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 בשוויץ בקשה להסרת עיכוב יציאה לנסיעה למתן עדות באו"ם

 בקשה דחופה

 

לצורך  5/11/2019עד  1/11/2019בית המשפט הנכבד מתבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ לתאריכים 

גיש הלזכויות סוציאליות וכלכליות אשר דנה בדו"ח שנסיעתה של המבקשת למתן עדות בפני וועדת האו"ם 

ת זכויות האזרח הבינלאומיות על פי אמנות האו"ם במדינת ישראל.  יפמשרד המשפטים בנושא יישום ואכ

אשר מתעלל באזרחים, טים לרבות כבוד השופט אברהם הימן, מטרת הנסיעה היא מתן עדות נגד גורמים שופ

 ת, זורק אנשים לכלא על לא עוול בכפם, ומבצע פשעים נגד האנושות.  וומיעל זכויות האדם הבינלא ףומצפצ

 :  ואלו נימוקי הבקשה

המבקשת היא עיתונאית אשר סקרה נושאי רווחה ומשפט טרם מעצרה והעבירה ביקורת על   .1

 שופטים ועובדים סוציאליים המתעללים באזרחים.

חודשים( הייתה המבקשת  3נתיים ו )מעצר שנמשך ש 27.2.2017טרם מעצרה של המבקשת בתאריך  .2

ד מוכרים, ואשר הגישו לאו"ם דו"חות על NGOפעילה בארגונים חברתיים אשר רשומים באו"ם כ 

, ושיטתית סיסטמתיתהפרת זכויות האדם בישראל. המבקשת אספה וליקטה ראיות להפרת זכויות 

, חוטפות אותם ומרוויחות מהוריהם ילדיםעל ידי שופטים ערלי לב, ועובדות סוציאליות החומסות 

 על הילדים כסף.  

האו"ם לזכויות סוציאליות וכלכליות, ולאחר שמיעת נציגי  ועדתהתכנסה  2011בחודש נובמבר  .3

מדינת ישראל ונציגי הארגונים החברתיים הוציאה הוועדה דו"ח חמור שבמרכזו דרישות חסרות 

 או"ם.  צעים ליישר קוו עם אמנת התקדים ממדינת ישראל לנקוט אמ

 וההמלצותשנים מתכנסת אותה וועדה שוב בז'נבה על מנת לדון ביישום הדרישות  8כעת לאחר  .4

, אחרי שנמצאו הפרות חמורות בעיקר בתחום המשפחה, הרווחה, והתאבדויות הורים 2011משנת 

על רקע פגיעות שפוגעים בהם שופטי משפחה ועובדים סוציאליים. כל זאת על רקע מקרים 

 שהוצגו.   קונקרטיים

 2.10-2019-3.10.2019וועדה מתכנסת לדון במספר מדינות בתחילת חודש אוקטובר כאשר הימים ה .5

הוקדשו לעימות בין נציגי משרד המשפטים הישראלי עם מידע שהוועדה אספה מארגוני מחאה 

 וולונטריים למען הציבור.  
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שלח משרד המשפטים  2014ב  העוסקת בזכויות פוליטיות ואזרחית לוועדהבכנסים דומים, למשל  .6

המנכ"לית אמי פלמור, על מנת לשקר לאו"ם שמערכת המשפט  בראשותהישראלי משלחת בכירים 

לשבחים, מיישמת אמנות בינלאומיות ושהאזרחים בישראל מאוד מעריכים את  ראויהבישראל 

 החונטה המשפטית ושופטיה.

לשמיעת טענות מהציבור הישראלי,   PRE-SESSIONקיימה הוועדה כינוס הכנה  2019מרץ  בחודש .7

ובאותו מעמד נמסרו לחברי הוועדה מסמכים וראיות על תיק זה ממש, על התעללות השופט במחוז 

במשך  (2019)במרץ תל אביב במבקשת )בפרט אברהם הימן( במבקשת, אשר עדיין הייתה כלואה 

 חודשיים.  

וע כי מדינת ישראל כולאת עיתונאים הזדעזעו לשמ 2019חברי הוועדה המצומצמת שהתכנסה במרץ  .8

ואף עורכי דין על מנת להשתיק את הביקורת הציבורית על השופטים בישראל. חברי הוועדה 

 אברהם הימן ו לשמוע כי התיק מתנהל בדלתיים סגורות, ללא ראיות אמיתיות ושהשופטעהזדעז

להכשיר מעשי נבלה  מהסס ו, כותב שקרים על גבי שקרים, ואינ"ממציא הלכותשופט המעצרים "

 .  וף על האזרחים המסכנים הנופלים בציפורניושל ממש באמצעות טקטיקה של שיימינג וטינ

ן רב בהתייצבותה י, הביעו חברי הוועדה עניעל ידי ביהמ"ש העליון מששוחררה המבקשת מהכלא .9

חברי הוועדה בצינורות  יבז'נבה לצורך מתן עדות, והגשת תלונות אשר יטופלו ע"של המבקשת 

 הדיפלומטיים.  

עניין במעצר פוליטי  הםשיש למהוועדה ם מיתרם למבקשת על ידי גורי )הלוך ושוב( כרטיס טיסה .10

 .ועורכי דין של עיתונאים

נים חברי הוועדה לשמוע עדות ממקור ראשון מפיה של המבקשת על יבראש ובראשונה מעוני .11

ההלכות ההרסניות ששופטי ישראל רחי ישראל, על התעמרות החונטה השיפוטית בישראל באז

וחה וממציאים כדי להתעלל באזרחים, על שופטי נוער שאינם רגועים עד שכל המיטות במוסדות הר

, או על שופטי מעצרים כמו 99%מתמלאות בילדים חטופים מהוריהם התפוסה שאינה יורדת מ 

.  ניתן גם 99.9% -השב"ס נופלת מסה של מיטות שלא נח בלילה אם התפו ,השופט אברהם הימן

שעות  24העובדת ללא לאות  ,לציין את מתפרת התיקים של פרקליטות המדינה בראשות שי ניצן

 ביממה לתפור תיקים לאזרחי המדינה.  

אשר ללא כל  ,הימןאברהם ספציפית מתכוונת המבקשת להעיד ולמסור תלונה על כבוד השופט  .12

חודשים בגלל התבטאויות, וגם לאחר ששוחרה המבקשת  3 -וסיבה עצר עיתונאית למשך שנתיים 

הוא לא נרגע ומחפש להציק ולהתעמר בה.  מדובר בשופט שחושב שנאשם צריך להגיע למשפטו ללא 

צעותם רוצים להרשיע אותו ולהשליכו לכלא.  מחומרי חקירה ומבלי שיש לו נגישות לחומרים שבא

ראיות כדי לספק לעצמו  אה שיותר אזרחים ללמדובר בשופט שחושב שאפשר ורצוי לעצור כמ

ס פרנסה.  השופט משמש מופת למערכת שגובה את ליטרת הדם מאזרחיה, כדי לספק פרנסה "ולשב

 לעצמה ולעובדי הציבור המשרתים אותה.  

המבקשת סבורה שחשוב להשמיע בפני המומחים בוועדה באו"ם את העובדות היבשות על השיטות  .13

וכנות ריגול בבתיהם של עיתונאים, על שיטות השיימינג של שופט ישראלי הישראליות להטמנת ת

 כמו אברהם הימן.  
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 לנוחיות בית המשפט, להלן פרטים על האירוע:   .14

 מידע על הכנס נמצא בקישור זה:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionI

D=1311&Lang=en 

מידע על הדו"ח שהוגש לאו"ם הסוקר את התעללות השופטים ועובדי הרווחה באזרחי ישראל מצוי 

 בקישור זה:  

chr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INhttps://tbinternet.oh

T%2fCESCR%2fICO%2fISR%2f33565&Lang=en 

 מידע על האמנה הספציפית בה מדובר מצוי בקישור זה:  

professionalinterest/pages/cescr.aspxhttps://www.ohchr.org/en/ 

 מידע כללי על הוועדה מצוי בקישור זה:

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx 

אשר מכירים את המקרה, יצוין שבין חברי הוועדה  מידע על רשימת חברי הוועדה מצוי בקישור זה. 

ואת הפרשה נמצא גם דר' מוחמד עבדול מונעים, נציג מצרים, אשר נחרד לשמוע כי בני ארצו אשר 

, ומכים בבני ישראל את נטשו את מצריים והיגרו לישראל, עושים שמות ושפטים באזרחי ישראל

     מכות מצריים. 10

  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.aspx 

המבקשת סבורה כי על בית המשפט הנכבד לכבד את זכותה הדמוקרטית של המבקשת להעיד  .15

 שופטי ישראל בבני ובנות ישראל.  יםולהתלונן על השואה שמחולל

כי בין שלל הנושאים שידונו בוועדה זו הוא גם השימוש הלא חוקי בכלי של הוצאת צווי עיכוב  יודגש .16

יציאה נגד אזרחי ישראל באופן סיטונאי, וכמובן השימוש בהוצאת צווי איסור פרסום על אזרחים 

 על מנת לסתום פיות. 

בכותרת ללא  לשם כך, מבוקש כי בית המשפט יבטל את צו עיכוב היציאה לתאריכים כמפורט .17

 ערבויות וללא תנאים. 

    

 לורי שם טוב                                                                                                                    
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