על פסק הדין בערעור עע"מ 606/21
הפתיח המלווה כל תגובה נמצא בתגובה הראשונה ומומלץ למי
שלא זוכר לעיין בפתיח של התגובה הראשונה –
http://ariksworld.com/Grow/tguva1.pdf
נושא שמיני – מחשבות על בתי המשפט
השופטים בישראל מושחתים .אני מראה את זה גם במסגרת
הערעור הזה וגם במסגרת משפטו הראשון של רומן זדורוב.
אני מתעד את שחיתות השופטים והיא קורית גם בבית המשפט
העליון.
העיתונאי קלמן ליבסקינד פרסם רשימה של שופטים ששפטו
במה שקרוי :הימנעות.
שיפוט בהימנעות זוהי עבירה פלילית – האם איזה שהוא שופט
נשפט על כך?!
הרי מדובר בשיבוש ברור של הליכי המשפט .השופט מחובר לצד
בדיון ומחליט לטובתו ולא לפי הראיות והדין .השופט הוא צד ולא
שופט .זו עבירה ברורה.
בישראל אין תמריץ לשופטים לשפוט על פי דין – וכשאין תמריץ
לשפוט על פי דין ,לשיפוט מחוץ לדין ,תמיד יש תמריץ .כשאין
ביקורת על השופטים  -ההפקרות של שיפוט מושחת ,מחוץ לדין,
רק הולכת וגוברת.
כולנו משלמים מחיר על השחיתות השיפוטית .הוא מתבטא
בפשיעה הגוברת ,במשטרה המקולקלת ,בפרקליטות המתנשאת
ומשתחצנת ,בפגיעה בנבחרי הציבור ובפגיעה באזרחים.
היעדר שיפוט ,שחיתות והפקרות בבתי המשפט יוצרים עומס
כלכלי על האזרחים ,פגיעה מהותית באיכות החיים ובביטחון
האישי.
מערכת אכיפת החוק בישראל מטייחת את פשעי אנשי החוק
בישראל ומנסה לייצר תמונת יחסי ציבור של מערכת נקייה .אם
הסיפור של עבריין המין יצחק כהן לא היה מודלף ,הפרקליטות
הייתה מטייחת את עבירות המין שלו ואף אחד לא היה יודע.
שנים ידעו בפרקליטות על עבירות המין של יצחק כהן – ולא עשו
דבר .טייחו ,חיכו שיתיישן ,התעלמו – ונהנו מאוד משיפוט
לטובתם.
אני בטוח שהרבה שופטים מושחתים נהנו מטיוח של העבירות
הפליליות שביצעו והחזירו טובה על היחס שקיבלו.

אני בטוח שישנם הרבה שופטים השולחים לחמם ליום סגריר.
"שמור לי ואשמור לך" – זה הכלל התקף במערכת אכיפת החוק
בישראל.
מקסיקו זה כאן .ההבדל היחידי בין ישראל למקסיקו זה
שבמקסיקו מודעים לבעיה ומנסים לפתור אותה ובישראל
מתעלמים.
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
לתגובה הבאה:
http://ariksworld.com/Grow/tguva9.pdf
מומלץ לקרוא את כל התגובות.
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