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ח.נ,
ברשת פוגעניים פרסומים בנושא מתאימה וחקיקה לפתרון הצעות הנדון:

 והמשפחה הילדים למען הקואליציה מטעם משפחה בענייני המתמחה מויאל יניב עו״ד שמי .1

CCF כ- המכר NGO האו״ם. של אדם לזכויות המועצה מטעם

 למדתי בארה״ב התגוררתי השחרור לאחר נ״מ סולל כמפקד בצה״ל קצין בעבר רקע: .2

 שנים 12 לאחר ארצה שבתי חובב( )כלכלן המחשב ומדעי כלכלה ניו-יורק באוניברסיטת

 משפטים ללימודי במקביל המדינה מדעי במגמת - אביב תל באוניברסיטת לימודים למסגרת

בר״ג. ועסקים למשפט המכללה מטעם

וילדים. הורים זכויות לקידום חברתי ופעיל משפחה בענייני מתמחה עו״ד כיום .3

 לרבים ובניגוד ושופטים שוטרים סוציאליים, עובדים כנגד באינטרנט להתלהמות ער הח״מ .4

 לחלוטין התופעה את למגר כדי לעשות ניתן ומה קורה זה מדוע מאוד טוב יודע גם הח״מ

פשוט. דיי הוא והפתרון

 בהתעללות סוציאליים ועובדים שופטים המאשימות בבלוגים שכתבות להפנים הוועדה חברי על .5

 סוציאליים ועובדים שופטים בגלל נהרסו, חייהם כל אשר אנשים של האחרון המוצא הן בציבור

 מצפים הרווחה. ובלקוחות דין בבעלי והתעמרות כוחניות הפלייה, של מדיניות מיישמים אשר

 פעולה ולשתף להשכל שעליהם להם אומרים באהבה, עליהם הניחתות הגזירות את לקבל מהם

 מלאכת את ומותירים משפיטה ידם שמדירים שופטים ועם בהם, שמתעללת הרווחה עם

הסוציאליים. העובדים בידי לפועל ומוציא שופט החוקר,
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 תוך לתופעה הסיבות להבנת רצינית מטה עבודת להיעשות חייבת חברתית בעיה כל לפתור כדי .6

 לחשוב נוטות השלטון רשויות ולצערי לסימפטום. שגורמת החברתית הפסיכולוגיה הבנת

 שנוצרות חברתיות תופעות למגר ניתן יהיה וענישה( אכיפה )חקיקה, כוחניים שבאמצעים

 מלכתחילה. לתופעה שהביא הציבור על המופעל וענישה( אכיפה )חקיקה הכוח בגלל בעיקר

 )בניסוי( שנעשה שככל ולהבין סטנפורד״ של הכלא ״ניסוי את להכיר הוועדה לחברי )מציע

 בכוח, השימוש את הגבירו הסוהרים גם וכך יותר רבה בקיצוניות הגיבו הם עוול יותר לאסירים

לעשות(. לא מה - חברתית בפסיכולוגיה חשוב לקח ללמוד ומזה

 שנראה ומה חושבים שרבים מהכיוון הפוך הוא באינטרנט ההשמצות לתופעה הפתרון למעשה .7

 פעולת על אמתיות בקרה מערכות ולהציב למשמיצים להקשיב הוועדה- מסקנות שיהיו

הרשויות!

 כמו טוטליטאריות למדינות תואמת והביטוי הפרט בחופש וכרסום חקיקה כי המאמינים יש .8

 קל מאוד קוריאה. בצפון ולא בסין לא עובדת ממש שלא קלה דרך זו תועיל. וסין קוריאה צפון

 לרסס כמו ממש זה אותה. ולפתור הבעיה בשורש להביט מאשר וחקיקה כוח אמצעי להפעיל

 לא הבעיה אם דבר של בסופו עצמו. הפגר את להעיף במקום פגר של ריחו את מרענן בניחוח

תחמיר. ואף תישאר הבעיה צורה- ישנה רק הסימפטום תיפתר

 חסר עומד והוא גדולה כך כל היא בו המערכת מהתעמרות כתוצאה האזרח של הטרגדיה כאשר .9

 של קשה בשפה שימוש הוא מהם שאחד התמודדות מנגנוני שלאדם הרי צדק, חוסר מול אונים

 מחקר .כאב על שמקל טבעי כאמצעי פה בניבול הכירו מכובדים חוקרים - והשמצות קללות

 מה וכל כאב בהפחתת מסייעים פה ניבולי כי גילה באנגליה סטאפורדשיר באוניברסיטת

.בו שפוגעים אלו כנגד הפה את לנבל זה לחלש שנותר

 מקור של טבעית תופעה מהווה ושופטים עו״ס שוטרים, כנגד באינטרנט ההשמצות תופעת .10

לפנות. למי להם ואין רבים לאזרחים גורמות הללו שהמערכות נוראי לכאב פורקן

 בראש ואותם אפקטיביים וביקורת פיקוח העדר מחלה- באותה חולות המדינה מערכות כל .11

לתקן! צריך ובראשונה
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 רבו כאשר נבו. סלונים ועדת הוקמה הסוציאליות העובדות על התלונות רבו כאשר לדוגמא כך .12

 למשפחה, המשפט בבתי היום לאור שנשדדים אבות שמקפחים המזונות שיעורי על התלונות

 הוקמה ילדים במשמורת מגדר רק על הפליית על התלוננו שאבות כנ״ל שיפמן. ועדת הוקמה

 רבים לאזרחים נוראי עוול נגרם לפיהם מסקנותיהם את הגישו האלו הוועדות כל שניט. ועדת

נוהג! כמנהגו עולם - בעניין דבר נעשה ולא - לתיקון המלצות עם

 קשה באלימות משתמשות האזרח כנגד כבריון מתנהלות ישראל מדינת של הרווחה רשויות .13

 כמו מדיניות על משפיעים רבים כלכליים אינטרסים כאשר ״מקצועיות״ של הכסות תחת כלפיו

פרטיות. ופנימיות למוסדות ילדים אספקת הקשר מרכזי את למלא

 המשפט בתי בפני ולא הרווחה רשויות בפני לא האזרח על מגנים אינם המדינה של היסוד חוקי .14

 שינוי כל מונעים כלכליים אינטרסים סוציאליים. העובדים של גומי חותמות שמשמשים

תחריף. רק לאזרח המדינה מוסדות בין שהמלחמה והתחזית

 הורים הם שמתים היחידים כיום הלשון״ ביד והמוות ״החיים נכתב לציבור קורא קול בפרסום .15

 את סופרים שאינם סוציאליים, ועובדים שופטים של פוגעניות מפלות מהחלטות כתוצאה

מדיניות. בגיבוש בחשבון לקחת שיש כנתון האנושי בגורם מתחשבות ולא כלל האזרח

 שמעודדת וברוטלי סלקטיבי באופן ומופעלת וקשה נוקשה מערכת היא החוק אכיפת מערכת .16

להתאבדויות. ותורמת

 במי מלחמה באמצעות הגרועים השירותים הנצחת גרוע, שירות נותנים ציבור עובדי כאשר .17

 החקיקה וכל ועין, בשן מהארץ שברחו הורים אלפי שיש לזכור יש תצלח. לא לאור זאת שחושף

לגביהם. תקפה אינה כבר הישראלית

 תפקידם את מבצעות אינם הציבורי והשירות השלטוניות שהמערכות שמרגיש לאדם נותר מה .18

 הללו המערכות שאכן פיקוח מנגנוני כל אין אם יפנה אנא שיטתי? באופן בו מתעללות ואף

 המשטרה, פעולות את שבחנו מכספו, שילם שעליהם ועדות עשרות ולמרות יעודן פי על פועלות

 מוקמות לא ואלו חיצוניות ביקורת יחידות הקמת על והמלץ חזור המליצו המשפט ובתי הרווחה

לסבול. ממשיך והציבור
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 תפקוד את שבחנו למיניהם וועדות של דוחות בעשרות ומופיע העניים מול הוא הפתרון .19

המשפט. ומערכת הרווחה המשטרה,

 בעניין ציבורי דיון כל שהיה מבלי סגורות בדלתיים נערכים משפחה לענייני משפט בבתי הליכים .20

 היא הסגורות הדלתיים ופריצת באמת?( מגנות הסגורות הדלתיים מי ועל תועלת מול )עלות

ממש. נסבלים בלתי הפכו שחייו לפי שנותר היחיד המוצא העצם

 ללא דין בעלי כנגד קשות עוולות ליצירת מקור שוב - ההליך את לפרסם נאסר דין בעלי על .21

 גם אלא האזרח של ייסוד בזכויות שפוגעים בלבד זו לא בציבור. תלונותיו את להביא יכולת

 במערכת כך כל החיוניים והבלמים האיזונים יבואו מהיכן לאיש כך על לספר לו אסור

דמוקרטית?

 השמצה בעיית קיימת לא סגורות בדלתיים אינם ההליכים בהם ארה״ב כמו מדינות נשווה אם .22

 למזעור המתכון הן פתוחות דלתיים דווקא גלוי. כולו והסיפור הדעת שיקול מכפישים. ובלוגים

באינטרנט. ההכפשות

 לבית שמשקרות סעד פקידות כנגד נזיפה. למעט הליכים כל ננקטים לא סוררים שופטים כנגד .23

 לא טיפוליים גורמים כנגד במשטרה תלונות משפט. מהלכי שיבוש הליכי כל ננקטים לא משפט

אחריות. לקחת במקום עצמה של הכשלים את מגבה המערכת ונסגרות. מטופלות

 או שקר? עדות או משפט מהלכי שיבוש על סעד פקידת כנגד אישום כתב הוגש לאחרונה מתי .24

 תוך בפרוטוקולים שקרית שיפוץ/כתיבה על שופט הודח מתי אזרח? כלפי אלימות על שוטר כנגד

 שונה? מציאות לצייר כדי שנאמרים דברים השמטת או בדיון מהנאמר חלק שלא דברים כתיבת

 לא היא פרוטוקולים״ ״שיפצה ואף הציבור תלונות לנציב משקרת נתפסה ששופטת ואפילו

מרצון! פרשה אלא פוטרה

 חוזר מעוול אותו כאשר פנימי משמעתי הליך של קלוקל אכיפה מערכת יש ציבור משרתי כנגד .25

 כמובן - ומאסר אישום כתבי יש עבירות אותם על שלאזרח בעוד ציבור- לשרת לעבודתו חזרה

יוצא! כפועל פיטורין גם

 מפני חסינה והיא כלום על אחריות לקחת מסוגלת שאינה מערכת שיש הרושם לאזרח נוצר .26

. התעללות מפני ואף עבירות
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.בכלא שמקומם סעד פקידות/ופקידי שישנן משפט בית כקצין מניסיונו להעיד יכול הח״מ .27

 נזקים יוצרת אלא בלבד עין למראית אלא מתפקדת שאינה בלבד זו שלא חולה מערכת נוצרה .28

 כל לוקחים לא המערכת בכירי וילדיהם. הורים דין בעלי של היסוד בזכויות פגיעה תוך איומים

בכסת״ח. היום כל ועסוקים אחריות

 שזועקים כאלה שומע לא אחד אף בישראל הרי - והזעקה? שלו הפה לא אם לחלש נותר מה .29

 אב ישנו לדוגמה השקטים! למוחים לועגים להיפך, תוצאות. מניבה אינה שקטה מחאה בנימוס.

 עם להתראות לו שאסור החליט מישהו כי קשר״ ל״מרכז מחוץ בכינור מנגן חודשים 3 שכבר

 מעשה לעשות כדי אולי מחאה, כאות בכינור מנגן שהוא שבגלל חשבה לא עו״ס אף ילדיו

 הכירה כבר שצרפת יצוין לארצו. חזר שלא מפליא צרפתי, הוא האבא ילדיו. וביו בינו ולהפגיש

בארץ. למשפחה המשפט מערכת בגלל כפליטים והוכרו מישראל שברחו ישראלים בגברים

 בשבוע ששעה אימא או לאבא, לומר יכולה אנוש, צלם שאיבדו ציבור עובדי שבה מדינה רק .30

הקשר, מרכזי נגד הוגשו בגצים מעט לא טיפולי״ ״הליך זה ילדים״ ב״מכלאת מאובטח במרכז

נדחו. וכולם אבות הפליית נגד וגם

.נורמטיביים אנשים עבור קשר" "מרכז כמו כזה מוסד לייצר יכולה מהיסוד חולה מדינה רק .31

 גזל ציבור איש שאותו מישהו לבין ממישהו עסיסית קללה שקיבל ציבור איש בין להשוות אין .32

מחייו. מותו לו עדיף שהיה ייאוש לכדי אותו שהביאה וטבעית בסיסית זכות ממנו

 עובדי להגנת יוצאים והשופטים אפשרית, שטות כל על הרע לשון בעילת תביעות מוגשות כיום .33

 סלידה והבעת ביקורת לדכא מטרתו שכל כיום מתנהל השדים מחול זאת. ומעודדים הציבור

 תוך יגבר רק וזה בסיס, כל להן שאין הרע לשון בגין סופיות אין תביעות מוגשות עוול. ממעשה

הטבעית. זכותם על עמודו או בקרו שהתבטאו, כך על אנשים להעניש המערכת של ברורה מגמה

 חייהם. את לקפד שופט או שוטר עו״ס לאף נועדו ולא גרמו לא באינטרנט ההשמצות היום עד .34

 המילים בתוספת לרוב שנכתבים אזרחים על סוציאליים עובדים שכותבים הבלע דברי אבל

 אזרחים חיי שהורסים הם בדברים, אמת יש אם מלבדוק העו״ס את פותר זה כאילו ״לדבריה״

זה הורה. כנגד דין לפסק בסיס מהווים מכן שלאחר רשמיים ״שיימינג״ במסמכי רבים
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 לא אחד ולאף מדבר לא איש שעליהם חיים ולאובדן להתאבדות יום כל כמעט שמביא השיימינג

אכפת!

אמר: ארה״ב של השלישי נשיאה ג׳פרסון טומס .35

When governments fear the people, there is liberty. When the people fear the

government, there is tyranny.

 ומערכת הרווחה ממערכות מהמשטרה, המדינה ממוסדות מאוד מפחד האזרח ישראל במדינת

 נסבלים בלתי הם בו השימוש שתוצאות מוגבל בלתי כוח מהגופים אחד לכל - המשפט

הפה! את לנבל זה איתם להתמודד הגנה נטול הקטן לאזרח שיש היחידה שהדרך
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