והרווחה העבודה במשרד תקון לשרותי
ארגון נציגי נשים*, למען "נשים ארגון נציגי הסוציאליים, העובדים
קפלן, ע. ד*ר הדין עורכי לשכת נציגת לאזרח), יעוץ (שרות שיל

בירושלים. העברית האוניברסיטה של לקרימינולוגיה מהמכון סבא ל ד*ר

,21.2.78 תשל*ח, א" באדר י*ד ביום
^^ הכנסת. שולחן על אותן והניחה המלצותיה של אי פרק הועדה 9סכמה

בדבר. הנוגעים לכל הועברו ההמלצות

הועדה, עבודת של בי חלק סכום להלן
: חלטותיה וה ותיה המלצ

המשפט. בית דלתות נעילת י*1.
אם אלא סגורות, בדלתיים כולו יתנהל מין ובעבירות אונס בענין משפט

בקשתה.* פי על או העבירה קרבן בהסכמת אחרת המשפט בית החליט

האונס. קרבן שם פרסום איסור  2*
הסכימה כן אם אלא העבירה קרבן של מזהים ופרטים שם פרסום לאסור יש א

הסכמתה שנתנה או פתוחות, בדלתיים המשפט לניהול העבירה קרבן בקשה או
המשפט. בית בפני המשפט, סיום עם שמה לפרסום

קרבן של מזהים ופרטים שם בלי פסקהדין פרסום להתיר רשאי המשפט בית ב.
העבירה''

צריך לפיכך קטינים, על גם חל זה סעיף
בקש(בקשה). הסכים(הסכימה), (נפגעת), נפגע לכתוב: העבירה* "קרבן ובמקום לתקן

?*ל ך בתיקון קתקבל ;? n.^y.Q
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י ב 1 אל , ^

מוקדמת. עדות גביית .3" *
תשכי*ה1965, הפלילי, הדין סדר לחוק אי 111 סעיף תיקון על מומלץ

עדות גביית מאפשר הסעיף אחרות. מין ועבירות אונס גם שיכלול באופן
מסוימות)." בעבירות התקבללאלתר 3 סעיף

כמות הסעיף את להביא צריך 4 בסעיף
הוא: הועדה של הסכום התיקון. ואת שהוא

. העבירה הגדרת ,4"
אדם, בגוף מקום לכל המין אבר וחדירת בעילה : "אונס* להגדיר א.

מינית, תאווה סיפוק גוף^זר.לצורר החדרת בכוח*, מגונה 'מעשה העבירה להגדרת להוסיף ב. ^1
/ החוק, מנוסח כדין' 'שלא המילים מחיקת על להמליץ (1) גירסאות: שתי זה.'ג, תיקון על להמל'זץ לא (2)

החוקה, ועדת של התיקון לאחר היום, הסעיף
את להשאיר אם השאלה נשאלת וכוי. רצונה נגד כדין, שלא הבועל על מדבר

אשתו הבועל בעל אם להוכיח קשה בנורמה. קשור והדבר כדין', י*שלא המיילים
עלתה כדין. שלא ענין בכלל פה יש ואם כדין, שלא זאת עשה אונס של בדרך

רקובר מפרופ. ששמענו ומה ההלכה, במבחן עומדת זו נורמה כיצד שאלה
ולכאן. לכאן השתמע

זאת בעילה ההלכה שמבחנית נניח אפילו
אבל שתיםעשרה, בת ילדה לשאת מותר הכרחי. איננו שמותר מה הרי מותרת^

לנשואים. גיל וקבעו , מוכרחים לא

ירא באמת שהוא שאדם כזאת היא המציאות
כאשר הפלילי, בחוק פתח להשאיר לנו למה באשתו. מתעלל איננו שמים
ובפרס אונסים, בהן, מתעללים מוכות, נשים אלימות, הרבה כך כל יש

יכולים האלה המעשיים שכל לומר פתח לתת למה בנפרד. שחי זו על גם חל כדין.שזה גם שיש משמע כדין שלא אומרים אם כי כדין? ות יי לה ^
כנסת חברי מספר של פרטית חוק הצעת יש

תמלין זו שועדה מציעה הייתי כדין'. 'שלא המלים את למחוק המציעים
מתנגדים. הועדה הברי אם אלא אותן, למדווק

יש בעיני אבל המגמה, את מבינה ז^ני 2"11"_ש1ב11בי!.^
לחדור יכולים ואיננו גבולות לו שיש תחום
בעל של המין היי מוצדקים. לא מאד למעשים פתח להיות עלול גם זה לתוכו.

אי כל על להגיד עלולה אשה ובינה. שבינו מאד אינטימי תחום הם ואשה  דעות חילוקי או הסכמה

הם הראיות דייני יחד, חיים הם אם ה1"נ11_^^)">א^!111.
מאד. מסובכים
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שמים. יראת בהן שיש משפחות הזכרת 7._ח,שמךןקטך;,
אני שמים, יראת בהן שאין משפחות לגבי

הלכתית, מבחינה מדברת לא אני מסובך. הוא הענין פתח. להשא'יר רוצה לא
אבל זכות. לו יש ולדעתו ואשה, בעל בין הסכם יש הלכתית מבחינה כי
רוצה ואני אנושית לנקודה מתייחסת אני זאת, לנקודה מתייחסת לא אני

. פתח נוע לס
שהוא, כמות הסעיף את שנשאיר מציעה אני
נדבר לדיון, ההצעה כשתעלה החוק. את לשנות הצעה שיש אומרת כשאת בפרט

0 עליה

שתבע בענין דנים שאנחנו שבשעה מציע אני ל!.8_כה_1א_:_
לתרום היינו צריכים וכולנו ^הסדר, זו, סבוכה לסוגיה אגב בדרך נכנס שלא להסדרתו,

ההלכתית ההכרעה את יודע אינני עדיין
רוצה הייתי לא אבל משפחה. בחיי גם אסור שאונס לומר נוטה אני הברורה

אגב. בדרך זו לסוגיה להכנס

של יחס לגבי מפורש סעיף על דובר תחילה 1;י__: אלו ש^ ר, י*. ו י n
המלים את למחוק ההצעה אשתו. אל גבר .

לא התייחסות בלי נשאר הסעיף למשפחה, ות איהת"חס יוצרת כדין" י*?זלא
המלים את מוחקים אנחנו אם אבל משפחה, בתוך ליחסים לשלילה ולא לחיוב
המשפט. לבית שבאים במקרים להיות שיכולה ההגנה את משמיטים אנחנו האלה,

שאין פסק והוא העליון, המשפט בית לפני מקרה היה כאלה. מקרים והיו
את לחלוטין למחוק היה אפשר זו פסיקה פי על בעלה, בידי שבויה אשה

אורחא. אגב יתה ה ענין באותו שהפסיקה אלא כדין*, *שלא המלים
איננו כדין* "שלא המילים את מוחקים אם
ממי מונעים רק אנחנו אליהם. מתיימסים איננו משפחה, בחיי כלל מתערבים

היה מותר ולכן אשתי היא הטיעון: את אכזריות מעשה על למשפט שמובא
האלה. הדברים כל בה לעשות 9לי אני וגם ידועה, זה בענין n'w'b^ n 'niDy 'l^SHKlll^jJk

אני אבל הפרטית. החוק הצעת על חתמתי
אחד פה מסקנותיה את תגיש שהועדה עצומה חשיבות מייחס

שלך. אחת הסתייגות כבר יש : ני ו אל . ש וי*ר י ה

אם טכניתי'משפטית. יותר הסתייגות זאת י; ק בס ו רש יי ו מ.
אפילו אני אחד, פה למסקנות להגיע אפשר

הזאת. ההסתייגות הסרת לשקול מוכן

ההסתייגות את להסיר מוכנה אינני אני אבל : Ill!LiL"a.^""lJLl^
. שלי



י  ■■ 'י4'

7 משותפת ועדה
.!1ו3ס במקר*" הט'יפול לשינויי

6.6.76

אבל הבעיה, התעוררה עדה שבו לכתוב י=יפשר ,IlEifll21IJL.,*.S
שהענין בידיעה לדיון נכנסה לא הרעדה ~" י ""

חוק. הצעת במסגרת יידון ממילא

יציעו,  חוק הצעת להציע שמעונינים החברים  I2,£n1lSS"jL"E'
. בה ן ו ד נ , ן ו י ד ל א ב ו ת עה צ ה ה ר אש כ " !

כדין', *שלא המלים מחיקת בעד אני גם IJiLSZ^M'לציין צריכה הועדה זאת. לעשות צריכה הזאת שהועדה חושב אני""לא ■אבל
מסכמת לא שהיא לכתוב צורך איין סכמה. ולא בו דנה שהועדה נושא שזהו

חוק. עת הצ שיש משום

ציבוריים מטעמים גירסאות. שתי נשאיר ח.111כ_ש_^^^ל.1111
? הצעתי. על לוותר ו'^ כ י ני נ אי 9
ו התקבל, 4 סעיף

עונשים. .5"
הבאים: העונשים את בחוק לקבוע להמליץ

עולם מאסר  מחמירות בנסיבות לאונס ונסיון אונס א
שבים 16  אונס ב
שנים 14 ~ סטטוטור' ואונס לאונס נס'זין 03
שנים 14  מחמירות בנסיבות בכח מגונה מעשה ד
שנים 10 ~ בכוז מגונה מעשה ה.

אדם(אביה של למרותו הנתונה נערה בעילת ו,
שנים*" 10  החדש) בנוסח (סי348 אפוטררפסה או

רצח על עולם. מאסר של מעונש מסתייג אבי 8£""2ט^
מחמירות בנסיבות אונס גם עולם, מאסר יש

מאסר, שנות 20 יהיה שהעונש מציע אדם, חיי נטילת כרצח, אינו
הוא עולם מאסר כי בשם, רק הוא ההבדל ll^J.l^,">JlL"^"JL"LIi! ^^

 שנה לעשרים מאסר  ^
רוצה אני עולם. מאסר לכתוב מציע אני ^^,">11כש.2בס^:
מחמירות בנסיבות אונס שבעיני להדגיש

מסוימות. בנסיבות להצדיק גם אפשר רצח אדם, חיי נ9ילת כמו רצח, כמו הוא
להצדיק" אפשר אי מחמירות בנסיבות א1נס

יותר הרבה וי בסעיף שהעבירה לי נדמה ש,ט,ך,ןך,ק,טן,; .lf,,<g

הצדקה ואין הי, בסעיף מהעבירה חמורה
מאד, חמור מעשה זהו בת, בועל אפוטרופוס או אב אם שווה. יהיה שהעונש

i .21 עד 17 בגיל נערה על מדובר וי בסעיף ה111ב_ש.^^_1^ל1ב1:
הבועל אפוטרופוס או אב על העונש כה ע^

מאסר, שנות לעשר העונש את מעלים אנחנו שנים, 5 היה בד'סותו שנתונה נערה

שנים, ל14 העונש את להעלות מציעה אני ISJlZiaS^~juS
שאינן בנערות פגיעה יש חמורים, מקרים יש

אינטלקטואלית, מבחינה מפותחות
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בהסכמתה, נעשה המעשה אם גם היא העבירה JllJJ2iL.*"2_"llllJ3
אין בלבד.. בקטינות המדובר אין כי אך """"

נפשית. אלימות אלא אלימות כאן

סעיף הבא:. בתיקון עונשים., 5 סע'יף לקבל lDj?jXiI!™הסעיפים סימון מאסר. שנית 12 יהיה בו והעונש הי סעיף לפני" יבוא וי*
בהתאם, יתוקן

סבא מדייר רגם הרררביץ מדייר פה שמעבר
לציין כדאי אם דעתכם לשמוע מבקשת אני מדי, המורה העונשים מערכת שכל

בארץ. הקיימת העונשים למערכת בהתייחסות היא בעונש שההחמרה

0 צורר. אין  atLSZ"^.^,

הערה. נוסיף לא מוסכם, זה אם  llliil~jJZl_lI,i3

סירע. .6"
 ועדה ה רוב דעת (א)

כאשר בלבד המתלוננת של עדותה סמך על להרשיע ניתן כי לקבוע א.
השנויה השאלה כאשר העבריין, לזהות נוגעת במחלוקת השנריה השאלה

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

גירסתה. את המחזק נוסף מה דבר הראיות בחומר המשפט בית מצא
לגבי בחוק היום הקיימות מההוראות למעט כדי לעיל באמור אין ב.

. נים קטי ות עד
ילדים) (הגנת ראיות דיני ל;יקרן לחוק ו11 9 סעיפים (הוראות

חדש), (נוסח הראיות לפקודת 55 סעיף והוראת תשטייו1955,
תשל"א1971).

רירשובסקי) מ. (חה"כ מיעוט דעת (ב)
הסטיוע." דרישת את ובמלואה בעינה להשאיר ~ בילדים מין בעבירות

וירשובסקי. כ חה של בהסתייגות תומך אבי ^^_£מ^בי
מצטרפת. אני גם :1 0£"שטב1ב:£ט

.6 לסעיף גירסאות שתי נכתוב כך, אם ה,11,1ב"ש"4_א^1"נ2

גירסארת" בשתי נוסח י היןלןבל, ^^. ?^לף

העבר. חק'ירת .7*
גברים עם המתלוננת של מגעיה על שאלות תשאלנה לא החקידה במהלך

פסילתן כי סביר הוא אם אלא כאלה שאלות יהיר לא המשפט בית אחרים.
בהגנתו*. אותו רלקפח לנשאם דין עירות לגרום עלולה
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עמאר מ,

שאלות יתיר המשפט בית לכתוב: מציע <^בי £^^"1ט,אב1
עלולה פסילתן בי סבור הוא אם באלה י

" דין עיוות לגרום
הצעות היו זמן, הרבה זה לנושא הקדשנו ב,י; ו אל ^ ש הי'ו'ין

שאתה הנוסח את נקבל אם והשוואות, שונות "~

הגנת למען שזה להגיד יובל הנאשם של הדין עורך מקרה בכל במעט מציע,
שאלות שואלים שאין היא שהנורמה קטגורית לקבוע רוצים אנחנו הנאשם,

 אלה כ

זה. בענין להסתייג לא לך מציעה אני
אסתייג, לא בהצעתי, תומך לא אחד אף אם 'JlLSIL^jk.^

12,£:HLZ..JJIJ2 ה.111ב2..^^_אל1_נ1:

האלה? לדברים מבוא להוסיף רצוי האם
חומרת את הכנסת לחברי להסביר כדי בלליים דברים כמה להוסיף אפשר

על הועדה של המסקנות את להניח אפשר צורך. בזה שאין סבורה אני העביז.
שבו הראשון החלק את הכנסת, חברי לנוחות אליהן, ולצרף הכנסת שולחן

ספרות. ותר י רבה ה יש

שוב תיפגש הועדה אם לסכם צריכים אנחנו
ההמלצות, ביצוע על דיווח לקבל כדי

הטיפול שינוי לענין המשותפת שהועדה 2^111.3
מהגורמים דיווח לקבל כדי הכנסת של ההורף מושב בראשית תתכנס אונס במקרי

הועדה. המלצות מתבצעות כיצד השונים

כדי התקשורת כלי את להזמין מצעה אני שטרןקטן,; ש..
לדברים. פרסום לתת ^

שולחן על הבא בשבוע המסקנות יונחו באשר , י111ב^1"..אל111.*
לעתונות. יעבור החומר כל הכנסת,

, נעולה בה ישי ה . תודה

.13.35 בשעה ננעלה הישיבה
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