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פקידה בכירה בשירות המדינה זומנה בקיץ שעבר לשיחה עם ראש הממשלה, בלשכתו בכנסת. עשן כבד - זה אינו שם המבצע הבא
בעזה - הסתלסל מהסיגר של בנימין נתניהו. מילא החוק, הקובע ש"אסור לחלוטין לעשן במשרדי ממשלה" ומאיים על העבריינים בקנס

חדשות משפט ופלילים

פרשנות

שרה נתניהו ספגה עוד הפסד מביך, ועשויה להידרש לפצות
בעצמה את עובדי המעון

רעיית ראש הממשלה התעקשה לערער על מניעת זכות הערעור בתיקי מני נפתלי וגיא אליהו, מחשש שתצטרך
לשלם על מה ששברה. אחרי שבית הדין לעבודה לא נענה לה, יידרש העליון לסוגיה

שרה נתניהו בבית החולים שניידר, בדצמבר
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בסך 1,000 שקלים, תהתה האורחת; מה עם הבריאות, שלה ושל המארח? הימים היו ימי אוגוסט; על כן רווח לה כששמעה השבוע
שנתניהו מתחבא מפני רודפיו, כדוד מפני שאול, במערות האף, המכבידות רק בעונות אחרות על צריכת הטבק שלו. היא רשמה לפניה

לוודא שהפגישה הבאה תיקבע לחורף. בסוף דצמבר, לפי הרשומות הרפואיות, קדחת המערות קשה במיוחד.

למרות המאמץ הנאה של בנימין לחבר תירוץ מקורי להדיפת החשדות שהזמין טובות הנאה מארנון מילצ'ן, בתחרות הפנימית בין בני הזוג
נתניהו מובילה עדיין שרה, בזכות השתתפותה החלוצית במקצה המשקל והמקצוע - טענתה שממדי גופה ומשלח ידה מזימים את דיווחו

של אב הבית בדימוס מני נפתלי בדבר הרגל השתייה שלה, שלושה בקבוקי שמפניה ביום. לא ייתכן - גופנית, רפואית, פסיכולוגית
(מומחית, בשירות הציבורי).

ביוזמתה התמוהה, ללא כל התגרות טרייה, נדרשה נתניהו לעניין השמפניה בבקשתה לערער על החלטות בית הדין האזורי לעבודה
בירושלים, בראשות השופטת דיתה פרוז'ינין, בתביעות נפתלי ועמיתו גיא אליהו. זה לא היה הערעור עצמו, רק הערעור על דחיית

בקשתה בידי רשם בית הדין. הערעור על מניעת זכות הערעור הובא בשבוע שעבר לבית הדין הארצי והשתלט על סדר היום, כך שטרם
נדונו ערעורים של ממש מצד המדינה (רק על הבסיס המשפטי להחלטות, ללא השגה על הקביעות העובדתיות בעניין "העסקה

פוגענית") ושל נפתלי ואליהו (על דחיית תביעותיהם לקיום ההבטחה לקליטתם בשירות המדינה).

להנמקת זכותה לערער טענה נתניהו, שלא נתבעה בתיקי נפתלי ואליהו אלא רק העידה בהם, ואף זאת בעל כורחה, שפסקי הדין פגעו
בה בשני מובנים - בתיאור התנהגותה, ובהשארת פתח לאילוץ המדינה לתבוע ממנה לממן את הפיצויים לנפתלי ולאליהו, כמעט 300
אלף שקלים בסך הכל, אחרי ריבית והצמדה. בעקבותיהם, היא חוששת, יעלו ויבואו עוד ועוד עובדים מאותה תקופה צעקנית, נוזפנית

ומשפילה; הללו יתבעו את המדינה, שתתבע אותה, או שיחסכו למדינה דמי תיווך וידלגו במישרין לתבוע את שרה. זה עלול להיות מצעד
המיליונים. הם סבלו מ"העסקה פוגענית"? היא עלולה לסבול מ"פגיעה ממונית". אמנם כל הוצאה של שקל מארנק נתניהו היא פגיעה

ממונית אנושה, אבל כאן מדובר במאות אלפים, כשווי מיליון בקבוקים ממוחזרים.

עוד כתבות בנושא

מילצ'ן גייס את פאקר כדי שיחלוק אתו בנטל מימון אורח החיים של נתניהו   07.03.2017

שרה נתניהו לבית הדין: פסיכולוגית מומחית במשקלי לא מסוגלת לשתות שלושה בקבוקי שמפניה ביום   27.02.2017

כך התממש בתיק אחד, בדמות אחת, מאמר חז"ל בעניין כוסה, כיסה וכעסה של המבקשת לערער. פסק הדין הושתת על התפרצויות
השצף והתרגזויות הקצף ("נזפה... פחדו מתגובותיה... הרימה קולה... צעקות"). דיון חוזר בכמות הנוזלים וסוגם לא היה מציל את שמה

של שרה, אף שהיה מסייע להעמיד דברים על דיוקם. הנה, בקרב יוצאי המעון רווחה בטעות יוקרת שמפניה ברוט והאייריש קרים הנודע,
ביילי'ס, כמשקאות החביבים במיוחד - האחרון בחברת גלידת הפיסטוק - על משפחת נתניהו; אך פנייה לתקשורת משרד ראש הממשלה

העלתה ש"בניגוד גמור לשאלותיך, המשקאות שציינת אינם הפריטים השכיחים בהזמנה. לבית ראש הממשלה מוזמנים יינות ישראלים
רגילים המיועדים גם לאירוח". מלה מצוינת, "גם"; לאירוח ולצריכה עצמית. לקינוח, כרגיל, מועלה באוב זכרם של יריבים פוליטיים ותיקים,
שהלכו לבתי עולמם או לבתי הסוהר: "אנו מציעים לכם לבדוק, לשם השוואה, כמה יינות הוזמנו לבתי נשיאים וראשי ממשלה בעבר". או

בלשונו של הנשיא קנדי: אל תשאלו כמה נותנת המדינה לביבי ולשרה, בררו כמה שתו שמעון ואריק, אולמרט וקצב.

מהלך דקות מעטות מהבית ברחוב בלפור, ביום חם באמצע השבוע שעבר, התכנסו נשיא בית הדין הארצי לעבודה, יגאל פליטמן, שני
שופטים ושני נציגי ציבור. מולם, בכיסאות עורכי הדין, ישבו נאוה פינצ'וק אלכסנדר ונעמי לנדאו, שותפות שנפרדו, מטעם נפתלי ואליהו;
מיכל לייסר מהפרקליטות, התומכת בבקשת שרה אף שזו אינה עובדת המדינה; ויוסי כהן, חתן פרס יורם שפטל לאדמה מילולית חרוכה.

כהן הוא המשפטן המועדף על שרה נתניהו; ואם לא רוצים להכביד על בריאותו של המשפטן המועדף על בנימין נתניהו, מוטב שלא
להזכיר את שמו של כהן בנוכחות יעקב וינרוט. באולם נכחה כמשקיפה גם נציגת הייעוץ המשפטי במשרד ראש הממשלה.

לא נכחה: שרה נתניהו. היא מנסה להחזיק בסיגר בשני קצותיו. בבית הדין האזורי היתה עדה ולא נתבעת, אך נקבע שהיא "מנהלת את
המעון באופן פעיל וביד רמה" וכי "על פיה יישק דבר". אוי לאותו פה ואוי למי שלא יישק. אף שעו"ד כהן נכח בדיונים, שוטט כבעל בית ליד

שולחנה של נציגת פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחית) כוכבית נצח דולב, שקודמה מאז למעלת פרקליטת המחוז, וסייע לאחד מתורמי
מכתבי השבח לסגולותיה התרומיות של שרה - כעת הוא מצטנע ומתכחש ליכולתו לבקש בעוד מועד לצרף את מרשתו כצד להליך. "לא

קיבלנו את כתב התביעה בתיק. מי שקיבל אותו זה המדינה", מתגמד כהן, ושוכח לציין שלא רק "המדינה" והסמנכ"ל עזרא סיידוף נתבעו,
אלא גם בנימין נתניהו. חבל שלא סיפר על כך לרעייתו. סודות כה רבים חשופים בפניה, ודווקא תביעה זו הוסתרה ממנה.

מגמת השופטים - לצד פליטמן פעיל עמיתו, אילן איטח - ברורה מהרגע הראשון מהערותיהם ושאלותיהם. הם לא יעניקו לשרה את זכות
הערעור, גם משום שאין לדבר סוף: כל עד, או מי שנזכר לשלילה במרוצת משפט, יבוא וידרוש גם הוא לערער. גלוי ומוצהר שמכאן תלך
שרה גם לבג"ץ, כדי לעמוד על עלבונה. כתחליף, מעין ערעור-לייט שסופו ידוע, מציע פליטמן כי "יינתן לה לטעון את טענותיה אך ורק
בכל הנוגע למסגרת ההליך שבפנינו". פתחון פה לערער על אי-הערעור, בלי לקרוא לכך ערעור וכשנרמז מראש שהערעור המעורער

יידחה. כהן קופץ על המציאה, לייסר אומרת ששולחיה "משאירים לשיקול דעת בית הדין" ופינצ'וק מתנגדת. פתרון פליטמן: התורה
שבכתב, בסיכומי הצדדים, לא תהפוך לתורה שבעל פה, אלא השופטים "מבקשים לשאול כמה שאלות". כהן ישיב, ושרה תוכל לשתות את

השמפניה ולשמור את הבקבוק מלא.
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צילום: עמוס בן גרשום / לע" בנימין ושרה נתניהו בטקס באילת, השבוע

"היית בסוד העניינים של הגנת המדינה בתיקי נפתלי ואליהו?" מקשה השופט פליטמן. כהן מתמרן. לשקר אסור ולומר אמת מסוכן. זו
"שאלה מאוד מביכה, שאלה מאוד בעייתית, ושאלה שאם אני אצטרך לענות עליה תהיה מהומה גדולה. אני מעדיף לא לענות עליה".
המהומה האיומה אינה מבהילה את פליטמן: "אתם מלכתחילה ידעתם שהיא תיקרא להעיד ואת המרכזיות שלה בכל העניין הזה. מה

שאתם עושים בערכאת הערעור יכולתם לעשות מלכתחילה". כהן: "לא היתה לנו השפעה כהוא זה על עמדת ההגנה". השופט: "למה
לא הגשתם שם אותה בקשה שאתם מגישים כאן, להצטרף כצד?". כהן: "איזה אדם סביר רוצה להצטרף כנתבע?".

שחקן החיזוק של שרה היה קרקו. לא דוד, שהיה כדורגלן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, אלא אריה, קצין ביטחון בחברת פלאפון, ששמו
הופקע מחזקתו הפרטית ונרשם בתולדות המשפט בישראל. קרקו, בתוקף תפקידו, חקר מנהלת מרכז שירות שמסרה לבעלה של לקוחה

נתוני שיחות של אשתו. העובדת פוטרה ותבעה ממעסיקיה פיצויים. שופטת בית הדין האזורי האמינה לה שקרקו הטריד אותה מינית
באמירות גסות, טראמפיות, ואף בשליחת יד, והתנכל לה. הוא לא היה הממונה עליה, אך משום כוחו הביטחוני התקיימו ביניהם מעין יחסי

מרות. מסקנה: פלאפון חטאה ועליה לפצות את העובדת ב-300 אלף שקלים.

כך באזורי. בא הנשיא סטיב אדלר, קודמו של פליטמן, וקיבל את ערעורי פלאפון וקרקו, שלא היה צד לתביעה אך נפגע משרבוב שמו
לסיפור. קביעותיו העובדתיות של אדלר הפכו את המצב: המפוטרת היא שהעלילה על קרקו. הוא עשה את מלאכת החקירה נאמנה, אולי

בגסות מעליבה, אך ללא נימה מינית. שרה שאפה להידמות לקרקו, אלא שהשופט פליטמן ציין שהקב"ט לא היה מיוצג כשהתברר לו
שמייחסים לו הטרדה מינית, "להבדיל מהמקרה שבו מלכתחילה לכאורה הגב' שרה נתניהו קיבלה את שירותי אדוני (כהן). אדוני ישב על

הגדר וחיכה לפסק הדין. למה אדוני לא קפץ באותו שלב לזירה?".

המחצית השנייה של טיעוני אדוני בעד זכות הערעור, לאחר שטרח לאזכר שוב את בקבוקי השמפניה, היתה הפגיעה הממונית. כבר לפני
שנה, כשנפתלי ניצח את נתניהו, פורסמה קריאה עיתונאית להשית את התשלום על מי שאחראים לנזק שייגרם לאוצר המדינה. אזרח

נירתמים חלקית, עו"ד ניר פרידמן ממשרד פרידמן-האזרחי, היה משוכנע שהמדינה תזדרז לגלגל את הפיצוי אל הזוג נתניהו ואל סיידוף. רק
ליתר ביטחון דרבן את הפרקליטות ואת משרד רה"מ לעשות זאת. פנייתו הועברה לפרקליטה נצח דולב, שהסבירה מדוע עובד המדינה

סיידוף פטור מאחריות אישית, "וכך גם לא מצאנו לנכון להשית את הסכום שנפסק על מר נתניהו". ומה באשר למרת נתניהו? על כך נצח
דולב לא טרחה לענות. הקופה הממלכתית, שעליה גוננה מפני נפתלי, חדלה לעניין אותה. מוציאים כל כך הרבה מיליארדים בשנה, יוציאו

עוד כמה מאות אלפים, לא נורא.

בסוף מאי אשתקד נפסקו פיצויים גם לטובת אליהו. שוב עלתה מהעיתונות שוועת "שרה שברה, שרה תשלם". בראשית יוני פנתה עו"ד
שני בראון מהתנועה לאיכות השלטון ליועץ המשפטי ולפרקליט המדינה, התכבדה בצפצוף ארוך ועתרה לבג"ץ: שרה התרשלה,

התנהגותה חרגה מהסבירות, יש לה אחריות ואין לה חסינות - תשלם נא. החודשים נקפו, נשים שהתעברו ביום שיגור הפנייה כבר ילדו,
ומענה אין. הדיון בבג"ץ נקבע לשבוע שעבר, במקרה או שלא במקרה למחרת יומו של בית הדין הארצי לעבודה. שוב צץ הסיגר ההוא

שמנסים להחזיק בשני קצותיו, לטעון במקום אחד שאין כל עילה לייחס לשרה אחריות ובמקום שני שהיא עלולה להיחשב לאחראית.

כהן חולק ליריביו מאיכות השלטון שבח מקצועי: "יש כאן, בפרק 6 לעתירה לבג"ץ, טיעונים משפטיים מאוד חזקים ומאוד מרשימים. אנחנו
לא יודעים מה ייקבע, נניח שבית המשפט העליון כן יקבע שצריך לתבוע אותנו, שצריך לתבוע את הגב' נתניהו בגין הפיצויים ששולמו".

אז, כמובן, היא תטען שהתביעה אינה מוצדקת, אבל בינתיים חשוב לה לנופף בה כדי לקבל זכות ערעור.
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פתח את כל התגובות

 0  0גלילית | 00:47 13.03.2017
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 0  0יגאל | 20:16 12.03.2017
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 0  0אור(ב)ן דיק | 07:17 12.03.2017
99

אמיר, איך זה להיות עיתונאי שכל עיסוקו זה מציאת וכתיבת רפש על בני הזוג נתיניהו? לא משעמם לפעמים? | 06:33
12.03.2017

2  0 

98

 1  0ספקן | 21:07 11.03.2017
97

 0  0דמוקרט | 15:29 11.03.2017
96

 0  1רונן כהן | 14:15 11.03.2017
95

94

והפרקליטות המסכנה, חיה דו-ראשית החוקרת את הזוג נתניהו בצד הפלילי, ומתרפסת בפניו בצד האזרחי - שם היא סופגת הפסדים
מביכים בשרשרת - התבזתה והתפתלה והתכווצה והזעיקה לעזרה את חיל הפרשים. "בשים לב לעומס העבודה המוטל על" עו"ד

אבינעם סגל אלעד "וליציאתו למילואים בשבוע הקרוב", דרוש פרק זמן נוסף. אם חמישה ימי מילואים, מדוע שלושה שבועות ארכה? אולי
בגלל שבוע האדיבות, כל ערכאה מחווה לחברתה להקדים אותה. בית הדין לעבודה נשבר ראשון. היום פרסם את החלטתו: שרה לא תוכל

לערער. הקביעות בעניינה ימשיכו להדהד בחלל, ופגיעה ממונית בסך 6,000 שקלים - שכר טרחת פינצ'וק אלכסנדר ולנדאו - מבשרת
כענן קליל את המבול. שני המופעים, בארצי ובעליון, יתחדשו בקרוב - אלא אם הפרקליטות תמציא תירוץ יצירתי לדחייה נוספת.

פרסומת:  איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?

קול קורא
פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו 2017

פרסומת

תגובות

הוסיפו תגובה

מהאחרונה לראשונה

כתבה מצויינת, וחשובה מאד! (ל"ת)

לא לדאוג כבר ימצאו איזה מיליארדר שיתרום כסף להצלת משפחת המלוכה. (ל"ת)

אובר חוכם (ל"ת)

אמיר אורן שובר שערי פתטיות (ל"ת)

כיוון שהמדינה היא הצמד ביבי ושרה, את הקנס תשלם המדינה, כשם שהמדינה

תועבה עיתונאית- לא לייצוג כן לאחריות? ומה עם הצדק?

מי זה בכלל מני נפתלי

הצחקתני צחוק, אמיר. גדול !!!! (ל"ת)
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@אחת@ בושה וחרפה לעיתון לאנשים חושבים שמתיר זוהמה כזו

Sarah, let fucker pay. (ל"ת)

מעניין שאף אחד עוןד לא עשה אופרת סבון על בלפור ירושלים

הרבה מלל לא ברור.

תשלם

כאוב

די נמאס

תשלום או בארטר

המחנות

ההצגה הכי טובה בעיר (ל"ת)

לא היא תשלם

גדול. "נתניהו מתחבא מפני רודפיו כדוד מפני שאול, במערות האף...

@קורן כן, מאמר שנון במיוחד. תודה לאמיר אורן. רק עם ההומור ניתן לשאת

מתי ניפטר מהדרה הזו ?? מה חטאנו ??

טען את כל התגובות
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עוד כתבות מומלצות

Book now

641.41  ₪
from

Park Plaza Sherlock Hol…

London

Book now

380.73  ₪
from

Z Hotel at
Gloucester Place

London

Book now

605.35  ₪
from

Radisson Blu
Edwardian,
Vanderbilt

London

הירשמו עכשיו: סיכום כותרות הבוקר אצלכם במייל מדי יום

הכנס אימייל

הרשמה

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות
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שרה נתניהו חיה באושר בגן עדן של שוטה || רוגל אלפר
25 c k | רוגל אלפר

ישראל תומכת בחרם עליה || חמי שלו
13 c k | חמי שלו

התחזית: גשם לפרקים ושלג בחרמון
1 c | "הארץ" 

אורח הכבוד של נתניהו, חובב הרודנים || מאמר המערכת
30 c k | מאמר המערכת
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ההיגיון המעוות של
האשה שלא נתנה לי

להיכנס לחניה

כדאי להתגבר על הגועל
ולצפות בקומדיה הזאת

יש לי סרטן סופני ואני
נשואה לגבר מדהים.
תרצי להתחתן אתו?

נשף המסכות של
הליכוד | יוסי ורטר

אחמד טיבי כבר מוכן
להיות ראש ממשלת

המדינה האחת

מפעל ההתנחלויות
נכשל, והנה המספרים

שמוכיחים זאת

<
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