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"זהו אחד מפסקי הדין המזעזעים ביותר שזכורים לנו ,למרות שהיינו צריכים לכאורה להתרגל
למצב הזה .יש התחשבות יתר באנשים שפגעו בילדים ומצד שני התעלמות מוחלטת מהילדים
שנפגעו" ,כך אמר היום )ג'( ל ynetד"ר יצחק קדמן ,מנכ"ל המועצה לשלום הילד ,בעקבות

נאמן .המלצות חמות
צילום אורן אגמון

העונש שהוטל על עורך הדין אייל שפר  חצי שנה עבודות שירות בלבד  וזאת לאחר שהורשע
בניצול מיני של ילד בן  .11העונש המירבי על עבירה מסוג זה הוא שבע שנות מאסר.
הבוקר פורסם ב"ידיעות אחרונות" כי שפר ) (37קיים לפני  12שנה  החל מהתקופה בה למד
משפטים ועד שהוסמך כעורך דין  פגישות עם קטין ,במהלכן ליטף אותו בכל חלקי גופו ,נישק
אותו נגע בו במקומות אינטימיים .כאשר הגיע הקטין לגיל  16החל שפר להיפגש עימו בדירה
שכורה ,בה ביצע בו מעשים מגונים .סמוך לנישואיו הפסיק את הפגישות עם הנער ושנתיים
לאחר מכן הצטרף לאחד מהמשרדים היוקרתיים בישראל ,בראשו עומד שר המשפטים לשעבר,
עו"ד יעקב נאמן.
העובדה ששפר עבד בצמוד לבכירי המשפטנים בישראל סייעה לו במשפטו והיה לה משקל רב
בעונש הקל שקיבל לבסוף .במהלך המשפט העידו לטובתו שמונה עדי אופי שתיארו אותו כאדם
רגיש ,ערכי והגון .זאת ועוד  הסניגור שייצג אותו היה לא אחר מאשר עורך הדין דוד ליבאי ,גם
הוא שר המשפטים לשעבר .סוללת העדים ,בנוסף להיסטוריה האישית שהציג שפר )בין היתר 
תקיפה מינית על ידי שני נערים כשהיה בן  ,(11שכנעו את השופט ירון לוי מבית משפט השלום
ברחובות ,להטיל עליו במסגרת עיסקת טיעון חצי שנת עבודות שירות ופיצוי בגובה  100אלף
שקלים לקטין.
הבוקר הזדעזע ד"ר קדמן לקרוא על ההתחשבות של בית המשפט בשפר" .אני מזהיר את
מערכת המשפט שאם היא לא תעשה את תפקידה  אנשים יקחו את החוק לידיים .זה מצב
שאני חרד ממנו ,אבל יש גבול למשבר האמון של הציבור במערכת המשפט.
"על פי תפיסתנו אדם שעבר עבירות חמורות מסוג זה רצח נפש של ילד והעונש שניתן להטיל
עליו הוא של עשרות שנות מאסר .בסופו של דבר הוא יוצא עם עונש כאילו סגר מרפסת ללא
רישיון .עושה רושם שבמערכת המשפט הישראלי עבירות הקשורות בכסף חשובות יותר
מנפשם של ילדים".

ליבאי .סניגור בכיר
צילום :אלי אלגרט

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה
עשו מנוי לעיתון

חפש

משפט ופלילים

ד"ר יצחק קדמן ,מנכ"ל המועצה לשלום הילד ,הזדעזע נוכח העונש הקל
שספג הפרקליט הבכיר שניצל מינית בן   11חצי שנת עבודות שירות" :אדם
שרצח נפש של ילד יוצא עם עונש כאילו סגר מרפסת בלי רשיון"

קדמן .אור ירוק לפושעים
צילום :יואב גלאי

6/8/2015

ד"ר קדמן סבור שמעבר לעונש
הקל שקיבל שפר ,מעניקה
החלטת בית המשפט אור ירוק להמשך ביצוע עבירות נגד קטינים" :מה המסר לתוקפים? רק
תגיד שאתה מתחרט ותצא בזיל הזול .יש בזה עידוד לפגוע בילדים .מסר נוסף הוא לילדים
עצמם  אנחנו מלווים מאות ילדים ורואים כמה קשה להם להתלונן ומה עובר עליהם בחקירה
ובבית משפט .זה עינוי דין שנמשך שנים ,אז מה בסופו של דבר אומר הילד לעצמו? למה בכלל
התלוננתי?".
לפנייה לכתב/ת

אתם שיתפתם
 . 1המשטרה ממליצה :נהיגה על אופניים
חשמליים ברישיון בלבד 3k
 . 2טורקיה :מפלה לארדואן ,הכורדים
בפרלמנט 834
 . 3המדינה מציגה :זה מה שהחיילים צריכים
562

 . 4ריבלין :בישראל  4שבטים והעוינות ביניהם
גוברת 507
 . 5פרסום ראשון :עוד מרצה הורחק מהאונ'
העברית בעקבות 411

זירת הקניות
עד  70%הנחה על מוצרי
חשמל ועוד...
הקליקו <<

מותג הנוחות  Crocsבדגמים
לכל המשפחה!
לרכישה <<

מקבלים עד  30%הנחה במקיף
לרכב ומרגישים בטוחים
להצעת מחיר <<

 PS4 500GBמשחק FIFA15
מתנה ו 2בקרים אלחוטיים!
לרכישה <<

השוו מחירי מלונות מבין אלפי
אתרים וחיסכו עד !80%
לפרטים נוספים <<

יצירות ייחודיות לבית ולמשרד
מעוצב החל מ₪ 230
לרכישה <<

שלחו כתבה

הרשמה לניוזלטר

עשו מנוי לעיתון שתף ב

שתף ב

שתף ב

אולי יעניין אותך גם

 ynetספיישל

"אגרוף בפנים" .תיעוד:
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לכתבה זו התפרסמו  326תגובות ב 325דיונים
תגובה חדשה

פתיחת כל התגובות
הצג:

מהסוף להתחלה

 .326בתי משפט מוחתים וגזענים
)(27.09.06
אלמונית ,ירושליים

 .324לצאת נגד נאמן וליבאי וקרסו וכמובן ,שפר
)(16.06.06
פנינה לוי ,כפר סבא

 .323באמאשלי את/ה דפוק/ה.
)(12.06.06
רג'ינה

 .322חבורת בבונים! מאמינים לצהובון בכתבה קטנה
)(11.06.06
י ,.ארץ הבבונים

 .321ל 113כל פרטיך האישיים פורסמו בתיקווה....
)(08.06.06
רות

 .320השופט לוי כל הכבוד!!
)(08.06.06
שופט לוי שופט מוערך

 .319ל 271צור קשר דחוף בתגובות
)(08.06.06
נועה ,שובה

 .318סבבה ,פעם הבאה יעשו אזרחים לעו"ד לינצ' )לת(
)(08.06.06
מע' המשפט כשלה

 .317האן העו"ד דתי? סימנים מזהים בבקשה!!! )לת(
)(08.06.06
דפנה ,תקומה

 .316מזועזעת!כואבת!הבוז לשופט ולעו"ד לחתוך לפדופילים!לסרס שפר !!! )לת(
)(07.06.06
קורבנית עבירה ,סדום ועמורה

 .315זעקת אמהות ואבות!! ארץ רוצחת ילדיה!!!
)(07.06.06
ליז

 .314מקומם ומביש!
)(07.06.06
רחל ,באר שבע

 .313כמו תמיד ,יש דין ויש דין
)(07.06.06
שרוליק

 .312מערכת משפט מושחתת ורקובה
)(07.06.06
אזרח ,חיפה

 .311בא לי להקיא על נאמן וכל חבר מרעיו
)(07.06.06
נחמה ,מודיעין

 .310נאמן קורא יום יום דף גמרא אבל לא הולך בדרך הישר )לת(
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)(06.06.06
נהג

 .309ד"ר קדמן רודף תקשורת ,המועצה רק מתראיינים ולא עושים כלום )לת(
)(06.06.06

 .308פשע מאורגן
)(06.06.06
מנהל חשבונות

 .307מערכת המשפט 'שוחטת' ילד בים של שחיתות) .לת(
)(06.06.06

 ,49 .306אילו זה היה קורה ,הוא היה מאחורי סורגים למשך המון שנים) .לת(
)(06.06.06
י.

 .305השופט הזה קבר את מערכת המשפט בתוך מדמנה של זוהמה) .לת(
)(06.06.06
מדינה בריקבון

 .304מ ז ע ז ע
)(06.06.06
שולי ,מרכז

 ,282 .303נכונות העניין מזעזעת לחלוטין .חרפה ,סחי ומאוס! )לת(
)(06.06.06

 .302אוי למדינה ששר המשפטים שלה טוען שלא הוכח שנעשה נזק לנער.
)(06.06.06
האזרח הדפוק

 .301כולכם שטופי מוח
)(06.06.06

 .300השופט לוי
)(06.06.06
יהודית ,ת"א

 .299קדמן
)(06.06.06
הפורום למען עתיד ילד

 .298מי שמודה בסטיה שלו  הוא זכאי?!
)(06.06.06
מזועזעת

 .297בוקר טוב ד"ר קדמן התעוררת סוף סוף!!!!!
)(06.06.06
אזרח מודאג  ,מרכז

 .296לשפר יש פרוטקציה אצל השופטים
)(06.06.06
דב בינדר ,יהוד

 .295היכן ראש מערכת המשפט,אהרון ברק ,מה הוא אומר על הבושה הזו ? )לת(
)(06.06.06
יאיר ,עתלית

 .294ל  113טוב היה לא חשבת פעם נוספת טרם פרסום תגובתך המלומדת!!
)(06.06.06
מאנשי הצדק

 .293בוזגלו לא עבד אצל ליבאי והשני והוא לא פדופיל
)(06.06.06
הלוואי הרבה בוזגלו ,ולא אחד שפרוביץ

 .292בבקשה מישהו יכול להסביר את עמדת התובע והשופט
)(06.06.06
איך כמה ולמה ,אני לא מבין הצילו

 278 .291אהבתי את שנינותך צודק,צדק זה ביזנס
)(06.06.06
ותודה לשחר פאר  ,פיארת ורממת את רוחנו

 .290על מבחן בוזגלו שמעתם ?
)(06.06.06
סמי

 .289טוב אם לא בית משפט וצדק לפחות יש שחר פאר
)(06.06.06
שחר פאר תודה רבה ,חיפית גם על השופט

 .288טוב הוא אשכנזי מותר לו !! )לת(
)(06.06.06
א

 .287משרד פדו מחפש עו"ד פיל
)(06.06.06
חבר נכבד

 .286ל ,1זה פרסום ,אבל שלילי )לת(
)(06.06.06

 .285ירון לוי "כבוד השופט"
)(06.06.06
אורי ,מרכז

 .284לכל המעונינים בתמונה,בעיני העתונות ובתי המשפט הוא עדיין קטין )לת(
)(06.06.06
ww

 .283להכניס את השופט לבית הסוהר )לת(
)(06.06.06
א ,אשדוד

 .282שפר  ,הרצוג ,נאמן ,ליבאי ,לוי..שותפים לרצח נשמה של ילד )לת(
)(06.06.06
מזועזעת ומוחה ,תל אביב

 .281אומס של עורך דין חוקי בעיני בית מישפט!! אתם מגעילים ומושחתים )לת(
)(06.06.06

 .280מצטרפת לעצומה של ) 144לת(
)(06.06.06
דנה לוי ,ראשון לציון
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 .279למה לא משעים את העו"ד המסכן?
)(06.06.06

 .278עו"ד זה עסק לא מקצוע כסף שחור וקומבינות
)(06.06.06
היושר רחוק משם ,כמו הטוב מהשטן

 .277מה קרה לשופט....
א.ל ,.רמת גן)(06.06.06

 .276מה עם השופט ?
)(06.06.06
מרטי

 .275ליבאי
)(06.06.06
מרטי

 .274עם ישראל בוא נצא בהפגנה מול בית הצחוק בית המישפט!!!!! )לת(
)(06.06.06

 .273בין כבאים לא דורכים על הצינור!! )לת(
)(06.06.06

 .272זה עונש על הברחת קילו ג'ארס במקרה הרע
)(06.06.06
מה העו"ד עישן גראס ,עם השופט

 .271צחוק הגורל אישתו תואר שני בעובדה סוציאלית
)(06.06.06
מצאה בעל עשיר ,מבוסס ומכובד

 .270מצטרף לעצומה לפירסום שם וכתובת פדופיל
)(06.06.06
יש לו ילדות .מה עם  ,שלומן?

 .269למה לא מראים את התמונה של הסוטה?! )לת(
)(06.06.06
איפה התמונה?!

 .268מה קרה לשופט....
א.ל ,.רמת גן)(06.06.06

 .267שיעניש את עצמו
)(06.06.06
מרטי

 .266עונש מגוחך לעוכר דין נאלחהכנסו!
)(06.06.06
אורלי ,באר שבע

" .265מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע" )קוהלת( )לת(
)(06.06.06
זעקי ארץ ,טבריה

 .264למה לא מציגים את התמונה של המפלצת? )לת(
)(06.06.06
ליבאי ונאמן,מה אילו  ,היו נכדיכם?

 .263אין בושה
)(06.06.06
גיל ירוחם ,חולות נודדים

 .262איפה הבושה??!!
)(06.06.06
גולן יהלומי ,דרום

 .261מצא אישה נו בטח עו"ד כסף מעמד ממש מוצלח
)(06.06.06
מעמד וכסף ככה ,מוצאים בעל?

 .260ל  243אני פשוט המום מיכולת
)(06.06.06
spongebob

 .259עורך דין יורם יהודה מתחנף לשופט יורם לוי על מנת להתקבל לשפיט
)(06.06.06
תגובה ל 113

 .258בבקשה חיתמו על העצומה של !144אני חותמת ומצטרפתהכנסו בבקשה
)(06.06.06
יעל

 .257פרס לפדופיל בחסותם של מי שמתיימרים
)(06.06.06
דודי ,כפ"ס

 .256זוכרים את הרי קלאהאן?
)(06.06.06
הלא הוא הרי המזוהם..

 .255עורך דין שפר= עוכר דין רפש! )לת(
)(06.06.06
אור ,ים

 .254ערעור ללא עוררין על קלות העונש
)(06.06.06
יורם נצר

 .253קרקס בחינם! בואו בואו!
)(06.06.06
אבי העצבני ,גבעה ,ישראל

 .252המדינה מדרדרת מיום ליום )לת(
)(06.06.06
ואין מי שיעצור את זה

 .251אם הוא היה ערבי הוא היה מקבל לפחות  7שנים בפנים )לת(
)(06.06.06
יהודי טוב

 .250גם לפדופילים עם תואר עו"ד זכות לחיות אבל בכלא )לת(
)(06.06.06

 .249הדג מסריח מהראש..........בתי המשפט שלנו
)(06.06.06
אזרחית סוג ב
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.248

שכל הורה שכן לשפר יזהיר את ילדיו מפניוזה עונש אלטרנטיבי
)(06.06.06
ריקי ,עומר

 .247לשופט לוי ולשופטים אחרים שקוראים
)(06.06.06
שי ,עו"ד

 .246תגובתי ל71
)(06.06.06
המשיח

 .245שאלה למחשבה
)(06.06.06
חגית

 .244בושה וכלימה,סדום ועמורה )לת(
)(06.06.06
ראובן ,מרכז

 .243לתגובה למס'   1אני מקווה שאתה ציני ולא
)(06.06.06
רוזה מרציפן

 .242מעשה מביש של העוסקים בדין צדק !!!!!!!!!!!!!
)(06.06.06
מנחם הרצליה

 .241לפני העליהום ,בואו נחשוב קצת . . .
)(06.06.06

 .240הגוף המחוקק  הכנסת  צריך לקבוע עונשי מינימום
)(06.06.06
במקרה הגרוע ,הם מושחתים

 .239לכן אני מעדיפה להיות לבד ולהגן על ילדיי
)(06.06.06
אם חד הורית ,צפון

 .238לפרסם תמונת הפושע ולביישו
)(06.06.06
דניה

What is goining on,is everyone crazy .237
)(06.06.06
R.lipkin, MIAMI

 .236ל  198
)(06.06.06
יורם יהודה ,עו"ד ,הרצליה

 .235הענישה בישראל
)(06.06.06
ענת

 .234מה שנורא פה באמת זה שהעורך דין הזה
)(06.06.06
משה

 .233בושה וחרפה )לת(
)(06.06.06
ד ,ת"א

 .232רק תראו כמה זמן ..
)(06.06.06
שימו  ,לב

 .231פידופיליה
)(06.06.06
אלמונית ,ת"א

 .230כדאי לבדוק מה קרה מאז .הרי יש לע"ד בעיה
)(06.06.06
אביצדק

 .229כך הפכו סנגוריו ל
)(06.06.06
איש ,כפר סבא

 .228מערכת המשפט של העשירים ו/או המיוחסים
עמי)(06.06.06

 .227ל   190רונן :אין לך מושג ירוק!!
)(06.06.06
רחל

 .226מה עם התמונה של הפדופיל??
)(06.06.06
יעל ,גבעתיים

 .225לא איכפת לאף אחד!!!!!!!!!גם לא לכם הברברנים ברשת!!!!!!!!!!!!
)(06.06.06
כולם

 .224רוצים לראות את הסוטה? התמונה שלו אמורה להיות באתר המשרד שבו
)(06.06.06
עו"ד

 .223סדום ועמורה  אין דין ואין דיין!!!!!! )לת(
)(06.06.06
אפי

 .222מבחן בוזגלו בהתגלמותו )לת(
)(06.06.06

 .221מעניין מאד אם האפסים המאופסים מהפרקליטות
)(06.06.06
דורון ,חיפה

 .220אם היה מדובר בילד שלי
)(06.06.06
דניאל

 .219המחדל העיקרי
)(06.06.06
דובי ,בצפון

 .218אם הילד היה בן של השופט !?! )לת(
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)(06.06.06
המבקרisrahell ,

 .217ירון לוי  אתה פשוט בושה לעם ישראל !!!
)(06.06.06
שלום ,ר"ג

 .216שופטים
)(06.06.06
שופטים

 .215אם בארזים ליבאי ונאמן נפלה שלהבת  סוף העולם גועל נפש )לת(
בז לכם)(06.06.06

 .214אל תתפלאו
)(06.06.06
אלי מלכה

 .213תגיד לי מי חברך
)(06.06.06
צדקיהו

 .212באמא שלו
)(06.06.06
בא לי על השופט

 .211מייאש ,מתסכל ,מעצבן ,מזעזע
)(06.06.06
אבא ,עורך דין

 .210חבל שאני לא יודע מי זה הייתי שם לו נבוט בראש
)(06.06.06

 .209חובה לפרסם תמונתו שילדים אחרים יזהרו )לת(
)(06.06.06
ד.לאלו ,עכו

 .208הבריקדות מוכנות האזרחים רותחים מישהו בסוף
)(06.06.06
מאסטרטג ואנליסט ,הסופה קרבה מכובדיי

 .207יש ערכאות ערעור ד"ר קדמןתפעיל אותן )לת(
)(06.06.06
יואב ,תא

 .206מזעזע מזעזע מערכת המשפט ממזמן ירדה לשפל  ,מזעזע )לת(
)(06.06.06
מזועזע ,סדום ועמורה היינו

 .205ואיפה הפרקליטות???!!!!!
)(06.06.06
שרון ,צפון

 .204איזו בושה  לפרסם את תמונתו מייד !!! )לת(
)(06.06.06
איתי

 .203ליבאי ונאמן תתביישו לכם !!!!!!!
)(06.06.06

 .202מסקנה  בתי המשפט מושחתים אז מה נשאר לנו בעצם) ..לת(
)(06.06.06
תומר ,השרון

 .201אם זו היתה ילדה  אז כל השוביניסטים היניאנדרטלים היו אומרים
)(06.06.06
ריקי ,גבעתיים

 .200חצי שנה בעבור הרס חיים
)(06.06.06
ס.ל

 .199ליבאי ונאמן מאחל לכם לחוות את זה מצד הקורבן
)(06.06.06
נדב גרין ,תל אביב

 .198ל  113החנפן
)(06.06.06
אנונימי ,מרכז

 .197להקים ועדת חקירה לפסק הדין ולתפקוד השופט
)(06.06.06
אלון ,חיפה

 .196מה אם זה היה הילד שלכם?!!!
)(06.06.06
הקדוש מבוסטון ,רמת גן

 .195עם כל הבוז  ...צריך להבין משהו
)(06.06.06
מתמחה בעריכת דין

 .194חונטה משפטית  יד רוחצת יד )לת(
)(06.06.06

 .193למישהו במדינה יש ספק ,שאילו מבצע העבירות היה אדם רגיל
)(06.06.06
איתן רוזנברג

 .192כסדום היינו ,לעמורה דמינו )ישעיהו א( )לת(
)(06.06.06
שם ,שם

 .191עכשו הכל
)(06.06.06
dan, central

 .190אני לא קונה את ההאשמות האלה  כנראה שגם השופט לא קנה
)(06.06.06
רונן ,תל אביב

אתה פשוט מפגר ,טיפש והמוח שלך מעוות לגמרי אם זאת דעתך!!!!!!!
)(08.04.11

 .189רק קשרים ,רבותיי.וכך נעודד עוד פדופילים...ניתן להם פרס כנסו
)(06.06.06
דינה
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 .188אלו שופטיך ישראל ??
)(06.06.06
מיכאל

 .187לאף שופט לא אכפת שהילד הזה ואחרים כבר מתים?
)(06.06.06
י

 .186כתבי משפט":לא שמעתם" על משפט זה,עד שד"ר קדמן שמע עליו,באמת? )לת(
)(06.06.06
SAMSON

 .185רוצים את התמונה של העבריין
)(06.06.06
אבא

 .184אוי למדינה שלנו )לת(
)(06.06.06
בושה למערכת המשפט ,אוי

 .183מזל שלא עצרו את הילד על שיתוף פעולה) .לת(
)(06.06.06
k

  19 .182אתה לא מבין עד כמה אתה צודק
)(06.06.06
אחת

 .181הייתי שולח חלק מהשופטים להסתכלות )לת(
)(06.06.06
משפטן ,חיפה

 .180חונטה של שופטים ועו"ד .עולם שלישי) .לת(
)(06.06.06
ע.ו

 .179פסק דין כזה אבל בצמוד פרסום התמונה שלו בכל העיתונים.
)(06.06.06
נועה ולך ,תא

 .178תגובה ל 1ולכתבה
)(06.06.06
דוד  ,ראשון

 .177משפט ופלילים
)(06.06.06
ראובן ,מרכז

 .176מ====ה אומר על כך השופט הנאור אהרון ברק
)(06.06.06
אזרח שומר חוק עד ,אתעצבן עליכם

 .175תסבירו לי איך "אישים"כאלה מגינים על "אדם" כזה?
)(06.06.06
טובה

 .174זעזוע ובושה
)(06.06.06
ליאורה

 .173מערכת המשפט חברה ממזמן לפושעים..
)(06.06.06
בני ,רמת השרון

 .172להחרים את עו"ד אייל שפר !!!!!!!!!!!!!!! )לת(
)(06.06.06
בזיון של שופטים !!

 .171פסק דין
)(06.06.06
שופט

 .170אם זה היה הבן של הסניגור שנפגע ,מה היה אומר אז?
)(06.06.06
אילן ,חיפה

 .169ציטוט
)(06.06.06
הרמן ,קדומים
הר ב


 .168תיקון למס'  :5אין צדק במדינת ישראל
)(06.06.06
יורד מאושר

 .167מה אתם רוצים?
)(06.06.06
משה

 .166עד מתי "שופטים" יעלוזו .בושה וחרפה .שופטי ישראל
)(06.06.06
אבא לילד ,תא

" .165תקיפה מינית על ידי שני נערים כשהיה בן "11
)(06.06.06
מיקי

 .164התנועה לאיכות השלטון נא התערבותכם המהירה )לת(
)(06.06.06
הבנתם מה קורה פה

 .163כולי תקווה שהורי הילד יתבעו את העו"ד תביעה אזרחית במאות אלפי
)(06.06.06
מתבייש בשופטי ,ישראהל

 .162קדמן אתה עושה מלאכת קודש ישר כוח! )לת(
)(06.06.06

 .161דין צדק
)(06.06.06
שפוט השופטים ,שפלה

 .160אין לבתי המשפט יותר זכות קיום!שמישהו יעשה פוטש.יש להחליפם מ
)(06.06.06
אוהב ישראל

 .159ככה זה כשיש לך חברים שופטים) .לת(
)(06.06.06
מחמוד החמוד ,יפו

 .158בתי המשפט מעודדים פשיעה והאזרח הקטן נענש פעמיים
)(06.06.06
א.זרח ,איזור א
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.157

בושה

)(06.06.06
שלומי

 .156מדוע הפה של אהרון ברק לא משמיע הפעם פנינים? )לת(
)(06.06.06
איפה אהרון ברק?????

 .155שופטים בכירים אוכלים שוחד.הנ"ל מוכיח את זה סופית) .לת(
)(06.06.06

  .154עד מתי ???????  )לת(
)(06.06.06
מה עוד צריך לקרות??

 .153לפרסם מייד את שם עורך הדין
)(06.06.06
בוזגלו

 .152אז אתם מבינים למה המצב בארץ גרוע כל כך )לת(
)(06.06.06
השופטים מנותקים

 .151עו"ד סוטה ,בימ"ש מפנק בעונשים וסוללה של בכירי עוה"ד ועדים
)(06.06.06
נויה

 .150לפחות שהלשכה היקרה תשלול את רישיונו לצמיתות!!!!!!!!!!!!!!!!!
)(06.06.06
 ,meאי שם

 .149אני יורדת מישראל )לת(
)(06.06.06
אלת הצדק

 .148בא לתת "בוקס" רציני בפרצוף המדושן של ליבאי )לת(
)(06.06.06
תן

 .147השופטים בישראל  אשלייה מסוכנת ,האויב
)(06.06.06
חקיקה לעונשי מינימום ,ללא שיקול דעת שופט

 .146האשם האמיתי
)(06.06.06
אזרח מן השורה ,שפלה

 .145לקחת את החוק לידיים
)(06.06.06
יוסי  ,רחובות

 .144עצומה לפרסום תמונת עו"ד שפר וכתובתו
)(06.06.06
הדס ,תל אביב

 .143אנו מכריזים בזאת ....קבל עם ועולם
)(06.06.06
אזרח מן השורה ,צפון

 .142כבר שנה שאני המשטרה בית הדין והמבצעת
)(06.06.06
אם לארבעה

 .141למגיב 6
)(06.06.06
אמא

 .140ערס עם כסף וקשרים מקבל  6חודשי שירות
)(06.06.06

 .139שיבוא לעשות אצלי תעבודות שירות ואז הכלב הזה יתפלל לשבת בכלא! )לת(
)(06.06.06
מוטי

 .138לתגובה 96
)(06.06.06
אבי ,ת"א

 .137גאווה מקצועית ללשכת עורכי הדין
)(06.06.06
עורכי דין מעל החוק?!

 .136יש צדק
)(06.06.06
מוטי

 .135במקום להזדעזע צריך לערער ובמקביל )לת(
לפעול לשלילת רשיונו)(06.06.06

 .134איך אמרה השופטת מבית המש' העליון "אנו השופטים לוקחים סיכוני )לת(
)(06.06.06
ד"ר לוי

 .133מערכת המשפט צריכה לבדוק את עצמה )לת(
)(06.06.06
אורן

 .132חיים רמון  ) your moveלת(
)(06.06.06
דוד ,מודיעין

 .131מה שעשו לי צריך לעשות לכל שופטי ישראל) .לת(
)(06.06.06
השופט אזר

 .130תגובה ל 1אתה טועה ומטעה
)(06.06.06
ED

 .129עונש לפדופיל
)(06.06.06
מירי

 .128פשוט מזעזע !!!! צריך לפרסם את תמונתו ברבים !!!! )לת(
)(06.06.06

 .127העונש מזעזע נכון ,אבל...
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מומלצים

ביטוח רכב ,נסיעות ,דירה
במחירים משתלמים

יצירות אמנות לבית ולמשרד
החל מ₪ 230

מגוון מותגים באתר הנעליים
הגדול במדינה !

מתכננים חתונה? היכנסו
לעולם החתונות שלנו

השוו מחירי מלונות וחסכו עד
 80%הנחה!

מזגן עילי 23,780BTU
באספקה מיידית!

להצעת מחיר <<

לרכישה <<

לרכישה <<

לפרטים נוספים <<

לפרטים נוספים <<

לרכישה <<

פרויקטים חדשים בכל הארץ מהחברות המובילות

נכסים חמים מתוך

רכב

דירות

דרושים

יד שניה

פרסמו מודעה

עוד

נהנים מכל העולמות

יש לנו מתכון מנצח

הגודל כן קובע!!!

ארזה מוצא עלית

הדבר הבא בחולון

פרויקט הגן של ר"ג

איכות חיים בשכונת היוקרה
ניסן חדרה

איכות חיים ,נוף מדהים ,מיקום
מנצח ,קסם הגליל חווית
מגורים

בפרדס חנה5 ,חד' גדולה
במיוחד באיזור ירוק ומתפתח
עכשיו במבצע

קומפלקס דירות יוקרה במקום
פסטוראלי משקיף לנוף
ירושלמי מרהיב

דירות יוקרה ייחודיות במיקום
הטוב בשדרה החדשה בחולון!

הכי ירוק ,הכי שקט והכי נגיש
בנין בוטיק בלב שכונה
איכותית

פרטים נוספים
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