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 6425-10-20 תפ"ח      מחוזיבבית משפט 
 בבאר שבע

 
 580709574למען איכות השפיטה בישראל, ע"ר  התנועה המבקשת:  

 כפר סבא 9רח' שלמה המלך   
 03-7621105פקס  054-8119676טל   
 

 נגד
 

 .  מדינת ישראל ע"י רננה לוי1 משיבים:  
 פרקליטות מחוז דרום     
 באר שבע )5(קומה  4קריית הממשלה, רחוב התקווה      
 criminal@justice.gov.il-BSH-DAבמייל:                                         

 
 
 לסבית אלימה –.  פלונית 2  
 
 

 בתיק ופרסום שמה של לסבית אלימהלעיון  *מתוקנתבקשה 

 
 קשהדחית את הרישום במרשם בלי לבדוק שזו לא אותה בתם ס זו בקשה מתוקנת.   :יקרהמזכירה 

   שכבר הוגשה.
 
  

לבטל את איסור הפרסום על שמה של הלסבית האלימה אשר תקפה את חברתה, בית המשפט מתבקש 

יכות צרוזאת בשל עיקרון השוויון (אם כל שמו של גבר אלים מפורסם מיד וללא היסוס אז גם לסביות 

ה יעודד מתלוננות נוספות לצאת זסום ששפרנימוק וכן בשל העיקרון פומביות הדיון, ), וםפרסקבל ל

 ממחילתן ולהתלונן נגד הלסבית האלימה.    

 
 ואלו נימוקי הבקשה:  

 

והפרת תעמרות בעלי שררה באזרחים התנועה למען איכות השפיטה (בהקמה) פועלת לחשיפת ה .1

אמנות בינלאומיות לזכויות אדם עליהם חתומה מדינת ישראל.  בין השאר התנועה מתמקדת 

רדיקלית שהשתלטה על שופטים, פרקליטים, שוטרים ועובדים  תיגור האג'נדה הפמיניסטיבמ

 סוציאליים וגורמת לאפרטהייד מגדרי נגד גברים.  

 

, כולל אישומי לדין לסבית אלימה שנקטה באלימות כלפי בת זוגתה העמדולתנועה נודע כי ה .2

של הלסבית האלימה את שמה ותמונתה פרקליטות מחוז באר שבע לא הפיצה .  אולם לא אונס

השופטים  עושים בכל מקרה בו מיוחסת אלימות לגבר.  אם מדובר בגבר שעומד לדין, כלהם כפי ש

טוענים שיש לחשוף את שמו על מנת להוציא מהמחילות בישראל מהעליון ועד תחתית הערכאות 

 את שאר הקורבנות ולעודד אותן להתלונן.

 
מה וגבר אלים?  לשניהם יש עודף טסטוסטרון, להבדיל מנשים מה ההבדל בין לסבית אלי .3

 סטרייטיות שנחשבות בישראל רכות, ענוגות, שופעות צוף ודבש ושאינן יכולות לפגוע בזבוב.  
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לסביות מטבען הן אלימות הרבה יותר מגברים, וכאשר לסבית מתחממת היא תוקפת יצוין כי  .4

 ..  הן רוויות בטסטוסטרון המפעפע בהןהרבה יותר אלים מגבר באופן , והרבה יותר מהר מגבר

 
 

 
 

מסור את מספר התיק כדי התנועה פנתה לאלון האחראי על פרקליטות מחוז דרום וביקשה ממנו ל .5

של הלסבית האלימה (למען תיזהרנה חברותיה  לבקש עיון בתיק, צילומו למטרות פרסום פומבי

אלון התבקש .  לתת תגובה בכתבאלון התבקש כמו כן,   , וחשיפת שמה של הלסבית.ממנה)

(במיוחד הטענה שגילוי פומבי של התוקפנית במכתב שהופנה אליו  6עד  2להתייחס לסעיפים 

יוביל לחשיפת קורבנות נוספות שתתעודדנה לבוא ולהתלונן), וכן להתייחס לשאלה האם קיים 

 שצורפו.  או מאמרים ראלים?  , לבין גבר אלימה הבדל התייחסות בין לסבית

 
תגובתה של פרקליטות מחוז דרום מצורפת בזאת.  הפרקליטה רננה לוי מסרבת לענות באופן  .6

ענייני ואין לה תשובות קונקרטיות (כרגיל).  כמו כן לא מסרה הפרקליטה את מספר תיק המעצר 

   .    והסרת צא"פ כדי שנבקש בו עיון בתיק

 
כדי  ל את איסור הפרסום על שמה של הלסבית האלימהאשר על כן, בית המשפט מתבקש לבט .7

 .  להזמין את קורבנותיה להתלונן נגדה במשטרה

     

 
 בברכת ואהבת לרעך כמוך,        

        
 
 יהונתן קפאח       
 בשם התנועה למען איכות השפיטה       
 
 
  


