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 ד' ניסן, תשפ"א

 לכבוד:

    מפקד מחוז ירושלים      ראש אגף החקירות במשטרה   ראש עיריית ירושלים  

  דורון תורג'מן ניצב         ניצב יגאל בן שלום   משה ליאון

  

  נכבדי,

 השחתת מודעות עם דמויות נשיםהאיסור על הנדון: היעדר אכיפה של 

תיקים פליליים בגין השחתת תמונות נשים. כולם נסגרו, פרט לאחד מהם  21"בשלוש השנים האחרונות נפתחו 

 שהועבר לפרקליטות".  

 , הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת 21.12.2020 דימיטרי חננבלום, נציג המשטרה רפ"ק                                  

 יבורי עוברת בשתיקה. השחתה של תמונות נשים במרחב הצ

 המשך לאור שבנדון בעניין, אנחנו פונות אליכם קז-והאמנית אלמה מכנס הארגונים החתומים מטה 11בשם 

בכניסה לעיר שאירע ממש לאחרונה מקרה נוסף נוכח  ובפרט, בירושלים נשיות דמויות עם מודעות השחתת אירועי

 ירושלים. התערבותכם ואכיפתכם נדרשת ומכאן פנייתנו.

 : להלן הפרטים

, כשפניהן של ירושליםלבכניסה הושחת צילום של כדורגלניות שהוצב בשלט חוצות  26.2.21ביום  .1

הוצב על ידי העירייה ובחסותה,  נזכיר, ,שלטהכדורגלניות רוססו בצבע שחור, באופן אלים וממוקד. ה

 רצ"ב תמונה המעידה על הדברים. קז.  -של האמנית אלמה מכנס "תעמדי יציב"תערוכה הבמסגרת 

 
 

 אין מדובר בפעם הראשונה, אלא בתופעה חוזרת ברחבי העיר ירושלים. רק בדצמבר האחרוןיובהר, כי  .2

. בעקבות מאבק ציבורי, העירייה מקוםהובאותו  הושחתו שלטי חוצות זהים עם צילומים מאותה תערוכה
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 !יום 01. תלונה שהגישה האמנית למשטרה נסגרה כעבור הדפיסה ותלתה מחדש את השלטים במימונה

 (. 933819/2020" )מספר תיק פלא לא אותרו חשודים בביצוע העבירהלאחר שנמסר לה כי "

מות ביטוי נוסף של אלי, מדובר בנשים של תמונותיהן השחתתעצם ב החמורה הסימבולית למחיקה מעבר .3

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

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

 את ולטמא להחטיא כדי שלה גרפי בייצוג די אשר ע"מפג" כאל נשים אל המתייחסים קיצוניים גורמים של

 התעלמות ם,ציבוריי ממרחבים מהאוכלוסייה מחצית של הממשי לסילוקן הדרך מכאן .הציבורי המרחב

 .ומבהילה קצרה, ההחלטות קבלת וממוקדי שלהן והרצונות מהצרכים

מאמצים.  בה הושקעו כי שניכר מתוכננת מדובר בהשחתה כגון "גרפיטי מאולתר", אלא בפעילותבנוסף אין  .4

אנחנו לטעמנו, מדובר בפעילות שעולה אף לכדי טרור מאורגן נגד נשים. על כן, ונעשו באופן מאורגן. 

עומד לגלות מי אינה מסוגלת הכלים והיכולות העומדים לרשותה, מתקשות להאמין כי המשטרה, על כל 

צגו השלטים הוא מאחורי ההשחתות, כאילו מדובר במשימה בלתי אפשרית, בפרט כאשר האזור שבו הו

 מרושת במצלמות. רחוב ראשי בבירה ה

לצערנו, סגירת התיק בתוך זמן כה קצר והמוטיבציה הנמוכה שלכם לחקור את התופעה מעלה חשש כי  .5

משלטי חוצות אירוע חמור שיש למצות עם  העירייה והמשטרה לא רואות בהשחתה של דמויות נשיות

ולמוטיבציה  בנושא זהמעלה תהיות באשר לשיקולים המופעלים על ידכם . הדבר הדיןהאחראים לו את 

מחדל זה בולט ומטריד מיצוי הדין עמם. תור החשודים במעשים, והיעדר לאישלכם לחקור את הנושא, 

 אכיפה מאידך. רקע ריבוי האירועים מחד והיעדר  עלבמיוחד 

, לחוק העונשין 195עבירה פלילית לפי סעיף  , בין היתר,יודגש, כי השחתת מודעות במרחב הציבורי מהווה .6

 -2019 -לחוק עזר לירושלים )שילוט(, תש"ף 16מהווה הפרה של סעיף שדינה מאסר והטלת קנסות, וכן 

ות המדינה, המשטרה והעיריה, העיריה, לצד המשטרה כגוף החוקר. על רשוישאכיפתן מצויה בסמכות 

מוטלת חובה חוקית לפקח על כך ששלטים ובהם דמויות נשים לא יושחתו. חוקי המדינה והעירייה אינם 

 בגדר המלצה ועל הרשויות לוודא כי החוק במדינת ישראל נאכף, ואל להן להתנער מתפקידן. 

ורגל, לרגל תת במה לשחקניות כדבמטרה לנתלו לראשונה  נבקש להזכיר כי הצילומים שהושחתולסיום,  .7

למעשי האלימות.  יעדאלימות נגד נשים. באופן אירוני, התערוכה היתה בעצמה יום המאבק הבינלאומי ב

השחתה של פרסום שיש בו נשים מהווה פגיעה קשה בנשים ומעבירה מסר בלתי נסבל כי לנשים אין זכות 

קיום במרחב הציבורי. העובדה שפעולות ההשחתה חוזרות על עצמן, לא נאכפות בתירוצים שונים, 

ל והעבריינים פטורים מאחריות ללא שום סנקציה, מהווה כשל מערכתי, ביצועי, חינוכי וחברתי ש

 הרשויות כולן ובפרט של העיריה ומשטרת ישראל. 

מרחב לפיכך, אנחנו דורשות כי המשטרה והעירייה יחקרו ברצינות את אירועי ההשחתה שאירעו ב .8

 בכלל, ובפרט את אירוע ההשחתה האחרון, וימלאו אחר חובתן. הציבורי

 

 להתייחסותכם בהקדם נודה,

 ברכה,ב

  

 , עו"דרויטל חובל                           , עו"דדנה מיטב               
 קידום מדיניות וחקיקה מנהלת                         מנכ"לית שדולת הנשים בישראל                
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 החתומים על פנייה זו:והגורמים בשם רשימת הארגונים 

  פורום נשים דתיות – קולך .1

 ולן כ .2

 אגודה לזכויות האזרחה .3

 רכז רקמן מ .4

 לחופש דת ושוויון - דו"שח .5

 לדת ומדינה  הרפורמי מרכזה .6

 עמתנ .7

 שות הכותל נ .8

 עצמאות כלכלית לנפגעות אלימות -וח נשית ר .9

 לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית יגוד מרכזי הסיוע א .10

 שדולת הנשים בישראל .11

 קז  -אלמה מכנס .12

 

 

 : העתקים

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

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

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

 


