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 ט' ניסן, תשפ"א

 לכבוד:

    מפקד מחוז ירושלים      ראש אגף החקירות במשטרה   ראש עיריית ירושלים  

  דורון תורג'מן ניצב         יגאל בן שלוםניצב    משה ליאון

  

  נכבדי,

 דרישה לפתוח בחקירה פלילית -עם דמויות נשים צילומיםהשחתת הנדון: 

 17.3.21סימוכין: מכתבנו מיום 

שאירעו לאחרונה  שני אירועי השחתה נוספיםבגין פלילית ן, נבקשכם לפתוח בחקירה בהמשך לפנייתנו שבסימוכי

 בירושלים.

 : הפרטיםלהלן 

"מנגנים את תערוכת צילומים  , באזור תחנות הרכבת הקלה,הוצגה ברחבי העיר ירושלים 22.2.21 -היום ב .1

המסייעת  , תל אביבשל הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה" Soul"מפתח במסגרת תוכנית של הטראומה", 

הצלם אייל . התערוכה כללה צילומים של עם הלם קרב באמצעות לימודי מוסיקה ככלי שיקומי ות/למתמודדים

הקרב מיחידות צה"ל השונות מנגנים את הכאב ואת הטראומה ולצדם מיטב והלומות הלומי שתיעד הירש 

 ישראל.  ואומניות אומני

דמויות של נשים, בין היתר שני צילומים מתוך התערוכה שכוללים הושחתו , 4.3.21זמן קצר, ביום כעבור אלא ש .2

 רצ"ב תמונות המתעדות את ההשחתה. ביניהן הזמרת אחינועם ניני. 

 

                                                                                                                                        דדדדדדדדדדדדדדד 
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יצוין, כי צילום של אישה נוספת המשתתפת בתוכנית, המתופפת עפרה יצחקי, הוצב בכוונה על ידי העירייה,  .3

שעות ביממה. יש להניח כי הודות  24מחשש להשחתה, בתחנת הרכבת הסמוכה לבניין העירייה ואשר מאובטחת 

 לכך, צילום זה לא הושחת. 

עיריית בסמוך לכך, לפני כשבועיים, נתלו צילומים נוספים של התערוכה על גבי לוחות השילוט הגדולים של  .4

הידוע כמועד לפורענות אשר צילומי נשים בו מושחתים חדשות לבקרים. בשבוע אזור  – כניסה לעירבירושלים 

הצילומים, וכן הושחתו פניה של , הושחתו שוב פניה של אחינועם ניני מ(16.3.21)ככל הנראה ביום ה  שעבר

 המתופפת יצחקי. רצ"ב תמונות המעידות על המעשים. 

      

 

)להלן:  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 452עולים לכדי עבירה פלילית לפי סעיף לא יכול להיות ספק שמעשים אלה  .5

לחוק, המחייבים פתיחה של חקירה פלילית מצד המשטרה. בנוסף, מעשי השחתה  196 -ו 195החוק( ו/או סעיף 

ה, העירימצויה בסמכות  ושאכיפת -2019 -לירושלים )שילוט(, תש"ףלחוק עזר  16אלה מהווים הפרה של סעיף 

נזכיר כי אזור הכניסה לעיר )שדרות הרצל( מרושת במצלמות ואנחנו סמוכות לצד המשטרה כגוף החוקר. 

לפיכך, ובטוחות כי המשטרה יכולה לאתר את החשודים ולהביא למיצוי הדין עם האחראים למעשים הפליליים. 

במכתב זה תלונה  נבקשכם לראותו הרינו דורשות ממשטרת ישראל ומעיריית ירושלים לפתוח בחקירה

 רשמית. 

ביטוי נוסף של , מדובר בנשים של תמונותיהן השחתתעצם ב החמורה הסימבולית למחיקה מעברנדגיש כי  .6

ין עם העבריינים העומדים מאחוריו. דחיפות וחשיבות ולמיצוי הד מות כלפי נשים, שיש לפעול לאכיפה נגדואלי

 פעולותיהם את ולאשש לחזק כדי ישבאי האכיפה  בתופעה חוזרת ונשנית. , כאמור,מדובריתרה לכך, ביודענו כי 

 מחצית של הממשי לסילוקן הדרך מכאן .ע"מפג" כאל נשים אל המתייחסים קיצוניים גורמים של

 קצרה, ההחלטות קבלת וממוקדי שלהן והרצונות מהצרכים התעלמות ם,ציבוריי ממרחבים מהאוכלוסייה

 .ומבהילה

 נוכח חשיבות הדברים, נבקשכם להשיב למכתבנו בהקדם האפשרי.  .7

 

 בברכה,

 

 , עו"דחובל רויטל          , עו"דדנה מיטב                           מיכל ארד אברמוב               קוסטין קנליס אוליאר    
 קידום מדיניות מנהלת                     מנכ"ליתמנהלת פיתוח ארגוני                                              מנהל             

 שדולת הנשים                                            הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב       

 



  

 03-6123991פקס:  03-6123990אביב יפו טל': תל  26סעדיה גאון 
www.iwn.org.il  :דוא"לhadara@iwn.org.il 

 : העתקים

  , המשנה ליועץ המשפטי לעירייה לעניינים פליליים וראש התביעה העירונית עו"ד חיים נרגסי

 עו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פליליים

 עו"ד קרן דהרי, ממונה על הדרת נשים במרחב הציבורי במשרד המשפטים

 גב' לורה ורטון, חברת מועצת העיר ירושלים

 

 


