
 
 

From: Arik Schenkler <shenkler@netvision.net.il>  
Sent: Tuesday, July 20, 2021 3:10 PM 
To: 'Hofesh.Meida' <Hofesh.Meida@justice.gov.il> 
Subject: בקשת חופש מידע חדשה חוות הדעת לעניין רומן זדורוב 

 
 הגברת מיטל כץ שלום,

 
 אני מבקש להגיש בקשת מידע חדשה.

 .32605378תשלום: 
 

 להלן הודעת פרקליטות המדינה:
 

"הפרקליטות הודיעה לפני זמן קצר לביהמ"ש המחוזי בנצרת כי פרקליט המדינה, עמית איסמן, החליט לנהל 

 בשנית את משפטו של רומן זדורוב, 

גב' אילנה . הודעה על כך נמסרה גם לסניגורו של זדורוב וכן ל2006-הנאשם ברצח הנערה תאיר ראדה ז"ל ב

 .ראדה, אימה של המנוחה תאיר ז"ל
בעקבות החלטת המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כב' השופט חנן מלצר, שקיבל את הבקשה לערוך משפט 

 חוזר בעניינו של זדורוב, 

הקים פרקליט המדינה צוות פרקליטים ותיקים ומנוסים, ממחוזות שונים, אשר לא היו מעורבים בכל שלב 

 .ול תיק זדורובשהוא בניה

הצוות התבקש על ידי פרקליט המדינה לעבור על כלל הראיות בתיק, ולבחון מחדש את התשתית הראייתית 

 הקיימת בתיק, 

על מנת להמליץ בפניו האם קיים סיכוי סביר להרשעתו של זדורוב. הצוות התבקש לבחון גם את הצורך 

 .בהשלמות חקירה והעברת חומרים שנאספו במהלך השנים

לאחר שהצוות בחן את כלל חומרי החקירה לעומקם, כמו גם את הטענות השונות שהעלה סניגורו של זדורוב, 

 עו"ד ירום הלוי, בפגישתו עם פרקליט המדינה, 

 המליץ הצוות בפני פרקליט המדינה לנהל את התיק בשנית. 

מנהלת המחלקה הפלילית המלצה זו עולה בקנה אחד גם עם המלצתם של המשנה הפלילי לפרקליט המדינה, 

 .וכן צוות הפרקליטים שטיפל בתיק במסגרת הבקשה למשפט חוזר
לאחר בחינת הדברים ולאחר שקיים דיונים בלשכתו החליט פרקליט המדינה לאמץ את העמדה לפיה קיים 

 סיכוי סביר להרשעתו של זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל, 

 .ניתוכי יש עניין ציבורי של ממש בניהול משפטו בש

בתוך כך, הודיע פרקליט המדינה על החלטתו לגנוז את התיק שנפתח בשעתו בעניינה של אולה קרבצ'נקו 

 ".כוחה-)א"ק( מחוסר אשמה, והודעה על כך נמסרה לבא

 

המדינה בקבלת אני מבקש לקבל את כל חוות הדעת השונות ונימוקיהן, ששימשו את פרקליט 
 החלטתו להמשיך בהליכים, במסגרת המשפט החוזר של רומן זדורוב.

אני מבקש לקבל הן את חוות הדעת ונימוקיהן שתמכו בהמשך המשפט החוזר והן את חוות 
 הדעת ונימוקיהן שהתנגדו להמשך המשפט החוזר.

לציבור, אבקש למחוק את בכדי שלא ייפגע פרקליט כלשהו, מכך שחוות דעתו ונימוקיה יפורסם 
 שמו ותוארו של כל מכין חוות דעת מכול חוות הדעת ששימשו את פרקליט המדינה, 

 כך שאף חוות דעת לא תוכל להיות משויכת לאף פרקליט.
 

בנוסף, אבקש לקבל את רשימת המידע שהועברה לאותם הפרקליטים לצורך חוות דעתם. 
רקליטים לבחון, מאמרים וספרים של פרופסור במיוחד, אבקש לדעת אם צורפו למידע שעל הפ

בועז סנג'רו, פרופסור מרדכי קרמניצר, פרופסור דורון מנשה והבקשה הציבורית מהיועמ"ש ליזום 
 בעצמו משפט חוזר לרומן זדורוב.

 
 במידה והפרקליטות פרסמה את חוות הדעת האלה, אנא, צרפי לי קישור לפרסום זה.

 



 בכבוד רב,
 

 קלרליאון )אריק( שנ
 
 
 
 
 
 


