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לכבוד
המדינה פרקליט ניצן, שי עו״ד

lischatpraklitmedlna@iustice.gov.il:אלקטרוני דואר באמצעות
 ישראל משטרת של המשפטי היועץ גורדון, שאול ער׳ד ניצב, תת

voamash shaui@polic.gov.ii אלקטרוני: דואר באמצעות

ח.נ,

דמי בתחום דיו ועודפות משפטניות גגד לה ומחוצה באינטרנט אלימות נגד תלונות :הנדוו
המשפחה

 עו״ד כיאן(, בארגון המשפטית הלשכה בטשון)ראש שירין עו״ד מרשותנו בשם אליך לפנות הרינו
 בויצו(, המשפטית הלשכה גזית)ראש עירית עו״ד בנעמ״ת(, וחקיקה ייעוץ מחלקת עציון)ראש גלי

 בפקולטה בכירה )מרצה הקר דפנה ד״ר אילן(, בר באוניברסיטת רובינשטיין)דוקטורנטית דפנה
 מרכז בראש קדרי)העומדת הלפרין רות ופרופ' אביב( תל באוניברסיטת למגדר והחוג למשפטים

:כדלקמן אילן( בר באוניברסיטת למשפטים בפקולטה בכירה ומרצה רקמן

 פליליים, לעניינים המדינה לפרקליט המשנה אברבנאל, אלי לעו״ד פנינו 2.9.2014 ביום .1
 לענייני המשפט בתי לשופטי ביחס המתנהלת לחקירה מרשותנו תלונות את לצרף בבקשה
 ידי על שהוגשו התלונות בנושא הפרקליטות החלטת לגבי עדכונים לקבל ובבקשה משפחה

זה. למכתב מצורפת 2.9.2014 מיום פנייתנו מרשותנו.

 של בתלונות החלטה לעניין מהפרקליטות עדכון כל או זו לפנייה מענה קיבלנו טרם לצערנו, .2
מרשותנו.

 של בעבירות הגובל השמצות, מסע שנים במשך מתנהל לעיל מרשותנו נגד כי נציין בתמצית, .3
דיבה הוצאת תקיפות, לנהלם(, יכולת ואי אקדמיים כנסים שיבוש )כגון מאיימת הטרדה
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 של המדויקת ההגדרה )את האינטרנט ברשת מאיימת והטרדה מיניות הטרדות הרע, ולשון
 אנונימיים רובם ספורים, מעוולים ידי על ולתובע(, החוקר לגוף הח״מ משאירות העבירות

כרגע.

 למשטרת תלונות מספר האחרונות בשנים מרשותנו הגישו לעיל המתוארים המעשים בשל .4
 הועברו התלונות ידיעתנו למיטב המצורף(. במכתב מפורטים התלונות )מספרי ישראל

 הסתה של בעבירות ולחקור להמשיך האם החלטה מתן לצורך המדינה פרקליט להחלטת
הרע. ולשון

 לחקור למשטרה הורתה המדינה פרקליטות כי בעיתונות פרסום כעקבות לנו נודע לאחרונה .5
 המשפט בבית שופטים על הינו הדגש כאשר באינטרנט שופטים נגד מכפישים פרסומים

משפחה. לענייני

 אותה ושל ספירה באותה בחקירה מדובר מרשותנו של בעניינן שלמעשה סבורות ואנו היות .6
 העוסקים על מורא להפעיל מטרה מתוך משפחה בדיני העוסקים של הכפשות ־ תופעה

 כנגד מתנהלת אשר לחקירה מרשותנו של בהקשרן התלונות את לצרף הראוי מן בתחום,
משפחה. לענייני המשפט בבית השופטים של ההכפשות

 כד34 סעיף 1977 תשל״ז העונשין בחוק המושג כהגדרת ציבור עובדות אינן שמרשותנו הגם .7
 ארגוני שני )ובראש והציבורית האקדמית הפעילות של החץ בראש עומדות שמרשותנו הרי

 בהן הפגיעה ולפיכך המשפחה דיני בתחום בישראל וויצו( נעמ״ת בישראל, הגדולים הנשים
ציבור. בעובדי לפגיעה שקולה לשיטתנו

 מלבד עליונה. חשיבות לדין והעמדתם המעוולים חשיפת גם כמו המשטרה, לחקירת כי נדגיש .8
 הוגן שיח לקיים באפשרות ציבורי, בעניין בפגיעה גם מדובר במרשותנו האישית הפגיעה
 תחום לכולנו־ ונוגע בישראל והמרקם החיים בליבת שהינו בנושא הציבורית, בזירה והולם

המשפחה. דיני

בהקדם. ותגובתך לטיפולך נודה .9

העתקים:
 02-6467001 פקס: לממשלה-באמצעות המשפטי היועץ ויינשטיין, יהודה עו״ד

 02-5428118:פקס אמצעות ישראל, משטרת מפכ״ל דנינו, יוחנן ניצב רב
03-6918696 :פקס באמצעות הדין- עורכי בלשכת הארצי הפלילי הפורום יו״ר כימי, אבי עו״ד

ובברכה, רב בכבוד
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לכבוד
 פליליים לעניינים המדינה לפרקליט המשנה אברבנאל, אלי עו״ד

המדינה פרקליטות
רשום תואר 026271783 פקס באמצעות ירושלים .29 א-דיו צלאח רח*

׳ח.נ.

המשפחה רמי בתחום 1רי ועורבות משפטניות גגד לה ומחוצה באינטרנט אלימות נגר מלונות :הגדוו

 עו״ד כיאן(, בארגון המשפטית הלשכה בטשון)ראש שירין עו״ד מרשותנו בשם אליך לפנות הרינו
 בויצו(, המשפטית הלשכה גזית)ראש עירית עו״ד בנעמ״ת(, וחקיקה ייעוץ מחלקת עציון)ראש גלי

 בפקולטה בכירה )מרצה הקר דפנה ד״ר אילן(, בר באוניברסיטת רובינשטיין)דוקטורנטית דפנה
 מרכז בראש קדרי)העומדת הלפרין רות ופרופ׳ אביב( תל באוניברסיטת למגדר והחוג למשפטים

:כדלקמן אילן( בר באוניברסיטת למשפטים בפקולטה בכירה ומרצה רקמן

:לצורך הינה זו פניה כי נבהיר הדברים בפתח .1
 ״התלונות״( )להלן זה במכתב כמפורט מרשותנו ידי על שהוגשו התלונות לצירוף בקשה .1.1

 המשפט בתי לשופטי ביחס דומה בעניין ידיעתנו, למיטב המתנהלת, משטרתית לחקירה
משפחה. לענייני

 ההחלטה ו/או החלטה למתן המועד בפרקליטות, המחליט הגורם לגבי עדכון קבלת .1.2
התלונות. בעניין

 8 לסעיף בהתאם לתלונות ביחס מידע קבלת לצורך בפרקליטות קשר איש פרטי קבלת .1.3
.2001 תשס״א עבירה נפגעי זכויות לחוק
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 מאיימת הטרדה של בעבירות הגובל השמצות, מסע שנים במשך מתנהל לעיל מרשותנו נגד .2
 הרע, ולשון דיבה הוצאת תקיפות, וכן לנהלם(, יכולת ואי אקדמיים כנסים שיבוש )כגון

 העבירות של המדויקת ההגדרה )את האינטרנט ברשת מאיימת והטרדה מיניות הטרדות
כרגע. אנונימיים רובם ספורים, מעוולים ידי על ולתובע(, החוקר לגוף הח״מ משאירות

 ידי על ומאיימת עויינות אוירה יצירת גם כמו הרע, לשון והוצאת השמצות ההפחדות, מסע .3
 האקדמית ובפעילותן בהן לפגוע מנת על מרשותנו נגד מכוונת עשור במשך המעוולים
המשפחה. דיני של בתחום והציבורית

 למשטרת תלונות מספר האחרונות בשנים מרשותנו הגישו לעיל המתוארים המעשים בשל .4
ישראל:

 הקר, דפנה ד״ר גזית, עירית עו״ד עציון, גלי עו״ד ידי על הוגשה 121992/13 מספר תלונה .4.1
 תל מחוז במשטרת 18.3.2013 ביום רובינשטיין דפנה ועו״ד קדרי הלפרין רות פרופי
אביב.

 השוטר ידי על טופלה הקר, דפנה ד״ר ידי על הוגשה 2130678020126 מספר תלונה .4.2
ירקון. צפון, תל־אביב בתחנת לביא יהונדב

 בטשון שירין עו״ד ידי על חוף מחוז חיפה בתחנת הוגשה 463954/2012 מספר תלונה .4.3
חגי. ומירי ברבלטה משה ע״י טופלה .28.10.12 בתאריך

 שמואל גבעת מש׳׳ק החקירות מיחידת חדד אלי רס״ב בפני 29.12.2011 מיום תלונה .4.4
הלפרין-קדרי. רות ?פרופ ידי על הוגשה

 עם בקשר עומדת אשר הדין עורכי מלשכת בכר, שירית מעו״ד הח״מ שיקבלו עדכון פי על .5
 הועברו מרשותנו הגישו אשר התלונות דין, עורכי לתלונות בנוגע ישראל ממשטרת רפרנט

 הסתה של בעבירות ולחקור להמשיך האם החלטה מתן לצורך המדינה פרקליט להחלטת
הרע. ולשון

 עורכי מלשכת שהגיע הפרקליטות להחלטת התלונות העברת לגבי העדכון מלבד כי נבהיר .6
 החל מהפרקליטות, או מהמשטרה לתלונות ביחס עדכון כל מרשותנו ידי על נתקבל לא הדין

הפרקליטות. להחלטת ביחס וכלה ממצאיה או החקירה ממצב

 לחקור למשטרה הורתה המדמה פרקליטות כי בעיתונות פרסום בעקבות לנו נודע לאחרונה .7
 המשפט בבית שופטים על הינו הדגש כאשר באינטרנט שופטים נגד מכפישים פרסומים

משפחה. לענייני

 אותה ושל ספירה באותה בחקירה מדובר מרשותנו של בעניינן שלמעשה סבורות ואנו היות .8
 העוסקים על מורא להפעיל מטרה מתוך משפחה בדיני העוסקים של הכפשות ־ תופעה

 כנגד מתנהלת אשר לחקירה מרשותנו של בהקשרן התלונות את לצרף הראוי מן בתחום,
משפחה. לענייני המשפט בבית השופטים של ההכפשות



 כד34 סעיף 1977 תשל״ז העונשין בחוק המושג כהגדרת ציבור עובדות אינן שמרשותנו הגם .9
 ארגוני שני )ובראש והציבורית האקדמית הפעילות של החץ בראש עומדות שמרשותנו הרי

 בהן הפגיעה ולפיכך המשפחה דיני בתחום בישראל וויצו( נעמ״ת בישראל, הגדולים הנשים
ציבור. בעובדי לפגיעה שקולה לשיטתנו

 משתי עליונה, חשיבות לדין והעמדתם המעוולים חשיפת גם כמו המשטרה, לחקירת כי נדגיש .10
:עיקריות סיבות

 מרצן כשרונן, מיטב את המשקיעות מרשותנו, על הגנת הינה הראשונה .10.1
 דיני של הסבוכה במערכת וילדים, גברים נשים על להגנה שנים, במשך ומשאביהן
 למרות )וזאת חיים ואיכות החוק בפני שוויון ולקדם בישראל, היום הקיימת המשפחה

 יכולות לא הן בו למצב כעשור במשך נתונות מרשותנו, אחרת(. לרמז המנסות ההשמצות
 הטרדות הטוב, ובשמן במוניטין מתמדת לפגיעה נתונות תקין. יומיומי חיים אורח לקיים
ועוד. פעילותן במקום פוסקות בלתי

 כעניין פגיעה גם מדובר במרשותנו האישית הפגיעה שמלבד מכך נובעת השנייה, .10.2
 בליבת שהינו בנושא הציבורית, בזירה והולם הוגן שיח לקיים באפשרות ציבורי,
 המתמשכת הפגיעה המשפחה. דיני תחום לפולנו- ונוגע בישראל והמרקם החיים

 הרשת מסך מאחורי הסתתרות ותוך לגיטימיים ולא בזויים באמצעים והמכוונת
 פעילות מרשותנו, של והפעולה הביטוי חופש את ולהשתיק להשפיל בכדי האינטרנטית,

 באושיות פגיעה הינה האזרחית־ ומהחברה מהאקדמיה ומובילות מרכזיות ציבוריות
 המאפשרים מהגופים הם האזרחית והחברה האקדמיה החוק)אשר ושלטון הדמוקרטיה

פעילותה(. את

 לשופטי ביחס המתנהלת לחקירה יצורפו תלונותיהן כי מבקשות מרשותנו לעיל האמור לאור .11
 לתלונות ביחס הפרקליטות של החלטה כל לגבי עדכון קבלת וכן משפחה לענייני המשפט בתי

זה. למכתב 1 בסעיף כאמור

בהקדם. ותגובתך לטיפולך נודה .12

:העתקים
 02-6467001:פקס באמצעות לממשלה- המשפטי היועץ ויינשטיין, יהודה עו״ד

 02-5428118 פקס: אמצעות ישראל, משטרת מפכ״ל דנינו, יוחנן ניצב רב
03-6918696 פקס: באמצעות הדין- עורכי בלשכת הארצי הפלילי הפורום יו״ר כימי, אבי עו״ד

ובברכה, רב בכבוד


