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הפתיח המלווה כל תגובה נמצא בתגובה הראשונה ומומלץ למי 
 –שלא זוכר לעיין בפתיח של התגובה הראשונה 
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 פני עתידת יראי –עשירי נושא 

מושחתים. מדובר שופטים אני מציג תמונה ברורה של 
חיבור שבינם לבין המשטרה לבמושחתים שדואגים לעצמם ו

 והפרקליטות. 

 הוא שקרי ומושחת.בערעורי פסק הדין של בית המשפט העליון 

בקיצון הדברים שכן בית המשפט המחוזי סמך ידו  מדובר
כשאין על מסמך שקרי מזויף ומפוברק )בדוגמה אחת מיני רבות( 

בידיו תצהיר התומך כלל במסמך זה. אין ולא היה וגם לא יהיה 
תצהיר של איזה שהוא שוטר שמצהיר שמסמך זה נשלח אליי 

 ומסביר מדוע מסמך זה לא הוגש במועד ולא הוצהר במועד.

הקבלה של מסמך שקרי מזויף ומפוברק במצב עובדתי שכזה 
 היא הפקרות. 

להשיג והדין לא מעניין לשופטי בית המשפט העליון מטרות 
המשמעויות שיקרו בעקבות החלטה מושחתת ומופקרת זו . אותם

 אותם. נותלא מענייגם הן 

 

פסק הדין המושחת הזה מעיד על העוצמה שמייחסים השופטים 
המושחתים לעצמם. אף אחד מהגורמים הקובעים כמו: שר 

המשפטים או היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה או 
לא יעשה  –או הועדה למינוי שופטים בית המשפט העליון  נשיאת

 והם בטוחים בזה. להם דבר

 דבר לא יקרה להם!

 

המפלצת שהקמנו של מערכת אכיפת החוק, הקשורה בקשר 
גורדי מושחת בין גורמיה יכולה רק לפגוע באנשים אחרים, אבל, 

. המבנה הארגוני המפלצתי בקר אותהאף אחד אחר לא יכול ל
שבין המשטרה, הפרקליטות והשופטים בינם לבין  של תלות

עצמם יצרה מפלצת נוראית שמסוכנת לחיי האזרחים ולקיום 
  הדמוקרטיה.

על המפלצת הזאת אין ביקורת חיצונית ואין אכיפת חוק שכן 
והיא לא רוצה לעשות  –המפלצת אוכפת את החוק על עצמה 

 ,ייניםזאת. זה לא שהשופטים המושחתים לא מושחתים ולא עבר
 זה שהמפלצת לא רוצה לפעול נגדם כי הם חלק ממנה.

http://ariksworld.com/Grow/tguva1.pdf


 

של הקשר הגורדי  תהבעייתיועל  משפטו של רומן זדורוב מאיר
המושחת שבין השופטים לפרקליטות ולמשטרה. בבוקר הופיעו 
השוטרים והפרקליטים אצל כבוד השופט יצחק כהן, נשיא בית 

המשפט המחוזי בנצרת. בצהריים הם כבר דנו בטיוח האישומים 
 .של כבוד העבריין יצחק כהן

 אין קיצוני מזה.

 

פעיל מרכזי להכרה בחפותו של רומן זדורוב מבטא  דורון בלדינגר
היטב את מצוקת ליבו 

https://www.facebook.com/groups/387735877995542/pos
DoGXtNUlre0Vofts/4608912712544483/?__cft__[0]=AZWvj

oK_MK_eLJLFxCg3xy8dJdk8X8inNbwNvZfbu3yECwXzjDZ79
GTkSPou8A6PqBgGfoXzooqWEMYQ1AO212toTD5HbZaZT1

-HvYXnepl_icf-wo-RnMRBdtWekp5mIQtvFOByc1K
-WemNcE1J6OteWarZzJeZ_X2

K6aHJ3PyKZxX64wrO9AyVHS9YHMSgnB27x91SUYoc3MsCb
R-57nknR8YSZzFF7w&__tn__=%2CO%2CP: 

 
שפטו החוזר של זדורוב מתנהל כבר חודשים, מבלי שמוצגות בו כלל מ"

הראיות המזכות, )בדיוק כמו שקרה בעבר עת הוסתרו שוב ושוב עדויות 
 .ועדים מעיניי ביהמ"ש(

לכן, זדורוב יזוכה לכל היותר בזיכוי מחמת הספק! רק כי זה הרף העליון 
 .לחה" בתיק הזהשהסנגור והפרקליטות ביחד מכוונים אליו את רף ה"הצ

 .כדי שחלילה, לא יזוכה זדורוב בזיכוי מוחלט עם כל ההשלכות שיש לכך
כדי שחלילה המדינה לא תצטרך לפצותו במיליונים על הרשעת שווא וכליאת 

 .שווא
כדי שחלילה לא יצטרכו לדון במחדלי החקירה, לבקר אותם ולהדיח 

 .מתפקידם את הפושעים האמתיים בתיק הזה
לא יצטרכו לדון בהתנהלות המערכת המשפטית לאורך השנים כדי שחלילה 
 .ולבקר אותה

כדי שחלילה, זיכוי בתיק כה מתוקשר ייתן אותותיו וישפיע על פתיחת תיקים 
 .פליליים אחרים

 .כדי שחלילה לא תתערער יציבות המערכת

וכדי שחלילה לא יצטרכו לפתוח את התיק מחדש ולהעמיד לדין את 
 .הרוצחים האמיתיים

 .כדי שחלילה לא תווצר פניקה בציבור כשיבינו שבתי ספר אינם מקום בטוח
כדי שחלילה לא תצטרך המדינה להוציא מליונים במיגון ותחזוקה שותפת 

 .למיגון בתי ספר
 ".וכן הלאה.... כרוניקה של מעגל שקרים וטיוח ידוע מראש
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במקסיקו על פי הדיווח הבא, 
https://www.israeldefense.co.il/node/41154 

 עושים כך:

לפרק את מוקדי הכוח והעצמאות של המשטרה  המאמץ השני נועד"
שינויים מבניים וארגוניים, הקמת מערכות בקרה עצמאיות  -ובתי הכלא 

הכלא ובדיקת מהימנות לעובדים ובלתי תלויות למשטרה ולבתי 
ולמפקדים. אלה הפכו כלי יעיל לייצר הרתעה ומניעת גיוס של ארגוני 

הפשע בקרב אותם שוטרים וסוהרים. מקסיקו משקיעה מאמצים רבים 
לרבות גיוס יועצים חיצונים לבנייה מחדש של המערכות ולמיגור 

 השחיתות.

שינויים  -ט המאמץ השלישי הוא בקרה וביקורת על מערכת המשפ
בהליכי מינוי שופטים, בדיקות מהימנות לפני קבלה לתפקיד ובמהלכן, 

 "ועדות חקירה חיצוניות וענישה מרתיעה על אירועי שחיתות.

 גם אנחנו חייבים לעשות פעולות שכאלה!

 :ראיית פני עתיד

חובה לעשות שינוי מבני במערכת אכיפת החוק שינתק את  .1
 אי הקשר הגורדי שבין המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט. 

אל מול המשטרה בדיון אפשר לקבל שיפוט מאוזן 
והפרקליטות כאשר להם הכוח להעמיד את השופט לדין! לכן, 

מחלקת חקירות אכיפת החוק  –נדרשת הקמת מחא"ה 
 .שתהא עצמאית לחלוטין

חייב להיות מוקם גוף שיבצע בדיקות פוליגרף תעסוקתיות  .2
מדינת ישראל לא שנתיות לשופטים. כיום, לדעתי, אף שופט ב

הרי אם השופטים ישרים  עובר פוליגרף תעסוקתי שכזה.
 והגונים הם ישמחו לעבור פוליגרף תעסוקתי. נכון?!

יש להדיח מהשיפוט שופטים שקרנים, רמאים ומושחתים  .3
גם לשקול את העמדתם לדין על עבירת שיבוש הליכי  ואולי

 משפט.
גילוי תיקי חקירה במסגרת חוק חופש המידע. ההגנה חובת  .4

כיום על תיקי חקירה היא מוקצנת וגורמת לכך שלא ניתן 
 לעשות ביקורת אזרחית על חקירות משטרתיות.

אי חיוב באגרות ובהוצאות לעותרים ציבוריים שכן פעילותם  .5
ובה לציבור ואין לתת לשופט או לשופטים חיונית וחש

 .מושחתים כלי כדי לפגוע בהם

ואחרון חביב שמעיד כאלף עדים על השחיתות של מערכת 
תיסגרו את המשרד של פרקליטות המדינה בתוך אכיפת החוק: 

 בית המשפט העליון!
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 ואמר ברטולד ברכט במחזה "חיי גלילאו":

 " מי שיודע את האמת ומשקר הוא פושע"

 
 הפניות למידע מצויות בסיפא של התגובה הראשונה:

http://ariksworld.com/Grow/tguva1.pdf 

 

 זו התגובה האחרונה. 

 תודה על הזמן שהשקעת וקראת.
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