TARGUM- Writing of Judge Zahava Banar After the Verdict
Case Number 51818-08-18, tried on Sunday, 2 September 2018

The following is an ASCII redaction of a Paper written after the verdict by Judge Zahava Banar for
Case Number 51818-08-18, over which Zahava Banar presided on Sunday, 2 September 2018
בית משפט השלום בעכו
ה''ט  51818-08-18לחם נ' וקסלר

 02ספטמבר 2018

לפני כבוד השופטת זהבה (קאודרס) בנר
המבקשת

אילנה לחם

המשיבה

סוזנה וקסלר

נגד

-פרוטוקול
השעה כעת . 13:15
לאחר שהמבקשת קבלה לידיה את הפרוטוקול מאיש הבטחון מחוץ לאולם בית המשפט ,מאחר והתבקשה לצאת מאולם
הדיונים כי לא ניתן היה לכתוב את ההחלטה בנוכחותה עקב דיבוריה והפרעותיה הבלתי פוסקים .לאחר מספק דקות
המבקשת נכנסה לאולם בית המשפט מספר פעמים כשדיון בעניין אחר מתנהל והפריעה לקיום הדיון ולאחר שהדיון
הסתיים היא צעקה בתחילה מהדלת "תודה רבה" (בשפה האנגלית) ולאחר מספר דקות חזרה שוב לאולם הדיונים
וצעקה שיש לה אחר ושהיה תרשום באחר שלה שהשופטת מקבלת שוחד מכיוון שהיא רשמה רק שתוקף הצו הוא למשך
 30יום מהיום.
בשעה  13:20עלתה לאולמי המזכירה אורית ודיווחה כי המבקשת הודיעה לה שהיא עומדת לפרסם באתר שלה
שהשופטת שוחד ובאותו רגע ,אורית הפסיקה לטפל בעניין המבקשת.
החלטה
המזכירות תעביר פרוטוקול זה למבקשת וכן למשטרת ישראל לכבוד סגן הנשיא ,השופט זיאד סלאח שיעביר הפרוטוקול
לגורם המתאים בהנהלת בתי המשפט.
ניתנה והודעה היום כ''ב אלול חשע''ח . 02/09/2018 ,
____________________________
זהבה קאודרס בנר ,שופטת
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And below is a Google translation of the above text:

The Magistrate Court in Acre
Case 51818-08-18 Laham versus Vexler

02 September 2018

Before the Honorable Zehava (Cauders) Banar

Applicant

Elana Laham
Against

Respondent

Susanna Vexler

Protocol
The time now is 13:15 .
After the requestor received the minutes from the security officer outside the courtroom, as she was
asked to leave the courtroom because the decision could not be written in her presence due to her
speech and her constant disturbances. After a few minutes, the plaintiff entered the courtroom a
number of times when a discussion of another matter was held and interrupted the discussion. After
the discussion ended, she shouted at the door "Thank you." In a few minutes she returned to the
courtroom and shouted that she had another and would register in her other. Since it only recorded
that the order was valid for 30 days from today.
At 13:20, Orit went up to the office of the secretary, and reported that the plaintiff informed her that
she was about to publish on her website that the judge took a bribe. At that moment, Orit stopped
handling the matter.
Decision
The Secretariat shall transmit this Protocol to the applicant and to the Israel Police in honor of the
Vice-President, Judge Ziad Salach, who shall transmit the minutes to the appropriate person in the
Courts Administration.
The announcement was made today, Monday, 02 September 2018.

____________________________
Zahava Cauders Banar, Judge
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