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 17/06/2021תאריך חתימת המסמך: 

 

 בבית משפט השלום 

 בכפר סבא 

 34025-04-21ת"א 

 

 כתב תביעה 

 :התובעת שכנגד

    024460305נוגה ויזל , ת"ז  

 24437ע"י עו"ד נוגה ויזל, מ.ר. 

 7628704רחובות   18דירה   34מרחוב גורדון 

 052-3295296טלפון: 

 nwlawoffice@012.net.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 

 נגד

 

 : הנתבעת שכנגד

 025669755שני שטלריד , ת"ז  

 3050665, בנימינה  23מרחוב דרך המסילה 

 054-2057676טלפון: 

 artbyshanishtalryd@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני:  

 

 42849ע"י ב"כ עוה"ד גיא אופיר מ.ר. 

 ו/או רועי בן דוד ו/או אייל עוזרי 

 אלדר ו/או אור שמש  –ו/או ליבי שוד 

 בני ברק. 5, כנרת 3ממגדל ב.ס.ר. 

 03-5325691פקס:      03-5323650טלפון: 

 

 סדר דין רגיל,  לשון הרע.  –תיק אזרחי סוג התביעה שכנגד ונושאה: 

 פיצויים סטטוטורים ללא הוכחת נזק. : רשימת כל הסעדים המבוקשים

   ₪ 1,000,000שווי נושא התובענה: 
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לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(,  ₪1, בהתאם לפרט  12,500סך של   סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם:

מסכום התביעה, המשולמת בשתי   2.5%כום כסף קצוב. תקנות האגרות(. תביעה לס –)להלן  2007 –התשס"ז 

 מסכום התביעה.  1.25%מחציות,  

 האם קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין, בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או היה צד לו: 

)א( לתקנות סדר הדין האזרחי, 21במסגרתו מוגש כתב תביעה שכנגד זה, בהתאם לתקנה    34025-04-21ת"א  כן. תיק  

 (. בד בבד עם תביעה זו מוגש כתב ההגנה בתביעה העיקרית.  "התקסד"א")להלן:  2018-תשע"ט
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 הזמנה לדין 

ימים   60כנגד בתוך  הואיל ועורכת הדין נוגה ויזל הגישה כתב תביעה שכנגד זה נגדך, את מוזמנת להגיש כתב הגנה ש

 מיום שהומצא לך כתב תביעה זה. 

תהיה    2018  –לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט    130לתשומת ליבך, אם לא תגישי כתב הגנה, אזי לפי תקנה  

 . לתובעת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך
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 :בעלי הדין .1

וחשודים בעבירות מין, בהליכים  התובעת שכנגד, עו"ד נוגה ויזל היא סנגורית פלילית המייצגת נאשמים  

 (.   "התובעת" /"התובעת שכנגד"הפליליים נגדם )להלן: 

( בעת  "הנתבעת"/"הנתבעת שכנגד"הנתבעת שכנגד, גב' שני שטלריד, כיום מייצרת רהיטי אפוקסי )להלן: 

)להלן:   מין  עבירות  לנפגעי  הזדהות  אות  עמותת  כיו"ר  שימשה  דנן,  להליכים    ( "העמותה"הרלוונטית 

 שהוקמה לשם ליווי וייצוג נפגעי עבירות מין בחינם, ואשר נמחקה על ידי רשם העמותות. 

 

 : הסעדים המבוקשים .2

 בית המשפט הנכבד מתבקש להורות ולפסוק כדלהלן: 

 את דברי ההסתה ולשון הרע שפרסמה כנגד הנתבעת, באינטרנט.   להסיר ולמחוקלהורות לנתבעת  .א

(  "החוק"  /"חוק איסור לשון הרע")להלן:    1965- ( לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה2)א()9בהתאם לסעיף   .ב

של דברי לשון הרע שפרסמה כנגד הנתבעת. זאת, בתפוצה   לפרסם תיקון ו/או הכחשהלהורות לנתבעת 

את דברי לשון הרע וההסתה ובין היתר, באמצעות דף הפייסבוק שלה    זהה ובאותו היקף שבו פרסמה

 ובכל פלטפורמה אחרת לפי שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד. 

פיצוי התובעת שכנגד, ללא הוכחת נזק בגין פרסומי לשון הרע שפרסמה הנתבעת שכנגד, בסך כולל של   .ג

א)ב( לחוק  7ן ולמען הזהירות, לפי סעיף  א)ג( לחוק לשון הרע. לחילופי7ש"ח בהתאם לסעיף    1,000,000

א)ה( לחוק, בגין לשון הרע שפרסמה הנתבעת באופן מאסיבי כמפורט  7לשון הרע. וכן בהתאם לסעיף  

מטה. יושם לב כי הפרסום החמישי הוא למעשה שלושה פרסומים שונים, בהתאם לחלופות "הפרסום"  

לציבורים ספציפיים, בעיקר לשם החמרת  הקבועות בחוק. המאמר פורסם בפלטפורמות שונות וכוון  

הפגיעה בתובעת. כך ההפגנה שהיוותה הן פרסום בעל פה לסביבת עבודתה של התובעת ועוברי הדרך  

שבפרסומים,   התיוגים  להוסיף  יש  לאלה  תמונות.  ושלל  פוסטים  שני  באמצעות  ברשת  ברשום  והן 

 היוצרים פרסום נוסף ונפרד בעמוד של המתוייג.  

תה הברורה של הנתבעת לפגוע בתובעת העולה בבירור מהמפורט להלן, בית המשפט מתבקש  בהינתן כוונ .ד

 .  ש"ח 1,000,000לחייב הנתבעת בכפל פיצוי בגין כל פרסום ופרסום ובסה"כ 

לאור המתקפה חסרת התקדים שיזמה הנתבעת נגד התובעת, הן משום משך התקופה והן משום היקף  

הרווחים האישיים שהפיקה הנתבעת, יהא זה מן הדין ומן הצדק  הפרסומים והתפוצה ובעיקר לנוכח  

 לחייבה במלוא הפיצוי לטובת התובעת בתוספת ריבית והצמדה כדין.  

בית המשפט מתבקש להשיט על הנתבעת, בנוסף לפיצוי המבוקש לעיל, הוצאות משפט ושכ"ט לטובת   .ה

 התובעת, בגובה שישקף את חומרת הנסיבות והמעשים.

 

 ות מצית העובדת .3

 רקע כללי   .א

ענייננו במקרה של שימוש מאסיבי, ציני ואכזרי בתובעת ובשמה הטוב משיקולי נקמנות, תאוות פרסום ולצורכי  

קידום הקריירה של הנתבעת. פעילות הנתבעת בתחום נפגעי עבירות מין נמשכה תקופה קצרה של כארבע שנים  

זי לפיו ככל שרמסה את התובעת ופגעה בשמה  ונסבה כולה סביב הכפשת התובעת. הנתבעת יצרה מצב סימביו

ברשת   החל  השונות,  בפלטפורמות  פורסמו  הפוגעניים  פרסומיה  נרחבת.  חיובית  לתהודה  זכתה  כך  הטוב, 

תקדים,   חסרי  תפוצה  ובהיקף  פרסומים  במספר  מדובר  התקשורת.  באמצעי  וכלה  המקוונת  החברתית 

התובעת. החוט העיקרי שקישר בין התובעת לנתבעת    –באמצעותם בנתה הנתבעת קריירה של ממש שכל מהותה  
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היה תיק שבו התובעת ייצגה את אחד הנאשמים ואילו הנתבעת בהיותה יו"ר עמותת אות הזדהות למען נפגעי  

 (. "פרשת חצרים"( ליוותה את המתלוננת )להלן: "עמותת אות הזדהות"/"העמותה"עבירות מין )להלן: 

ת הנתבעת, שעסקו כולן בהכפשת התובעת והוצאת דיבתה רעה, תוך קידום  פרשה זו שימשה בסיס לכל פעילויו

הקריירה של הנתבעת. לא בכדי, עם סיום פרשת חצרים הסתיימה לה באחת הקריירה של הנתבעת שהחלה  

 לעסוק בהכנת רהיטי אפוקסי. 

רים בתוכנית  התביעה דנן תתמקד בפרסומים הפוגעניים הקשורים בנתבעת וללא הפרסומים הפוגעניים הקשו

 "הצנרת" שעניינם במסכת עובדתית אחרת אחרת ומורכבת שטרם הסתיימה.  

 הפרסומים הפוגעניים של הנתבעת

כוחו" ש  5.6.2017ביום   .1 "באת  רואיינה  שודרה התוכנית  בין השאר,  ובעבודתה כסנגורית.  עסקה בתובעת 

( כמו גם הנתבעת, אלא שיוצרי התוכנית החליטו לוותר על  "המתלוננת"המתלוננת מפרשת חצרים )להלן:  

 חלקה של הנתבעת. החלטה זו עוררה בנתבעת כעס עמוק כלפי התובעת שלשיטתה הייתה האחראית לכך. 

ביום   .2 הנתבעת את6.6.2017למחרת שידור התוכנית,  בין היתר,  הפרסום הראשון    , פרסמה  נגד התובעת. 

. "נוגה ויזל את אדם חסר רגישות בצורה מחפירה. התבטאויות דוחות של אדם חשוך. צר לי עלייך"כתבה 

 (.  1נספח )מצ"ב  ("הפרסום הראשון")להלן: 

 שיתופים.  23 -תגובות ו  96לייקים,   207נכון לכתיבת שורות אלה הפרסום הראשון עומד על 

, בו צוינה הסיבה למתקפה נגד התובעת  הפרסום השני, כבר פרסמה הנתבעת את  7.6.2017יום למחרת, ביום   .3

)להלן:    – כוחו"  "באת  בתוכנית  הנתבעת  של  חלקה  השני"ביטול  התובעת  (2  נספח  ב"מצ)(  "הפרסום   .

, בחוסר מקצועיות ואף נוספה הבטחה שלא  "משחקת בנשמות ובחיים של אנשים"הואשמה בכך שהיא  

   .מין..." עברייני על להגן תפסיקי  "אם לומר איום

 שיתופים. 4-תגובות ו 97לייקים,  203נכון לכתיבת שורות אלה הפרסום השני עומד על 

יומיומית, אם בפרסומים ואם בתגובות הקשות שנגררו  לתדהמתה התעוררה התובעת למציאות של מתקפה   .4

(. בדיעבד, התברר כי  3נספח  השיבה התובעת לפרסומים הפוגעניים. )מצ"ב    9.6.2017ביום  אחריהם. לפיכך,  

 המתקפה שחוותה התובעת עד לשלב זה הייתה קדימון למתקפה אכזרית ונרחבת שעוד בוא תבוא.  

"תוכנית  בתוכנית הבוקר עם אברי גלעד והילה קורח )להלן:    29.11.2017פורסם ביום  הפרסום השלישי   .5

(, עת התארחה הנתבעת בתוכנית בהיותה יו"ר העמותה )מצ"ב תמלול הקטע הרלוונטי בתוכנית,  הבוקר"

ויוחסו לה אמירות שמעולם לא נאמרו ולהן    "אכזרית"(. התובעת הוצגה בשידור על ידי הנתבעת כ4נספח  

מסננת באוזנה של  א נטענו אפילו לא על ידי המתלוננת. לטענתה, התובעת הייתה  הוסיפה פרטים שמעולם ל

"תראי איך את נראית. את שמנה ]...[ אני שמחה שאת בוכה. הלוואי ותבכי   המתלוננת באולם בית המשפט

 (.  "הפרסום השלישי")להלן:  כל החיים"

על המתלוננת מפניה. הנתבעת סיפרה    הנתבעת הציגה את התובעת כאלימה ומסוכנת וכאילו היה צריך להגן  .6

כי   "הצנרת"  את  "הזעיקה"  כי  הבוקר  הגנה"בתוכנית  צריכה  ניתנה  "הילדה  המתלוננת  שעדות  אלא   .

 ואילו מצלמות "הצנרת" הופיעו רק בערעור.    2015בנובמבר כשנתיים קודם לכן 

ישה התובעת במסגרת  , במסגרתו כתבה הנתבעת על בקשה שהג הפרסום הרביעיפורסם    26.12.2017ביום   .7

(. הנתבעת הציגה את ההליך המשפטי באופן מעוות והוסיפה "קביעות  5נספח  בפרשת חצרים )מצ"ב    הערעור

משפטיות" שהעידו יותר מכל על היעדר הבנה משפטית בכלל ומשפטית פלילית בפרט. לכך הוסיפה כזבים  

מכוונת   הסתה  העדים,  תוך  דוכן  על  מולה  עמדה  פעם  שאי  נפגעת  הטרדה  כל  על  אותה  לתבוע  מוזמנת 

דרכה על גוויות ולהוציא נגדה צו הרחקה ]...[ היא עשתה זאת כדי לגרום עוול ]...[ במשך שנים היא  

  (."הפרסום הרביעי")להלן:  באין מפריע..."

 שיתופים.  13-תגובות, ו 78לייקים,  371נכון לכתיבת שורות אלה הפרסום הרביעי עומד על 
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"הניסיון של עורכת  ההסתה הפרועה הובילה למטח איומים שהנתבעת התייחסה אליהם בזלזול ובבוז מופגן   .8

 (.6נספח  )ראה מקבץ לדוגמא מצ"ב הזוי ובזוי. שלא לומר, פתטי."  –הדין ויזל כאן להפוך עצמה לקורבן 

החמישי .9 הדי   הוא  ,הפרסום  עורכי  לשכת  של  העת  בכתב  שפורסם  הנתבעת  של  דעה  )להלן:  מאמר  ן 

וכן בדף הפייסבוק הציבורי של הנתבעת עם קישור לגיליון המקוון ביום    2018בגיליון אפריל  (  "הלשכה"

(. הנתבעת מיחזרה טענותיה ולא חידשה דבר מלבד  "הפרסום החמישי"( )להלן:  7נספח  )מצ"ב,    7.5.2018

 חשיפת השקר שלה בעצמה, כפי שיפורט בהמשך.  

לתובעת. ההפגנה נועדה   "מסירת תביעה"ה הפגנה מחוץ למשרדי התובעת לשם  נערכ  2.11.2018ביום שישי   .10

ההפגנה   במהלך  והעמותה.  הנתבעת  של  מהותה  כל  את  והיוותה  שהסתיימה  חצרים  פרשת  את  להחיות 

 (."הפרסום השישי" )להלן: זהו הפרסום השישיהוכפשה התובעת בצעקות באמצעות מגפון 

ביום    כשמונה חודשים לאחר מכןקיימת אותה עת, אלא הוגשה רק  תביעת דיבה בכלל לא הייתה    יצוין, .11

 הייתה כמובן שקר מוחלט. "מעמד מסירת תביעה"  . כותרת הדוא"ל 2.7.2019

שבין היתר, הציג את התובעת כאכזרית    הפרסום השביעימיד לאחר ההפגנה פרסמה הנתבעת בפייסבוק את   .12

 (. "הפרסום השביעי"( )להלן: 8נספח )מצ"ב, 

 שיתופים. 3-תגובות ו 31לייקים,  197הפרסום השביעי שהוא שני פוסטים רצופים העומדים יחד על 

( על כוונה למחוק העמותה לנוכח  "הרשם"קיבלה הנתבעת הודעה מרשם העמותות )להלן:    10.12.2018ביום   .13

ים כנדרש בחוק  , לא הועברו לרשם דוחות כספיים ומילולי2014העובדה כי מאז הוקמה העמותה, בסוף שנת  

בסמוך  (.  9נספח ובכלל זה לא דווחו התרומות שגיוסו, ההכנסות מההרצאות ושאר פעילות העמותה )מצ"ב  

  11  - 10נספחים    24.1.2021ומיום    21.1.2021)ראה פרסום מיום    לכך, פרשה מפעילותה בתחום ובעמותה

 בהתאמה (. 

העמותה אשר הוצגה על ידה כאילו ניתנה  פרסמה הנתבעת את החלטת הרשם בדבר מחיקת  3.1.2021ביום  .14

 (.  12נספח  לבקשתה )מצ"ב 

"מכיוון שהעמותה היא  הודיעה בדף הפייסבוק שלה כי הורידה את אתר העמותה מהרשת    4.1.2021  ביום .15

 אני ואני בלבד, ואני לא עוסקת בתחום יותר, העמותה נמחקה ואיתה גם האתר אין פעילות ולא תתחדש..."

   (.13נספח )מצ"ב 

"תקנות חדשות שתקפות לכלל אוכלוסיית נפגעי תקיפה  פרסמה הנתבעת פוסט בו תוארו  21.1.2021ביום  .16

 לעיל(.   10" שהנתבעת עשתה מזמן )ראה נספח "השלכות של פעולותכמינית" 

כפי    24.1.2021ביום   .17 נצחון".  ל"חגיגות  הצנרת  לתוכנית  הוזמנה  "התקנות"  בעקבות  כי  הנתבעת  פרסמה 

 לעיל(.   11ן, לא היו אלה תקנות והניצחון ממש לא על שמם, המדרוג הגבוה דווקא כן )ראה נספח  שיפורט להל 

, פרסמה התובעת פוסט בו השיבה לנתבעת שהשמיצה והכפישה אותה במשך  25.1.2021יום למחרת, ביום   .18

)מצ"ב   הגישה  14נספח  שנים  כך,  בעקבות  נגד  הנתבעת  (.  הרע  לשון  יעה  "התב)להלן:    התובעתתביעת 

לנתבעת  הראשית" לאפשר  שנועדה  השתקה  בתביעת  מדובר  להלן,  שיפורט  כפי  להאמין.  ולא  לראות   ,)

 להוסיף ולהסתיר התנהלותה בעניין העמותה ופעילותה עם נפגעי עבירות המין .  

 פירוט העובדות 

 הצדדים להליך 

ידי הנתבעת כמטרה למתקפה  התובעת, סנגורית פלילית המייצגת נאשמים וחשודים בעבירות מין סומנה על   .19

 שנועדה לפגוע בתובעת ובה בעת לקדם את הנתבעת.

נפגעים. הנתבעת השתמשה בתובעת   .20 לליוי  כיו"ר עמותה  יצרנית רהיטי אפוקסי, שימשה כזמנו  הנתבעת, 

 ככלי ביד היוצר, הוציאה דיבתה רעה ופגעה בה פגיעה אנושה, לשם קידום האינטרסים האישיים שלה.  

 ות המקימות את עילת התביעה פירוט העובד
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החלה בישראל מגמה של חשיפת פגיעות מיניות ברשתות החברתיות, ובהמשך נוצרו מיזמים    2013בשנת   .21

  י א_גם#רוזנברג וענת פלג, "- המשתפים את התקשורת הממוסדת עם זו המקוונת )ראה למשל, הדר דנציגר

  הממוסדת והרשתות   התקשורת  השפעת  בשאלת  מין  פגעות עבירות  של  המבט  קודת?  המשפט  על  משפיעה

 ((.  "המחקר"/רוזנברג ופלג"-"דנציגר, יד' תש"פ )להלן: משפטים על אתר המשפט", על  החברתיות

פירסמה גם הנתבעת פוסט אשר זכה לתהודה ברשת. לאחריו הוסיפה לפרסם פרסומים    2014באוקטובר   .22

ה. מיד לאחר מכן החלה הנתבעת, שעד אותה עת  שונים בנושא פגיעות מיניות שקיבלו תהודה חיובית רחב 

(  9( בהליכים לקראת הקמת העמותה "אות הזדהות" )ראה לעיל נספח  15נספח הייתה מורה וזמרת )מצ"ב 

 .  23.11.2014יושם לב כי את האגרה שילמה כבר ביום 

  ה נפשית עזר , מתן  קו חירוםהושלמה הקמת העמותה שמטרותיה העיקריות הן הקמת    30.12.2014ביום   .23

 לנפגעי עבירות מין.  וייצוג משפטי חינם

  "מסיבת פורים הגדולה של העמותה"סמוך לאחר מכן, החלה הנתבעת בגיוס תרומות, בין השאר, הופקה   .24

לפי מיטב כיסכם   –ש"ח ומעלה    50"באמצעות תרומות ומתנדבים. עלות כרטיס כניסה למסיבה עמד על  

ובגדול" הכריזה  ולבכם,  והנתבעת  לעמותה",  הכניסה:  רווחי  ביום  "כל  המסיבה    4.3.2015.  התקיימה 

  4.3.2015ומהימים    27.2.2015ומיום    24.2.2015וכן מיום    11.2.2015בהצלחה )ראה מצ"ב העתק פרסום מיום  

 (.  16נספח   5.3.2015 -ו

שהוביל לפניית המתלוננת אל  פירסמה הנתבעת ידיעה שגויה בעניין פרשת חצרים, מה    2015אפריל  בחודש   .25

הנתבעת להתריע בדבר הטעות. ההיכרות בין השתיים הובילה לכך שהנתבעת בהיותה יו"ר העמותה, החלה  

 ללוות את המתלוננת. עד מהרה ליווי המתלוננת הפך לליווי ההליך המשפטי ולמעשה לליווי הפרשה כולה.  

ב"כאן    5.6.2017ביום   .26 כוחו"11שודרה  "באת  התוכנית  שאר    "  ובין  כסנגורית  ועבודתה  התובעת  בעניין 

ואולם, בסופו של דבר הוחלט לבטל את   רואיינה  המרואיינים, רואיינה המתלוננת מחצרים. גם הנתבעת 

עוררה את חמתה על התובעת מאחר שלשיטתה היא שגזלה ממנה את התהילה   זו  השתתפותה. החלטה 

 זה החלה ברדיפה אחר התובעת.הבאה עם הטייטל "מלוות המתלוננת מחצרים". מרגע 

  היא כנגד התובעת. בפתחו הדגישה כי  הפרסום הראשון, פירסמה הנתבעת את 6.6.2017כבר למחרת, ביום  .27

. הנתבעת הדגישה כי המתלוננת  והמסובכת"  הפתלתלה  דרכה  "מתחילתהמלווה של המתלוננת מחצרים  

 .בעדויות",  בעימותים  הקושי   למרות,  האנסי   של  הדין  עורכי  של  ההשתלחויות  בכל  ובאומץ  בגאון  "עמדה

הנתבעת הוסיפה שהמתלוננת שלחה לה את הדברים שאמרה עליה התובעת, על כך שבכתה כשהתבקשה  

 חסר  אדם  את  -  ויזל  "נוגה  ליתן את מספר הטלפון שלה. את הפוסט חתמה הנתבעת בפניה ישירה לתובעת

 (.1)ראה לעיל נספח  " .עלייך לי צר.  חשוך אדם של דוחות התבטאויות.  מחפירה בצורה רגישות

 יושם לב, "השתלחויות עורכי הדין" יהפכו לאכזריות התובעת וטענות נוספות שכאן אין להן זכר.  

ביום   למחרת,  יום  כוחו",  ב"באת  השתתפותה  אי  לנוכח  התובעת  של  הקשה  ההחמצה  תחושת  בעקבות 

"הייתי  הסתיר את המניע למתקפה נגד התובעת  לא טרחה הנתבעת ל  , בו הפרסום השניפורסם    7.6.2017

אמורה להצטלם לכתבה על עורכות דין שמייצגות נאשמים באונס, הייתי אמורה להתעמת עם נוגה ויזל.  

עשו לי ראיון מקדים, אמרתי כל מה שיש לי להגיד לנוגה. שבוע לפני, הודיעו לי שמבטלים את החלק הזה  

 (. 2פח )ראה לעיל נס בכתבה. מעניין למה..." 

כי הדבר החריף את   .28 ונראה  הנתבעת  עיסוקה בתובעת ראתה שהיא "חוגגת בעמוד" שלה כלשון  בעקבות 

לה למטרה להשפילה,   חמתה שהייתה קיימת ממילא. לכן החליטה לקטוע את "חגיגות" התובעת ושמה 

 לבזותה ולשים אותה ללעג, בד בבד עם קבלת תהודה חיובית לעצמה.  

המלווה של המתלוננת מחצרים ומיד לאחר מכן החלה    היאהנתבעת להדגיש כי  גם בפרסום השני טרחה   .29

משחקת   היא  כי  עליה  כתבה  התובעת;  את  והשמיצה  הכפישה  הנתבעת  בתובעת.  רסן  חסרת  השתלחות 
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וכעסה   עלבונה  לכבוש  הצליחה  לא  הנתבעת  בקורבנות.  משתלחת  שהיא  כתבה  אדם;  ובחיי  בנשמות 

והטיחה בתובעת   פגועה  הפייסבוק שלה.  כמתבגרת  למרות חגיגתה בעמוד  וזקוקה לחברה,  בודדה  שהיא 

הנתבעת התנשאה והציעה לתובעת ביהירות מוחלטת כי אם תחדל מלעסוק בעבודתה "תזכה" לקפה בחברת  

 הנתבעת.  

"מקצועית נטו ]...[ היא הנתבעת המשיכה ומתחה ביקורת על מקצועיותה של התובעת וטענה כי היא אינה  .30

 . כפי שעוד נראה, הפוסל במומו פוסל.  ..."בניצול מצבן הקשהבהשתלחות בקורבנות, מלאה בארס, 

כך, בהיעדר כל הכשרה משפטית ובוודאי שלא בתחום הפלילי, הנתבעת שעד לאחרונה הייתה מורה וזמרת,    .31

 מתחה ביקורת על מקצועיותה של התובעת, תוך שהיא מסיתה כנגדה.  

ת חצרים לייצר בעבורה תהודה והכרה בתקשורת הממוסדת ובעיקר  משהבינה את הפוטנציאל הגלום בפרש .32

"נדנדתי  לאחר שלא נכללה ב"באת כוחו", החליטה הנתבעת לפעול וליזום ופנתה לתקשורת. כפי שהודתה,  

משלא נענתה, ככל הנראה משיקולי מדרוג  (. ואולם,  11ו.נ.( )ראה לעיל נספח    –)גיא לרר "הצנרת"  ללרר"  

זה מחמיר בבית   –"ואז כתבתי ללרר  וכדאיות, חזרה ופנתה לאחר "שבועות ארוכים" "חודשים קשים"  

  –)תחקירנית התוכנית  . גייס את מאיה לסיפור  נכנס לפעולה"הוא  והפעם  המשפט. היא זקוקה להגנה"  

,  צילומים , מאחורי הקלעיםשל גבי חודשים חודשים על , שעות על גבי שעותומאיה איתנו ו.נ( 

 ."  עושה היסטוריה איתנו. תכנוניםשיחות אל תוך הלילה, 

גלויות, ידבר   .33 היה ברור כי על מנת שפרשת חצרים תקבל תהודה ומדרוג גבוה נדרש קורבן שיופיע בפנים 

שיעורר שנאה, וכיאה לעידן  בקולו ויעורר אמפתיה בלבבות הצופים. מן הצד השני נדרשה דמות של "רשע"  

הריאליטי "שנאה פעילה" שניתן יהיה לשדר בפרקים, שלב אחר שלב ולשלהב את הצופים. הנאשמים לא  

התאימו "לתפקיד" משעניינם נדון בהליך משפטי שהאוירה המנוכרת שבו והשפה המשפטית המאופקת,  

המשפט )ראה    של  כוחו  על  המערער  יצרו  בקהל. כך  רגשו  עימות יצריםמנוגדות לנטיית התקשורת לעורר  

   .(86רוזנברג ופלג, -דנציגר

לפיכך, מי שזכתה בתפקיד הראשי, הייתה התובעת שייצגה את אחד הנאשמים ובאמצעות המתקפה נגדה   .34

יצרו שיח בגנות מוסד החקירה הנגדית כשיח הערער על כוחו של בית המשפט להגן על קורבנות, באמצעות  

 עה. כפי שיפורט, עשו לתובעת בפרסונליזציה.  טענות המוציאות דיבתה ר 

כך החלה מתקפה חסרת תקדים כנגד התובעת, אלפי פרסומים ברשתות החברתיות, מאות אלפי תגובות,   .35

תוכנית ועוד תוכנית, ראיונות, הרצאות וכתבות, כולם מבוססים על הכפשת התובעת, הוצאת דיבתה ופגיעה  

"שעות לתכנון  בהתאם  הטוב,  ובשמה  ,  הקלעים   מאחורי  של  חודשים  גבי  על  חודשים,  שעות   גבי  לע   בה 

 " תוכנית ריאלטי עם טאלנטים, לא פחות.  . תכנונים, הלילה תוך אל שיחות, צילומים

"שני גם נתנה לי  בד בבד החלה חשיפת המתלוננת, שלב אחר שלב. ראשית, הנתבעת עודדה אותה להיחשף  .36

בי בעולם" גאה  )מצ"ב  את הכוח להיחשף. היא הכי  לרר הסביר למתלוננת  17נספח  .  גיא  את  (.  "כשיש 

'מי היא  הדמות המטושטשת והאות, יותר קל לאנשים ללכלך, יותר קל לאנשים להגיד: 'היא המציאה',  

 (.  7 -3ש'   3ע"מ   18נספח )מצ"ב בכלל?', 'היא סתם מעלילה'. כי לא יודעים ולא רואים את הדמות" 

בהמשך הופר החוק האוסר על חשיפת המתלוננת, במודע ובמתכוון בדיון בוועדת הכנסת לקידום מעמד   .37

"...גרם לי,  גאון,  (. לרר הודה שם ב"ועדת הכנסת"האישה בראשות חה"כ עיאדה תומא סלימאן )להלן:  

( 19נספח  . )מצ"ב  "החוק מטומטם", והוסיף  לצערי, לעבור על החוק, אבל עשינו את זה בעיינים פקוחות"

ולחשוף את המתלוננת בניגוד לחוק. ברם, יו"ר  "לנצל את החסינות"  לא זו אף זו, יו"ר הוועדה התבקשה  

המתלונ דברי  במהלך  המצלמות  את  לכבות  והורתה  סירבה  כי  הוועדה  התברר  בדיעבד  הוועדה.  בפני  נת 

לחוק   בניגוד  "הצנרת"  תוכנית  שודרו במסגרת  אף  ובהמשך  צולמו  המתלוננת  דיברי  כובו,  לא  המצלמות 
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ולהוראת יו"ר הוועדה. כך הושלמה חשיפת המתלוננת מתוך מוטיבציית יתר לייצר מדרוג גבוה באמתלה  

 של דאגה לנפגעי עבירות מין. 

להשג .38 התקשורתי  ידועה  המרדף  תופעה  בבחינת  הוא  הנפגעות,  של  חשבונן  על  גם  גבוה  ומדרוג  תהודה  ת 

במהלכה שיתפה יו"ר הוועדה מנסיונה האישי    8.5.2018שנדונה לא פעם בוועדת הכנסת. למשל בזו מיום  

 ואומרים   מהתקשורת  אליי  מתקשרים  כשהיו,  מינית  תקיפה  בנפגעות  שטיפלתי  שנים  25"וסיפרה  

  האלה  והנשים  טאלנטים  סוכנת  לא  אני,  תשמעו,  אומרת  הייתי"  להתראיין  נפגעת  לך  יש,  עאידה"

. עו"ד אורית סוציליאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע  הופעה"  שמחפשת  שחקנית  או שחקן  איזשהו  לא  הן

  להשיג,  הפסקה ללא לרדוף, רגשיות  מניפולציות "לייצרלנפגעי תקיפה מינית, דיברה על מוטיבציית היתר  

  לחץ   "ישוהוסיפה     ". הזה  בתחום  לא  אבל  תפקידה  זו  או  תפקידו  זה  חשוב  עיתונאי.  מחיר  בכל  האייטם  את

ציינה  רגשית"  מצוקה  של  ניצול   ויש  אייטמים  להשיג מנשה  כרמלה  העיתונאית    אותם  של  "הפעילות. 

  על  להתלונן  לגרום יכולים  הם.  כלום  אין,  מבינה  לא  את,  עכבות  שום  להם  אין,  ועורכים  עיתונאים

 (.20נספח ) ".בפניהם כשרות  הן הדרכים כל. לאיים, מתלוננת של  להורים לצלצל, דין עורכת

".  הנתבעת אומנם אינה עיתונאית אך כפי שהעידה גייסה את התקשורת ולמעשה פעלה "כסוכנת טאלנטים .39

בשלב הערעור בו גייסה את התקשורת, המתלוננת לא מעידה וממילא לא נזקקה להגנה, לעומתה הנתבעת  

הייתה זקוקה לתהודה. במחקר שלעיל נבחנה השפעת החשיפה, בתקשורת המקוונת והממוסדת על מערכת  

ת, סבורה  "פעילת רשת שנאנסה בצעירותה ותומכת כיום בנפגעות אחרוהמשפט. בין המרואיינות הייתה  

הממוסדת" בתקשורת  מהלכים  להן  שאין  נפגעות  בעבור  מעקף  ערוץ  משמש  הפייסבוק  לטענתה,  כי   .

"אם משהו מספיק חזק  עיתונאים מלקטים חדשות גם מתוך מהשיח ברשת ומעניקים לו תפוצה רחבה.  

'צינו עולה לתוכנית הטלוויזיה  ]...[ כשמשהו  גם לתקשורת המרכזית  יגיע  ר לילה', וחשוב ברשת, הוא 

כמות האנשים שרואה את התכנית לעומת כמות האנשים שנכנסת לדף הפייסבוק של התוכנית, היא הבדל  

    (.74לכן הקפידה תמיד להעלות לפייסבוק למי שלא ראה )  של שמיים וארץ"

באותו מחקר נבחנה גם השפעת חשיפתן על רווחתן האישית. המחקר חושף את המחיר הרגשי הגבוה שרבות   .40

  בתקשורת הממוסדת(. לטענתן, במהלך החשיפה  61משלמות על החלטתן להשתלב בשיח הציבורי )שם,  מהן  

"בנטייה לדרמטיזציה בסיקור  (. הנפגעות הבחינו 75הן מאבדות שליטה במסרים שביקשו להעביר לציבור )

 . התמקדות באדם ולא בסוגיה לצורכי הגבהת המדרוג" –פרסונליזציה  –ובהטיה לכיוון האנשה 

בלתו   .41 שאין  חיוני  באמצעי  שעניינו  הגם  לתובעת,  ובלעדי  מגונה  כאקט  הנגדית  החקירה  הוצגה  בענייננו, 

  ץ "בג)  "במשפט  האמת  גילוי  לשם  דין  בעל  בידי  והמשמש  היום  עד  שהומצא  ביותר  היעיל  המכשיר"שתואר  

בת(23[  5]  יג,  ד"פ'  ואח  המוקדמת  החקירה  את  המנהל  השופטת'  נ  ש"היועמ  124/58 התמקדו  .  כך,  וך 

 בתובעת ובאמצעות עריכה מגמתית עשו לה דמוניזציה לצורכי הגבהת המדרוג.  

עיתונאים שתיחשף   .42 נפגעה מדרישות  שירותה הצבאי,  במהלך  שנאנסה  חיילת  אחת המרואיינות במחקר, 

"פתאום זה היה נראה לכתב פחות עם רייטינג כי אני לא מוכנה לחשוף  בכתבה בשמה המלא. לדבריה  

"ברגע שאמרתי שאני לא מוכן למסור פרטים על המקרה שלי אז זה לא  (. מרואיין אחר העיד  76)  ת"שמו

 .  היה מספיק סנסציוני"

למעשה    29.11.2017ביום   .43 וזהו  לעיל,  כאמור  הבוקר  בתוכנית  העמותה  יו"ר  בהיותה  הנתבעת  התארחה 

השלישי עסקה  הפרסום  האייטם  כותרת  התובעת,  של  לפרסונליזציה  הנטייה  ניכרת  הבוקר  בתוכנית   .

ואולם, האייטם וכל פעילויות הנתבעת, עסקו בתובעת ובה בלבד. מבלי לדעת דבר מהמתואר   ב"עורכי דין"

הנתבעת שיודעת  "למה הגעתם ספציפית לעורכת הדין הזאת?"  רנה מגישת התוכנית ושאלה  לעיל, הסתק

היטב מדוע נבחרה דווקא התובעת על ידה, לא הצליחה לכבוש את חיוכה הרחב שלא תאם לנושא הראיון,  

)ראה לעיל,  "למה את מחייכת שני, סליחה? מה קרה?"  עד כי משך את תשומת לב מגיש התוכנית ששאל  
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לא בכדי ממצאי המחקר עוררו שאלות נורמטיביות בנוגע  (.  00:02:23לתמליל, לאחר דקה    3ע"מ    4  נספח

 (.  85לתועלת ולנזק שיכולים להיגרם לסוכני המשפט בשל ניסיונות להשפיע על השיח התקשורתי עליהם ) 

הנ .44 במקצועיותה.  דופי  והטילה  הטוב  בשמה  פגעה  התובעת,  את  הכפישה  הנתבעת  הראיון  תבעת  בהמשך 

.  כאלה אכזריים "לא מעט עורכי דין המגנים על עברייני מין. לא כולם  כי ישנם    אכזרית אמרה שהתובעת  

"אפשר להגיד  . הנתבעת לא הסתפקה בפגיעה בתובעת והטילה רבב בציבור שלם של סנגורים  רובם לא"

משפטית וודאי לא    . ונזכיר, מדובר בהדיוטה, חסרת כל ידע או הכשרהמשהו על בחירת המקצוע שלהם..."

 במשפט הפלילי שהתעניינה רק בקידום האינטרסים שלה. 

"לילדונת בת עשרים ]...[ תראי איך את נראית. את שמנה ]...[  הנתבעת טענה כי התובעת אמרה למתלוננת    .45

הייתה    ו.נ.(  –)התובעת  "משפטים שהיא  . לטענתה אלה  אני שמחה שאת בוכה. הלוואי ותבכי כל החיים"

)על כזבים אלה חזרה פעמיים במהלך תוכנית    ה באוזן בתוך בית המשפט בלי שאפשר לשמוע"מסננת ל

יושם לב, כי דברי הנתבעת מוצגים על ידה, לכל אורך הדרך, כאילו שמעה האמירות באוזנה שלה    הבוקר(.

 והיא אינה טורחת לציין אחרת. 

ב הערעור עם הופעת המצלמות ולא בשום  כאמור, הטענות הפרסונליות הספציפיות נגד התובעת הופיעו בשל .46

הנתבעת   ידי  על  ולא  המתלוננת  ידי  על  לא  קודם  מתחילת  שלב  אותה  כי  שליוותה  ניכר  למעשה,  הדרך. 

שנערך לתובעת   הוסתרו במכוון, עד לאחר שידור התוכנית הראשונה. ניתן לראות זאת בנקל מה"עימות"

תוך הסתרת מידע וסילוף מכוון וניכר כי התאמץ    ושודר גם בתוכנית הבוקר. המגיש התעמת עם התובעת 

לחקירה   התייחסה  כמצופה  התובעת  "רומסת"  שהיא  כשהאשימה  בפניה.  הטענות  לחשוב  ולא  להסתיר 

(. כאשר התובעת מניחה  5, ע"מ  4הנגדית, שהיא קשה מעצם טיבה ומהותה, והמגיש מיד קוטע אותה )נספח  

במתלוננת בעדותה שהיא אינה דוברת אמת, המגיש אינו טורח  כי הכוונה "אמירות הפוגעניות" לכך שהוטח  

בעוד האשמות נגדה חמורות בהרבה.    "שקרנית"לתקנה,גם לא כשהתובעת אומרת מפורשות את המילה  

שלב ולמעשה.  בשום  הלכה  הוסתרו  והן  נגדה  השקריות  הטענות  התובעת  בפני  הוטחו  לא  בו  רק  ,  בשלב 

 כנגדה, כאמור זמן רב לאחר סיום ההליך.  התבקשה תגובתה נחשפה התובעת לטענות

בעניין זה יצוין ויובהר כי לא היו דברים מעולם וממילא שהם בלתי אפשריים. הייתכן שסנגורית תלחש על   .47

, במהלך עדותה, באין משים ובאין מפריע? הייתכן כי השופטים שיתפו פעולה  אונסאוזנה של מתלוננת בתיק  

)ע"מ   מהפרוטוקולים?  מחקו  השאר  ובין  התובעת  למחוזות  19לנספח    33  -32עם  לכת  נרחיק  ואפילו   .)

אין שום דיווח הדימיון, היכן היו התובעים, הסנגורים האחרים ובעיקר היכן הייתה המלווה של המתלוננת?  

 , וודאי לא נגד השופטים.  נה בענייןאו תלו

המתלוננת   .48 וחבריהם  הנאשמים  למשפחות  ביחס  כי  הבוקר  בתוכנית  העידה  הנתבעת  הגישה. הרי  "היא 

תלונות. צווי הרחקה. וכולי, וכולי. הכל... היא עשתה הכל בצורה מאוד מסודרת, ובאמת, היא עשתה ביי  

(. אזי מדוע לא הוגשו  00:08:30לאחר דקה    7)ע"מ  ון"  דה בוק, לפי כל שלב שצריך לעשות, היא עשתה, ליר

ובאמצעות   "הצנרת"  להופעת  במקביל  הערעור  של  המאוחר  בשלב  רק  אלא  התובעת?  נגד  של  גם  הפקס 

הדין. למרבה האכזבה  -וכשהטאלנט שלה קרא בשידור להתלונן נגד התובעת ללשכת עורכי   הזכיינית "רשת"

והגיש לפופוליזם  שנענו  אירגונים  תלונות,  היו  בתוכניותו  צפייה  בסיס  המתלוננת  על  של  התלונות,  כל   .

כולן  והאחרות   התובעת  נגנזו  של  התעקשותה  אף  על  משמעתי,  הליך  לכדי  שהגיעו  ומבלי  בדיקה  לאחר 

המחקר שלעיל התייחס לתיאוריית השפעת התקשורת ולטענה    (.21  מצ"ב נספחשהתחננה לבירור הדברים )

הפצת מסרים משפטים לציבור אך עושה ככל יכולתה לערער על מעמד המשפט  כי התקשורת אומנם מעודדת  

( השיח התקשורתי שטחי שאינו משקף את מסריו של המשפט אלא  85כמוסד הזוכה ללגיטימיות ציבורית )

"כך מטשטשת ההבחנה בין עובדות לבדיה ובין נתונים לעמדות או דעות" נותן מרחב לקולות מתלהמים.  
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, המסכת העובדתית הנוגעת ל"צנרת" צוינה כאן בכדי להציג תמונה מלאה ככל הניתן. נדגיש שוב(.  86)

 בבוא העת תידון מסכת זו בהליך נפרד.  

שהתנהלה   .49 הנתבעת  הופרכו,  ולמעשה  הוכחו  שלא  מיוסדן,  מופרכות  הן  המתלוננת  של  שטענותיה  אף  על 

הרשתה   ואף  לעצמה  שיווק"  כ"סיסמאות  בהן  השתמשה  טאלנטים  להן  כסוכנת  ולהוסיף  לשנות  לעצמה 

והמשפט "אני שמחה שאת בוכה..." הומצאו ונטענו על ידי הנתבעת,   כרצונה. כך למשל, האמירה "שמנה" 

 במספר גרסאות וביניהן גרסאות סותרות, כפי שעוד נראה להלן.  

בעת  ובכך הוצגה התו  "הילדה צריכה הגנה"הנתבעת טענה בתוכנית הבוקר כי "הזעיקה" את "הצנרת" כי   .50

כאלימה ומסוכנת שיש להגן על המתלוננת מפניה. זאת במטרה להשניא את התובעת ובמקביל להאדיר את  

. "מצלמות ההגנה"  2015בנובמבר  עצמה כמי שנלחמת בה, שהרי המתלוננת כבר העידה כשנתיים קודם לכן  

קקה להגנה ואפילו  הגיעו רק בשלב הערעור במסגרתו כידוע, לא נשמעות עדויות. ברור שהמתלוננת לא נז

לנתבעת   והאדרה  לתובעת  דמוניזציה  לעשות  נועדו  הדברים  ואולם,  מלהגיע.  להימנע  יכולה  הייתה 

 "המושיעה".  

שיצרה   .51 הרושם  בעקבות  המשפט,  בבית  הציבור  לאמון  הנתבעת  שגרמה  החמורה  מהפגיעה  להתעלם  אין 

ם אלימים. רושם זה וודאי יצר אפקט  כאילו בית המשפט רופס ומושחת וכי הוא מפקיר נפגעים בידי סנגורי

 מצנן במתלוננים פוטנציאלים ובגללה לא ידווחו מקרים חמורים.   

את    26.12.2017ביום   .52 הנתבעת  הרביעיפרסמה  בהליך  הפרסום  שהוגשה  לבקשה  התייחסה  במסגרתו   ,

"נית הצגת  תוך  התובעת  על  ביקורת  מתחה  הנתבעת  הדיוטה,  היותה  אף  על  חצרים.  בפרשת  וח  הערעור 

"כל  משפטי" שלא היה אלא טקסט שכולו כזבים, גיבובים ולשון הרע. הנתבעת אף הוסיפה הסתה מסוכנת 

נפגעת שאי פעם עמדה מולה על דוכן העדים, מוזמנת לתבוע אותה על הטרדה ולהוציא נגדה צו הרחקה  

גוויות באין מ על  ]...[  במשך שנים היא דרכה  עוול  לגרום  כדי  זאת  הנתבעת   .פריע..."]...[ היא עשתה 

ויזל כאן המודעת היטב לנזקים ולפגיעות שנגרמו לתובעת, ביטלה אותם בבוז   עורכת הדין  "הניסיון של 

 הזוי ובזוי. שלא לומר, פתטי."  –להפוך עצמה לקורבן 

.  2018אפריל  הוא מאמר דעה שכתבה הנתבעת ופורסם בכתב העת של הלשכה בגיליון  הפרסום החמישי   .53

וניתן לאיתור באמצעות מנועי החיפוש ברשת. ביום  גיליון מקוון   של כתב העת פורסם גם באתר הלשכה 

שלה והן באמצעות    פרסמה גם הנתבעת את המאמר, הן באמצעות עותק מצולם בעמוד הפייסבוק  7.5.2018

צירוף קישור לגיליון המקוון. יצוין, המאמר אינו מחדש דבר אלא רק מיחזור של כזביה הישנים שאף נחשפו  

"את שמנה, ולכן אני מאמינה ללקוחות שלי,  במהלך המחזור. את כזביה הציגה הנתבעת על דרך הציטוט  

נוגע בך" או    בכדי לשוות לכזביה מהימנות שאיננה   אף אחד לא היה  וכאילו מדובר בציטוט מפרוטוקול 

סביבתה   שהם  דין,  ועורכי  שופטים  המשפטית,  לקהילה  הפונה  במאמר  מדובר  כי  העובדה  החלטה. 

 המקצועית של התובעת, לסילוף האמור נוספת חומרה יתרה.

"משפט  כידוע, לשקר אין רגליים וכך הנתבעת בעצמה חושפת במאמרה כזבים קודמים. הנתבעת כתבה   .54

. זאת בניגוד  "איזה כיף שאת בוכה. הלוואי ותבכי כל החיים שלך"  –לעבר נפגעת  דין  -עורךי מפי  ששמעת

לטענתה השקרית בתוכנית הבוקר כי התובעת אמרה אמירה אומללה זו למתלוננת. כפי שהוכיחה הנתבעת  

בתוכנית  בעצמה, לא היו דברים מעולם. למען הסר ספק, לא מדובר בשגגה תמימה, שהרי הנתבעת נשאלה  

!! בעקבות כך כונתה התובעת  "נכון"והיא השיבה  "זה עורכת הדין ויזל אמרה?"  הבוקר ספציפית לעניין זה  

. את המאמר כתבה בעצמה ופרסמה  "מקסימה"והנתבעת הוסיפה  "צדיקה"  על ידי המנחה בציניות מופגנת  

 בשידור חי, מבלי להניד עפעף.   העתקיו, הכל ביודעה כי אלו שקרים וכי היא מוציאה דיבתה של התובעת רעה

ניתן פסק הדין בערעור בפרשת חצרים ובכך באה הפרשה לסיומה. הנתבעת, שהבינה כי    15.8.2018ביום   .55

 המשך הקריירה שלה נתון בסכנה ניסתה בכל כוחה להחיות מחדש את הפרשה.  



12 
 

12 
 

חמישי   .56 בשעה    1.11.2018ביום  המאוחרות,  הערב  ש  20:48בשעות  דוא"ל  לתובעת  "מעמד  כותרתו  נשלח 

"נקיים מול משרדך מעמד מסירה של התביעה    12:30יום שישי, בשעה    -ולפיו, יום למחרת  מסירת תביעה"

 (.  22מצ"ב נספח ) אנחנו נהיה שם" –מטעם לירון תורג'מן. אם תרצי לבוא לשטוח את טענותייך 

שישי   .57 מסירה"  2.11.2018ביום  "מעמד  כי  אולי   התברר  או  הפגנה,  חצרים  משמעו  לפרשת  השקה  אירוע 

דיבה.   בתביעת  האזרחית,  בדלת  להחזירה  שניסתה  לאחר  החדשה  רק  הוגשה  הדיבה  תביעת  ויודגש, 

   כשמונה חודשים!

נראה כי מדובר במי שהתרגלו לנהל משפטי שדה בתקשורת וברשתות החברתיות, עד שהם רואים עצמם  .58

, אבל לפי הכללים שלהם. שהרי ברור כי לא  כטריבונל של ממש ועל התובעת "לשטוח טענותייה" בפניהם

זו הסיבה למועד   הזה!  טענותייה", לא בטריבונל  ובוודאי שלא "תשטח  תגיע  כוונה שהתובעת  כל  הייתה 

ההפגנה וכן לעיתוי ולאופן ההודעה על קיומה. הרי הנתבעת הייתה יכולה לשלוח מסרון או להתקשר, בעצמה  

 כלומר ל"מעמד מסירת התביעה". או באמצעות אחרים ולהזמינה להפגנה, 

הפלא,   .59 להפגנהלמרבה  של    בהגיען  ליבה  תום  חוסר  על  מלמד  השיחה  בתמלול  עיון  התקשרו.  כן  דווקא 

 (.  23מצ"ב נספח הנתבעת, על היותה נכלולית ובלתי מוסרית, כמו גם על תוכניתה הזדונית )

של   .60 הבולט  מחסרונה  להתעלם  למענה:  המתלוננת  קשה  ההפגנה  היא  לשלכאורה  את  א  לתובעת  שלחה 

מופיעה  היא לא התקשרה לתובעת במהלך ההפגנה והיא כלל לא השתתפה בה. לא היא  "ההזמנה" להפגנה, 

שפירסמה "הופיעה"    בתמונות  הנתבעת  מזמן.  כבר  שנחשפה  למרות  לצידן,  לתייגה  טרחה  שלא  הנתבעת 

"שנייי  לראשונה בהקשר להפגנה, כאשר הגיבה לפוסט הנתבעת וחשפה מי היא הרוח החיה מאחורי הפגנה  

   . מלכתת העולמותתתת אין פשוט אין עלייך ועל כל המאמץ הזההה"

מיום   .61 השישיהיא    2.11.2018ההפגנה  ה"עימות"    הפרסום  ולבזותה.  להשפילה  בתובעת,  לפגוע  שנועד 

 הטלפוני תוכנן מראש כדי לאפשר לנתבעת לשלוט ולקטוע את דברי התובעת או להשמיע האשמות במגפון.

פורסם   .62 ההפגנה  כאכזרית    הפרסום השביעימיד לאחר  כנגד התובעת שהוצגה  ברורה  שאינו אלא הסתה 

 .עם כל מי שמתאכזר אליהם."ויבואו חשבון  שם ויפסיקו לפחד.  "הגיע הזמן ]...[ יזקפו את ראומפחידה  

הופעת   .63 עם  לכן,  קודם  וחצי  כשנה  כבר  שנטענו  וישנות  שקריות  טענות  אותן  את  מחזרה  הנתבעת  יודגש, 

 מצלמות "הנצרת" ש"הזעיקה" הנתבעת. על בסיסן נבנתה ונשענה כל ולשם מחזורן נערכה ההפגנה.   

ההלי .64 סיום  עם  לכן  קודם  "המניבה"  כשנה  לפרשה  חלופות  למצוא  הנתבעת  ניסתה  הראשונה  בערכאה  ך 

שהגיעה לסיומה, בדומה לסוכנות טאלנטים בחיפוש אחר הדבר הבא. הודעתה המצמררת של נפגעת אונס  

"אני פונה אליך בגלל הגברת שחבל לבזבז עליה  (.  24מצ"ב נספח  מעידה על הנתבעת )  2017לתובעת)!( משנת  

שמקבל אותך רק אם את קופצת לגובה שהיא רוצה, היא ועדת המעריצים שלה שלא  אנרגיות, היא אדם  

לא   כי  קלאסית,  קורבן  האשמת  עשתה  היא  לי  שיש.  קשה  הכי  ופוגעת  פוגעת,  גם  שהיא  לכך  מודעים 

הסכמתי לאחד רעיונות שלה. וגרוע מכך אני מכירה אישית מישהי שהיא כביכול עזרה לה, עד שהבחורה  

, שהיא הייתה מאושפזת בגלל המילים שהגברת הטיחה בה. יש בי קונפליקט עצום  ההיא כ"כ שבורה

.  בגלל שכביכול את עדיין מגינה על נאשמים בעבירות אונס. אבל היא ממש לא מה שהיא מציגה את עצמה"

. אם "אין על מה, אני פשוט סולדת מקדושות מעונות"והנפגעת הוסיפה  "תודה רבה!"  הנתבעת השיבה  

הי רעיון  המטרה  לכל  דרישתה, להסכים  לפי  לגבהים  לקפוץ  נדרשות  הן  מדוע  להן,  וסיוע  נפגעות  ליווי  א 

שהגתה וכיצד ייתכן שיש מי שאושפזה בגללה. מהאמור בהודעה עולה כי אם ההליך המשפטי הוא האונס  

 השלישי, אזי הטרמפיסטים הרוכבים על גב הנפגעות הוא "האונס הרביעי".  

, הרבה לפני שהתביעה דנן באה לעולם. שמה ותמונתה  מזמן אמת, לפני כארבע שנים  , מדובר בהודעה יודגש .65

 של הנפגעת הוסתרו לשם שמירה על פרטיותה ולבל יבולע לה ויועברו לבית המשפט ככל שיידרש.  
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המתואר מתיישב עם ממצאי המחקר בעניין נפגעות שנחשפו בתקשורת. בין היתר, הנפגעות מאבדות שליטה   .66

, התקשורת נוטה לדרמטיזציה ופרסונליזציה, דוחקת בהן לחשוף כמה שיותר פרטים לצורכי  על מסריהן

העלאת המדרוג, מביימת ראיונות )בקשה לחבק נפגעת זרה( לשם העצמת המיימד הרגשי, הפעלת לחצים  

 (. 76 -75לפני ובמהלך הראיונות, עד כדי פגיעה ברווחתן הנפשית )שם, 

סיוע בשעתם הקשה מצאו עצמם באודישנים ונדרשו "לקפוץ לגבהים שדרשה".  נפגעים שביקשו לקבל ליווי ו  .67

אחרים נדרשו לשלם בעבור ליווי שהוצג כ"חינם" ונראה כי מבחינת הנתבעת דובר בעסק לכל דבר ועניין. על  

כך העיד אחד הנפגעים בתגובתו לפוסט של הנתבעת בו כתבה כי עשתה הכל בחינם ובהתנדבות. הנתבעת  

או בדמי  מכירה  השתתפות  בעבור  תשלום  ממנו  שדרשה  וטוענת  ביניהם  ארוכה  תכתובת  מתארת  תו, 

 (. ונשאל, לשם מה גויסו התרומות, מדוע לא דווחו ולמה שימשו?  25מצ"ב נספח השכירות למשרדה!? )

לאחר כחודש התקבלה הודעת הרשם בדבר כוונה למחוק העמותה משלא הומצאו מעולם דיווחים בעניינה.    .68

וביום  סמוך   פרסמה את הודעת מחיקת העמותה הסופית כאילו    3.1.2021לכך, פרשה הנתבעת מהתחום 

 לעיל(.   13, 12נחמקה לבקשתה. כבר למחרת מיהרה להוריד את אתר העמותה מהאויר )ראה נספחים

"תקנות חדשות שתקפות לכלל אוכלוסיית נפגעי תקיפה פרסמה פוסט בדבר  21.1.2021למרות זאת, ביום  .69

לחגיגת   פרסמה שהוזמנה "לצנרת"  24.1.2021" שעשתה מזמן. ביום  "השלכות של פעולותשהוצגו כית"  מינ

 מין   עבירות  נפגעי  העדת"לנוהל  ניצחון לאור "התקנות". ויובהר, התקנות קיימות כעשור והכוונה כך נראה,  

שמינתה.     משרדית-הבין  הוועדה   להמלצות   בהתאם  המשפט העליון,-שפרסמה נשיאת בית   "המשפט  בבתי

)למשל: יו"ר הוועדה הנשיאה בדימוס ברלינר, הש' מנחם מזרחי והש'  הוועדה מנתה משפטנים מהשורה הראשונה  

  43. והתכנסה  עמק בן שחר, ד"ר לרנאו נציגת הסנגוריה הציבורית, ד"ר ברוט נציגת פרקליטות המדינה ד"ר(-טל

 ישיבות במשך שנתיים.  

 פייסבוק על ידי הנתבעת שייחסה לעצמה את הנוהל הקרוי בפיה "תקנות".  כל אלה בוטלו באבחת פוסט ב .70

ולאחר שנים של פרסומים פוגעניים, התובעת השיבה לנתבעת בפוסט. בעקבות כך, הוגשה    25.1.2021ביום   .71

 התביעה הראשית, תביעת השתקה לבל התובעת תחשוף התנהלות בענייני העמותה. 

  

 הטענות המשפטיות

 חוק איסור לשון הרע עוולה לפי

סעיף   .72 לפי  עוולה  מהווים  הנתבעת  הבוקר,    1מעשי  תוכנית  בפייסבוק,  פרסומיה  הרע.  לשון  איסור  לחוק 

הדין מהווים פרסום לשון הרע כמשמעותו בחוק. הגדרת   -ההפגנה ומאמר הדעה מכתב העת של לשכת עורכי

)ב( לחוק  2ו "בדפוס". בנוסף, לפי סעיף  פה", "בכתב" א - לחוק רחבה ובכללה פרסום "בעל  2"פרסום" בסעיף  

 להגיע לאדם נוסף זולתו.    כשמלכתחילה נועדה  לאדם אחד מלבד הנפגעדי שלשון הרע הגיעה 

באשר לפרסומי הנתבעת בפייסבוק, נטען כי הלכה היא שהחוק חל על פרסומים ברשת ופעולה ישירה של   .73

יואל שאול נ' חברת    1239/19)רע"א    בנו בחוקהיא פרסום כמוכתיבת "סטטוס" או "פוסט" ברשת החברתית  

 (. "פרשת ניידלי"( )להלן: 8.1.2020]פורסם בנבו, ניידלי תקשורת בע"מ 

בעל .74 פרסום  על  עונים  ובהפגנה  בתוכנית הבוקר  הנתבעת  רבים מלבד  -דברי  לאנשים  להגיע  נועדו  והם  פה 

 ור בתים בישראל. התובעת. בהפגנה, באמצעות המגפון ובתוכנית הבוקר בשידורה לאינספ

ישירות    גיליון הניירהמאמר פורסם בשלוש דרכים שפנו לשלושה קהלים עיקריים;   .75 נשלח  של כתב העת 

דין המופיעה תדיר בבית המשפט,  -ללשכות השופטים בישראל ולספריות המשפטיות. בהיות התובעת עורכת

פטנים. הגיליון המקוון מפורסם  של כתב העת מיועד לכלל ציבור המש   הגיליון המקווןהפגיעה בה עצומה.  

הציבורי  בפייסבוק  באתר הלשכה וניתן למוצאו בפשטות באמצעות מנועי החיפוש. הנתבעת פרסמה מאמרה  

 שלה, הן כעותק בצילום והן באמצעות קישור לגיליון המקוון. בענייננו, מתקיים אפוא תנאי "הפרסום".  
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בסעיף    .76 כמשמעותה  הרע,  לשון  הם  הפרסומים  החריג,    1האם  בענייננו  כי  חולק  להיות  יכול  לא  לחוק? 

הפרסומים חצו את גבולות ה"עלול" והרחיקו לכת למחוזות ה"וודאי", וכי מימלא פורסמו בכוונה לפגוע  

 עיף.  בתובעת. הפרסומים נועדו מלכתחילה ואף גרמו לכל אחת מהפגיעות המנויות בחלופות שבס

כפי שפורט בהרחבה, הפרסומים השפילו, השניאו, ביזו ושמו את התובעת ללעג, על רקע היותה שמילאה   .77

תפקידה בחקירה נגדית. הפניית הפרסומים הפוגעניים לקהילתה המקצועית מעידים על כוונה לפגוע היכן  

בהשחרתה בעייני עמיתיה    בקריירה. הפגיעה בתובעת באה לידי ביטוי, בין השאר,  -שלשיטתה נפגעה בעצמה  

ויריביה המקצועיים והן בעייני השופטים. הגם שהפרסומים חסרי בסיס משפטי ולמעשה מנוגדים לגמרי  

 לעקרונות יסודיים של המשפט, והגם שמדובר במשפטנים, רבים מהם אימצו דעה שלילית לגבי התובעת.  

ולהגן כראוי על מרשו כשהוא "מחייך בחום"  בניגוד לנתבעת ההדיוטה שמאמינה כי סנגור יכול למלא חובתו  

בסדר",   זה  "אם  ושואל  סמית למתלוננת  אייבי  למשפטים  פרופ'  בכירה   ומרצה  פמיניסטית  סנגורית   ,

המייצגת גם נאשמים בעבירות מין, סבורה אחרת; לשיטתה מחובתו של הסנגור לחקור בתקיפות בחקירה  

ס סמית  פרופ'  הנטענת.  לעבירה  קשר  ללא  עם  הנגדית,  אחד  בקנה  עולה  הפלילית  ההגנה  ככלל  כי  בורה 

הפמיניזם, בהינתן "אתוס ההגנה הפמיניסטי" המבוסס על ספקנות תמידית בשימוש המדינה בכוחה, לצד  

"הסנגור  מחויבות עמוקה לכבוד האדם. באשר לחקירת מתלוננים הדגישה כי על אף שעדותם קשה לשמיעה  

בקור ולמוטט  למצמץ  בלי  להקשיב  עדותם"  מוכרח  את  הבכירים  רוח  מהמשפטנים  היא  סמית  פרופ'   .

להכרה,   זכתה  שסמית  היכן  הפלילי.  ההליך  הבנת  מתוך  הפמיניסטיות,  בקרב  ואף  בארה"ב  והמוערכים 

 Abbe Smith, Representing Rapists: The Cruelty of Cross Examination and)בתובעת הפכה למטרה למתקפה.

Other Challenges for a Feminist    Criminal Defense Lawyer, 53 AM.CRIM. L.REV. 255, 279, 282-284, 290 (2016).-  

יפסיקו   .78 הזמן...  "הגיע  ממש,  של  בהסתה  אלא  הבנה  היעדר  או  הכרה  בחוסר  רק  מדובר  לא  בענייננו, 

שך שנים" ועוד ועוד דברי  לפחד....ויבואו בחשבון..." "היא עשתה זאת לגרום עוול" "דרכה על גוויות במ

 הסתה חמורים שהניבו פירות ביאושים, מקצתם במקבץ האיומים.   

התובעת נעשתה על ידה מטרה לבוז וללעג. בין היתר, הנתבעת ניסתה להציג את התובעת כאדם בודד שצמא  .79

ב עמיתה  לחברה כדי להשפילה ולבזותה בדרכים ילדותיות. ההפגנה מול משרדיה נועדה אף היא לבזותה בקר

 לעבודה, תוך מצג שווא כאילו ברחה כשלמעשה תיכננו היטב את היעדרותה.  

כוונת התובעת לפגוע במשרת התובעת והפגיעה שפגעה בה הלכה למעשה אינה במחלוקת. שנים של רדיפה   .80

האישים.   בחייה  וכלה  ובפרנסתה  המקצועים  בחייה  החל  התובעת,  של  חייה  תחומי  בכל  שפגעה  והסתה 

יגה עצמה כדוגמה ומופת לחמלה, הגינות וטוהר המידות, אלא שהראיות האובייקטיביות בתיק  הנתבעת הצ

 מלמדות אחרת.  

התובעת תקדים ותטען כי הגם ששמה אינו מוזכר במפורש במאמר, מדובר בפרסום לשון הרע לכל דבר   .81

לסעיף   בהתאם  הקובע:    3ועניין    הובעה   הרע  ןלשו  אם  מינה  נפקא  אין  -הרע    לשון  הבעת  "דרכילחוק 

  מנסיבות   או  הפרסום  מן   משתמעות  בה  שנפגע  הטוען  לאדם  והתייחסותה  היא  אם  או,  ובשלמות  במישרין

היקף הפרסומים ובכללם סדרת התוכניות, הם בבחינת נסיבות  "  .מזה  ומקצתן  מזה  מקצתן  או,  חיצוניות

 חיצוניות, כמשמען בחוק. כך גם הקריירה של הנתבעת שנבנתה כל כולה על לשון הרע נגד התובעת.    

 

 הזכות לשם טוב 

נובעת ומתחייבת אף   .82 זו  זכות  על  כי ההגנה  חולקין  ואולם, אין  הזכות לשם טוב מעוגנת בחוק לשון הרע 

  אהרון ברקל כבוד האדם בהתאם לחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו. )ראו פרשת ניידלי לעיל וכן  מההגנה ע 

פגעה בשמה הטוב של    (. אין חולקין כי הנתבעת2014)  621  -616הזכות החוקתית ובנותיה,    –כבוד האדם  

)ראה  התובעת. הזכות לשם טוב הוכרה כזכות יסוד בכל משטר דמוקרטי וכתנאי חיוני לחברה שוחרת חירות  
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"כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לאדם (. כן נאמר  3( 817,  832, פ"ד, נג )גיורא סנש נ' רשות השידורלמשל, בג"ץ  

 (. 3( 840, פ"ד, מג )אבנרי נ' שפירא 214/89)ע"א " כחיים עצמם, הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחר

ככלל, נהוג להציב את זכות היסוד לשם טוב מול הזכות לחופש ביטוי, כשני ערכים מתנגשים. ואולם, על אף   .83

"נובעת ישירות חשיבותו של חופש הביטוי, יש מי שסבור שיש לבכר דווקא את הזכות לשם טוב בהיותה  

 (.  35. )פרשת ניידלי לעיל,  "נגררת גרידא"ת לחופש ביטוי, בהיותה להבדיל מהזכומחוק היסוד" 

חברתיים,   .84 בקשרים  פגיעה  וביניהם,  טוב  לשם  בזכות  הפגיעה  של  העצומים  הנזקיה  את  להוסיף  יש  לכך 

מערכות יחסים משפחתיות, תעסוקה ועוד. פגיעות המשליכות על ביטחונו האישי של הנפגע ועל מצבו הנפשי  

פשוטם כמשמעם. באשר להכפשת שמו של אדם ברשתות החברתיות,   – לשון"- וחיים ביד "מותשל הניזוק 

נקבע כי יש בכך פוטנציאל להחמרת הנזקים משום הקלות, הנגישות, התפוצה הרחבה והמהירות הרבה.  

כמו כן, בשל העובדה כי הוא חוצה גילאים ומדינות ועלול להגיע לסביבתו הקרובה והרחוקה של הנפגע.  

מהרשת    הקושי פרסומים  שבהסרת  להרפא    -הרב  מהנפגע  ומונע  הנזק  את  מחמיר  הפרסום",  ב"נצחיות 

)שם,   ולאור השיטתיות    (.36מהפגיעה  וכמה, לאור הנסיבות החריגות והחמורות  בענייננו, על אחת כמה 

  , ולכן זכות היסוד לשם טוב גוברת. מוסכם כי תרומתן של הרשתות החברתיות לחופש הביטוי שבפגיעה

הביטוי   חופש  המקוון, שמקדם את  "שוק הדעות"  מועשר  כך  בשימוש,  והפשטות  הנגישות  לאור  עצומה, 

והפלורליזם. ואולם, ההיפך הוא הנכון ככל שמדובר בכזבים ככזבי הנתבעת המייצרים שוק דעות דל ומוטעה  

 בלהט כל רעיון אחר.  המנוגד לחופש ביטוי ופלורליזם. לכך נוסיף את "עדת המעריצים", העוקבים החוסמים  

בשולי הדברים חשוב להדגיש את הפגיעה האנושה באמון הציבור בבית המשפט. פרסומי הנתבעת מציגים   .85

 את בית המשפט כשדה קרב שבו מופקרים נפגעים בידי סנגורים אלימים ונראה כי יצרו אפקט מצנן לנפגעים.  

 אה ולחייב הנתבעת בכל הסעדים המבוקשיםלאור המפורט לעיל, בית המשפט מתבקש לקבל את התביעה במלו

 סעדים

 בית המשפט הנכבד יתבקש לזמן את הנתבעת שכנגד לדין. .1

בית המשפט הנכבד יתבקש לחייב את הנתבעת שכנגד לשלם לתובעת שכנגד את סכום התביעה המפורט  .2

 לעיל, בתוספת הצמדה וריבית החל ממועד הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

הנכבד יתבקש לחייב את הנתבעת שכנגד לשלם לתובעת שכנגד הוצאות משפט, בתוספת    בית המשפט .3

 ריבית והפרשי הצמדה כחוק ממועד הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

 יהא זה מן הדין ומן הצדק לקבל את התביעה שכנגד על כל חלקיה.  .4
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 1עמוד  1שיחה מספר  

 

 תמליל שיחה 

  1 שיחה מספר: 

  29/11/2017 תאריך שיחה:

  (00:11:41שניות ) 41 ו  דקות 11 זמן שיחה: 

  שיחה חופשית  סוג השיחה:

  mp4תוכנית בוקר של אברי גלעד .  2017 נובמברל 29 שם קובץ:

  03/06/2021משה הלוי     מתמלל: 

   

 13ערוץ רשת  –מגיש תוכנית הבוקר  –אברי גלעד  :אברי דוברים:

 13ערוץ רשת   –מגישת תוכנית הבוקר  –הילה קורח  : הילה 

 מרואיינת  –כתבת תוכנית "הצנרת"  – איה נהורמ : מאיה 

 מרואיינת   –אורחת  –שני שטלריד  שני: 

 מוצגת בקטע וידאו משולב בראיון  –עו"ד נוגה ויזל  :ויזל  נוגה 

 צג בקטע וידאו מגיש תוכנית הצנרת. מו  –גיא לרר  : לרר גיא 

 קשורה לאייטם קודם  –אורית אדטו  אורית:  

 

 תמליל  דובר/ת נקודת זמן

 תודה רבה.  הילה:  00:00:00

 תודה רבה.  אברי: 

סדרת כתבות של הצנרת חשפה את חווית האונס השלישי שעוברות   הילה:  

נפגעות תקיפה מינית בבתי המשפט על ידי הסניגורים. הנה מאיה  

נרת, בוקר טוב, ושני שטלריד, יושבת ראש עמותת  נהור, כתבת הצ

 "אות הזדהות למען נפגעי תקיפה מינית", שלום.

 אהלן.  שני: 00:00:17

בוקר טוב. אני חייבת להגיד לך, שאת יושבת מול המסך ואת פשוט לא   הילה:  

 יודעת באיזה קיר לבחור לדפוק את הראש. 

 ויזל  אנחנו מדברים על עורכת הדין אברי: 00:00:27

 נכון  מאיה:  

שראינו אותה עכשיו בקדימון ששודר במהלך החדשות. אומר לה גיא   אברי: 

 לרר, יכול להיות שאת עושה עוול לנשים?

רגע רגע, אז הקדמה, הקדמה. תן זה... אונס שלישי, יש את האונס   הילה:  

הראשון שקורה בפועל, אחר כך אונס על ידי המשטרה ואז האונס  

 השלישי... 

בדרך כלל או בדלתיים סגורות וגם אם זה   הפחות מדובר בעצם... מאיה:  00:00:47

בדלתיים פתוחות, אסור לצלם שם בתוך בית המשפט וקשה להביא  

 את מה שהנפגעות עוברות בתהליך הזה. 

כנית הבוקר עם  תמלול תו -4נספח 

 ( 8מתוך  1אברי גלעד והילה קורח )עמ' 
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 2עמוד  1שיחה מספר  

 

 מה קורה בתהליך הזה?  הילה:  

החל מדברים שנאמרים תוך כדי במתן העדות, שהרבה פעמים אמנם   מאיה:  

פט מתערב, יש שופטים שלא התערבו ולא עצרו את זה. במקרה  השו

 הטוב, אם אנחנו נתקלים בשופט שכן... ככה... 

 רגיש... הילה:  

אבל גם הוא עוצר, הדברים שנאמרו עד   , אז הוא כן יעצור.וערנירגיש  מאיה:  

 שהוא עצר, פוגעים...

 כמו מה?  כמו מה? הילה:  00:01:17

שנאמר במקרה הזה לנפגעת הזאת, תוך כדי מתן  כמו לדוגמה מה  מאיה:  

העדות שלה, "תראי איך את נראית. מי בכלל ייגע בך?". בחורה  

 שעברה אונס וגם... עזבי... זה... זה... לא מאחלת לאף אחד...

צריך שיהיה על דוכן הסניגור שמה דלת נפתחת. הוא אומר את זה, זה   אברי: 

 רץ. נפתח והוא נעלם לתוך ליבת כדור הא

 הבחורה הספציפית הזאת לא אכלה אחר כך חצי שנה.  מאיה:  00:01:40

 וואו...  אברי: 

 פשוט היתה מטופלת בכדורים. מאיה:  

 למה אגב,  זה לא נחשב תקיפה, הטרדה מינית, או מה שלא יהיה?  הילה:  

זה פוסט    אונס שלישי.גם בדיוק בגלל זה קראנו לזה  שאלה טובה. מאיה:  

 ... טראומה לכל

אומרת למצלמה, עורכת הדין ויזל, המטרה שלי היא למוטט את העדה   אברי: 00:01:53

 על... חוכמה גדולה למוטט עדה במקרה אונס על הדוכן... 

כן. עכשיו, מה זה למוטט? יש הבדל כמובן בין... נתחיל מזה שכל אחד   מאיה:  

רכים  זכאי שיהיה לו הגנה. גם אדם שהוא נאשם בכזה דבר. אבל יש ד

לעשות את זה. יש דרכים מקובלות לעשות את זה ויש כנראה חוקים  

 שצריכים להיווצר בתהליך כדי לרסן את הדבר הזה ולא לתת...

 למה הגעתם ספציפית לעורכת הדין הזאת?  הילה:  00:02:23

 אנחנו בעצם ליווינו את....  מאיה:  

 .. למה את מחייכת שני, סליחה? מה קרה? את מלווה.. אברי: 

 נכון.  שני: 

 את מלווה נשים בבית המשפט. אברי: 

לא רק נשים. אני מלווה נפגעי תקיפה מינית, גם גברים, ויש לצערי לא   שני: 

מעט גם גברים. באופן עקרוני לא הגענו לעורכת הדין ויזל. זאת לא  

היתה המטרה. אני מלווה את לירון כבר שנתיים. זה התחיל בכתבה  

האונס בחצרים הכילה מבחינתה שקר. וככה היא   הראשונה שיצאה על

כתבה לי הודעה. הם כתבו משהו לא נכון. וככה הכרנו. אחרי זה,  

 במפגש הראשון שלה עם עורכת הדין ויזל...  

אנסו אותה... אנסו  לציין, היא תיקנה שלא ארבעה יש רק היא תיקנה,  הילה:  00:03:04

כנית הבוקר עם  תמלול תו -4נספח 

 ( 8מתוך  2אברי גלעד והילה קורח )עמ' 
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 אותה שניים ושניים צפו... 

אני אקטיביסטית בתחום. פרסמתי את הכתבה הראשונה  נכון.  שני: 

שיצאה. בכתבה הראשונה נאמר שארבעה חיילים אנסו חיילת בבסיס  

חצרים. והיא מאוד מאוד כעסה. והיא אמרה "שניים אנסו אותי  

ושניים היו שם וצילמו".  והיה לה מאוד חשוב. זאת האמת שלה. זה  

מחזקת, מחברת וכולי,  עכשיו, כשאתה מעודדת,  לקחת חזרה שליטה.

את שולחת מישהי להמשיך את התהליך הזה, את יודעת מראש להגיד  

יש לך את המשטרה והעדויות.    לה שהיא הולכת לעבור דרך לא קלה.

זה באמת לא   ולפגוש את התוקפים שלך. והמשפחות שלהם.

ואני אמרתי לה מראש, המטרה של עורכי הדין, זו  סיטואציות קלות. 

דה שיש בתחום, פשעים בחדרי חדרים, זה תמיד  הטקטיקה היחי

שלהם זה  המטרה  אמרתי לה, המילה שלה נגד המילה של התוקף. 

אז   להוכיח שאת שקרנית כדי להוכיח שהלקוחות שלהם צודקים.

 שוב...

 וכל האמצעים כשרים.  הילה:  00:03:55

לא   כי יש לא מעט עורכי דין שמגנים על עברייני מין. אז זהו, שלא. שני: 

עורכי דין  מאוד רובם לא. זאת אומרת יש הרבה כולם כאלה אכזריים. 

שזו עבודתם. אפשר להגיד משהו על בחירת המקצוע שלהם, אבל 

יש  זאת אומרת,  אנחנו לא נעשה את זה. והם עושים את העבודה.

 הבדל בין...

 )לא ברור(   

ין לבוא לילדונת בת  ולדבר פרופר, לב להיות בין כותלי בית המשפט שני: 00:04:17

עשרים ולהגיד לה "תראי איך את נראית. את שמנה" ולהגיד לה "אני  

שמחה שאת בוכה. הלוואי ותבכי כל החיים". זה משפטים שהיא  

 היתה מסננת לה באוזן בתוך בית המשפט בלי שאפשר ממש לשמוע. 

 זה עורכת הדין ויזל אמרה?  אברי: 

 תם... עכשיו למשל, ס  נכון. שני: 00:04:34

 צדיקה.  אברי: 

מקסימה. בערעור, בדיון על הערעור האחרון, אפילו באמצע הדיון   שני: 

עצמו, כשהיא שוטחת את דבריה, אז היא קוראת בבית המשפט  

ואומרת "הפרינססה", והשופט אומר לה "תגידי המתלוננת, זה לא  

 הפרינססה", אז היא אומרת "אוקיי, סליחה". 

 מה הסיפור שלה?   ת? מאיפה היא באה?מי זא הילה:  00:04:54

 )צוחקת(  שני: 

 לא, באמת.  הילה:  

אז אנחנו... זה חלק ממה שנראה בפרק היום. היא עבדה שש שנים   מאיה:  

במשטרה, ובאמת ככה גם שם התלוננה לא מעט פעמים על המפקדים  

היא בסופו של דבר פוטרה    שלה, והסתכסכה עם לא מעט גורמים שם.
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בג"ץ. ואנחנו נראה, נעמת אותה בעצם גם עם הטענות  משם והגישה 

שהיו אתמול בפרק וגם עם דברים שעולים מתוך הבג"ץ הזה. בואו,  

 אפשר לראות קטע? 

 כן. אברי: 00:05:20

 כן. בטח.  הילה:  

   

 קטע וידאו(  תחילת הצגת)  

היא   תי.כסניגורית, המתלוננת היא... ממש לא אכפת לי ולא מעניין או :ויזל  נוגה 

יכולה לבכות. היא יכולה לעשות הכל. המטרה זה למוטט אותה על  

 הדוכן. 

 את עורכת דין. את מכבדת את המשפט בישראל?  : לרר גיא 

 כן. נוגה ויזל: 

 מישהו הורשע....  גיא לרר:  

 את בית הדין לא.  נוגה ויזל: 

 ם?אוקי. מי שהורשע בבית משפט בישראל. זה אומר שהוא אש גיא לרר:  

 כן. נוגה ויזל: 

 אני יכול לקרוא לו אנס?  גיא לרר:  

 בהחלט.  נוגה ויזל: 

 אני יכול לקרוא לה נאנסת?  גיא לרר:  

 בהחלט.  נוגה ויזל: 

בעיניים   אני יכול לשאול למה רמסת נאנסת על הדוכן במודע במפגיע? גיא לרר:  

 פקוחות? למה עשית דבר כזה?

בחקירה הנגדית כל הטענות שאתה העלית פה... כל  עוד פעם, נוגה ויזל: 

 המשקל...

 ? םלמה את רומסת באופי? למה את אלימה כלפיה גיא לרר:  

 איזה אלימה? תגיד לי.  נוגה ויזל: 

 את אלימה.  גיא לרר:  

  ... 

אני רוצה לשאול את העולם כרגע. אוקיי? באמת. כי זה כואב לי ברמה   גיא לרר:  

 ץ קובע שהוא וולגרי...אדם שבג"איך בן  האישית.

 כל מה ש....  נוגה ויזל: 

 רגע, תני לי לסיים.... שניה, יכול להיות סניגור?  גיא לרר:  

 בשביל זה משלמים לי הרבה כסף. נוגה ויזל: 

  ... 

ואם   המטרה שלי היא לעשות הכל שהלקוח שלי ייצא. נקודה.  נוגה ויזל: 00:06:11

למתלוננת לחשוב פעמיים לפני שהיא מגיע   מתלוננת.... ואם גרמתי

לדוכן, נפלא. ואם גרמתי למתלוננת לעמוד על הדוכן ולהגיד  

כנית הבוקר עם  תמלול תו -4נספח 
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 "שיקרתי". מעולה. 

 ואם עשית דברים איומים בדרך? גיא לרר:  

 זה שאתה מאמין למתלוננת ההיא שיש לה כל מיני המצאות, בסדר.  נוגה ויזל: 

 מין. לא אני. בית משפט הא גיא לרר:  00:06:26

  ... 

 נכון לעכשיו. זה באמת כואב. הוא הורשע. עצוב מאוד.  נוגה ויזל: 

 ונכון לעכשיו את מתנצלת בפניה?  גיא לרר:  

 על מה להתנצל? על מה אני צריכה להתנצל?  נוגה ויזל: 

 על זה שהשמעת כלפיה הערות פוגעניות וריסקת אותה על הדוכן?  גיא לרר:  

 וד פעם היא שקרנית.אני אגיד ע  נוגה ויזל: 

 בית משפט הרשיע  גיא לרר:  

 ויש ערעור.  נוגה ויזל: 

 קבע שהיא נאנסה.  גיא לרר:  

 אז מה?  נוגה ויזל: 

  ... 

את חושבת שיכול להיות מצב תאורטי שפגעת במישהי על הדוכן והיא   גיא לרר:  00:06:43

 באמת נאנסה? 

 בטח שיכול להיות.  נוגה ויזל: 

 ה לא כואב לך? וז גיא לרר:  

 לא. עשיתי את העבודה שלי.  נוגה ויזל: 

 )סיום הצגת קטע וידאו(   

   

 אני רוצה שהיא תהיה החברה הכי טובה שלי.  הילה:  00:06:52

תראו, אני הגעתי לבית הדין ולי היא זרקה הערות. עכשיו אנחנו פעלנו   שני: 

האפשריות.  ו. אני ילדה גדולה. עברתי את כל ההערות נעל זה בעצמ 

באמת, האונס היה בגיל תשעה עשר. היום אני בת ארבעים וארבע.  

אם אני הייתי בת עשרים, היא היתה  ואני אמרתי את זה גם למאיה. 

האומץ שנדרש לקום ובאמת להילחם בכל  מרסקת את נשמתי.

החזיתות, הילדונת הזאת, היא באמת אחת הבחורות הצעירות הכי  

היא   ל זה לא שהיא אמיצה ללא פחד.אב   אמיצות שיצא לי להכיר.

פוחדת, היא מתרסקת, היא רועדת, היא בוכה, היא יש לה רגעי  

 חולשה, היא צריכה שירימו אותה, שיאספו אותה, שיחזקו אותה... 

 היא שקרנית...!  הילה:  00:07:37

היא שמנה. מי היה נוגע בה? היא  היא שקרנית,  היא שקרנית... שני: 

 פרינססה. 

 פשוט רועדת.  .ברעידותכל פעם שהיא עוברת ליד ויזל, היא פשוט....  מאיה:  

 ודי! מספיק!  כן. שני: 

שני התקשרה   מצלמה בשביל להגן עליה.למעשה הגענו עם אנחנו  מאיה:  

כנית הבוקר עם  תמלול תו -4נספח 
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 ואמרה ... 

 הילדה צריכה הגנה. שני: 

יש שם  . יש שם משפחות מאוד אלימות. אנחנו כן. תבואו עם מצלמה מאיה:  

ואנחנו    כת הדין הזאת שלא נותנת לה מנוח, תבואו ותגנו עליה.את עור

 ממש ראינו... לא יכולנו להישען על זה...

 )מדברים ביחד(   00:08:10

איפה מי שמגן... תראו יש כמה סצנות, למשל היא יוצאת מבית הדין   שני: 

הצבאי ביפו, רודפים אחריה עד לאוטו חלק מהמשפחות של האנסים.  

הם מחוץ לכותלי בית המשפט? מי מגן עליהן בכניסה לבית  מי מגן עלי

 המשפט...

"אנחנו נבתר את הגופות של הילדים   היא מקבלת הודעות מזעזעות. מאיה:  

 שלך. נשלח לך אותם בקופסת נעליים". דברים ש...

 זה מהמשפחה?  אברי: 00:08:30

 משפחה.  כן. מאיה:  

 ת הילדים. נכון. משפחה. חברים. שיאנסו לך א שני: 

 אי אפשר להגיש תלונה....?  הילה:  

תלונות. צווי הרחקה. וכולי, וכולי. הכל... היא עשתה הכל   היא הגישה. שני: 

כל  בצורה מאוד מאוד מסודרת, ובאמת, היא עשתה ביי דה בוק, לפי 

 שלב שצריך לעשות, היא עשתה, לירון. 

 ...יש מקום להגיד אגב, מאיה:  00:08:48

 לא יכלה למנוע את ההערות האלה.  היא שני: 

 ... בנוגע לויזל  מאיה:  

 ...אם יישאר לנו עוד זמןצריכים להקריא את תגובתה, ו אברי: 

 אז הנה תגובתה של עורכת הדין נוגה ויזל: הילה:  

"ביחס לטענת המתלוננת כי אמרתי לה הערות פוגעניות, תגובתי היא  

טא כך כלפי אף מתלוננת,  לא, כי לא היה ולא נברא, מעולם לא אתב

 .  "אפילו אם מתברר שהיא מתלוננת שווא

 יפה, אהבתי. 

ביחס ליציאתה של המתלוננת מהדיון בערעור, אני בטוחה  "

שההליכים המשפטיים לא קלים, הן כלפי המתלוננת ובני משפחתה  

 והן כלפי המערערים ובני משפחתם. 

קים שאני  ביחד לטענה בנושא תלונות שווא, תגובתי היא כי בתי 

רי  לפיטוייצגתי, מתלוננות עמדו על הדוכן והודו ששיקרו. ביחס 

מהמשטרה: משטרת ישראל צריכה להצטער על כל שהפסידה  

 . "פרקליטה מבריקה

 אנחנו מציעים לה חברות כללית וכיחידים.  אברי: 00:09:32

 אני רק רוצה להגיש ש...  מאיה:  

כנית הבוקר עם  תמלול תו -4נספח 
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 ים שתגורי איתנו בבית.  עורכת הדין נוגה ויזל. אנחנו רוצ אברי: 

 תכשיט. הילה:  

 אם אפשר. אברי: 

רק חשוב לי להגיד שיש מקום ללשכת עורכי הדין פה לנקוט, לעשות   מאיה:  00:09:36

 מעשה...

 )מדברים ביחד(   

אני לא... גם ללשכת עורכי הדין וגם לציבור הישראלי, יש מקום   אברי: 

 לומר את דברו.  ,יוםהבדרכים המקובלות  

 מסכימה לגמרי.  שני: 

 במרשתת... בכל הדרכים המקובלות כיום. אברי: 

 ... מול לשכת עורכי הדין בדקתם הילה:  

 היא נראית לי אישה  כי אני לא רוצה להגיד שום דבר...  אברי: 

 מה לשכת עורכי הדין...? הילה:  

 אנחנו נדבר גם על זה.  בפרק השלישי מאיה:  00:10:00

 נשמע לי המקום ש... כי זה : אורית 

מטרידה הסוגיה מדוע בני המשפחה האלה, ברגע שהם ניגשים, ברגע   אברי: 

שהם ניגשים, ברגע שהם עושים, מרימים את הגבות, למה הם לא  

 במעצר באותו רגע? 

אני יכולה להגיד שאחת הסצנות הכי נוראיות בעיניי וחזקות שהיו, זה   שני: 

שים, כשהוציאו אותנו מבית המשפט.  בפסק הדין בדיון לפני כמה חוד

אותנו, זה לירון והנאנסת השנייה, ליוו אותנו קצינים עם נשקים,  

 הכניסו אותנו לתא של שירותים כדי להגן עלינו.  

 המשפחות שלהם ישבו מאחור. מאיה:  00:10:35

היו אחת הנפגעות, הנאנסת השנייה, התעלפה בזרועות של אבא שלה.   שני: 

לירון לידה, רועדת ובוכה. אף אחד  ה של השירותים. שכבה על הרצפ

לא מציג את הדברים האלה. אף אחד לא מדבר איתן. אנשים קוראים  

בעיתונות רק את הכותרות הצהובות של תלונות שווא או עורכת דין  

כזו ואחרת שאומרת משהו כזה. והגיע הזמן באמת, לחבק את  

 אלה. הנפגעים ולהוקיע עבריינים וגם עורכי דין כ

 )מדברים ביחד(   00:11:00

 שלא יפחדו.  מאיה:  

 לעצור פה. יםאנחנו חייב שני שטלריד, מאיה נהור,  אברי: 

 התלוננת... ישאלו למה לא"למה לא התלוננת", בפעם הבאה ש הילה:  

 כן. מאיה:  

 בהמשך התוכנית,   הילה:  

דעים מה קרה  ננסה לברר כמה אתם יו אנחנו נציין את כ"ט בנובמבר. אברי: 

 ביום הזה.

כנית הבוקר עם  תמלול תו -4נספח 
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שיספרו על ההצגה החדשה   נארח את עמוס תמם ושלום מיכאלשווילי הילה:  

 בכיכובם ועל החברות רבת השנים ביניהם. 

ל למדפים שלנו. יהיו  וגם כל מוצרי המזון החדשים שיגיעו בקרוב מחו" אברי: 

 כאן באולפן. 

 פרסומות.  הילה:  00:11:26

 )מוסיקת רקע(   

העולם הבוקר, ראשון עד שישי, בחסות... תאמינו או לא, גם מוזלי   קריין:  

 .. מפנק.

   

   

   

 === סיום שיחה ===   00:11:41

 === סיום הקלטה ===   
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

היחידה לשירות הציבור

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001 
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

27 Kislev, 5781 ,ירושלים

13 December, 2020

לכבוד: 

שם עמותה
מספר

כתובת מלאה

הנדון: אגרה שנתית לרשם העמותות ינואר 2020

החל מינואר 2020 נכנס לתוקף תיקון לתקנות העמותות (אגרות) אשר מפחית את סכומי האגרה 
השנתית, ומבטל את ה"פטור" שהיה נהוג עד כה לעמותות שתקציבן השנתי אינו עולה על 300,000 

₪ ושאינן מעסיקות עובדים.

עמותה בשנתיים הראשונות לאחר שנת התאגדותה או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי, שעליו 
דיווחה בדוח המילולי שהגישה לרשם לשנת 2018, אינו עולה על 300,000 ₪ - תידרש 

לשלם אגרה שנתית בסך 150 ₪.

עמותה, שמחזור ההכנסות השנתי שלה עולה על  300,000 ₪, אשר תשלם את האגרה השנתית  
עד 31/03/2020, תשלם סכום מופחת. לאחר המועד האמור- תידרש לשלם תעריף מלא, בדומה 

לחברה*.  סכומי אגרה מעודכנים  יפורסמו באתר רשות התאגידים בינואר 2020. 

ככל שלא הגשתם את הדוח המילולי לשנת 2018  באופן מקוון כנדרש בדין, הכולל פירוט מחזור 
הכנסות שנתי של העמותה, לא תוכלו ליהנות מהתעריף המיוחד לעמותות בעלות מחזור עד 

 .₪ 300,000

לתשומת הלב, תעריף האגרה לשנת 2020 ייקבע לפי המידע שיימצא במערכת רשם העמותות ביום  
31.12.2019. מהרו לדווח!

https://www.gov.il/he/Departments/General/online : קישור לדוח המילולי

בברכה, רשם העמותות

*סכום האגרה המופחת לחברה בשנת 2019 הוא  1,133 ₪ והסכום המלא – 1,506 ₪.
**לא יישלחו שוברי תשלום אגרה בדואר

https://www.gov.il/he/Departments/General/online


במקרה של אי מסירה נא לשלוח לת.ד. 596 נוף הגליל 1710502
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א.ג.נ.,

הנדון: הודעה על כוונה לפעול למחיקת העמותה 

כספיים  דיווחים  לידינו  המציאה  לא  שבכותרת  העמותה  השנים  מספר  מזה  כי  עולה,  מבדיקתנו   .1  
ומילוליים, כמו גם מסמכים נוספים, כנדרש על פי חוק העמותות, תש"ם – 1980 )להלן: "החוק"(.

לפיכך, אנו מניחים כי העמותה אינה פעילה, ועל כן בכוונתנו לפעול למחיקתה בהתאם לסעיף 59 לחוק.  .2  

ככל שיש נכסים ברשות העמותה או שהיא מקיימת פעילות, נבקש לקבל את התייחסותכם בכתב בלבד   .3  
בהקדם למחיקת העמותה וזאת בתוך חודש ימים לכל היותר לכתובת רחוב המלאכה 3 נוף הגליל, ת.ד. 
596 )לב עסקים נצרת, קומה 3( או לכתובת המייל Amutot-delete@justice.gov.il. יש לשלוח 
את ההתייחסות אך ורק לכתובת הדואר המצויינת לעיל,  או למייל הנ"ל. לא תתקבל התייחסות 

בכתובת אחרת.

לצורך קידום הליך  ננקוט בפעולות הנדרשות   – זה  ולא תתקבל התייחסותכם במהלך חודש  במידה 
מחיקת העמותה.

יצוין כי לאחר השלמת הליך המחיקה, לא תוכל העמותה להמשיך ולפעול או להחזיק בנכסים או לבצע   .4  
לצורך החייאתה, הליך הכרוך  לפעול  עליה  יהא  כן,  וככל שתרצה לעשות  נכסים שברשותה,  העברת 

בפניה לבית המשפט.

לבירורים בעניין זה בלבד ניתן לפנות לטלפון  073-33929857,9860,9856,9859   .5  

בברכה,

אוסנת כהן, עו"ד
רשות התאגידים )מלכ"רים(

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות

רחוב המלאכה 3, נוף הגליל, ת״ד 596 נוף הגליל 1710502
טלפון: 073-33929857,9860,9856,9859 
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ת ו ת ו מ ע ה ם  ש ר

מדינת ישראל
משרד המשפטים

דואר רשמי
רשות התאגידים
רשם העמותות
ת.ד. 596 נוף הגליל מיקוד  1710502



 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 גידיםרשות התא
 העמותותרשם 

 1700000 נצרת עילית 596"ד ת, נוף הגליל, 3המלאכה רחוב 

 .Amutot-delete@justice.gov.ilדוא"ל:  073-3929857,9858,9859,9860טלפון: 

 

                                                                                                                                                                    
 23/06/2020 תאריך:

 __________מס' עמותה :          

 80קוד סריקה:  

 לכבוד:

_________________ 

 בדואר רשום 

 

 על כוונה לפעול למחיקת העמותה____________שניה  הנדון: הודעה

 

, ומאחר ולא 02.01.20ביום העמותה  למען הרשום שלשנשלח בהמשך למכתבנו הקודם  .1
אין ו, מהמרשם שבנדון להודעתנו לפעול למחיקת העמותהרלוונטית  התנגדותהתקבלה 

המשיך לבכוונתנו , או על קיומם של נכסים בידינו אינדיקציות על פעילות בעמותה
 .1980 –העמותות, התש"ם  לחוק 59סעיף הוראות בהתאם למחיקתה צורך ל פעולול

כם ליתן התייחסות מקיימת פעילות, נבקש אאו שהיכלשהם נכסים היה ובידי העמותה  .2
 נוף 3לכתובת רחוב המלאכה  וזאת בתוך חודש ימים לכל היותר ,בכתב בלבד להודעתנו

Amutot-או לכתובת המייל  (3, קומה נוף הגליל)לב עסקים נ 596, ת.ד. הגליל
delete@justice.gov.il. 

, וככל שלא יתקבל אצלנו מידע במידה ולא תתקבל התייחסותכם במהלך חודש זה
 מחיקת העמותה.ננקוט בפעולות הנדרשות לצורך  – רלוונטי נוסף

כי לאחר השלמת הליך המחיקה לא תוכל העמותה שוב, כאמור במכתבנו הקודם, יצוין  .3
להחזיק בנכסים או לבצע העברת נכסים שברשותה, וככל שתרצה  ,להמשיך ולפעול

 לעשות כן, יהא עליה לפעול לצורך החייאתה, הליך הכרוך בפניה לבית המשפט.

אנא ראו  –פיה לעמותה יש פעילות או נכסים  שלחתם פניה למשרדנו, עלכבר ככל ש .4
 . , ואנו ניצור עמכם קשר בהקדםמכתב זה כמבוטל

 .073-3929857,9858,9859,9860טלפון:  לבירורים בעניין זה בלבד ניתן לפנות לטלפון .5

 

 בברכה,                                                                                             

 כהן, עו"ד סנת א                                                                                    

 רשם העמותות –רשות התאגידים                                                                          

 

mailto:Amutot-delete@justice.gov.il
mailto:Amutot-delete@justice.gov.il
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רשומות

ילקוט הפרסומים
18 באוגוסט 2020 9051 כ"ח באב התש"ף

עמוד

הודעה מאת רשם העמותות בדבר -

8130       . . . . . . . . . . . . . . . . . . הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   



ילקוט הפרסומים 9051, כ"ח באב התש"ף, 18.8.2020  8130

הודעה לפי חוק העמותות

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות

נמסרת בזה הודעה כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס 
העמותות, זולת אם יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:

שם עמותה  מס' עמותה 

אורים - גבעתיים )ע"ר( 580000081

תרחם ציון )ע"ר( 580000750

המרכז הישראלי לניהול )ע"ר( 580001436

מרכז אמנותי נוה צדק )ע"ר( 580001998

המרכז החינוכי למשחקים בישראל - מ.ח.מ.י. )ע"ר( 580002186

אגודת נהגי מוניות חיפה )ע"ר( 580002772

חי"ש )חסד "יד שמואל( )ע"ר( 580003465

מוזיאון האצ"ל )ע"ר( 580005882

במה רבעון לדרמה )ע"ר( 580007110

אורח חיים ראשון לציון )ע"ר( 580007839

אהל אברהם ורחל כהן ז"ל - ראשון לציון )ע"ר( 580008225

עמותת "רננה" - ראשות נכים ניצולי השואה - תאגיד נכים ניצולי רדיפות הנאצים )ע"ר( 580008944

קרן גריי לצופי י-ם תל אביב )ע"ר( 580009488

קרן ללמוד ולעשות )ע"ר( 580009686

אגודת הסעד המוסלמית ברהט  )ע"ר( 580010080

מרכז קהילתי ע"ש מורוס )ע"ר( 580010817

מועדון שייטים כרמל )ע"י החו"ל( )ע"ר( 580011476

בית הרבנית פני קפלן מצרפת י-ם )ע"ר( 580011658

שבת אחים רמות  )ע"ר( 580012367

התאחדות עולי הונגריה בישראל, המרכז הארצי )ע"ר( 580015014

אהל מאנה כץ )ע"ר( 580015410

התאחדות הארצית והבינלאומית של יוצאי ועולי גרוזיה בישראל )ע"ר( 580016046

מורשת אבות לבנים 580016244

ישועות יעקב בני ברק  )ע"ר( 580016434

האגודה למען קרית חינוך בארץ ישראל  580016624

תנועת הצמחונים והטבעונים בישראל  )ע"ר( 580017390

חברת בקור חולים אחיסמך חיפה  )ע"ר( 580017465

מרכז חינוכי וקהילתי וביהכנ"ס בית ישראל של חסידי סטולין קרלין, תל-אביב )ע"ר( 580018224

רמת החינוך  )ע"ר( 580019362

אגודת "אור הצפון" נוה צבי ירושלים )ע"ר( 580019875

נזר דוד ע"ש הרב דוד כהן )הרב הנזיר( זצל )ע"ר( 580020030



8225 ילקוט הפרסומים 9051, כ"ח באב התש"ף, 18.8.2020 

שם עמותה  מס' עמותה 

פריחה מחודשת )ע"ר( 580595932

ישיבת המקובלים "זהר חי" קאמארנא )ע"ר( 580596054

קרן להתחדשות אשקלון )ע"ר( 580596104

בני מלחה תרבות וספורט - אלקודס )ע"ר( 580596906

קרן חלקת שלום )ע"ר( 580597227

גלם נהדה בנגב לקידום, שיפור, חינוך והעצמה חברתית )ע"ר( 580597367

משנת החפץ חיים )ע"ר( 580597672

אחוזת צור הדסה )ע"ר( 580597870

בנים ממשיכים באפרת )ע"ר( 580598134

מחוברים תמיד )ע"ר( 580598217

העמותה לקידום התרבות והמוזיקה )ע"ר( 580598241

יוסף דעת - אהבת רעים בנתיבות )ע"ר( 580598803

חסד לעם )ע"ר( 580598894

מרכז תורה וחסד - ליובאוויטש )ע"ר( 580598910

אמאקדימה )ע"ר( 580598985

משנת רפאל )ע"ר( 580600658

חקת משפט )ע"ר( 580600666

יוקנעם הירוקה )ע"ר( 580601003

עזרי וישועתי )ע"ר( 580601219

משכן הצפון )ע"ר( 580601524

אות הזדהות למען נפגעי תקיפה מינית )ע"ר( 580601771

משכנות האמנים - בנייה ברת השגה בקרית מוצקין )ע"ר( 580601961

טופ יקנעם )ע"ר( 580602027

העמותה לפיתוח גוש 6233, רמת גן )ע"ר( 580326106

TEHILLA SETTELMENT CLUB  )חבר ידידי התישבות תהלה )ע"ר 580152346

עוז יהודה - ברכת התורה )ע"ר( 580479103

בית -מדרש לאברכים - בית זילכה ע"ש רבינו עבדאללה סומך זצ"ל )ע"ר( 580175297

דאנס ליין עמותה לפיתוח ספורט הריקוד בישראל )ע"ר( 580498277

ע"ש קידום תרבות ואמנות בכפר שמריהו )ע"ר( 580332104

580151066  אהבת חסד נתניה לע"נ המרוחמת רחל בת מהדי ע"ה )ע"ר(

חי תמיד )ע"ר(    580475234

580363877 אוהלי יוסף יצחק תורת חיים )ע"ר(     

ויאמר יתרו )ע"ר( 580498392

הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י מוסד ילדות "בית אשר"   )ע"ר( 580053098

ע"ש גמ"ח "אבי ואמי" )ע"ר( 580291078



 מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים

 העמותותרשם 

 1700000 עיליתנצרת  596"ד ת, נצרת עילית, 3המלאכה רחוב 

  073-3929857,9858,9859,9860 :ןטלפו

 

                                                                                                                                                                    
 18/11/2020 תאריך:

 מס' עמותה :             

 80קוד סריקה:      

 לכבוד:

 

 

 הודעה בדבר מחיקת העמותההנדון: 

 

 18.11.2020פורסם ברשומות ביום במסגרת הליכי מחיקת העמותה, הריני להודיעכם, כי 
 .העמותה נמחקה מפנקס העמותותש ,9229 ילקוט פרסומים מספר, ב' בכסלו תשפ"א()
 

 משמעותה כי העמותה אינה קיימת עוד בפנקס העמותות.מחיקת העמותה 
 

אם ברצון מי מטעם העמותה להחזיר את העמותה לפנקס, יהיה צורך בהליך של החייאת 
 עמותה, הדורש בין היתר פניה לבית המשפט. 

 

 ן או בירור הנוגע להודעה זו, יש לפנות באמצעי הקשר הבאים בלבד:בכל עניי

 (. 3)לב עסקים נצרת, קומה  596נצרת עילית, ת.ד.  3רחוב המלאכה  כתובת:

 .delete@justice.gov.il-Amutot דוא"ל:              

 

 

 

 בברכה,                                                                                           

 רשם העמותות –רשות התאגידים                                                 

 מחוז צפון                                                      

 

mailto:Amutot-delete@justice.gov.il


רשומות

ילקוט הפרסומים
18 בנובמבר 2020 9229 ב' בכסלו התשפ"א

עמוד

הודעות מאת רשם העמותות בדבר -

1366       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   



ילקוט הפרסומים 9229, ב' בכסלו התשפ"א, 18.11.2020  1366

הודעה לפי חוק העמותות

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 59 לחוק העמותות, התש"ם-1980, כי העמותות הרשומות להלן נמחקו מפנקס 
העמותות, ואולם חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:

שם עמותה מספר עמותה

אורים - גבעתיים )ע"ר( 580000081

תרחם ציון )ע"ר( 580000750

המרכז הישראלי לניהול )ע"ר( 580001436

מרכז אמנותי נוה צדק )ע"ר( 580001998

המרכז החינוכי למשחקים בישראל - מ.ח.מ.י. )ע"ר( 580002186

אגודת נהגי מוניות חיפה )ע"ר( 580002772

חי"ש )חסד "יד שמואל( )ע"ר( 580003465

מוזיאון האצ"ל )ע"ר( 580005882

במה רבעון לדרמה )ע"ר( 580007110

אורח חיים ראשון לציון )ע"ר( 580007839

אהל אברהם ורחל כהן ז"ל - ראשון לציון )ע"ר( 580008225

עמותת "רננה" - ראשות נכים ניצולי השואה - תאגיד נכים ניצולי רדיפות הנאצים )ע"ר( 580008944

קרן גריי לצופי י-ם תל אביב )ע"ר( 580009488

קרן ללמוד ולעשות )ע"ר( 580009686

אגודת הסעד המוסלמית ברהט  )ע"ר( 580010080

מרכז קהילתי ע"ש מורוס )ע"ר( 580010817

מועדון שייטים כרמל )ע"י החו"ל( )ע"ר( 580011476

בית הרבנית פני קפלן מצרפת י-ם )ע"ר( 580011658

שבת אחים רמות  )ע"ר( 580012367

התאחדות עולי הונגריה בישראל, המרכז הארצי )ע"ר( 580015014

אהל מאנה כץ )ע"ר( 580015410

התאחדות הארצית והבינלאומית של יוצאי ועולי גרוזיה בישראל )ע"ר( 580016046

מורשת אבות לבנים 580016244

ישועות יעקב בני ברק  )ע"ר( 580016434

האגודה למען קרית חינוך בארץ ישראל  580016624

תנועת הצמחונים והטבעונים בישראל  )ע"ר( 580017390

חברת בקור חולים אחיסמך חיפה  )ע"ר( 580017465

מרכז חינוכי וקהילתי וביהכנ"ס בית ישראל של חסידי סטולין קרלין, תל-אביב )ע"ר( 580018224

רמת החינוך  )ע"ר( 580019362

נזר דוד ע"ש הרב דוד כהן )הרב הנזיר( זצל )ע"ר( 580020030

התאחדות הבוגרים והחניכים של הגמנסיה עברית הרצליה )ע"ר( 580020055

ארגון עולמי של יהודי אירן )ע"ר( 580020170
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שם עמותה מספר עמותה

יוסף דעת - אהבת רעים בנתיבות )ע"ר( 580598803

מרכז תורה וחסד - ליובאוויטש )ע"ר( 580598910

אמאקדימה )ע"ר( 580598985

משנת רפאל )ע"ר( 580600658

חקת משפט )ע"ר( 580600666

עזרי וישועתי )ע"ר( 580601219

משכן הצפון )ע"ר( 580601524

אות הזדהות למען נפגעי תקיפה מינית )ע"ר( 580601771

משכנות האמנים - בנייה ברת השגה בקרית מוצקין )ע"ר( 580601961

טופ יקנעם )ע"ר( 580602027

חבר ידידי התישבות תהלה 
TEHILLA SETTELMENT CLUB

580152346

עוז יהודה - ברכת התורה 580479103

בית -מדרש לאברכים - בית זילכה ע"ש רבינו עבדאללה סומך זצ"ל 580175297

דאנס ליין עמותה לפיתוח ספורט הריקוד בישראל 580498277

ע"ש קידום תרבות ואמנות בכפר שמריהו 580332104

חי תמיד )ע"ר(    580475234

580363877 אוהלי יוסף יצחק תורת חיים )ע"ר(     

ויאמר יתרו 580498392

הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י מוסד ילדות "בית אשר"   580053098

ע"ש גמ"ח "אבי ואמי" 580291078

הטבעת הירוקה )ע"ר( 580511566

עמותת בני המושיע בארץ הקודש 580471456

חדוה ונעם לחי 580368413

מרכז האומנים - העמותה לטיפוח והנחלת היצירה הישראלית 580118008

מועדון ספורט - מתן 580384774

עמותת מנחת בנימין 580332906

"ידיד" קרן לעזרה הדדית גדרות 580065696

עירוני הפועל בני לקייה עטיה 580405157

מעיין חינוך תורני – לוד 580160885

תיכון רשב"י - לוד 580458636

רבי מאיר בעל הנס - לוד 580302222

עמותה לקידום הספורט באבו גוש 580412401

העמותה למען הקהילה האורטודוקסית בכפר ריינה 580320646

ישועות למלכה 580414704

הארגון למען גימלאי ירושלים 580515245
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 ( 2מתוך   2' )עמ 24.1.2021הפרסום מיום  - 11נספח 
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 (3מתוך   1)עמ'  מסיבת פורים ערבי התרמה וגיוס תרומות לעמותה באמצעות   - 16נספח 

 :11.2.2021הפרסום מיום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :24.2.2015הפרסום מיום 
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הכנסת

הכנסת העשרים
מושב רביעי

207מס'פרוטוקול
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

10:00שעה),2017בדצמבר19(התשע"חבטבתא'שלישי,יום

סדר היום:
מי מגן על נפגעות תקיפה מינית בהליך הפלילי

נכחו:
חברי הוועדה:

עאידה תומא סלימאן – היו"ר

חברי הכנסת:
מסעוד גנאים

דב חנין
מיכל רוזין

תמר זנדברג

מוזמנים:
פרקליטה, משרד המשפטים–בת עמי ברוט

עו"ד, משרד המשפטים–גלית יוספן
עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים–ליאנה מגד

מתמחה במח' ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים–צופית הדר לוריא
סטודנטית, משרד המשפטים–נוי צייג

ק' חקירות נפגעי עבירה, המשרד לבטחון פנים–ישראל לוי
ק' נפגעי עבירה, שב"ס, המשרד לבטחון פנים–רויטל אוברגוט

משרד הרווחה–ציפי נחשון גליק
מנהלת המח' לטיפול באלמ"ב ותקיפה מינית, משרד הבריאות–זהר סהר
עו"ד, הנהלת בתי המשפט–שירי לנג
יו"ר לשכת עורכי הדין–אפי נווה

ממונת חקיקה, לשכת עו"ד–אוריין לביא
מנהלת מחלקת חקיקה, לשכת עו"ד–דנה בוסקילה

לשכת עורכי הדין–חאלד דגש
לשכת עורכי הדין–דנית בוסקילה

ממונה ארצי - נפגעי עבירות מין, הסיוע המשפטי–איתי נעמן
מנכ"לית, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית–אורית סוליציאנו

יועמש, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית–כרמית קלר- חלמיש
ונפגעי תקיפה מיניתרכזת ליווי בהליכים משפטיים, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות–ברוריה שטיינמץ-סילבר

ונפגעי תקיפה מיניתרכזת ליווי בהליכים משפטיים, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות–אפרת אינדורסקי

נספח 19
  פרוטוקול וועדת הכנסת

עמ' 40-1
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ונפגעי תקיפה מיניתרכזת ליווי בהליך פלילי, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות–מרים מדעי
ונפגעי תקיפה מיניתרכזת ליווי בהליך פלילי, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות–מיכל מזרחי

נציגת המתמחות/ים, הסתדרות הפסיכולוגים–רותי ברנשטיין פרץ
יו"ר נעמת מרחב מרכז הגליל, ארגון נעמ"ת–נאדיה חמדאן
יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת–מאירה בסוק
מערך הסיוע המשפטי, ויצו–ליאור מנטין

מערך הסיוע המשפטי, ויצו–טל צדיק
מנהלת הקליניקה לפמניזם ומשפט, הקליניקה לפמניזם משפטי–ורדית אבידן

סטודנטית, הקליניקה לפמניזם משפטי–גלית בן שימול
ראשת צוות ממשל, נשים עושות שלום–סביונה רוטלוי

מנכ"לית -מרכז ייעוץ לאישה–מריאל הוברמן שכן טוב
יו"ר ועד מנהל - מרכז ייעוץ לאישה–רקפת גינסברג

חברת ועד - מרכז ייעוץ לאישה–בטי עופר
נוספיםיו״ר עמותה- אות הזדהות למען נפגעי תקיפה מינית, מוזמנים–שני שטלריד
עו"ד מייצגת נפגעות תקיפה מינית–הילה ברקל
מייסדת עמותת מן המיצר - סיוע לנפגעי תקיפה–רבקה שורץ

מנחה "הצנרת", רשת–גיא לרר
כתבת "הצנרת", רשת–מאיה נהור
פיזיותרפיסטית–נעה קנטמן

מוזמן/ת–ל'
מתנדבת–זיסל בלאק

מתנדבת–שושנה גולדשטיין
מתנדבת–גל שירי

קבועים(לקוחותזהבדיוןלקוחותמייצג/תאינו/הבע"מ),(ל.א.ב)(אימפקטשדלן/ית–אירדה קריימר
מחושך לאור)נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: עמותת יחד

עורכילשכתאתמייצג/תחקיקה),ושירותיייעוץממשל,גויסקי-קשרי(עו"דשדלן/ית–מיכאל שאינסקי
הדין בישראל

מנהל/ת הוועדה:
דלית אזולאי

רישום פרלמנטרי:
הדס לוי, חבר תרגומים
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מי מגן על נפגעות תקיפה מינית בהליך הפלילי

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

היוםמגדרי.ולשוויוןהאישהמעמדלקידוםהוועדהשלהישיבהאתפותחתאנילכולן,טובבוקר
הפלילי.בהליךמיניתתקיפהנפגעותעלמגןמישלנו,והנושא19.12.2017ה-

ואתלפעמיםההתעמרותאתבתכניתבפנינוחשפוושםבטלוויזיהצנרתתכניתשודרהקצרהתקופהלפני
לתתצריכהוהיאלהליךבתקיפההחשודמועמדכאשרהפליליבהליךמיניתתקיפהנפגעתעלשעובריםהקשיים

גיהנוםמדורישבעלעבורהואעצמוהפלילישהתהליךאמרנותמידאנחנוהזה,המצבעלידענושלאלאעדות.
מולבחשיפהעליו,בלדברהנפשיהקושיאתהאירוע,אתבלשחזרהטלטלהאתושובשובלעבורזהעצמה,לאישה

שהיא דוברת אמת.אנשים זרים בדברים הכי רגישים ומעל הכל הצורך בלהוכיח

פה.בוועדהפעמיםוכמהכמהזהעלדיברנוואנחנוקשהמאודתהליךשזהידענושכולנוחושבתאני
הפונותכלמתוךאםדברשלשבסופומסננתכמואותותיארתיבזמנואניעצמושהתהליךזהעלכןגםדיברנו
התיקיםומתוךבמשטרהלהתלונןמגיעותמהפונות13%כ-רקלהנחשפושהןפגיעהעלומדווחותהסיועלמרכזי

ולאהאלההתיקיםנסגריםשהואתהליךכללפניאפילונסגריםהאלהמהתיקים84%רקלמשטרהשמגיעים
המספרמסגרתובתוךהפלילילהליךמגיעותשאכןהנפגעותשלהאחוזהואמהלעצמכןתתארואזאותם.ממשיכים

אלהוכלפילתהליךהגיעושלאאלהכלפימשודרמסרואיזההנפגעתעוברתמההזהמועטהמאודהאחוזאו
שמהססות וחושבות מה יעבור עליהן כאשר הן ילכו בדרך הזו.

שעומדושמיעצמהלעבירהההרשעהוהתאמתהאשמההוכחתעלבנויעצמושההליךמבינותאנחנו
כשהתחלתילימוזריםהיושמאודהדבריםאחדהקורבן.ולאבתקיפההחשודדווקאזהעצמוההליךבמרכז

חלקלאהיאעדה,היאהפגיעהעלשהתלוננהמיהקורבן,הזה,במקרההאישהשדווקאהפלילילהליךלהתוודע
ואושלההעדותאתונותנתמגיעההיאאלאהזההתהליךבתוךקורהבמהברורמאודsayלהאיןמהתהליך,
מאודבזמנולינשמעזהסיסטמתי.באופןשלההאמינותאתלקעקעשמנסיםאולהמאמיניםשלאאולהשמאמינים

מוזר.

מהפכה,זהעלאומריםחלקלקמפיין,שמסביבהרעשכלואתהטלטלהכלאתעוברותהזובתקופהאנחנו
Meשלהקמפייןלעשותמהאיןאבלפגיעה,שזהחושביםאחרחלק tooבטיפולנוספיםלשלביםאותנוהוביל

חשיפתמבחינתשקרהמההאלה,בימיםגםלהםחשופיםשאנחנוהדבריםואחדהמיניות.ההטרדותבבעיית
כזולרמהעדלהגיעקסטיאל.נגדהפליליההליךבמסגרתמהמתלוננותאחתשלהנפשילטיפולשקשוריםחומרים

זההמתלוננתשלהעדותאתלקעקעאולהוכיחכדימלאחיסיוןתחתלהיותשאמוריםנפשייםטיפוליםלחשוףשל
כבר עבר כל גבול אפשרי.

הזהלהליךשקשורותעקרוניותמאודבשאלותלהתמקדננסהשהיוםמבקשתואניעצמי,אתשואלתואני
היאשליהראשונההשאלההזה.ההליךבתוךעליהןמגןבאמתומיהזהההליךבתוךהמתלוננותשלולמעמד

הדבריםעלולפעמיםהמשפטביתאולםבתוךהסוררתהעבירהעלשלהםבאחריותהשופטים,שלבעמדתם
בכלקורהלאזהמכלילה,אתלי,יגידוועכשיוהמתלוננת.עללהגןכדימיידיבאופןלהתערבמבלימולםשעוברים

לדרבןבאמתאפשרואיךזהאתלמנועאפשראיךשליוהשאלהקורה.זהאבלנכון,קורה,לאוזההמשפט,בתי
גם כן.בצורה כזו שהשופט יראה חשיבות רבה בהגנה על זכות המתלוננת

והאמירההנאשם.אתשמייצגיםהדיןמעורכיחלקשלההשתלחותזהבתהליךגםאותישזעזעהשניהדבר
אתלמוטטשלההמטרהאתרואהשהיאאמרהשםרבהבנחישותהדיןעורכתכאשרבצנרתשנשמעהקשההמאוד

ואנישלי,והשאלהבשקט.עליהלעבוראפשרשאיאמירהזאתמזעזעת,אמירהזאתהעדים.דוכןעלהנפגעת
אנילדיון,שהגעתשמחהואניהדין,עורכילשכתשלראשהיושבנווה,אפימרהיוםאיתנושנמצאמאודשמחה

זאתשרואיםדיןעורכיעםקורהמהשליהשאלהחשוב,הואהנושאכמהעדשהבנתבגללגםשהגעתחושבת
המטרה שלהם.
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לשכתשלהתפקידמההשאלהעשירים.מאודוכנראהמפורסמיםמאודדיןעורכינעשיםהםבינתיים

לביןחפותואתולהוכיחשליהקליינטשלהאינטרסעללהגןביןדקמאודהואהגבולכיהזה.במקרההדיןעורכי
אוהנאשםאתלייצגשלחמהגבולעברכברשזהחושבתאניהעדים.דוכןעלהאישהאתלמוטטשלמטרהלקבוע

שיש פה איזשהי מטרה נקמנית כזו, למוטט אותה.הקליינט למן מטרה נקמנית, יש לי הרגשה. הייתה לי הרגשה

יודעתואניהזההפליליההליךאתלשפראפשראיךלחשובננסההזהבדיוןגםשאנחנומקווהמאודאני
אותולעשותאפשרואיךהזהההליךבתוךשקורותהלקונותאתולתקןלשפרביןבינתייםהסתייםשלאויכוחשיש
לטיפולמיוחדיםמשפטבתיהקמתבכללעללחשובלביןפוגעניפחותאויותרצודק,יותרנורמלי,יותרהליך

היוםשתעלומקווהמאודואניאיךלחשובאפשרהעליונהלמטרהשנגיעעדשבינתייםחושבתאניהאלה.בעבירות
רעיונות איך לתקן את המצב הזה.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

דב חנין (הרשימה המשותפת):

דיוןיהיהגםשהואהזההחשובהדיוןקיוםעלמברךמאודאניראש,היושבתגברתילךרבהתודה
שאתהנושאיםמגווןומכלושינוי.טיפולשמחייבותבעיותבכמהממוקדיותראותולעשותשנצליחככלאפקטיבי

שלבנושאההתנהלותוהיאמזעזעתפשוטסוגייהלישנראיתסוגייהעללהתעכברוצהאניהדיוןבפתיחתהבאת
טיפולים פסיכולוגיים.

כתבנו,המחוקקים,שאנחנו,מהבגללמאפשרהיוםהחוקברורה,מאודבצורהזהאתלומרצריךבעצם,
הכיבצדדיםלהחשףעלולותפלילילהליךשמגיעותאונסאומיניתתקיפהנפגעותשבומצבמאפשרהיוםהחוק

האישה,אושהאדםהאדםשלאינטימייםמאודדבריםעוליםהדבריםמטבעשבופסיכולוגיטיפולשלאינטימיים
נחלתגםשהואחומרולהיותולהחשףלהגיעעלולהזהוהדברשלההפסיכולוגבפנירקאותםמעלההזה,במקרה

בו ולבנות ממנו תלי תלים של טיעונים.הרבים וגם נחלת צד שני במשפט שיכול לחבור בו ולעסוק

ביןגדולהבדלישלפתחנו.נמצארבהבמידההזהשהכדורראש,היושבתגברתילך,לומררוצהאניוכאן
עושההייתיהרלוונטיתבדתמאמיןהייתיאםנניחשאנידתכהןלמשל,דתלכהןהראיות.בפקודתחיסיוןסוגישני

מידעלמסורצריךלאדתכהןמוחלט.חיסיוןשהואהראיותלפקודת51סעיףלפיחיסיוןישדתלכהןוידוי,בפניו
שהגיע אליו ושאסור למסור אותו - - -

"עורךאומרלחוק48סעיףמוצדק.חיסיוןוהואחזקחיסיוןישהלשכה,ראשיושבמכובדידין,לעורכי
לפסיכולוג,זאת,לעומתנותן".שהואהמקצועיהשירותבמסגרתלקוחידיעללושנמסרחומרלמסורחייבלאדין

אתלגלותשעדיףחושבהואאםלהחליט.יכולהמשפטשביתגםכתובאבלחיסיוןישהראיותלפקודת50בסעיף
את זה.זה בשביל לעשות את הצדק אז הוא יכול גם להחליט לגלות

להליךולהגיעתלונהלהגישששוקלתאישהלכלקשהמאודמאודהרתעהשלמערכתמייצרבעצםזה
שבתוךשיסבירמוכשרדיןעורךישהשניבצדישאולירגע,רגע,רגע,עצמה,אתלשאולצריכההיאפלילי.

המשפט,ביתבפניחשופהאהיהאניוכדומה.רלוונטיותאוליוהןשאלותמיניכלעולותאוליהפסיכולוגיהטיפול
קטלנית.פשוטהרתעהמערכתזושלי.פסיכולוגיטיפולשלבשאלותהעולם,כלבפנינוספים,גורמיםאוליבפני
הוועדהבשםשאולילשקוללךמציעההייתיואניכוועדהבפנינושעומדהראשוןשהאתגרחושבאניולכן

ובהובלתך - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

כבר התחלתי לשקול.
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דב חנין (הרשימה המשותפת):

צריכיםאנחנוהראיות.בפקודתהזההסעיףלתיקוןאליו,להצטרףאשמחאניחוק,הצעתתובילימצויין.
אםכיבאנשים.שמטפליםלאנשיםסוציאלים,לעובדיםלפסיכולוגים,חזק.יותרהרבהחיסיוןלפסיכולוגיםלייצר

שלבעיההיאהפרט,זכויותשלבעיהרקלאהיאהזוהבעיהלכם,אומרואניבבעיה.אנחנותשארהזאתהפרצה
ממשלהיותשעלוללדברמתלוננותחושפיםאנחנווהגינות.צדקשלבסיסיתתפיסהוכלבצדקקשהמאודפגיעה

קשה ממילא. תודה רבה.פוגעני. לא פחות מעוד פגיעה קשה בנשים שכבר עברו פגיעה

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

רקמתייחס50סעיףאםהמשפטיתהיועצתאתשאלתיבדיוקאניובאמתחניןדבהכנסתחבררבהתודה
כדיתוךכברבאמתלשקוללהתחילשלךשהבקשהחושבתואניסוציאליםלעובדיםשגםוהבנתילפסיכולוגים

ואשמח להצטרפות כל חברי וחברות הכנסת.הדברים אני ראיתי את החשיבות ואנחנו כוועדה נדאג לנושא
שגםמיניתתקיפהולנפגעילנפגעותהסיועמרכזיאיגודמנכ"ליתסוליציאנו,אוריתלגברתלתתרוצהאני

סייעו בהכנה לדיון הזה.

אורית סוליציאנו:

כמהכאןונמצאותהסיוע,במרכזישאנחנומהאתמשקףוהואחשובמאודמאודהואהזההדיוןרבה.תודה
שקורים.דבריםשלעדויותהוועדהלקראתוהכינובאושגםמהמרכז,מהצפון,מהדרום,הארץ,מכלשלנורכזות

אנחנו נתחיל בכמה נקודות שקשורות להליך הפלילי.

ושוטריםשחוקריםרואיםואנחנובשטחמיושמיםלאוהדבריםנתקלותאנחנובמהבמשטרהנתחילבוא
מהלאחרונה,רקשקיבלנופניניםכמהלדוגמהכאןלכםאתןאנירקעבירה.נפגעיזכויותחוקאתמכיריםלא

אמיןלינשמעוהואאותו"חקרתיעכשיו",עדהיית"איפהמהאוטו",ברחתלא"למהבחקירה:לנחקרתנאמר
טקטיקהזהועולה.וחוזרעולהשקרנית""אתשלהנושאמשטרתיתחקירהשלכטקטיקהשקרנית"."אתמאוד",

אני לא אפרט עכשיו את הכל.פסולה ואיך זה ייתכן הדבר הזה. יש לי כאן אינסוף דוגמאות,

נערהומשהו,שבועלפנילנוהיהשרקמשהופקס,לשלוחמישהונכנסהחקירהכדיתוך-פרטיותהעדר
צעקה על הנערה הזאת שנאנסה - - -שנאנסה, ואשתו של האנס הייתה שם וצעקה עליה, במשטרה,

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

בחדר חקירות או במסדרון?

אורית סוליציאנו:

שלוחיומפניגםכוללגורמיםמינימכלהגנהלנפגעלהעניקישעבירהנפגעיזכויותחוקפיעלבמסדרון.
כאן הדבר הזה צריך להשתנות.ומקורביו של הפוגע. הדבר הזה לא נעשה ולא מיושם. עד

שבעצםמצאהשלנו,המשפטיתהיועצתקלר,כרמיתדיןעורכתהדין,עורכילשכתאפרופושני,דבר
שלהנושאמוסדרשלאהדיןעורכילשכתשלהאתיקהכלליפיעלכיוםמוגדרשלאמשהואולקונהאיזשהיקיימת
עבירה.נפגעלביןדיןעורךביןקשרלאאבלדין-עדעורךדין-לקוח,עורךישעבירה.נפגעלביןדיןעורךביןקשר

היום אחר הצהריים יש דיון בלשכת עורכי הדין - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אפשר להסביר את זה יותר טוב כדי שאני אבין?
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קריאה:

לגורמיםהתייחסותישישיר.באופןעבירהלנפגעמתייחסיםלאהדיןעורכילשכתשלהאתיקהכללי
אחרים במהלך המשפט אבל לא התייחסות לנפגע עבירה.

אורית סוליציאנו:

שאנחנודבריםהרבהויששראינודברזהאבלביותרבוטהבצורהבאויזלנגהשלבמקרההזהוהדבר
כמובן לא רואים ולא שומעים אבל הם קיימים.

שוםאיןאבללהגנה.זכאיהנפגעשאכןאומרעבירהנפגעילזכויותהחוקקודם,שאמרתיכמונוסף,דבר
אוהחוקאתלעבותאוליהזמןהגיעאזמוגן.לאשמישהוקורהומהסנקציהשוםמטיללאהחוקכלומר,סנקציה.

זההיוםמחיר.איזשהוזהעלישלםנפגעאוהנפגעתעלמגןשלאשמישהוככהעבירהנפגעיזכויותחוקאתלתקן
רק מילים, זה לא בא לידי ביטוי במעשים.

עםשנעשההראיוןאתראיתםבטחחלקכםגםתדגימי.פרשתאתזוכריםכולנושופטים.-נוסףהיבט
מביןלאבאמתשהואאבללטוב,מתכווןשהואובטוחהסמוכהגםואניוראו,דיברשהואשפורשסגלצביהשופט
מיפוזיציות.אופוזותמיניכללהראותבגופםנאלציםהםאםלנפגעאולנפגעתשגורםהנפשיהטריגרמהלעומק
צעצוע,קטנותמכוניותמיניכללקחושם,להיותבחייאחתפעםלייצאלתעבורה,משפטבביתהיהפעםאישמכם

חסדברים,עודישובטחטריוויאליכךכלשהואהזההדבראזטבעי.מאודדברומתי,איפההיהמיוהדגימו
בפועל,קורהמההכשרות,לעבוראמוריםששופטיםיודעיםאנחנוובכלל,דבר.שוםהגוףעםלהדגיםלאוחלילה

מה טיב ההכשרות - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

בהכשרהשהשתתפתיזוכרתאניכישנים,ארבעשלפניהישגהיההאלה.ההכשרותעליודעותכולנו
או שתיים.הראשונה של השופטים, וזה היה יום עיון שכלל ארבע הרצאות

אורית סוליציאנו:

אז גם הנושא הזה - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אוקיי נשמע אחר כך. אם יתפתח משהו מאז נשמע.

אורית סוליציאנו:

בכלל,אובאוניברסיטהתהליכים,שלבאפקטיביותשעוסקמישכלדברעודאוליאגידאניאפילו
האפקטיביותאתלבדוקצריךהופנם.ומהנלמדמהולראותואחרילפנילבדוקאפשרלאנשיםהכשרותכשעושים

כי אם זה לא אפקטיבי צריך להפוך את זה לאפקטיבי.

אחידותשאיןרואיםאנחנוהארץ,בכלמלוויםהסיועבמרכזיאנחנובפרקליטות,בתהליכיםגםנוסףהיבט
כאןזהאתאגידאניאבלהשטח,עםמדבריםאנחנוזהאיזורים,איזהכאןאצייןלאאניהפרקליטויות.במדיניות

טרםהפונותעםלמשלונפגשיםעבירהנפגעיזכויותחוקעלמאודשומריםשבהןפרקליטויותישכללי.באופן
עםישירהבפגישהלאהתיקסגירתעלשומעותוהןהפונותעםנפגשיםלאשבכללפרקליטויותוישהתיקיםסגירת

שישהסיוע,למרכזינותניםשלאבארץמהמקומותבחלקגםמקריםישביותר.חמורהואהזההדברהפרקליט.
אין מדיניות אחידה והדבר הזה צריך להשתנות.להם מעמד וזכות ללוות בהליך, לא נותנים להם להכנס. שוב,

והדבר האחרון - - -
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

ונאמרהחוקלפימתנדבותאותןשילווהנשיםשלהזכותאתלעגןחוקהצעתשהייתהלהזכירחייבתאני
הרבהאזהחוקיפולואםקיימתמדיניותזאתכיבחוקכברזהאתלהכניסכדאישלאהמשפטיםמשרדידיעללנו

זה ונפל ו- - -מהמקומות יתחילו להסתמך על זה שהיה ניסיון לחוקק את

אורית סוליציאנו:

מסובך אבל עובדה שזה כן מסובך.אבל שוב, אין אחידות ואנחנו מדינה קטנה, זה לא כל כך

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אוקיי, תיכף נשמע גם מהפרקליטות.

אורית סוליציאנו:

---ורקאךשעוסקומדהיםמבורךדברשזההמשפטיהסיועחוקבה,לדוןשחייביםאחרונהנקודה
עםוגםנפגעותשמייצגותבשטחדיןעורכותעםגםהדוקבקשראנחנוהאישום.כתבכשמוגשניתןהמשפטיהסיוע

טרםדיןעורכתלקחתיכולהואתכסףלךישאםרקמיניתשבפגיעהאפשראירואות,ואנחנומיוצגותשלאנפגעות
הגשתטרםגםוהרחבתוהמשפטיהסיועלחוקהתיקוןשלהנושאאז---עינויפחותלחוותתזכיאזהאישוםכתב
היוםהואהנפגעותשלשמעמדןכשרואיםבייחודהמציאותאתשמחייבדברהואהתהליךתחילתאלהאישוםכתב

עדיין מופקר והן מאוד מאוד חשופות לפגיעות רבות.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

מביניםלאאנחנופעמיםשהרבההקיימתהבעייתיותאתבפנינולהביאשהצלחתםחושבתאנירבה.תודה
ומהצנרתשהתכניתואמרתיפתחתיאנימשפט.בתיבתוךקוריםבתכניתשראינוכמומחזותלהיותיכוליםאיך

בנושאשעוסקותמיאבלמחדשמזדעזעיםהעינייםמולזהאתכשרואיםשנכוןלהגידשהתחלתימהבתוכה.ששודר
שליוותהמיזה,אתיודעותואנחנוולילהיוםזהאתעוברותהןכימופתעותלאהןיודעות,הןאבלמזדזעותהזה

מולפעמיםהרבהקורהזהאתרואותהןמלוותשעדייןמיוגםבעברעשיתישאניכמוהפליליבהליךנשים
העיניים.

לראות,רוצותשהיינומהתכניתקטעלכםשישחושבתאניהתכנית.צוותשלההצטרפותעלרבהתודה
בבקשה.לשדר את זה עכשיו, שממחיש את חלק ממה שקורה בתהליך.

גיא, תרצה להגיד משהו עד שמתחילים? בבקשה גיא לרר.

גיא לרר:

שכברולומרלךלהחמיאחייבואניהוועדהשלהכינוסעלהוועדהראשיושבתלךלהודותרוצהאניכן.
המאומצתיומיתהיוםשלךהעבודהעלמעידותהןפעילותעםמנהליםשאנחנומשיחותלכאןבכניסההארוךבתור

הפרטיםבשבילבעיקראלאהמצלמותבשבילרקלאאחרותועדותראשיושביאחרים,כנסתלחבריובניגוד
הקטנים והיום יום הקשה שכולנו חווים ורואים.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אני לא ביקשתי שתגיד את הדברים האלה, שיהיה ברור.

גיא לרר:

הבהרת וזה חשוב.אני לא ביקשתי שתבהירי שאנחנו הצנרת ולא הצינור והנה
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קודםהזה.לענייןנכנסנולפחות,מבחינתישבזכותן,אמיצותנשיםלשתיתודהלהגידרוצהאנילכולןמעל
מולגלויותבעינייםעמדהל'זאתבכלהבעייתיות,אתמביןאניהכתבה.כוכבתשהיאאיתנוכאןשנמצאתל'כל

אתולהגידלקוםהאומץאתגייסההיאמאיפהמושגליאיןיודע,לאואנישבדברהקומפלקסכלעםהמצלמות
ואת הכוחות שיש לה להשפיע לרעה.הדברים ולעמוד מול אותה עורכת דין שכולנו ראינו את האנרגיות

מצדיעשאנילךלהגידמתאימההכיהבמההיאהזאתשהבמהחושבאניזה,אתלךאמרתילאאוליול',
יבואהזהמהסיפורובכללמהדיוניםמכאן,יבואהשםשבעזרתשינויוכלשעשיתמהעלאותךמעריץואנילך

הטיפולשלהעוצמותכמהעדלראותנדהםאניממךשגםמסורהותיקה,פעילהשטלריד,שניובזכותבזכותך
ליושבלהודותגםרוצהאניבהמשך.שעשיתןבדבריםלהתגאותתוכלושאתןלכןמבטיחואנילךשישוהאכפתיות

ואתהענייןשלהחומרהאתהביןומיידהראשוןמהיוםבקשראיתנושהיהנווה,אפיהדין,עורכילשכתראש
החשיבות.

כמחוקקיםלכםובטחכתקשורת,לנוכאן,קשותהכיהבעיותשאחתחושבאניזהכלאתשאמרתיואחרי
בשםהמשפטביתכרגע.מדבריםאנחנושבוהחשוךהאזורזהשינוילעשותשרוצותונשיםופעילותופעילים
הואהקודש,חילולפשוטשהואלתהליךנפגעתמגיעהשבוהזההתהליךאתהפךההליך,קדושתבשםהחיסיון,

הדבראתלהראותהגדולוהקושינפגעותעלשעובריםקשיםוהכיחמוריםהכיהדבריםאחדהואבעיניי,מזעזע
איתולהתמודדשצריךקושיהואפקוחות,בעינייםזהאתעשינואבלהחוק,עללעבורלצערי,לי,שגרםקושיהזה,

והוא קושי שצריך לטפל בו.

גםכיהזה,המטומטםהחוקעכשיו,בהאשתמששאניפרלמנטריתהלאהמילהעלסליחההזה,בחוקוגם
לחלוטיןברורוכברהרשעהאחריוהיאהפליליההליךאתוסיימההתהליךאתשעברהשנפגעתלפעמים,קורהזה

לעמודהחוקפיעלתוכללאהסביבה,עללהשפיעשלה,הסיפוראתולספרלצאתלבוא,להאסורהקורבןשהיא
בעניין.דבריםכמהכברשנעשויודעאניהחקיקה,בהליךושותףשםשנמצאמילכלקוראאניזה.אתולעשות

אנחנו כתקשורת לא נוכל בלי שינוי החוק.לשנות את החוק הזה זה קריטי בשביל לעשות את המהפכה.

באולפןעומדרקאניהכתבות.סדרתאתעשתהשהיאלצדיכאןשיושבתנהורלמאיהתודהאחרונה,מילה
הזה, תודה רבה.ומקריא מהפרומפטר. תודה לכל הנשים האמיצות שאיתי בדבר

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה רבה.

(הקרנת סרטון)

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה. חברת הכנסת מיכל רוזין בבקשה.

מיכל רוזין (מרצ):

מופתעות.לאאנחנועאידה,שאמרתכמוששוב,למרותפעםכלזהאתלראותמזעזעזהטוב,רבה.תודה
אתשמוחקשליחוקהצעתעלדיוןמתחילשעהרבעבעודבדיוקכימתנצלתשאניבזהלהתחילרוצהאניכלקודם
סגירתבעדלאאנחנוראוי.יותרקצתבמשהואותהומחליףלציבורענייןחוסרשנקראתתיקיםשלהסגירהעילת

קשורכשזהבוודאינושאים,מאודבהרבהלציבורענייןשחוסרבוודאיתיקים,סוגריםכבראםאבלתיקים
ענייןחוסרשישמיניתאלימותנפגעתלנאנסת,להגידבנוסףפוגעניתמקובלת,לאסמנטיקהפשוטזהמיןבעבירות

.11ב-להיותהולךזהמזעזע,פשוטזהשלהבנושאלעסוקלציבור

שניםהמוןהמוןגםהפליליבהליךעוסקותבאמתאנחנוכידבריםכמההזהבדיוןלהגידרוצהאניאבל
צריכיםאנחנומהפכה.שלבמהלכהנמצאיםאנחנותקשיבו,להגידרוצהכלקודםאניתחומים.מאודמהרבהוגם
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מאפשריםשאנחנושמהולזכורהגבאתליישרגםלפעמיםוצריכותמהפכהשלבמהלכהשאנחנולדעתוצריכות

לעצמנו היום פה לא היה קורה לפני עשור ולא לפני כן.

שיוצאיםוהאמיצותהאמיציםוהגבריםלנשיםהזאתהמהפכהעלהכבודמגיעכלקודםהזאתובמהפכה
מרכזיאותה,שליוויתאתהליווי,לנשותפשוט.לאשזהשלהם,הסיפוריםעםיוצאיםוגםמתלונניםגםהחוצה,
נוספים,ארגוניםהסיוע,מרכזישלליווישלהנושאכמהעדיודעתאנינתנה.שמיכלהחיבוראתראיתיאניהסיוע,

באופןיוצאתשגםנפגעתזההפלילילהליךלהתלונןלבדהולכתשלאנפגעתהנפגעות.אתשמלוותמדהימותנשים
יוצאים יותר נשכרים.אישי יותר נשכרת אבל בוודאי גם המערכת וההליך הפלילי

אתגםלזכורצריךסוציאלייםולעובדיםלפסיכולוגיםחיסיוןעלמדבריםשאנחנוהזהבענייןאגידרקאני
קצבמשפטבמהלךהיהשהשיאחושבתאניקשים.מאודבמקריםונתקלנוחיסיוןאיןהזהבענייןכיהסיוע.ארגוני

הסיועמרכזישלהיומניםגםזה,רקלאעדות,ולתתלבואשנדרשוהפליליבהליךליוויורכזותמתנדבותשל
חשופים ובעצם אין עליהם חיסיון וזה דבר נורא ואיום.

נרחבתבמהומקבלתמוזמנתהיוםכלאישה,ואותהמאליו.ברורלאזהלתקשורת,תודהלהגידרוצהאני
להופיעמסרבותואחרותזנדברג,תמרחברתילכאןהגיעהיודעת,ואניאני,הנלוזות.עמדותיהאתלהביעבתקשורת

ולהתעמת איתה - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

כבר יש החלטה לא לעשות את זה.

מיכל רוזין (מרצ):

מאליומובןלאזהולכןנרחבת,מאודבמהכמוהכמהולעודלהנותנתהתקשורתאבלמסרבותאנחנו--
לאזהגיא,ותודההאלה,הסיפוריםאתשמביאיםוגבריםנשיםאותםכיחשוב.באמתזהכינהורלמאיהותודה
הנפגעות,שלהצדאתלהביאקשהזהכמהעדיודעותאנחנומאליו,מובןזהאתרואותלאממשאנחנומאליו.מובן
אלאשםהיהומהואיךעשתההיאמהלדעתרוציםאנחנולאהפורנוגרפיים,הסיפוריםלאבצהוב,עטוףולא

המינית ושל ההליך הפלילי.להביא באמת את הקושי, את המשמעות ואת המורכבות של הפגיעה

כחוטעוברוזההחשוביםהדבריםואחדהפליליההליךאתלתקןלפנינוארוכהדרך-לסיכוםאגידאני
ומחקריםהאלהמהנושאיםאחדבכלחוקהצעותלנושישוכמובןהמשפטובבתיבפרקליטותבמשטרה,השני,

במשפחהבאלימותשיעסקומיוחדותמחלקותאותחנותפותחתוהיאהבינהכברהמשטרהוהיוםוהכל,ובדיקות
ובנושא פגיעות מיניות.

פלילישופטכללאבו,מומחהלהיותצריךאותו,להביןצריךמומחיות,לושישתחוםשזהלהביןחייבים
וכךמיניתתקיפהונפגעינפגעותעםלעבודולדעתלהביןיכולפרקליט/פקליטהכלולאמיןבעבירותלשפוטיכול

להשפרצומתלוננתשהיאכמואונסעללהתלונןאישהשתבואזהאללהתייחסלהמשיךאפשראישוטרים.גם
יעסוקפלילימשפטשביתלהיותיכולולאבשוד.גםשעוסקפרקליטאותהילווהשבפרקליטותאפשרואיהבייתה,

ברצח כמו שהוא עוסק בעבירות מין, זה לא אותו דבר.

סולציאינו,אוריתראיון,מאותוברורהיהכךכלאבלרעה,מילהעליולהגידרוצהלאשאנישופט,ואותו
מתחלקהעולםכילארע,אישהואכילאזהמבין.לאפשוטהואבסדר,לאהיהמהבכללמביןלאשהואברורהיה

שלא.מיוישהאלהבנושאיםועוסקמיניתפגיעהשלהמורכבותאתשמביןמיישכיולבן,ושחורוטוביםלרעים
חוקעודלחוקק---הולכתשאנימתנצלתאניושובנטפלכאןואנחנונוספתפוגענותמייצרתהזאתוהבורות

לטובת נפגעות תקיפה מינית. תודה.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה.



10
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

19/12/2017

שני שטלריד:

בצבאמרצהנפגעים,מלווהמינית,תקיפהנפגעילמעןהזדהותאותעמותתראשיושבתשטלריד,שני
ביתבתוךלוומחוצההאולםמתוךיותרהבאמתמהזוויתאבלשנאמרלמהמאודלהתייחסרוצהאניוכו'.לתחום

ובפניםמחוץקורהמהוראתההאולמותבתוךמיניתתקיפהנפגעיליוותהפעםשאימישכלבטוחהאניהמשפט.
הריעדהבעצםהיאנפגעתשאותהקודם,שאמרתמהבגללהמסוים,כשהדיוןומתיישבות,מגיעותרקכשהמשפחות

אין לה זכויות הגנה וכשהיא מגיעה לבית הדין - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אז היא מותקפת על ידי המשפחה של הנאשם.

שני שטלריד:

שלנו הוציאו אותנו מבית הדין הצבאי- - -היא מותקפת. אני יכולה להעיד ספציפית שבאחד הדיונים

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

והעלמה של הנפגעת אבל זה החוק וזה - - -אני רק אבקש, אני מאוד מצטערת שאני נותנת יד להשתקה

גיא לרר:

משפטים כאן בשמה באופן ישיר, חשוף?אי אפשר לנצל את החסינות שלך שאת תתירי לה להגיד שני

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

איןתמידלהסתכןמוכנהאניברורים.מאודנהליםקיבלנוהמצלמות.אתלכבותצריכיםאנחנואזאפשר
בסדרלאשזהחושבתואנילי.שישהחסינותאתאיןבוועדהשנמצאלצוות---שאמורצוותישרקבעיה,שוםלי

אם אני אשתמש בחסינות שלי ואפגע בתפקוד שלהם.

שני שטלריד:

נשקיםעםבליווימהדיוןאותנוהוציאוביפוהצבאיהדיןבביתלמשלמהדיוניםשבאחדלהגידשרציתימה
שומריםבנשקיםחייליםשירותים.תאלתוךאותנודחפופשוטהגנה,להאיןלעשות,מהלנפגעתשאיןומכוון

והשנייה, שהיא פה לידי, ישבה רועדת ובוכה.עלינו בתוך תא שירותים כשאחת הנאנסות התעלפה שם על הרצפה

המשטרה,בכלל,הזההתהליךכלועלפרקליטותעלמדבריםאנחנואםלדיונים,כשמגיעותובכלל
שיעשהכאלהמין,לעבירותדיןביתשלהצורךאתיודעיםואנחנוהזהבדברשנוגעמיכלהרווחה,הפרקליטות,

אנחנונפרץהואאםשבאמתגבולאיזשהוישכילהכל.דין,לעורכילשופטים,לשוטרים,מיוחדתהכשרהבאמת
פה עושים הפקרות נפגעים. לא יכול להיות שהיא - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

כןגםהואעבירהנפגעיזכויותחוקהאםלבדוק,צריךוהשאלה,עכשיולחשהרוזיןמיכלהכנסתחברת
מיושם בבתי משפט צבאיים.

קריאה:

אומץ בחלקים מסויימים, לא כולו - - -
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שני שטלריד:

המצב הרבה יותר טוב בבתי דין צבאיים דווקא מאשר באזרחות.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

המילה שלך.בסדר, אני עוד לא הופעתי שם אז אני לא יודעת, אקבל את

שני שטלריד:

ולאותםעדויותלאותןדין,בתילאותםפעםאחרפעםשבאותעדותבעצםשהןנפגעותשמלווהמיכל
ואפילואותןשמלווהאחדאףלהןכשאיןאותן,שתקףמיאתפעםאחרפעםופוגשותובוכותרועדותדיונים

למהנפשיתאותןמכיןלאאחדאףמייעץ,לאאחדאףהזה,בשלבדיןעורךצריכהלאאתבהתחלה,להןאומרים
אתשמלווהגוףלהיותחייבבעיני.זהאתלהסדירוחייביםומסובךקשהמאודמאודתהליךוזהלעבורעומדותשהן

הנפגעים אל תוך כתלי בית המשפט ועובר איתם את כל התהליך.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

בבקשה אדוני.תודה רבה. עורך דין אפי נווה, יו"ר לשכת עורכי הדין,

אפי נווה:

אתכאןראינואומר,ואניאפתחאנימאוד.חשובדיוןבאמתהואהזה,לדיוןההזמנהעלתודהטובבוקר
ההתנהגותאתהזה,הסרטוןאתלהצדיקיכוללאאנידין.עורכיאלף70הדיןעורכיבלשכתלנוישהזה,הסרטון

ולקבללייצוגזכותישנאשםלכללהדגיש,חשובבמקומה.לאמגעילה,דוחה,אישי,באופןלטעמי,התנהגותהזאת,
זהשלנו.ללקוחותוהנאמןוהמקצועיהמסורהייצוגאתלתתמחוייביםדיןכעורכיואנחנועצמועללהגןהיכולתאת
הצדאתלרמוסלהשפיל,לפגוע,לבזות,צריכיםאנחנושלנוללקוחותנותניםשאנחנוהייצוגשבמסגרתאומרלא

קשות של נפגעות אונס.שכנגד, את אותם מתלוננים. בוודאי כאשר מדובר בעבירות

ועדתראשיושבשנים8במשךכששימשתיהדיןעורכיבלשכתשליהקודמיםשבתפקידיםלומריכולאני
לקבליכוללאאנינקודה.לדיןעומדתהייתהאתיקהועדתראשכיושבאליימגיעהיהאםכזהמקרהאתיקה,

בלתיהתנהגותעלהמקצוע,בכבודפגיעהעלשמדבריםסלכלליהדין,עורכיבלשכתכלליםלנווישכזו.התנהגות
הולמת.

מצפהולאחושבלאאתהכיהזוהסיטואציהאלספציפינוסףכלללהוסיףאולישצריךלהיותיכול
לאאניבאמתהצדקה.לזהואיןוהשפלהוביזוישיסוימפנינאנסותעללהגןשצריךכאלהלמקומותנגיעשאנחנו

בלישלהללקוחותמסורייצוגלתתיכלההיאדין.עורכתאותהשלהתנהגותאותהאתולהצדיקכאןלעמודיכול
חבל שהיא עשתה ככה.להגיע למקומות הנמוכים האלה וחבל שהיא עשתה ככה. באמת

ברוטעמיבתדיןעורכתכאןאיתנונמצאתהדין.עורכילשכתשלהיפותהפניםאתלהציגרוצהאני
עבירה.נפגעיזכויותועדתהסכמנוהדיןעורכימלשכתחלקשהיאהפרקליטותביוזמתאנחנוהמדינה.מפרקליטות

לסייעעבירה,לנפגעותלסייעמיועדתהזוהוועדההזו.הוועדהשלהמשותפתראשמיושבותאחתהיאעמיבת
שנגרמונזקיםישהפליליההליךשלאחריודעיםכולנואנחנובחקיקה.מקצועי,בייעוץזהאםתקיפה.לנפגעות

הסיועאתלתתמתכוונתשלנוהוועדהלפיצויים.תביעותנזיקיות,תביעותלהגישהזכותאתלהןישנאנסות,לאותן
אנישלי.המקצועיבעיסוקהזהבתחוםמתמצאאניגם,לסייעאשמחאישיבאופןשאנילומריכולאניהמקצועי.

עבירה ואני מניח שבת עמי תציג את הדברים.חושב שזו זכות גדולה שלנו בלשכת עורכי הדין לסייע לנפגעות

עורכישכלתחשבושלאחשובהזוההתנהגותעללהגןאפשרשאילעובדהשמעברלכםלומריכולאני
עורכירובאתשמשקפתהתנהגותלאזוקיצונית,התנהגותזו---לאממשלא,ממשכאלה.הםהפלילייםהדין
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שלכבודןעלולשמורשלהםהלקוחותעללהגןשיודעיםשליחבריםושהםמכירשאניהנורמטיבייםהדין

הנפגעות. זו באמת דוגמה קיצונית.

מיכל רוזין (מרצ):

מגיעות לתקשורת - - -זו דוגמה קיצונית אבל יש דוגמאות פחות קיצוניות שלא

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

פחות קיצוניות לא מגיעות אבל הרצון - - -

אפי נווה:

אז אני אומר לכן, תגישו תלונות - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

ואזתלונותלהגישצריךכלומר,מחוייב.זהתלונותשלהגישחושבאני---לתלונותמעבררוצהאני
במצבהלשכהאתולהעמידתלונותלהגישכןלכולםקוראתואניבסדרתלונותשלהגישחושבתאני---להעמיד

כדיעושההלשכהבדיוקומההלשכההאםשלי,השאלהאבלהאתיקה.כללילפילבצעשצריךמהאתלבצעכן
יודעיםואנחנומזה,בפחותאלאהזהלקצהלהגיערקלאאפשרשאיושיבינוהדיןעורכישלהתפיסהאתלשנות

שיש. כלומר הרצף הוא מאוד ארוך.

אפי נווה:

מקצועייםפורומיםאצלנוישהדין,עורכיבלשכתשלנוהפליליהפורוםראשיושביעםשוחחתיאני
יחדהזובישיבהלהופיעמתכווןבעצמיאניהפליליהפורוםשלהקרובהשבישיבהמהםביקשתישונים.בתחומים

הדיןעורכישלהציבורית,הסנגוריהשלהמשטרתית,התביעהשלהפרקליטות,שלנציגותהזהבפורוםישאיתם.
להיותצריכההענישהלצדהסברה.שתהיהגםחשובהזה.הנושאאתלהציףמתכווניםאנחנוהפרטיים.הסנגורים

ועלשלהםהזכויותעללשמורשלכם,ללקוחותטובייצוגלתתיכוליםשאתםהדיןלעורכינסביראזהסברה.
אתמשרתתשלאבהתנהגותבביזוי,בהשפלה,שכרוכיםהאלההנמוכיםלמקומותלהגיעבלישלהםהאינטרסים

הלקוח. אני לא חושב שבמשהו היא שירתה את הלקוחות שלה.

שמתנהגיםדיןעורכיאותםכלפילנקוטהכליםהדיןעורכיבלשכתלנואכיפה.שלצדהואהשניהצד
בביתמשמעתיהליךנפתחאזצודקתשהיאנקבעואםמתבררתהתלונהתלונהכשמוגשתהאתי.במישורכזובצורה

כזה,שמקרהמניחאנירשיון.בשלילתוכלהוקנסמנזיפההחלעונשיםלהטילשרשאיהלשכהשלהמשמעתיהדין
לבית הדין המשמעתי של הלשכה - - -לפחות בעיניים שלי כיושב ראש ועדת אתיקה לשעבר, יגיע

מיכל רוזין (מרצ):

לנפגעי עבירה?האם אי פעם מהפרקליטות קיבלתם תלונה על סנגורים על יחס

אפי נווה:

- - -בקדנציה שלי כיושב ראש ועדת אתיקה אני לא זוכר דבר כזה

מיכל רוזין (מרצ):

זאת אחת הבעיות הקשות שהפרקליטות לא מגינה גם על הנפגעות.
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

השאלה גם כן - - -

אפי נווה:

התנהגותאוכזוהתנהגותעלתלונותשומעאתהפעמיםהרבהתראו,---תלונותלקבלנשמחאנחנו
אףתלונהאיןתלונה.ואיןדיןעורךאותונגדתלונההוגשהבכללאםהאתיקהבוועדתלבדוקניגשאתהאחרת,

אחד לא - - - צריך להגיש תלונות - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אני חושבת שמעבר לזה, מר אפי - - -

אפי נווה:

בשימוש. מישהו צריך להתלונן.אז תוסיפי כלל אבל אם לא תהיה תלונה הכלל הזה לא יהיה

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

כןגםיודעתאניאבלטוב.מאודזהזהעלולדברהפליליהפורוםאתשלפגושיודעתאניאפי,מר
ולכוון בנושאים רבים- -שהלשכה יש לה את הדרכים שלה בלהוציא מסרים לעורכי דין

אפי נווה:

אני מרים את הכפפה אנחנו נוציא כל קורא- - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

- - בכתב העת הודעה ממך, עמדה - - -

אפי נווה:

שיוצאשלנוהקרובבעיתוןארצית.בתפוצהבמייליםהדיןעורכיציבורלכלקוראקולנוציאאנחנו
הזה.בדיוןגםהזהבנושאשעוסקתכתבהנכניסאנחנוהדיןעורכיציבורלכלעותקיםאלף70שלארציתבתפוצה

עורכיהפליליים.הדיןלעורכירלוונטיבעיקרזהלזכור,צריךדין.עורכישיותרלכמהלהגיעשנצליחמקווהאני
האלה - - -הדין שעוסקים בתחומים אחרים פחות נחשפים לסיטואציות

קריאה:

נזיקין - - -

אפי נווה:

מגיעים למקומות האלה.בנזיקין אני יכול לומר שאני עובד בתחום הזה, אנחנו לא

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

ועמדהודעותמאמריםמיניכלעםהזהלנושאבאמתשלכםהעתכתבמגיליונותבאחדלייחדכדאיאולי
של הלשכה.
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אפי נווה:

מוזמנותאתןאותו,לפרסםנשמחאותו.לפרסםנשמחאנחנומאמרלכתובשירצופעילותכאןישאם
לולתתנשמחאנחנוהאלה,למקומותלהגיעצריךלאלמההנפגעות,שלהצדאתגםשמסבירמאמראלינו,לפנות

ביטוי בכתב העת שלנו.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

בסופושזהיודעתואניהעבירה.לנפגעידווקאשמתייחסהאתיקהבכללידברשוםשאיןנאמראחרון,דבר
כלליעלמידעאיזשהולהכניסאפשראיךלשקולבאמתכדאילאהאםאבלשלכםקליינטיתלאזאתדברשל

האתיקה בהתייחסות של עורכי הדין לנפגעות עבירה.

אפי נווה:

כלליםישנזכור,בואואבלעבירה.לנפגעותשמתייחסספציפיכללאיןאצלנוהאתיקהשבכללינכוןזה
בלתיהתנהגותשזוספקאיןהולמת.בלתיהתנהגותעלמדברלמשלמהםואחדלעבירותרחבבאופןשמתייחסים

פגיעהעלשמדבראחדסעיףישלהרשיע.עבירהשלסעיףלוישמשמעתידיןלביתמגיעיםשאםספקאיןהולמת,
פיעלדיןעורכיאותםאתלהרשיעאפשראזהמקצוע.בכבודפגיעההיאכזושהתנהגותספקאיןהמקצוע.בכבוד

ממש לא מתנגד לכך.כללי האתיקה הקיימים, אפשר גם להוסיף כלל ספציפי ואני

גוףאנחנוהמשפטים,למשרדזהאתנעבירהדין,עורכילשכתשלהארציתהמועצהאתנכנסאנחנו
ישתףהסתםמןהמשפטיםשמשרדמניחאניהמשפטים,משרדשלאישורלעבוראמוריםשלנוהכלליםסטטוטורי,

עבירהנפגעילזכויותשלנומהוועדהאבקשאניספציפי.כלללהתקיןנוכל2018בשנתשכברחושבואניפעולה
לשכת עורכי הדין כדי שתאשר אותו.לנסח את הכלל המתאים כדי להביא אותו למועצה הארצית של

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג.

תמר זנדברג (מרצ):

מהתחוםכאןמהיושבותלהרבהוגםלררלגיאגםלתודותלהצטרףרוצהגםואניהזההדיוןעלרבהתודה
הפליליבהליךהליוויועלוהשלישיהשניהאונסשלהנושאעלשמדברותהאזרחיתוהחברהוהאקטיביסטיהמשפטי

לאאתלמההאלמותיתלשאלההתשובהאתלהסבירניסינושניםשהרבהוכמושנים.הרבהשלוהבעייתיותועל
Meאוליבנהנריאוקוטלראושרתזואםביןזהאתשמראיםדבריםישולפעמיםמתלוננת tooהארוויאו

מאוד מאוד ברורה ונותנים לזה גוף ושם ופנים.וינשטיין או אחד מכם. יש דברים שממחישים את זה בצורה

שאמרתכמוהדוחהולהתנהגותהאתיקהלכללידיוןהרבהפהשהקדשתםדיןעורכתאותהכאן.דבראותו
והדברים האלה.

אפי נווה:

היא דוחה.

תמר זנדברג (מרצ):

וזהשבעיניי,פרקטיקהישוכאןעמוק.יותרמשהומדגימההדוחהההתנהגותלפעמיםאבלאחוזמאה
אתלבטאואפשרדוחהבהתנהגותהזוהשיטהאתלבטאאפשראבלהדוחה,להתנהגותגבולותגםלשיםחשוב
שלשיטהישהפליליבמשפטנהוגהכפרקטיקהאםשיטה.אותהעדייןזואבלמנומסתיותרבהתנהגותשיטהאותה
שזהיודעיםכבראנחנואםמשנהלאוזהשלה,הלבוששלה,ההתנהגותהצגתשלמתלוננת,שלהמיניהעברהצגת
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לאהואדרינקואףלאונסהזמנהלאהיאשמלהואףכססמאותזהאתצועקותואנחנוולאולאלבשתמהחשובלא

הזמנה לאונס וכו' וכו'.

לשכוןכדיולוהשופטיםבידיומוצגיםפליליהליךבמסגרתועוליםחוזריםהאלההדבריםאםאבל
ליישולכןפסול.שימושזהמנומסת,בצורהאודוחהבצורהמוצגזהאםחשובלאזהשלהם,מודעבתתאיפשהו

אניבאמתאפילוואוליהמשפטבתיהנהלתשלנציגותגםכאןישהדיןעורכיללשכתמעברהאםכאןשאלהגם
בשיטותשישתמשודיןעורכתאושעורךלדעתכדיהזו,ברמההמשפט,ביתנשיאתברמתשראוידיוןשזהחושבת
כשאתהצודקאתהכישלהן.הלקוחולרעתלרעתןוייחשבפסוליהיההזההדברהפליליההליךבמסגרתהאלה
הייתאיפהומתוחכמתמנומסתמאודמאודבצורהיציגודוחההתנהגותבמקוםאז---כמעטפיתויכאןישאומר

-ועם מי יצאת לפני ומה התמונות בפייסבוק. וראינו את זה-

קריאה:

זה הרוצח השקט כמו שאומרים.

תמר זנדברג (מרצ):

הזדמנותכאןלנויששנים.ידועיםהאלההדבריםואחורה,אחורהועודפתאלממאיזהאתוראינוכן,--
מהשלבסיסיתיותרהרבההרבהברמהאלאאחרתאוכזודיןעורכתשלהדוחהבהתנהגותרקלאהיסטורילשינוי

מקובל ומה לא מקובל - -

קריאה:

מה מותר ומה אסור.

תמר זנדברג (מרצ):

והוא מותר.- - מה שופטים ישמעו ויקבלו בכלל כטיעון שהוא לגטימי

אפי נווה:

זה כבר חקיקה.

תמר זנדברג (מרצ):

מערכתהיאהישראליתהמשפטשמערכתיודעיםאנחנופסיקה.גםלהיותיכולוזהחקיקהלהיותיכולזה
בטוחה,לאדווקאאנישנים.במשךומשתרשריםשהולכיםתקדימיםועלפסיקהעלמאודהרבההמבוססתמשפט

ואוליאמיציםשופטיםכאןשישלהיותיכולבפסיקה.לנסחשאפשרדבריםכאןשישלהיותיכולאולי,יודעת,לא
-הנחייה מלמעלה מבג"ץ או באמת מהרמות הכי גבוהות - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

הנחיה שמה, תמר?

תמר זנדברג (מרצ):

פרקטיקה שלמשל - - -
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

העבירהעלאחראיהואשופטכללשופטים,להיותצריכהשההנחיהחושבתאנישופט,כלדברשלבסופו
הקיימת בתוך הבית משפט שלו.

תמר זנדברג (מרצ):

שלהמיניבעברששימושהתקדיםאתשתיצורהפסיקהאתלראותרוצהאניאומרת.שאנימהזה
לרעתו.יפעלשהואאלאלנאשםלסייעלעזור,שיכולמשהוכאיזשהוישמשלאשהוארקולאפסולהואמתלוננת

דיןבפסקשראינוכפישאומר,אחריםמשפטבבתיושובשובמצוטטהזהדיןהפסקאתכךאחרלראותרוצהואני
שללזכותושנזקףדבריהווהלאכזהשימושאותה,למדנוכברשלכם,המשפטיתהשפהאתיודעיםואנחנודנן,

נאשם. אנחנו רוצים להתחיל לראות פסקי דין כאלה.

אפי נווה:

זה רק עניין של חקיקה. אני אסביר לך - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אי אפשר, זה מופיע מבחינת החוק.

תמר זנדברג (מרצ):

להיותיכולאזבחוקמופיעזהאםשנידברמחקיקה.פוחדיםולאהמחוקקיםבביתנמצאיםאנחנוכלקודם
ישראלשבמדינתיודעיםגםאנחנושלישיודבראותה.ולהפעילאותהלהחיותלהתחילשכדאימתהאותפהשתהיה
שזהסימןאזקיים,החוקאםגםכזה,דיןפסקראינולאעדייןאםתקדימיםעלשמבוססתהנהוגההמשפטבשיטת

הופעללאשזהסימןהשתמשלאשופטואףחוקישאםלהפעיל.התקשרתשלאאשראיכרטיסכמוזההופעל.לא
וזה לא יתחיל להשתרשר מבית משפט לבית משפט. אז- - -

אפי נווה:

אנחנו לא אחראים על השופטים.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אנחנו יודעים שאתם לא אחראים על השופטים אבל - -

תמר זנדברג (מרצ):

הקריאה שלי לא אליך, הקריאה שלי להנהלת - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

- - אבל הם יוצאים אצלכם נכון?

גיא לרר:

הם רק ממנים אותם הם לא אחראים עליהם.
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תמר זנדברג (מרצ):

חוטקצהלמשוךרקרוצהאניפהוגםשראינוהפסיכולוגיהחיסיוןשלהנושאלגביאחדמשפטעודרק
הייתיאניהשופטים,שלענייןגםפהיששובעכשיו,נכנסתלאואניכאן,שעלוהדבריםאחדהזה.מהדבראחד

מיעצמםאתשישאלושופטיםלחקיקהשהלכנולפניהחיסיון.להסרתשמסרביםשופטיםיותרהרבהלראותרוצה
זה הצד שרוצה להשתמש בזה לטובת הנאשם.הצד שמבקש. האם מבקש הצד שמגן על הנפגעת או שמבקש את

לביןהעבירהנפגעתביןהיחסיםמערכתעלכאןודוברהחיסיוןבנושאשעלהדברעודכאןיש
רוצההפקליטותלהאשים,אפשרואילפעמים,ואוליהעבירהנפגעתאתמייצגתלאשהפרקליטותנכוןהפרקליטות.

שכברהזההדברבתוךהעבירהנפגעתזכויותשלהנושאגמור.בסדרוזהלהרשעהלהגיערוצהבתיק,הישגלהשיג
וטובהפלילי,בהליךצדלאשהיאזההנפגעת,שבהזוויתעודכאןהוארהציבורילשיחונכנסלחקיקהנכנסגם

שלבתחוםלאובטחבטחמאחור,להזנחיכולהלאהיאאבלשתובעת,זוהיאהמדינההחברה,כיצדלאשהיא
עבירות מין שהוא - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

זהאתאומרתאתלמהמבינהבאמתואנילעצור,גםצריךצד,לאשהיאטובשזההנושאשכלחושבתאני
אבלהזה.בנושאלדיןיועמדוכןוהנאשמיםהאשמיםשבאמתכולוהציבורלטובתציבוריענייןשזהחושבתאניכי

זאתמשפטלביתמגיעיםולאנסגריםלמשטרהשמגיעותמהתלונותאומהתיקים84%ש-זוכריםאנחנוכאשר
לאישהאקטיבייותרתפקידלתתגםכדאיואוליהציבורלטובתדואגתולאהזההנושאאתמזניחהשהמדינהאומרת

בתהליך מאשר רק להיות עדה. זה רק לחשיבה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

אתשהעלוהתקשורתאתגםמברךהזה,החשובהדיוןעלאותךמברךאניראש,היושבתגברתיתודה
כאלה.פוגעניותתופעותבלחשוףמאודלנושעוזרמאודחשובגםתפקידממלאיםשהםראשונהפעםלאוזוהנושא

פעםעודלגעתאפשרשאימשוםהזועמיםולכלהמוחיםולכללסולדיםמצטרףאניהדעת,עלמתקבללאזה
הגנה.בקורבן בצורה הברוטלית, בצורה האלימה בלי לתת לה שום

כליםצריךכלים.צריךאבלחשובההיאהאמירהששמענו,כפיהדיןעורכילשכתשלשהאמירהספקאין
אוליהתבטאותאיזהשמענוחודשיםכמהשלפנילינדמהכאלה.דיןעורכילהענישוכדילמנועכדילהרתיע,כדי

דיןעורכיולהענישלהרתעהבקשרחברותיישלההצעותלכלמצטרףאניאזמין.נפגעתשלבנושאאפילומשופט
אופוזיציהביןהבדלבלימגוייסיםשכולנוחושבאניחקיקהמחייביםאושמצריכיםדבריםישואםכאלה.

לקואליציה כדי לעזור בנושא חשוב זה. תודה.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

הרב.בינתיים עד עכשיו הגיעו לדיון הזה אופוזיציה, לצערי

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

נקווה שיבואו.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

יבואו, יבוא יום גם.
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מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

גם בטבע לא ראיתי אותם שם בביקורת.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

הפלילי.עורכת דין הילה ברקל, מייצגת נפגעות תקיפה מינית בהליך

הילה ברקל:

פרקליטות.בוגרתואניהאזרחיבהליךוגםהפליליבהליךגםונפגעותנפגעיםמייצגתאנילכולם,שלום
מאודדגשיםכמהאבללהגיד,מההרבהליישדגשים,כמההפלילית.במחלקהבפרקליטותשניםשבעהייתי

חשובים.

ומכאןהקורבןולאהחשודזההזההתהליךבמרכזשעומדשמישאמרתבמשפטאפתחשאניחושבתאני
כיבכלל.להםלהסביראזלמשטרהשמגיעיםמהרגעבאמתאזאופרטיביתלהיותרוצהאניאםלהשתנות.צריךזה

הסיוע,מרכזיידיעלמלוותלאהןאםלהןמסבירלאאחדאףהזנב.אחרילרוץממשזהכךאחראלייכשמגיעים
המוןעימות,שלהמשמעותמהעימות,זהמהנציגה,ידיעלאישה,ידיעלמלוותלהיותיכולותשהןלהן,מגיעמה

המון דברים שאין להן את זה.

ואניבפרקליטות.שלישיאונסבמשטרה,שניאונסעוברות,שהןראשוןאונסרקלאזהאומרת,אניולכן
וכללזה.מגיעיםתמידלאאבללעשותשרוציםוחכמיםמוכשריםמאוד,טוביםאנשיםיששם,גדלתילומר,חייבת

הדרך שאפשר לעשות.המידע הזה נחסך מהנפגעים והנפגעות שלנו ויש הרבה במהלך

הזאת - - -אני רוצה רגע, אפי ברשותך, להתייחס, אני רואיינתי בכתבה

ישראל לוי:

הסיוע ולא מעדכנים אותה?סליחה רגע, לגבי המידע, מאיפה המידע שלא יודעים על מרכזי

הילה ברקל:

הסיוע- -לא מעדכנים אותה שהיא יכולה להיות מלווה על ידי מרכזי

ישראל לוי:

מי לא מעדכן אותה?

הילה ברקל:

- - גם במשטרה, שהיא יכולה להיות - - -

קריאה:

בואו לא נתווכח על זה.

הילה ברקל:

שוב אני אומרת גם במשטרה - - -
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

למשטרה,הנחיותשישיודעתאנישישראל,חושבתואניהדבריםלתוךלהתפרץלאמבקשתאניכלקודם
אבל אם עורכת דין אומרת את זה צריך לבדוק.

ישראל לוי:

אני רוצה לדעת מאיפה זה מבוסס.

הילה ברקל:

הזה,בנושאבכלללהתראייןשהסכימההיחידהדיןהעורכתהייתיאניאפי,שלךלדבריםאתייחסאני
וגםהמדינהכנציגתגםמשפטבבתיהרבהשמופיעהמישהיבתורהזאת.המסוימתהדיןעורכתשלהספציפיבנושא

היום כמלווה היא לא היחידה - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אפשר לשאול שאלה, הוגשה תלונה ללשכה ?

קריאה:

כמה, לא אחת.

אפי נווה:

כן, הוגשו.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אוקיי, מה קורה איתם?

אפי נווה:

לפילוישהנילון,לתגובתמועברתהיאתיק,נפתחתלונה,מוגשתכאשראצלנו,כלליםישאסביר.אני
--למתלונןתשובהזכותישכךאחרשלו.העמדהאתולהסבירלהגיבימים30האתיקהכללי

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

איפה אנחנו בהליך הזה?

אפי נווה:

כתב הגנה וכתב תשובה.- - ואז זה עולה לדיון בוועדת האתיקה. זה כמו תביעה,

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אבל איפה אנחנו עכשיו בתלונה?

אפי נווה:

אם את רוצה - - -
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קריאה:

בתלונות שהוגשו היא שואלת - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

לא, אני שואלת בתלונות נגד עורכת הדין.

אפי נווה:

-התלונות הוגשו לפני כשבוע, משהו כזה, פלוס מינוס - -

קריאה:

שבועיים או שלושה ועל ידי כמה וכמה גורמים.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

- - -אוקיי, אם זה שבועיים-שלושה זה אומר שעדיין של פתיחת

אפי נווה:

התשובהלהגיב.אמורההיאלהגיב,הזכותאתממנהלשלולאפשראילהגיב,אמורההיא---תיקנפתח
בוועדת אתיקה. אין מסלול מהיר - - -תועבר למתלוננים שיוכלו להשיב עליה ואז זה עולה לדיון

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

הסנקציות שעלולות - - -לפי כללי האתיקה אם יוכח שהתלונות, ואנחנו רואים, מה

אפי נווה:

הדיןבביתמשמעתיתלקובלנהמתקדםהזהההליךלכאורהעבירהבוצעהשאכןמשכנעתאתיקהועדתאם
ארצי,דיןלביתעליוערעורמחוזי.משמעתידיןביתהדיןעורכיללשכתישהדין.עורכילשכתשלהמשמעתי

לבית המשפט העליון - - -ערעור עליו וזכות לבית המשפט המחוזי בירושלים - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

כזהמשמעתיהליךאותהליךאחרישניתניםהעונשיםהאםבעיקרהיאשליהשאלהמטרתימהשתביןכדי
זה"עבורבראש:לימצלצלהזמןשכלמשפטישאםמרתיעים.עונשיםבאמתלהיותעלוליםהלשכהבתוך

לכסף הרב שמקבלים.משלמים לי הרבה כסף". השאלה האם ההרתעה הזו תהיה מקבילה

אפי נווה:

עבירהשזואומשמעתיעברדיןעורךלאותוישוהאםנופלאתההרכבאיזהאצלתלוימאודזהתראי
שגיתי,ואומר,עבירהשמבצעדיןעורךכשבאלפעמיםחרטה.מביעלאאוחרטהמביעהואוהאםשלוראשונה
יכולאניהמשמעתי.הדיןביתשלמהשיקוליםחלקזהכזו.בצורהאתנהלשלאמתחייבאנימתנצל,אניטעיתי,

ערכאותשתיללשכה,מחוץערעוריםמוגשיםשכאשרכזוהיאמכירשאניהסטטיסטיקהכללישבאופןלךלומר
בתימהמקרים90%ב-כמעטוהעליוןהמחוזיהמשפטלבתיערעוריםומוגשיםהלשכה,בתוךהןהראשונות

במחוזיהאזרחי,המשפטביתובאיותרקשהעונשמטילההדיןעורכילשכתבעונש.מקליםהאזרחייםהמשפט
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שלהפסיקותאתשמבקריםהמשפטבתידווקאשמקלים,אלהלאאנחנוומקלים.העליוןהמשפטבביתבירושלים,

בתי הדין המשמעתיים שלנו.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אוקיי תודה.

הילה ברקל:

כפימשפט.ביתלאיזהתלוייהיהשזהיכוליםלאואנחנוחריגמקרההואהזהשהמקרהיאמררקאני
שמעידה15בתלילדהפתייניתילדהאתלה,אומרוסנגורמעידהכשמתלוננתשבהחלטשופטיםישאומרת,שאני
אנחנואזשלא.שופטוישטראומהפוסטזהמהיודעהמטריה,אתשמכירשופטזהכיאותהיעצוראזשעותשש
זנדברגהכנסתחברתשדיברהכפיהשיקולים.לאאלאטוב,לאאוטובשופטעלנפלתיאוקיילחשוב,יכוליםלא

דברים שאסור לפי החוק כפי שאמרנו.ואמרה, יש מה שמותר ויש מה שאסור והרבה מאוד פעמים נעשים

ששניכפינפגעות,לנויש-עבירהנפגעיזכויותחוקמפה.יוצאיםמהעםאופרטיבית,להיותרוצהאני
לנוישהדרךכללאורךמזה,יותראיתה.להפגשאיפהאפילוליאיןנפגעתמלווהשאניהדעתעליעלהלאסיפרה,

הייצוגאתמשלמיםאנחנוושיקום,בטיפולשמאמינהמדינהאנחנוכיטובוזהמממנים,כולנושאנחנונאשמים
עללשלםצריכההיאדין,לעורךלשלםצריכההיאמשפטלביתשמגיעהונפגעתוכו'.שלהםהטיפולאתשלהם,

עבורה - - -הטיפולים שלה. היא, אחר כך שהוא משתחרר - - - ואז מגייסים

אפי נווה:

נפגעתכלהפרסומים,ובכלהתקשורתכליבכלתפיצונפגעת,כלאותה,שתאהבוחושבאניהצעה,לייש
ללאמשפטיייצוגשלנומצווהשכרפרוייקטבמסגרתלזכותהתעמידהדיןעורכילשכתמשפטי,ליווישרוצה

תשלום.

קריאה:

נפגשנו איתם כבר כמה וכמה פעמים - - -

אפי נווה:

הדין,עורכילשכתכראשהתחייבותנותןעכשיואנימשפטי,ייצוגשרוצהנפגעתשכללךמודיעאניאז
כאן.מוקלטיםשאנחנומניחאניברור,זהמשפטי,ליווישרוצהנפגעתלכלמשפטיייצוגתעמידהדיןעורכילשכת

שתפנה אלינו, תבקש ייצוג משפטי תקבל ללא תשלום.אפשר לנסות לבדוק אותנו. אני נותן התחייבות, כל נפגעת

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

טוב, רשמתם בפניכם איגוד מרכזי הסיוע, תציפו אותם.

ארצי נפגעי עבירות מין, אדוני בבקשה.אני רוצה לתת לסיוע המשפטי, עורך דין איתי נעמן, ממונה

איתי נעמן:

אפיהדין,עורכילשכתראשיושבשאמרהאחרוןלמשפטמתחבראניההזמנה.עלגברתיתודהטוב,בוקר
המשפטיהסיועלחוקתיקוןעברחודשיםחמשהלפניהיום.קייםכברכזהדברכיהחשובה.ההצעהעלנווה,

ללאתשלום,ללאפליליים,הליכיםבמסגרתמשפטיסיועלקבלחמורותמיןעבירותונפגעילנפגעותשמאפשר
בדיקת זכאות כלכלית.
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

וזה מתחיל בתחילת - - -

איתי נעמן:

כלעלמדוברשלאזהאחדפרמטרפרמטרים.בכמהאותנומגבילההיוםהקיימתהחוקיתהמסגרתלצערי
אינוס,שלגבוההיותרהמדרגאבלחמורות,כולןחמורות,הביטוי---המיןעבירותעלרקאלאהמיןעבירות
משפחתבכלולא---ישעחסריוכלפיהמשפחהבתוךועבירותקטינהכלפיבהסכמהאסורהבעילהסדום,מעשה

הרבהוגםעצמןבפנימאודחמורותהןאונס,בנסיבותמגוניםמעשיםהןמהןשרבותהמגוניםהמעשיםעבירות
כתבמגישיםבסוףובפרקליטותאינוסכעבירותנפתחותוחלקןמגונהמעשהשלכעבירותנפתחיםמהתיקיםמאוד

המגבלהבגלללסייעמוסמכיםלאכרגעבהןואנחנומגונה.מעשהשלעבירותעלואחרותכאלהבנסיבותאישום
בהחלטהתלוייםאנחנוכלומר,האישום.כתבהגשתבשלברקמתחילשלנושהליוויכרגעאליהמגיעשאניהשנייה

מהעבירותבאחתמוגשהאישוםכתבואםהאישוםכתבאתמגישההיא---הוראתבאיזההפרקליטות,של
שציינתי קודם אז אנחנו מוסמכים לתת את הסיוע.

הסיועלחוקבתיקוןחוקה,בוועדתשבדיוניםאזכירגםואניאורית,קודםכאןשאמרהלמהמצטרףאני
הסיועהרחבתיהיההבאשהשלבדעתםוגילודעתםהביעוהחוקבתיקוןמעורביםשהיוהגורמיםכלהמשפטי

אחרות אם אפשר וגם לשלב - - -המשפטי גם לכל משפחת עבירות המין, על עבירות חמורות

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

השלב הבא זה אומר מתי?

איתי נעמן:

אזמהר.שיותרכמהיהיהשזה---אתלייתןבדברשמעורבמישכלמאודמקווהאנייודע,לאאני
כבר לשלב החקירה שהוא שלב קריטי ומהותי.אמרתי, גם לכל עבירות המין וגם להקדמת הליווי המשפטי

קריאה:

זה לא קשור לכסף.

איתי נעמן:

- - -הסיוע שלנו ניתן באמצעות מערך של עורכי דין חיצוניים

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

הסיוע המשפטי ומדובר על שלב הבא?בטח שזה קשור לכסף. למה את חושבת שהם לא מרחיבים את

קריאה:

לא קשור לכסף כל אישה יכולה לקבל את הליווי - - -

איתי נעמן:

ונפגעתנפגעכלהאישוםכתבהגשתמשלבזההאלההספציפיותשהעבירותשציינתיהמגבלותתחת
הפלילילהליךשקשורמהבכלבחנינה,שחרורים,בוועדותבערעור,הפליליההליךבכלמשפטיסיועלקבליכולים

ולמיצוי העונש ללא בדיקת זכאות כלכלית וללא עלות.
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אפי נווה:

הבעיה היא שעד שמוגש כתב האישום מה קורה בשלב הזה.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

וקובעקריטיהואהאישוםכתבובהכנתולפניהחקירהשלבתהליךשלההליוויפעמיםשהרבההבעיה
איזה סוג של כתב אישום מגישים.

איתי נעמן:

ובשלביבעבירותאותנולהשליםשתוכלהחשובהההצעהעלהלשכהראשאתמברךבאמתאניולכן
אנחנושגםבלשכההחשובהפורוםהקמתעלמברךכמובןגםואניאליהםלהכנסמוסמכיםלאעדייןשאנחנוההליך

חברים בו.

בשםגםלומררוצהואניקורים.טוביםלאדבריםהחיסיוןשבשםהענייןעלמקודםלררגיאדיבר
ברמהמביןאניהפלילי.בהליךצדלאהואעבירהשנפגעזנדברגהכנסתחברתאליושהתייחסההקדושהעקרון

מכוון שחשוב שהמדינה תעמוד מאחוריה ותייצג - - -הפילוסופית למה את לא רוצה שהיא תהיה צד להליך הפלילי

תמר זנדברג (מרצ):

חברתשאמרהכמובדיוקאבלפילוסופיעיקרוןזהאומר,שאתהכמורוצה.לאשאניאמרתילאאני
הזהבהליךשלההמקוםוגםוזכויותיהשהיאאומרלאגםזההוועדה,ראשיושבתסלימאן,תומאעאידההכנסת

צריך להזרק - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

להדחק.

איתי נעמן:

כשדבראבלבאולם.קורהמהכולםאתממחישלאשאוליקיצונימקרהכאןראינוכימתחבראניולכאן
מחוייבהואגםהמשפטביתאבלהמשפט.ביתכלקודםזההאלהלדבריםמענהלתתשצריךמיקורהכברכזה

"מיינדד"מאודשהיאהפרקליטותוגםוהנאשם.המדינהשלאדברסריבהליךצדדיםשניכאןלישישלעיקרון
מייצגים את האינטרס הציבורי ולא את נפגע העבירה.לנפגעי עבירה עדיין היא בצורה מוצהרת על עצמה, אנחנו

בפועל,אבלהעבירה.נפגעאתשמייצגשחקןעודלכאןמכניסיםאוקיי,ואומר,החוקתיקוןבאוכאן
מקריםמאודבהרבההפרקליטותוגםהמשפט,בתישם.אותנומקבליםלאהמשפטבתיהמשפטלבתיכשמגיעים

חושבואניהמדינה.עמדתאתנציגואנחנולהגידרוציםאתםמהלנותגידואתםבאמצעותנו.תדברואתםאומרת,
שהואלומראפשרהמשפט.בביתקולישעבירהשלנפגעכזהלהיותצריךהציבוריהקולוגםהחקיקההליכישגם

לדבר,יוכללאהואמקומותבאיזהלדבר,יוכלהואמקומותבאיזהולהגידההליךאתלמפותאפשררשמי,צדלא
קולואתלהשמיעשם,להיותצריךהואהפורמלית,ברמהרגלדריסתלאאפילווזההקולאתלולתתחשובאבל

באופן עצמאי ואנחנו נשמח לעשות את זה.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

שלמשרדמבינהואנישלךהדבריםלאחרהזהבצדידייםהורמושכבררואהשאניחושבתאנירבה.תודה
המשפטים יש מה להגיד בנושא. עורכת דין ליאנה מגד, בבקשה.
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ליאנה מגד:

אתקצתלהגידכדיגםפה,שעלודבריםבעקבותאליהםלהתייחסדבריםכמהרוצהאניתודה.כלקודם
עלו פה כל מיני הצעות לתיקוני חקיקה וכו'.המסגרת החוקית כי בכל זאת כדי שזה יהיה על השולחן כי

שלהמיניעברועלחקירהלענייןוזהמשמעותיתשהיאאחתלסוגייהלהתייחסכןרוצהאניכלקודםאז
שללענייןהןבחקיקהמפורשתהתייחסותשישלהגידרוצהאניהקשרים.במספרפהעלהזהמין,בעבירתנפגע

מיני,עברעללחקורחוקרגוףעלמגבלהיש,13סעיףעבירהנפגעיזכויותבחוקזההזה,בהקשרבמשטרהחקירה
מילה.עודזהעלאומרתיכףאניזה,אתמצדיקהשהחקירהמתרשםכשהואמיוחדיםמטעמיםממונהבאישוראלא

וגם הסדר משלים לגבי מתן עדות בבית המשפט.
עברעלחקירהירשהלאמשפטביתעדים,חקירתהדין,סדרילתיקוןלחוקא'2סעיףלפיהמשפטבית

מקדמיםאנחנולכולנו,להזכירגםרוצהאנילנאשם.דיןעיוותלמנועוכדישיירשמומיוחדיםמטעמיםאלאמיני
גםשחייבתאדברסריתבמערכתנמצאיםאנחנולפניי,איתיכאןאמרשגםכפיאבלעבירה,נפגעישלזכויות

בסיטואציהעבירהנפגעעלקשייםומעריםוקשהמורכבשזההגםהאלה,בתיקיםהגנהלנהלליכולתלהתייחס
המשפטבביתחקירהלנהלאפשרהגנתואתלנהליכוללאשנאשםחששכשישמיוחדיםמטעמיםולכןהזאת,
זהבהחלטאבלהמשפט.בתימהנהלתתתיייחסלנגשיריתיכףוזהמתירמשפטשביתובאיךמכובדתבצורה

לפעמים נדרש.

לאישוםמאודרלוונטילהיותיכולזהלעתיםהאלה.במקריםהמחלוקתיריעתמהלזכורחייביםאנחנו
יכולות להיות קשות יותר לנפגע עבירה - - -וכאשר בית משפט מתרשם שללא שאלות מסויימות, הגם שהן

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

יכולאיךהנורמות.מכללחריגהבהםשהייתהעליהםשמענווגםבעיתונותשהתפרסמומקריםהרבההיו
ללשכתהזהבענייןאחתתלונהאפילוהגישהלאהאםהזה,התהליךעלאמונהכןגםשהיאשהפרקליטותלהיות
כלומרלהיות,יכולאיךהמשפט,בתימהנהלתלשמועארצהאניותיכףששופטים,להיותיכולאיךהדין?עורכי

אוכאלהעבירותמינילכלהדלתותאתפותחזהנחוץלאוכמהנחוץזהכמהשלדעתלשיקולזהאתלהשאיר
אחרות.

ליאנה מגד:

היישוםאופןלביןבחוקשניתנתסמכותביןהפעראתמאירהאתבעצםכיהזאתההתייחסותלךמודהאני
שישזהאתלהאיררקניסיתיאניהקשרים.מאודבהרבהאותהלנויששתמידשאלההיאהזאתהשאלהשלה.

ביתבאולםסף.שומרילנוישכאשרהיישוםשאלתעלמדברתבעצםאתהזאת.הסמכותאתשישבכךחשיבות
המשפט יש לנו גם נציג של - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

את העבירות האלה.הם כנראה נרדמו בשמירה. לא רק שהם נרדמו, הם בעצמם ביצעו

תמר זנדברג (מרצ):

מי שומרי הסף - - -

ליאנה מגד:

רציתיזאתבכלאניאבלהתייחסוהרלוונטייםהגופיםשלהנציגיםשלי.הדבריםאתלהשליםרוצהאני
לגבי השאלה באיזה מקרים זו שאלה נפרדת.להכניס אותנו למטריה ולכך שנדרשת סמכות כזו במקרים המתאימים.

עכשיו אני רוצה להתייחס ל- - -
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תמר זנדברג (מרצ):

זה הופך להיות מהחריג לכלל.לא, אבל זו לא שאלה נפרדת. לא השאלה אם זה מתהפך, אם

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

מהאמרתיאנימהן.כשמתחמקיםאוהבתלאאניאבלטובותשלישהשאלותלשמועשמחהמאודאני
שאנילעבודהמשפטבביתמקרההיהולי---בעצמםושהםזהעלעובריםבעצמםשהםהסףשומריעםקורה

קורה,מהאבל---לאכנסת,כחברתהשופטת,שלההתנהגותעלוהתלוננתיהמשפטבתילהנהלתפניתיבעצמי
בלתיבקשותמבקשיםשופטיםשלפעמיםרואיםהאלה,ההתנהגויותאתרואיםכפרקליטותשאתםלהיותיכולאיך

אתםזה,אתשתחשוףלתקשורתלחכותצריךלמההשאלה.זאתדבר.שוםזהעםעושיםולאופוגעותרציונליות
נמצאים שם, אתם חלק משומרי הסף.

שירי לנג:

נפגעתשלשהמאמץהזהלדיוןקשרללאוגםהזהמהדיוןלגמרישברורלהגידליחשובכלקודםאז
מהכלאתלעשותכולנו,עלחובהכמערכת,עלינווחובהמנושאקשהשהואמאמץהואהפליליבהליךמיןעבירת
שאחראישמימזהמתחמקיםלאאנחנו-המשפטביתבאולםשקורהמהמבחינתהזה.המעמדעללהקלכדישניתן

על ניהול הדיון זה השופט.

גםהגורמים,מכללפעולהשיתוףשנדרשוכמובןהמשפטבאולםשקורהמהלכלאחריותלוישהשופט
להציבשצריכיםמהסנגוריםוגםהעדיםדוכןעלנשאלתשהעדהרלוונטיותלאלשאלותשתתנגדמהפרקליטות

דרךכברתעברההמערכתהזהובענייןהשופט.כתפיעלמוטלתהיאשהאחריותכמובןאבללעצמם.גבולות
אמרהשגברתיכפילאימים,ארבעהבתחובה,השתלמותמתקיימתהאחרונותבשניםיודעיםשאתםכפיארוכה.

ארבע הרצאות ביום אחד - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

שינויים תעדכנו.אני אמרתי על הפעם הראשונה שזה התקיים ואמרתי שאם יש

שירי לנג:

השתלמותבשנה,פעמייםגםלפעמיםשנה,מדיימתקיימתאותם.לפרטמאודליוחשובשינוייםישאז
שלשורהידיעלהרצאותמועברותשבמהלכהרצופיםימיםארבעהשנמשכתהפלילייםהשופטיםלכלחובה

התכניםעללפרטקצתרוצהאנילייורשהואםעבירה.נפגעישלבתחוםהואהאלהההרצאותשלשהמוקדגורמים
של ההשתלמויות האלה - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

לא, אני אבקש שתעבירו אליי את התכנית - - -

שירי לנג:

מיניתתקיפהנפגעותעםאמצעיובלתיישירשיחלמשלשםשמתקייםבקצרהאגידרקאניאעביר,אני
מנקודתהפליליההליךאתשמתארתעבירהנפגעתשלאישיסיפורהרצאה,שםישהפלילי,ההליךאתשחוו

ויש שיחה עם ה- - - הסרט שש פעמים מוקרן - - -מבטה, מוצגת שם הצגת יחיד שנקראת "שאף אחד לא ישמע"

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תהליכיכמה-לשאולרוצהאנילוועדה.שתועברמבקשתאניעכשיו,התכניתעלנעבורלאאנחנו
משמעת קרו עם שופטים.
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שירי לנג:

שהואגוףזהשופטים,עלהציבורתלונותנציבהואשופטיםעלהתלונותבחינתעלשאמוןהגוףכלקודם
כמה תלונות בהקשר הזה ספציפית ש- - -נפרד מהנהלת בתי המשפט. אפשר לפנות לאותו גוף ולברר

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אבל בטח אתם יודעים על חלק.

שירי לנג:

והיאפורסמההנציבהחלטתוגםמכיריםשכולנואחתתלונהשישמניחהאנייודעת.לאאישיבאופןאני
הוזכרה כאן ודווקא חשוב לי לומר. הפרשה של ה- - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אוקיי אז אנחנו נפנה אליהם ונבקש את הנתונים.

שירי לנג:

דווקאמתוכה.חלקיםלהקריארוצהאנילציבור,שפורסמההנציבשהחלטתלומררוצהאניתדגימיפרשת
נמצא שבית המשפט שמר על כבודה של המתלוננת - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אתלךשאיןאמרתואתמאחרוהמידע.החומרכלאתנבקשנפנה,אנחנוהנציבהחלטתזהאםלא,
הנתונים וזה לא בסמכותך אז אני מבקשת לעבור הלאה.

שירי לנג:

מיכלהכנסתחברתעםשנערכהפגישהבעקבותרעיוןהתגבשלאחרונהלומר,רוצהשאנינוסףמשהויש
אושופטבראשותצוותלמנותבכוונתהחיות,הנשיאהכבודהעליון,המשפטביתשנשיאתרעיוןהתגבשרוזין,

לשמועשצריךמהכלאתהושמעהעבירה.קורבנותמצדהזהבהקשרשעולותהטענותכלאתיבחןשבעצםשופטת
כימהותי.יותרשהואמשהואלאקוסמטישינויאיזשהובהןשאיןלתיקוןהצעותיציעהזהשהצוותהיאוהמטרה

הדין,סדרישלבהתאמהשלו,לליוויבנוגעבהליך,עבירהנפגעשללמעמדובנוגעשנדרשהשינויעלכאןשמענו
הצעות לתיקון שיתגבשו בהמשך.וזה דברים שבאמת הצוות הזה אמור לבחור ואני מקווה שיהיו

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

את לסיכום. אני שמחה לראות ש- - -אני שמחה לשמוע אנחנו בדיוק התדיינו ואני רציתי להכניס

אני רוצה לתת לגברת ציפי, רצית להתייחס, בבקשה גברתי.

ציפי נחשון גליק:

ואנחנוהפליליבהליךכלקודםכפול.עוולאמרת,שאתהנתוניםלפיכל,קודםפהשנעשהלומררוצהאני
בכללזהשמבחינתםשומעיםאנחנואחתולאמיניתתקיפהבנפגעותמטפלהרווחהמשרד---גםזהאתשומעים

עוולפהונעשהכלפיהן.שמתבצעתפליליתעבירהשזויודעותשהןלמרותבכללפליליבהליךלפנותאופציהלא
אופציהלאזאתשבכלל87%ל-דואגתגםאניאזתלונהבלבדמגישותמהן13%ש-מציינתאתאםכיכפול

עבורן.
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כלפיוהמשטרההמשפטמערכתאתליידדאיךבאמתזמןהרבהדניםאנחנופרקטית,להיותרוצהואני
הןלפחותמהןששתייםדוגמאותשלושלתתרוצהאניזמן.הרבהנמשכיםבאמתוהדיוניםמיניתתקיפהנפגעות
אתולהתחילהאלהמהדוגמאותלקחתשאפשרחושבתואניהרווחהמשרדעםבשילובהמשפטיבהליךדרךפריצת

המהפכה כבר היום.

המשפטביתאתמיידדיםשבאמתשנייםנפתחושניםשלוששלפניקהילתייםמשפטבתיזהמהםאחדאז
בתישניעםשניםשלושלפניהתחילובעתיד.גםעברייןלהיותיפסיקדברשלשבסופוכדיבעצמוהפוגעכלפיגם

משפט קהילתיים - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

הם לא מטפלים בנושאים ש- - -

ציפי נחשון גליק:

לטובתהאלההדגמיםאתלהעתיקשאפשרפליליבהליךשהתחילומהפכותעלדוגמאותנותנתאנילא,
כברלדעתישצריךקורבנותמאודהרבהעםקשהתופעהתופעה,תופעהמדברים,הזמןכלשאנחנוהזההנושא

בתישניעםשניםשלושלפניהתחילהקהילתייםמשפטבבתיהמהפכהאזמעשים.שללשלבלעבורלהתחיל
משפט קהילתיים, היום יש שלושה ועוד שלושה בהקמה.

אלימותעםמשפחותעםבמקצועיותשמטפלותהמשפטבתילידהסיועיחידותאתהקימושנה20לפני
הדגם הזה לטובת נפגעות תקיפה מינית.במשפחה, משפחות גירושים. אני חושבת שאפשר להעתיק את

בתחנותשיושביםסוציאלייםעובדיםזההמשטרהעםביחדהרווחהבמשרדשקיימתנוספתותכנית
לשכפל מודל. אני חושבת - - -משטרה לטובת נשים נפגעות אלימות במשפחה. גם פה אפשר

קריאה:

אי אפשר - - -

ציפי נחשון גליק:

אישאותהויפגושבמשטרהתלונהלהגיששתגיעמיניתהתעללותנפגעתאחר,משהולאזהסליחה,
כלאתוחושפתנרגשתשכשהיאשלההתלונהאתלקבלהשוטרעםשםוישבאותהשיכילסוציאליעובדמקצוע,

הטראומה שהיא עוברת זה רק יכול להוביל את התהליך.

זההאלה,ההכשרותאתלעשותמאודחשובזהאחד.ייחודימשפטביתלהקיםלהציעשאפשרחושבתאני
אנישלי,החבריםאתלהשמיץרוצהלאאניאפקטיביות,לבדוקוירצוזמןיהיהאוליההכשרות,אתלעשותמצויין
ושאלתיבמשפחהאלימותשלנושאעלהרצאהלשופטיםפעםנתתיכשאניאבלממשלתי,במשרדזאתבכלעובדת

אזשלי.בהרצאהשופטים30ישבומלוןבביתהיהשזהבהרצאהאבלשופטים60ליאמרוחומרלהביאכדיכמה
דיון.הם לא שמעו את כל מערך הטיפול באלימות במשפחה באותו

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

ונאמרהערותליוהיובעבריהרצאותשתיהעברתיאניכיהזוההערהאתשאמרתתודהציפי,רבהתודה
לי שהשתפר המצב.
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ציפי נחשון גליק:

ביתכרגעלהקיםהחלטהלקבללנסותפרקטיממשלהציערוצהאנימקווה.ואנישמחהאניאזאוקיי
מקצועיוגםחמלהעםיהיהרגיש,יהיההאלה,בסוגיותמומחהיהיההמשפטביתשלהצוותכלשבואחדמשפט

שזהלראותפיילוט,לעשותמשם,להתקדםולהתחילהשני.חשבוןעלאחדלבואצריךלאזההמשפט,במערכת
צריך לעבור למעשים.מצליח, לשכפל אותו ברחבי המדינה ואני חושבת שמדיבורים

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה. השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, מנשים עושות שלום.

סביונה רוטלוי:

מנקודתזהעלמסתכלתכשאני--להתייחס-במיוחדרוצהאניכאןאניאבלשלוםעושותמנשיםגםאני
זוכרתואניהזהבתחוםרבידעשלבאמתשעשיתי,לשופטיםהשתלמויותשלבהם,שישבתיתיקיםמאותשלמבט

ההליךלמעשההיוםשעדזהשקורהמההמגרעות.כללמרותגדולהצהלההייתהעבירהנפגעיזכויותחוקכשנחקק
שניומצדמאשימהאחדמצדהיהמשולש.איזהכמוהיהזהמשפטבביתשהיהכמוהליךבעצםהואהאדברסרי

היום.עדהראויהמקוםאתלונתנולאלמעשהאבלעבירה,נפגעחדש,גורםהכניסומשפט.בביתוסנגורהנאשם
אניתלונהלהגישאםאיתימתייעצתושואלת,מישהיאלייבאההיוםאםשלי,הניסיוןכלשעםלומרמוכרחהואני

לא יכולה לענות לה בחיוב.

שמגינותהיחידותעליהן.מגינותלאשהמערכותחושבתאניעבירהנפגעותעלמגןמישלךהשאלהאםכי
אתמכירהואניקשה.באמתבאמתהואמבחינתיהזהשהמצבחושבתואניבעמותות.שפעילותנשיםאותןזהעליהן

מיאבלשינויים,בולהכניסאפשרטוב,יחסיתחוקהואהזההחוקלנגה.גםאליהן,מחוברתהייתיאניהעמותות,
לשוחחיהיהשאפשרכדיעבירהלנפגע/נפגעתחדריהיהמשפטביתשבכלשאומרתלמשלתקנהישאותו.מבצע

משפט יש כזה חדר ואיך הם באמת מגנים על הנפגעות.איתו, להגן עליו. תשאלו את הנהלת בתי המשפט באיזה בתי

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

יש לנו מישהו, יש?

שירי לנג:

ישמקוםשלבעיהפחותישששםהחדשיםבהיכלותבמיוחדהמשפט,מבתיבחלקלזה.אתייחסאניכן
חדר ולאחרונה גם עשינו חדר ייחודי לקטין נפגע עבירה.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה.אני ארצה אחר כך פירוט לבתי המשפט שקיים בהם חדר כזה.

שירי לנג:

פוניםמקום,מצוקתישמקום,איןשבהםבהיכלותמקום.אלאחדררקלאלהקצותמחייבהחוקאגב
-אלינו מראש ואנחנו דואגים להם למקום בבית המשפט - -

סביונה רוטלוי:

יודעת.מי שלא מיוצגת ולא יודעת איך לפנות אליכם אז היא לא
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שירי לנג:

שליישוםבעצםאיןאבלמקוםישנכון.זהבחדרים,שימושלעשותאלינופניותשאיןבזההואהקושי
הדבר הזה.

קריאה:

זה לא משהו שהוא ידוע לציבור בכלל.

שירי לנג:

זה מופיע באתר שלנו - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

שנייה, שנייה. בבקשה.

סביונה רוטלוי:

ביתבתוךהגנהמיושמות.שלאבתחום,רקלאאפילו,תקנותמספרישאזדבריי.אתלהשליםליתרשו
נפגעותאותןעללהגןבאמתכדיהמשפטמבתיבחלקיצירתייםמאודלהיותצריךבחוץ.זהחדר,רקלאזההמשפט

לעשותאפשרשכןדברוזהאחרים.אילוציםמיניכלשישמשוםהמשפטבתיברובנעשהלאוזהלהעידבאותשהן
אותו.

ומעמדמשקליותרהרבהלולתתצריךהריצד.באמתלהיותצריךהואעבירהשנפגעחושבתלאאני
ואנישאמרתלמהמתחברתואנימשפטיסיועיקבלשהוארקלאזהזהאתאומרתכשאניהיום.לוניתןמאשר
אומרתואניהדיןעורכילשכתראשיושבשללהצעהמתייחסתאני---הדיןעורכילשכתראשליושבלומררוצה

הכשרה,שעוברדיןעורךלהיותצריךזהלא.ממשעבירה.לנפגעתמשפטיסיועלתתיכולדיןעורךכללאסליחה,
אחדזהאתיעשהפורבונודיןעורךכללאולכןהזה,התפקידואתהזאתהשליחותאתלעשותמתאיםשנמצא
בשנה.

אנישופט,שלבאחריותושזהנכוןזהגברתי,המשפט,ביתבתוךשהגנהזהלומרעודרוצהשאנימהולכן
עובריםכשהםששופטים,לכךלדאוגצריכותכיוםבהןמעורבתלאשאניההשתלמויותגםולכןזה,עםמסכימה

זהלדבר.בזהנצליחואוליכאלהלהתנהלויותלהםגורםמהיבינובעצםאלאפרונטליידערקיקבלולאהשתלמות,
שראינודיןהעורכתאוליאזעובריםהיוואםעברו.לאהדיןועורכיעורכותשרובדברוזהבעצםלמגדרלחנךכמו
אוכלאניתרצהגברתיאםדברים,עודליישכמובןאזככה.לדבריכולהלאשהיאמבינההייתהבתכניתפה

להוסיף.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

חלקוהיותךשלךהעשירשהניסיוןיודעתאניכיכךאחראובכתבאושלךההערותאתלקבלאשמחאני
מבחוץ לא נדע.מהמערכת נותן לך הערות והבנות שאולי אנחנו כמסתכלים

סביונה רוטלוי:

לכלכספיםהיוהסכםהיהשאםלומררוצהרקאניאזגםשלוםעושותכנשיםכאןיושבתשאנימכוון
הסיוע המשפטי ולכל מרכזי הסיוע ולכל הדברים האחרים.
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

הוגנתחלוקההייתהואםכסף.הרבהלנוהיהמלחמותהיוולאכיבושהיהולאהסכםהיהשאםיודעתאני
לוי, קצין חקירות נפגעי עבירה.אפילו במה שנשאר לאחר הכיבוש היינו במצב יותר טוב. ישראל

ישראל לוי:

שלהבנייהכלכלקודםגם.אומרהייתיומדהיםעמוקרחב,תהליךעוברתהמשטרההאחרונותבשנים
את כל העבודה.המחלקי משפחה שמתוכם יש - - - היא צוחקת, מכירה כבר

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

לא, אני גם מחייכת על המדהים.

ישראל לוי:

אניהשת"פ,אתרואהאנישקורים,התהליכיםאתרואהאנילמשטרה,שייךשאניבגלללאמהיודעתאת
בעבירותחוקריםיהיוגםשמתוכםמשפחההמחלקיעלמדבראנייומי.יוםפשוטזהכולם,עםהעבודהאתרואה
מין.

מדבראניהשטח.לשוטריארציימיםיוםלקחנוהאלמ"ב,לחוקריגםמרוכזיוםעושים,שאנחנועיוןימי
שאםבכלל.הראשונהמהתהליךעודעבירהקורבןלזהותשינסוהתהליך,אתשיראותנועה,סיור,הבילוש,על

עםבשיתוףזהוכלמין.עבירתקורבןהיאבאמתשאוליבוכהנערהבצדורואיםרעשהקמתעללזירהמגיעים
מרכזי הסיוע במהלך כל השנה.

שלמחזוריםשלושהעשינוהשנהמחזורים,שניהיועכשיועדהשתלמות,עלאיתכםמדבראני
להגידרוצהלאהסיוע,במרכזשלםיוםשלהרצאהעםהסיועמרכזיההשתלמות,עללךאומרכשאניהשתלמות.

תיקשבכלגםדוחףאניקוד.מקבלתהיאעבירה),נפגעיזכויות(חוקחז"נעלךישטראומה,פוסטלךישאיפה,
שלי,החייםבמהלךשתייםאחת,עדותגביתילקחת.כמהיודעתלאאתלא.אוהוצעסיועמרכזרשוםיהיההשאלה

שהחוקר גם שואף לזה וצועק לזה.את לא יודעת כמה זה חשוב שיהיה את מרכזי הסיוע, ותאמיני

קריאה:

תאמין לי שלא.

קריאה:

לא הציעו לי.

קריאה:

לא - - -עושים את זה בתיאוריה, אתם עושים מהפכה וזה מתקדם אבל

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

משרדוגםהיישוםאתלבקרגםלעצמנוהרשינוכבראםחושבתאניישראל,מבקשת,מאודאניתשמעו,
וללכתלהכשאומריםלספוגיכולהישראלמשטרתגםאזויישוםוחקיקההוראותביןהפערעלדיברהמשפטים

ולבדוק שזה לא קורה בכל תחנות המשטרה.
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ישראל לוי:

כמה זה קורה, זה השאלה - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

זה קורה, בוא נתחיל מזה.

ישראל לוי:

לגביליווי.עלוהכלהכלזה.אתמעביריםגםטראומה,פוסטיודעיםהםעבירה,קורבןעםשיחהישגם
לפעמיםמדגישיםאפילואנחנותהליך,איזהעושים,איךגם,בהרצאותעבירה,קורבןתשאולנוהלעלהמקום,גם

גםהשני,הצדאתלשמועאשמחאניזמין,אנישירצהמיאוסיף.לאשאנידבריםזההכל.ילווחוקרתאושחוקר
היד.אתתרימימירישנה,17-18כבראיתיבקשרפהשליהחברות

קריאה:

עובד.לאוזה15

ישראל לוי:

מדגיש את זה ואני אכתוב את זה.גם מזכירים לי פה את בחירת מין החוקר בינואר שאני גם

ליאנה מגד:

יוכלמיןעבירתשנפגעעבירה,נפגעיזכויותלחוקשעשינותיקוןינואר,בתחילתלתוקףשייכנסתיקון
- - -לבחור את מין החוקר. אם אישה מעדיפה להחקר על ידי אישה

ישראל לוי:

בגלל זה עשינו שלושה מחזורים השנה של ההשתלמות.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה רבה.

למעןלמענך,מבקשתאניאבלקולךאתלהשתיקאנסהשבכללאנימיכידיבורזכותלךאתןאני
משפטיםכמהלךישאםרקמזהה,דברשוםלהגידלאשלהם,העבודהאתמעריכהמאודשאניבוועדה,העובדים

שאת רוצה להגיד על החוויה שלך, בבקשה.

מה הכי פגע בך בהליך הזה?

ל':

העורכת דין.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

העורכת דין מהצד של הנאשם נכון? איך היא פגעה בך?
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ל':

שלההמבטיםנגמרלאפשוטוזהלמטהיושבתשאניזהאםמבטים,זהאםמסויימות,אמירותזהאם
שומע.והעקיצות שלה וזה לבוא ולהגיד דברים באוזן שאף אחד לא

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

עד כדי כך.

ל':

נמחקיםשדבריםאוזה.אתשומעלאאחדאףאבלאומרתהיאבאה,היאשכאילוהשקטזהכן.
מופיע בפרוטוקול.מפרוטוקולים מסויימים שאחר כך היא באה ואומרת: אבל לא

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

- - -מה המשפט, אני עדיין זוכרת שאמרת שיש משפט שמאוד ככה

ל':

תראי איך את נראית, מי ירצה אותך בכלל.

אפי נווה:

בתוך האולם?

ל':

שלי, שאני העדתי, זה לא נרשם, זה לא נכתב.בתוך האולם וזה לא נרשם, כי אני בדקתי, זה היה בדיון

קריאה:

השופטים מבקשים למחוק מהפרוטוקול את האמירות.

אפי נווה:

זה היה תוך כדי חקירה?

ל':

עליו.זה היה תוך כדי חקירה גם - - - שיעמוד מולי ושאני אדגים

אפי נווה:

ומה השופטים אמרו?

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

שנייה, שנייה, מי ביקש ממך להדגים?
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ל':

השופטים שמו קו אדום ואמרו לה לא.ויזל ביקשה שאני אדגים על אותו אחד שהיא מייצגת ופה

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

דברים שנאמרו על ידי - - -קודם כל אני מבינה שהשופטים מבקשים למחוק מהפרטוקול
מירי:

כן, כל הזמן.

גיא לרר:

ואז היא אומרת לא אמרתי את זה.

אפי נווה:

אם היא בתוך האולם מה השופטים אמרו.

גיא לרר:

תמצאאומרת,היאזהעםאותהכשמעמתיםואזמהפורוטוקוללמחוקאמרואבלדיןהעורכתאתעצרוהם
לי בפרוטוקול שאמרתי, לא אמרתי.

מירי:

אתאליה,להסתובבתפסיקילה,אמרוהשופטהסתובבההיאפרינססה,להקראההיאהאחרוןבדיון
מפחידה אותה, את מלחיצה אותה.

ל':

היא אמרה לא אכפת לי.

מירי:

שתפנימבקשאנילה,אמרהואואזפרינססה,אתלה,אמרההיאואזבמשפט.לי,אכפתלאאמרההיא
והם מחקו מהפרוטוקול ואין הוכחה.אליה כמתלוננת. והוא אמר, אני מבקש למחוק מהפרוטוקול

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אני לא מבינה, מה זאת אומרת אני מבקש למחוק.

מירי:

שלא יהיה כתם.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

עליה. זה שהפגיעה קרתה לא חשוב.שלא יהיה כתם על איך מנהלים את המשפט ולא שלא יהיה כתם
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אפי נווה:

אחר כך כשמוגשת תלונה מגיע לוועדת האתיקה פרוטוקול נקי.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אלא גם השופט יוצא נקי.אני חייבת להגיד לא רק שהסנגור או העורך דין יוצא נקי

מירי:

מה, אין שום עדות.כשאנחנו רצינו לתכנית להשתמש בדברים שהיא אמרה לה, אין

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

אתמנהלתבעצםאתכיבהמתגאהמאתנואחתשכלאמיצהבחורהשאתלךלהגידכלקודםחייבתאני
מאודאניצעירות,והרבהנשיםהרבהשלשניםהרבהשהשתיקוקולמשמיעהאתכולנו.שלאבלשלךהמאבק

מתביישת ואני לא אשתוק- - -גאה בך ואני מתביישת שיש נשים שמתנהגות בצורה כזו, אני

אפי נווה:

מדהים שזו אישה.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

כלואתהדיכויאתשמפנימותנשיםישאבלגרועיםגבריםגםישאישה.שזהמדהיםלאזהלא,
גבול גם כן. אם הן נשים או גברים, לא חשוב.הסטראוטיפים ועושות מזה הרבה כסף והגיע הזמן לשים לזה

קריאה:

להקליט דיונים של משפטי עבירות מין - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

מה להגיד?אני מאוד מודה לך. אני רוצה לסכם את הדיון הזה. יש לפרקליטות

בת עמי ברוט:

גםקובעשהחוקלומררוצהאנילנפגעת.להודותובאמתהזאתמהדקהלקחתרוצהאניכלקודםטוב
הדבריםאחדזהכאדם.כבודןועלעבירהונפגעותנפגעיעלהגנהשלהנושאאתשלובעקרונותוגםשלובמטרות
מעטועוד--ה-כלשלמרותבזהנוכחיםגםואנחנוכאןשמעתישאניעודלומררוצהאניבחוק.מפורשיםשממש

נפגעיםשעדייןרואהאניאבלהעבירהנפגעישלזכויותיהםאתלקדםכדיעושיםאנחנומהבמילהממשאגידאני
שלהםהזכויותלדוגמהשלהםהזכויותבענייןשלהםהידערקלאביןפערבאמתויששלהםלזכויותמודעיםלא

לעשות.לסיוע משפטי ועוד מעט אני אדבר גם על מה שאנחנו מתכוונים

פעולהשיתופימקיימיםאנחנוהיישום.לביןבחוקהאמורביןפערישובאמתמודעיםמספיקלאהנפגעים
רבותהכשרותגםישכלקודםההליך.במהלךבוודאיההיבטיםבכלנפגעיםשלזכויותיהםאתלקדםכדירבים

הפעולהמשיתופיאחדמין.עבירותנפגעישלבהקשררופאיםשלבהכשרותמשתתפיםגםאנחנולפרקליטים,
שלנוהיוזמהשאתהלשכהלראשלהודותרוצהואניהדיןעורכילשכתעםבאמתשלנווהמשמעותייםהחדשים

עוד מילה אחת - - -להקים ועדה לזכויות נפגעי עבירה קידם ואני רוצה לומר
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

איךעלנאשםשלדיןעורךעלתלונההגישהשהפרקליטותמקרההיההאםלי.תעניהזובמילהלא,
שהתנהגו בתוך בית המשפט.

בת עמי ברוט:

לאאישיבאופןאניהזה.בענייןתשובהקיבלתילאעדייןהדיון,במהלךהזההדבראתלבררניסיתיאני
הדיןעורכילשכתראששלשההצעהלומררוצהואניהזה.הענייןאתנבדוקאנחנואבלכאלהתלונותשהיומכירה
חושבתאנינפגעותשלאזרחייםבהליכיםאומרתזאתאזרחי,ייצוגשלבהיבטגםבוועדהמיידזהאתנקדםאנחנו

רק בהליך הפלילי.שזה משהו שיכול להיות מאוד משמעותי מבחינת נפגעות לא

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

לנפגעי עבירה במגזר החרדי.אוקיי, תודה. גברת רבקה שוורץ, עמותת מן המיצר, סיוע

רבקה שורץ:

מיהייתההזאתהוועדהשלוהשאלההנפגעותעלהגנהועלכלליםעלחוקים,עלהרבהפהשומעיםאנחנו
שמדבריםהאלההחוקיםאותם.שמלוויםאלהאתשוכחיםואנחנואותםמלווהמיוהנפגעות,הנפגעיםעלמגן

אנחנושניםכחמשליווי.ייצוג,עבירהלנפגעישמאפשרעבירהנפגעיזכויותחוקמיושמים.לאהםכאןעליהם
לנו מקום.מלווים נפגעי תקיפה מינית בהליכים משפטיים, לא נותנים

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

מה זאת אומרת לא נותנים מקום?

רבקה שורץ:

פעולהבמלוויםאיתנולשתףמוכניםלאהנפגע,לטובתשבאהכמיכאןשמוצגתהמשטרהעלנדברבוא
מוכןלאאנידין,עורכתאתאםמשנהלאכוח,ייפוילךישאםמשנהלאאיתך,לדברמוכןלאאניאופן.בשום
מוכניםלאהםהמידעאתלהםנותניםאנחנוכייודעיםכברכשהםגםוהנפגעיםהנפגע.עםאדבראניאיתך,לדבר

לדבר איתם, זה משטרה?

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

יודעתאניסיוע,מרכזניהלתיאניפעמיםאלףמאהכברלכולםשאמרתיכפיבעצמיאנילהבין,מנסהאני
מייצגתשאתלמגזרקונקרטימצבזהאםהשאלהלהתלוות.גםאיכשהויכלושלנוהמתנדבותכןשלנומהניסיון

אותו או מה בדיוק?

רבקה שורץ:

מולישבנושבומקרהאפילוהיה---כשאנחנואבלשלא,לינראהשלא,מקווהמאודאנייודעת,לאאני
פעםלאוזהככה.לו,לראותצריכהאתאיתך.לדבריכולשאניבחוקלראותרוצהאניואמר,שבאבמשטרהקצין

אחת ולא פעמיים.

אני רוצה גם להתייחס לבית משפט - - -
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בת עמי ברוט:

מעונייןעבירהשנפגעשככלותנחההזהלענייןגםשתתייחסבענייןמדינהפרקליטהנחייתנוציאאנחנו
בכך - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

כזו שסוכמה איתי לפני שנה אז - - -אני מכירה את ההנחיות של הפרקליט, אני עדיין מחכה להנחייה

רבקה שורץ:

עשרולאפעמייםולאפעםלאכמייצגיםמגיעיםאנחנוהמשפט,בביתשקורהשמהגםלומרליחשוב
היאכימהאולםאותהלהוציאשורץ,דיןעורכתאתלהוציאמבקשאניהסנגור:אנימתחילים,הדיוניםפעמים,
שאניסיבהלינתנוסיבה,---לצרףבקשההגשתישבותיקאפילווהיהבתיק.צדולאבתיקהעדותאתמייצגת
שהםגםדיוניםעלמדברתאנילדיונים,הנפגעותאתאיתנומביאיםאנחנואגב,תמיד,לאכיהליכיםלשבשיכולה
עורכתהסנגור,מסבירומהאותנו,להוציאמבקשיםמגיעים,אנחנולמשל.מעצריםדיוניאבלאישוםכתבאחרי

הדין יכולה לשבש הליכים - - -

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

זה אפשרי מבחינת בית המשפט?

איתי נעמן:

לא, אבל זה קורה.
רבקה שורץ:

עורכי הדין - - -זה קורה כל הזמן. אני ביקשתי לצרף לאחד הדיונים את לשכת

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

הם מבקשים, מה עושה השופט?

רבקה שורץ:

שיושביםשופטיםמוצאיםאנחנועבירה.נפגעיזכויותחוקאתבכללמכיריםשלאשופטיםלנויש
מאודבהרבהמהאולם.תצאיכן,אומרים,ואזמהםלתשובותומחכיםהסנגוריםועלהפרקליטותעלומסתכלים

שעורךלומרשבאיםהדיןבעורכיפגעובעצםכיהדיוניםלאחדהדיןעורכילשכת---ויוצאותקמותאנחנודיונים
דין.כעורכיבנוהדין,עורכיבלשכתפוגעזהאזעדהרקשהיאלנפגעתמידעולהעבירהליכיםלשבשיכולדין

זה מה שקורה- - -השופט לא הסכים לצרף את לשכת עורכי הדין לדיון הזה.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

ועלהדיןעורכיעללהגיןכלקודםלהגןתפקידכםשזהחושבתאניעניין.התגלגלאפי,מרלפתחך,עכשיו
עלוליםשהםחושבהמשפטושביתהזהבמקרהשמופיעיםדיןהעורכישלשמםועלדיןהעורכישלהאינטרס

בנושא הזה - - -לשבש הליכים. אני חושבת שצריך לבדוק איך אנחנו פועלים

אפי נווה:

מכבדים החלטות שיפוטיות ואם - - -אנחנו נפנה להנהלת בתי המשפט אבל בסופו של יום אנחנו
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

שהשופטהחוקלפיאפשרהאםאוזכותישהאםהואהענייןשיפוטית.החלטהשלענייןלאזהאבלבסדר
צריכהשלנוהמשפטיתשהיועצתחבליודעת.לאבאמתהזהבמקרהאני,עבירה.נפגעשמייצגתדיןעורכתיוציא
האלה,ההערותאתלכתובגברתי,ממך,מבקשתאניאבדוק.ואניאפנהאניאבלאחרת.בישיבהנוכחתלהיות

עכשיושומעתואניונראה.המשפטבתילהנהלתנפנהזה,אתתבדוקהוועדהשלהמשפטיתהיועצתלנו,לשלוח
מהסיוע המשפטי, לפחות אני שאלתי ואתה אמרת זה קורה.

איתי נעמן:

מהאולם.גם אנחנו נתקלנו במקרים שביקשו מעורכי דין שלנו לצאת

רבקה שורץ:

אבל המשטרה פחות וגם - - -אציין לשבח את הפרקליטות שמאוד משתפת פעולה איתנו, המלווים,

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

גל שירי, כן אדוני, בבקשה.

גל שירי:

קורסיםמיניוכלבלשכהגישורקורסשישכמואולידווקאנווהלאפילפנותרוצהשאניהראשוןהדבר
זהאתולעשותזהאתלהציעהלשכה,מטעםהזהבנושאסדנאאוקורסלעשותהעתשהגיעהחושבאנינוספים,

בצורה מסודרת. מעבר למאמרים וכתבות בעיתון הפנימי.

המשטרתיהקטעאתישכןולפניהמשפטיהקטעחלוקה,יש---הנושאזהבאתילשמושאניהדבר
אותההעלתהראשהיושבתשכבודסטטיסטיקהלנווישהחשש,בגללבכלללמשטרהמגיעותלאמהנשיםורבות

מאוד.חמוריםמקריםבשנינתקלתיאנילמשטרה.ניגשותלאבכלל,תלונותמגישותלאמהנשיםרבשחלקכןגם
ולאחוקרתידיעלבמשטרהנחקרההזוהקטינההמשטרה.והתייחסותשלההמעסיקידיעלקטינהאונסשלמקרה
הדרךכללאורךגםשקרנית.שהיאקטינהבאותהמשתלחתכשהחוקרתהוצע,לאהחקירה,בתוךליווילההוצע

המקוםזהלסיוע,שהעמותותבונמצאשאניהזהבמקוםחושבואניפגומההייתהבעינייהמשטרהשלההתנהלות
מנוסות,מאודהןהאלהבעמותותהחברותכיחשוב,מאודשזהחושבאנילפחד.צריךלאבדין,ולהיותלהיותשלהן

מאוד יודעות וגם זקוקים להן בתוך החקירה.
המשטרתי,שבקטעחושבאניהמשפטלביתשמגיעיםלפניאבלהמשפטבביתהליוויעלמדבריםאנחנו

להביןכדיפקוחותועינייםכרויותשאוזנייםמישהושםשיהיהחשובמאודעוברתנפגעתשאותההראשונההחקירה
והיארוסי,ממוצאהיאמינית,תקיפהגםשעברה52בתבאישההטיחהשחוקרתנוסףמקרה---יתכןלאכימה.

לבינה.בינהכברזהאבלאומרת.אתפתאוםמהאמרה,היאואזזה,אתמזמינותאתןהרוסיותאתןכן,לה,אמרה
שלהמתנדבותשכןחקיקהשלמסודרבתהליךזהאתולעשותלפחדולאהכפפהאתלהריםהמקוםשזהחושבואני

מרכזי הסיוע יהיו נוכחות. תודה גברתי.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה. רותי ברנשטיין פרץ.

רותי ברנשטיין פרץ:

אנחנולהבין,חשובהנפגע.אוהנפגעתנפששלבהקשרפהשעלודבריםכמהעלרגעלדבררוצהאני
הדיןמעורכותואחתמיניתתקיפהונפגעותבנפגעיטיפוללגביהפסיכולוגיםבהסתדרותהשתלמותאיזשהיעשינו
שעבירותונפגעותנפגעיםשלהחוויהאתמזוקקמאודבאופןמבטאתשלדעתייפהמאודמאודבצורהשםאמרה
מזקק,מאודמאודככההחוויהוזאתאומרת,זאתהאירוע.זירתבעצםהיאהנפגעתשבההיחידההעבירההןהמין
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ואניוכו'והשלישיהשניהאונסשלהמשמעותבאמתשפהכאובייקט,אליהמתייחסיםגםראיות,ממנהלוקחיםגם

ההתייחסותשלנושבחברהזמןכלזה.אתמדייקזהמגדרלימודיעלפהדיברנואםהכל.אתמזקקשזהחושבת
היא כזו זה העניין.

שלבשלבנמצאותנפגעותאותןהזה?המידעאתלהעביראמורמילנפגעות.מגיעשלאהמידעעלדיברנו
אחרדברבכלאובגוגללבררילכוהןבכלל.ייאמנושלאכוחותעלמעידזהלמשטרההגיעוכברהןאםהשרדות.

מקוםבכלאובמשטרהיחידהלהיותצריכהלמשטרהמגיעהנפגעתאםלהן?איןזכויותואיזהלהןישזכויותאיזה
תלווהחוקרתשאותהזכותלהןשישזהאותן.ללוותיכולמתיאותן,ללוותיכולמיהזה,המידעאתשתאפשראחר
שלאבוודאיאחד,לאףאסורשאגב,הסיטואציה,בתוךהולמותשלאבמיליםלהשתמששאסורהאורך,לכלאותן

לחוקר וכו'.

יכוללאזהחפותה.שתוכחעדאשמההיאלפוגעבניגודהעבירהנפגעתשבעצםזהענייןבאותונקודהעוד
קייםשזההיחידהשהעבירהשוואתלונותיגישושלארקלאהואאותומבינהשאניכמוהציבוריהאינטרסלהיות.

ולכןיתלוננווגבריםיתלוננושנשיםצריךמיןעבירותיהיושלאוכדיעבירות.יהיושלאאלאמיןבעבירותזהבה
מתלוננות.13%ש-מצביהיהשלאלעודדצריך

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

תודה רבה. בטי עופר, מרכז ייעוץ לאישה.

בטי עופר:

אתללמדשמנסהאקטיביסטיגוףגםואנחנושנה30במשךלנשיםפמניסטיטיפולשנותןגוףמייצגתאני
דבהכנסתוחברזנדברגתמרכנסתחברתשאמרוהנקודותאתלחזקזהרוצהשאניהנקודהפמניזם.שלהנושא

פסיכולוגיות,סוציאליות,עובדותוהמטפלות,שלנווהמטופלותהנפגעותשלהזכויותלגביוזהחנין
סכנהשישמבינותהןכיהזההטיפולאתלתתופוחדותנפגעותלנשיםטיפולנותנותשבעצםפסיכתראפיסטיות

אוהכתיבהאתלנהלמצליחותאנחנואםוגםהמלא.החיסיוןאתלהםאיןהטיפוליםבחדרשנאמריםשהדברים
וזההמטופלתבזכויותפוגעזהואזעדות.לתתלהקראעלולותגםאנחנובמדוייקהדבריםאתכותבותלאאנחנו

בצורהשלנוהעבודהאתלעשותשלנוביכולתפוגעוזהאותנומסכןפשוטוזההמטפלתבזכויותפוגעגםבוודאי
המיטבית. זאת הנקודה שרציתי להעלות אותה.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

שקורהמהלחשוףדווקאשמאפשרהסעיףהזההחוקובענייןהחקיקהשבענייןחושבתאנירבה.תודה
ולבצעלפגועעלולהפסיכולוגאצלהמטופלשבהםלמקריםהייתההכוונהשבזמנוהבנתיאניהטיפולבחדרי

עבירותעודלמנועכדיזהאתלחשוףמשפטלביתוגםלפסיכולוגגםלאפשרהזוהאופציהנשארהולכןעבירות,
שאמרתיוכפיאחרמשהושזהחושבתאניהמטופלתנגדבולהשתמשכדיזהאתלחשוףאבללקרות.שעלולות

אנחנו עם הייעוץ המשפטי של הוועדה נבדוק את הנושא הזה.

פעמיםשהרבההעבודהעללררוגיאנהורולמאיהצנרתשללצוותתודהכלקודםולהגידלסכםרוצהאני
מלעשותאותנומרחיקהיומיתהיוםהעשייהושליוםהיוםשלהמסחררהקצבאבלשקיימותלבעיותמודעיםאנחנו

לאיגודמודהכמובן,כן,גםאניונעבוד.לנושאנתעוררשובשאנחנולזהתרמתםואתםבנושאהתמקדותשוב
מרכזי הסיוע שסייע למקד את נקודות הדיון המאוד חשובות.

שמסייעים,החוקיםמבחינתבמדינהדרךכברתעברנואנחנוהזמן,כלזהאתאומרתאניהרב,לצערי
לדבריםיותרנחשפיםיותר,מתקדמיםשאנחנוככלאבלמין.בעבירותובמיוחדעבירהנפגעותעלומגניםמלווים

שונותשמערכותאיךלביןבשטחהעשייהלביןהחוקיםביןהקייםלפערנחשפותלתקן,שצריךולדבריםשחסרים
ועל עשיית הצדק.מתנהגות כולל בתי משפט שאמורים להיות אמונים על הצדק
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הנקודותכלעלנעבוראנחנוהחקיקה,תיקוןשלהנושאאתשאמרתי,כפינקודותוכמהכמהעלוהיום

שעלו ונפעל כדי לקדם תיקוני חקיקה.

שיעסוקכדיאותוהקימוהן---בבדיקתשיעסוקצוותהקימוחברתילשוויוןוהשרההמשפטיםשרת
שהתפתחוהחקיקההצעותאוהחקיקהכלאתלאסוףהולכתמבחינתיאנימין,בעבירותההתיישנותנושאבבדיקת
כדיקונקרטיותכהצעותאותםולהגישמיןבעבירותנקיים,ועודדיוניםהרבהוקיימנושקיימנו,הדיוניםכללאורך
ראשיושבתשאנילמרותהאלה,החקיקותאתלהעבירלבדאצליחלאהכנסתבתוךבמיוחדואניאנחנו,שאולי

לקדםבאמתשנוכלכדילנושאנרתמתהקואליציהאתלראותרוצהאניבאופוזיציה,יושבתזאתבכלאניהוועדה,
את החקיקה הזו.

אבלרוזיןמיכלהכנסתחברתשלשהייתההבקשהאתאחזקוכמובןחיות,המשפט,ביתלנשיאתאפנהאני
בתיהנהלתעםשיפעלצוותהקמתשתזרזבאמתאבקשואניהזהבדיוןשעלוהנקודותכלאתבפניהנפרושאנחנו

רקשלענייןלאוזההמשפט.ביתבתוךהקיימתהאווירהעלהשופטיםשלהאחריותאתלהבהירכדיהמשפט
דבריםמוחקיםששופטיםהעובדהועצםעכשיועליהםששמענוהעבירותכלאלאהאווירהעללשמור

מהפרוטוקולים ועצם העובדה ששופטים מוציאים עורכי דין.

עלהציבורתלונותנציבידיעלכןגםאבלהזההצוותידיעלגםייבדקוהאלההנושאיםשכלרוצהאני
איתןקרהמהשופטים,עלהאחרונהבתקופהשהיוהתלונותעלמידעלנולשלוחמהנציבגםאבקשהשופטים.אני

ומה ההחלטות שהיו בנידון כדי לראות עד כמה באמת זה קורה.

להביןכדיכשיסתייםהדיןעורכתנגדהמשמעתהליךעלהדיןעורכימלשכתכךאחרעדכוןגםאבקשאני
והלשכההדיןעורכילשכתראשיושבשלוההתגייסותההרתמותעלמברכתאניבנושא.שהיוההחלטותמהבדיוק

לפנילנפגעותמשפטיליווישלהאפשרותאתלבדוקעצמכםעלשלקחתםמבינהאניעליהם.שהוכרזוהדברים
הגשת כתבי אישום. אני אבקש - - -

אפי נווה:

לא לקחנו, אנחנו לוקחים.

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

ולבררלבדוקהיוםששמעתמהכלובגללדיןמעורכילבקששמתחיליםשלפנימבקשתאנילוקחים.אתם
הזה,הנושאלכלשלווהפנמהבהבנהאלאשלובנכונותרקולאהזו--ב-לשאתבאמתיכולהדיןמעורכימי

שהםהכליםאתלהםאיןאבלמוכניםשאכןהדיןעורכיאתלהעבירכזהמיפוילאחרלשקולאוליואוליוכו'לשפה
אותם הכשרה מיוחדת שיוזמת אותה הלשכה.לא קשורים בידע המשפטי אלא בידע בנושא הזה והבנה להעביר

אפי נווה:

אותםנעביראנחנויפנה,הזהלמיזםלהצטרףשרוצהמיהדין.עורכיציבורלכלקוראקולנוציאאנחנו
ויוכלו לתת סיוע מהרגע הראשון.הכשרה מתאימה ויהיה לנו מאגר של עורכי דין שעברו הכשרה

היו"ר עאידה תומא סלימאן:

בקלות כזו כמו שהעברתי עכשיו.הלוואי שאני הייתי יכולה להעביר יוזמות חקיקה שלי בכנסת

אפי נווה:

---ישאז48מתוך46שלקואליציהלייש
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היו"ר עאידה תומא סלימאן:

שרתגםאוליעםעבודהקבוצתגםלהקיםזהחיותהמשפטביתלנשיאתשלנומהפנייהחלקיופי.
להקיםכדיצריךומהמיןלעבירותמיוחדמשפטביתהקמתשלבאפשרותלדוןהמשפטיםממשרדוצוותהמשפטים
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 יחס התקשורת לנפגעות תקיפה והטרדה מינית 
 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
בוקר טוב לכולן ולכולם. אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי  

 , היום אנחנו נתמקד ביחס התקשורת לנפגעות תקיפה והטרדות מיניות. 2018במאי   8-הוא הוהיום 
 

אני חייבת לפני שאני מתחילה לשתף אתכן במשהו. כל פעם שאנחנו עומדות מול דיון נוסף, מאוד  
מול  עומדות  הוועדה,  של  והצוות  אני  אנחנו,  מיניות  ותקיפות  ופגיעות  הטרדות  של  בנושא  בעיניי,    חשוב 

הדילמה העיקרית של עד כמה נשים יכולות לתת עדות בוועדה. כשנבחרתי להיות יושבת ראש הוועדה כמי  
לעצמי   הבטחתי  אלימות,  שעברו  ונשים  מינית  תקיפה  ונפגעות  טיפול  של  מהתחום  הזה,  מהתחום  שבאה 

ק  להשמיע  שרוצות  הנשים  כל  בפני  הפתוחה  הבמה  תהיה  הזו  שהוועדה  כפמניסטית  כללי  כל  באופן  ול. 
על   מקום  להן  שיהיה  שתיקתן,  את  לאנוס  שניסו  הקולות  כל  שהושתקו,  הקולות  כל  שהודרו,  הקולות 

 השולחן הזה ושאני אהיה המגן בפניהן ושאני אתן להן את האפשרות להגיד את מה שעובר עליהן.  
 

געת  לצערי הרב, כל פעם אני עומדת מול הדילמה כאילו המשפטית שהחוק הישראלי אוסר על הנפ
נשים שאין   רוצה. כשהיא מבינה שהחשיפה שלה סוללת את הדרך לעוד  אפילו כשהיא  לחשוף את עצמה 
להן את הכוח לחשוף את עצמן, אין להן אולי את האפשרות לחשוף את עצמן ופותחת בחשיפה של עצמה,  
ולא   תיאורטי  למאבק  לא  המאבק  את  והופכת  הזה  המאבק  את  לנהל  האפשרות  את  החלטה,  מתוך 

כל  ל שמאחורי  שמביא  למאבק  פמניסטי,  למאבק  אנושי,  למאבק  אלא  כוחות  של  למאבק  ולא  ססמאות 
סטטיסטיקה יש אישה שעוברת גיהנום, יש מישהי שנפגעה וסובלת יום ולילה מהפגיעה הזו. זה מאניש את  

 התופעה, הופך אותה ליותר אנושית.  
 

, לצערי הרב, בעבר, להשתקה הזו על  ואנחנו, כנראה, המחוקקים במדינת ישראל החליטו לתת יד
ידי איסור. אני יודעת שהעיקרון היה להגן. זה עבד אולי בעבר אבל כיום כשהנשים עצמן אומרות אני רוצה  

זה על  ומוכנה    , לדבר  לאפשר  מוכנה  ואני  מאפשרת  הייתי  לי,  תאמינו  אני,  מהן.  זה  את  לקחת  אפשר  אי 
זה   אולי  אולי  ואז  הזה  בעניין  לדין  לפני  לעמוד  הזה  בבית  החוק  הצעת  נגד  שהצביעו  אלה  כל  את  ישכנע 

חודשיים. אולי, אם היו מעמידים אותי לדין, אז אולי היה זה מעורר. אבל לצערי הרב יש לי חסינות, אולי  
לא יעמידו אותי לדין אבל יתחשבנו עם כל הצוות שקיים בתוך הוועדה הזו שהם עברו על החוק. ואני לא  

 ישה, בטוח בטוח לא באלה שעושות עבודה נהדרת, מצויינת לצדי בוועדה.  רוצה לפגוע באף א
 

אני מתנצלת בפני כל הנשים שנפגעו ונאבקות על זכותן לדבר בשמן ובפנים שלהן ואני אגיד את זה,  
אני הבנתי אתמול שיש תזכיר חוק שמנסים לקדם אותו במשרד המשפטים כדי לאפשר. אני הייתי רוצה  

לא שכלום, שזה יהיה עניין של החלטה שלה בלי שום אזכור בחוק. אני אלמד את הנושא  לא שהיא תוותר ו 
אבל אני אומרת לכן, אני מבטיחה לכן, שתוך חודש וחצי אם אני לא אראה שיש התקדמות בתזכיר החוק  
שנמצא   ובכוח  ובדמות שלה  להופיע בשמה  לכל אחת  ונותנת  האחריות הפלילית  עצמי את  על  נוטלת  אני 

 . ושיסלחו לי כל אלה שמנעתי את זה מהן.  איתה
 

היום אנחנו מדברות על יחס התקשורת. אני נתבקשתי, ואת האמת היוזמה הייתה גם כן מאיגוד  
מרכזי הסיוע כדי לקיים את הדיון הזה. וכדי לקיים אותו כדי שנעבור עוד שלב באיך אפשר באמת להעזר,  

הישראל החברה  בתוך  שמשפיעים  כגורמים  הצודק  כולנו,  למאבק  כללי  באופן  החברה  של  היחס  על  ית 
ביותר של נפגעות תקיפה מינית ואיך אפשר שכולנו נעזור למיגור התופעה. התקשורת היא כלי מאוד חשוב  
בבניית דעת הקהל ובהשפעה על דעת הקהל, בלחשוף את הבעיות העיקריות, החברתיות והפוליטיות ומה  

אח כלי  כל  וכמו  המדינה.  בתוך  בו  שתרצו  להשתמש  כן  גם  לפעמים  ואפשר  לטובה  בו  להשתמש  אפשר  ר 
 ולהזיק.  

 
נשים   וגם  נפגעות  גם  של  המפגש  את  לעשות  כל  קודם  היא  שלנו  שהמטרה  חושבת  אני  היום 
שעוסקות במלאכה עם התקשורת סביב השולחן הזה להדבר איך אפשר באמת לקדם את העשייה בצורה  

יגור התופעה. אני יודעת שהרבה אומרים שהדרך לגיהנום מלאה  כזו שתאפשר לכולנו להיות כלי חשוב במ 
בכוונות טובות ולפעמים אנשים באמת ובתמים, ולפעמים לא, חושבים שהם עושים את הדבר הנכון ובדרך  

 הם לא שמים לב כמה הם פוגעים. וזה קורה גם לתקשורת לפעמים.  
 

אנשי יש  זה  בשביל  האלה,  הסוגיות  על  בלדבר  ארחיב  לא  אוכל    אני  שאני  להיות  יכול  מקצוע. 
עצמי   על  לקחתי  אני  אבל  לדבר  הקודם  כשהיו    25מניסיוני  מינית,  תקיפה  בנפגעות  שטיפלתי  שנים 

לא   אני  אומרת, תשמעו,  הייתי  נפגעת להתראיין"  לך  יש  "עאידה,  ואומרים  אליי מהתקשורת  מתקשרים 
ש שחקנית  או  שחקן  איזשהו  לא  הן  האלה  והנשים  טאלנטים  איך  סוכנת  תדעו  לא  ואם  הופעה  מחפשת 
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שנים אני גאה בזה שלא אפשרתי דרכי    25להתייחס אתם אף פעם לא תשיגו את מה שאתם רוצים. ובתוך  
 להגיע לשום נפגעת אלא אם היא פנתה אליי ואמרה תעזרי לי להופיע.  

 
יגוד מרכזי  אז אני רוצה לפתוח את הדיון הזה ואני רוצה לתת לגברת אורית סוליציאנו, מנכ"לית א

שאתן   זה  על  מודה  מאוד  אני  מצדכם,  באה  היוזמה  שאמרתי,  כפי  מינית.  תקיפה  ונפגעי  לנפגעות  הסיוע 
תמיד עם כל הנושאים שאפשר לטפל בהן בתוך הוועדה מצליחות למקד אותי שוב ושוב למקומות שצריך  

 להתמקד בהם. בבקשה גברתי.  
 

 אורית סוליציאנו:
 

ונפגעי אלימות מינית רוצות לתת  קודם כל תודה לך ואנחנו ש נפגעות  רואות את עצמנו כבית של 
כמובן קרדיט לאקטיביסטית שפנתה אלינו להעלות את הדיון, עירד, יש לך חשיבה מאוד מקצועית ויסודית  
על הנושא והיא ראויה להערכה. אנחנו בעצם ממשיכים כאן דיון שכבר נערך בצורה אחרת ואני גם חייבת  

זה לא  להגיד שאני מר בנושא, שגם התקשורת עברה שינוי.  גישה, לפחות בחמש שנים שאנחנו מתעסקים 
מכלי   מאוד  הרבה  כאן  שיש  להגיד  רוצה  ואני  קורים  פחות  והיום  פעם  שקרו  דברים  יש  ולבן,  שחור 
התקשורת, אותם עיתונאיות, עיתונאים, איך נגיד את זה, יודעות ויודעים בדיוק איך לעבוד ומהם צריכים  

 רים ללמוד. גם חשוב להגיד. הם בקשר הדוק איתנו ויודעות איך לעבוד.  האח
 

מהי   יודעים  בתקשורת  שעוסק  מי  שכל  אותם  להדגיש  שחשוב  המרכזיים  מהדברים  אחד  אז 
הפרקטיקה העיתונאית שהיא פרקטיקה שכל עיתונאי חייב לעבוד לפיה כדי להצליח. אבל הפרקטיקה הזו  

הפג ששפת  שאומרים  כמו  משפת  עומדת,  שונה  גם  היא  הפגיעה  שפת  אז  המשפט,  משפת  שונה  היא  יעה 
התקשורת. וכשיש מוטיבציית יתר לסיקור תקשורתי זה יכול ליצור טראומה נוספת או אונס שני, שלישי,  

 אותו עיתונאית או עיתונאי לא יודעים מה זה טראומה מינית.בקרב הנפגעות בעיקר עם 
 

הרבה מאוד דברים ואנחנו לא ניכנס כאן לכל הרזולוציות, אבל  יש כמה דברים מאוד עקרוניים, יש  
אליך   כשמתקשרים  לחץ  זה  מה  יודע  בתקשורת  מתראיין  לפעמים  שכאן  מי  כל  אני  אפילו  שנהוג  דבר 

 - -  -מחמשה ערוצים והטלפונים לא מפסיקים 
 

 כרמלה מנשה:
 

 -  - -שמאיימים עליך 
 

 אורית סוליציאנו:
 

סיטואציה בלתי נסבלת, הפעלת הלחץ הזה. גם על בן אדם או בת אדם גם מאיימים עליך. אז זה  
רגילה וגם על נפגעות ונפגעים אדרבה. לייצר מניפולציות רגשיות, לרדוף ללא הפסקה, להשיג את האייטם  
היתר הזאת באה   זו תפקידה אבל לא בתחום הזה. מוטיבציית  זה תפקידו או  עיתונאי חשוב  בכל מחיר. 

בכך שפונים בשעות בלתי שגרתיות. שוב, זו פרקטיקה עיתונאית רגילה אבל לקבל בחמש    למשל בידי ביטוי
 או שש בבוקר טלפון זה לא מתאים לנפגעות ונפגעים.  

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
 זה לא מתאים לאף אחד. גם לי כחברת כנסת.  

 
 אורית סוליציאנו:

 
רג לגלות  צריך  כאן  אבל  ומוכנים  שמוכנות  כאלה  כחלק  יש  שנהוג  מה  פעם  לא  מיוחדת.  ישות 

נותנים למרואיין, מרואיין לא מקצועי לא יודע לשאול את השאלות,   מהחוסר אתיקה, אבל זה קיים, לא 
שאלות   יודעים    -איזה  מקצוע  אשת  או  שאיש  מה  כל  הראיון.  ישולב  הקשר  באיזה  הסיקור,  נסיבות  מה 

עצמך מתעמתת עם אנשים שאת לא מסוגלת בכלל    לשאול את זה. וכשאת לא יודעת את עלולה למצוא את
 להתעמת איתם.  

 
פיזור הבטחות ללא כיסוי. אנחנו כולנו מכירים את המשפט הזה "היא תתראיין, זה יעזור לה, היא  

   - - -תוכל להשמיע את כולה, זה ממש כמו טיפול פסיכולוגי"  
 

 קריאה: 
 

 זה בלעדי רק אצלנו, רק אצלנו זה יעזור לך.  
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 לר: מרים ש
 

 "את מחבלת במאבק באלימות מינית" 
 

 אורית סוליציאנו:
 

בדיוק. את כל זה מעמיסים, השק הזה מונח על הנפגעת וזה בלתי אפשרי. והנדנוד הזה וההתשה  
תוך הפעלה פשוט מה שיכול לעבוד ועובד וככה זה מתנהל בעולם התקשורת, שוב, אני גם מכבדת את עולם  

 אותו אז אני מכבדת את זה, אבל צריך להחיל כאן כללים אחרים.   התקשורת אני הרבה שנים מכירה
 

יש לחץ להשיג אייטמים ויש ניצול של מצוקה רגשית. הפעלת לחץ החוק בפרטים, פרטים שאנחנו  
, אסור. והתקשורת רוצה את הפרטים האלו אז  No goיודעות, מי שעוסק בתחום שלהכנס לרזולוציות זה  

ם הנפגעת חזרה בה והיא לא מוכנה, היא הצטלמה והיא רוצה לחזור בה אין  מפעילים עליה לחץ. למשל א
פעם   לא  וזהו.  הסכימה  היא  אומרת  היא  כי  מוכנה  לא  התקשורת  לוותר,  יכולה  לא  היא  לעשות,  מה  לה 
שאלות שיפוטיות שמערערות את הנפגעת ומקרים שגם מאמתים נפגעות עם סנגורים וכולנו, אני לא אגיד  

אבל כאן,  והם    שמות  המסכים  על  להיות  תמיד  שמתנדבים  וסנגוריות  סנגורים  כמה  שיש  יודעים  אנחנו 
 מאוד אגרסיביים וזה לא פשוט להתמודד איתם.  

 
לא פעם אנחנו רואים הצגת אלימות מינית כאיזשהי השתובבות אירוטית.    –התוכן של האייטמים  

בירה פלילית. הצגה סטריאוטיפית של  כלומר, במקום לראות את זה כפגיעה חמורה זאת השתובבות ולא ע
נגד, כאילו   ויש  ויש בעד  דוגמה לפגיעה מינית. לוקחים את הנושא  ונגד, תיכף תראו  בעד  והנפגעת,  הפוגע 
שיש בכלל בעד. ולא פעם, כרגיל, ייחוס מניעים זרים לתלונה, כי היא רצתה קידום, כי היא הייתה עובדת  

ע וכי אולי זה קשור לביבי כמו במקרה של ריקמן שאנחנו כולנו  לא טובה אז זה היה תירוץ בשבילה לתבו
 מכירים. וגם הטלת אחריות על הנפגעת באופן גלוי או סמוי.  

 
דבר שהוא מאוד חמור והוא לפעמים נעשה באמת בחוסר ידיעה וחוסר כוונה אבל חייבים להעלות  

ל היה מקרה שטיפלנו של ילדה  אותו למודעות שלעתים נותנים מידע שכל הסביבה הקרובה מכירה. למש
שנפגעה ושמו את התמונה של הבית ספר. לא כתבו באיזה בעיר. כל מי שבעיר יודע איך הבית ספר נראה,  

ויודעים מי הנפגע. או התכתבויות בוואטסאפ שבין הנפגעת, בין ילדה לבין בנים שפגעו בה,    2זה  1+1עושים  
בויות שלה זה פשוט מזעזע. כאילו מההתכתבויות היה  שרואים את ההתכת  14אונס קבוצתי של ילדה בת  

ושהם   זה  את  עושים  שהסנגורים  מהחקירה  הדלפות  ובכלל  ככה.  לא  שזה  שברור  מסכימה  שהיא  נראה 
 משפילים את הנפגעת ומציגים אותה כמישהי קלה, מה שנקרא.  

 
י רבות, התמונות  אז התמונות האלו רצינו כבר להגיד דיי אבל זה לא דיי, זה רק כמה דוגמאות מנ

של הקורבנות, של הנשים המסכנות, אנחנו רוצים לראות תמונות של פוגעים, אילוסטרציות של פוגעים. דיי  
לראות את התמונות האלה. אגב, נשים היום נפגעות תקיפה מינית חלקן הגדול כמו כאלה שאנחנו מכירות  

 הרבה, הן לוקחות את הכוח לידיים, הן לא קורבנות.  
 

זנדברג  הנושא   הזה שדיברנו בעד או נגד או האשמת הקורבן כאן למשל רואים בשידור את תמר 
ואז כתוב כאן הכותרת   ויזל, אני לא בטוחה אבל כך נראה לי,  נוגה  נכון זאת עורכת הדין  ואם אני רואה 

מי אשם הבעלים או הנשים. כאילו שיש את מי לשאול. הנשים ששותות    -הקטנה: סם האונס במועדונים  
   - - -מהכוס ולא שומרות על הכוס שלהן או הבעלים שלא עשו מה שהיו 

 
חודרניות   שאלות  הייתה"  –או  לא  או  חדירה  הייתה  לא  "אז  בכלל  וזה  כאן  משפט  בית  לא  זה   .

שאלה שצריך לשאול. "אז זה לא אונס נכון, הבנתי שהוא לא אנס אלא החדיר אצבעות", "הוא הכניס לך  
י לאף אחד רק אני אעזור לך להעניש אותם, את חייבת לספר לי את הכל". כל זה  לשון לפה?", "אל תאמינ 

 לקוח מהמציאות.  
 

של   רצונה  את  שמכבד  תקשורתי  סיקור  אתי.  תקשורתי  סיקור  זה  שלנו  שהיעד  מה  שצריך,  מה 
נו  הנפגעת ולא על ידי חוק אלא על ידי איזשהי הסכמה פנימית עם אנשי התקשורת להגיע ליעד הזה כי אנח

ומכבד, שימנע טראומה   יהיה סיקור שהוא מותאם  זה שזה  מבינים שזה דבר שצריך לקבל תוך הסכמה. 
אלו דיני נפשות, זה להתעסק עם נשים    גישות מקסימלית.חוזרת וסיקור שיתייחס אל הנפגעת או הנפגע בר

והרגישות עצו לפני הרבה שנים הקליפה הדקה  לא  וגברים שעברו טראומה שגם אם היא קרתה  וזה  מה, 
 תמיד מבינים.  

 
אנחנו יודעות, למרות ששוחחתי קצת עם עיתונאים וכל אחד רואה את זה קצת אחרת, אבל עדיין  
יש איזשהם כללי אתיקה בסיסיים בארץ כמו שמסקרים הלוויות למשל או מוות או מנסים לפחות. אתן,  

זאת לא מפרסמים שמות עד שמשיגים  העיתונאיות יגידו אחר כך, אתן מכירות יותר טוב ממני, אבל בכל  
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כאיזשהי   נכנס  הוא  הזה  הדבר  הלוויה.  את  שיסקרו  רוצים  שלא  הורים  מכבדים  זאת  בכל  ההורים.  את 
רגולציה עצמית ומבינים את זה. יש הבנה שבאמת אחרי טראומה כל כך קשה לא רוצים. אני רוצה שהיעד  

 י התקשורת.  יהיה החלת כללי רגולציה פנימית ואתיקה פנימית על כל
 

תהילה   ד"ר  כאן  שנציגתה  לדמוקרטיה,  הישראלי  והמכון  העיתונאיות  תא  הסיוע,  מרכזי  איגוד 
 - - -אלטשולר, כבר עסקו בנושא הזה לפני כמה שנים ו 

 
 הדס שטייף: 

 
תא   שחיברו  אתי  קוד  אתי.  קוד  יש  חשוב.  נורא  נורא  זה  כי  אותך  לעצור  שנייה  רק  חייבת  אני 

עליו. והוא בדיוק מדבר על הכל, על כל הדברים האלה שלצערי אינם נאכפים מספיק.    העיתונאיות, ישבנו
שאני   מצטערת  להזכיר,  חייבת  עוד  המאבקים    -  -  -ואני  אחד  בזמן.  בדיוק  זה  כי  לי  חשוב  נורא  זה  כי 

  -הגדולים שאני לפחות עשיתי וכן שונה זה נושא הצילומים גם לא בפיקסלים וגם לא כשחס וחלילה שמים  
לה    -  - חיכו  התקשורת  אמצעי  וכל  הלילה  באמצע  שנאנסה  מישהי  של  ברחובות  נוראי  סיפור  פעם  היה 

למטה וצילמו אותה עם מעיל כאחרונת העבריינים. ואני אז יצאתי נגד זה וזה שונה. זאת אומרת, יותר לא  
תק מכלי  עברנו  ואנחנו  נעשה.  כבר  מזה  חלק  אבל  עבודה  הרבה  עוד  יש  אז  ככה.  לכלי  מצלמים  שורת 

 תקשורת.  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

התקשורת   גופי  לכל  פניתי  ואני  האתי.  הקוד  על  בוועדה  הדיון  את  אפילו  שקיימנו  זוכרת  אני 
 - -  -בבקשה שיאמצו את הקוד האתי. לצערי הרב 

 
 כרמלה מנשה:

 
 רצינות.  את העיתונאיות אחר כך שיאמצו את הקודים שלהן. אני מדברת בכל ה  - - -קודם ש

 
 הדס שטייף: 

 
 - - -אבל בסך הכל עשינו עבודה  

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
אבל אני חייבת להגיד שלא קיבלתי אפילו תשובה אחת. והדבר השני שעוד משהו נעלם מהמשוואה  
אחרים   בדברים  כמו  ומתנער  מהאחריות  שמתעלם  הזה  בנושא  התקשורת  משרד  של  תפקידו  זה  הזו 

לפ על  ולהגיד  מהאחריות  התקשורת  לארגוני  פנייה  שהיא  כזו  בקשה  אפילו  הצטרפות.  ולבקש  לפקח  חות 
אנחנו אפילו אם מאמינים שאין, היום כופים הרבה דברים במדינה, אז אפילו אם לא רוצים לכפות את זה,  

 - - -לפנות לגופי התקשורת ולהגיד, אנחנו ממליצים לכם, אני כשר התקשורת, אנחנו כמשרד התקשורת 
 

 הדס שטייף: 
 

 תעשו גוגל על שר התקשורת תבינו למה.  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

והתשובה   בזמנו  התקשורת  למשרד  פניתי  גם  אני  אבל  גוגל.  בלי  מבינה  אני  גוגל,  צריכה  לא  אני 
רגולטרים   להיות  זה  שלהם  מהתפקיד  חלק  משרדים,  טוב,  מבינה  אני  אם  באחריותם.  לא  שזה  הייתה 

ופסים את הנושא הזה כחלק מרגולציה שקשורה בלהסדיר את עניין התקשורת או רואים  והבעיה האם ת 
 בזה סתם גחמה של פמניסטית אחת בתוך התקשורת.  

 
 הדס שטייף: 

 
אליו   להתייחס  צריך  זה  את  חושבת  אני  שהוא  משהו  עוד  לזה  נוסף  אבל  מבינה  אני  זה  את  אז 

ו להסיר אותו מסדר היום  וגם  זה  בין אמצעי התקשורת. התחרות הזאת  מאוד, להעלות את  זה התחרות 
 היא אחת הבעיות הכי גדולות שבעצם פוגעות בסיקור בנושא הזה. אני ארחיב אחר כך. 
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 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

עולות   באמת  כי  בדברים  להכנס  שלא  אבקש  גם  בינתיים  אבל  לסיים  לך  לתת  עכשיו  אבקש  אני 
 הן כמו שצריך. בבקשה. נקודות מאוד חשובות שנרצה להתעמק ב

 
 אורית סוליציאנו:

 
האמת היא שהדברים שאת אומרת עכשיו, עאידה, מתחברים למה שהיה אתמול שבעצם בדיון על  
השמדת הראיות הפורנזיות עלה בצורה ברורה, וזה התפקיד בעצם להאבק נגד זה, שהאמא ואבא, במקרה  

ואבא. אז גם כאן מי שאמא ואבא, אם זה   שם זה היה משרד הבריאות והמשטרה צריכים להבין שאמא
משרד התקשורת, אז אנחנו נכריח אותם להבין שהם אמא ואבא של הדבר, זה לא יכול להשאר פרוץ כי זה  
שוב, מדובר בדיני נפשות. סיקור כזה יכול לשלוח מישהי לאשפוז פסיכיאטרי. זה לא צחוק הדבר הזה, זה  

 -  - -באמת לא צחוק 
 

 סלימאן: היו"ר עאידה תומא
 

חלק   מהמשפחות,  חלק  כי  ואבא.  אמא  של  הזה  הנושא  את  מורידה  הייתי  אני  מה,  יודעת  את 
מהאבות והאמהות באמת לא יודעים מה צריך לעשות. הציפייה שלי שמשרדי ממשלה צריכים לעשות את  

 המוטל עליהם והם צריכים לדעת מה לעשות כי הם אנשי המקצוע.  
 

 אורית סוליציאנו:
 

א בשיתוף  נכון.  והאיגוד  העיתונאיות  תא  אמרה,  שהדס  כמו  עבודה,  נעשתה  שוב,  מקרה,  בכל  ז 
גם   שקיימת  רצינית  תשתית  ויש  רחבה  בצורה  הזה  הנושא  כל  את  לקחת  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון 
לסיקור חדשותי, גם על ריאליטי, בכלל כל הביטוי, כל ההתייחסות בכל ההיבטים של התקשורת לנושא של  

 נית.  ה מי פגיע 
 

האתי   הקוד  שמטרת  גם,  תתייחס  אלטשולר  תהילה  ד"ר  כך  ואחר  מילים,  כמה  רק  אגיד  אני 
סוג באמצעי התקשורת   תכנים מכל  מין בתקשורת, הצגת  עבירות  של  כללי הצגה  לייצר  הייתה  שפיתחנו 

ת מאוזנת  יכה להיוהיא חלק ממימוש הזכות לחופש ביטוי ולקיומו של שיח ציבורי עשיר ומגוון. זכות זו צר
עבירות   כנפגעי  שלהם  ואינטרסים  זכויות  על  זה  ובכלל  מין  עבירות  נפגעי  טובת  על  להגן  החובה  עם 
והרגשית,   הפיזית  התפתחותם  ומידת  בגרותם  בגילם,  ובהתחשב  הנפגעים  על  הטווח  ארוכת  שהשפעתן 

ת אבדן שליטה  ומתוך הבנה שמופעי אלימות מינית עשויים לגרום לשחזור הטראומה אצל נפגעים ולתחוש
 מחודשת על חייהם. זה הרציונל לכל העבודה.  

 
זה היה אתר   יותר  וגילינו שהוא כבר לא    Nrgמה שלא קיים היום  שחיפשנו אותו לקראת הדיון 

כי יש נשים שאכפת להן, הייתה שם עיתונאית    קיים, אבל הם אימצו את הקוד הזה. ולמה זה קרה תמיד
ש הכותרת  אז  אכפת.  מאוד  לה  מסר,  שהיה  משנים  סיקור,  משנים  זה  עשו  כשהם  מתמקד    Nrgהייתה 

 בתוקפים. אבל שוב, האתר נסגר, אבל זה רק מראה שזה אפשרי.  
 

כמה מהפתרונות הכוללים: למידה ואימוץ של הקוד האתי וגם מה שתא העיתונאיות פיתחו בכל  
נאים שחשוב להם. זה צריך  אמצעי התקשורת זה צריך להעשות, וזאת הקריאה שלי, בשיתוף עורכים ועיתו

להיות שיח וקיום רגולציה פנימית. הכשרות חובה לעיתונאים ועיתונאיות המסקרים מקרים של אלימות  
ליווי    -מינית   עושים  אנחנו  מלווה,  היא  שבעצם  האיגוד,  דובר  ממן,  אילתי  רונית  לידי  ויושבת  אנחנו, 

שורת. אולי את רוצה להגיד איזה משפט? את  תקשורתי לנפגעות עבירות מין ובעצם התיווך שלהם עם התק
 חווה את זה באופן יום יומי. 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
 אני מבקשת דקה.  

 
 רונית אילתי ממן:

 
מרוצה   שלא  מינית  תקיפה  נפגעת  לאייטם  חיפשתי  שהיום  אומרת  רק  אני  זה.  על  אוותר  אני 

אגיד באופן מגלומני שפונות שפונות אלינו    מסיקור תקשורתי שתתראיין בתקשורת לקראת הוועדה. ואני
ומקבלות את הליווי של מרכזי סיוע בתיווך אל התקשורת הן בדרך כלל החוויה שלהן היא טובה והחוויה  
אומרת   אני  מצאתי,  לא  ואני  שלהם.  לידיים  אופן  באיזשהו  השליטה  את  החזירו  שהן  חוויה  היא  שלהן 

 צאתי נפגעת שהתסכול שלה מהתקשורת היה גדול.  במרכאות כי אני לא באמת מחפשת, אבל לא מ
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 הדס שטייף: 
 

 חבל שלא פנית אליי.  
 

 רונית אילתי ממן:
 

אבל מה שאני מנסה להגיד שברגע שיש באמת ליוווי וברגע   - - -חבל שלא פניתי אלייך ולכל ישראל 
יש לה מוטיבציה    שיש מישהו שמצליח לתווך ולגשר בין שתי השפות כי זה שפות שונות. כי גם התקשורת

וגם לנו יש מוטיבציה כארגון לשינוי חברתי שהנושא הזה יגיע לסדר היום הציבורי. וברגע שיש מי שמצליח  
 ללוות ולגשר בין שתי השפות אז התוצאות יכולות להיות נפלאות לשני הצדדים. וזה המסר. 

 
 אורית סוליציאנו:

 
מן גם, אנחנו מסתכלים על העולם שלנו בצורה  הגיע הז  -  -  -עוד שני דברים שזה חורג מעל השיח  

עיתונ שלומדים  להתייחס,  א נרחבת,  תוכלו  אתם  גם  זה  יודעת,  לא  אני  צה"ל,  ות,  בגלי  הכשרות  קורס 
בלימודי העיתונאות באוניברסיטה, שיתייחסו לנושא הזה של אתיקה גם בהיבט הזה. וגם אחד מהדברים  

ואנחנו   עובד  מאוד  מאוד  שזה  רואים  זה  שאנחנו  באיגוד  שלנו  בעבודה  תחומים  מיני  בכל  זה  את  עושים 
נפגעות שרוצות לעשות את השיח הזה שיפגשו עם עיתונאים, שיסבירו להם את החוויה, כדי באמת שהשיח  

 ברמה של אחד לאחד או אחד לאחת יהיה הרבה יותר חיובי.  
 

של הנפשיים  ומשאביה  רצונה  את  המכבד  מותאם  תקשורתי  סיקור  לסיכום  ונמנע    אז  הנפגעת 
כצורה   ולא  כאלימות  המינית  האלימות  את  המתאר  סיקור  שחוותה.  בטראומה  אינסטרומנטלי  משימוש 
סנסציונית של יחסי מין. סיקור כזה לוקח בחשבון שרמת החשיפה שהנפגעת מוכנה לה עשויה להשתנות  

ה את  המבינה  כזו  עיתונאית  ומערכת  לרצונה  בניגוד  פרטים  חשיפת  על  מתעקש  חשיפת  ולא  של  אפקט 
 סיפורי פגיעה מינית שעלולים להציף טריגרים גם בקרב חלקים מהקהל.  

 
אני רק אגיד משפט שלמשל בדוגמה בתאגיד, נמצאת כאן היום ורד ורומי, שמינו כתבת מיוחדת  

 לתחום סיקור עבירות מין וזה דבר חדש וחשוב אני חושבת וייחודי.  
 

 הדס שטייף: 
 

 ייף שעושה את זה הרבה שנים בהתנדבות בלי טייטל.  בגלי צה"ל יש את הדס שט 
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

תודה לך אורית. אני רוצה לתת לד"ר תהילה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אני הבנתי שבעצם  
 את עבדת על הקוד האתי. בבקשה גברתי.  

 
 תהילה אלטשולר:

 
ן לפני כארבע שנים יחד עם עורכת הדין  בוקר טוב, תודה רבה על ההזמנה לדיון החשוב הזה. אכ

עבירות   בסיקור  באמת  שעוסק  אתי  קוד  חיברנו  האיגוד  של  המשפטית  היועצת  אז  שהייתה  קליין  ליאת 
אלימות מינית בתקשורת. אני עוסקת בעולמות האלה של אתיקה עיתונאית לא רק בהקשרים של אלימות  

 ר רחבה.  מינית, ולכן רציתי לומר כמה מילים בצורה טיפה יות
 

נעשה קודם את הסוף. אני חושבת שלו תצא קריאה מהוועדה אלינו   ראשית, אני אעשה ספוילר, 
שעה   ישראל  במדינת  עיתונות  כתב  לכל  הדיברות  לעשרת  אפילו  אותו  להפוך  הזה,  הקוד  את  קצת  לעדכן 

תני לו את  שהוא בא לסקר מופע של אלימות מינית ואם המהלך הזה ייעשה אפילו בחסות הוועדה ואת ת
 לו יהא בשכרנו. זאת אומרת, אפשר לתת מפה למסע.   ,המשקל שלך

 
ואנחנו רואים את הדברים האלה מתרחשים לא רק בהקשרים של אלימות מינית, בהקשרים של  
סיקור הלוויות, גיבורים אחרים בעל כורחם, נפגעי תאונות, נפגעי פיגועים וכיוצא באלה. יש מן תהליך גלי  

קשורת מנסה להיות יותר חודרנית, יותר צהובה, יותר מגעילה, יותר פוגעת בפרטיות, יש  כזה, כלומר הת
איזשהו סוג של רעש ציבורי, זה יורד, אחר כך זה חוזר שוב. ואנחנו רואים את הדברים האלה קורים, ולכן  

 דווקא הרענון חשוב כל כך, זה לא עניין של פעם אחת או איזה זבנג וגמרנו.  
 

ה לקוד  אתיקה  מעבר  בכלל.  עיתונאית  לאתיקה  ביחס  הבא  הדבר  את  לומר  רוצה  אני  הזה  אתי 
מאוד   מאוד  אלמנט  בו  ויש  אותו  לאכוף  קשה  שמאוד  דבר  וזה  מצליח  תמיד  שלא  דבר  זה  עיתונאית 
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כל   אלימה  ברמה  תחרותי  לפעמים  או  מספיק  תחרותי  לא  במצב  נמצא  התקשורת  שוק  וכאשר  חמקמק. 
 בטאים בזניחה של כללי האתיקה.  הדברים האלה מאוד מאוד מת

 
מצד   גם  חושבת  אני  שנשמעים  והקולות  הישראלית  בתקשורת  הציבור  אמון  ירידת  זה,  עם 
בה.   הציבור  אמון  את  להחזיר  כדי  הזה  הבית  בדק  את  לעשות  התקשורת  את  מחייבים  שלה,  המבקרים 

התקשורת להראות שיש בה,  והעניין הזה של סיקור אלימות מינית הוא עוד אחת מנקודות ההזדמנות של  
ותסלחו לי על המילה, זאת מילה תמימה, אבל זאת מילה של אתיקה להבדיל ממילה של חוק, התקשורת  

 הישראלית מוכרחה לגלות חמלה. זאת בעיניי המילה המשמעותית.  
 

 - - -  בקוד האתי החדש של תאגיד השידור
 

 קריאה: 
 

 לא רק חמלה גם אחריות.  
 

 תהילה אלטשולר:
 

בר לאחריות, חמלה. כאשר מדובר בגיבורים בעל כורחם התקשורת צריכה לגלות חמלה. המילה  מע
הזאת, חמלה, מופיעה בקוד האתי של תאגיד השידור הציבורי, כאן, בדיוק בהקשר של סיקור נפגעי עבירות  

ון גלובס  אותו דבר עשיתי עכשיו גם בתהליך שעברתי יחד עם העית   מין. אני כתבתי אותה אז אני יודעת.
בקוד האתי שלו. ולכן כל העולמות האלה של פגיעה בפרטיות של גיבורים בעל כורחם בצורה חסרת חמלה  

 זאת הופכת להיות הבנצ'מרק או זה יהפוך להיות הבנצ'מרק האתי של התקשורת הישראלית.  
 

אי אפשר    כדי לא לעשות את זה יותר מדיי ארוך אני רוצה להוסיף עוד משפט ובעיניי מאוד חשוב.
לדבר היום אך ורק על התקשורת הממוסדת או התקשורת המסורתית. ברור שיש לה כללי אתיקה אלא  
שהרבה פעמים אנחנו רואים שסיקור תקשורתי ממוסד מוביל למשל לפגיעה מאוד גדולה בנפגעים ברשתות  

ם ברשתות,  החברתיות, אם מפני שהתקשורת לא פרסמה את הפרטים שלהם אחר כך מפרסמים את הפרטי
 אם מפני שטוקבקים נורא פוגעניים יכולים לערער ולייצר פגיעה שניונית בנפגעים. 

 
החברתיות   הרשתות  לגבי  לומר  רוצה  משרד    –אני  כלפי  רק  לא  היא  שהתביעה  חושבת  אני 

ביחס   גם  להיות  צריכה  התביעה  זה,  את  לעשות  המתאים  הגוף  שהוא  לגמרי  בטוחה  לא  אני  התקשורת, 
טים. אכיפה של צווי איסור פרסום גם על הרשתות החברתיות. הסרה מיידית ככל האפשר  למשרד המשפ

של תוכן שפוגע בפרטיות של נפגעי עבירות מין. אלה דברים שצריך לשים עליהם לב. באתי לפה יחד עם רחל  
 ארידור שעובדת יחד איתי לדיון הבא בחוק הפייסבוק.  

 
ד מאוד עוסק כל הזמן בהסתה לאלימות ולטרור אבל  וחוק הפייסבוק, גברתי היושבת ראש, מאו

אף אחד לא שואל את עצמו עד כמה באמת משקיעים במשרד המשפטים משאבים לאכוף ולבקש הסרה של  
תכנים שפוגעים בפרטיות של נפגעי עבירות מין. הסיקור הגדול נמצא לא פחות שם היום מאשר הוא נמצא  

ולכן הממוסדת.  בשעה    , בתקשורת  למקבלי  כשאנחנו  להסביר  וננסה  הפייסבוק  חוק  על  כשנדבר  הבאה 
תעזבו את אלה שמדברים על המרדה, בואו נדבר על הדברים שבאמת    הדיסידנטים,ההחלטות, תעזבו את  

 פוגעים באנשים במדינת ישראל, אז אני חושבת שזה צריך להיות שם.  
 

הע לכל  מעבר  לארגונים.  פנייה  והוא  אחרון  במשפט  אולי  אסיים  והחשובה  אני  הקדושה  בודה 
שאתם עושים, אני חושבת, אני לא יודעת עד כמה זה נעשה, אבל זה דבר שהוא משמעותי, כאשר אדם נפגע  
לייעוץ בכל סוג אחר.   אלימות מינית פונה אליכם הוא זקוק לייעוץ תקשורתי לא פחות מזה שהוא זקוק 

מש השאלות שתשאלו כל כתב תקשורת  וההכשרה הזאת המהירה של הנשים, אל תענו, כן תענו, רשימת ח
שבא לראיין אתכם. אנחנו עושים את זה עם החוקרים שלנו, אין שום סיבה שזה לא ייעשה ביחס לנפגעים  
כי אנחנו   שכבר באו להתלונן. תתכוננו לעשות איזשהו מניואל קצר, עמוד אחד, מה אתם צריכים לדעת. 

מאוד מתרגשים כשאמצעי תקשורת פונים אליהם. ואולי  יודעים כולנו שכל מה שאמרה אורית נכון, אנשים  
 הדיברה הראשונה שצריכה להיות שם זה אתם לא חייבים. תודה רבה.  

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
 תודה רבה. העיתונאיות שנרשמו לדבר, בבקשה הדס.  
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 הדס שטייף: 
 

דברים. קודם כל    ומתחברת לכמהאבל אני מסכימה  רתי  קודם כל הרבה ממה שרציתי להגיד אמ
צריך לרענן את הקוד האתי. זאת אומרת, לא להשאיר את זה רק לתא העיתונאיות כי אנחנו עושות את זה  

 אבל גם אנחנו מאוד מוגבלות. 
 

 תהילה אלטשולר:
 

 אני לשירותכם.  
 

 הדס שטייף: 
 

וג הזה  בנושא  גם  להתנהל  איך  לתקשורת  ספר  בבתי  ללמד  שצריך  זה  עם  מסכימה  מאוד  ם  אני 
גדולה   הכי  הבעיה  אבל  מזה.  כחלק  להכנס  שצריכה  חמלה  למילה  מתחברת  מאוד  אני  אחרים.  בנושאים 
קודם. התחרות הזאת   זה  על  בין אמצעי התקשורת, התחלתי לדבר  שלנו כרגע היא באמת התחרות שיש 

י או  היא הרסנית מאוד מאוד מאוד כי כל אחד רוצה להביא את הדבר מה הנוסף במשפט פורנוגרפי נורא 
הלחץ על נפגעות שכן תתראיינה ולמה דווקא אצלי ולמה דווקא לא אצל ההוא. וכמובן ללחוץ על עורכים  
שלא ילחצו על כתבים להביא להם מרואיינות כי צריך להפסיק עם הדבר הזה. זה בעיניי אונס שני מאוד  

 קשה ואני נגד.  
 

ה  –לעניין הרשתות החברתיות   משפט  בבית  דיון  היה  שעניינו חשיפת  לא מזמן  בכפר סבא  שלום 
ברשתות   שגם  הזה  בעניין  דיון  היה  שלום,  סילבן  בפרשת  זה  להגיד,  יכולה  אני  מתלוננת,  של  שמה 
החברתיות שמיד ממהרים לפרסם את שם הנפגעת שזה נזק מאוד מאוד גדול ואיכשהו צריך באמת לטפל  

יתונאית, אני לא רוצה להזכיר את שמה,  בזה בעניין החוק. וגם מי שעוד הייתה שם, אחת הנתבעות שהיא ע 
רכילות, שגם מאוד השתמשה בזה ובית המשפט אמר וקבע והשיט עליהם עונש כספי על העניין הזה, ראה  
את זה מאוד מאוד בחומרה. צריך ללמוד את זה ולדעתי גם לטפל בזה. כי מה שהתקשורת לא עושה עושות  

נושא האלימות ברשתות החברתיות, אנחנו כולנו סובלות    הרשתות החברתיות וזה נורא. זה נורא בכלל כל 
מזה, ברוך השם, אבל כשזה קשור לנפגעות תקיפה מינית זה אונס שני ושלישי ורביעי וחמישי וזה לא נגמר.  

 -  - -וזה משהו 
 

 כרמלה מנשה:
 

דין   עורכות  כמה  של  בראשותן  מתלוננות  להכפיש  שלהן,  העבודה  שזאת  נשים  של  קבוצה  יש 
דין  מתועב ועורכי  ועיתונאיות  מתלוננות  שלהן,  מהמאבק  חלק  וזה  שלהן  האג'נדה  שזאת  עיתונאיות  ות. 

שמתעסקים בזה. בזה יש ממש התנפלות. אני זוכרת שבפרשת בוכריס הייתה התנפלות אלימה באמת עם  
 -  - -מילים אלימות כנגד מי שהעזה. והן גוררות אחריהן נשים שיש להן בעיה 

 
 הדס שטייף: 

 
 מבינות, שלא יודעות.   שלא

 
 כרמלה מנשה:

 
בדיוק. לא מכירות. נשים שאומרות אני לא פמניסטית כי אני לא רוצה להגיש לגבר קפה או שאני  

 כן רוצה להגיש. כאלה, משהו מאוד פשטני. אבל זה באמת מלחמה. זה מלחמה.  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

יחסם בעניין  דיון  להגיד שקיימנו  חייבת  את התוקפים    אני  מייצגים  אשר  דין  ועורכות  עורכי  של 
גם שוועדת האתיקה בלשכה תטפל   נווה, והתחייב  עורכי הדין, אפי  יושב ראש לשכת  וישב פה  כלל  בדרך 

עכשיו    -  -  -בתלונות נגד עורכות דין וביקש להגיש תלונות. אבל עכשיו אני שומעת עוד משהו שחברו ביחד  
הלאה   צעד  עוד  שיש  מבינה  מהאני  כחלק  דין  אני    PR-שהעורכות  חוברות,  הן  שלהן  מהפרסום  או  שלהן 

 מבינה, לעיתונאיות או מה שנקרא עיתונאיות במקרה הזה, ועושות את המסע הזה ברשתות.  
 

 מרים שלר: 
 

 - - -וגם היא התלוננה ו 
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 כרמלה מנשה:
 

 זה בפייסבוק בעיקר.  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 יות.  כן, כן, ברשתות החברת 
 

 הדס שטייף: 
 

לכלי התקשורת ואני חושבת שפה לכלי התקשורת צריכה להיות אמירה. אחת כזאת שקוראת    -  -  -
לנפגעת תקיפה מינית זונה, תראי איך התלבשת או את אשמה או את רצית את זה וכו' צריך שלא להזמין  

עושה את זה, ולכן היא    אותה, לא לתת לה את הבמה מפני שהבמה הזאת זה השכר שלה ובשביל זה היא 
 מדברת וזה משהו שצריך כן לדעתי, רק החוק יוכל לסייע. אנחנו לא יכולות לעשות יותר מדיי.  

 
 מרים שלר: 

 
אותה עורכת דין מופיעה שוב ושוב, הייתה לי את הזכות ואת הכבוד להופיע איתה לא פעם אחת  

נפגעות. היא אפילו לא מתחבאת, היא    והיא מודיעה לפני כל עם ישראל שהמטרה שלה בחיים זה להרוס
 אומרת את זה במילים שלה. 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
נשים כאלה בתקשורת. והתקשורת   אבל מרים, אני חושבת שהגיע הזמן לא להסכים להופיע עם 

 - -  -תצטרך לבחור או לראיין אותנו או לראיין את הנשים האלה. ושלא יהיה אף פעם 
 

 קריאה: 
 

- - - 
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

יודעת מה, שיבחרו אותה ושלא נעשה את מה שמבקשים מאתנו לתת לגיטמציה לשיח הזה.   את 
 לפחות זה לא יהיה בחסות לא חברת כנסת ולא איגוד מרכזי סיוע ולא הנפגעת עצמה.  

 
 מרים שלר: 

 
לן של הנפגעות ואז  זאת תמיד הדילמה כי בצד שני אנחנו אומרות שאנחנו רוצות להשמיע את קו

אם היא תופסת את הבמה שוב ושוב ושוב, וגם משקרים, אומרים מזמינים אותנו לראיונות ואז בשנייה  
 - - -האחרונה מגלים כשאנחנו מגיעים לשם אופס יש עוד איזה מרואיינת שם

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
כה גם לעבור לכולנו כי גם אני  אוקיי, אז אני חושבת שההוראות או ההכשרה איך להתראיין צרי

כחברת כנסת, למרות שעבדתי שנים, כשהתחלתי להיות חברת כנסת גם הייתי צריכה לדעת איפה, מתי,  
באמת   לא  את  דבר  של  בסופו  כי  להתראיין.  רוצה  לא  אני  ומתי  בהם  מתראיינת  כן  שאני  התנאים  מה 

שלה ואת נכנסת רק למגננה ולמתקפה    משמיעה את הקול. מעל במה כזו לא נותנים לך להשמיע את הקול
היא   התקשורת  עכשיו  וכאילו  לגיטימציה  ולתת  הכוחות  את  לבזבז  כדאי  לא  כדאי,  לא  אז  מולה. 
נגד   שהוא  קול  בוחרים  שאתם  ברגע  קול.  איזה  תבחרו  לא.  הקולות.  שני  את  מביאה  היא  אובייקטיבית, 

אי נדע  אנחנו  ואז  אליו  תצמדו  הנפגעות  את  ומכפיש  חושבת  הנפגעות  אני  ככה  זה.  על  אתכם  לתקוף  ך 
 לפחות. 

 
 ורד פלמן:

 
 - - -עאידה, זה מעבר לזה אם תרשי לי 
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 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

אם  אבל  אחרת.  בצורה  מתנהלים  הדברים  והיום  ארוכה  מאוד  רשימה  לי  שיש  היא  שלי  הבעיה 
 תרצי להתייחס בבקשה וזה יהיה הדיון שלך.  

 
 ורד פלמן:

 
ה אפילו מגיע למצב לגבי עורכות ועורכי הדין שהם פשוט מתנדבים ומציעים את עצמם מעבר לכך ז

איבגי   משה  של  במקרה  ויזל  נוגה  הדין  עורכת  שהגברת  אציין  אני  שלהם.  לא  תיקים  על  גם  להתראיין 
הפלילי   ברף  בעבירות  מדובר  כי  לדין  אותו  להעמיד  מקום  אין  לטענתה  שהיא  יחצן  דרך  הודעה  הוציאה 

 - - -של המעשים, ולכן היא מציעה את עצמה כעורכת דין מומחית לעניינים להתראיין  הנמוך 
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 טוב, את מבינה שבמקרה הזה התקשורת נותנת לה שטח פרסום בחינם.  
 
 ורד פלמן:

 
 - - -הם מייצרים פה איזשהי מומחיות להגנה על הפוגעים 

 
 קריאה: 

 
- - -   
 

 תומא סלימאן:היו"ר עאידה 
 

 כן, אבל היא מוצאת דרך לפרסם את עצמה, זה שטח פרסום בחינם.  
 

 קריאה: 
 

 לגמרי. זה פריים טיים.  
 
 ורד פלמן:

 
אני רוצה להעלות גם סוגייה אחרת, הסוגייה של השיח מול הנפגעות. השיח פה לטעמי הוא שיח  

ברת איתם וגם ממרכזי הסיוע. והשיח  מאוד מאוד חשוב ואני כל הזמן לומדת מנפגעות ונפגעים שאני מד
ד מאוד חשובות. זאת אומרת, כי כל דבר יכול להיות טריגר  מול הנפגעים, הסמנטיקה, המילים, הן מאופה  

ואם את משתמשת במונח מסוים זה יכול באמת לייצר איזשהי תחושה עוד פעם של להעלות איזה משהו  
 וד חשובים.  אצל הנפגעת עצמה. ולכן כל הדברים האלה מאוד מא

 
הזה,   לעניין  שיהיה מוכשר  ולעיתונאי  לבנאדם  בהחלט  הזה  בהיבט  שיש חשיבות  כן חושבת  ואני 
שגם אולי יעבור איזשהי, אפילו הכשרה מסויימת הייתי קוראת לזה, באיגוד מרכזי הסיוע שהוא זה שיפנה  

של המתלוננת או הקורבן    לאותם נפגעים ונפגעות. כי באמת לפעמים השימושים במינוחים, אפילו במינוח 
צריך   אבל  פה  שיש  משפטי  עניין  אולי  זה  שמתלוננת  ונכון  עצמן.  הנפגעות  מבחינת  קשה  שימוש  הוא 

 להתייחס גם לבנאדם שנמצא מאחור.  
 

והרעיון הוא בהחלט כל הזמן מעבר לרצון שלנו להביא את הסיקורים, ויש את הרצון הזה, והדס  
להת צריכה  היא  שהתחרות  פה  להיות  ציינה  הפכה  שהיא  נכון  תעלם,  לא  לדעתי  התחרות  אבל  בטל, 

ברוטאלית מאוד בתקשורת הישראלית לצערי הרב. אבל אני חושבת שצריך לקיים את הדבר הזה ולהשכיל  
תחקירנים   מערכת,  בחברי  לפעמים  היא  הבעיה  מערכת,  חבר  ואפילו  ועיתונאית  שעיתונאי  שככל  ולהבין 

ו ונפגעות בצורה שאי אפשר  so calledלהגיע להישגים  שרוצים מאוד להראות את עצמם  לנפגעים  , פונים 
מובילים   או  בשנית  בהם  פוגעים  פה,  שנאמר  כמו  ופשוט,  ונפגעות  נפגעים  אותם  מבחינת  אותה  להכיל 

 לאיזשהי פגיעה גם לא ישירה דרך פנייה גם לקרובי משפחה כפי שגם ציינה אורית סולציאנו.  
 

באמת הם  האלה  הדברים  הנפגעים,   וכל  של  הרקע  את  כשמבינים  שדווקא  חושבת  ואני  חשובים 
כשמבינים מה עובר עליהם ומה מותר ומה אסור איתם אפשר להגיע גם למה שנקרא הישגים עיתונאיים.  

 ובדרך הזאת, בדרך הנעימה ולא בדרך האגרסיבית.  
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 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 רציאנו. בבקשה גברתי. תודה רבה. אני רוצה לתת לגברת עירד צייגר מ
 

 עירד צייגר מרציאנו: 
 

מקום   ולתת  הזאת  הוועדה  כינוס  על  אישית  תודה  לך  להגיד  רציתי  וגם  עאידה  רבה  רבה  תודה 
לנושא החשוב הזה והרה גורל. כל מה שהייתי רוצה להגיד בטווח הזמן שיש לנו אני בחיים לא אוכל להגיד.  

מאוד מאוד חמורות נעשות היום. אני מעדיפה לא לומר אותן    אני מנסה בראש שלי למצות את הכל. פגיעות
ובהאשמות   ספציפית  עיתונאית  או  עיתונאי  או  ערוץ  לשום  לפנות  ולא  ניימינג  עם  ולא  שיימינג  עם  לא 
ולדרוש הסברים או תשובות. אני מעדיפה להסתכל עם הראש קדימה ולהגיד מה עושות מכאן והלאה ואיך  

 פותרות את זה.  
 

חמורה מאוד, כל מי שרוצה אחרי זה לדבר איתי גם אישית אני יכולה גם לפרט ולהביא  יש בעיה  
עוד דברים ודוגמאות ספציפיים של שידור נפגעת בניגוד לרצונה המפורש, של הסרת צו איסור פרסום תוך  
אינטימיים   פרטים  מפרסמת  שהתקשורת  ומהעימות  מהחקירה  פרטים  לתקשורת  מדליפה  שהפרקליטות 

 - - -רפיים שחושפים את הנפגעת, שהיא קטינה אגב ופורנוג
 

 קריאה: 
 

 זה לא הפרקליטות זה עורכי הדין.  
 

 עירד צייגר מרציאנו: 
 

עשרות   יש  הנפגעת.  של  הגב  על  זה  את  ועושה  פעולה  שמשתפת  זאת  היא  התקשורת  בסדר, 
 -  -  -בחקיקה בעתיד  דוגמאות. אני חושבת שמה שדחוף מאוד לעשות כיום, אני הייתי רוצה שזה יעוגן גם  

ועיתונאיות    352 לעיתונאים  הכשרות  לעשות  מאוד  דחוף  שכיום  חושבת  אני  הדיון.  את  איתו  שהתחלנו 
עיתונאים ועיתונאיות    15שרוצים לסקר ולראיין נפגעות. אני יכולה להביא כרגע, עכשיו במיידי, רשימה של  

ד לעשות את העבודה שלהם יותר טוב,  ממלא גופי תקשורת שירצו לעבור את ההכשרה הזאת, ירצו ללמו
מה   על  כותבים  שהם  זה  על  המחיר  את  תשלם  אחת  שאף  מבלי  שלהם  העבודה  את  לעשות  ללמוד  ירצו 

 שמסקרים.  
 

איגוד מרכזי הסיוע מוכן ומזומן ויכול לקיים את הדבר הזה תוך חודש, להרים אותו תוך שנייה,  
רק עיתונאים פרטניים, זאת מידיעות, זאת ממעריב, זה    כבר דיברנו על זה מראש. אני הייתי רוצה גם שלא

אני הייתי רוצה את המנכ"לים ואת כל הבעלים, את כל הקודקדים הגדולים שיבואו ויגידו, אני    . 10מערוץ  
מוכן שהפגיעות האלה ימשיכו להעשות בשמי. אני כתבתי מכתב גלוי לגולן יוכפז והוא גם ענה לי בבוקר    לא

 - - -אבל שהוא מוכן ומזומן לשמוע ולהקשיב  שהוא לא יוכל לבוא
 

 כרמלה מנשה:
 

הכתבת   ננזף,  הכתב  ואז  השני  בערוץ  שיש  הידיעה  עד  להקשיב  מוכנים  הם  לשמוע,  מוכנים  הם 
 - -  -המנכ"לים והעורכים הראשיים מה שמעניין אותם  - -  -מושעית. המנכ"לים ובעלי 

 
 עירד צייגר מרציאנו: 

 
רבה עיתונאים שפנו אליי איבדו את האייטם איתי בגלל איך שהם התנהלו  אני יכולה להגיד לך שה

 אליי. זאת אומרת, הם גם מפסידים אייטמים אז בואו תרוויחו אבל בדרך הנכונה.  
 

 כרמלה מנשה:
 

הפעילות של אותם עיתונאים ועורכים, אין להם שום עכבות, את לא מבינה, אין כלום. הם יכולים  
 רכת דין, לצלצל להורים של מתלוננת, לאיים. כל הדרכים הן כשרות בפניהם.  לגרום להתלונן על עו

 
 עירד צייגר מרציאנו: 

 
 אבל זה בדיוק מה שאני אומרת שזה חייב להפסק.  
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 כרמלה מנשה:
 

 לא תצליחי לעצור את זה.  
 

 עירד צייגר מרציאנו: 
 

 אני אמשיך לנסות. אני יכולה להבטיח לך שאני אמשיך לנסות.  
 

אחרונה על הקוד האתי. אני קראתי את הקוד האתי, אני עברתי עליו, הוא מהמם, הוא    וגם מילה
עדיין לא מלא, הוא עדיין לא מכסה את כל הדברים. כמישהי שגם עברה דברים בעצמה וגם יודעת מנפגעות  

ש זה  מבחינתי  האתי  הקוד  עם  הבעיה  מכסות.  שלא  שם  שיש  לקונות  הרבה  על  יודעת  אני  הוא  אחרות 
וולנטרי. זה בדיוק הבעיה ובגלל זה אני רוצה את זה שזה יהיה גם בחוק וגם שהקודקדים הגדולים יגידו  
נעשות בשמכם, אתם אלה,   פגיעות  כך אלמנטרי.  כל  דבר  לי  נראה  זה  יותר.  יקרה  שזה  רוצים  לא  אנחנו 

 הקודקדים צריכים לבוא ולהגיד לא מוכן לזה יותר, לא אנחנו.  
 

 תומא סלימאן:היו"ר עאידה 
 

תודה. אני רק חייבת להזכיר שקיבלתי היום גם מכתב מאמא של נפגעת    -  -  -אנחנו תיכף נשמע  
 תקיפה מינית שנפגעה בבית הספר על ידי המורה שלה.  

 
 עירד צייגר מרציאנו: 

 
 זאת הדוגמה שהזכרתי, אגב. 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
וגם מה שעבר על הבת שלה ואיך בעצם הפרסומים    והיא סיפרה על מה עבר עליהם גם כמשפחה

וההדלפה לתקשורת הביאה למצב שאומרת "אין תלמיד/תלמידה בשכבת הגיל של בתי בעיר מגורינו שלא  
יודע בדיוק ולפרטי פרטים מה אותו המורה עשה לבתי ואיפה. בתי האמיצה בחרה להמשיך וללמוד באותה  

המונ הספר  בית  הספר.  בית  ובאותו  כהכיתה  מדיי    1000תלמידים,    1000-ה  בה  שמתבוננות  עיניים  זוגות 
יום". אני חושבת שזה קשה מאוד וקשה לי להקריא אפילו את כל המכתב הזה. אבל אני מקריאה אותו כדי  
ומקבל את ההחלטות   למעלה  שיושב  מי  להפנות אצבע מאשימה, אבל  של  בעניין  לא  אני  עכשיו  שבאמת, 

 - -  -רת הדברים שהם עושים  ואותם כתבים שיבינו את חומ
 

 כרמלה מנשה:
 

להן   יש  פה  שיושבות  העיתונאיות  כל  ועוד  ורומי  ואני  לך, הדס  ואומרת  חוזרת, סליחה,    sayאני 
הכתבים.   לא  זה  העורכים  זה  בזה.  יעמוד  לא  הוא  אותו  ושולחים  להצליח  שרוצה  חדש  כתב  אבל  נגיד. 

 הכתבים אין להם בכלל מה להגיד.  
 

 תומא סלימאן:היו"ר עאידה 
 

בגלל זה אמרתי אלה שיושבים למעלה ומקבלים את ההחלטות ומקבלים את ההחלטה מי יסקר  
מה. ואלה שעוברים על חומר הגלם שאתם מביאים חזרה ומחליטים כן לפרסם או לא לפרסם ואיך לפרסם  

היית עיתון,  ערכתי  שנים  ארבע  אומרת  שבצניעות  כמי  שזה  חושבת  אני  תהיה.  הכותרת  העורכת  ומה  י 
בלת ההחלטות ומי מקבל את ההחלטות. אז בגלל זה  הראשית של עיתון, אני יודעת שהרבה מזה תלוי בק

 אני אמרתי את זה. ברוכה הבאה חברת הכנסת מירב בן ארי.  
 

 אני רוצה לפנות למר ניר שווקי, מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. כן אדוני.  
 

 ניר שווקי: 
 

הזה מתקיים כי אנחנו ברשות בימים אלה דנים במגוון סוגיות אתיות עיתונאיות  אני שמח שהדיון  
בשיתוף עם גופי התקשורת. אנחנו מקיימים גם מחר יום עיון בנושא הזה והסוגייה הזו פשוט מתחברת לנו  
למכלול הנושאים שאנחנו חושבים שראוי ונכון לטפל בהם בשיתוף עם גופי התקשורת בין אם בדרכים של  

יקה, לא הכל יכול להיות בחקיקה ראשית ולא הכל יכול להיות בכללים ולא הכל יכול להיות בתקנות.  חק
בסוף גם יש את הבנאדם בסוף שצריך לקבל את ההחלטה ואפשר לכתוב קוד אתי כזה או אחר. אני חושב  

 - -  -שצריך באמת לחבר את האנשים מהלב שלהם, גם להם יש בנות
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 הדס שטייף: 
 

 חמלה. 
 

 שווקי:  ניר
 

חמלה, חמלה. אני חושב שאם כולנו נהיה בני אדם וזה קשור לא רק לסוגיית ההטרדות, בוודאי  
   - -שכן כי זה נושא מאוד מאוד כאוב וקשה, אבל בכלל אם כולם יהיו קצת יותר בני אדם  

 
 הדס שטייף: 

 
 אם זה היה קורה להם איך הם היו מגיבים.  

 
 ניר שווקי: 

 
יהי   -  - קצת  כולם  לא  אם  ושחלילה  ותחרותי  קשה  עולם  בתוך  שלהם  יום  ביום  אדם  בני  יותר  ו 

 - - -יישמע שאני חושב שמישהו הוא כן בנאדם או לא בנאדם, המציאות מאוד מאוד מורכבת 
 

 כרמלה מנשה:
 

 - -  -אתה יכול להיות שהרבה לא בני אדם 
 

 ניר שווקי: 
 

את מאוד  לחבר  שצריך  חושב  אני  אמרתי.  לא  אני  לא,  לדברים    לא,  האלה,  לנושאים  האנשים 
האלה, בין אם בתחום הזה ובין אם בתחומים אחרים. הרשות השנייה רואה את עצמה כמי שמובילה את  
הדבר הזה. יש לנו מחר יום עיון שהולך לעסוק בסוגיות, לא בסוגייה הספציפית הזו, אבל בנושאים אתיים  

 - - -או שיפור  שונים ובנושאים של קבלת אחריות או לקיחת אחריות 
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 אני מקווה רק שיש לכם בתכנית דוברות שם.  
 

 ניר שווקי: 
 

נשים.   ויש  אישה.  והיא  ראש  יושבת  זה  לפני  לרשות  והייתה  אישה  ראש  יושבת  לי  יש  כל  קודם 
 - - -וברשות יש יותר נשים מגברים 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
 - - -גם במערכת החינוך, גם בבית המשפטזה בהרבה מקומות, זה 

 
 ניר שווקי: 

 
אין תת ייצוג בארגון הזה לנשים. אני רוצה רק לסכם ולומר שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בדיאלוג  
הם   ראשית  שבחקיקה  דברים  מאוד  הרבה  ראשית.  בחקיקה  צריך  דבר  שכל  חושב  לא  אני  האנשים.  עם 

לאנשים מהלב ומצליחים לחבר אותם, עם כל המורכבות, אנחנו  בסופו של דבר לא עובדים ודברים שבאים  
שאנחנו   קו  לאיזשהו  מאוד  מתחבר  הזה  הנושא  אז  מורכב  מאוד  מאוד  שזה  יודעים  ואנחנו  תמימים  לא 

 רוצים להוביל ואין לי ספק שגם הסוגיות האלה אנחנו נטפל בהן במסגרת הטיפול הכולל.  
 

 רונית אילתי ממן:
 

 - - -רגב שמכיל הרבה מאוד  יש גם אצלכם את דוד
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 ניר שווקי: 
 

יש לנו את דוד רגב, אנחנו מכירים את התלונות, אגב, התלונות של דוד שאני לא יודע אם יהיה או  
לא יהיה זמן שהוא יציג, אנחנו בכל מיני נושאים סקסיסטיים כאלה ואחרים גם בפרסומות מטפלים בהם  

 וגם בסיקורים כאלה ואחרים. 
 

 י ממן:רונית אילת 
 

 לנו הוא מאוד עוזר המון פעמים לתווך.  
 

 ניר שווקי: 
 

אנחנו מאוד מאוד שמחים ואנחנו מאוד מאוד שמחים שיש לנו את הגוף הזה ואנחנו מאוד מאוד  
שכלי   אחד  ומצד  פוגע  שפחות  כמה  הניתן  ככל  יהיה  שהסיקור  רוצים  מאוד  מאוד  ואנחנו  לתווך  רוצים 

אית שלהם, יתמודדו עם התחרות שלהם וגם בסופו של דבר לא יפגעו  התקשורת יעשו את העבודה העיתונ
הזה   בעניין  הרבה  עושה  שדוד  יודע  ואני  הזו  המערכת  מתוך  כחלק  עצמנו  את  רואים  ואנחנו  אחד  באף 

 - - -בתיווך 
 

 קריאה: 
 

 דוד הוא פמניסט.  
 

 קריאה: 
 

 נכון, זה המזל שלכם.  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 בר מדברים על דוד רגב, נציב תלונות הציבור. אז אדוני, כן.  תודה רבה. אם כ
 
 דוד רגב: 

 
פניות   נציבות  על  מילים  כמה  לדבר.  ההזדמנות  על  רבה  ותודה  ההזמנה  על  רבה  תודה  כל  קודם 

זה גוף עצמאי שיושב בתוך הרשות השנייה ומקבל את התלונות מהצופות והצופים    -הציבור באופן כללי  
 שהוא מוצא לנכון.   ומטפל בהן בכל דרך

 
מהרגע שהגעתי לתפקיד הזה, ובעברי הייתי עיתונאי ואני מכיר את עולם התקשורת מצויין והייתי  
מרכזית   שהיא  הזה  התפקיד  לתוך  אג'נדה  הבאתי  מינית,  תקיפה  נפגעות  של  בנושא  ועסקתי  רווחה  כתב 

סובלנות אפס  פה  תהיה  מינית  תקיפה  בנפגעות  שעוסקת  תלונה  שכל  את    שאומרת  שמבצע  הגורם  כלפי 
מבחינתי,   מוצדקות  תאונות  של  הממוצע  אם  על  מדבר  אני  לראיה,  ראוי.  לא  דבר  אותו  או  פגיעה  אותה 

אז בכל הנושא של מיניות ונפגעות תקיפה מינית אני מדבר על משהו    33%כמוצדקות עומד על    -  -  -שאני  
ת שמגיעות אליי בנושא מיניות ובנושא  מהתלונו  100%תלונות מוצדקות. זה אומר שכמעט    86%כמעט בין  

 של נפגעות תקיפה מינית אני רואה אותן כמוצדקות.  
 

יתירה מזו, אני מקבל לא פעם תלונות מנפגעות תקיפה מינית בעיקר בעקבות שידורים מסויימים,  
ר  אם למשל התראיין איזשהו עבריין מין. והיה מקרה כזה של עבריין מין שהתראיין אחראי שהוא השתחר

מהכלא במן ראיון חומל. אנחנו היום עם המילה של חמלה והכתבת והמראיינת ממש נתנה לו לדבר בצורה  
 - - -כל כך רחבה 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
 - - -אנחנו רק לפני שבועיים ניתנו דפים שלמים לעבריין מין מורשע כדי להסביר עד כמה  

 
 דוד רגב: 

 
געות ואני אומר לכם, עשרות תלונות של נפגעות שהן גם בכאב  אז אני מקבל את התלונות של הנפ

לב גדול חושפות את העבר שלהן ואת מה שהן עברו. אני גם מדבר עם חלקן דרך אגב, זה לא מסוג התלונות  
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של קופי פייסט, אלא אני ממש יוצר קשר עם חלקן גם באמצעות מרכזי הסיוע, והטיפול הוא ממש טיפול  
 - - -ומבחינתי זה אפס סובלנות, שהטיפול פה יהיה טיפול הרבה יותר אישי תומך ומלווה. 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
 - - -מה הצעדים שאפשר לנקוט כלפי כתבים כאלה או 

 
 דוד רגב: 

 
יש מגוון של אפשרויות. יש את האפשרות של הרשות השנייה, אם זה לא עומד בכלל מסוים אז זה  

יותר מאמין פחות בעונשים אלא יותר בהדברות. אני חושב שבאמצעות הדברות  קיים כהפרה. מבחינתי אני  
שלי עם הגורמים המשדרים, רובם בסך הכל, אני חייב לציין, רובם בסך הכל הגונים. אנחנו נמצאים היום  

, אני חושב שיש סימפטיה מאוד מאוד גדולה לטובת נפגעות התקיפה  Me tooבעידן, קחו את הקמפיין של  
לא    המינית שהיא  בדרך  באמת  היא  הנפגעות  של  שההצגה  קיצוניים  מקרים  באמת  יש  המקרים.  ברוב 

 - - -ראויה, ולכן אני מאוד מאמין בהדברות. היה מקרה  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

סליחה, הועלתה פה הסוגייה של לראיין עורכות דין או עורכי דין שבעצם כבר ברור ששמו לעצמם  
ולתקוף את הנפגעות. ולא רק, אלא לפגוע במאבק עצמו של מיגור התופעה. אין  מטרה להשחיר את ש מן 

אני ארצה לשמוע איך אתם מתמודדים עם דבר כזה. האם זה בגדר שנמצא תחת הכותרת של    -  -  -לכם  
 חופש הביטוי שאני יודעת שמופרת הרבה פעמים בנושאים אחרים, מה בדיוק.  

 
 דוד רגב: 

 
ת זה בדרך כלל אחרי שידור. יש מקרים כמובן שאני מקבל גם לפני והיה  כשאני מקבל את התלונו

מהראיון   בה  לחזור  וביקשה  בהסכמתה  שרואיינה  מינית  תקיפה  נפגעת  של  מקרה  שקיבלתי  מקרה 
שהתקיים ויצרתי קשר עם חברת החדשות וביקשתי שהראיון איתה לא יתקיים ובאמת הם היו קשובים  

אנחנו מקבלים את התלונות אחרי השידור. כאן הבדיקה היא מעמיקה אם    והראיון לא התקיים. בדרך כלל
יכול   המקצועיים.  לגורמים  עובר  זה  לא  ואם  הנפגעות  של  כבודן  על  שמרו  באמת  אם  איזון,  היה  באמת 

 להיות מצב של פגיעה בכללי האתיקה או בקוד האתי או בכללים ואז זה גם הולך להפרה. 
 

איתם,   בשיח  מאמין  מאוד  להשיג  אני  אפשר  הזו  שבהדברות  איתם,  בהדברות  מאמין  מאוד  אני 
וליווי   לנפגעות  גדולה  יותר. אבל שוב, הדרך צריכה להיות באמת ממצב של סימפטיה מאוד מאוד  הרבה 

 אישי שלהן מתוך באמת אג'נדה. 
 

נקודה אחת, אני הולך לכובע בעבר שלי כעיתונאי, לגבי הנושא של סיקור    אני רוצה להוסיף עוד 
בעלי   אנשים  כמה  תסתכלו  מזעזעת,  טראומה  שעברה  מינית  תקיפה  נפגעת  קחו  מינית.  תקיפה  ונפגעות 
אינטרסים יש מסביבה. קחו את התוקף שכמובן רוצה להציג את עצמו בצורה ביותר, קחו את עורך הדין  

גם לה יש  שלו שרוצה להוציא את הלקוח שלו אבל גם רוצה על הדרך לדאוג לשם שלו. קחו את המשטרה ש
ובאמצע   הגורמים האחרים.  כל  ואת  אינטרס כשהיא מוציאה הודעה לעיתונות וקחו את שירותי הרווחה 

 יושבת אותה נפגעת תקיפה מינית וכולם מסביבה וכל אחד מושך עם האינטרסים שלו.  
 

ף,  ואני אומר לכם, בשיחות שלי עם נפגעות תקיפה מינית לא פעם הן אמרו בפירוש, עברנו אונס נוס
בפרסום הזה עברנו אונס נוסף. ולכן אני חושב, ופה אני מצטרף לאיגוד מרכזי הסיוע ואני מנדב את עצמי  
לכל דיון שלכם בנושא הזה של קוד אתי, לצד ה"חינוך" של גופי התקשורת צריך לעשות ליווי עמוק יותר,  

שורת. צריך גם לדעת איך  תקשורתי, אסטרטגי לנפגעות תקיפה מינית. לא בהכרח לשכנע אותן לדבר בתק
ללוות אותן, איך להגן עליהן מפני התקשורת, אבל צריך להכין אותן למצב של דעו לכן, בעידן התקשורתי  

 של היום כל דבר יוצא החוצה. 
 

והכתב בסופו של יום צריך לחזור לעורך שלו עם סיפור. בשביל זה העורך משלם לו. הכתב צריך  
יקבל  לבוא עם סיפור ואם הוא לא יק יקבל אותו מצד אחר. אם הוא לא  בל את הסיפור מהצד הזה הוא 

אותו מהנפגעת הוא יקבל אותו מהמשטרה או מעורך הדין או מהתוקף או מכל גורם אחר כדי להביא את  
יותר ועמוק  צמוד  ליווי  להיות  צריך  פה  הליווי  לכן  ההיבט    הסיפור.  בכל  מינית  תקיפה  נפגעות  של 

 תנדב לסייע בעניין הזה. תודה.  התקשורתי. אני מוכן לה
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 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 תודה רבה. גברת רומי נוימרק, בבקשה.  
 

 רומי נוימרק:
 

העיתונאים.   של  ההכשרות  לעניין  מתחברת  מאוד  אני  הזה.  הדיון  על  תודה  ההזמנה,  על  תודה 
משהו שאני ברמה האישית  הזכרנו אקדמיה, גלי צה"ל. אני חושבת שגם בתיכונים בלימודי תקשורת. וזה  

אשמח לקחת בו חלק ולגייס את חטיבת החדשות של התאגיד. כנראה שהנוכחות שלנו כאן באה גם להציג  
עמדה בנושא. אני חושבת שכולנו גם מתוך מודעות וניסיון יכולות להכות על חטא במקרים שונים שבהם  

איך עושים את זה נכון והמחיר על סיפור    פעלנו לא נכון ומהניסיון הזה אני רוצה ללמד את העמיתים שלי
שנפגעות משלמות ובעקיפין גם אנחנו באמת לא שווה את זה. אז באתי לשמוע, להכיר לעומק את הסוגייה  

 ואני מגוייסת.  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

תודה רבה. את האמת יש שתי קבוצות מתוך האוכלוסייה או אולי יותר שלא נמצאות בדיון הזה  
ואיך  והק הזה  לנושא  מתייחסת  החרדית  התקשורת  ואיך  בערבית  התקשורת  איך  גם  שזה  נשמע  לא  ול 

מתייחסת גם לנפגעות עצמן. והזמנו, לא שלא הזמנו. אני הייתי רוצה וקיוויתי שיהיו סביב השולחן הזה גם  
וגם דיברתי  עורכים בכלי תקשורת בשפה הערבית כדי שנוכל גם לדבר ואני מדברת איתם על זה מדיי פעם  

אני   איתנו.  נמצאת  רחלי  החרדית.  מהקהילה  או  מהאוכלוסייה  של  קול  שיש  גם  יודעת  אני  אבל  בעבר. 
לגלות   שנחרדו  וחרדיות  חרדים  של  מקבוצות  פנייה  לקבל  הכבוד  לי  היה  האחרון  שבשבוע  להגיד  חייבת 

 - - -ריכה שעבריין מין מורשע שישב בכלא משתתף בחגיגות ל"ג בעומר בהר מירון והייתי צ
 

 קריאה: 
 

 מדליק את המדורות.  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

ה  את  ונותן  ונואם  המדורה  את  מדליק  ניסו    -  -  -כן,  ששוב,  הבעיה  ניסיתי.  להתערב,  וניסיתי 
זה   זה  את  שקובע  שמי  יודעת  אני  כיום  הזו.  האפשרות  את  ונתן  בכלל  קבע  מי  של  מהאחריות  להתחמק 

לניהול מקומות קד לו את  מרכז  יש  זמן  כמה  ועד  ואיפה  מופיע  ומתי  מופיע  מי  ושים, הם אלה שקובעים 
הכבוד להדליק מדורה. ואני חושבת שכל הנושא הזה, אני שמחה שלפחות הצלחנו להעיר את הנושא הזה,  
מהציבור   חלק  שאולי  כך  בשעתיים  המדורה  הדלקת  את  שדחו  היה  המקסימום  למנוע,  שהצלחנו  לא 

 ם ולא יסקרו את זה. אני אומרת את זה בציניות.  והתקשורת יהיו ישני
 

 כן גברתי, רחלי, בבקשה.  
 

 רחלי רושגולד: 
 

קודם כל תודה על ההזדמנות לשבת כאן. אני יושבת כאן גם בשם כל כך הרבה נפגעות שאין להן  
חיר  את היכולת להגיע לכאן ולדבר. צריך לזכור שנפגעת ששייכת למגזר החרדי והשם שלה יוצא החוצה המ 

שלה הוא לא רק מחיר אישי, המחיר שלה הוא מחיר משפחתי. אני כרגע מטפלת בסיפור של מישהי שנפגעה  
מאיזשהו גורם בכיר, סיפור מאוד מורכב, והיא מתכוונת למשוך את התלונה שלה בחזרה בגלל שהפרטים  

אפ פשוט הכל מופיע  יש דולפים, ואני לא מדברת רק על גופי תקשורת אלא על הרשתות החברתיות. בוואטס
 -  - -מיד, מודלפים כתבי אישום שלמים 

 
 הדס שטייף: 

 
 - -  -זה נורא - -  -ברשתות החרדיות ישר זה  

 
 רחלי רושגולד: 

 
נכון. כמו שמדברים על זה שבזמן של פיגועים אסור לדבר ולהדליף את השם של מי שנהרג כי זה  

בחברה החרדית. משפחות מקבלות כתבי אישום    יכול פשוט להרוג את המשפחה שלו, זה בדיוק מה שקורה
  - -מלאים, באמת פורנוגרפיים, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה, אף אחד לא כשיר לקרוא את הדבר הזה  

- 
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 הדס שטייף: 
 

 עושים את זה בכוונה להעניש את המתלוננת, זה בדיוק העניין.  
 

 רחלי רושגולד: 
 

הוצאה ממוסדות לימוד. אני מתביישת כאן שלא ישב    זה מחיר משפחתי של שידוכים אחר כך, של
כאן שום חבר כנסת חרדי שמגיע לדון בכזה דבר, כי לא מעניין אותם לדון בדברים שלנו. ואני שמחה כל כך  
חרדיות   נשים  של  השדולה  את  פתחו  מיכאלי  מרב  הכנסת  וחברת  סלימאן  תומא  עאידה  הכנסת  שחברת 

נשים   של  בעיות  שנציף  בשביל  נשים  בכנסת  של  פניות  הזמן  כל  מקבלת  ארגון  מנהלת  בתור  אני  חרדיות. 
כאלה שלא מוכנות. זאת אומרת, יש כל כך הרבה בעיות במשטרה וכל כך הרבה בעיות מול מלא דברים.  
אנחנו בכלל לא מגיעים לדון בבעיות האלה. אנחנו דנים בזה שרגע, אבל אם אני אתלונן הפרטים שלי ישר  

 לא יכולה כי זה יהיה במחיר של החרבת הבית האישי שלי.  יצאו החוצה אז אני 
 

עצמי   אני  הזה.  הדבר  על  שמדבר  מי  אין  הזה,  הקול  את  שמציף  מי  אין  ואיום,  נורא  פשוט  וזה 
עברתי פגיעה מינית ואני בחרתי לחשוף את הסיפור שלי, ישבתי והבנתי שזה מחיר שאני מוכנה לשם. זאת  

ה נשים שאף אחד לא שאל אותן, זה נשים שאף אחד לא ישב ודן איתן. ואני  הייתה הזכות שלי וזה מצויין. ז
זה שהפרטים   על  על תקשורת,  אני מדברת  האלה,  ועל הדברים  הנפש  על  לדבר  עצמי במקום  מוצאת את 
ענישה מאוד מאוד מאוד חמורה. מי שמדליף ומוציא   יודלפו החוצה. וזה פשוט משהו שחייב חייב לגרור 

נורא   אישום  יכול  כתב  לא  זה  כאלה,  דברים  שאין  ויראו  יראו  למען  הזה  המחיר  את  לשלם  חייב  ואיום 
לקרות. זה מבחינתי הקול שהיה לי חשוב להביא לכאן ואני באמת מתביישת שאין שום נציג מהתקשורת  

 החרדית שהגיע לדבר על זה.  
 

 הדס שטייף: 
 

האתי   הקוד  מדבר  בדיוק  זה  על  אבל  פה  היית  המלל  -לא  את  אסור    שאין  שמופיע  הפורנוגרפי 
 - - -שיופיע בתקשורת. זה פוגעני, זה פורנוגרפי 

 
 עירד צייגר מרציאנו: 

 
אבל שוב הבעיה עם הקוד האתי שהוא וולנטרי, מי שרוצה מיישם, מי שלא רוצה לא מיישם אז מה  

 עשינו בזה.  
 

 : ותקריא
 

- - - 
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

ה ולא מרשה שהדיון יתנהל בצורה כזאת כי אז באמת לא נגיע לשום  סליחה, סליחה, אני לא יכול 
 מקום. אני אאפשר לכל מי שנרשמה אבל תנו לי לעשות את זה בצורה מסודרת.  

 
 חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. 

 
 עליזה לביא )יש עתיד(:

 
בלחזור    תודה גברתי היושבת ראש על הדיון המאוד חשוב על זה. האמת שיש משהו מאוד מתסכל

שיתוף   על  להודות  באמת  גם  המקום  ופה  לתקן.  יחד  באמת  אנחנו  שכבר  שחשבנו  במה  להתעסק  ושוב 
קבענו את הקוד האתי וקידמנו אותו יחד עם קבוצת העיתונאיות והמכון הישראלי   2014-הפעולה הנדיר שב

היו שיתופי פעולה,  לדמוקרטיה ותהילה כאן ומרכזי הסיוע. והקוד הוא קוד באמת טוב, הוא ממש טוב. ו
ואחרי זה מעריב ואחרי זה עברנו באמת כלי תקשורת כלי    Nrgהראשונים שהצטרפו, אני מזכירה לכם היו  

 תקשורת.  
 

של   הללו  במקרים  ולתקן,  לבוא  רוצה  שבאמת  הקהילה  רק  אבל  וולנטרי.  זה  צודקת,  את  נכון, 
ת זה של כולם. הצמיחה וההבנה הזאת  הטרדות מיניות היום זה אני מחר זה אתה ואת וצריך להבין שבאמ

ממקום   להיות  כוח    -  -  -צריכות  במוקדי  נשים  יותר  היום  יש  באמת,  באמת,  לך,  אגיד  אני  מזה  יותר 
וחלק   גברים קשובים  יותר  היום הרבה  ויש  גברים,  גם  להיות,  צריכות  והן  בעבר.  היה  לא  זה  בתקשורת, 

 י שהובילו את הצעקה זה נשים עיתונאיות פה.  בכלל בהתקדמות, אבל אי אפשר להתעלם מזה שבאמת מ
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וגם אגב בארצות הברית כל המושג של הטרדה מינית מתחיל עם אניטה היל, כתבת רדיו שמגיעה  
אליה סיפור והיא מציבה את זה על השולחן. אתן רוצות ללכת קודם, אז גברת רוזוולט, היחידה שדורשת  

נאיות, היא לא תתן לגברים לסקר את הבית הלבן וככה  שלסקר את הבית הלבן היא תכניס רק נשים עיתו
 היא פותחת את הדרך.  

 
וגם אני כצרכנית תקשורת כשאני    -  -  -ולבוא ובאמת לשמוע את הדברים הבאמת קשים שהם לא  

קוראת ואני אומרת לעצמי רגע, אבל איך, הרי באנו ואמרנו ויש היום יותר מודעות ויותר הקשבה ומצד שני  
ה. והמתח הזה בין הצהוב והרייטינג לבין התחרות עם יותר כלי תקשורת ועם יותר אתרים  חוזרים אחור 

אז   אבל  כותבים  כן  לפעמים  אחד  שמצד  עיתונאים  רואה  אני  טוויטרים.  ויותר  ויותר  ויותר  מקוונים 
כל   אולי את  ומאיין  הלב  כל תשומת  לוקח את  וזה  צהוב  יותר  מצייצים משהו שהוא הרבה  בטוויטר הם 

 נות שגיבשנו.  ההב
 

ואז   10כי באמת הדברים ידועים אחרי השיתוף של דוד דוגני, שהוא היה בתכנית ריאליטי של ערוץ 
,  10כולנו, איך יכול להיות, והגיעו לפה עדויות כל כך קשות, אנשים מה זה עשה להם לראות אותו בערוץ  

דת כשרות לעבריין מין. אז שאלנו  נותן תעו  10במהדורה שנתנה לגיטמציה לבחור, תעודת הכשרות. ערוץ  
 את עצמנו איך הגענו לשם ובאמת הייתה עת של רצון טוב. 

 
ואני חושבת באמת   וולנטרי  עירד, מה שאת אמרת שזה  כן, רוצה ככה את המילים שלך,  אז אני 

עם   התקשורת,  גופי  עם  משותפת  עבודה  שרק  באמת  לדברים    -  -  -באמת  שמסומנים  נשים  גם  היום  יש 
אולי    דומים. מהמקום  ראש  היושבת  גברתי  של  וקריאה  זה  את  ליישם  הסכמה  באמת  שרק  חושבת  אני 

להחתים   האתי,  הקוד  את  להביא  מצומצמת  יותר  במסגרת  אלא  ועדה  במסגרת  לא  עבודה  של  אפילו 
 ולהתקדם.  

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
תווך בעניין הקוד האתי  תודה רבה. אני חייבת להגיד שעכשיו מוטלת עליי גם את המשימה של ל

בתעשיית הקולנוע ועכשיו גם עם התקשורת ואחר כך אני לא יודעת מה עוד. השאלה היא באמת איך להפוך  
למן   באמת  יהפוך  שזה  מקום,  עוד  נגלה  פעם  כל  לא  גם  אלא  פעיל  רק  לא  שהוא  אתי  לקוד  זה  את 

 מיינסטרים כזה לכל המקצועות שבאים במגע.  
 

הכשרות   על  לפניי  א  -דיברנו  לביא  עליזה  הכנסת  חברת  שגם  בטוחה  ואני  שנים,  שלוש  כבר  נחנו 
הכשרה   צריך  לא  הבריאות  במקצועות  למה  המקצועות.  בכל  הכשרות  על  דובר  קודמת  ראש  כיושבת 
מיוחדת בנושא, אצל עורכי דין לא צריך הכשרות בנושא הזה, מורים ומורות, שופטים ושופטות. אבל אי  

וגם לאחר  אפשר לשבת ורק להגיד ש דרשנו ודרשנו. בעצם אנחנו מתקדמות כי אני רואה שגם לפני שבוע 
פנייה של הוועדה ופנייה של חברות כנסת נשיאת בית המשפט העליון החליטה להקים ועדה מיוחדת שתדון  
בכל הנושא של עבירות מין והיחס גם של השופטים. כל פעם אנחנו גוזרות עוד הצלחה ועוד הצלחה בתקווה  

 ע ליום כזה שכבר כולם יבינו את הנושא. שנגי
 

 גברת סיוון יעקבסון מקול"ך, בבקשה גברתי.  
 

 סיוון יעקבסון:
 

ד"ר   הכנסת  חברת  פה  יושבת  מינית.  תקיפה  נפגעות  של  פניות  הרבה  שמקבל  ארגון  מייצגת  אני 
פניות של    עליזה לביא, אחת ממקימות הוועדה שבעצם טיפלה בפניות האלה לראשונה, שהפניות האלה זה 

פגיעה של סמכות רבנית. אני רוצה שנייה לדבר מנקודת מבט לא של נפגעת ותסלחו לי עירד, ואם יושבות  
 פה עוד בחדר. אני רוצה לדבר מנקודת מבט של דוברת. כי לפני שהם מגיעים לנפגעת הם עוברים דרכנו.  

 
חצי שנתיים כבר. מתפרסם  אני רוצה לספר לכם את החוויה שלי כדוברת חדשה בארגון לפני שנה ו

דקות    10בלילה, אנונימי מספר איזשהו סיפור לא ברור על איזשהו רב ותוך    23:00-פוסט במוצאי שבת ב
כמו שאמרה אורית. מגיעים עשרות טלפונים מעיתונאים שכמובן    17:00-ל  23:00מתחיל הציד בין השעה  

י יכולה לסדר להם נפגעת שתדבר איתם. הם  רוצים לדעת מי הרב, אם זה זה או זה זה או זה זה. האם אנ
מבטיחים את עילום השם, מבטיחים שתשאר בעילום שם. ותסלחו לי שאני לא קונה את זה כי כמו שרחלי  
גם נכון בהרבה מקרים   לגבי הציבור הדתי לאומי ואני בטוחה שזה  נכון  דיברה על הציבור החרדי אז זה 

כ דבר  אין  יודעים.  כולם  החילוני.  זכותה  בציבור  וזו  בסדר  זה  בשמה  להחשף  שמוכנה  מי  שם.  עילום  זה 
 וחשוב שיתנו לה את הבמה אבל הרבה מאוד מהן לא בוחרות ופשוט מחפשים את זה מתחת לאדמה.  

 
חוות   הן  הנפגעות.  אותי  מעניינות  השם.  את  להם  אותי  מעניין  לא  אותי,  מעניינים  לא  הפוגעים 

עים, היצירתיות הנוראית של פוגעים, במיוחד בעולם הסמכות  דברים שקשה לי לתאר. היצירתיות של פוג 
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היצירתיות   את  ולהכיל  לתאר  מתחיל  לא  החוק  פה,  בישיבות  עאידה  זה  את  אומרת  תמיד  אני  הרבנית, 
הנוראית הזאת. ולאותו רב פוגע, בעל סמכות דתית, ותסלחו לי, מאותו רגע אני אוריד לו את התואר רב,  

חלקם רבנים, חלקם דמויות ציבור, שתרוץ לכל ערוץ תקשורת לבער את הרע    שורת מקהלה של אנשים,יש  
 - - -מקרב המחנה. אבל כשהם מדברים על לבער את הרע מקרב המחנה הם לא מדברים בשפה שלי  

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
 שנייה, שנייה, המשפט האחרון מה זה היה? מה לעשות? 

 
 סיוון יעקבסון:

 
 המחנה.   לבער את הרע מקרב

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
 הבנתי. אמרת את זה מהר מדיי לערביה שמנסה להבין.  

 
 סיוון יעקבסון:

 
אז כמו שאמרתי לאותו רב יש שורה של מקהלה שתלך לבער את הרע מקרב המחנה אבל כשהיא  

פגעת ולדאוג  מדברת על לבער את הרע מקרב המחנה זה לא לבער את אותו פוגע אלא זה לבער את אותה נ 
וכמובן שהוא הורשע על לא עוול בכפו אם הוא הורשע. והם    -  -  -שהיא לא תכפיש את שמו של הרב הגדול ש

אפילו   לדבר  יעיזו  שלא  בחדר  אנשים  פה  ויושבים  רמות.  ותרועות  בצהלות  לו  ויחכו  בפתח  יעמדו  כמובן 
 דה.  ולספר את הסיפורים שהם עוברים. ולאותה נפגעת אף אחד לא עומד לצי 

 
פנה אליי, ובזה אני אסיים, עיתונאי לפני כמה זמן לבקש מספר של נפגעת. וזה הסימן הראשון שלי  

בחיים    -בשיחה עם עיתונאי שהוא לא הבין שום דבר מתוך השיחה. אמרתי לו שאני אתן לו את המספר  
מילים מתוך קטע  לא. אני אתן לה את המספר שלו ואם היא מוכנה היא תתקשר. וסיימתי והקלדתי מספר  

שכתבה רחל קשת, יוצרת תיאטרון שיצרה מחזה מאוד מאוד חזק לגבי פגיעה מינית של נערה. והיא כתבה  
 אותו סביב הסיפור שהתחלתי בו שקרה לפני שנתיים בקיץ. אז אני אסיים עם זה.  

 
צרי נפגעת  לה,  נכון  מה  לחשוב  צריכה  נפגעת  אחת.  או  אחד  לאף  כלום  חייבות  לא  כה  "נפגעות 

להרגיש מה עושה לה טוב. כשעוברים פגיעה מינית חלק ממהות הפגיעה זה נטילת השפיטה, נטילת החירות  
לעצמה את השליטה לחייה. אז תתמלאו   ולמקום להחזיר  זקוקה לעזרה  ומי שנפגעה  ועל הנפש.  על הגוף 

שמבח העיתונאיות  פה  יושבות  מהעיתונאים.  מבקשת  שאני  מה  וזה  חמלה".  של  אחד  הן  ברגע  ינתי 
השותפות. מי שפה זה לא מי שאני צריכה לדבר שהתקשרה אליי בחמש בבוקר, לא מכן אני מבקשת, אני  

 מבקשת מהאחרים, תתמלאו חמלה כלפיהן. 
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 תודה רבה. אפשר לתת למישהי שרוצה למסור עדות, בבקשה גברתי.  
 

 חסוי: 
 

לק להתייחס  רציתי  אני  לכולם.  אונס  שלום  שעברו  נשים  שזה  ספציפית  מינית  נפגעות  בוצת 
עם   שלי  ומהניסיון  הייתי.  שבה  בכת  אונס  ועברתי  כת  שורדת  בעצמי  אני  בכתות.  מיניות  ותקיפות 
התקשורת יש בלאגן מאוד גדול. יש לקונות, כנראה אולי, אני לא יודעת, אני רוצה לפנות למי שאחראית על  

של נפגעות בכתות שלא שמים אליהם לב. למשל העניין שזה שנפגעת    הקוד האתי כי יש צרכים ספציפיים
לא יודעת מראש מה בסופו של דבר ישאלו אותה בגלל שיש את המחלקה המשפטית שעושה צנזורה. זאת  
אומרת גם אם דיברו איתה על דברים מסויימים לא בטוח שזה מה שישאלו. אני יכולה להגיד שנגיד היו  

 לו שאלות מסויימות ובכל זאת שאלו אותן.  מצבים שביקשתי שלא ישא 
 

מבלי   שעברתי,  האונס  על  הפגיעה,  על  אותי  ששאלו  חי  שידור  של  מצבים  על  להגיד  יכולה  אני 
היה גם מצב של השתקה. זאת אומרת, כשאני באתי   - - -שיידעו אותי מראש על העניין הזה. וגם העניין של 

י הראיון אמרו לי, אסור לך לדבר על שום דבר מהפגיעה  לראיון מסוים בשידור חי וממש חמש דקות לפנ
שאת עברת. אז זה דברים שלאישה שורדת כת זה מאוד מאוד קשה כי בכת לא רק שלקחו לה את היכולת  
להחליט על הגוף שלה, גם לקחו לה את הזכות לדבר. ולכן לנפגעת כת מאוד חשוב שתהיה הקשבה למה  



 הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי 
08/05/2018 

 

22 

ופן מלא, האם יש פרטים שהיא מבקשת שלא ייכנסו ולהיות עם  היא מבקשת, האם היא רוצה להחשף בא
 העניין הזה בצורה של רגישות. 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
כל נפגעות תקיפה   תודה רבה. אני חושבת שהתנאים האלה והצרכים האלה הם צרכים שהם של 

צייר את הגבולות של מה  והטרדה מינית. אולי יש לחץ יותר של נפגעת כת אבל באמת הצרכים האלה של ל
 אני רוצה לחשוף ומה לא ומתי זה צורך של כל הנפגעות.  

 
 חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. 

 
 מיכל רוזין )מרצ(: 

 
תודה רבה. אני אכן מכירה את הסיפור ונפגשנו והדברים הם כואבים. אני חייבת לומר, תראו, אני  

חושבת שאני משתדלת לעשות זאת. אני חושבת שבכלל  מאוד בעד ומאוד מאמינה בלתת קול לנפגעות ואני  
אני גם לא פעם עליתי לתקשורת והגנתי על הנושא של שיימינג ברשת כי זה כוחו של המוחלש והמוחלשת  
גם מכירה   בזה שנים רבות אני  עוסקת  ומכוון שאני  נתנה במה.  לעומת התקשורת הממוסדת שלא תמיד 

 איך נהגה.  איך התקשורת הייתה לפני הרשת ואחרי ו
 

עם זאת, ובאמת אני לא פונה למי שיושבת פה כי אני חושבת שמי שיושבת פה היא כמו שקראתם  
להן, שותפות. עם זאת, כולנו מכירות את כמות הטלפונים שאנחנו מקבלות על, תגידי, יש לך איזה נאנסת  

זה   להיות תחקירנית, תחקירן,  יכולה  ליסט כזה.  ג', איזה מין  ב',  א',  ,  יכול להיות הכתב הכי בכירמסוג 
 - - -"אני צריך מישהי שתספר ככה וככה". מעין איזה חנות של 

 
 היו"ר עאידה תומא סלימאן:

 
היא   מדברת  שהיא  מספיק"  קורבן  לא  היא  מתאימה,  לא  היא  "לא  של  מקרה  גם  לך  היה  לא 

 - - -משדרת 
 

 מיכל רוזין )מרצ(: 
 

לומר חייבת  גם  אני  אבל  מאוד.  הרבה  לי  כמנכ"לית    היו  בתפקידי  גם  שכן  מאוד  הרבה  לי  שהיו 
להיות   רצו  ומאוד  להתראיין  רצו  שמאוד  בהמשך,  וגם  זה,  את  מכירות  ואנחנו  סיוע,  מרכזי  איגוד 
היו   לא  אם  בין  או  דברים  או  פרטים  שנחשפו  או  שם  שנחשף  כמו  בדרך  טעויות  היו  אם  ובין  בתקשורת. 

כד עד  לפעמים  הייתה  כך  אחר  והחוויה  שרצו,  טעויות  יקרות  נשים  של  קשים  מאוד  מקרים  אשפוז.  י 
ושותפה   יודעת  מבינה,  הכי  הכתבת  עם  מוגנת  הכי  כתבה  הייתה  בתקשורת,  לדבר  רוצה  אני  התעקשו, 

 - -  -ובסוף
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 - - -ובכל זאת 
 

 מיכל רוזין )מרצ(: 
 

הזה הזה,  התחום  שבתוך  כמי  זהירות,  היא  הזהירות  ולכן  מאוד  כן.  מאוד  להיות  צריכה  ירות 
אני   וההגנה  הדאגה  לצד  הדילמה.גבוהה.  את  מבינה  שאני  לומר  היטב    חייבת  לך  מקשיבה  אני  ועירד, 

צריך   שני  מצד  להגיב.  רוצה  אני  לדבר,  רוצה  אני  זכותי,  זה  שלי,  הקול  זה  ובצדק,  שאומרות,  ולאחרות 
שאת או אחרות רוצות לתת. ואני רוצה לומר  להיות איזשהו צעד מצד כלי התקשורת לקבל את האמון הזה  

בנושאים   והן עוסקות  נשים מדהימות שהיום הן בתקשורת  זה שיש  במלואו.  נעשה  לא  לכם שהצעד הזה 
 האלה ועוסקות בצורה הנכונה והטובה זה חשוב אבל זה צעד ראשון.  

 
חוק הצעת  איזשהי  להגיש  רציתי  ואתןכשאני  שאני  ,  הפוליטי  מהצד  להבין  ממנו    יכולות  באה 

ביום   קטינה  התראיינה  כאשר  זאת  ובכל  מובילה,  שאני  והדגלים  מהסמלים  אחד  זה  חופשית  שתקשורת 
שישי בערב באישור האמא שלה, אבל התראיינה קטינה, באמת בניגוד לכל כללי האתיקה האפשריים, אז  

רת ואמרו, חכי חכי,  אמרנו אולי צריך פה לחוקק חוק שזה יהיה אסור כמובן. ואז קפצו אליי כלי התקשו 
בואי נעשה את זה בהידברות, בקוד אתי, בואי, לא בחקיקה. וקיבלתי את זה ולא עשיתי חקיקה. והקוד  

 האתי הזה וההסכמות האלה הן לא התקדמו.  
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ולכן אני פה באמת קוראת לצד של התקשורת. חברים אתם רוצים את האמון שניתן בכם, זה אמון  
ת לפעמים גם פוגעניות. לא בגלל שאתם פוגעניים, אלה ההשלכות של פגיעה  אדיר שיש לו השלכות מדהימו

מינית והמורכבות שלה. תקחו את זה בידיים זהירות, תתחייבו לכללי אתיקה מאוד מאוד ברורים ותשלחו  
את הכתבים ובעיקר העיתונאיות המדוייקות, הנכונות, שמבינות, שעברו הכשרה, שיודעות איך לדבר עם  

שלא מייצרות את הפגיעה בעצם השאלה הראשונית שבכלל פונים אליי. זו הבקשה שלי, זו בקשה  הנפגעות,  
שבאמת מנסה לאזן בין הצדדים. אנחנו רוצים לתת קול לנפגעות ולנפגעים. אנחנו רוצים שהצד השני ידע  

 להקשיב. תודה.  
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 ים ובזנות. בבקשה ניצן. תודה רבה. ניצן כהנא, המטה למאבק בסחר בנש 
 

 ניצן כהנא: 
 

וחברת   לעולמי הצר  הדיון אבל אלך באמת  חשיבות  על  רוצה להצטרף לאמירות  אני  רבה.  תודה 
על מה שאנחנו חוות. קרה דבר דיי מדהים בתקשורת בשנים האחרונות,    -  -  -הכנסת רוזין דיברה כמעט  

במאבק להפללת לקוחות ובין אם לא, בין אם    התחילו לתת קול לנשים בזנות. בין אם זה נשים שתומכות
מקדמות   שאנחנו  המאבק  שבתוך  להגיד  וצריך  זה,  בתוך  אבל  בתוכה.  או  הזנות  אחרי  כבר  שהן  נשים 
להפללת לקוחות יש לנו המון נשים בזנות או שורדות זנות, שותפות, שרוצות למנוע מאחרות לעבור את מה  

 ועי שהוא כמעט מסחרה.  שהן עברו. אנחנו עוברות משהו על בסיס שב 
 

אני הולכת להגיד עוד רגע אמירה כמעט קשה אבל כשאליי לפחות פעם בשבוע מתקשר תחקירן או  
לו הפעם את האישה שהגיעה ממודעה כשהיא הייתה קטינה, אם   עורך ומסביר לי כמה זה חשוב למצוא 

ואני לא סרסורית. והתפקיד    אפשר שתהיה אתיופית. ולכן לא פעם אני עונה לו שהוא כנראה קצת התבלבל 
 שלי הוא לא לספק נשים בזנות לפי הזמנה.  

 
אנחנו מבינות את החשיבות של השמעת הקול, אנחנו נורא רוצות שהקול ימשיך להשמע. אבל כמו  
שחברת הכנסת רוזין אמרה, גם להשמעת הקול של אלה שרוצות להשמיע יש לא פעם מחירים אינסופיים.  

פוס שעוברות  לדעת שעם  וכשנשים  לדבר,  גם  כך  נאלצות אחר  עמוקה,  יומית,  יום  ט טראומה מתמשכת, 
פעם   שלא  כמו  שצריך,  כמו  והכשירו  בהתחייבות  עמדו  גם  פעם  באותה  במקרה  אם  אותן.  שמע  ישראל 
לצערנו לא נעשה ושינו את הקול מספיק כדי שלא כולנו נזהה אותה במהדורת שישי בחדשות המרכזיות.  

 חוות קושי אינסופי.  גם אז לא פעם הן  
 

נצטרך   שלא  מערכתית  מבחינה  אבל  הסיפור,  לא  באמת  ואני  להצטרף,  לא  לבקש,  רוצה  אני  אז 
אבל   המאבק,  בראש  אותם  רוצות  אנחנו  החשיבות,  את  מבינות  אנחנו  שכן,  המסר  את  להעביר  להמשיך 

לעשו צריך  לדבר  סוף  סוף  מתחילות  העולם  של  בהיסטוריה  ביותר  השקופות  בקצב  כשהנשים  זה  את  ת 
 - - -ראוי, מכבד, להתייחס אליהן כמובן כמו הנפגעות ולהבין שהסטיגמה עליהן היא כל כך עצומה 

 
 קריאה: 

 
 הן נפגעות.  

 
 ניצן כהנא: 

 
בוודאי שהן נפגעות, הן נמצאות בטראומות. ועוד מילה אחרונה על מיסגור. כבר יוצא והן מדברות  

פע איכשהו  המאבק  על  מדברות  אנחנו  הצרכנים,  או  על  הקושי,  על  הפגיעה,  על  שמדברים  פעם  אחר  ם 
בבגדים   ברחוב,  שעומדת  הזאת  הזונה  אבל  סליחה,  של,  סטיגמה  אותה  של  תהיה  המרכזי  השער  תמורת 
קצרים. תוכלו לכבד אותם, שימו תמונה של הצרכנים, שימו תמונה של המציאות שבה אנחנו חיים זה גם  

 יותר טוב.  
 

 לימאן:היו"ר עאידה תומא ס
 

 אוקיי. תודה רבה. מרים שלר, מנהלת מרכז סיוע תל אביב. 
 

 מרים שלר: 
 

תודה רבה. אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להודות לך, עאידה, באמת על עבודה  
מצויינת ומעולה שמאוד מאוד עוזרת לקדם את כל הנושא הכל כך חשוב הזה. אני רוצה להתמקד בכמה  
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העלנו. א' על הנושא הזה שזה עבר, דוד רגב התייחס לזה ועוד כמה, שהעבריין מין שקיבל    נקודות שעוד לא
את כל הסיקור התקשורתי ההזוי הזה בוא נחשוב לעצמנו, בלי חוק ובלי תקנות ובלי קוד אתי איך היינו  

במשפחות   שפגע  מחבל  של  עמודים  החמשה  של  הכתבה  את  בהיר  יום  בבוקר  לקבל  ובאזרחים  מרגישים 
 נחשוב על זה לשנייה.   ווהיינו מנסים להבין אותו ולהבין את הנפש שלו. בוא   במדינת ישראל

 
את   להבין  הזה  האובייקטיבי  הניסיון  בכל  להבין  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני  אומרת,  זאת 
הצדדים, להבין את הנושא הזה, להבין במה מדובר. זה לא פחות מטרור, זה טרוריסט, זה מחבל, ואנחנו  

כים לחשוב על עצמנו בתור חברה, למה אנחנו צריכים לתת פתחון פה לאנשים האלה ומה זה עושה לנו  צרי
 בתור חברה ומה זה הדבר הזה כשאנחנו מנסים לעשות את הסיפור הזה כאילו יש איזשהי סימטריה.  

 
הסיפורים את  שעוברים  ועיתונאים  עיתונאיות  של  הזה  לעניין  להתייחס  גם  רוצה  אני  שני    מצד 

דיברו על זה וזה הטראומה המשנית שאתם ואתן   האלה ממש מקרוב ואני רוצה להוסיף עוד היבט שלא 
שההפנמה   ומה  עוברות  שאתן  מה  את  להפריד  קשה  מאוד  מאוד  וזה  האלה.  הנושאים  בסיקור  עוברות 

והניסי  היכולת  את  לנו  יש  סיוע  במרכזי  שגם  להציע  רוצה  ואני  האלה.  הסיפורים  בכל  שלכם  ון  האישית 
יכולות   מההכשרות  וחלק  פנימה  נכנס  זה  אדם,  בני  אתם  רואים.  שאתם  מה  על  איתכם  גם  גם  לעבוד 

זה   את  ולהפריד  מקצועיות  להיות  אמורות  אתן  זה,  על  מדבר  לא  אחד  ואף  משנית.  לטראומה  להתייחס 
גר, זה  ואתן לא מתחברות לסיפור הזה אבל אתן בני אדם וזה נכנס וזה משהו שמזכיר לכל אחת, זה טרי

 - -  -נורא נורא מציף ואני רוצה להציע שיש לכן כתובת 
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 תגידו לי מתי אתם עושים את זה כדי לשלוח את העוזרות שלי.  
 

 מרים שלר: 
 

זה   לכאורה  לבד,  לא  את  הססמה  תחת  הוקמו  סיוע  והמרכזי  מקום.  בכל  במה  בכל  נעשה  אנחנו 
ם: את לא לבד, זה לא קרה רק לך ואת לא לבד, אנחנו פה בשבילך. אבל גם אתן  מכוון לנפגעות בשני מובני

לא לבד וזה מאוד מאוד מאוד קשה וזה חשוב לי מאוד להגיד את זה. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד וגם  
באמת אנחנו נתקלות בזה בוקר, ערב, צהריים שיש עיתונאיות שגם משתפות פעולה אז יש קושי נורא נורא  

 ל עם העורכים והדחף הזה להגיע לצהוב, והדחף הזה לא לקיים הבטחות.  גדו
 

ואנחנו ראינו מאות נפגעות שעשו והסכימו והשתתפו בכתבות וביקשו לראות את זה לפני זה ורק  
באמת   צריכים  ואנחנו  הופר.  והכל  מותר  פשוט  הכל  כך  נמצא    -  -  -אחר  שזה  אחרי  וחשבון  דין  נותן  מי 

ב אחרונות  ולראות  בידיעות  שלה  המשפחה  כל  את  ולראות  כך  אחר  לחיות  צריכה  והיא  ראשית  כותרת 
סימנים שמזהים וכל מיני דברים שקורים שהפרה בוטה ממש של מה שהובטח. אז אני ממש מבקשת גם,  
לצערי הרב אין חוק שאפשר ללמד בנאדם להיות בנאדם, אין דבר כזה עוד לא המציאו. אבל אפשר כן לתת  

 ת להקל ולהיטיב עם נפגעות ונפגעים בכל ההתמודדות הזו.  כלים כדי באמ
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

אני קודם כל מודה לכל אלה שהגיעו לדיון. אני חושבת שזה דיון חשוב ביותר במיוחד    תודה רבה.
נכנסות לפרטי   וגם הרשתות החברתיות  הפורמלית  גם  ובעידן שבו התקשורת  לאחר שאנחנו חיים בעולם 

טים של החיים שלנו ומשפיעות בצורה גדולה מאוד ולפעמים נוראית על דעת הקהל ועל המודעות של  הפר
מאוד   אמירה  ולהעביר  להגיד  הזה  בדיון  הייתה  גם  העיקרית  שהמטרה  חושבת  אני  הזה.  בנושא  הקהל 

ותבינו  חשובה שמנסה לפנות לגופי התקשורת ולהגיד, תקחו את הכוח שיש לכם בידיים בצורה הכי רצינית  
את ההשלכות של הכוח הזה. תבינו איך זה משפיע על חיי בני אדם ואיך זה יכול להרוס חיים שלמים לא  
רק של הנפגעת עצמה אלא גם הרבה מהאנשים הסובבים אותה והמשפחה הסובבת אותה וכל מי שקשור  

 אליה.  
 

ם של איגוד העיתונאים  הייתי רוצה לראות נציגים של מועצת העיתונאות והייתי רוצה לראות נציגי
 - - -והייתי רוצה לראות נציגים של משרד התקשורת בדיון הזה 

 
 קריאה: 

 
 - - -אני פשוט חברת נשיאות   ?העיתונות הוזמנהמועצת  האם 
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 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

מסכמת אני  עכשיו  מבקשת,  הייתי    ,אני  ואומרת  גופים  מזכירה  כשאני  שלי.  לדברים  להכנס  לא 
אות אותם זה סימן שהזמנו אותם והם לא הגיעו. אני לא אזכיר גופים שלא הוזמנו ואכפיש אותם.  רוצה לר

 אני מאוד שמה לב לדברים האלה.  
 

בידיים   להם  שיש  הכוח  ואת  עצמם  את  לקחת  אמורים  התקשורת  גופי  רק  שלא  חושבת  אני 
ת את עצמם ברצינות ולהבין  ברצינות, אני גם חושבת שהעיתונאים עצמם והעיתונאיות עצמן צריכות לקח

שהם יכולים לפגוע והם יכולים לדרוס בדרך ובשעיטה שלהם קדימה כדי להשיג את הכתבה ואת הסקופ  
 ואת הקדימות שלהם.  

 
אני מאוד מכבדת את אלה שהגיעו והיו מוכנים להקשיב גם לביקורת וגם לאפשרויות של שיתופי  

פלטפורמה מסויימת שאפשר לקחת אותה הלאה ולהתקדם.    הפעולה. ואני מאוד מקווה שהיום יצרנו גם כן 
שאתן   יודעת  שאני  הגדולה  האחריות  את  שלכם  לידיים  לקחת  גם  הסיוע  מרכזי  לאיגוד  פונה  פה  ואני 
לוקחות בדרך כלל, והיו פניות גם לנסות להתקדם בנושא הקוד האתי ואני אהיה מעורבת גם בנושא הזה,  

 עיתונאיות שכן עושות את המלאכה בצורה הנפלאה שהן עושות.  אבל גם בנושא של הכשרות ותמיכה ב
 

כדאי מאוד באמת, גם הייתה הצעה מאוד טובה שאני פונה לאיגוד ומבקשת אולי שתקחו אותה  
בחשבון, כל הנושא של לפתח איזשהו חומר ראשוני לכל נפגעת של איך להתמודד מול התקשורת. לא רק 

לנפגעות עצמן מה כן אפשר ומה לא ומה עלול לפגוע בהן בסופו    להכשיר את הכתבים אלא גם לתת כלים 
 של דבר. כדי שיהיו זהירות, כדי שיידעו איך.  

 
והעורכות   גם מקבלי ההחלטות, העורכים  אני מאוד מקווה שלא רק הכתבים והעיתונאיות אלא 

ן לפאנל הזה או  שנמצאים ומחליטים על המסגור של הסיפור ועל מי מתראיין ומי לא מתראיין ומי מוזמ
 לראיון הזה ומי לא, ישמעו את קריאתנו ואת קריאת הנפגעות עצמן.  

 
הגיע הזמן גם לשמוע, ואני פונה עכשיו לנציגים של לשכת עורכי הדין, בזמנו הייתה תלונה שאני  
ביקשתי לקבל דיווח מה קורה איתה לוועדת המשמעת על אותה עורכת דין. אני מבקשת לדעת מה קורה  

זה יד  עם  תתנו  אל  בכתב,  גם  נפנה  ואנחנו  ההחלטות  ולמקבלי  התקשורת  לאנשי  ופונה  מבקשת  ואני   .
לפרסום בחינם על גבן של הנפגעות ועל גבו של המאבק הצודק ביותר שאנחנו מנהלות בתקופה הזאת. אל  

ו בחינם.  פרסום  זמן  ולקבל  להתראיין  נשים,  של  מכאבן  הון  לעשות  שרוצות  דין  לעורכות  יד  כולם  תתנו 
 מכירים את המקרים.  

 
אני רוצה לפנות ואולי להעלות ואני אנסה גם אחר כך לדבר עם מועצת העיתונאות וגם עם אולי  
מבחינה   אתית,  מבחינה  גם  בסוגייה  שידון  כנס  להרים  ביחד.  כנס  אולי  להרים  התקשורת,  מגופי  חלק 

גבי לבן, יש גם מוסר בכל העניין הזה  מוסרית. כי לא הכל זה חוקים ולא הכל נהלים ולא הכל זה שחור על  
 ואולי באמת נצליח להרים איזשהו כנס גדול בנושא כדי לגרום להתקדמות.  

 
כמובן, אני אפנה שוב למשרד התקשורת ולשר העומד בראשו או לא עומד, שיעשה או יקח על עצמו  

 את האחריות במקרה הזה, אולי המנכ"ל יוכל לעשות משהו גם כן.  
 

 קריאה: 
 

 כ"ל אולי, השר לא.  המנ
 

 היו"ר עאידה תומא סלימאן:
 

 טוב, אני לא אפטור אף אחד מהאחריות שלו, אני אמשיך לפנות ואנחנו נמשיך לעקוב.  
 

 תודה לכולן, במיוחד תודה לאלה שבאו ושיתפו אותנו בחוויות הקשות שלהן. תודה.  
 

 .12:04הישיבה ננעלה בשעה  
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!!!התלונה של לירון נשלחה מהפקס של משרדי רשת
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