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$DN2$הסניגורית $DN2$הציבורית,
ניגורית
שאיפתו הטבעית של האדם

1$1ST$חמ $1ST$מח־ לחופש ,ואיננה מלמדת על מסוכנותכלשהי.
שיושב במאסר שש שנים נמלט
כזאת או אחרת?
ליברליות שבהן הבריחה כלל אינה בג־
$TS1$בגדר$TS1$
מדינות
לון השירותים של בית הרין הרבני״
$2
שנית ,מרוע להניח תמיד שהנשים מעו־
$TS1$מעוניינות$TS1$
הבעלים סרבני הגט? הנחה
$DN2$מעוניינות $DN2$במאסרם של
ניינות
לאיוולת :אותה מדינה שנ־
$TS1$שנתנה$TS1$
כראי לשים לב
פלילית ,כל עור לא נעברובמהלכה
דר
(מאת יאיר אטינגר ויניבקובוביץ',
$DN2$בגדר $DN2$עבירה
בהסכמתו של בן זוג
$DN2$שנתנה $DN2$תוקף מלא לצורך
תנה
עבירות אחרות כגוןאלימות או פגיעה ברכוש.
זו מזכירה לי את ההתיימרות השכיחה של הפ־
$TS1$הפרקליטות$TS1$
״הארץ״,
לדיני
גילוי נאות :אינני מומחה
.) 3.7
$TS1$סרבני $TS1$לגירושים ,ממשיכה לתת תוקף מלאלרצונו רקליטות
$DN2$הפרקליטות$DN2$
שהשיטה של מאסר סר־
המקרה הזה מוכיח
משפחה .אך אני יורע משהו על שלילת חירותו
לייצג את עמדתם של קורבנות עבי־
$TS1$עבירה$TS1$
$DN2$עבירה$DN2$ובני משפחותיהם.לאחרונה ביקשוסניגוריו
רה
בני
של ארם במאסר .אין מחלוקת על כך שסירוב
$DN2$סרבני $DN2$גט לא תמיר משיגה את מטרתה .ער מתי שלאלהתגרש ,אךמפעילה נגרו את מלוא
כוחה תוך השלכתו למאסר על מנת שיסכים
תמשיך מדינת ישראללכלוא את כהן בן ה40 -
לחפותו,לבצע בדיקה
לרעייתו מסב לה נזק מש־
$TS1$משמעותי$TS1$.
של ארם לתת גט
של מורשע ברצח הטוען
גנטית שבכוחה לשפוך אור על הפרשה .הפ־
$TS1$הפרקליטות$TS1$
ערשימלאולו  50עדגיל הפנסיה? ער מותו? להתגרש .האם לא הגיוני יותר לשנות את חו־
$TS1$חוקי$TS1$
י $DN2$.אך האם היינו מקבלים גם איום בעונש
מעותי.
קי
$DN2$הפרקליטות $DN2$מיהרה להתנגד בטענה שבירור הפ־
$TS1$הפרשה$TS1$
$DN2$חוקי $DN2$הנישואים והגירושים כך שהאשה לא תהיה רקליטות
מוות כרי לכפותעליו לתת גט? וראי שלא .לכאורה ניתןלטעון שהסרבןיכול להשתחרר
רשה
בכל רגע אם יסכים לתת גט .אך מה אם הוא תלויה בשרירותלבו של הגבר? חוק מפגר אחד
במקרה הנוכחי חרגה המרינה מפרופורציה.
$DN2$הפרשה $DN2$מחדש יפגעבאלמנה .אך מששמעה על
עומר בסירובו בשלחולשה נפשיתכלשהי? האין
על־פיהיריעה ,סרבן הגט יושב במאסר כבר
לא מתקנים באמצעות חוק מפגר אחה
כךהאלמנה ,הודיעה כי היא דווקאמעוניינת
לפני סיום ,ברצונילהתייחסלטענה אפ־
$TS1$אפשרית$TS1$
ילדיו הגבלת זמןלמאסר?
שש שנים .אינו מקבל ביקורים של שני
בחקר האמתולא במאסר של מי שהואאולי חף
אם נפנהלמודלהמקובל של האמנה החב־
$TS1$החברתית$TS1$
מפשע .החיים הם מורכבים מכדי שניתן יהיה
מתחשבת במסו־
$TS1$במסורבות$TS1$
$DN2$אפשרית $DN2$שלפיה עמדתי איננה
שרית
בששת הימיםשלפני בריחתו.
ואפילו שבת רעב
$DN2$במסורבות $DN2$הגט :ראשית ,אין ספק ששינוי החוק כך להניח תשובות פשוטות לכלהשאלות .המאסר
רבות
האם מתקבל על הרעת שבני־ארם המ־
$TS1$המתאגרים$TS1$
רתית
$DN2$החברתית$DN2$
חוששני שהפגנוכלפיו יחס קשה מזה שאנו מפ־
$TS1$מפגינים$TS1$
שנשתמש
הוא עונש קשה מכדי שיהיה מוצדק
שהאשה לא תהיה תלויה בשרירות לבו של
$DN2$המתאגרים $DN2$לחברה מסכימים לאפשרות שחירותם
תאגרים
אלימים.לפי הידי־
$TS1$הידיעה$TS1$,
גינים
ים$DN2$אפילוכלפי פושעים
בו
יועיל לה הרבה יותרמשליחתו למא־
$TS1$למאסר$TS1$.
באווילות וברשעות.
 $DN2״המשטרה נערכת לאפשרות שכהן ינסה תישלל למשך שנים ארוכות של מאסר בתנאים הבעל
עה,
$DN2$למאסר $DN2$.המאסר לא תמיר משיג את מטרתו ,וכפי
סר.
המאסר במדינתישראל ,כפי
הכשרת הק־
$TS1$הקרקע$TS1$
האין זו
מחפירים(כזהו
לפגוע באשתולשעבר״
פרופ־ סננ׳רו הוא ראש החטיבה למשפטפלילי
שניתןללמודמהיריעה ,המאסר אף גורם לכך ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי למשפטולעסקים
שאפשר ללמוד מהדו״חות השנתיים של הס־
$TS1$הסניגורית$TS1$
לפגיעה פיזיתבנמלט? הבריחהכשלעצמה
רקע
$DN2$
יש

לא

רק

בשל

המפורסמים גם באינטרנט)

פשע חמור,

אלא

גם

בשל

שהבעל לאיכוללעבור ולשלם

מזונות ,ומה

סרבנות

הועילו

חכמים

בתקנתם?

