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ערוץשלהמרכזיתהחדשותבמהדורתפורסמההערב,בשעות,2018לפברואר25ביום.1

בידיעה."4000"תיקהמכונהבפרשההמעצרהארכותתיקיאודותידיעהבטלוויזיה0

עו"דלביןהמעצרבתיקישדנהפוזננסקי-כץהשופטתביןשהוחלפומסרוניםפורסמוזו

ערך.לניירותהרשותאתתיקיםבאותםהמייצגשחם-שביטערןי

מכשירמסךעלשנצפתהכפי118840תוכנתמתוךכנראהצולמוהמסרונים

ההתכתבותמופיעההמכשירמסךעלשחם-שביט.עו"דברשותושהחזיקסלולרי,

הבאה:

ועמיקםשאורהנחמדותהבשורותלפחותסבבה,"שחם-שביט:
מופתעת.תיראיבתנאים.מחרישוחררו
הפתעהשלהולמתהבעהעללעבודמתחילהאנישופטת:

מוחלטת.
.3יבקשוספורים.ימיםמחרנבקשואיריססטלהשחם-שביט:

יומיים.לתתיכולהבהחלטממשאבלבהחלטאת

יהיסההאהלההאאיאיםמוםמושמםמיוההלאמאשיישואהשיהש.
02-6595516פקס:02-6595511טל:ירושלים,9548401שאולגבעתעופר,בית,5חפצדינחום

+09.60105ט])₪(ה1111סת11.5אלקטרוני:דואר
+0ק.60165ט].ות01ס85//:קחת.1]אינטרנט:
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ממשלהיראותאיאלץואניהכללילגלותממשיךאתהשופטת:
רחוקכהאינועליושחשבנוהמתווהאוליאזמופתעת.

מהמציאות.
אותיעצרואוליהרביצוכמעטבדם.ליעלהזהשחם-שביט:

בלהב
בלהב...כמעצרמפחידדברשאיןלינדמהשופטת:

מזה.בטראומהאניממש.שחם-שביט:
לעצמי".מתארתאנישופטת:

העליוןהמשפטביתונשיאתשקדאיילתחה"כהמשפטיםשרתאליפנוערבבאותועוד.2
צלהציבורתלונותנציבלחוק(14)2סעיףלפיברורבבקשתחיותאסתרהשופטתכב'

דחוףבירורלערוךנתבקשתיהכתובהבפנייההחוק(.)להלן:התשס"ב-2002שופטים,
האפשרי.המוקדםבמועדהבירוראתלסייםנתבקשתיבע"פובפנייה

.
הארכותנדונובהםבתל-אביב,השלוםמשפטביתתיקיאתהזמנתיהבירורלצורך.3

הנילונהפוזננסקי-כץ,רוניתהשופטתמפיעדותגביתי;"4000"תיקבפרשתהמעצר

עלכממונהשימשאשרישראלמשטרתנציגחבקין,צחירפ"קמפיהבירור,בבקשת

רוביןאורפקדומפיהמשטרה,מטעםהמעצר,בתיקיהמשפטבביתשהופיעוהתובעים

כתובותלשאלותתשובותקיבלתילכך,בנוסףבקשות.באותן433להבאתשייצגה

הנשיאולסגןדורוןאביחיהשופטכב'אביב,בתלהשלוםמשפטביתלנשיאשהפניתי

שחם-שביט,עו"דשלהחקירהתמלילאתלידייוקיבלתיעזריאל,צחיהשופטכב'

שחם-שביטעו"דביןהתכתובותמלואאתתפסתיהמדינה.שירותבנציבותשנערכה

באדיבותלידיי,וקיבלתיהשופטתשלהסלולריבמכשירנצפותשהןכפיהשופטתלבין

עו"דשלהטלפוןבמכשירנצפושהןכפיהווטסאפתכתובותאתהמדינה,פרקליטות

שינוייםלמעטזהות,ביניהןומצאתיהתכתובותביןהשוואהערכתישחם-שביט.י

נקטעולאשצולמוכפישחם-שביט,עו"דשלהטלפוןבמסכיהמסכים.בתכולת

טכני.היההשונימסויימים.מסרונים

אביחיד"רלממשלההמשפטיהיועץשלבצוותיםגםהסתייעתיהחומרבאיסוף

ניצן.שימרהמדינהפרקליטושלמנדלבליט
ביתשלהנשיאסגןשמינהוועדהשערכהפנימימסכםדו"חלידייקיבלתיכן,כמו

לפניהמוגשותבבקשותהמשפטביתהתנהלותלבחינתבתל-אביבהשלוםמשפט

בליוויבפניהתייצבהפוזננסקי-כץהשופטתמעצר(.ובקשות)צוויםאישוםכתבהגשת

וזאתעדותהשלכתובותהשלמותאלישיגרהבבוקרוהיוםסטרשנובאופירעוה"ד

אמיר.ציוןעוה"דבאמצעות
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לביןבינההישירהההתכתבותלפשרבאשרהסבריםפוזננסקי-כץמהשופטתביקשתי.4
המעצרבבקשותבפניהשהופיעערך,לניירותהרשותנציגשחם-שביט,הדיןעורך

ישראל.משטרתומטעםערךלניירותהרשותמטעםשהוגשואחרותובבקשות
בציבורהמכונהבפרשהשהטיפולעת,2017שלהקיץבמהלךעודכיעולה,מעדותה

השופטתטיפלהערך,לניירותהרשותשלהבלעדיתבאחריותההיה"בזק"פרשת

הרשויותשחם-שביט.עו"דהרשות,מטעםבפניה,הופיעמלכתחילההפרשה.בתיקי

השופטתבהיותהתיקים.באותםבטיפולשעהאותהמעורבותהיולאהאחרות

תיקיםבשלושהפוזננסקי-כץהשופטתדנההמשפט,בביתהימים"ב"מעצריהמטפלת
עםמסועפתפרשהאזכברזוהיתהערך.לניירותהרשותעתבאותהטיפלהשבהם

במעמדצוויםבהוצאתבפניההדיוןהתמקדשלבבאותורב.חומרוהיקףחשודיםריבוי

החשודים.מרביתשלבתנאיםלשחרורובבקשותאחדצד.

תחילתלאחרשבסמוךאלאלשבתון.השופטתיצאה2018ינוארלחודש29ביום.5

עוזיאל,השופטהשלום,משפטבביתמעצרים,לענייניהנשיאלסגןפנתההיאהשבתון
וכיישראל(,משטרתעםפעולהבשיתוף)הפעםחודשההפרשהחקירתכילווהודיעה

לסגןהודיעההיאהמתחדשת.בפרשהשהוגשושונותבבקשותלדוןפנייהאליההיתה
לשובמנתעלהשבתון,בתקופתהמשפט,לביתלהגיעמניעהאיןמבחינתהכיהנשיא,

החומרבהיקף"בהתחשבכיזהבענייןליכותבעוזיאלהנשיאסגןזו.בפרשהולטפל

בהמשךבשבתוןלהגיעלהואישרתיטוברעיוןשזהחשבתיהתיקעםשלהוההיכרות
הופסקלאהשבתוןהתמונה,הבהרת"למעןמוסיף:הואועודהאדיבה"להתנדבותה

בלבד".זובפרשהלדיוניםהתייצבותאושרהאלא

האלה.השיבוץבדרכיפורייהקרקעלהםמצאוהפורענותזרעי.

שתיים:זה,אחרוןבענייןהנילונה,השופטתאתשאלנו.6

"4000ל"פרשתשהפכהבזק""פרשתבתיקיותדוןשתשובבבקשהאליהשפנההואמי

השבתון?בתקופתאלהבתיקיםלדוןוהסכימהזולפניהנענתהומדוע
השיבהכןועללההחמיאהאליההפניהכיהשופטת,השיבההשנייההשאלהעל

ערןאלי"פנהכך:השיבההראשונההשאלהעלבשבתון.היותהחרףלבקשהבחיוב
לערןהיהעוזר,בלימתנהלתשאניובגללהקודמתהפרשהבגללשחם-שביטן[...]עו"ד

השיפוטיתההתנהלותשלהנוספיםהזרעיםנזרעוכאןשלי".הטלפון]מספר[את

הפסולה.המערכתיתהפרקטיקהושלהקלוקלת
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המטפלתהשופטתלביןהערך,ניירותרשותאתהמייצגהחוקר,ביןזההישירהקשר.7

לבקשתישהוצאוכפיהמסריםבחילופיעיינתירבים.ימיםפניעלנמשךהרשותבתיקי
כפיהמסריםחילופילביןבינםהשוואהכאמור,וערכתי,השופטת,שבידיהטלפוןמן

הרשותנציגשחם-שביט,עו"דשבידיהסלולריהטלפוןבמכשירמשתקפיםשהם

שהחלהחוקר,לביןהשופטתביןהישירהקשרכימלמד,בהםעיוןערך.לניירות

פסול.דיאלוגלכללקלחישהתדרדרלוגיסטי,בתיאום

שחם-עו"דפונה,2018ופברוארינואר,2017דצמבריולי,יוני,החודשיםבמהלך

כךבמעמדו.בפניההקבועיםהדיוניםבעניינילשופטת,ישירות,פעמיםמספרשביט
מראשלהמוסרהרשות,נציגילדיוןאליהיגיעובוהמועדעללהמודיעהואלמשל

בשאלותופונההמשפטבביתבפניהשתובאנהכפיהרשותנציגיעמדותעלמידע

לדוגמא:אחרות.לוגיסטיות.

והסיוע"הנכונותעלתודההסכמות.ישבארבע.נגיע"הי,

או:

מנתעלהמשפטביתללשכתהיוםלהגיעבכוונתנוטוב.בוקר"שלום

שהיוםמהמזכירותהבנתימחר.שפוקעהפרסוםאיסורצואתלהאריך

ומתי?"בכללאםלהגיעניתןלאןהמעצרים.באולםאינך

וכן:

ענקית".תודה?אלייךשיבוא()צ"לציבואלאןחוקר."יצא
ובזהירות".במהירות"בלשכתיוהתשובה:

מעניין".לךיהיהתודה.רקע.רוצה"אתשביט:שחם

מכן:לאחרימיםומספרי

ההטרדה.עלסליחהשוב"הי,
בבקשהללשכתךלהגיענוכל(8/1)בבוקרשניביוםאםלדעתרצינו

החדש"הרגישבתיק)כ-4(צויםלהוצאת
שבתעוזיאלהנשיאסגןשלבלשכתואהיהתוכלו."אכןוהשופטת:

שלום.

מכן:לאחרימיםוחודש

להכנסאפשרללשכהמחוץדקהעודאניטוב,"בוקרשביט:שחםעו"ד
שאלה".רקלי"ישהתורלפני

בלשכה".לא"עדיןהשופטת:

דומה.התכתבותלמצואניתןבהמשך
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ובשיתוףהשופטתבהסכמתערך,לניירותהרשותנציגכימגלה,הזוההתכתבותטיב.8
לבעלישופטביןלקשרהנוגעבכלהרגילההמנהליתהדרךאת"עקף"שלה,פעולה

כימיד,יאמרישירות.האדמיניסטרטיבייםההסדריםאתהשופטת,עםיחדוניהל,דין,

ששמענווכפיהראוייםההסדריםעםמתיישבתאינההיאמיסודה,פגומהזוהתנהלות

המשטרהשלההתנהלותמןלמשללחלוטיןשונההיאחבקין,רפ"קהמשטרהמנציג

פקדשלמפיההמרכז.במחוזהשלוםמשפטבבתיבמעצריםשדניםהשופטיםמול

משופטיאחדאףלביןהמשטרהחוקריביןהתקייםלאכזהישירשקשרשמענורובין

המעצרים.

השופטכב'הנשיאוסגןדורון,אביחיהשופטכב'בתל-אביב,השלוםמשפטביתנשיא

השופטלביןהתביעהרשויותבין"קשרכיאליהם,לפנייתיבמענהכתבו,עוזיאלצחי

הנשיא"באמצעותולעתיםהמחלקהעלהאחראיהנשיאסגןבאמצעותככללמתבצע.

ביתמזכירותבאמצעותבתחילהמתבצעהחקירהרשותלביןהשופטבין"הקשרוכי

יתקייםבתיק,דיוןטרםבלשכתולעדכוניםנדרששהשופטוככלמכןולאחרהמשפט
נאהבתל-אביבהשלוםמשפטשבביתאלאללשכתו".החוקיםהגעתמועדלגביתיאום

מקיימים.ואיןדורשים

היאבעדהשיסייעמתמחהאומשפטיעוזרבהעדרכימסבירה,הנילונההשופטת.9

דיבואיןזההסברהתביעה.רשויותעםהאדמיניסטרטיביהקשראתבעצמהמקיימת

לתובע,השופטביןישירקשרשלכזו,פרקטיקההתנהלותה.אתלהצדיקכדיבוואין
בלתיפמיליאריותזה,במקרהשיצרהכפיליצור,עשויהוהיאשתתקייםלההיהאסור

לשופט.תובעביןראויה

זה.במקרההתגשםוהביזויהפתגםאומר₪1060558111411זקוחס+חססי

תיאומיישירות,לקייםהמבקשיםבמסרוניםכאמור,זו,יתרקרבתשלתחילתה

בקש"אנאכמו:השופטת,מצדיותראישייםמסריםבחילופיהמשכהאךלוגיסטיקה,
עלמרכיבהחזרלאעדייןהמשפטביתכיוחציבעשרהמשטרה[]נציגתשתגיעממנה

קרבתזויפול".ולאעצמועלישמורהמשפטשבית"בסדר.במסרון:שנעניםאופניים"
לשופט.דיןבעלביןפסולהיתר

גםביטוילכללבאיםערךלניירותהרשותלנציגהשופטתביןהישיריםהקשרים.0

בזק""פרשתתיקישלהשניבשלבלדוןשתיאותבבקשהלשופטתהנציגשלבפנייתו
נותןהמשפטבביתהנשיאסגןלבקשה.נעתרתהשופטת."4000"פרשתלכינויהזוכים

המשטרהוחוקריהשופטתשללטיפולהעובריםהמשטרהותיקיהזהלהליךגושפנקא

והזרעיםהשופטת.בפנילהופיערגילשכברערךלניירותהרשותלנציגמצטרפים
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במסרוניםביטוילבסוףשמוצאיםהקלוקליםהשתיליםאתזהבשלבמצמיחיםשנזרעו

-נראהכךענייניים)מטעמיםהשופט"את"בוחרתובעלפיההתנהלותהתלונה.נשוא

טעםלהישאםגםראויהלאעיןמראיתיוצרתהתיק(עםהקודמתהיכרותהבשל

שיבוץויסודיים.תקיניםמינהללסדרימנוגדתהיתהזהבמקרהההתנהלותענייני.
בעלבחירתלפיאוהשופטבחירתלפילהיעשותלואלהשוניםבתיקיםשידוןהשופט

הנשיא.סגןשלאוהנשיאשלבאחריותומלכתחילהשימצאצריךהשיבוץהדין.

-המסריםשולחימשניהסבריםנדרשותחילההבירור:בקשתנשואלמסריםומכאן.1

ובמקומותבנפרדנגבהעדותםשני.מצדערךלניירותהרשותונציגאחדמצדהשופטת
שירותנציבותבמשרדי-והאחרבמשרדינחקרההאחתאחת.ובעונהבעתשונים,

לניירותהרשותידיעל"4000"בתיקהמשותףהטיפולבמהלךכיציינושניהםהמדינה..

המשטרהלביןהרשותביןגישותהבדלינתגלו)יאל"כ(433להבשלוהצח"מערך

מקלההיתהערךלניירותהרשותגישתלחקירה.הנדרשיםהמעצרימילמספרביחס
במהלךכי)יצוייןהנדרשיםהמעצרימימספראתלמתןרצוןלההיהכלומריותר

מסויימים(בתנאיםהעצוריםמרביתבהסכמתהשוחררובזקבפרשתהראשוניטיפולה

אחרת.גישההיתה(433)להבליאל"כואילו

לביןערךלניירותהרשותביןהמקצועיהמתחאתמתארת,433מלהברובין,אורפקד
:433להבחוקרי

להבמולערך[]לניירותברשותגםהיהביננו.היהמקצועי"מתח
העולםכיטבעימתחהואהזההמתחהחוקרים...ביןביננוגםוהיה
שונים".הםשלנווהעולםממנובאיםשהם

.
שלשוניםבשלביםבלשכתה,התביעה,רשויותבפנידעתההביעהעצמההשופטת

ביןמדרגלהתקייםצריךכיהעדויות,מןעולהכךהמעצר,הארכותבבקשותהדיונים,
כךערך,לניירותהרשותלגביהם.לקבועשישהמעצרימילמספרהנוגעבכלהעצורים

המעצרימימספראת"למתן"ישהעצוריםמןחלקשלגבילעמדהשותפההיתהנראה,

בשלביםלפחותאחרת,היתההמשטרהצח"משלההסתכלותלגביהם.שמתבקשים

כילרשותהמשטרהביןהמתחאתיש-רוביןפקדמעידה-צח"מ""בכלמסויימים,

אתרואיםאיךלגביהבכירבפיקודגםמחלוקותמיניכלהיוולכןאחרתהיאההסתכלות

הפעולותלמהיש?חקירהפעולותאיזהעוצרים,ימיםולכמהעוצריםמיואתהתיק

למשטרה[הרשות]ביןהאישיתברמהמתחיםגםהיו"וכןימים"...אותםאתמצריכות
טוען".הואדבריםכמהטוען,מי-כאלהאגומשחקי-
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רחוקכהאינועליושחשבנוהמתווהאולי"אזהשופטתמטעםשנשלחהמסרון.2
בשלביםשהציעה,המדרגכילומראלאבאלא-השופטתמסבירהכך-מהמציאות"

שלבמסרוןהאמורלאור-זאת-וגידיםעורקורםהעצורים,ביןהדיונים,שלשונים

מחרישוחררוועמיקםשאורהנחמדותהבשורותלפחות"סבבה,שחם-שביט:עו"ד

בתנאים".

"אניהמדינה:שירותנציבותבמשרדיבחקירתושחם-שביטעו"דנותןדומההסבר

החשודיםביןבידוללאותומתייחס'מתווה'"שהמונח-מעידהואכך-מניח"

למנהליהעברנואףושאותוהדיוניםבמהלךהצח"מנציגיבפניהביעהכברשהשופטת

ביחסהחשודיםביןלבידולמתכווןאניהחשודיםביןבידולאומרכשאניהצח"מ.

שלהם..."'המעצרלימיהנוגעתלבקשה

אותםנתכוונולכךאכןכיהסברהאתהיאגםבפניהביעהרוביןפקדהמשטרהנציגת.

שזההחשודיםביןלאבחנהכוונההואש'המתווה'להיות"יכולובלשונה:מסרונים

ללשכהאליהשהגענוהראשונותבפעמיםזהאתלנואמרה]השופטת[שהיאמשהו

מבצעיםהיינואומרתהיתהלאהיאאםוגםהגיוני.שזהאבחנה.להתבצעשחייבת

אתשהצגנואיךוגםשלנובדיוניםגםבוצעההאבחנהעברושהימיםככלחקירה.אחרי

אבחנהלעשותשישהרעיוןאתהעלתהשהשופטתבפניאישרחבקיןצחירפ"קגםזה".

אויוםעלמדוברפחותים.ימיםעללהסכמהלהגיעהציעהגם"היאהעצורים.בין

לממונים"התקשרנו-חבקיןרפ"קמצייןכך-"אנחנו"העצורים".מיתרפחותיומיים

-והפיקודלהסכמהלהגיעהמליץהמשפטשביתהמשפט,ביתהצעתעלוסיפרנועלינו

השופטת".שלההמלצהאתשאישרהוא-תלםיואבמשנהניצב

שלתכתובתוהתפתחהכאמור'נוצרה'השופטתלביןשבינוערך,לניירותהרשותנציג.3.

אוזנהאתלגלותמבחינתותועלתואוליצורך,מקום,נראה,כךרואה,מסרוניםחילופי

השופטתזאתתשמעבטרםעודוזאתהמשטרהבעמדת"ההתמתנות"עלהשופטתשל

ועמיקם"אורבמסרון,צוהלהוא"סבבה"הדיון.במהלךפורמליבאופןנציגיהמפי
עליודעיםשאינםהמשטרהנציגי]כלפימופתעת""תיראיבתנאים"מחרישוחרר

פוגשתוהיאמצדוקלוקלתהתנהלותספק,איןזו,השופטת[.לביןבינוההתכתבות

הפתעהשלהולמתהבעהעללעבודמתחילה"אנימצדה:קלוקלתבהתנהגות

וקצף.ביזיוןכדיהכל-מוחלטת"

שבידיהקלפיםאתהשופטתבפנימגלההואלעשות.מגדילשחם-שביטעו"ד.4

הדיון:ליוםוקודםהמשטרה,
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אבלבהחלטאת3יבקשוספורים.ימיםמחרנבקשואיריס"סטלה
יומיים".לתתיכולהבהחלטממש

עמדהוהמשטרהערךלניירותהרשותמביעיםהשופטתבפניהדיוןשבמהלךאףכך

אתכלשונהלקבלאיןכיישירה,פרטיתבהתכתבותהרשות,נציגלהכותבאחידה,

בתביעהשהתקיימופנימייםבדיוניםשנאמראתזכרהלארוביןפקדהמשטרה.עמדת

אמרהכך-"אבל"שנייםיתןהמשפטשביתכדימעצרימישלושהלבקשכדאיכאילו

נאמר".שזהמהמציאותתלושלא"זה-לנו

מאודהיתה"היאסנגוריאלית.גישהגילתהרובין,פקדאומרתכךהשופטת,.5

היולאוהחייםבאינטראקציהאיתםשהייתיאחריםלשופטיםיחסיתבעיניסנגוריאלית,

קשות".שאלותעלוענינובלשכההתפתלנוערןוגםאניגםלערן.ולאלילאקלים,.

שנתגלתהכפיהשופטתשלזוגישהכימגלה,הפתוחהדיוןבפרוטוקולשעיוןאלא

מספיקביטוימוצאתלאלאולם,הצדדיםכניסתקודםבלשכתה,שנתקיימובדיונים

באולם.שהתקיימובדיונים

מעצר,הארכתשלבתיקיםלקיים,הנוהגהנוספת:התקלהעלמצביעזהאחרוןעניין.6

הדיוןשלהזההחלקבמהלךבלבד.התביעהבמעמדהשופטבלשכתמקדימיםדיונים

ביןושיחשיגמתנהלסודי,חומראחרים,לשופטיםגםוכנראהלשופטת,מוצג

והיאבאולםנשמעיםשאינםדבריםמפיהםשומעתהשופטתהתביעה,לנציגיהשופטת

באולם.עליהםחוזרתשאינהעמדותבפניהםמביעה

שישוחיפושראשוןמעצרשלצוויםהוצאתכמולהםיאהשהחסיוןדיוניםישנםאכן,

-השופטבלשכתנדוניםאלההחקירה.שלהראשוןבשלבהנחקרמןבהסתרתםצורך.

ש"המרחבאלאההליך.שלקיומועצםאתזהבשלבלהסתירמבקשיםממילאשהרי

סוד.אינוקיומםשעצםלהליכיםגםלהשתרעלואלהשופטבלשכתשנוצרהמוגן"

וצלקיומהושעלברישומיםבאאינושזכרההתביעהנציגילביןהשופטביןשיחה

התברר,כךהדיון,במהלךפגם.בהישדבר.יודעיםוהסנגוריםהעצוריםאיןתוכנה

שישדיוןלביןאחדצדבמעמדלקייםשניתןדיוןביןלאולם,לשכהביןהגבולהטשטש

ביןהנוצרתיתרקרבתלאותהנוסףביטויזהומכך,יתרהכולם.הצדדיםבמעמדלקיימו

המסרוניםבחילופימומחשיתרקרבתאותהשלקיצונימופעהתביעה.לנציגיהשופט

השופטת.לביןשחם-שביטעו"דביןשהתפתחהפמיליאריוביחסהברורבקשתנשוא

המשפטביתנשיאתושלהמשפטיםשרתשלהבירורבקשתבדיקתדברים:שלסיכומם.7

ומערכתיים.אישייםכשליםשלשורהמגלההעליון
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שהקהילהזה,הואבכהונתולשמששופטשלליכולתומוקדם"תנאיאישיים:כשלים
עליהתקבלכילשפוט,הייחודיתבסמכותהתכירכיהשופטת,לרשותאמוןתרחוש

שלמעמד-השופטיםחבריהושלהשופטתהרשותשלזהמעמדשנעשו.דיןהכרעות

קיומןמעצמו-כמומחייב-הקהילהמאמוןשנוהגיםמיושלאי-תלותשלעצמאות,
התשס"ז-7002(.לשופטים,אתיקהלכלליהמבוא)מתוךבשופט"מיוחדותמידותשל

"איןהעתיקה.התובנהאומרתארנק",המשפטלביתלוואיןחרבהמשפטלביתלו"אין
פגעהזהבאמוןהמילטון(.)אלכסנדרהציבור"אמוןהואלושישכלרצון.גםלו

הנילונה.השופטת

התנהגותעלהקפידהמשלאהאתיקהלכללי3כללאתהפרהזה,במקרההשופטת,.8

השפיטהובמעשהבכללהמשפטבשיטתהאמוןאתלהגביר,ואףלקיים,כדיבה"שיש.

בפרט".

מוטבהשנייםביןשהוחלפוהמסרוניםביזוי.הניבההתביעהנציגלביןבינההיתרקרבת

קרבתהשופטתהתירהאלמלאלעולםהיובאיםולאמשבאו,לעולםבאושלאלהםהיה
הישירהקשראליה.ישירותלפנותלוהתירהואלמלאערךלניירותהרשותלנציגזויתר

להתקיים.צריךהיהלאהשנייםביןשנוצר

מעמדוהולמיםשאינםממעשים"ימנע-האתיקהלכללי7כללקובעכך-"שופט"

עברההזההכללעלגם-השיפוט"מערכתשלבדימוייהלפגועהעלוליםאושופטשל

השופטת.

בהםשישמעשהאואמירהמכל"להימנעשופטכלמחייבכלליםלאותם21)א(כלל

התובע,עםהישירהקשרבקיוםוהמקצועית".האובייקטיביתבחזותולפגוםכדי.

זה.כללגםהשופטתהפרה-אחרתרשותשלגבהמאחוריממנו,מידעבקבלת

מביאוהרינימשמעתיתעבירהמשוםהאתיקהכלליבהפרתלדעתיישהמקרהבנסיבות

לביתקובלנהזהבעניןלהגישבפניהוממליץהמשפטיםשרתבפניהברורתוצאותאת

לשופטים.המשמעתיהדין

מלמדשערכתיהבירורסמכותי.מתחוםחורגשחם-שביטעו"דשלעניינועניין:ועוד.9

"מתווה"לאותו-בתיקלגישתהלהחניףהשופטת,אתלרצותמצדוניסיוןעללכאורה

אםכיהתביעהעםמזימהבסתררוקםהשופטבוהמקרהזהאיןלתביעה.הציעהשהיא

את"למתן"בלשכתההמציעהסנגיריאלית,כשופטתהמשטרהבעיניהנחזיתשופטת,

להביאפנים,להלהאירלה,להחניףהמנסההתביעהמרשויותאחתובנציגהמעצר,ימי
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אכן,התביעה.חדר-החדר"מן"סודותלהולספרלעמדתהמסכיםהואכילידיעתה

עלבפניהמובאיםלהיותאמוריםהיוממילאאלה"סודות"הבירור,מןלהסיקניתןכך

ביןקנוניהאומשפטהטייתכאןהיתהלאפניםבשוםיותר.מאוחרבמועדהתביעהידי
המשפט.ביתלביןהתביעה

המשפטיהיועץאתשיתפתיומידית,מקפתבבדיקהוהצורךהבירוררגישותבשל.0

לאכלשעצמי,בידי.שנתקבלבחומראמת,בזמןהמדינה,פרקליטואתלממשלה

שהבדיקהבחרתיאךפלילילמעשהחשששבפני,החומרכלאתשבחנתילאחרמצאתי,

לכך.שמוסמךומיבכךשמיומןמיידיעלגםתתבצעזהבעניין
פרקליטושללממשלההמשפטיהיועץשלמצדםזהבענייןמלאפעולהלשיתוףזכיתי

תקלהעלהצביעהובלשכתי,בלשכתםבנפרד,שהתבררהכפיוהתמונההמדינהי
פלילי.למעשהחששעללאאךהמשמעתיבמישור

הצריכותמערכתיותתקלותשלשורהגםהעלההבירורכאמור,המערכתיות:התקלות.1

קודםהשופט,בלשכתהמתקיימיםדיוניםגלויים,מעצרבתיקילהלום,איןיסודי.תיקון
שופטשלעמדתואתהתביעהנציגישומעיםבמסגרתםואשרלאולם,הצדדיםלכניסת

אינםאלהכשכל-המשטרהנציגימפיוהסבריםדבריםהשופטושומעהמעצרים,

אחרת:גםלנהוגניתןהדיון.שלהפתוחבחלקכוחםבאיובפניהעצוריםבפנימובאים

כולוהדיוןאתלקייםפרשה,באותהמסארווה,עלאהשופטשלבחירתולכךדוגמא

בלשכתו,לעיין,ובחירתולידיוהחסויהחומרקבלתבעתלרבותהמשפטביתבאולם

התביעה.אנשיבמעמדלאגםאךהסנגוריםבמעמדשלאלו,שהוצגבחומרבהפסקה,

בדלתייםדיוןמתאימים,במקריםעצמו,באולםלקייםהצורךאתלשלולאיןבכך.

חסוי.חומרעללהגןכדיסגורות

לאחרבסמוךכילי,כתבעוזיאלהשופטאביב,בתלהשלוםמשפטבביתהנשיאסגן.2

המחוזנשיאעםאחתובעצההפליליתהמחלקהעלהממונההנשיאסגןלתפקידכניסתו

דיוןבעתהמשפטביתבהתנהלותהקשוריםשוניםהיבטיםשתבחןועדהמינההוא

לנציבותשהוגשותלונותבשלהשארביןוזאת-האישוםכתבהגשתשלפניבבקשות

הנילונההשופטתשגםבדו"ח,עיינתימוצדקות.ונמצאושופטיםעלהציבורתלונות

שמיעתשלהפרקטיקהמןלשנותהמליצההוועדהכיומצאתיבכתיבתו,שותפההיתה

זאתהמשפט.ביתבאולםהדיוניםאתולקייםהשופטבלשכתאחדצדבמעמדדיונים

קרבהשלעיןמראיתאוהמדינהנציגלביןהשופטביןיתרקרבתלמנועכדיהשארבין
רשויותביןהקשרשלוהמנהליהדיונילהסדרהתייחסותהוועדהבדו"חאיןכזו.
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מסקנותכיללמודניתןבפנישנתבררוהעובדותמןלמלא.ישזהחסרלשופט.התביעה
לרפא.ישזהמחדליושמו.לאהוועדה

ביתבפניהנילונההשופטתאתלהביאהמשפטיםשרתבפניממליץשאניהיאהתוצאה

המערכתייםלכשליםדעתהליתןהעליוןהמשפטביתלנשיאתממליץאנימשמעתי.דין

אביב.בתלהשלוםמשפטבביתשנתגלו

ריבליןאליעזר
שופטיםעלהציבורתלונותנציב

העתק:
המשפטיםשרתשקד,איילתגב'
העליוןהמשפטביתחיות,אסתרהנשיאהכב'
אביבתלהשלום,משפטביתפוזננסקי-כץ,רוניתהשופטתכב'
אביבתלהשלוםמשפטביתדורון,אביחיהנשיאכב'
לממשלההמשפטיהיועץמנדלבליט,אביחיד"ר

המשפטבתימנהלשפיצר,מיכאלהשופטכב'\|


