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 פדופילים תחת איסור פרסום  30.  2
 

.  מועד אחרון לערער:  מןגש בזמן.   27/11/2022.  מועד החלטת בימ"ש קמא 30/11/2022מועד חתימה: 
 .  59196-03-13בתיק  65החלטת בימ"ש קמא:  בקשה 

 
 תיק פלילי ב צם צא"פמ שלא לצ  ערעור על החלטה

  27/11/2022מוגש בזאת ערעור על החלטת כבוד השופטת מיכל ברנדט מבית משפט מחוזי מרכז מתאריך  

מד"י נ' אלעד בין נון שלא לצמצם צא"פ על שמות הפדופילים כך שיותר לפרסם את   59196-03-19בתיק 

 מקצועיהם, מקומות עבודתם וגילאים בלי לפרסם את השם של הפדופיל.  

 

 

 : ערעורואלו נימוקי ה

מקצועות העדים, מקומות עבודה  ולפרסם את התיר עיון בתיק  תבקש ל קמא הבית המשפט  .1

החשיבות הציבורית בחשיפת התנהלות לקויה של הפרקליטות והעניין הציבורי  בשל , וגילאים

כמו כן חרושת השמועות מחייבת הפגת העננה על כל     .באזהרת הציבור מפני פדופילים וחרמנים

   מי שמופצת עליו שמועה.  

 

התנועה רשומה  איכות השפיטה בישראל קמה מתוך דאגה לאיכות השפיטה.  התנועה למען  .2

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

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

רדיקלית שהשתלטה על שופטים, פרקליטים, שוטרים ועובדים סוציאליים וגורמת   תהפמיניסטי

 לאפרטהייד מגדרי נגד גברים. 

 

 הפכו לעדים נגד הנאשם.   30פדופילים מתוכם   90בתיק זה יש להצדיע לנאשם על כי חשף  .3

 

  זהו ליקוי מאורות חמור ביותר של הפרקליטות, שיקול דעתה והפררוגטיבה של הפרקליטות .4

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

 
הדבר מזכיר את שיקול הדעת הלקוי בפרשת הבר נוער בו נחשף שדווקא המדריכים המבוגרים   .5

ים מעמדם לקיים יחסי מין עם נערים מתחת לגיל ההסכמה וגם בין  ל בבר נוער נחשפו כמי שמנצ



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

מיליון   3.5ראו מקרה שאול גנון שכיום תובע את הפרקליטה אושרה גז אייזנשטיין על הראייתית.  

  .₪     

 

נגד נערים מהקהילה  הפדופילים עדים  ה 30-90קיימת סכנה להתנהגות רצידיביסטית של  .6

 שוב לחפש גופות נערים צעירים על מנת לבצע בהם זממם.    והססילא , אשר הלהט"בית

 

נודע כי בין הזוכים לפררוגטיבה של איסור הפרסום יש "בכירים" אשר פרסום שמם יהווה רעידת   .7

 .   לפחות את מקצועם ומקומות עבודתן והגילאדמה.  דווקא בשל כך יש לפרסם 

 
יק קמא.   רב לבקשה לפרסם את מקצועות וגילאי העדים בתטעה בית המשפט קמא בכך שסי .8

ן לצמצם את תוצאות הצא"פ אין סיבה שלא לצמצם את הצא"פ ולהתיר לפרסם את  נית כאשר 

בית המשפט קמא הוציא צו גורף, אבל ניתן לצמצם אותו.  בית  לפרסם.    המינימום שאפשר

מות העבודה של העדים תועלת הציבורית מחשיפת מקצועות ומקוהמשפט לא שקל את ה 

ם של  טרח לבקש עמדותיה לאקמא בית המשפט  התנגד לבקשה זו. הפדופילים.  אף אחד מהם לא

המשיבים העדים הפדופילים, וגם בכך טעה בית המשפט.  בית המשפט קמא הגן על הפדופילים  

הפרקליטות סיימה  לפני ששמע מה עמדתם.  לא ידוע אם הפרקליטות הגיבה, אבל  מפני פרסום, 

ש לשיבוש מהלכי משפט או השפעה על עדים את מלאכתה בהרשעת הנאשם ולכן אין חש

שאמורים להעיד.  משהסתיימו העדויות אין מקום להשאיר את הצא"פ הגורף על כנו וניתן היה  

    לצמצם אותו.  

 

 

 30/11/2022   יהונתן קפאח




