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 לכבוד
 הוועדה הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ונושאי משרה 

 בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת
 , מרכזת הועדהבאמצעות עו"ד  גאל אזריאל

 המשפטיםמשרד 
 

 
 בתחום דיני המשפחה אינטרנט ומחוצה לה נגד משפטניות ועורכות דיןב אלימות הנדון:

 
נגדי, בכובעי כאשת אקדמיה וחוקרת בתחום דיני המשפחה מתנהל  מספר שניםמזה  .1

, הגובל בעבירות של הטרדה מאיימת )כגון שיבוש כנסים והכפשות מסע השמצות בישראל,

הטרדה מאיימת ברשת ובכלל זה  הוצאת דיבה ולשון הרעאקדמיים ואי יכולת לנהלם(, 

נגד משפטניות, עורכות דין ואקדמאיות  הינו חלק ממאבק כולל . מסע זההאינטרנט

ות עמדות שאינן עולות בקנה אחד עם עמדתם עהעוסקות בתחום דיני המשפחה אשר מבי

  של אירגוני הגברים.  

 

אני סבורה כי על המדינה לנקוט בפעולה אקטיבית להגנה על הנפגעות ממסע השמצות זה.  .2

המשקיעות את מיטב כשרונן, מרצן ומשאביהן במשך שנים, להגנה על נשים מדובר בנשים 

גברים וילדים, במערכת הסבוכה של דיני המשפחה הקיימת היום בישראל, ולקדם שוויון 

ם ע שליםאין להבפני החוק ואיכות חיים )וזאת למרות ההשמצות המנסות לרמז אחרת(. 

הטרדות איומים ותמדת במוניטין ובשמן הטוב, נתונות לפגיעה מ מצב בו העוסקות בתחום

 בלתי פוסקות במקום פעילותן ועוד.

 
פגיעה בעניין ציבורי, באפשרות לקיים שיח הוגן והולם ב מדובר גם מלבד הפגיעה האישית .3

תחום דיני  -בזירה הציבורית, בנושא שהינו בליבת החיים והמרקם בישראל ונוגע לכולנו

תוך הסתתרות  ,מכוונת באמצעים בזויים ולא לגיטימייםהפגיעה המתמשכת וה. המשפחה

מאחורי מסך הרשת האינטרנטית, בכדי להשפיל ולהשתיק את חופש הביטוי והפעולה של 

 -, פעילות ציבוריות מרכזיות ומובילות מהאקדמיה ומהחברה האזרחיתהפועלות בתחום

והחברה האזרחית הם שלטון החוק )אשר האקדמיה בהינה פגיעה באושיות הדמוקרטיה ו

 (.ם התקינהמהגופים המאפשרים את פעילות

 
במסגרת הניסיונות להילחם בתופעה הוגשו במהלך השנים תלונות למשטרת ישראל ביחס  .4

לפרסומים וכמו כן נעשו פניות לפרקליטות המדינה )מצ"ב תכתובת בנושא(. למיטב 

 עתי המשטרה לא פתחה בחקירה.ייד

 
 ות שבוצעו כלפיי באופן אישי.ים ותמונות מסך של הכפשלפניה זו מצורפים קישור .5



 

 
כולי תקווה כי הועדה בעבודתה תוכל להמליץ על פעולה אפקטיבית כנגד מי שמנהלים  .6

 מסעות הכפשה כגון זה.

 
 בברכה,

 

 פרופ' רות הלפריו קדרי

 ראשת המרכז לקידום מעמד האישה ע"ש רות עומנואל רקמן

 אילן-ברהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת 


