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מאמר שפורסם באינטרנט בתום לב למען ביקורת בונה: ביקורת 
משפטית על פסק דין ע"א 4522/14 : רובינשטיין, מזוז, דנציגר, שוקר נגד 
אינספקס בע"מ. שאלת המאמר העיקרית : האם לפסק דין האמור, יש תוקף משפטי, לפי הדין 

העברי ולפי חוקי מדינת ישראל?  שאלת משנה: האם על שופט לפסוק לפי "תקדים זה? 

פסק הדין האמור הוא בארבעה עמודים. בעמוד הראשון, מתאר מר רובינשטיין את נושא הערעור ובעמוד השני סעיף ג 
אמר "בפנינו טען המערער שבית המשפט הוא ארגון פשיעה ושיש לפסול את השופטים". 

שואל המחבר: האם יש דרך אחרת לטעון שארגון פשיעה הוא ארגון פשיעה, מבלי לכנותו ארגון פשיעה? התשובה: לא. 
לכן, אל לנו להוציא מהאפשרות שבית משפט יכול להיות ארגון פשיעה, בדיוק מאותה ההנחה, שאפשר שנשיא מכהן הוא 
אנס, או ראש ממשלה לשעבר, הוא עבריין או שר אוצר, גנב. ומדוע יש להכיר כי בית המשפט, אינו ארגון פשיעה או 
לחילופין שופטים לא משקרים או  מתאמים משפט? ובכן, על טענה זו, לא יכול לענות השופט המכהן לענות, שהרי הוא 
אינו ניטרלי, משטען קודם לדיון שהביע מר רובינשטיין את דעתו אשר מובאת במקום אחר, שדבריו של המערער הם לשון 
הרע, אע"פ שלא היא, לא לפי הדין העברי, ולא לפי הדין החילוני וכך או כך, מותר לומר דברים אלו שהם טענות משפטיות 
גרידא ולא טענות אישיות על שופט ויש עליהם חיסיון לשון הרע גם בבחינת "לא תעמוד על דם רעך". לכן, כבר פסלות 

משפט חלה כאן, בחשש למשוא פנים.

המשיך מר רובינשטיין : "ושיש לפסול את השופטים" . אם כן, למה נועדו דיני פסלות שופט, אם לא למקרה דידנו. אדם 
יבקש בקשה לפסול ושופט יענה. אולם, כל מי שקורא את הפרוטוקול, מוצא, כי רצה המערער בשורה 7  לנמק את פסילת 
מר רובינשטיין, אך לא ניתנה האפשרות. הנימוק הלקוני של המערער התחיל בטענה שיש ניגוד אינטרסים, ואז נקטע ע"י 

מר דנציגר. לכן, דיון, שלא ניתן לאדם לבקש פסילת שופט, הרי הוא פסול מיסודו, ואין לו תוקף משפטי. 

המשיך מר רובינשטיין: "לפנינו טען המערער.... שיש לפסול את תצהירי המשיבה שכן הוגשו באיחור של יום "... למצער, 
מעולם לא טען זאת המערער. טענה זו, טענה הנתבעת או המשיבה. המערער טען שתי וערב, כי לנתבעת אין בכלל תצהירי 

עדות ראשית, ובסוף הפרוטוקול אפילו שאל למה הנתבעת לא מראה לו אותם. 

די לנו בשלושה אלו: 

אי מתן רשות לפסול רובינשטיין.  א.
שהבסיס של ההחלטה אינו נכון עובדתית בעניין מה אמר המבקש/המערער ושהוא יסוד הערעור.  ב.

שאמרו השופטים עמוד 3 פסקה ד " הקשבנו באורך רוח לדברים לא ראויים....." ג.

להגיע למסקנה: כי לבטח, לא הקשיבו השופטים, כי מי שמקשיב, בדרך כלל שומע. ומי ששומע ובמקרה דידינו יודע 
לקרוא, אם לא זכר מה שמע, חוזר על הפרוטוקול , ושם מעולם לא אמר המערער, אלא שלנתבעת אין תצהירי עדות 

ראשית על זה שגם אם היו נמסרו באיחור בניגוד לקביעת ג שטייניץ וחיות "במועד". לא במועד, ולא תצהיר. 

לפיכך, כל אדם בר דעת, יקרא הפסק לבדו, יצדיק שופט, אך אדם אשר יתגלה לו הפרוטוקול, ימלא פליאה היאך הגיעו 
שלושה שופטים, שניים מהם יועצים משפטיים לשעבר, למסקנה שאפילו לא נשענת על כרעי תרנגולת, שכן, לא נמצאה 
התרנגולת. התשובה מאוד פשוטה: נניח וכבוד השופטים טעו, פסק דין ע"א  4522/14 לא נועד להעניש את המערער, הוא 
נועד להפחיד את אזרחי מדינת ישראל מלבקר את השופטים, ע"י צעקה גדולה של כבוד השופטים : "מי שיבקר אותנו , 
יחטוף כמו  סהר שוקר". ונשאלת השאלה הלוך ושוב: האם בהיסטוריה האנושית, לא נמצאו שופטים מטים משפט, מעבר 
לשופטי בית המשפט הישראלי? התשובה: נמצאו. האם בהיסטוריה היהודית, נמצאו שופטים מטים משפט? התשובה: 
נמצאו, כמתואר בישעיהו פרק א פסוק י "שימעו דבר אדוני, קציני סדום; האזינו תורת אלוהינו, עם עמורה" ועוד ועוד 

מדובר על שחיתות שופטים וכן הלאה......

המסקנה הרחבה : ניצלו מר רובינשטיין, מר מזוז, ומר דנציגר את כוחם ומרותם לפרסם ברבים דברים שאין להם שום 
אחיזה משפטית במציאות, לצורך התעללות בקבוצה גדולה של אזרחים, חלשים, שאין להם שופר ואין להם פה ואומץ.

 ואשאל שאלת סיפא: מה אמר אייכמן  יימח שמו וזכרו כששאלו אותו למה רצחת יהודים? אמר: קיבלתי פקודה. ואני 
שואל כבוד שופט או אדם מן הישוב, האם אדם, שעינו בראשו, יכול לטעון שהפסק הנ"ל הוא חוקי בעליל? האם "תקדים" 
ע"א 4522/14 להחיל על 37300-07-15? התשובה: מי שיש לו דת, אופי ומצפון, לא יוכל לקבל הפסק כבעל תוקף, ומוטב 
שיאיר את מערתו ביותר אור ובקצת דברי חוכמה מפיו של המערער, כי גם שופט יכול לכתוב דברים חסרי שחר, ריקנים 

מתוכן, מפאת עניין אישי הנוגע לו, ואשר הביא אותו למשוא פנים במשפט, עקב יוהרתו, גאוותו, ובחושבו כי הוא אל.
 

גילוי נאות: אני סהר שוקר, המחבר והמערער. אין לטעון באמור כי אדם הוא נאצי, ללא אסמכתא משפטית. למטה 
מסירת אסמכתאות עיקריות, ללא יריעה רחבה: עמוד אחד מפסק הדין ועמוד אחד מהפרוטוקול:





 


