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מפכ״ל המשטרה

היועצת המשפטית למשטרה

הנדון :אלימות והתנכלות קשה כלפי נשים במעיינות באזור ירושלים
 .1אנו פונות אליכם בעקבות שורה של התנכלויות קשות כלפי נשים המבקשות ליהנות מהטבע
באזור ירושלים .נשים המגיעות למעיינות באזור ,ובפרט לעין איתמר וליפתא ,נתקלות
באלימות ובהתנכלות קשה מצד גורמים קיצוניים ועברייניים אשר "ניכסו" לעצמם את
המעיינות בכוח הזרוע ומבקשים להדיר מהם נשים כליל.
 .2כך הצטברו עדויות מנשים שרכושן הושחת ונזרק למים על ידי גברים שהגיעו למעיינות,
עדויות לגבי זריקת אבנים על נשים ,קללות ,איומים ,הטרדות מיניות והתערטלות מכוונת
ומשפילה בפני נשים ,גברים הנלווים אליהן וילדים .חלק מהתנהגויות אלה אף עולות כדי
עבירות של מעשה מגונה בפומבי ובפני קטין לפי סעיף  349לחוק העונשין ,תשל"ז1977-
(ראו מקצת מהעדויות בפוסט שפרסמה שקד שילה ,ובכתבות שפורסמו בנושא באתר ויינט,
בעיתון הארץ ,בחדשות  10ובכלי תקשורת רבים נוספים).
 .3הגורמים העבריינים המשליטים טרור נגד נשים במעיינות ,אשר חלקם מוכרים היטב
למשטרה ,אף משמיעים איומים מפורשים כלפי נשים העומדות על זכותן ,כפי שפורסם
כאן ,כאשר חלק מהאיומים הושמעו בפני שוטרים בתחנת המשטרה עצמה(!) .יצוין כי אחד
ממנהיגי ההתנכלויות במעיין עין איתמר ,שרון קלימי ,הוא עבריין מין מורשע שריצה
תקופת מאסר לאחר שתקף מינית ילדה בת .12
 .4הדרת נשים מהמרחב הציבורי והשפלתן הן פעולות אסורות ,המנוגדות לחוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו ,עומדות בניגוד גמור לעיקרון השוויון וכן מהוות הפרה של חוק איסור
הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים ,תשס"א.2000-
זוהי התייחסות סקסיסטית אל נשים כאל "מפגע צניעות" פוטנציאלי ,כביכול עצם
הנוכחות במרחב משותף עמן ,מטמאת ומסכנת .תופעה זו ,על שלל נגזרותיה ,מהווה איום
של ממש על ההישגים המשמעותיים בתחום זכויות הנשים והשוויון המגדרי בישראל ואין
להסכין עמה או לאפשר אותה במרחב הציבורי.
 .5חוסר המעש מצד המשטרה ,שתפקידה לשמור על הביטחון במרחב הציבורי ועל גישה
חופשית למשאבי הטבע ,הינו בלתי מתקבל על הדעת .לא ייתכן כי נשים המבקשות להיות
במרחב הציבורי ,לא תוכלנה לעשות כן בשל אלימות ואיומים ,וכי חופש התנועה שלהן
יוגבל ללא כל הגנה וסעד מצד רשויות החוק.
 .6אנו ,הארגונים החתומים מטה ,דורשים כי משטרת ישראל תפעל ללא דיחוי להפסיק את
ההשתלטות והטרור המופעל נגד נשים ,לרבות הרחקתם המיידית של הגברים האלימים

מהמעיינות ואכיפת החוק ,תוך הבטחת גישה חופשית ובטוחה של כלל האזרחיות
והאזרחים למשאבי הטבע בכל עת.
 .7לתשובתכם בתוך  7ימים ,נודה.
בברכה,
שדולת הנשים בישראל
הקליניקה לנשים וכלכלה ,המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה
העברית בירושלים
שתי"ל – הקרן החדשה לישראל
חדו"ש – לחופש דת ולשוויון
האגודה לזכויות האזרח
איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי
ויצ"ו – הסתדרות נשים ציוניות
רוח נשית – עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות
אחותי – למען נשים בישראל
קואליציית שותפות
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המשפטים.
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