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            המחוזי משפט הבית 
              בירושלים        

  580709574  בישראל ע"ר התועה למען איכות השפיטה    :העותרת
  כ"ס  ,9מרחוב שלמה המלך       
  03-7621105פקס       

  -  ג ד     -          

  אסתר חיות כ' ה'   .1  :משיבים
  ירושלים גוריון,  –מרחוב שער משפט, קריית בן       
  9195001מיקוד:   בית המשפט העליון,       
  02-6759648פקס:       

  רפי אריה כ' הש'   .2    
  , ראשל"צ5מרחוב ישראל גלילי       
  7542604מיקוד:   ,  בית משפט השלום      

  צו על תאי מתן  עתירה ל

אסתר  כב' ה'  1המשיבים לבוא ולמק מדוע המשיבה   דט הכבד מתבקש לתת צו גפבית המש

צעדים משמעתיים אשר בסמכותה לקוט, כגון הפיה לבית הדין המשמעתי   תקוטחיות לא 

סוזי עוז סיי   ד לא ייתן דין וחשבון ציבורי מדוע שלח את אשתו עו" 2לשופטים, ומדוע המשיב 

לדרוש ממו  ליחסי המין שלח את אשתו   ובתמורה ,הו אפי ועוה"ד אריה לקיים יחסי מין עם  

  תל אביב. פורג בבית משפט מחוזי  אבי 'הרשכב'  משרה שפיה   סלתפו 2שיקדם את המשיב 

  :הצדדים

  אמון הציבורהעצמת  את מקדמת , ע"ר למען איכות השפיטה בישראל התועה  העותרת,   .1

מהל המחקר  ואמצעות הגשת השירותים הציבוריים ברשויות,  ב את איכות השפיטה ו

רשויות  בפעילויות מתועדות שהגיעו לגורמים שוים במערכת השפיטה ומגוון עם ציבורי ה

 . הליכים בהם הציבור יכול להשמיע את קולווביזום המדיה 

זכתה למעמד באו"ם כחברה   ,התועה למען איכות השפיטה בישראל ע"רלמותר לציין, כי 

מפעילה מתודולוגיות ואלגוריתמיקה בסטדרט , אשר משקיפהו  Civil Societyת אזרחי

שלכאורה מוקות   ,אזרחאדם וביישום זכויות והפרות חריגות  שחיתות,   ליתור  בילאומי

, אולם  והרשויות אמות הבילאומיות עליהן חתומה מדית ישראלבומעוגות לציבור  

 בפועל כמעט דבר לא מיושם.
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ובסמכותה לקוט  , בי"םאסתר חיות היא שיאת בית המשפט העליון  , כב' ה'1המשיבה   .2

 בעולם השפיטה. ולקש עשבים שוטים ד שופטים סוררים גמגווים משמעתיים אמצעים 

 רפי אריה הוא שופט בית משפט השלום בראשל"צ. , כב' הש' 2המשיב  .3

 : ואלו ימוקי העתירה

כה את הילדים הוא ידוע כשופט שהיבציבור הרחב  , 2במסגרת המויטין שרכש המשיב  .4

רק באמצעות  בסטטוס השעיה מכס השיפוט, למשך שה שלמה. שלו וכבר היה 

הצליח   ,)את איגוד הפרקליטים שמיחצןשכירת היחצ"ן איתי הר אור פרוטקציה (

התחמק ממתן דין וחשבון ציבורי על מעשיו, הפר את  להימע מכתב אישום   2המשיב 

  שפיטה. משרת לחזור לבכדי שהוא עקרון ייסודי, ורק   Accountability האחריותיות 

ציבורית דמות ( אריה-סיי-סוזי עוזהגב'  השיי האת אשתו  2המשיב  שלח   2016בשת  .5

, אפי וה) לקיים יחסי מין עם ת הליכודגפוליטית אשר שואפת למשבצת השים במפל

     יסדר לו את התפקיד של אבי פורג.ווה י פ בתמורה לכך שא ודרש

 SMSהציבור קרא את ההתכתבויות בהודעות  ,ברשתות החברתיות בארץ ובעולם .6

שקתה   הוואפי את עו"ד אריה בו מפתה  10/4/2016מתאריך , למשל סמס סמסים

  17/4/2016מתאריך התכתבות , או למשל והפתעות ומעויית בשעת סקס מטריף ליג'רי

 שיאהכב' הלסדר לבעלה את הג'וב של אבי פורג ולפעול מול בו עו"ד אריה מבקשת 

 . 2ואיילת שקד לטובת המשיב ז"ל מרים אור בדימוס 

דם לקידום זכויות אם מיפורוב הבילאומית ו תעיתוובמצ"ב ההתכתבויות שפורסמו 

 ."1ספח " –  ובישראל'בה ז בקליפוריהרשתות החברתיות  ואזרח ב

",  סדום ועמורה"הסקופים החדשות ו  יהתפרסמה כתבה באתר   14/8/2021 בתאריך .7

הסמסים  SMSי מסך של מ צילומסמכים ו" עם עדה קרבל"" ו סדומי"", תיקון עולם"

סמסים אלה   SMSו מסמכיםהכי   ,שם טען.   ווה אפיעוה"ד ו אריה -סיי -עוזבין סוזי 

את הפרקליטות שלא להגיש גדו כתב ולהפחיד ה כדי להדיח  ואפי ו עוה"ד  הודלפו ע"י 

 , ואכן הוא הצליח בכך. "מין תמורת מיוי שפיטה בפרשת " אישום בגין שוחד מיי

ההתכתבויות  הכולל את  1שלח מכתב מיצוי הליכים למשיבה  24/11/2021 בתאריך .8

 מעה ראוי. וותר ללא  להתעלמות מופגתמיצוי ההליכים זכה , אולם, ותהמפליל
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 ."2ספח " – ובישראל קליפוריהאת הפרסומים מ לכולש  מכתב מיצוי הליכיםמצ"ב 

  ,עליוןהעות שלח אותו פקס לבית משפט ושב 6דירות של כל שבוע במשך תמאז ב .9

ולא עתה    ,למיצוי הליכים  תכל היסיוו בהתעלמות מופגת על צפצפה  1והמשיבה 

 העותרת. ציגי של   םלפיית

  לקוט בצעדים הדרשים.והמשיבים מול בעלי היכולת  מוצו הליכיםבסיבות דא   ,משכך

שיאה של בתמ"ש שלום במחוז מרכז הממוה על כבוד השופט כב' ה העתק גם שלח ל

  רפי אריה, כבוד השופטת עית רון.

אולם בו ביום הודיעה   14/11/2021כמו כן שלחה תלוה לציב אורי שהם בתאריך  . 10

   ".3ספח "".  ראו חשש לפליליםשהושא לא בתחום טיפולו בגלל " מזכירתו 

 . "3ספח " – שכולל פרסומים מקליפוריהלתל"ש מצ"ב מכתב מיצוי הליכים 

בכך  חמורות ת משמעת ועבר עביר 2מעידות על כך שהמשיב לעיל,  ות פהראיות המצור  . 11

דרש ו ,אשתומיה ומייותה של  סרסר בגופה של אשתו, סחר ב קשר לביצוע פשע,  רקשש

הלך לפגישה  2המשיב  בכך ש ,הו אפי ועוה"ד הפיק תועלת מיחסי המין של אשתו עם  ל

 אבי פורג.  כב' הרש' וה לקידום שאיפתו לקבל את הג'וב המתפה של ואפי  עוה"ד עם 

שואפת לבסס את זכויות האדם והאזרח ולהעצים את אמון הציבור, בין היתר,  העותרת, . 12

אים פוסקים סרחו, פשעו, אשר  מצעים פומביים ושקופים להדחתם של שופטיםבא

אשר מצטברים גדם אין ספור תלוות בסיטוות הן בציבות וחוק ומתעללים בציבור, כ

 . והן בתקשורת, ובאין מעה ראוי הציבור ותר חסר אוים 'תלוות הציבור על השו 

היא  אשר  דעת הקהל בציבור הרחב, ביעת מועד דיון דחוף בעתירה לאור מק  אין מוס

לא ראוי לשפיטה ויש להדיח אותו בכל אמצעי אפשרי כ 2משיב ה עקב מחדליהתגבשה 

  מחרישה ואיה וקטת כל פעולה.  1ומגד המשיבה 

ם  מיגור היא דוגמא מובהקת להתעלמותה המופגת ב  1חדלוה של המשיבה במקרה דא,  

 . והרשויות בישראל  במערכת השפיטה אמון הציבורמוחלט של  הלאובדן  

 עתירה זו.   ולכן מוגשת לא קיים סעד חלופיבשולי הדברים, יצוין כי בסיבות דא  . 13
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יצחק עמית כי יש לפרסם את שמה   'השו  'קים שהחליט כבו כמובן שמאותם ימכמו כן,  . 14

ולהל הליך זה    2פרסם גם את שמו של המשיב ל יש באותה מידה  ,אתי כרייףכב' השו'  של 

 עד דיון דחוף בעתירה. ולקבוע מו   בדלתיים פתוחות

בית המשפט הכבד   ,ו'וכ  צדק משקם צדק מאחהאימון הציבור, מטעמים של  פיכך, ל

בית  ב צעדים משמעתיים  תקוטלא   1המשיבים למק מדוע המשיבה   דמתבקש לתת צו ג

להדיחו מכס  דין וחשבון ציבורי ובכפוף להגשת  2המשיב גד   הדין המשמעתי לשופטים

 .יסוד: השפיטה-) "תקופת כהוה" לחוק 4( 7לסעיף השיפוט בהתאם 

 סיכום

ולהורות  לזמן את המשיבים לדין ד דיון דחוף לקבוע מועאשר על כן מבוקש לקבל את העתירה, 

לקוט בצעדים  1להורות למשיבה בסיבות דא כמו כן, ו ,להם לתת טעמים כמפורט לעיל

) "תקופת 4(7לסעיף בהתאם   שסחר בגופה של אשתו מבלי להתבייש 2הדרשים גד המשיב 

  .יסוד: השפיטה-כהוה" לחוק 

  

  

  
  פורמובסקי    אריאל              
 24/3/2022 מכ"ל התועה למען איכות השפיטה בישראל        
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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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נציבות תלונות הציבור על שופטים

____________________________________________________________________
  kolzchut.org.il/justice :כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר כל זכות בכתובת

כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
ירושלים: נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול 9548401 טל' 073-3927425 פקס' 02-6467973

Shoftim@justice.gov.il :דואר אלקטרוני
http://Shoftim.justice.gov.il :אינטרנט

לשכת הנציב אורי שהם
שופט בית המשפט העליון (בדימוס)

י' כסלו, תשפ"ב
14 נובמבר, 2021
מספרנו: 774/21/שלום ראשון לציון
אישי-סודי-למכותב בלבד

לכב'
התנועה למען איכות השפיטה בישראל – לידי מר יהונתן קפאח

k2660000@gmail.com :באמצעות דוא"ל

א.נ. , 

הנדון: תלונה על כב' השופט ארניה רפי

הרינו להודיעכם, כי הנציב לא מצא לברר את התלונה מאחר שהיא כללית ואינה נסמכת 

על דבר. 

ככל שמדובר בחשד לפלילים, הנושא אינו בתחום טיפולנו.

                                                                                         

  בכבוד רב,

                                                                                         זהבה חזן

מנהלת לשכת נציב תלונות הציבור על שופטים

http://www.kolzchut.org.il/justice
http://Shoftim.justice.gov.il
mailto:k2660000@gmail.com



