
 ומה שבניהם זדורוב פרשת רומן, נבחרי ציבור בישראל
 
 
 

 , מהנדס ומשפטן, מומחה לראיות מוקלטות ומשפט פלילי דורון בלדינגר :מאת
 .זדורוברומן  עד הגנה בפרשתגילוי נאות: כו                                   

 

 בקריאה ,, בניהן יוזמה של פרופילים שוניםבמרשתת כשתיק זדורוב שוב בכותרות, צצות ועולות תגובות רבות כעת,
זדורוב, סביב פרשת ש י, בכדי לגייס אותם לדיון הציבורלפנות אל חברי כנסת של הממשלה החדשה לכשתקום

תמיד ברקע ו( 13) שנים רבות פרשה שאינה יורדת מסדר היום הציבורי מזה .שהורשע ברצח הילדה תאיר ראדה ז"ל
באשר להתנהלות המערכת הרשעתו וגם נסיבות סביב קשות כל כך שאלות זדורוב, רומן פותו של הדיון בדבר חמצוי 

 .בכל הנוגע לפרשה זוהמשפטית ורשויות החקירה 
להציף לדיון דווקא פן בו החלטתי מאמר זה אולי הוא מהמדאיגים ואפילו המפחידים שנחשפתם אליהם עד היום, 

 .דווקא לטוניתזדורוב, אבל שייך בכלל לעניינים של שחיטות שרומן אל פרשת כל כך מתקשר אחר ה
"יכולותיהם" שאלת סביב  ים גדולים,ציבוראת ה"תמימות" הזו בקרב  ,כל פעם מחדש ,פשוט מקומם אותי לראות

אז החלטתי לא לשתוק יותר ולהאיר את עיניהם העצומות לרווחה של כל אלה שבאמת חושבים,  של נבחרי הציבור.
האנשים הכי אומללים שיש בור, הם נבחרי הצידווקא הם, ם להבין שבמקו .שנבחר ציבור בישראל הוא כל יכול

 נבחרי ציבורעל יוצרו. שקם ם הגולבבחינת  שהיא ,"מערכת"שאנוסים וכבולים בזרועותיה של האנשים בנינו, 
ונכנסים אל המערכת הפוליטית  החשובות בעיניהםחברתיות אג'נדות לקידום נעלות שבאים בד"כ עם מטרות 

ניתנת להם בו ש כלואים במצב מוצאים את עצמםהם אז  ,אבל ת.ומש את דרך השליחמבציפייה שזו תאפשר להם ל
ולנסות  לעשות כדי אמיציםמספיק יהיו ככל והם באמת  ...ולשתוק... אועם ה"מערכת" לשתף פעולה  האפשרות

 !לחדול -, תבוא מיד האופציה האחרת יהםשאיפותם ודיקמען ל להשפיע
    .איתה קו" יישר"יהיה וכולם חייבים להיה ואת ששהיא המנתבת את ש ,שולטת "מערכת" כאן ישיוצא איפה ש

החלומות של נבחרי הציבור על גם יוצא שנבחרי הציבור כבר לא מחליטים בעצמם, אלא מחליטים בשבילם. כך 
שרדות ילהמניעים פעילות שכל תכליתה מהרה לבה, מתחלפות דרך של שליחות, קידום אג'נדות חברתיות וכדומ

נקלעים למצב  ..."אופק", הייזמים, אלה שהבטיחו לציבור "דרך חדשה", "ראשים הגדולים", ויוצא שהאישית
הסיבה גם למצב האבסורדי גם יכול וזו  ופך תקוע.הכל ה כך" עצמה. ה"מערכת בידיויים בבו הם הופכים ש אבסורדי

 .בישראל על רב הציבור ממשלה מוסכמתלקיים לא ניתן אפילו בו כבר  ,במחוזותינו
ל תפקידם הוא לשמר או שאולי כ ?יכולים בכלל לשרת את הציבור , במצב הנוכחי,אם נבחרי הציבורה ,יאהשאלה ה

שאלות שמעורר  ,הסקרן והחוקר הציבור ןלעמוד כשובר גלים החוצץ בי ,והשתקה קוו של שחיתות-סטטוסכאן 
לעורר גלים  תוך הקפדה שלא ,רבהבזהירות  ברשתות הציבוריות, לבין הביצה הפוליטית בה הם שוחיםדיונים ו

לעיתים רבות ש ,""מערכתהל אינטרסים ואג'נדות שעו בהם את עצמם. כך למעשה הם הופכים למשרתי ביתשיכול ו
אותם שבסופו של יום  ,היא העובדהגרוע מכך, ההוא כמרחק מזרח ממערב.  ,לבין צרכי הציבור םהמרחק בניה
במקום לקדם פתרונות ראויים  ,שימור ההשתקה והטיוחתוך  "הצלת עורם"ב מוצאים עצמם עסוקיםנבחרי ציבור 

 .דווקא לטובת הציבור
 נזכיר קצת היסטוריה: במה הדברים אמורים?

כי בעבר נעשו כבר הרבה מאד  ,זכיר לכםאקאים... זדורוב אל פוליטיפרשת לפנות בעניין נכון כי לכל אלה שחושבים 
חף מפשע" הועברו עותקים של הסרט שיצרנו "לתפור  120 ?עם מי לא דיברנו ?ם מי לא נפגשנוניסיונות שכאלה. ע
 . נדםשל כולם , קולם וכלום ואפילו לשופטים בדימוס לכלל חברי הכנסת

האפשריים תכנן את מהלכיו נסות ולכדי ל ,פגישה אישיתל יקר במשרדיבחברי הכנסת מ דווקא אחד אחדיום 
 . קולו נדם גםעברו מספר שבועות ו, אזבמטרה לעזור בקידום בדיקת העניין, אבל 

בלה ינפגשתי אישית )בזמן כהונתה כשרת משפטים( והיא ק ד, שרת המשפטים לשעבר,שקאיילת אפילו עם הגב' 
ראדה ז"ל תאיר רצח פתיחת תיק למען ( 2011שהגשתי בזמנו ) )1451/11בג"ץ עתירה )חומרי הבדיסק הגדוש מידי 

 ומחדליהרצח הלעניין חקירת כל כך הכוללות ממצאים רבים  דעתלרבות שלל הנספחים וחוות  מחודשת, חקירהל
 ילויים נוספים שהתבררו לי במהלך השנים., ובתוספת גם שלל גחשודים פוטנציאליםממצאים לגבי גם לרבות אף ו

טייח רועות, לשלב זיתה יכולה לקנות את עולמה בעשייה הציבורית... בחרה לישה, שקד, משפטיםהומה קרה? שרת 
אחר נמצאת במקום היא  (בצדקגם אולי )ו יוםאולי זו גם הסיבה שכ) .ולדחוק הכל אל הפינה ולא לעשות דבר

 בלא כלום(.יום ת בסוף צצתפומ, אשר ומעוררת ציפיותהבטחות במלאה הבועה צפוי לכל מבחינה פוליטית, כ
יש , כי יודעים היטבלמדו והם כבר בפרט חברי הכנסת נבחרי ציבור בכלל וכך תמיד היה וכך תמיד יהיה, כי גם 

 .איזה תיקכבר גם להם יתפרו שאם לא כן, "תפוחי אדמה לוהטים" שלא נוגעים בהם, 
חומר ומידע והכל זריז של תחיל לגביו איסוף ישבה כל אחד שקצת מתקדם או מתחזק, אנו חיים במדינה, לצערי, 

כי עומד הוא  ,סימניםאי אילו יגלה , במידה וגיושילהוריד אותו" ממרום הישמש, בבוא היום, כדי "זה במטרה ש
 .מערכת""ע"י הומוכתב המוגדר  נתיב""מן הלסתות 



  :ןלחומרת שמתם לבמבלי שו עינכם חלפו מולאפילו שתי דוגמאות שאולי להלן עוד 
 

זוכרים אותו? לכו תבררו איך הפרשה  רמון,חיים , (בעבר)של שר המשפטים  "פרשת הנשיקה"
 , כשר משפטים,הסתיימה בסוף ובעיקר מה היה המניע לתחילתה... האם לא התנגדותו של רמון

         את מיד ספג ז להתנגד העהשר ש כך .בזמנו המ"ש העליוןבייניש לבי פטתלמינויה של השו
 והיא מונתה. ותפקיד"תיק הנשיקה", "הוזז" מ

 
 .מוצאת את מותה בנסיבות עלומות חברת כנסת מכהנת: הרבה יותרומדאיגה מזעזעת  דוגמא

עותקים ממנו  120לאחר הפקת הסרט "לתפור חף מפשע" שכפלתי  ,2010שנת שלהי על כך שבבראשית דברי כתבתי 
 .(שלמה שנהמשך ב, על עריכתו של הסרטהרבה עבודה הלעומת  "בקטנה")על חשבוני כמובן, אבל זה 

 

מפגשים בעניין יזמה מי שבזמנו לוותה זה מקרוב את פרשת זדורוב, הקימה ועדות ו
וגם היו לנו איתה מספר פגישות ביד רמה  ם, ניהלה אותם, ישבה בה"חזקת החפות"
ח"כ אף  ,והיא נתנה את כל כולה לפרשה )באמת שעוד לא ראיתי מאזכנסת משרדה בב

                     זוכרים?  ולדקין ז"ל.מרינה ס ר"ד ברת הכנסתח ,( קראו להזה רציני יותר ממנה בעניין
 ("קדימה", "הליכוד", "ישראל בעליה")

בלטביה, בחדר מלון  ,16.3.2013 ביום שגופתה נמצאה בסיבות עלומותידעתם האם 
 מישהו במדינת ישראל בכלל חקר את הפרשה?האם ? במסגרת כנס שהשתתפה בו

נעלמת יום אחד  ,פעילה ומשמעותית כל כךמכהנת, שחברת כנסת  ,יכול להיותזה איך ו
 ?נשמרמותה סיבות נבדבר והשקט 

 

 שלברצח לכל אלה שחשבו לפנות לנבחרי ציבור וחברי כנסת בעניינים כה מהותיים כמו הרשעתו אז עם כל הכבוד, 
 תסיימו "לבנות עליו".בטרם זה מגדל קלפים שיפול עוד  ,על חברי כנסת על המידהתר ו יתבנשלא  הצעתי, חף מפשע

הנוגעים לחשיפת שחיטות, מהותיים נושאים לפעול ב חוכאת הבאמת  אין ,לנבחרי הציבור ובמיוחד חבר הכנסת
 .כוח מהם הרבה יותר לנו עצמנו כאזרחים פשוטים ואכפתיים, יש )בינתיים(כי  ,מסתברעוולות משפטיות וכדומה. 

 עצוב, אבל זו המציאות במחוזותינו.אמנם זה 
. לא ראיתי דבר דומה ליון איש לרחובות )וזה אכן הביא לשינוי(ימצער אולי שרק מחירי הקוטג' הצליחו להוציא מ

ה"מערכת" ניצב אל מול ס ז"ל, אשר עמוס ברנ בסביבתנו. לא יתוקורה סביב פרשת הרשעתו של חף מפשע במחוז
)מורשעי פרשת דני כץ(, אשר שוחררו לא ו ירבסביבת עלי גנאים וחבבכל כוחו וזעק את חפותו לאורך השנים, לא 

אחרים וגם לא בסביבתו של מורשעים חפים  , לא בסביבתםים מחייהם בין סורג ובריחשנ 33מזמן לאחר שאיבדו 
שנה במקום רוצחיה האמתיים של תאיר ראדה ז"ל(. לא ראיתי שזעקתו של  13)היושב בכלא כבר  של רומן זדורוב

אינני . אפשר רק להצטער על כך. מורשע לחפותו מוציאה מיליוני אנשים לרחובות כמו שעשו זאת מחירי הקוטג'
       הפרטי?  המצויים רחוק מכיסם מענייניםפת אכבאמת שלאזרחים לא כול להיות ייודע לאמר מה הסיבה לכך. 

, מיואשיםאולי מדובר כאן באזרחים סיבה אחרת,  ואולי זלכך אלא רוצה להאמין שלא זו הסיבה מעדיף ואני אך 
 .דווקא מפחדבתוך עצמם נסים ומכנשארים שאיבדו תקווה לשינוי וחלום לצדק או שאולי אף מדובר באזרחים ה

ם ואף מייאש שכך הם פני הדברים, או אם ממש מקומזה  יהיא הנכונה, אז מכך שאם האפשרות הראשונהיוצא 
עניינים מדובר במצב  יאזהאפשרות השנייה היא הסיבה לכך שהציבור בכללותו שותק ו/או אדיש למתרחש כאן, 

  .מדאיג שבעתייםשהוא 
בדקתי וחקרתי אותה  .של תיק זדורוב ורצח רדה מכל הפרשה ההזויה הזוול( )גם חבבאמת מתוסכל ומיואש מרגיש 

 בלתי מתפשרת רצינותב .ראדה ז"ל ומול משפחתתאיר מול תמונת המנוחה  אל בודכקודש ולאורך שנים, ביראת 
התנהלותם  מולאל נחישות בוגם בזהירות ו זדורוב.רומן של המורשע ברצח,  , עדויותיו וחקירותיואל מול התנהלותו

שלא מותירים ספק ולו הקל שבקלים  ,הגעתי לממצאים רביםל אבהמשפט. מערכת ו הרשויות החקירהגורמים בשל 
 של רומן זדורוב. הזועקת לשמים זה ובדבר חפותו בתיק נהלות הלקויה והחקירה הרשלנית בבדבר ההת

יא קורבן ורוב הדה, גם משפחת זדשבו מעבר למשפחת רא ,אין ספק שמדובר במקרה זה במשפט מרובה קורבנות
החברה גם אנחנו, , אין ספק שאלההאומללות ה משפחותהעם שתי ביחד . וה"מערכת"קורבן  - משמעותי לא פחות

ענווה וצל של ידיה. אין בה טיפה של בבע משכרון הכוח הנתון שו תדעושלא י ,קורבן של ה"מערכת", גם אנו הכול
, לשפר ולהחזיר כשצריך ביקורת בעיני הציבור, כדי לדעת גם לתקןמבחן ול , מעת לעת,אחריות לדעת להעמיד עצמה

פרשת זדורוב, התנהלותה ב בזכות לא רק היא הרוויחה זאתשנפגע כל כך לאורך שנים )ו ,לעצמה את אמון הציבור
  רשעה ולא בוחלת באמצעים לשם כך., ה"מערכת" לוחמת לשימור ההתארבות אחרות(. במקום זפרשות עוד באלא 

 .ועולם כמנהגו נוהג חוטףמיד ז להרים ראש ולהצביע על שחיטות במדינה הזו כל מי שמע
 .עד מאד ממש מתסכל וכואב

מייחל רק שבאמת כמי , עובדות מדאיגות כל כךכאן להציף לנסות ז ו, להעשב ומשתדלכן מוצא עצמי, , אני עם זאת
                  החשוב כל כך לכולנו כאזרחים אכפתיים במדינה, והזך  ,שמתעטף בדגל הלאום הנקי ,מדינה שלנולטוב 
 "עוד לא אבדה תקוותנו".ש, כל פעם מחדש וממלמל בין שפתיו, כאילו מבקש להזכיר לעצמוהשב 
 .נצליח להביא לתיקון העוול ולראות במחוזותינו מעט שלום, אמת וצדקבו שעוד יגיע יום ש תןימי י


