
 לכבוד 

 הדין מרגנית לוי-עורכת

  יועצת שרת המשפטים

תשובתה הלא מספקת של עו"ד סיוון פיכמן לפנייתנו באשר לחובת היוהמ"ש הנדון:       

 לבדוק לעומק את הבסיס להגשת בקשה למשפט חוזר לרומן זדורוב

הדין סיוון פיכמן מפרקליטות המדינה תשובה לפנייתנו אל אין אנו רואים במכתבה של עורכת 

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט, כנדרש בחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות 

 .1958-והנמקות( תשי"ט

 השופט דנציגר כתב דעת מיעוט שלפיה צריך היה לזכות את זדורוב, ובה נאמר בין היתר כך:

שאין להן אחיזה בראיות, הניצבות מול ראיה אובייקטיבית ברורה שאינה מתיישבת  תבספקולציולגישתי, מדובר "

 " . עם ההודאות, כפשוטן

"לשיטתי, על השופט המתמודד עם "סדק" בתשתית הראייתית שלפניו לשאול עצמו אם להסבר הנדון יש בסיס 

וביל להסקת מסקנות בדרך של בהנחה גרידא שעלולה לההגיוני ממשי ועיגון כלשהו בראיות, או שמא מדובר 

. דומה כי הדברים זוכים למשנה תוקף כשמדובר בהשערות והסברים שכלל לא הועלו על ידי "הנחת המבוקש"

 " .המאשימה עצמה

"אוסיף כי חברי עצמו ציין ש"אכן, אין ענייננו בהוכחה לגבי מקור טביעות הרגליים בתא השירותים, אלא בניחוש 

בהשערה סבירה שיש בה כדי להחליש עד מאוד את עוצמת הראיה היחידה שניתן לזקוף ובהשערה ובהיגיון, אך 

ניתן  –אשר להיגיון  אכן, לא מדובר בהוכחה אלא בניחוש ובהשערה.(. 55בצד 'הזכות' של המערער" )פסקה 

 ".ליליבהיעדר ביסוס ראייתי ממשי, כשעוסקים אנו בדין הפ להפליג למחוזות ההיגיוןלהתווכח עד כמה ניתן 

על רקע זה, מינהל ציבורי תקין מחייב את היועץ המשפטי לממשלה לבחון לעומק את הטענות 

שנטענו בבקשה הציבורית שהוגשה. אין בתשובת פרקליטות המדינה התייחסות ראויה 

שהוא, בהתאם לחוק,  –לא מבחינת התוכן ולא מבחינת מיהות בעל שיקול הדעת  –לטענות 

 ת.היוהמ"ש ולא הפרקליטו

 לפיכך, אנו מבקשים להמשיך בהליכי הערר אצל שרת המשפטים.

 בכבוד רב,

 
 ד"ר יוסף זהר



 פרופסור ישראל אומן
 פרופסור אליאב שוחטמן

 פרופסור אלון הראל
 פרופסור יוסי יסעור
 פרופסור דוד גולומב

 פרופסור בועז סנג'רו
 אסף-ד"ר קטיה זכרוב

 ד"ר אבישלום וסטרייך
 ד"ר דוד הנסל

 אל הנסלד"ר ז'ו
 מליה-יואב סין

 ליאון )אריק( שנקלר
 מירון סאיצקי 

 יוסי שנקלר
 ד"ר חיים סדובסקי

 דנה תמרי
 רועי וייס

 
 
 
 
 

From: שרת המשפטים <Sar@justice.gov.il>  
Sent: Wednesday, February 6, 2019 6:06 PM 
To: shenkler@netvision.net.il 
Subject: 2019-1815-חתום 

 
 שלום רב,

 
 מצ"ב מענה לפנייתך ללשכת שרת המשפטים.

 בברכה,
 

 לשכת שרת המשפטים 
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