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 בעניין:   
 
 מדינת ישראל  : מערערתה
 

 נגד 
 

 )זוכה בבימ"ש השלום( טופולאסף  :  בהמשי
 

   בקשה לעיון בתיק

  בו מופיעים שם המתלונן, אשתו עם הפרק כתב האישום(  1) התיר עיון בתיק לרבות בית המשפט מתבקש ל 

( הכרת הדין בבימ"ש השלום שלא פורסמה בנט,  4), הבקשה להגנה מן הצדק(  3)שמות העדים, ( רשימת 2)

 )פרקליטה במחוז ימ(.   ן (  שמה של אשת המתלונ 6(  כתב הערעור, )5)

 

 ואלו נימוקי הבקשה: 

התנועה רשומה  התנועה למען איכות השפיטה בישראל קמה מתוך דאגה לאיכות השפיטה.   .1

שררה באזרחים והפרת אמנות בינלאומיות   התנועה פועלת לחשיפת התעמרות בעליכעמותה.   

לזכויות אדם עליהם חתומה מדינת ישראל.  בין השאר התנועה מתמקדת במיגור האג'נדה  

רדיקלית שהשתלטה על שופטים, פרקליטים, שוטרים ועובדים סוציאליים וגורמת   תהפמיניסטי

 לאפרטהייד מגדרי נגד גברים. 

הארגונים הפמיניסטים מכחישים קיומה של תופעת    תלונות שווא של נשים הם מגפת מדינה.  .2

 .   תלונות שווא

במקרה זה מדובר בשימוש לרעה ע"י אשתו של המתלונן בכוח השררה ובתפקידה כפרקליטת   .3

בכך שבחשה בתיק מאחורי הקלעים וייתכן שבחישה זו הובילה לזיכוי על סמך   מחוז ירושלים

 .   הגנה מן הצדק

העיון נדרש לצורך הגשת תלונה אצל נציב התלונות על הפרקליטים דוד רוזן, ולשם מיצוי   .4

Acountability  המתלונן.      למעשיה של אשת 

, לא היה כל היסוס  בוחש מאחורי הקלעים ותופר תיקיםבנסיבות מגדר הפוכות אילו גבר היה  .5

נראה כי בית המשפט הנכבד מושפע מאג'נדה פמיניסטית של טאטוא מתחת   לפרסם את שמו. 

   לשולחן את מעשיהן הזדוניים של נשים בכלל, ונשים בעלות כוח שררה בפרט.  

 ה פגיעה בעיקרון פומביות הדיון, ובעיקרון השוויון בפני החוק. וומהאשת המתלונן ום שם ס אי פר .6

, אשר לא תהסס להעליל שוב פעם על  אשת המתלונן קיימת סכנה להתנהגות רצידיביסטית של  .7

      , אם היא יודעת שמעשיה נשארים בעלטה והרחק מהעין הציבורית.  אזרחים, ולתפור תיקים

 על תעודת עיתונאי מטעם איגוד העיתונאים האמריקאי.  יובהר כי הח"מ ב .8
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