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 8451/18בגץ       ון  בבית משפט עלי 
 31/3/2022       בירושלים  

 
 

 התנועה למען איכות השפיטה בישראל  המבקשת להצטרף לעתירה: 
 

אשה לאשה מרכז   -. האקדח  על  שולחן המטבח 1 העותרים:
 סטי חי פמיני

 מעכי משפטניות למען לצדק חברתי  -. איתך2 
 . האגודה לזכויות האזרח בישראל 3 
 . שדולת הנשים בישראל 4 
 קידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל  -. כולן 5 
 . פרופיל חדש6 
 . רופאים לזכויות אדם7 
 . ארגון משפחות נרצחים ונרצחות 8 
 נשים ערביות במרכז -. נע"ם9 
 . נשים נגד אלימות 10 
 

 ד   ג  נ 
 

 . השר לביטחון פנים 1 המשיבים: 
 . משרד הבריאות 2 
 . משרד הרווחה 3 
 

 בקשה למתן פסק דין 

 

ת כל  ולאלתר שישקף א   ד י בעתירה זו מי בית המשפט הנכבד מתבקש לתת פסק דין  

ויתכתב עם    יבורי ם הנגישות של כלי נשק במרחב הצ לצמצו השינויים שנכפו על המשיבים  

ישראל:  רציחות ללא הבחנה של אזרחים ישראלים על  המתרחש בימים אלה ברחובות  

   ית.  דאעש   -איסלמית אולוגיה  ד י רקע א 

 

 : ואלו הנימוקים 

 

ם  אין כמו התקופה הזו בה היינו עדים לשלושה פיגועים חבלניים איסלמיסטי    .1

ב הציבורי היו בידי גברים  ח ר הרג קורבנות נוספים רק בגלל שבמ   אשר בהם נמנע 

     ים.   כלי נשק לחיסול המחבל 

 

מה בית המשפט העליון חושב על פעילות  זה הזמן להראות לציבור בפסק דין   .2

בתאונה שזה ימנע    שדולות הנשים לצמצום ההחזקה בכלי נשק במרחב הציבורי, 

כדי שהציבור יוכל לשבח ולהלל את שדולות הנשים על פעילותן    , רצח נשים )חחח( 

 )חחח(.  . ... המבורכת" למען הציבור בישראל " 

 

כידוע שדולות הנשים סבורות כי הסכנה הנשקפת לבנות ישראל החסודות   .3

יאות מוכיחה  רים יהודיים שרק רוצים לרצוח אותם, והנה המצ ענוגות היא מגב וה 
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לכן זה הזמן לתת פסק דין ולהראות לציבור מה בית המשפט העליון     שהן טועות. 

 שהועלו בעתירה זו.    " המשקל   כבדות גיות  סו " ה חושב על  

 
בכתבה המתארת את    עדנה קרנבל" " שופטי ההרכב מוזמן לעיין באתר  כבוד   .4

   .   , ולהתמוגג מנחת עתירה דנן שתלשלות ההליכים ב ה 

          

  
     31/3/2022ה  פאח, קליפורני ק   ן ת יהונ  


