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אנס לאור יצחקמונחי החיפוש הבאים מסומנים:   talila  

אז מי הנאשמ(/ת) כאן, תזכירו לי?

מועתק מלה במלה מאתר 'הארץ':

 שהורשע באונס18שישה חודשי עבודות שירות לבן 

צבי הראלמאת 

; השופטים:13.5 והמתלוננת בת 15הנאשם ביצע המיוחס לו כשהיה בן 
הסיבה להקלה בעונש - נסיבות חיים קשות של הנאשם

בית המשפט המחוזי בתל-אביב גזר היום (ראשון) שישה חודשי עבודות שירות
, שהורשע באונס ומעשה סדום בידידתו. הנאשם ביצע את18על נער בן 

. מכתב האישום עולה כי13.5 והמתלוננת היתה בת 15המיוחס לו כשהיה בן 
.ערפול חושיםוהיתה במצב של שתתה לשוכרה בעת האונס המתלוננת 

השופטים נימקו את ההקלה בעונש בגילו הצעיר של הנאשם, ובנסיבות חייו
הקשות שמנעו ממנו מסגרת נורמטיווית והעדר יד מחנכת ומכוונת וכן משום

.שהנערה אינה תמה לגמרי

 תגובות33 | ציטוטים במדור 19:45 2004 בספטמבר 5פורסם ב 

התגובות מתפרסמות על דעת ובאחריות כותביהן בלבד.

PM 9:32:40 9/5/2004יוסף  בתאריך 

אם הוא היה נער פלסטיני קשה יום

שהושפל במחסומים,שבני משפחתו נרצחו על ידי הצבא,ואת זעמו הוא היה מביא לידי ביטוי
בהנחת מטען בסמוך למועדון שאותה נערה היתה מבקרת בו לעיתים,ואותה נערה היתה אולי
נהרגת אולי רק נפצעת ואותו נער פלסטיני קשה יום שהושפל במחסומים היה נתפס ונאשם

ומורשע בגין המעשה - האם את או גדעון לוי או עמירה הס או כל מטורללי השמאל למיניהם
שאומנם מזדעזעים מהפשע שבוצע באוסטיה אבל גם מבינים,בהחלט מבינים את הזעם

הצצני,האם אתם לא הייתם מבינים קצת לליבו של אותו פלשתיני קשה יום שהושפל במחסומים
?

מה ההבדל אני תוהה ? מדוע כשזה מגיע לסכסוך עם הפלשתינים אתם נוטים להבין לעיתים את

talila
"בואי, בואי איתי. הקיץ / לא ישוב לעולם. האדמה / מתחילה לנסוע" (אבידן, "ניסויים

בהיסטריה")
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מעוללי הפשעים ?

PM 10:01:22 9/5/2004  בתאריך [אתר]ישי פרסול  

שמרנות

אין לי מושג מי הם השופטים והאם מדובר בנשים או גברים, זה גם לא משנה, הערותיהם -
בעיקר זו המצוינת אחרונה - מעידה על שמרנות שאי אפשר להיפטר ממנה. זה לא חשוב כמה

האנשים הללו משכילים, מנוסים ומוכשרים - אם הם שמרנים הם ימשיכו להעדיף סוג מסוים של
אנשים על פני אחרים. אני לא חושב שזה משפיע באופן משמעותי על הפסיקות שלהם (מדובר

באנשי מקצוע הפועלים בסך הכל בגבולות מגרש מאד ברורים), אבל הערות כמו זו המצוינת כאן
מוצאות את מקומן פעמים רבות מדי בפסקי הדין.

PM 10:41:57 9/5/2004מישהי  בתאריך 

יוסף

פיספסת את הפואנטה.
הנה רמז: *חפש את המילים המודגשות*

PM 10:46:16 9/5/2004אילן  בתאריך 

עונש עונש תרדוף?

http://www.haayal.co.il/story_2061
מאמר של אילן שריף (לא אני).

PM 10:47:19 9/5/2004דרור  בתאריך 

עקרונית

עקרונית- אונס הוא אונס הוא אונס

PM 11:25:14 9/5/2004שי  בתאריך 

יוסף תבין

כאן לא מדובר בערבי אלא בסתם פרענק או רוסי.

PM 11:37:45 9/5/2004עזי  בתאריך 

לא מפתיע ולא חדש, אך כל פעם מרגיז מחדש

שום דבר לא מפתיע כאן ושום דבר גם לא חדש. זוהי הגישה האטומה והמטופשת של
בית-המשפט לאונס (ולא רק).

הבעיה היא לא במקרה המסויים הזה דווקא. הבעיה היא במסר שאותו מביע ומפיץ בית המשפט,
מסר שיש לו אימפקט חינוכי: שבנסיבות מסויימות אם אתה אונס אז זה פחות נורא; שאם אתה

אונס מישהי הידועה כזנזונת אז זה לא בדיוק אונס; שאם אתה צעיר אתה פחות אחראי
למעשיך. שלושה מסרים מטומטמים, שגויים בעליל, המעדנים את המעשה המבחיל.

זו הבעיה, בעצם, ולא ברמת הענישה. הענישה, כמו שנרמז כאן, מהווה בעיקר ביטוי לנקמה
חברתית ואין לה כמעט דבר עם מניעה.

אגב, טלי, אם יורשה לי להעיר: העתקת טקסט מוגן בזכויות יוצרים הינה עבירה על החוק. עדיף
היה לו היית מביאה קישור.

AM 1:20:07 9/6/2004  בתאריך [אתר]טלי  

לעזי, רק על הנקודה האחרונה

אם הייתי מעתיקה את הטקסט הזה בלי לציין מאיפה ובלי לתת קרדיט לכתב, זה היה לא בסדר.
ייתכן - אני לא יודעת - שאת(/ה?) צודק/ת וגם כך זו עבירה על החוק, אבל מכיוון ששמו של
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מחבר הטקסט המרשים הזה מצויין כאן אדום על גבי לבן, אני לא מרגישה שחטאתי חטא בל
יכופר.

AM 4:43:43 9/6/2004צפריר  בתאריך 

מקור ראשון

טלי, את מצטטת כאן ידיעה של עיתונאי שכנראה קרא את פסק הדין (או לפחות את עיקריו),
ומהתמצית הקצרה שהוא מביא את בוחרת להדגיש מה שנוח לך.

אם זה באמת מעניין אותך את יכולה לבדוק האם פסק הדין המלא או אולי אף פרוטוקול המשפט
המלא זמינים מאתר בתי המשפט.

נראה שהחיפוש לא ממש מתפקד כרגע, אבל את יכולה להתחיל מ:
http://www.court.gov.il/

AM 9:14:47 9/6/2004עזי  בתאריך 

לגבי הזכויות

טלי - ברור שזה לא "חטא בל יכופר". בכלל, אם זה היה תלוי בי הייתי מגמיש הרבה מאד דברים
בחוק הענתיק הזה...

אבל ה"פתרון" שלך, למרות שהוא אלגנטי ומכבד את בעל הזכויות, לא עומד בדרישות החוק
היבש, אם נתייחס להיבט המשפטי כשלעצמו. רק לידיעתך.

AM 9:42:28 9/6/2004  בתאריך [אתר]טלי  

צפריר

highlightsכן, זה ברור שהוא בחר את ה- 
מפסק הדין, ומבחינתי די בהם, אבל תודה על הלינק

[אגב אני לא הצלחתי לראות את הפס"ד, תעודת הזהות שלי לא הייתה מספיק טובה בשבילם...
(:

עזי:
עכשיו זה כבר רק מסקרנות - האם אתה בטוח שזה רלבנטי גם למקרה של ציטוט מפורש? הרי

בכל מקום ובכל הזדמנות מותר לצטט מקורות אם נאמר במפורש שזה ציטוט ואם ניתן מראה
המקום (כלומר קרדיט) המלא.

AM 10:39:07 9/6/2004עזי  בתאריך 

ציטוט ועבירה

אני לא משפטן אבל אני אגיד לך מה שאני יודע: אכן, מותר לצטט, ואם הציטוט נעשה בכוונה
הוגנת, בקרדיט מלא, באורך סביר, וללא מטרות רווח - הוא גם לא מהווה ממש עבירה. עם זאת
- כדי שלא להסתבך עם טענות והאשמות (ומבחינתי האישית - כדי לתת כבוד ומעמד מלאים יותר

לבעל הזכויות), אני חושב שעדיף לתת קישור לדף אינטרנטי במקום להעתיק אותו.

AM 10:57:46 9/6/2004  בתאריך [אתר]טלי לרנר  

תגובות.....

קודם כל - ליוסף בנוגע לילד הערבי קשה היום

אני מבינה את הילד הערבי המסכן והמושפל לא פחות ולא יותר ממה שאני מבינה את הנער הזה
שחונך למצב שהוא נמצא בו היום - אבל שניהם - ראויים לעונש חמור ולמיצוי הדין

(וזה שאני לא חושבת שצריך להרוג את כל השכונה שלו - אני חושבת ככה בדיוק גם לגבי הילד

talila - לי תזכירו, כאן) ת(/הנאשמ מי אז ? http://209.85.129.132/search?q=cache:jWdI2sLAAH...

3 of 7 02/18/2010 07:33 PM



שאנס)

דבר שני - אני כן קראתי את פסק וגזר הדין המלא - לצערי מטעמי חסיון אסור להביא אותם כאן -
והשופטים בפירוש התייחסו לדברים שאינם ראויים להתייחסות - מידת שיכרותה של הנערה בעת

ביצוע האונס ותמימותה או חוסר תמימותה

ואני לא מתפלאת, בית המשפט הישראלי ואפילו השופטות הפמיניסטיות ביותר שבן (שהן כנראה
אינן פמיניסטיות כלל וכלל) מקלות בעונשים של עברייני מין - הנורמה של הוזלת גוף האישה

והתייחסות מקלה לאלימות מינית - היא מהחמורות שבבעיות מערכת המשפט בישראל

אני מזמינה כל מי שרוצה להצטרף למטה המאבק להחמרת הענישה לעברייני מין - יש לנו
עצומה באינטרנט והפגנות מול בתי המשפט ופעילויות שונות

http://users.tapuz.co.il/yoredet/so/
זה הקישור לעצומה - מי שרוצה להצטרף לתפוצה שירשום את האימייל שלו...

AM 11:36:18 9/6/2004  בתאריך [אתר]הסטוריון מצעד המחץ  

ובית המשפט שכח לציין

עונש של מאסר על הבחור המסכן, מלח הארץ החביב, עשוי לפגום בסיכוי שלו לעשות שלוש
שנים צבא, לטרטר ערבים במחסומים, להרוס להם את הבתים ולעמוד מן הצד כשמתנחלים יורים

בכבשים.

PM 12:40:46 9/6/2004דובר צה"ל  בתאריך 

אל תהיה מריר הסטוריון

אז מה אם העיפו אותך מהצבא על סעיף נפשי? קח עוד כדור ותרגע

PM 1:11:13 9/6/2004  בתאריך [אתר]דובר ההסטוריון  

לא רוצה

ואולי, שאתה תיקח את הכדורים שלך.
(בזכות "העפתי מהצבא בסעיף נפשי" אינני נזקק להם)

PM 1:45:28 9/6/2004עומרון  בתאריך 

טלי לרנר

מדוע מידת שכרותה אינה ראויה להתייחסות?

PM 4:08:10 9/6/2004  בתאריך [אתר]טלי  

תודה טלי

בהתחלה התבלבלתי - לא ידעתי אם זה אני או את...
סתם.

ולעומרון - מזתומרת מזתומרת?
מה הקשר בין מידת שכרותה לבין האונס?

מה הקשר בין מידת "תמימותה" או "תומתה" או אורך החצאית שלה וגובה העקבים לבין האונס?
לפי הידיעה נראה שה"נתונים" הנ"ל היו בין הנימוקים להקלה בעונשו של האנס.

לא העליתי את הידיעה הזו לכאן (רק) כדי למחות על העובדה שהעונש על התעללות מינית הוא
 חודשי עבודות שירות אלא (גם) כדי להצביע על הלך המחשבה המעוות הזה, ש"שמרנות" היא6

ממש מילה מעודנת, אפילו מחמיאה בשבילו.

PM 4:31:25 9/6/2004  בתאריך [אתר]הסטוריון מצעד המחץ  
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ולמי שעוד לא הבין

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2972961,00.htmlלקרוא את זה 
על שלל התגובות הנאורות, מה זה נאורות.

PM 4:38:50 9/6/2004עומר  בתאריך 

טלי

הקשר די ברור לטעמי. הנחת היסוד שלך הנה כי היה אונס (כלומר מין בכפיה).
אך בית המשפט נדרש דבר ראשון לשאלה האם היה אונס או לא.

בוא נניח לרגע כי טענת הנער היא שהיא לא אמרה לרגע כי אינה רוצה וטענתה היא כי הייתה
שיכורה. אני לא מכיר את הסיטואציה ולכן אינני מתייחס למקרה הנתון, אך בואי נניח לרגע

שהיא היתה שיכורה ולכן לא התנגדה או היתה מודעת למצבה.
אם הוא היה מודע למצבה וניצל זאת, בבירור זהו אונס. אך מה אם הוא לא היה מודע למצבה

(שיכור גם הוא), האם זה אונס?
העובדה שזה לא היה בהסכמתה אינה מספקת תמיד.

אני חושב שאורך החצאית איננו סוגיה רלוונטית וגם לא רקע מיני קודם. אבל מצב נפשי הוא
בהחלט רלוונטי.

PM 8:12:24 9/6/2004אפרת   בתאריך 

שופטים תמיד מקלים בסוגיות כאלה

חוצפה ממש. עכשיו אישה ששותה אשמה באינוסה. יופי, אז אולי יסגרו את הנשים בבית ויחקקו
חוקים כגון - איסור שתיית אלכוהול ואיסור לבישת חצאית מיני.

מאמר של אורית קמיר שבדיוק קראתי שם היא מתרעמת על כל זה

http://www.e-mago.co.il/e-magazine/rape.html

PM 9:07:52 9/6/2004  בתאריך [אתר]טלי  

תודה לכולם

על הלינקים החשובים.

עומר -
העובדה שזה לא היה בהסכמתה אמורה להספיק.

בשבילי היא מספיקה.

.13עומר, ילדה בת 
?13אתה יודע מה זה מין אנאלי בגיל 

dh 6:13:56 9/7/2004  בתאריך PM

ללא נושא

הנימוקים כולם תקפים.

 - זה נימוק מקל.15היות מבצע העבירה בן 
הרקע ממנו בא - נימוק מקל.

 נערה שגילתה התנגדות, ודאיאנסהעובדה שהנערה היתה בערפול חושים - נימוק מקל. אילו 
העונש היה צריך להיות חמור יותר.

18השאלה אם העונש, בהתחשב בנימוקים אלה, מוצדק, היא אחרת. אבל ברור שאילו היה בן 
או בא מרקע טוב או שאנס למרות התנגדות גלויה - היה מגיע עונש חמור יותר.

dh 6:16:03 9/7/2004  בתאריך PM

טלי לרנר
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מדוע המאבק שלכם הוא להחמרת העונשים המוטלים על עברייני מין, האם העונשים המוטלים
על עבירות אלימות מספקים בעיניכם?

PM 9:21:08 9/7/2004  בתאריך [אתר]טלי  

הפוך

dh.לעניין עירפול החושים, ראה הערתה של אורית קמיר ברשימה שלה. תודה ,

AM 8:13:36 9/8/2004עומרון  בתאריך 

טלי, לצערי זה לא כה פשוט

ראשית, אינני מכיר את הפרטים ולכן לא אתייחס למקרה זה.
. לא הרבה יותר מבוגר מהילדה/נערה.15שנית, הנער היה בן 

שלישית, השאלה אם הנערה היתה במצב בו לא יכלה לתת הסכמה חופשית קשורה לעניין
השכרות. לו הייתה שיכורה לחלוטין ברור כי מדובר באינוס. אך לו לא הייתה שיכורה לחלוטין,

אלא הסכימה למעשה שלא מתוך מחשבה מעמיקה?
סוגיית השכרות היא מהותית ולו כדי לקבל את ההגנה עליה מדברת אורית קמיר.

אי אפשר פשוט למחוק את כל העובדות ולומר היא נערה ולכן לא צריך להתייחס לכלום. זה לא
עובד ככה וזה לא צריך לעבוד ככה.

אני מסכים כי ישנם נושאים לא רלוונטים, אך שכרות היא משהו יותר מרלוונטי. כמו גם גילה.

AM 10:43:36 9/8/2004  בתאריך [אתר]טלי  

עומרון

אל תתבלבל: עניין השכרות צוין (לפחות על פי הידיעה) לא כמידע שעשוי לתמוך באישום אלא
כמידע תומך בהקלת העונש!

אף אחד לא אמר למחוק את העובדות.
אמרנו די להאשמת הקורבן.

AM 11:18:32 9/8/2004עומרון  בתאריך 

לא התבלבלתי

יש כאן שאלה מהותית שאת וכותבים אחרים מעדיפים להתעלם ממנה.
מה הופך אקט מיני לאונס?

החוק מגדיר כי זהו מעשה שנעשה בניגוד להסכמתה של האישה.
האם הילדה הסכימה? שאלה מהותית.

 ומבחינה רגשית בנים15, אבל הוא בן 13בואי נניח שהיא לא הסכימה (ואני יודע שהיא בת 
מתפתחים מאוחר יותר מבנות, אם הם מתפתחים בכלל).

האם הוא ידע שהיא אינה מסכימה?
האם היא אמרה לא? האם היא התנגדה באופן כלשהו? אלה שאלות מהותיות.

האם היא היתה שיכורה? האם הוא יכל לחשוב, כיוון שהיתה שיכורה והוא לא מומחה
לטוקסולוגיה, כי היא מעוניינת?

אני לא חושב שצריך להאשים את הקורבן, אבל לא כל גבר הוא בהכרח מקרבן.
האם ייתכן מצב בו גבר ואישה יקימו יחסי מין, כאשר האישה (בדיעבד לכל הפחות) אינה מעוניינת

ביחסים אלה והם לא ייחשבו אינוס?
האם כוונת הגבר אינה מהותית? האם הבנתו את הסיטואציה אינה מהותית? האם תפיסתו את

התנהגות הנערה אינה מהותית? כל אלה מושפעים משאלת שכרותה.
זה לא אומר שאם היא הייתה שיכורה היא מותרת לכל ואין זה אינוס. השכרות בסך הכל אינה

מהווה הגנה לתוקף, אך היא בהחלט שדה מוקשים אותו יש לחצות בצורה זהירה.
לכן ההתייחסות לשכרות היא לגיטימית. זה שונה מהטלת האשמה על הנערה כפועל יוצא של

השכרות. אני חושב שתיתכנה סיטואציות של חוסר הבנה כתוצאה משכרות.

עומר

PM 11:21:52 6/22/2005אוי אוי אוי  בתאריך 
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אירוניה

אני קוראת את הסיפור הנורא והזוועתי והאטום הזה ופתאום אני קוראת בפינה של העמוד ציטוט
, האנס הנאור.לאור יצחקשל האנס היחיד שזכיתי לפגוש באופן אישי. 

 והכה בחורה שלמדה איתי בכיתה וכשהיא ניסתה פתחה את פיה כולם קפצואנס לאור יצחק
והשפילו אותה והאשימו אותה. הוא מוגן מכל הכיוונים וכל הבחורות שהוא תקף - ניסתמו פיותיהן.

אף אחת לא הגישה תלונה מעולם. ויש המון המון בחורות. אז זה הדבר היחיד שאני יכולה
לעשות עכשיו - אני מקווה שאת תסירי את הציטוט, למרות שזה אינטרנט, ולא חייבים לקחת

אחריות ואני יכולה להיות כל אחת בעולם ואיך תדעו שאני צודקת?

אבל בכל מקרה, תיזהרו. תטילו ספק
זה הכל

PM 8:02:40 6/23/2005  בתאריך [אתר]טלי  

ללא נושא

לא השארת דוא"ל. אשמח אם תכתבי לי ונמשיך לדבר על זה במייל. תודה.

yk 9:13:16 9/10/2005  בתאריך PM

ללא נושא

לאורלבחורה שכתבה על מעלליו של 
אשמח מאוד אם תשתפי אותי בפרטים

מבצעת תחקיר לצורך הגשת תלונה
laor-hotmail.comאנא פני אליי לדוא"ל 

PM 6:38:17 1/29/2006גם אני   בתאריך 

לאור יצחקמכירה את 

האנס הנאור ומחכה שמישהו יגרום לו לשלם את המחיר!

PM 2:24:53 7/15/2009אנונימית  בתאריך 

תגובה לעומרון

התגובות שלך מבהילות בעיני. יש לך איזשהיא בעיה אישית שנוגעת להאשמות בדבר אונס? כך
 יודעת מה המשמעות של מין אנאלי או מין בכלל? תה וזכר את עצמך13זה נשמע. ילדה בת 

באותו הגיל? הבנת את המשמעויות אז? מעבר לעניין הגיל אם היא שיכורה קצת או הרבה ולא
לגמרי מבינה את המשמעות של הסכמה זה אונס!!! יחסי מין בהסמכה זה כשהנוגעים בדבר

מודעים לגמרי למצבם ומסכימים בידיעה מוחלטת!! לא בשם צורה אחרת. לאדם מותר לשכב עם
המון אנשים ולהחליט שעם אחד הוא ל מעוניין. הנסיון הקודם שלו לא רלבנטי למקרה הספציפי.

 לא יכולה להחליט בהבנה13אני מקווה שזה ברור לך. זה היה נשמע שזה לא ממש. ילדה בת 
מלאה שהיא מעוניינת ביחסי מין ובטח לא באנאליים. תוסיף לזה את העובדה שהיא הייתה

שיכורה, גם אם מעט, ותקבל אונס. בדיוק במצב הנתון. אתה מחפש להצדיק פושעים????
תחשוב על המשמעות לפני

.לראש העמוד, או לחזור בארכיוןאפשר למצוא עוד רשימות 

כל הזכויות שמורות לטלי לטוביצקי.
, ומשתמשקונספציה, אוסף אתרים אישיים המבוסס על מערכת ניהול התוכן קונטקסט מבית ברשימותאתר זה מתארח 
 בצורה כלשהי לתכנים המתפרסמיםאיננו אחראי). צוות אתר רשימות ניתוק | כניסה של המערכת (במנגנון הרישום

.לרשימותבאתר זה. לצפייה באתרים אחרים ולמידע נוסף, הכנסו 
SweetHome.co.ilאכסנת רשימות בחסות חברת 
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