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 בעניין:   
 

 פלוני  : המערער
 

 נגד 
 

 פלונית  ה:  בהמשי
 

 סרבנית הגטוהסרת צאפ על שם  בקשה לעיון בתיק

 חולה אקס טריטוריאלית של איסור פרסום השמותוצמצום ת

פלונית ועל שמו של פלוני,  בטל את איסור הפרסום על שמה של ל,  התיר עיון בתיקבית המשפט מתבקש ל 

  ת מחוץ יאלית של ההוראה לא לפרסם את שם המערער והמערערלצמצם תחולתו הטריטור ן  ולחילופי

  ,תמונתהו ל סרבנית הגטיובהר כי לא קיימת מניעה לפרסם את שמה שמדינת ישראל, כך ש לתחומי 

קום"   טדו י תקשורת זרים כגון "עדנה קרנבלצלערובשמו המלא ותמונתו  הגט  בולראיין את מסור

 הפועלים מקליפורניה.   

 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. 

מגפת מדינה.  הארגונים הפמיניסטים מכחישים קיומה  את הבעלים שלהם זו של נשים נות חטס .2

בקרב ים ונאלית ע"י מניעת קשר עם הילד נות אמוצי ט ח, וססחטנות כתובה ורכוששל תופעת 

 בישראל.   הנשים המתגרשות

ואף לזרוק   , לא היה כל היסוס לפרסם את שמו טסרבן ג מגדר הפוכות אילו גבר היה בנסיבות  .3

 .   אותו לצינוק

ממנו כתובה, מן  סחוט לה עם גבר ולרהנאשמת מסוכנת לגברים. אם בעתיד תרצה לקשור גו .4

 ל נתבעת זו ועל אישיותה כדי להחליט על גורלו.   עהראוי שהגבר יוכל להגיע למידע 

 רון פומביות הדיון, ובעיקרון השוויון בפני החוק. ה פגיעה בעיקוו מהסרבנית הגט  ום שם ס אי פר .5

, אשר לא תהסס להעליל שוב פעם על  סרבנית הגטקיימת סכנה להתנהגות רצידיביסטית של  .6

     , אם היא יודעת שמעשיה נשארים בעלטה והרחק מהעין הציבורית.  חדשים בחייה גברים



את שמה   כדי שניתן יהיה לפרסם סרבנית הגטמבוקש לעיין בתיק וספציפית לחשוף את שמה של   .7

.  יובהר כי הח"מ בעל תעודת  בקליפורניה  ואת החומרים ברשתות החברתיות ובכתבות עיתונאיות

 עיתונאי מטעם איגוד העיתונאים האמריקאי. 

לחילופין, יש להבהיר כי תחולת איסור הפרסום תקפה טריטוריאלית רק בישראל, ואין היא   .8

כאשר הפרסום מותר כשהוא מבוצע על אדמת   ט, בפרטריטוריאלית מחוץ לישראל-קס א ותתקפ

והוא תואם את התיקון הראשון לחוקה   ,בשרת הוסטינג קליפורניקליפורניה באתר קליפורני ו 

 .   האמריקאית

היפך, כל תיקי  אין שום איסור על פרסום שמות בעלי דין בתיקי משפחה.  לה"ב ר באכמו כן  .9

 ים.  בשם מלא, לרבות שמות הילד המשפחה מתפרסמים 

יע לישראל תיק חטיפת ילדים על פי אמנת ההאג, פסק הדין האמריקאי מפורסם  ג לראייה כאשר מ .10

 מונות.   לרבות ת בשמות מלאים לרבות שמות הילדים, גם במאגרים המשפטיים וגם בעיתונות,

גט יהיה זהה לטיפול בסרבני  הרה חד משמעית שהטיפול בסרבניות צאת בהצמצופה מהנשיאה ל .11

 גט.  

סרבנית הגט סוחטת את הבעל ודורשת ממנו כתובה.  יובהר   םהעיון בתיק מבוקש כדי לברר הא .12

ופעת סחטנות  שבעולם המודרני אין כל מקום לכתובה, שכן נשים לא נותנות לגברים כתובה, וכל ת

חרות בגופן מרצון  ים סושנה שפחות מין שבו הכתובה היא מעמד מביש ביותר שדומה לשוק 

         .  של מאות אלפי שקלים " תמורת "כתובה
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