
 

 

 

 

 , 22.12.2019. שוהם אורי  מר השופטים על  ממונה הנציב  כבוד  לכבוד  

 . משווע  נאות גילוי וחוסר אתיקה   כללי הפרת: הנדון

 .  רב שלום מכובדי 

 השלטון לאיכות  התנועה 8410/19 מספר  בתיק יחידי  שדן מזוז  מני  השופט כנגד  בזאת מוגשת תלונתי.  1

 .  אוחנה אמיר   המשפטים שר נגד

 . ואפרט .  חשוב נאות גילוי לציין  הפחות ולכל. כלל  זה בתיק  לדון לא  השופט על שהיה  אטען בתלונתי. 2

 "  השלטון  לאיכות  התנועה." פוליטי ארגון ידי  על הוגשה  העתירה. 3

 .  הדוק  קשר יש והתנועה  מזוז למר אולם. 4

  לאיכות  מהתנועה. השלטון איכות אביר של מיוחד באות מהתנועה  מזוז מני  מר זכה שנים מספר לפני. 5

 . המשפט מערכת מתוך ועוד, בו  הזוכים שמעטים יוקרתי אות. השלטון

  מבין   הוא  דווקא  נבחר  זוכים  מספר  עוד  ובהם  רבים  בכירים  השתתפו  שבו  מיוחד  בכנס  אף  אלא  זה  רק  ולא.  6

 https://youtu.be/iYJwCan5JIU   - לינק אף   ב"מצ. לנאום כולם

  שוב  שלהם העתירה  וקבלת! בלבד אחד  צד במעמד דיון מכן ולאחר מארגון אות  שקבלת ספק כל אין. 7

 . התקין  המינהל כללי תחת   עומדת  אינה  בלבד אחד   צד במעמד

  קשר  מחמת ידו את משך אשר סולברג השופט לפני הוגשה העתירה שכן יותר עוד גבוהה הדבר חומרת. 8

  ואילו פנים  משוא שום ללא לשפוט חשוב  כמה עד לציבור  ולהראות להחמיר  רצון מתוך לחלוטין עקיף 

  ההדוק  הקשר את לציין בלי התנועה לטובת וקובע אחד צד במעמד ושופט כולם על מצפצף מזוז השופט

 .  ביניהם

  בירידה   במערכת  הציבור  אמון,  המשפט  מערכת  על  קשים  בימים  שמדובר  מכך  להתעלם  ניתן  לא  מכובדי.  9

  להיות   שעליהם  מבינים   המשפט   מערכת  בכירי   וכל  במערכת  בעצמו  מאבק  מנהל  המשפטים  שר,    מתמשכת

  בקשר   קשור  שהוא   בשעה  גורלי  כה   מתיק   ידיו  את   למשוך  לרגע   חושב   לא  אחד  שופט  ורק  לביקורת  קשובים

 .  העתירה את  שהגיש למי הדוק

  הם  פנים משוא עניני. בנוסף ואומר אדגיש.  ככה חושב המתלונן רק ולומר להתעלם יכול הנציב כבוד. 10

  רק  ולא  מהציבור נרחבים חלקים שבעיני מכך  להתעלם ניתן  לא  זאת  עם יחד   בשערה  הנוגעים  כהררים 

 .  בעייתית בצורה   הדברים נראים  בעיני



 

 

 

 אציין לדוגמה  

  בעיתון שפורסם מכובד במאמר  ודמוקרטיה למשילות בתנועה  ש"יועמ רוטמן שמחה ד "עו מאמרו את

- היום ישראל במדינה הנפוץ

https://www.israelhayom.co.il/article/717129?fbclid=IwAR3n14QWcBA_hzenkNkK_H8

h-kAo9fmNx1LKX4-yuKlViy-um91Mcy-PoT4 

.  עצמו את לפסול מזוז מני  על  שהיה  12 בערוץ  וכן  אחרונות בידיעות  בכיר  עיתונאי  סגל עמית  חושב  גם  וכך

-

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2739646452725007&id=200552519967759&fs

=0&focus_composer=0 

  באתר   שפורסם מקיף במאמר  חוקתי  למשפט בינלאומית מומחית  איינהורן  טליה הגברת  הפרופסור  גם  כך

-  מזוז מני  מר  ולא  זה בתיק  לדון אחר  שופט על שהיה טוענת  מידה

https://mida.org.il/2019/12/20/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7

%AA-%D7%91%D7%92%D7%A5-

%D7%95%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%A9-

%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-

%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%A0%D7%95/ 

  החריף  הענינים לניגוד וברורות  נוספות הוכחות עוד  מביאים רוטמן חהשמ  ד"עו וגם סגל עמית גם.  11

  דבריו  וכן למברגר  שלמה  השני המועמד עם שלו האישי הקשר ביניהם. מזוז מני השופט של ביותר

  כבוד   בין  הקשר  על  האישית   בטענתי  מתמקד  אני  אולם.  ועוד .  בחיפה   בכנס  אוחנה  אמיר   השר  נגד  החריפים 

 .  לטובתה פסק שהוא  התנועה לבין יחידי דן ששוב השופט

  במקורות  נקבע כבר ואומר אדגיש. עצמו את לפסול מזוז השופט על היה רבים ולטעם לטעמי לסיכום. 11

  ובוודאי  הציבור נציגי  על אולם פשוטים אדם בני על  נאמר  שזה " ומישראל מהשם נקיים  והייתם " ל"חז

 .  בעולם  זעיר  הכי פנים משוא  מכל לברוח  ומכופלת כפולה חובה שופטים

 .  הגמור ההיפך כאן נעשה לא זה

  את  שייצג מאז שנים עשרות שעברו שלמרות מלצר חנן השופט כבוד  את סגל עמית  הזכיר  במאמרו. 12

 . יאמרו שמא חלילה חשש מתוך  בעניינם    לדון סרב קשת חברת 

 .  ענינים ניגוד  על שאת  ביתר להקפיד לו ויורה מזוז  במר  ינזוף הנציב שכבוד אשמח. 13

 בברכה                                                     

 בצלמו ל"מנכ גליק שי                                     


