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   של המאדאם עינת הראל  דרישה להעמיד לדין את לקוחותיה  הנדון:   
     . 16-01-47724, 15-10-60775 תיקים 

 
 שלום רב,  

 
הראל, מדוע הלקוחות לא  ש לדעת מה עשתה פמת"א עם מחברת הלקוחות של המאדאם עינת נבק .1

ש להפליל זנאים, ולא להפליל  פרקליטות המדינה שינחקרו ומדוע לא הועמדו לדין, לאור מדיניות  
 זונות??? 

 
עינת   מחברת הלקוחות של המאדאםמצויה אושרה גז מפמת"א נודע לנו כי בידי הפרקליטה   .2

הראל, מי שהפעילה בית בושת בו ביקרו )לטענתה( שופטים, שוטרים ושאר גברים מהאליטה  
 הישראלית.   

 
אשר נפגשה עם עינת הראל אישית,  על פי מידע שבידי סגנית התנועה לאיכות השפיטה בישראל  .3

ר כוללת שמות זנאים  אש מחברת לקוחותשל עינת הראל  כי משטרת תל אביב תפשה מידיה נמסר 
 ה בחברה הישראלית. עשונים לרבות שופטים, שוטרים וגברים בעלי מעמד, הון והשפ

 
 .   לדבריה העותק היחיד של המחברת נמצא בידי הגב' אושרה גז מפמת"א .4

 
בני שגיא  ובהמשך בבימ"ש מחוזי כב' הש'  ,ירון גתי כבוד השופט "יוזכר כי עינת הראל נשפטה ע .5

לגילוי כל מידע שמאדאם הראל מסרה לחברת   12ערוץ  הוציא בעניינה צו לחברת החדשות
, כך שגם כבוד השופט בני שגיא קבע כי לציבור יש ענין רב בפעולותיה של המאדאם, חדשותה
 .   ששילמו לה עבור שירותי זנאותהמאדאם  כל המחוברים אלבמשתמע גם בו
 

מעקב על יישום החוק להפללת צרכני שירותי זנות, קיימת  ם מתקיידווקא בימים אלה כאשר  .6
,  שופטים?  האם יש שם במחברת הלקוחות של המאדאם כלול מי חשיבות עליונה לבירור השאלה 

 שלקו בטוהר המידות?  ים או גברים אחרים בעלי מעמד חברתי והשפעה ציבוריתט, פרקלישוטרים
 

       .  47724-01-16,  60775-10-15ניתן לאתר את מחברת הלקוחות בתיקים הבאים שבטיפול פמת"א:    .7
  
 בברכת ואהבת לרעך כמוך,        

        
 

   ע"ר() בשם התנועה למען איכות השפיטה   ונתן קפאחהי     
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