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תלונותיך שהתקבלו בלשכתנו ביום 24.6.21 וביום 30.8.21
על כב' השופטת נאוה גדיש מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקוה

בתיק 22850-06-19
ועל כב' אב"ד השופטת ורדה פלאוט וכב' השופטים צבי ויצמן ומיכל ברנט 

מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד
בתיק 1496-03-18

סימוכין: פנייתך מיום 20.10.21

הנדון:

תלונותיך על כב' השופטת נאוה גדיש מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקוה  .1

(בתיקנו 461/21), ועל כב' אב"ד השופטת ורדה פלאוט וכב' השופטים צבי ויצמן ומיכל ברנט 

מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד (בתיקנו 570/21), נבחנו על ידינו, ובהחלטותינו מהתאריכים  

1.7.21, ו-7.9.21, הבהרנו את הסיבות לדחייתן. 

בפנייתך שבסימוכין, הכתובה בלשון בוטה ומשתלחת, אתה שב ומפרט את עיקרי  .2

הדברים שנטענו בתלונותיך אשר כבר נבחנו, כאמור, על ידינו, ומציין, כי אתה: "מחדד דברים 

בקשר לשופטים בבית המשפט המחוזי בעקבות התשובה שקיבלתי מהנציבות". כמו כן הינך: 

"דורש מהנציבות לפעול לפי האמנות הבינלאומיות המהוות חוקה למשפט הישראלי", ולנקוט 

בצעדים נגד: "עובדי משטרת ישראל, עובדי רווחה ושופטים המפרים את האמנות הבינלאומיות 

של האו"ם". 
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לדעתך, על הנציבות להורות לראשי העיריות הרלוונטיות ולמשטרת ישראל, לפטר  

עובדים סוציאליים וחוקרים אשר איתרע מזלם וטיפלו בתיקיך. ואתה מתרה בנו, כי אם לא נעשה 

כן, נפר בכך את האמנות הבינלאומיות של זכויות האדם. 

3. ככלל, אין מתקיים לגבי החלטות שניתנו הליך של עיון חוזר, אך לפנים משורת הדין, 

עיינו מחדש בחומר ונבקש להעיר בקצרה. סמכותו של הנציב אינה נקבעת לפי ניסוחה של התלונה 

אלא על פי מהותה, ובהתאם לכלל זה אין מנוס מהמסקנה כי התלונה נכנסת לגדר הנושאים שאין 

לבררם. 

גם אם אתה סבור, כי בית משפט פעל בניגוד לאמנות בינלאומיות– והננו רחוקים מלומר 

זאת – הרי שכפי שנאמר בהחלטתנו, מדובר בנושאים שהדין קובע את דרך ההשגה עליהם, ופניות 

אל הנציב אינן משמשת כתחליף לדרך זו. לאור האמור לעיל, לא מצאנו מקום לשנות את ההחלטה 

בתלונתך. 

נוסיף ונציין, כי ככל שתשוב ותפנה לנציבות בנושא תלונותיך, לא נוכל להשיבך פעם  .4

נוספת, ופניות נוספות לא תיענינה.

   

בכבוד רב,

 אברהם וולף, עו"ד
ממונה בכיר
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