
דוד:רותפרשתעלרינשטיין

הכל,כמעטשראיתיאני,׳׳גם

ותדהמה״זעזוענתקפתי
אירועיעלוהתכתשויותבהתבטאויותאתמולנפתחהדיןעורכילשכתשלהשנתיהכנס

האישוםכתבשקהאיילתהחדשההמשפטיםשרתשלהמפתיעהמינויהפרק:עלהשעה

השנויהטיעוןהסדרדוד,רותלשעבראביבתלמחוזופרקליטתפישררונאלבפרשתהחמור

שהורשעדרעי,אריהשללשרמינויועלהחלוקותוהדעותפינטוהרבעםבמחלוקת

ישראל״בממשלתמקוםאיןקלוןעמהשישבעבירהשהורשע״לאדםבפלילים:

גואטהיסמין גואטהיסמין

עו־לשכתשלהשכתיהכנס

רכי

$TS1$עורכי$TS1$

$DN2$עורכי$DN2$באילת,אתמולכפתההדין

וכולטתחסרהכוכחותעפ

המשפט,כיתשופטיכללשל

השו־משוכעלההכרזהשמאז

פטים

$TS1$השופטים$TS1$

$DN2$השופטים$DN2$הלשכה.אתמחרימים

היתההככפשלהכותרתגולת

הראשוכההפומביתההופעה

הכככסת,המשפטיםשרתשל

הכמהאתשכיצלהשקד,איילת

סמכויותעלכיקורתלמתוחכדי

העליון.המשפטכית

האחרונותבשניםכי״נדמה

אינההמשילותהחלטותקבלת

בכנסת,ונבחריוהעםבירימסורה

אמרההמשפט״,מערכתביריאלא

בי־ואנילכך,״המתנגדיםשקר,

ניהם,

$TS1$,ביניהם$TS1$

$DN2$,ביניהם$DN2$ואילוחושך,כבנימוגדרים

העליוןהמשפטבביתהתומכים

בח־כופרתאניאור,כבנימוגדרים

לוקה

$TS1$בחלוקה$TS1$

$DN2$בחלוקה$DN2$האלה״.ובהגדרותהזו

שא־סודזה״איןהוסיפה:שקד

ני

$TS1$שאני$TS1$

$DN2$שאני$DN2$ריבו־לחיזוקלפעולמתכוונת

נותה

$TS1$ריבונותה$TS1$

$DN2$ריבונותה$DN2$שלכוחןישראל.כנסתשל

המבצ־והרשותהמחוקקתהרשות

עת

$TS1$המבצעת$TS1$

$DN2$המבצעת$DN2$מהציבור״.נגזר

הקרוביםבימיםשקר,לדברי

גו־עםפגישותבסבבתחלהיא

רמים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$עםוגםהמשפטיםבמשרד

היאהרין.עורכילשכתנציגי

ביןלאיזוןנוסחהלמצואהבטיחה

עלגםלשמורוהבטיחההרשויות,

העליון.המשפטביתשלמעמדו

ומכובד,מכבדלשיחמצפה״אני

ורעותמחשבתיתעריצותנטול

כיהרגישההיאאמרה.קרומות״,

לביקורתהגוףסוגייתאתתבחן

כלכי״ראויהפרקליטות.על

רמזהלביקורת״,נתוןיהיהאיש

בעניין.גישתהעל

עו״רהרין,עורכילשכתראש

בר־דבריואתפתחברזילי,דורון

ברי

$TS1$ברברי$TS1$

$DN2$ברברי$DN2$״לשכתלשקד.ותמיכהחיזוק

להגןבצורךבךתתמוךהדיןעורכי

אמר.המדינה״,רשויותעל

נמצאהאחרונהשבשנהברזילי,

שלהקורםהנשיאעםקשהבסכסוך

גרוניס,אשרהעליון,המשפטבית

השופטים,משובהחזרתבעקבות

רעהבעללהיות״אפשרהוסיף:

מחויבותבעלזאתובכלשונה

כמואנשיםהמשפט.למערכת

בדיוקלאהםפרידמןדניאלפרופ׳

היאשלנוהמשפטמערכתאויבים.

עליהלשמורמחויביםוכולנומופת,

לשכהכראשאניוגםמשמר,מכל

עליה״.לשמורכרילפעולמחויב

לה־למאבקוהתייחסברזילי

חזיר

$TS1$להחזיר$TS1$

$DN2$להחזיר$DN2$התנגדותלמרותהמשובאת

עורכילשכתמחוזותראשימצר

לראותמאור״התאכזבתיהרין.

הפ־אתייחדשעמדואנשיםכיצר

נו

$TS1$הפנו$TS1$

$DN2$הפנו$DN2$נבחרימתנהגיםלאכךגב,לי

אמר.ציבור״,

להתקייםצפויותכחורשבעור

שמו־הרין,עורכיבלשכתבחירות

רגשות

$TS1$שמורגשות$TS1$

$DN2$שמורגשות$DN2$צפויברזיליבכנס.גםהיטב

הלשכהראשותעלשובלהתמודד

אביבתלמחוזוערראשיריבו,מול

נוה.אפיעו״דוהמרכז,

לשכתשללתפקידהבאשר

״הלשכהברזילי:אמרהדיןעורכי

מו־אוצרכנותמועדוןרקאינה

עדון

$TS1$מועדון$TS1$

$DN2$מועדון$DN2$ואירועים״.למסיבותחברים

הלשכהשלהמבנהכיהוסיףהוא

מק־עללגבורלעסקניםמאפשר

צוענות,

$TS1$,מקצוענות$TS1$

$DN2$,מקצוענות$DN2$שפ־הסיבהגםזוולדבריו

על

$TS1$שפעל$TS1$

$DN2$שפעל$DN2$שנקבעההרפורמהאתלקרם

רפורמה,״בהיעדרפרוקצ׳יה.ברו״ח

לעסק־הדיןעורכילשכתתקרום

נות

$TS1$לעסקנות$TS1$

$DN2$לעסקנות$DN2$.אותנותוציאהרפורמהקטנה

להשיקבאתילאלחזון.מעםקנות

כוסות
יין

שופטים״.עם

הרין,עורכילשכתיו״רסגןגם

התייחסכצמן,)ברקי(ברוךעו״ר

אינוהזה״החרםהשופטים.לחרם

כלפימראהורקבעייתי,והואחוקי

לש־צריךמפולגים.שאנחנוחוץ

בת

$TS1$לשבת$TS1$

$DN2$לשבת$DN2$מהישמוסכם.פתרוןולמצוא

אלהובהידברות.בהסכמהלעשות

מקובלותלהיותשיכולותדרכים

הדין.עורכיעלוגםהשופטיםעל

בכלהמערכתללכידותקוראאני

אפשרית״.דרך

קשותתחושות

בפרקליטות

בש־שהוגשהאישוםכתב

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$מחוזפרקליטתנגרשעבר

דוד,רותעו״רלשעבר,אביבתל

פר־רבים.למושביםנושאסיפק

קליט

$TS1$פרקליט$TS1$

$DN2$פרקליט$DN2$,הגןניצן,שיעו״דהמרינה

בדבריםהפרקליטיםשלשמםעל

״לצערי,בערב.ראשוןביוםשנשא

דבריםשמעתיהאחרוניםבימים

הכ־אתשמדביקיםאחריותחסרי

תם

$TS1$הכתם$TS1$

$DN2$הכתם$DN2$נזקגורםזההפרקליטים.לכלל

בפרקליטות.הציבורלאמוןעצום

הרפוגורמיםלאותםקוראאני

אמר.היסוד״,חסרותמההשמצות

בפ־שעובר״כמיהוסיף:ניצן

רקליטות

$TS1$בפרקליטות$TS1$

$DN2$בפרקליטות$DN2$ומכירארוכותשנים

יורעאניהיטב,הפרקליטיםאת

מסו־עובריםהםשהפרקליטים

רים

$TS1$מסורים$TS1$

$DN2$מסורים$DN2$,כלחוסכיםשאינםוישרים

הציבו־האינטרסלטובתמאמץ

רי.

$TS1$.הציבורי$TS1$

$DN2$.הציבורי$DN2$כתבמהגשתללמודניתןלא

יושרםעלדברוחצידברהאישום

אניהפרקליטים.שלוהגינותם

שי־מייימצאשלאמאורמקווה

סבור

$TS1$שיסבור$TS1$

$DN2$שיסבור$DN2$אתלנגחהזדמנותזוהיכי

הפרקליטים״.ואתהפרקליטות

לתחושותגםהתייחסניצן

הגשתעקבבפרקליטותהקשות

כתבכיהדגישאךהאישום,כתב

שה־עבירותלדורמייחםהאישום

תבצעו

$TS1$שהתבצעו$TS1$

$DN2$שהתבצעו$DN2$שפרשהלאחרשניםכמה

לת־קשרשוםלהןואיןמתפקידה,

פקידה

$TS1$לתפקידה$TS1$

$DN2$לתפקידה$DN2$מחוז.כפרקליטת

בעניינההמהותיותההחלטות

להגישההחלטהכוללדור,של

ני־יריעלהועברואישום,כתב

צן

$TS1$ניצן$TS1$

$DN2$ניצן$DN2$המשפטיהיועץשללאישורו

בשלוינשטייןיהודהלממשלה,

אישרוינשטייןהעניין.רגישות

שלבאזהרהחקירתהאתבאחרונה

עבירותלביצועחשדותבשלדור

סיוםלאחרהחשד,פיעלשביצעה,

כהונתה.

הפ־במושבשנשאברברים

תיחה

$TS1$הפתיחה$TS1$

$DN2$הפתיחה$DN2$וינשטיין:סיפרהכנסשל

החקי־ממצאיאתשבחנתי״לאחר

רה,

$TS1$,החקירה$TS1$

$DN2$,החקירה$DN2$חומרכימסקנהלכללהגעתי

סבירסיכוימגבששנאסףהראיות

נגדהלהגישישכןועללהרשעה,

רעתיעלהעליתילאאישום.כתב

המשפ־כיועץכהונתיבמהלךכי

טי

$TS1$המשפטי$TS1$

$DN2$המשפטי$DN2$לריןלהעמידאדרשלממשלה

מחוזפרקליטששימשארםפלילי

פר־ואמנםהמדינה.בפרקליטות

עמוד 1



״נדמהשקד:איילתהמשפטים,שרת

החלטותקבלתהאחרונותבטניםכי

ונבחריוהעםבידימסורהאינההמטילות

המשפט.מערכתבידיאלאבכנסת,

מוגדריםביניהם,ואנילכך,המתנגדים

המשפטבביתהתומכיםואילוחושך,כבני

כופרתאניאור.כבנימוגדריםהעליון

האלה״ובהגדרותהזובחלוקה

לממשלה,המשפטיהיו/גן

הסדר״לטעמי,וינשסיין:יהודה

ייצגפינטויאשיהוהרבעםהטיעון

מיטבית.בצורההציבוריהאינטרסאת

לאחרחוכמהשלבבחינהכיום,גם

ונוהגמעשייעלחוזרהייתימעשה,

ממש״הדרךבאותה

אתהכתהבפני,שנחשפהזושה

׳רעידתהוכתרההיאבהלם.הכל

וביטויים׳טלטלה׳׳הלם׳,אדמה׳,

זעזועלהמחיששבאיםכאלה

כמעטשראיתיאנוכי,גםוכאב.

שלקשהבתחושהנתקפתיהכל,

ותדהמה״.זעזוע

האחרונהבעתכיצייןוינשטיין

החקירהשלפיהםקולותנשמעים

הבי-בגוףלצורךסימןהיאדורנגר

הואואולם,הפרקליטות.עלקורת

לראיה.רומההנדון״איןכיהרגיש

מינו.כשאינומיןבעירובמדובר

הקמתמאחוריהעומרזההואאני

לכםאומרכןועלהביקורת,גוף

מטעמיםהוקםלאהביקורתגוףכי

אלה״.למטרותולאאלה

הגוףשלתפקידואיןלדבריו,

חש־״לאפליליות.חקירותלבצע

בתי

$TS1$חשבתי$TS1$

$DN2$חשבתי$DN2$בעתפליליותחקירותעל

(שרתהשרההביקורת.גוףהקמת

י״ג)לבני;ציפיהיוצאת,המשפטים

גוףשלתפקירוכך.עלחשבהלא

התביעהאתלחזקהואהביקורת

הייחו-השירותאתולשפרהכללית

לציבור״.מעניקהשהיאדי

לביקו-גםהתייחסוינשטיין

בנוגעהעליוןהמשפטביתשלרת

הרבעםשנערךהטיעוןלהסדר

הסדר״לטעמי,פינטו.יאשיהו

אתייצגפינטוהרבעםהטיעון

מיטבית.בצורההציבוריהאינטרס

מעשה,שלאחרבחוכמהכיום,גם

לאו,אםתרצואםבעצם,שהיא

במקומותינו,האמיתיתהחוכמה

באותהונוהגמעשיעלחוזרהייתי

אמר.ממש״,הדרך

כשהתחילוינשטיין,לדברי

שהתקב-רבבפניוהיההזה,בהליך

אישוםכתבנגרולהגישהחלטהלה

מתןשלחמורהעבירהביצועבגין

ורבצהבכיר,משטרהלקציןשוחר

ניצבשלראשומעלמכבידהעננה

באותהששימשישראל,במשטרת

433להביחידתשלמפקדההעת

הזהההליךאתמסיים״אני

שאת״ראוידוד:רותעלזהראליעו״ד

אובייקטיבי,גוףיבדוקלאחורהשניםכל

מתפללואניפה,יימצאשאםכדי

בתפקודהרבבנפלשלאשיימצא,

לנשוםכולנונוכלמחוזכפרקליטת

אמיתי"באופןלרווחה

מורשעבשוחרשחשודרבכשאותו

שלעונשעליוונגזרהוראתו,פיעל

שקל;מיליוןשלוקנסמאסרשנת

כשאותוהזהההליךאתמסייםאני

הואמרים,לובשאינוכברניצב

ומתנהלתבמשטרהמשרתאינו

לביצועחשדותבגיןחקירהנגרו

המירות״.טוהרבתחוםעבירות

קפדניתבדיקה

הפרקליטותשל

נגרשהוגשהאישוםכתב

מו־שלבמרכזםגםעמרדור

שבים

$TS1$מושבים$TS1$

$DN2$מושבים$DN2$אליעו״דבכנס.נוספים

״אניואמר:לכךהתייחסזהר

שלהיכרותמתוךלדורמתייחם

התחו־אתלעכלוקשהשנה,15

שה.

$TS1$.התחושה$TS1$

$DN2$.התחושה$DN2$בטי־כרגעלהתרכזהצורך

פול

$TS1$בטיפול$TS1$

$DN2$בטיפול$DN2$קשה,הואלעשותשצריך

ראויהמציאות.מחויבאבל

כלאתיבחןאובייקטיבישגוף

יימצא,שאםכדילאחור,השנים

נפלשלאשיימצא,מתפללואני

מחוזכפרקליטתבתפקודהרבב

לרווחהלנשוםכולנונוכל

אמיתי״.באופן

צרי־לאהבריקהזהר,לדברי

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$חקירהשלבמתכונתלהיות

קפדניתבדיקהאלאמשטרתית,

עלביקורתיגוףשלוממוקדת

המרינה.פרקליטות

ממשרדמטלון,מוריאלעו״ר

זהר:לדבריהצטרףגורניצקי,

עלבקרהמערכתלהקים״חובה

ישלטעמי,הפרקליטות.עבודת

יע־שפוליטיקאיםמכךלהיזהר

שו

$TS1$יעשו$TS1$

$DN2$יעשו$DN2$להע־וצריךהביקורת,את

ביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$לאחוקיתלמסגרתאותה

עצמם.אתיבדקושהפרקליטים

משרדהואהנכוןהמקוםלטעמי,

המרינה״.מבקר

בחברהמחנהלכל

משלואתיקודיש

באפשרותגםעסקוהדוברים

לפו־ציבוראישישלחזרהשל

ליטיקה

$TS1$לפוליטיקה$TS1$

$DN2$לפוליטיקה$DN2$זהרשהורשעו.לאחר

לה־ויצאררעילאריההתייחס

גנתו.

$TS1$.להגנתו$TS1$

$DN2$.להגנתו$DN2$היש־שהחברהחושב״אני

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$שלהעיקרוןאתאיבדה

שארםהקביעהואתהחפותחזקת

הסדרזהלחברה.חובואתשילם

ארםקבענו.שאנחנוהחברתי

אתשמוכיחיםערמפשעחףהוא

עונשואתשמרצהארםאשמתו.

ההתייחסותתקופתשתמהואחרי

לעבירתו,מתייחסיםשבהבדרך

אחר,אזרחככללאזרחנהפך

ולהיבחר״.לבחוררשאיוהוא

זהלמישהו״אםהוסיף:זהר

ררעיעבוריצביעשלאמפריע,

כרתנבחרהואאםאבלבבחירות.

יקבלשלאסיבהשוםאיןוכדין

שהואבעוברהשקשורתפקירכל

והדיבוריםהאמירותכלכנסת.חבר

מכיווןלהיפסק,חייביםוהרמזים

קיומנובאושיותפוגעיםשאנחנו

דמוקרטית״.כחברה

התנ־גרוסעמנואלפרופ׳

גד

$TS1$התנגד$TS1$

$DN2$התנגד$DN2$כיוהרגישזהרשללדבריו

לחברהחזרהביןענקהבדל״יש

האםהדעת.עלמתקבלמהלבין

ישראלבממשלתרוציםאנחנו

פליליתהרשעהבעלשהואארם

יש־אלוהיםקלון?עמהשיש

מור

$TS1$ישמור$TS1$

$DN2$ישמור$DN2$לחברהמשדריםאנחנומה

בע־שהורשעלאדםהישראלית.

בירה

$TS1$בעבירה$TS1$

$DN2$בעבירה$DN2$מקוםאיןקלוןעמהשיש

ישראל״.בממשלת

״בואהוסיף:מטלוןעו״ר

יבקשהירשזוןשאברהםנניח

קצב,משהאולפוליטיקהלחזור

עונשו.ריצויאתשיסייםלאחר

שיח־רעתנועלעולההיההאם

זור

$TS1$שיחזור$TS1$

$DN2$שיחזור$DN2$צורךאיןהפוליטיים?לחיים

הסיבהנורמות.ישהחוק,בשינוי

מכיווןהיאמחרשנבחרשררעי

ישנמנההואשעמושלמחנה

שישהיאהבעיהאחר.אתיקוד

שמתנהגאחרמחנהבארץלנו

שמ־אחרומחנהמסויםקודלפי

תנהג

$TS1$שמתנהג$TS1$

$DN2$שמתנהג$DN2$אחר״.קורלפי
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