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  .קריסתה של מערכת המשפט בישראל
  . הפרקליטותעושי דברם שלשר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה 

  

עומדים שר המשפטים והיועץ  , כאילו בראש הפירמידה של מערכת המשפט בישראל,למרות המחשבה המוטעית
 את מערכת המשפט מנהלת היא זו ש שדווקא פרקליטות המדינה,התברר לאחרונה באופן מוחשי ,המשפטי לממשלה

  .והצדק במדינת ישראל
  

   .זויפה על ידי קצין משטרה, במשפטנמצא שהראיה הפיזית היחידה , רומן זדורובמשפט במקרה של 
  :אותו קצין מומחה שהעיד על עצמו בעדותו

  .או איפה היו צריכים להיות עקבות נעלים, אני לא מומחה בלהסביר מדוע אין עקבות נעל במקום מסוים"
  ".אני משווה. התפקיד של המעבדהזה 

  

  .והורשע אדם ונשלח לכלא לכל חיי, מופרכתאלא שעל סמך אותה חוות דעת , ולא דיי בכך
  :וכך רשמו השופטים בהכרעת הדין

  , ממצאים ביולוגיים או אחרת, טביעות אצבע:  כגוןשעה שבזירה אין בנמצא ראיות אובייקטיביות"
  ..."אשר נמצאו על מכנסי המנוחהחשיבות רבה נודעת לעקבות נעלים 

  

  ?האומנם
  

אף אחת מהן אלא ש,  הייתה עמוסה במאות ראיות,ל" שזירת הרצח של תאיר ראדה ז,כאמור ראוי להזכיר בנקודה זו
  . על בני נוער-   המצביעות על זריםאלא ראיות,  של זדורובאינה

  .אבל את אותן ראיות היה מי שהחליט בפרקליטות ובמשטרה לא לחקור
  

  . ים ברצחכחשוד ומכך נעצרו רק אנשים בוגרים – " עשה את זהבוגרמאדם רק ", כיוון החקירה היה ברור
  . התמקדו בהוצאת הודאה מהחשודשלהם  מאמצי החקירה נפל קורבן בידי חוקריו שכל, הראשון שלא ידע שיש לו אליבי

הוא , דרך הדלתתא השירותים ב כיצד יצא מעל מנת לבסס את ההודאה והשחזור המופרח בו הדגים בין השאר זדורו
. קפיצה מעל הדלתתיקן את עצמו והדגים כך , שבורהדלת מנעול למעשה הראו לו כי רמזו לו וי השוטרים ש"נעצר ע

 שהיה חייב להסביר את השחזור ובניגוד ,אותה קפיצה שהיא כנראה התולדה של חוות דעתו של מומחה המשטרה
  .ברח אל התא הסמוךהאמיתי שהרוצח ) י עקבות נעלים זרות שנמצאו בדם"עפ(ידעו  מוחלט לעובדה שגם החוקרים

  
שזדורוב " המוכמנים"מאחר ולמעשה הפרטים . צריתושניהם מלאים חורים כמו בגבינה שואך , יש שחזור ויש הודאהאז 
  .תדר עם ממצאי הזירהור ולא הכל מסכוונו אותו בהודאה ובשחז אשר ,חוקריוהם רק אותם פרטים שידעו גם " ידע"

) ל מכנסי המנוחהע  מופרחותעקבות הנעלים(הוסיפו את אותה ראייה וכך . הייתה חשיבות רבה להצגת ראייה מסייעת
  .את רומן זדורוב לזירה" קושרת" שיחידה" ראייה"אותה ". דבר מה נוסף"שהיא בגדר ה

מה שהיה מביא .  מוחלט וכל התיק היה נופליוכיזבהיה יוצא למעשה זדורוב הרי ש, יה הזאת הייתה נופלתיאם הרא
נמצאות נמצאו בזירה והחקירה מחדש ואולי גם מוביל לבדיקה יסודית יותר של הראיות הרבות שתיק למעשה לפתיחת 

  .נתפסים סוף סוף הרוצחים האמיתייםוכך אולי היו . המצביעות על חשודים פוטנציאלים ברצחראיות . בידי המשטרה
  

, תגלותעתיד להשקר  וכמו שכל .זההלפחות בתיק ,  אחרי שכל מערכת המשפט בישראל קרסהשגם, אך מסתבר
  תקליטור למחלקה לחקירות שוטרים גביתלונה מפורטת על,  במשפטהגנהאחד מהם עד , הוגשה בשם שני מומחים

  .)ש"מח(
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שפט נגד זדורוב כשעל הדחייה את המ  שניהלהות נדחתה התלונה על ידי הפרקליטבתוך חמישה ימים.  זה פלאריוה

  .ש"חתומה סגנית ראש מח
, לאחר בחינת נסיבות הגשת התלונה. הנוגעת לטענות נגד איש משטרה, הרינו לאשר קבלת תלונתכם שבנדון"

  ". לא מצאנו הצדקה לפתיחה בחקירה פלילית נגד הנילון, שעיקרה עדות סברה בעניינים שבמומחיות
  

  .יועץ המשפטי לממשלההשר המשפטים ו את עתקש לדחות את תלונתם וכתבו בה"המומחים ערערו על החלטת מח
  !!!  מהמשנה לפרקליט המדינההתקבלו גם הן ,  בהמשךהתקבלובקשר לערר שכל התשובות 

  
,  ולזכות במשפטאשר משרת אותה להגיע להרשעההמשטרה ית מאותו זיוף של מומחה נהנלמעשה המערכת ש

  .ש"היא המשיבה בשם מח
  

  . לממשלה השני בהיררכיה הוא היועץ המשפטי, המשפטים עומד לכאורה בראש מערכת המשפט בישראלשר 
  . מנהל את מערכת המשפט בישראללא  שאף אחד מהם , בניגוד לכל היגיון,אבל מסתבר
  ,לא היועץ המשפטי לממשלה,  לא שר המשפטים משיב.מנהלת את מערכת המשפטהיא זו שהפרקליטות 

  .ה הציבורית שיש לה לכאורה אותו מעמד שיש לפרקליטותגם לא הסנגורי
  הפרקליטות היא זו שדוחה תלונות . הפרקליטות היא זו שמשיבה למכתבים שנשלחים לשר המשפטים

  !על מעשים בלתי כשרים שמהם הפרקליטות עצמה נהנית
  

  :ין סגירת התיק באופן סופיש בעני" בשם מחתשובת הפרקליטותהתקבלה הכרעת הדין מועד לאחר , 15.11.10 -בוכך 
  
בחן את פנייתכם ולא מצא לנכון לשנות מההחלטה , מר שי ניצן, הריני להודיעכם כי המשנה לפרקליט המדינה"

  .לסגור את התיק
מדובר בתלונה שעניינה חוות דעת שעמדה לדיון בבית משפט המחוזי בנצרת במסגרת הליך פלילי שהתנהל 

בתיק בה נקבעו קביעות שלפיהן חוות הדעת דין הכרעת לאחרונה ניתנה . ל "בעניין רצח הילדה תאיר ראדה ז
  ". נושא הערר ועדותו של המומחה התקבלו על דעת בית המשפט

  
  :םיקרייניתן לחלק את התהליך שעברה התלונה לשלושה שלבים ע, למעשה

  
ש "יך משפטי ואין בכוונת מח מעצם העילה שהדיון נמצא בהלבתוך ימיםבשלב הראשון התלונה נדחתה על הסף   -

  .להסיג את גבולו של בית המשפט
הטענות נשוא תלונתכם נסבות על עניינים המצויים בימים אלה בעיצומו של בירור משפטי בתיק פלילי שמתנהל "

טענות אלה קשורות בטבורן לעדים וראיות "). התיק הפלילי"להלן ) (502/07. ח.פ.ת(בבית המשפט המחוזי בנצרת 
  .ו בבית המשפט ואשר משקלם וטיבם אמור להיות מוכרע על ידו בתום הליכי המשפטשהוצג

, החלטה על פתיחה בחקירה פלילית לגבי עניין התלוי ועומד בהליך פלילי בפני בית המשפט, מטעמי מדיניות
  ...."עלולה להסיג את גבולה של הערכאה השיפוטית המוסמכת

  
ומהותי מאחר ומדובר בעניין כה חשוב , ם להעביר אותה לידיעת השופטיםהרדימו את התלונה במקו, בשלב הערר  -

  .בראייה היחידה שעמדה כנגד זדורובכי מדובר ולאור העובדה 
, להתעלם מטעויות"הגישו בקשה מיוחדת לבית המשפט בו דרשו מהשופטים , אפילו התובעות בתיק, ולא דיי בכך

ש ועל "התלונה שהוגשה למח" בהן דווחו בין השאר על "מי ההגנהטענות חסרות בסיס וראיות בלתי קבילות בסיכו
שהרי בתאריך . הוליכו את בית המשפט שולל ובנקודה זו הרי שבפרוש ,ק שור"החלטתם שלא לפתוח בחקירה נגד רפ

, 28.06, 13.06התכתבויות מיום (בשלב בו התקבל הערר כבר  התלונה הייתה 11.07.10בו פנו אל בית המשפט 
 כשפנו התובעות לבית המשפט בטענה שעליהם 11.07ביום כלומר )  11.07 האישור על פתיחת תיק ערר מיום ואפילו

   .זה פשוט מצג שווא שלא לומר שקר, ש בטענה שזו נדחתה"להתעלם מתלונה שהוגשה במח
  

  .יוק על עניין זהובית המשפט הרשיע את זדורוב בד, פני בית המשפטב והתלונה והזיופים לא עמדש ,היא הואכן עובד
  
  :"בית המשפט אמר את דברו"והעילה הפעם ש,   בשלב האחרון נסגר התיק באופן מוחלט-
בה נקבעו קביעות שלפיהן חוות הדעת נושא הערר ועדותו של המומחה , לאחרונה ניתנה הכרעת דין בתיק"

  ".התקבלו על דעת בית המשפט
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  :פלילי במדינת ישראלשל משפט הליך תהת למוד ולסכם בעשרה שלבים אכלומר מכך אפשר ל

  
  לומר לו שנמצא : מותר ללחוץ ולשקר את הנחקר בנושאים מהותיים כמו,  וכל האמצעים כשרים המשטרה חוקרת ).א

  .      שקרן בבדיקת הפוליגרף ושנמצאו ממצאים ביולוגים שלו בזירה וכך עד שמוציאים הודאה
  .ממליצה על הגשת כתב אישוםה וואז המשטרה סוגרת את תיק החקיר      
  
  .מגישה בשם המדינה את כתב האישוםהיא ו) התובעת בתיק(" המאשימה" הפרקליטות היא  ).ב
  
  כ או נשיא "יש לזכור שאם הוא לא ח ,כ שנים רבות ואם אכן מדובר בחף מפשע"תהליך שייקח בד - מתחיל המשפט   ).ג

  .עצור עד תום ההליכיםיהיה גם       הוא 
  תביעת נוסף של  תהליך ,דבר שיגרור בסופו,  כליאת שוואמדובר כאן בעינוי דין ואף ש גם      בנקודה זו חשוב לזכור

   יסו שלאותה תביעת פיצויים תשולם כמובן בסופו של דבר מכוכנגד המדינה   שיגיש אותו נאשםענקיתפיצויים       
  .משלם המיסים      
  
   .נות התביעה וההגנהבמהלך המשפט מובאות טע  ).ד

  )   כמובן בשכר(המדינה הקורבן ובשליחות בשם שבאים  י התביעהיכ מוטה לכיוון טענות עד"בית המשפט בד      
  .בשכרלעיתים גם בשם האמת ולהעיד באים ש ,כ"בדמומחים פרטיים , לעדי ההגנהבכבוד ומתייחס הרבה פחות       
  
  המליצה על הגשת היא זו שאותה משטרה שבעצם  . במומחי המשטרהלאורך כל המשפט תשתמש הפרקליטות  ).ה

  הפרקליטות מספקת את התובעים בתיק והמשטרה . וכך למעשה המערכת פועלת בשילוב כוחות, כתב האישום      
  .ואת המומחיםהחקירה מספקת את חומר       
  
  למנוע את עדותם , דחות ולהחליף בסדר המומחיםל,  ניתן להזיז ימי דיון:כל האמצעים כשרים, גם במהלך המשפט   ).ו

  להציג מצגי שווא עד כדי בידוי ראיות , להציג חלק מהמוצגים ולהסתיר אחרים. של עדים מסוימים מצד ההגנה      
  .      והכוונות של עדים במהלך עדותם במשפט

  
  .ההליך מסתיים ומוגשים סיכומי הצדדים, לאחר שנים  ).ז

  ."המשיבה"ולאחריהם סיכומי ההגנה " המאשימה"שים סכומי התביעה ראשית מוג      
  
  :הליך המרכזירצף ההוא יטורפד במהרה על מנת לא להפריע ל, נוסף) פנימי(שמתחיל תהליך ,  מצבאם קורה  ).ח

   . במהלך המשפטשלא עמד בפני ההגנהחומר , סיכומי התביעהדיסק בהתגלה במקרה , בתיק זדורוב      
  ומחליטים להגיש מגלים זיופים , בודקים אותו, )"תיק עבודות ירון שור"( החדש  מומחים שמגלים את החומרשני   > 

  עינוי הדין של  ולמנוע את עיוות הדין, על מנת למנוע את הטעיית בית המשפט וש בשם האמת והצדק"תלונה במח      
  .הכרעת דין שיש בה קלוןל ביא מהרשעת שווא שת)בית המשפט ואת (בישראל הנאשם ולהציל את מערכת הצדק       
  ) חודשים לפני הכרעת הדין4.5(ש "המומחים מגישים תלונה למח  >  
  .י איש משטרה"התלונה קוראת לחקירת פשע שבוצע ע  >  
  . נחלצת לעזרת המשטרה ומשיבה לתלונההפרקליטות  >  
  .ש"מסיגים את גבולו של ביהמבטענה שלא , י הפרקליטות"ע התלונה נידחת בתוך ימים   > 
  .עבר לידיעת השופטיםמולא החומר בעניינה  –  המומחים מגישים ערער והתלונה מורדמת   >
  .חף מפשע מורשע ונשלח לכלא לכל חייו, בית המשפט אומר את דברו, מגיע מועד הכרעת הדין    >
  .ר את דברוי הפרקליטות בטענה שבית המשפט אמ"עסופית סגר ש נ" במחהתיק נ  >  
  
  על יציבות לשמור מיד הפרקליטות תפקיד , את תהליך ההרשעה" יסכנו"במקרה חרום בו גורמים חיצוניים ,  אכן).ט

  .נגד איש משטרה שסייע לה רבות להגיע להרשעה ולזכות במשפטכתיפתח חקירה בו ע מצב ומנלהמערכת ו     
  . כולם בשביל אחד-  אחד בשביל כולם, יד לוחצת יד     
  
  , לגורמים בכירים בתקשורת ויכול להביא לגילוי המעשהלדיון ציבורי ומגיע  יותר כשהנושא כמעט שלב מאוחר  ב).י

  " בשם החוק" עליהם בתביעות ענק י כך שתאיים"לחסום את כלי התקשורת המעורבים עמיד הפרקליטות תדאג      
  :א בידיה צו פרסום גורף לשידור חומרי חקירה ושחזורעוד נמצזאת בוכל , ובטענות לגבי צווי איסור פרסום     
  
  
  



 4  



 5
  



 6

  : מגבלות עיקריות2צו הפרסום הכיל , אך הפלא ופלא
  . שלא תהיה פגיעה כלשהיא בכבוד המנוחה או משפחתה או אחר במלל ובצילום.א
  .שלא תהיה הצגה מקוטעת וחלקית אשר יהיה בה לעוות תמונה או לגרום למצגת מטעה .ב
  

  :יף השופט בהחלטתועוד מוס
  
  .")היינו דין מאסר שנה( לחוק סדר דין פלילי 13ל תהא בבחינת עבירה על סעיף "אי הקפדה על ההגבלות כנ"

זמן ב, ממשואיך באותו ערב , תנה הכרעת הדיןיו נבובכן בנקודה זו ראוי להזכיר לכל הקוראים המכובדים את היום 
  .שחזר את הרצחמ זדורוב כל הערוצים צפינו כולנו איך רומןבחדשות ה

  .הוא אכן הרוצחרומן זדורוב  ש, ללא צל של ספק,שחזור אשר משכנע את הצופהאותו 
נמנע מהציבור לראות את כך ש, שהוצג במקטעיםוערוך זה שמדובר בשחזור מופרח , מה שאזרחי המדינה לא ידעו

  . ואיך בוצע הרצחהוא פונההאיש ידע בדיוק לאן וכל זאת על מנת שנשתכנע כולנו כי , ההכוונות שקיבל זדורוב מחוקריו
  .בניגוד מוחלט לחוקלמעשה  אך ,בשם החוקואותו מצג שווא משכנע כביכול שהוצג לנו על ידי שליחי הרשע בארצנו 

  
כולכם מוזמנים לצפות בחלק מהחומרים שהועלו לרשת בשם האמת והצדק ותוך דגש על , לכן כחלק מחשיפת האמת

  .ותוך הקפדה מיוחדת על שתי המגבלות שהציב השופטן המשפט לגבי שידור חומרי חקירה ושחזור שנכתב בהחלטת בי
ש שהסתירו ממנו חומרים והביאו אותו "הפרקליטות ומח, י מערכת המשטרה"שהולך שולל ע, דרך אגב, אותו שופט

הוכיחה חד ואשר דינת ישראל  ביותר שנתנה איי פעם במהמביכהאת אותה הכרעת הדין , או שלא במודע, לכתוב במודע
  . המשפטמערכת את קריסתה של כל משמעית

  
  , יכול גם בית המשפט ללכת שולל בידיהם, ללא פקוח על מערכת המשטרה והפרקליטותש זו ההוכחה

  .לפספס את הצדק ולהרשיע בדין חף מפשע
  

  :להלן קישורים לסרטונים אשר מוכיחים חד משמעית את הטעונים שעולים במאמר זה
  

   מפחיד איך המשטרה תופרת תיק רצח-לתפור חף מפשע 
8uaar3Evz4a=v?watch/com.youtube.www://http  
  

  2 לתפור חף מפשע - סרט אימה - מפחיד 
gA9CpLFZb0t=v?watch/com.youtube.www://http  
  

   נפל קורבן בידי חוקריו-זדורוב לא ידע שיש לו אליבי 
WwuA1K6gz5U=v?watch/com.youtube.www://http  

  
ש ותופרים תיק רצח לחף מפשע "כך מרמים את ביהמ: חשיפה
ZoltY78rN3U=v?watch/com.youtube.www://http 

  

  "):?מי רצח את תאיר ראדה ("1 ערוץ – בתוכנית מבט שני ,"לתפור חף מפשע"  שהפקנוובעקבות שידור הסרט
  

   פרצופה של מערכת המשפט בישראל-התובעת שילה ענבר 
wY7rVq4Os0r=v?watch/com.youtube.www://http  
  

 , שידענו בישראלביותרוהמחרידות עצובות השהכרעת הדין במשפט זדורוב תתגלה כאחת הפרשות , לא רחוק היום
  . כולהשל מערכת המשפט קריסתה את אותה פרשה שמוכיחה 

קצר או שזו תהיה פרשה מביכה נוספת תוך זמן כת תשכיל להודות בטעותה  האם המער:השאלה היחידה שנשאלת
  .שנים כמו פרשת ברנס ופרשיות אחרות נוספותלאורך  תמשךש
  

 תסכים לקבל על עצמה פיקוח, תעשה בדק בית אמיתי, האם לא הגיע העת שמערכת המשפט תכיר במחדליה
  ? על החוקורעבל ,עשבים שוטים, אנשי חוקל םיקון הסדקים והפרצות שישנם בחוק ואשר מאפשריותביא לת

  
  . בתקווה לימים טובים יותר

  
  : כותב המאמר

  , מומחה וידאו וסאונד לתחום החקירות ומשפט פלילי,  מהנדס- דורון בלדינגר 
 .      עד הגנה במשפט זדורוב לעניין התנהלות חקירות המשטרה והמעקבים הטכניים                 


