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 לכבוד 

  ח"כ גדעון סער, שר המשפטים

  משרד המשפטים 

   ירושלים

  .נ.,א

  מינויו של עו"ד עמית איסמן לפרקליט המדינה הנדון: 

  

  בעניין שבנדון, כלהלן:אליך לפנות בזאת אנו, ארגוני הנשים החתומים מטה, מתכבדות 

, אישרה ממשלת ישראל את המלצתך למנות את עו"ד  27.6.2021האחרון,  כפי הידוע לך היטב, ביום ראשון   .1

 עמית איסמן לתפקיד פרקליט המדינה. 

מינית בפרט ולציבור הישראלי בכלל  תקיפה  אין זאת אלא שמינוי זה מעביר מסר קשה לנפגעות ולנפגעי   .2

רבה  מעורר  ו של  דאגה  בעברו  התבטאויות  עו"ד  שכן  של  שורה  היטב,  לך  ידוע  שגם  כפי  בוטות  איסמן, 

 . כלפי קולגות ועובדות אשר היו כפופות למרותו המקצועיתומטרידות 

חשוב לשים לב כי התנצלותו זאת    , הגם שעו"ד איסמן בחר בשעתו להתנצל על גבי העיתון על אמירותיו .3

פומבית ו  היתה  בפני הנשים אלבלבד  ועוד,  יהן הופנו דבריו המטרידיםלא כללה התנצלות אישית  זאת   .

. עד אותו  הפכה ממשיתשל עו"ד איסמן  מינויו לפרקליט המדינה  אפשרות  רק כאשר  ההתנצלות פורסמה  

 הרגע לא מצא לנכון עו"ד איסמן להתנצל.  

די. ידי שירות המדינה.    אך בכך לא  על  נבדקו  על שתי אמירות שלו אשר  עו"ד איסמן בחר להתנצל רק 

התעלם מהתבטאויות נוספות שיוחסו לו בכלי התקשורת, בוטות ולא ראויות גם כן, ואשר  תו זו  בהתנצלו 

 מעידות על שיטתיות ולא על מעידה חד פעמית.  

אמירותיו המטרידות של עו"ד איסמן לא פגעו רק בנשים אליהן הופנו ו/או בשאר הקולגות    -חשוב לזכור ו .4

לו הכפופים  והעובדים  העובדות  ושאר  הרב  ביטאו  הן  .  שלו  השנים  ואכן    עולם.השקפת  לצערנו  בשלוש 

בתחתית שיעור   חיפה  פרקליטות מחוז  ניצבה  חיפה,  כפרקליט מחוז  איסמן  עו"ד  שימש  בהן  האחרונות 

הגשת כתבי אישום במקרים של עבירות מין מתוך כלל כתבי האישום שהוגשו, וזאת ביחס למחוזות אחרים  

 בפרקליטות.  

  להגיש תלונההסיוע לנפגעות תקיפה מינית בוחרות  אל מרכזי  מהפונות והפונים    10%- פחות מבזמנים בהם   .5

תפקידו הראשון של ראש מערכת התביעה    -אישום  כתב  מתיקי האינוס נגנזים ללא    92%, וממילא  במשטרה

מערכת  נפגעות ונפגעי אלימות מינית, בפרקליטות ובאת אמונן של הוא לשקם את אמון הציבור, ובכלל זה 

מה אמורה לחשוב לעצמה  שכן לא ברור  לצערנו הרב, מינויו של עו"ד איסמן  עושה בדיוק את ההפך  המשפט.  

האם באמת ובתמים יכול    .להגיש על כך תלונה במשטרהושוקלת כעת  מי שהוטרדה מינית במקום העבודה  

ב אישום נגד מי שהטריד  האם קיים בכלל סיכוי שיוגש כת  ?שעומד בראשהלהיות לה אמון במערכת שזה מי  

אישית  מה אמור להרתיע עובד מדינה או כל עובד אחר במשק המטריד קולגות שלהם? איזו דוגמא אותה? 

 כלל המטרידים כאשר הם נושאים עיניהם מעלה אל ראש מערכת התביעה? מקבלים 

 .  בצורה ענייניתיבחן    םהתיק שלהכי  או איש שיכולים להיות בטוחים  מצער מאוד אך כנראה שאין אישה  



  
  
 
בראשותך  שומה על משרד המשפטים  ,  משאלו הם פני הדברים ומאחר ודבר המינוי הינו בגדר מעשה עשוי .6

נקיטת  על מנת לנסות לשקם את אמון ציבור הנפגעות והנפגעים, בין היתר, באמצעות  באופן מיידי  לפעול  

 הצעדים הבאים:

 שתבדוק את הסיבות לסגירה הסיטונאית    הקמת ועדה ייעודית של גורמים מומחים בתחום
ולדחי  מין  עבירות  תיקי  מיןישל  עבירות  תיקי  סגירת  על  עררים  של  הגורפת    99%-95%(  ה 

 .  בממוצע מדי שנה)

   משרדי וביתר  המשפטים,  במשרד  הארגוני  העבודה  אקלים  על  ועדכני  חדש  סקר  עריכת 
 הממשלה.  

   אמות מידה לפיהם לתפקידי מפתח במערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק, לא יוכלו  קביעת
 להציג מועמדות מי שנפל רבב בהתנהגותם.  

ישראל למנות את עו"ד עמית אייסמן לפרקליט המדינה מהווה שבר גדול באמון המועט   לתהחלטת ממש .7

בצורה   ומכאן שעל משרד המשפטים לפעול  ונפגעי תקיפה מינית במערכת המשפט  נפגעות  גם כך של 

להשגת אמון זה ולמיגור תופעות של אלימות מינית, הן בתוך משרד המשפטים והן ומיידית  אקטיבית  

 הישראלית.  בכלל החברה  

  
  בברכה,

  

  


