
פרטית חוק כהצעת אבנרי אורי ח״כ זאת הציע השבוע — מתאדמות מדינות בכמה הושג כבר זה
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 למרות הנאור. בעולם רבות במדינות $

 רבים, חוגים של והפוריטאניות העין צרות
 סעיפי את מדינות ויותר יותר מבטלות

מי יחסים לגבי עונשים הקובעים החוק
הד בהסכמה מבוגרים בין הנעשים ניים
 הטרוסכסואלים יחסים אינם אלה אם דית,

דו־מיניים. יחסים כלומר —
הב־ לקראת הראשון הצעד נעשה השבוע

1970תשל״א- העונשין, דיני לתיקון חוק
 והפלות) הומוסכסואליים יחסים על האיסור (ביטול

אבנרי אורי ח״ב של פרטית חוק הצעת

יח על האיסור ביטול
הנע הומוסקסואליים סים
בגי בני־אדם על־ידי שים
הטוב. מרצונם רים

 הפלות לביצוע היתר
רפו בהשגחה מלאכותיות

אית.
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ה פקודת של >2(152 סעיף י*

.1936 הפלילי, חוק

 הריון הפסקת האוסר דין כל
בד הנוגעת האשה בהסכמת

 יהא נשים רופא ובהשגחת בר
בטל.

•וסף
 על אלה. מדינות בין ישראל של ללתה

 פרטית חוק הצעת הונחה הכנסת שולחן
 בחוק החלים העונשים את לבטל שמגמתה

 שלפי מיניים יחסים לגבי בישראל הפלילי
הטבע.״ כדרר ״שלא הם המחוקק הגדרת

 החוק להצעת ההסבר בדברי
נאמר:
הפלילי* החוק פקודת של )2(152 סעיף

 השוכב — אדם כל כדלקמן: קובע 1936
 השוכב או הטבע; כדרך שלא אחר אדם עם
 עימו לשכב לזכר המרשה או בהמה; עם
 בפשע יאשם הטבע, כדרך שלא עימד,) (או
מאסר. שנות לעשר צפוי ויהא

 על כיום הצפוי העונש כי איפוא יוצא,
 בגירים, אנשים בין הומוסכסואליים, יחסים

מאסר. שנים עשר הוא בהסכמה, הנעשים
 ההסכמה את בקבעו המנדטורי, המחוקק

עבי את חילק כמבחן, ההסכמה העדר או
ה בקבוצה קבוצות: לשלוש המין רות
 יחסי קיום של העבירות את מנה אחת
 בהסכמת שלא זכר״ ״משכב זה ובכלל מין,

 את לתת יכול הקרבן שאין או הקרבן,
 נכללו השנייה בקבוצה לעשייתן. הסכמתו

 אדם בני בין הנעשים מיני מגע של סוגים
וב הסכמה. מתוך גם הטבע, כדרך שלא

 מעשים על העבירות נמנו השלישית קבוצה
בש ״ידיעת לכלל מגיעים שאינם מגונים,

 אשר בפטק־דין, הטבע.״ כדרך שלא רים
כהן: חיים העליון השופט העיר פורטם, לא

משכב וכן כדרכה שלא אשה ״משכב

ה שר על־ידי לכנסת הוגשה עת הקודמת,
 חוק הצעת יוסף, דב הד״ר דאז, משפטים

הפלילי. החוק פקודת לתיקון כוללת
 ...״יש אמדי: ח״כ העיר הוויכוח במהלך

 האדם דעת שאין יותר, חמורים סעיפים
ה הגיע לא האם אותם. סובלת המודרני

 )2(152 סעיף את לבטל השר, כבוד זמן,
 הומוסכסואליים יחסים האוסר לפקודה,

השופט כבוד לכך? המסכימים מבוגרים בין

*

 בני־ ועל־ידי בצנעה נעשה כשהמעשה זכר,
 מעשים אינם הטוב, מרצונם בגירים אדם
 עושי- על מעידים ואינם קלון בהם שיש

 הם לעונש. הראויים פושעים שהם הם
 הטבע בימינו הטבע. על להגן כדי באו
מ העונשין. דיני להגנת עוד זקוק אינו

ש הוא, בימינו האזרח של היסוד זכויות
ובהתנ הפרטיים בחייו תתערב לא המדינה
 פוגע לא עוד כל בחדרי־חדרים, הגותו
המו אדם להפגע; מסכים כשהלה הזולת

 מחולים וגופו כבודו וגופו, כבודו על חל
 אפוטרום־ עצמם לשים לבתי־המשפט ואין
העריות." על סים

 - רפואי בעיה
פלילית לא

כהן חיי□
 המשטרה גם דבר, של אמיתי

 ביחסים כשמדובר להתערב נוהגת אינה /
 מדוע בהסכמה. הנעשים הומוסכסואליים

עונ סעיף החוקים בספר להשאיר איפוא
כבד?! כה שין

בכנסת עוד על־ידינו הועלתה השאלה

 מופעל שאינו זה, סעיף על התריע כהן
 שני להפעלתו. מתנגד המודרני ושהמוסר

הגי הבריטי הפרלמנט של שמרניים חברים
הברי במולדתו לביטולו הצעה השבוע שו

 את אישר כבר הלורדים שבית אחרי טית׳
 עוז שר־המשפטים ימצא לא האם הביטול.

בדרכם?״ ללכת
דב שר־המשפטים, העיר אלה דברים על

ישראל במדינת־ כיום חיים היו אלה אנשי-שם אילו
כמדינה הקויים החוק לפי שנים 10 למאסר היו;צפויים הם

האמרשאלד דאגאתא־תורב כמאלנלסון האדמירלדה-וינצ׳י ליאונרדו
 ידועים שהיו אנשי-שם של ארוכה שורה מתוף ארבעה הם אלה

 ליאו־ האיטלקי והממציא האמן :ההומוסכסואליות בנטיותיהם בחייהם
 תורכיה מייסד נלסון; האדמירל בריטניה גיבור דה־וינצ׳י; נדדו

 לאלה האמרשאלד. דאג המנוח או״ם ומזכיר תורכ אתא כמאל החדשה
ובתקופה העתיקה כעת ואמנים סופרים של ארוכה שורה להוסין? יש
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 אוסקאר ההומוסכסואליות: נטיותיהם על בגלוי שהכריזו החדשה,
 אלבי, אדוארד מוהם, סומרסט ויליאמם, טנסי בולדווין, ג׳ימם ויילד,

 היו הם ישראל במדינת חיים היו אילו ז׳נה. וז׳אן גינצברג אלן
 המינית. פעילותם עבור מאסר שנות עשר עד של לעונש צפויים

זה. אנכרוניזם לחסל הישראלית בציבוריות רבים קולות נשמעים עתה


