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 בעניין:   
 

 מדינת ישראל    התובע: 
 

 נגד 
 

 .  אלעד בן נון 1 :  יםבהמשי
 עו"ד ענת יערי; עו"ד לילך מאיר וולף  ע"י        

 
 פדופילים תחת איסור פרסום  30.  2

 
 עדים והסרת צאפ על שם ה בקשה לעיון בתיק

בטל את  להתיר עיון בתיק לרבות כתב האישום וכל הפרוטוקולים ללא צינזור וכן בית המשפט מתבקש ל 

הלות לקויה של הפרקליטות  החשיבות הציבורית בחשיפת התנבשל  עדים של ה םאיסור הפרסום על שמ

 מקהילת הלהט"ב.   חרמניםו דופיליםין הציבורי באזהרת הציבור מפני פיוהענ 

  

 ואלו נימוקי הבקשה: 

התנועה רשומה  התנועה למען איכות השפיטה בישראל קמה מתוך דאגה לאיכות השפיטה.   .1

התנועה פועלת לחשיפת התעמרות בעלי שררה באזרחים והפרת אמנות בינלאומיות  כעמותה.   

לזכויות אדם עליהם חתומה מדינת ישראל.  בין השאר התנועה מתמקדת במיגור האג'נדה  

ה על שופטים, פרקליטים, שוטרים ועובדים סוציאליים וגורמת  רדיקלית שהשתלט תהפמיניסטי

 לאפרטהייד מגדרי נגד גברים. 

 

 הפכו לעדים נגד הנאשם.   30פדופילים מתוכם   90בתיק זה יש להצדיע לנאשם על כי חשף  .2

 

של הפרקליטות   זהו ליקוי מאורות חמור ביותר של הפרקליטות, שיקול דעתה והפררוגטיבה  .3

 לפדופילים פרס תמורת עדותם. לתת   לנהל מסע חורמה מגד צייד הפדופילים או  לבחור מה עדיף:

 
ר את שיקול הדעת הלקוי בפרשת הבר נוער בו נחשף שדווקא המדריכים המבוגרים  יהדבר מזכ .4

גיל ההסכמה וגם בין  למתחת  םיסי מין עם נערים מעמדם לקיים יחל בבר נוער נחשפו כמי שמנצ

שאף אחד מהם לא סיפק את הסחורה  למרות   –ין קיבלו חסינות מהעמדה לד וכולם  – 18ל  16

מיליון   3.5על גז אייזנשטיין   הושרפרקליטה א ראו מקרה שאול גנון שכיום תובע את ה הראייתית.  

₪.       

 

נערים מהקהילה  נגד  הפדופילים עדים  ה 30-90קיימת סכנה להתנהגות רצידיביסטית של  .5

 ש גופות נערים צעירים על מנת לבצע בהם זממם.  פשוב לח  והססי, אשר לא תהלהט"בי

 

נודע כי בין הזוכים לפררוגטיבה של איסור הפרסום יש "בכירים" אשר פרסום שמם יהווה רעידת   .6

 עידת אדמה.   לפרסם את שמם ולחולל ראדמה.  דווקא בשל כך יש 



 

ואת   םאת שמ  כדי שניתן יהיה לפרסם - ות העדים  מבוקש לעיין בתיק וספציפית לחשוף את שמ .7

החומרים ברשתות החברתיות ובכתבות עיתונאיות.  יובהר כי הח"מ בעל תעודת עיתונאי מטעם  

 איגוד העיתונאים האמריקאי. 

 

 31/7/2021   הונתן קפאחי


