בעקבות "עוברה׳׳ :פרקליטה מני ננהל׳ ביקשה
מהיועמ" ש להורות תל חקירה נגד שוה!תניהו

זאת בחשד לשיבוש הליכי משפט ושימוש לא חוקי במשאבי המרינה ,בהסתמך על ערותה של ורה סוויר בתחקיר ,שלפיה נתניהו פנתה אליה בעניין
מאת אלה לוי־רנריב

בעקבות העדויות שהוצגו
בתחקיר "עובדה" ,שפורסם
בראשית השבוע ,מבקשת
פרקליטתו של מני נפתלי,
אב הבית לשעבר של בני
הזוג נתניהו ,להורות על
פתיחת חקירה פלילית נגד
רעייתו של ראש הממשלה,
שרה נתניהו ,בחשד לשיבוש
הליכי משפט ושימוש לא
חוקי במשאבי המדינה.
במכתב ששיגרה הפרקליטה,
עו״ד נאוה פינצ׳וק אלכסנדר,
ליועץ המשפטי לממשלה עו״ד
אביחי מנדלבליט היא טוענת
כי מהעדויות שהוצגו בתחקיר
עולה כי שרה נתניהו ניסתה
להשפיע על מהלך המשפט
שניהל מני נפתלי נגד המדינה,
בגין תנאי העסקתו במעון ראש
הממשלה.
נפתלי עבד כאב בית במעון
ראש הממשלה במשך כ־20
חודשים בשנים 2011־.2012
לאחר סיום העבודה הוא הגיש
תביעה לבית הדין האזורי
לעבודה וטען כי היה חשוף
לתנאי העסקה פוגעניים וכי
זכויותיו קופחו .בתום הליך
משפטי ממושך קיבלה בראשית
פברואר  2016נשיאת ביה״ד

האזורי לעבודה בירושלים דאז,
השופטת דיתה פרוז׳ינין ,את
התביעה ,והמדינה חויבה לשלם
לו פיצויים בסך כ־ 160אלף שקל.
בית הדין לעבודה פירט את
העדויות שהצביעו כי במעון
שררו תנאי העסקה פוגעניים
בשל התנהגותה של נתניהו
ויחסה לחלק מהעובדים .לפי
פסק הדין ,התנהגות זו כללה
העלבות ,השפלות ,התפרצויות
זעם ודרישה לשעות עבורה
רבות וחריגות .בית הדין קיבל
את הטענות שהעלו עובדי
מעון ראש הממשלה לשעבר
וקבע כי עדותם במשפט הייתה
"אמינה ומשכנעת".
ביום שני פורסם בתוכנית
״עובדה" בערוץ  2תחקיר
על התנהלות לשכת ראש
הממשלה בנימין נתניהו ועל
מעורבות רעייתו בנעשה
בלשכה .במסגרת התחקיר,
אוזכרה תביעתו של מני
נפתלי נגד משרד ראש
הממשלה ,והובאה עדותה
של ורד סודר ,שהייתה ראש
הרשות לקידום מעמד האישה,
על שיחות שקיבלה בעניינו
של נפתלי ,לאחר שהוגשה
נגדו תלונה על הטרדה מינית
 שיחה אחת ממקורבת שאינהעובדת בלשכה ושיחה שנייה

מני נפתלי” .ניםי1נ1ת הכפשה"

שרה נתניה! .פנתה לס11יד

מתוך הפנייה" :על פי עדותה של ורד סוויד,
התבקשה על ידי מקורבת לבני הזוג נתניהו
לגייס את ארגוני הנשים למאבק נגד מר
מני נפתלי ,על רקע התביעה שהגיש בגין
התנכלות ממנה סבל בעת עבודתו בבית רה״מ"
מנתניהו עצמה.
במכתבה ליועץ המשפטי
לממשלה כותבת פינצ׳וק
אלכסנדר כי חלק מהעדויות
שהובאו בתחקיר מעידות על
שיבוש הליכי משפט מצד רעיית
ראש הממשלה .במכתב נטען
כי "על פי עדותה של הגב׳
ורד סוויד ...התבקשה על ידי
מקורבת לבני הזוג נתניהו לגייס
את ארגוני הנשים למאבק נגד
מר מני נפתלי ,על רקע התביעה

שהגיש מרשי בגין התנכלות
שממנה סבל בעת עבודתו בבית
ראש הממשלה".
לטענתה" ,עדות זו לניסיון
להשפעה על הליכי המשפט,
בעודם בעיצומם ,באמצעות
ניצול משאבים ועובדים
ממשלתיים ,מצטרפת לנתונים
נוספים המצביעים על ניסיון
להכפיש את שמו של מרשי ,ואף
לפגוע בפרנסתו במטרה לנקום
בו ולהרתיעו מהמשך ניהול
המאבק המשפטי".
פינצ׳וק אלכסנדר מוסיפה
כי"צירופם של הדברים הללו
יוצר חשד כבד של ניסיון להלך
אימים על עובד ,שהתלונן על
התנכלות שממנה סבל במקום
עבודתו ,ושתלונתו התבררה
כנכונה .ניסיון זה מהווה שיבוש

חמור מאוד של הליכי משפט.
כאשר שיבוש הליכי משפט
נעשה תוך שימוש בלתי חוקי
במשאבי המדינה ועובדיה ,הדבר
חמור שבעתיים".
פרקליטתו של נפתלי מבקשת
מהיועץ המשפטי לממשלה כי
"לאור הצטברותן של עדויות
אלו ,ונוכח האינטרס הציבורי
להבטיח כי עובדים לא יחששו
להתלונן ,גם במקרים שבהם
התלונה מופנית נגד אנשים או
גופים עתירי משאבים וממון,
יש להורות על פתיחה בחקירה
פלילית בחשד לשיבוש הליכי
משפט ,ולברר את טענותיה של
הגב׳ סוויד עד תום".
לא ניתן היה להשיג את
תגובתה של נתניהו עד סגירת
הגיליון .ס

