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 לכבוד

 עמית מרריגב' 
 (פליליהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה )

 משרד המשפטים

 

 שלום רב,

 

 הצטרפות לבקשה לעיכוב הליכים – 18-02-62512ק"פ הנדון: 

 8.8.2019מיום בקשה לעיכוב הליכים של עו"ד גבי לסקי  

 

על   צעירים למען ישראל" קובלנה פלילית נגד שלושה נאשמים. –לפני שנתיים הגישה עמותת "עד כאן 

פי הנטען בקובלנה, "הנאשמים" הם פעילים בתנועת "אנרכיסטים נגד גדרות", והם משתתפים בהפגנות 

מואשמים בתקיפת הם שמתקיימות בימי שישי במספר מוקדים בגדה במחאה נגד חומת ההפרדה. 

אותן הפגנות. לא נטען שמי מהנאשמים תקף חייל או שוטר כלשהו, ולא במסגרת  ושוטרי מג"ב חיילים

ברור על פי איזו תיאוריה של המשפט הפלילי הם מואשמים כמבצעים בצוותא של תקיפה שבוצעה, על 

די ההפגנות, מיקומן או פי הנטען, בידי מפגינים אחרים. הקובלנה לא כוללת פירוט מינימלי של מוע

 שהותקפו כביכול. או שוטרים שמות של חיילים

כפי שנמסר  כים.יבקשה לעיכוב הל, 2-1הגישה עו"ד גבי לסקי, סניגוריתם של הנאשמים  8.8.2019ביום 

לנו, הבקשה הועברה בימים אלה להחלטתך לאחר גיבוש המלצה מטעם הפרקליטות. בשל ההיבטים 

 העקרוניים שעולים ממקרה זה אנו מבקשים להצטרף לבקשה.

על פגיעותיו, רעותיו החולות וסכנותיו של מוסד הקובלנה הפלילית דומה שאין חולק. משרד המשפטים 

( )ביטול קובלנה(, 67הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'   -חוק לביטולו עצמו הכיר בכך ויזם הצעת 

פנינו לשרת המשפטים דאז, התרענו מפני הסכנות וביקשנו את  2014. בנובמבר 2011-התשע"א

הצעת חוק סדר  - 2016הצעת החוק חודשה בשנת  )המכתב מצ"ב(.הליכי החקיקה התערבותה לקידום 

ההצעה עברה בקריאה ראשונה, ומאז, . 2016-( )ביטול קובלנה(, התשע״ו74הדין הפלילי )תיקון מס' 

 למרבה הצער, לא קודמה בוועדת החוקה.

הראנו כיצד  –" משפטי דיבה כאיום על חופש הביטוי -משתיק קול " – 2013בינואר בדו"ח שהוצאנו 

מי קובלנות פליליות משמשות מעסיקים, אנשי ציבור ויריבים פוליטיים ככלי הרתעה ו"תגמול" נגד 

בין  שמותח עליהם ביקורת. מבדיקה שערכנו של כל פסקי הדין שניתנו בהליכים של קובלנה פלילית

מבין  24עלה נתון מדהים, לפיו  )שהם מרבית ההליכים שמוגשים כקובלנה( לשון הרעלגבי  2014-ל 2011

  או במחיקת הקובלנה. בביטול ,התיקים שמצאנו הסתיימו בזיכוי 26
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כל הרעות והסכנות שבקובלנה הפלילית נקבצו ובאו לקובלנה שבנדון. על פי אתר האינטרנט שלה, 

יה אחר ארגני זכויות אדם ופעילים העוסקים עמותת "עד כאן" שמה לה למטרה להתחקות בצורה סמו

המכון לחקר  –עקבות גונים שמוזכרים באתר ניתן למצוא את שוברים שתיקה, רבכיבוש. בין הא

. מטרתו של הארגון היא אנרכיסטים נגד גדרותפלסטיני, לוחמים לשלום, תעאיוש ו-הסכסוך הישראלי

". הארגון שותף למסע הדה לגיטימציה של הארגונים האנטי ישראליים יותתיהאמלחשוף את הפנים "

 ילים פוליטיים.ענגד ארגוני זכויות האדם, ארגוני החברה האזרחית ופעילי זכויות אדם ופ

מטרתה הגשת הקובלנה הפלילית צריכה להיבחן לאור מטרותיו של הארגון והאמצעים בהם הוא נוקט.  

למרות שהקובלנה חסרת בסיס עובדתי גד הכיבוש ולהטריד אותם. היא להרתיע פעילים שפועלים נ

 ומופרכת מבחינה משפטית יש חשש שהיא תיצור אפקט מצנן כלפי פעילים אחרים.

הקובלנה הפלילית באה לעולם כדי לאפשר לנפגע עבירה מסוג העבירות שהמשטרה לא נוהגת לאכוף 

וספו חיקוקים לא מעטים לתוספת השנייה לחוק אותן לנקוט בהליך פלילי. בעשרים השנים האחרונות נ

קובלנה לפי חוקים למניעת מפגעים, וניתן להגיש , 1982-תשמ"בה]נוסח משולב[, סדר הדין הפלילי 

הגבלות על פרסומת לטבק וכד'. ייתכן שלגבי חוק צער בעלי חיים, זיהום הים, איסוף ופינוי פסולת, 

להכיר ב"מאשים ציבורי" שינקוט בהליך של קובלנה פלילית בהעדרו של נפגע  יש מקוםחוקים אלה 

לאפשר את  איןספציפי. לא כך בעבירות הפליליות פר סה, שמוזכרות ברישא לתוספת השנייה, לגביהן 

 .עצמו לנפגע העבירהשל קובלנה פלילית אלא  יגההליך החר

חיילים ושוטרים במהלך מילוי תפקידם  –י מדינה מעבר לכך בענייננו העבירות הנטענות נעברו נגד עובד

לא תוגש קובלנה לפי סימן זה על עובד לחוק סדר הדין הפלילי קובע, ש" 69סעיף בשליחות המדינה.  

ככל הנראה  ."המדינה בשל מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה

לגבי קובלנה בעניינו  םאבל הרציונל תקף באותה המידה ג ,לקובלנה נגד עובד מדינהרק הכוונה היא 

המדינה היא שמופקדת להגן על עובדיה ועל שלוחיה. מדובר של עובד המדינה שהיה קורבן העבירה. 

באינטרס ציבורי ואין לאפשר לגורם פרטי ליזום הליך בעניין. קיים חשש שבהליך שכזה הקובל יזמן 

 הוא לא יזמנם הנאשם עלול ליזום את זימונם. זאת יש למנוע. אםאף ו –את עובדי המדינה כעדים 

, יונתן פולק, שאינו מיוצג, 3נאשם ה. 2-1מם של הנאשמים שהבקשה לעיכוב הליכים הוגשה, כאמור, ב 

כופר בלגיטימיות של ההליך ולכן הוא נמנע מלהתייצב לדיונים בבית המשפט. הוא עצור מזה כחודש 

ב להפקיד עירבון או להתחייב להתייצב לדיון שקבוע בחודש אפריל. מטבע ימים על פי צו הבאה ומסר

הדברים החלטה לעכב את ההליכים תשליך אף על עניינו של יונתן פולק, ולפיכך  נבקשך להחליט בעניין 

 בהקדם האפשרי.

כדי לצמצם את האפקט השלילי של הקובלנה שהוגשה על ארגוני החברה האזרחית ועל המרחב 

 עלינו לטובה בישראל, נבקשך להורות על עיכוב הליכים בתיק זה וכן לקדם בכנסת הבאה הדמוקרטי

 את הצעת החוק לביטול הקובלנה.

 

 בכבוד רב,

 

 , עו"דרדן יקי

 היועץ המשפטי


