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 *   נגד השופט תלונה
 ** פרטי המתלונן

 התנועה למען איכות השפיטה בישראל  שם משפחה:

 יהונתן קפאח ע"י  שם פרטי: 

 024173544 מספר תעודת זהות: 

 Ventura Blvd, Suite 369, Tarzana, CA 91356 18375 כתובת: 

 k2660000@gmail.commail: -E מען להמצאת מסמכים: 

  מספר טלפון בעבודה: 

  +1 -747-287-4107טל.  מספר טלפון בבית: 

  מספר טלפון נייד: 

 03-7621105 מספר פקס: 

 

   *** פרטי מגיש התלונה

 יהונתן קפאח  שם:

  כתובת: 

 מייל  מען להמצאת מסמכים: 

  מספר טלפון: 

  מספר פקסימילה: 

 

 פרטי השופט הנילון

 ארניה  שם משפחה:

 רפי שם פרטי: 

 שופט שלום ראשלצ  תפקיד ובית משפט: 

 

 

 ]ימולא ככל הידוע[  פרטים כלליים

   מספר התיק:   .1

2.   

 לא    האם המתלונן היה מיוצג?  .א

מספר הטלפון שלו:   _________________________________ כתובתו: XXאם כן, שם עורך הדין: ___ .ב

_________________ 

 

3.  

 האם הדיון בתיק הסתיים? לא   .א

 לא ידוע    אם לא, באיזה שלב מצוי הדיון?  .ב

 האם ניתן בתיק פסק דין? לא   . ג

4.  

 האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו? לא   .א

 XX ן את הנימוקים להגשתה מחדש: אם כן, יש לפרט את פרטי התלונה הקודמת ולציי  .ב

 
 בכל מקום בו ננקט לשון זכר, גם נקבה במשמע.  *

 אם התלונה הוגשה על ידי אדם שהוא הסמיך לכך. ימולאו פרטי האדם הנפגע מהתנהגות שופט, אף   **
 ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן. *** 
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 תלונה נגד השופט – פרטי האירוע

 )סמס מסוזי על אבי פורג(  17/4/2016תשוקה למין(,  )סמס מסוזי לאפי על 11/4/2016  תאריך: 

 שעה: ______________ 

 בתי מלון בו נפגש אפי נוה עם אשתו של השופט ארניה לצרכי שוחד מיני   מקום: 

 :  ****תיאור האירוע

הודלפו ע"י אפי נוה צילומי מסך של שיחות שניהל עם עו"ד סוזי עוזסיני ארניה מהן עולה שיום אחרי  

פנתה  שהיא שלחה לו סרטון סקס לגרות אותו, וכתבה לו שהיא מייחלת למפגש מיני "מוטרף" היא  

אל אפי נוה וביקשה שיסדר לבעלה רפי ארניה פגישות לצורך קידומו לקבלת התפקיד של רשם 

 המחוזי אבי פורג שהתפנה.   

 

שיחות אלה מעידות על כך שהשופט ארניה ביקש לטפס בפירמידת עולם המשפט באמצעות שוחד מיני  

 שאשתו סוזי נתנה לאפי.   

מיניים לצורך קידום משפטי ועצם העובדה שהציבור יודע   המעשה איננו ראוי, מדובר בניצול קשרים

 כי שופט מסרסר באשתו גורם להחשדת דרכי השפיטה ולזילות השפיטה.   

 השופט ארניה בייש את גלימתו ויש לנקוט נגדו אמצעים.        

 

  נציין כי הפרקליטות חקרה את סוזי אבל רפי ארניה לא נחקר.  אין בסגירת התיק בפרקליטות נגד

 סוזי כדי לשלול אמצעי משמעת נגד רפי ארניה.     

 

         
      חתימת המתלונן

 

 __________ _____ ***חתימת מגיש התלונה

 
 אם יש יותר מאירוע אחד, יתואר כל אירוע בנפרד.   ****
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 התכתבויות ווצאפ בין סוזי עוזסיני ארניה לאפי נוה
27/3/2016-17/4/2016 

 תקציר 

 +18אזהרה:  לגילאי 

סוזי ביקשה מאפי לסדר בלו"ז פגישה עם רפי ארניה שחשק בתפקיד רשם מחוזי בלוד  
 שפינה אבי פורג.  

 היא אוריין לביא ביתה של ח"כית לשעבר עליזה לביא שעובדת בלשכה.   המשבצת בלו"ז

 סוזי חושדת באפי שהוא שוכב עם אוריין לביא.   

סוזי אומרת לאפי שייצגה את לורי שם טוב אצל שמאי בקר, שלורי "בכיס" שלה, ושלורי 
ם לא חייבת לה ולכן לעולם לא תכתוב על אפי. כלומר סוזי שומרת על אפי מפני פרסומי

 מחמיאים בזה שהיא מייצגת את לורי שם טוב.   

, והיא רוצה אותו  חדש ועוד הפתעות  סוזי מפתה את אפי שקנתה לינז'רי חדש ושמן חיכוך 
   בתחת שלה, ואם אין לו זמן היא תמצא גבר אחר שיעשה לה את זה.

סוזי מזכירה לאפי שהסקס בניהם מוטרף וממריץ, ושהיא לאחרונה לא מקבלת ממנו את 
   הסוכריה )הכונה לזין(.  
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