בועז סנגירו

לפרקליטות
nrr

שיטות

משפט

אחרות,

1$1ST$מל$1ST$למ־
האמריקאי
במשפט

לרפואה

משפטית

מותר להדיח עדים?
כאבו כביר.

שקר

בנפשי,

להשמיט חלקים

טענת הגנה שנייה היתה כי הד־
$TS1$הדרישה$TS1$

$DN2$הדרישה $DN2$לשינוי
רישה
המש־
$TS1$המשפט$TS1$
ד״ר פורמן הגישה תביעה לבית רלוונטייםולמנוע מבית
נעשתה
הדיןלעבודה ,שיאכוף לקבל
על דעת בכירים בפרקליטות וב־
$TS1$ובלשכת$TS1$
פט
בעניין״.
$DN2$המשפט $DN2$את מלוא דעתי
התצהיר

n$1ST$תמ $1ST$מת־
של ,מקובל כי חלק
ל$2ND$
$DN2$ובלשכת $DN2$היועץ המשפטי לממשלה,
לשכת
את המינוי שהיא זכתה בו במ־
$TS1$במכרז$TS1$.
n$2Nתמ 7.rr $2ND$פקידו של הסניגור הוא
לאחר בירור מעמיק הודיעה
וכי התערבותהפרקליטות בניסוח
נציבת הביקורת עלהפרקליטות,
הגשת
כרז.
לנסות לאתר בעצמו או בעזרת חו־
$TS1$חוקר$TS1$
$DN2$במכרז $DN2$.בית הדין הורה על
פרקטיקה מקוב־
$TS1$מקובלת$TS1$.
תצהירים היא
השופטת בדימום הילה גרסטל,
ראש המרכז
תצהיר בכתב של
$DNחוקר $DN2$פרטי ,ראיותלחפותו של הנא־
$TS1$הנאשם$TS1$,
קר
$DN2$מקובלת $DN2$.טענה זו מדאיגה מאוד ,ומ־
$TS1$ומחייבת$TS1$
$TS1$העבודה $TS1$,לת.
משפטית ,ד״ר
$Dהנאשם $DN2$,וכן לשוחח עם העדים לקראת הלאומי לרפואה
שם,
למנהלת המחלקה למשפט הע־
$DN2$ומחייבת $DN2$המשך בדיקה וביקורת של
חייבת
$DN2$העבודה $DN2$,כי ׳'מצאתי פגםבהתנהלו־
$TS1$בהתנהלותו$TS1$
בודה,
תצהיר
המשפט .בישראל נוהגות המשט־
$TS1$המשטרה$TS1$
חןקוגל ,והלה העביר
הנציבות.
$DN2$בהתנהלותו $DN2$באשר לדרישת תיקונים בת־
$TS1$בתצהיר$TS1$
ומאושר על ידי עורך דין
חתום
$המשטרה$DN2$והפרקליטות להשתמש בשו־
$TS1$בשורה$TS1$
רה
תו
למרבה הצער ,פרקליט המדי־
$TS1$המדינה$TS1$
$DN2$בתצהיר $DN2$החתום של ד״ר
צהיר
כנדרש.
רה
קוגל״.לדע־
$TS1$לדעתי$TS1$,
$Dבשורה $DN2$ארוכה של איסורים עתיקים
נה
נאשמים
$DN2$המדינה $DN2$ניצן נגררבעניין זה אחרי ועד
כדי להלך אימים על
הפרקליטים ,המרשהלעצמולנ־
$TS1$לנקוט$TS1$
ועל סניגורים המשתדליםלהוכיח
$DN2$לנקוט $DN2$עיצומים בדרישה להפסיק
קוט
מש־
$TS1$משפט׳$TS1$/
חפות ,החל מ״שיבוש מהלכי
שבעתיד יציג המרכז הלאומי
כעת ברור
אתפעולתה של נציבות הביקו־
$TS1$הביקורת$TS1$.
משפט׳ $DN2$/דרך ״הטרדתעד״ ,ועד ״הדחה
פט׳/
מקצועיות
עמדות
משפטית
מהלך לרפואה
$DN2$הביקורת $DN2$.אך המקרה הזה מהווה הוכחה
רת.
בחקירה״ ו״הדחה בעדות״.
הזמנה
עצמאיות ,לא חוות דעת לפי
נוספתלנחיצות הביקורת לת־
$TS1$לתשומת$TS1$
שכיח של הפרקליטות הוא לצרף
המשפטים ,שבכו־
$TS1$שבכוחה$TS1$
$DN2$לתשומת $DN2$לב שרת
שומת
לאישום בעבירה העיקרית אישו־
$TS1$אישומים$TS1$
ליזום חקיקה שתגדיל את סמ־
$TS1$סמכויות$TS1$
חה
$DN2$שבכוחה$DN2$
תי,
במקום להגיש מיד את
אך
מים
$DN2$לדעתי $DN2$,זוהילשון המעטה ,וחסד נעשה
$אישומים $DN2$טפלים ותפלים כאחת מהע־
$TS1$מהעבירות$TS1$
$DN2$סמכויות $DN2$הנציבות.
כויות
כאן עםהפרקליטות .כך מוגדרת
$Dמהעבירות$DN2$הללו.לעתים אדם מזוכה
בירות
התצהיר לבית הדיןלעבודה,
הפרשה
לסיום אופטימי של
עבירת ״הדחה בעדות״ בסעיף 246
שייצגה את
פנתה הפרקליטה
מן העבירה העיקריתועדיין אין
משרד הב־
$TS1$הבריאות$TS1$
המדינה בתיק ,אל
האפלה אפשרלהצביע על שלוש
לחוקהעונשין :״המניע אדם ,או
מוותרים לו על האישום בעבירה
נקודות אור :ד״רקוגל וד״ר פור־
$TS1$פורמן$TS1$
להניעו ,שבהליך שיפוטי לא
מנסה
ודרשה להכניס שינויים
ריאות
$DN2$הבריאות$DN2$
הטפלה :פטור כלאכלום אי אפשר.
של
חדש
מסמנים
מן
$DN2$פורמן$DN2$
יחזור
או
שקר,
או
היה
בתצהיר
מאוד
צורמת
על רקע זה,
עמדות
עידן
חתום) ,יעיד ,יעיד עדות
(שכבר
מקצועיות עצמאיות של המר־
$TS1$המרכז$TS1$
בו מעדות או מהודעה שמסר ,דינו
בחקי־
$TS1$בחקירה$TS1$,
הדחה
הפרקטיקה של
בנימוק שאיננו תואם את עמדת
משפטית,
$DN2$המרכז $DN2$הלאומי לרפואה
כז
מאסר שבע שנים״ .נראה כי כל
הפנייה
באחרונה תוך הפרקליטות.
שנחשפה
רה,
$בחקירה$DN2$,
נעשתה
ולא של מתן חוות דעת לפי הז־
$TS1$הזמנה;$TS1$
רכיבי העבירה התקיימובעניין זה.
המחלקה
מנהלת
דעת
בירור שנערך על ידי נציבות על
השופטת גרםטל מוכיחה
טענת הגנה אחת שלהפרקלי־
למשפט העבודה בפרקליטות,
הביקורת על התביעה .פרקליט
$TS1$הפרקליטות $TS1$מנה;
$DN2$הזמנה;$DN2$
שוב ושוב עד כמה נחוצה הביקו־
$TS1$הביקורת$TS1$,
$DN2$הפרקליטות $DN2$היתה כי היא שאפה לאחי־
$TS1$לאחידות$TS1$
טות
בדיקת
התמקדה
שבהתנהלותה
המדינה שי ניצן ,יצא למלחמת
$DN2$הביקורת $DN2$,ושוב הוכח כי כוח רב ללא
רת,
המוגשת לבית הדין,
דות
לדרישה
הביקורת.
נציבות
חורמה נגד מינויה של ד״ר
$DN2$לאחידות $DN2$בעמדה
הסכמת
התצהיר צורפה
שהגישה לשינוי
ביקורת ,סופו להשחית.
כך שהמדינה לא תדבר ״בשני קו־
$TS1$קולות״$TS1$.
מי
פורמן
מאיה
הכותב הוא פרופ׳ מן המניין במרכז האקדמי
תפקידם
$DN2$קולות״ $DN2$.אלא שזהו בדיוק
המשפטי לות״.
שתי משנות ליועץ
בתיק זדורוב חוות דעת מטעם
מחבר הספר
ולעסקים ברמת
למשפט
לממשלה ,וזה מפחיד .ד״ר קוגל
של השופטים:לקבוע את העוב־
$TS1$העובדות$TS1$
ההגנה שהיתה מנוגדת לעמדת
"הרשעת חפים מפשע בישראל
ובעולם:
אוכל
״לא
באומץ:
השיב
למנהלת היחידה
הפרקליטות
סותרים.
תצהירים
נוכח
גם
דות
$DN2$העובדות$DN2$
גורמיםופתרונות".
לעשות

