מצא מוצא

עורך הדין מאיר מוצא הרגיש לא בנוח כשהכניס אנשים לבית הכלא במסגרת תפקידו
במשרד התובע המחוזי .הוא מעדיף לעזור לאנשים במשרד הפרטי שפתח

מאת שירי גבע
מאיר מוצא ,עורך דין פלילי ותיק
בקהילתנו ,שמאחוריו מאות מקרים בהם
יצג בהצלחה ישראלים שהסתבכו כאן עם
החוק ,מעיד על עצמו שמאז שהיה ילד
היה חשוב לו לרדוף צדק ,לעמוד על עקי
רונות ולא לוותר על ערכים כמו יושר
והגינות .למרות שרוב עורכי הדין היום
מעדיפים לעסוק בתחום הכלכלי של
המקצוע ,למוצא היה ברור מאז ומתמיד,
שהוא רוצה להתמקד בצדק ובאנשים.
לניו-יורק הגיע מאיר עם הוריו ואי
חותו בתחילת שנות השמונים ,כשהיה
בן  ,13ועד היום אינו שוכח את תקופת
ההתאקלמות הקשה ,שעברה עליו כבן
של מהגרים .מהר מאוד הבינו הוא ואחותו
– כיום ארכיטקטית ומעצבת פנים מצי
ליחה בניו-יורק – שהדבר היחיד שיכול
לקדם אותם בחיים הוא רכישת השכלה
והם השקיעו מאמצים ניכרים כדי להגיע
לקולג'.
מוצא מודה היום ,שהגיע למה שהגיע
ב"דם יזע ודמעות" ,וכבוגר בית ספר תיי
כון ציבורי בקווינס ,היה לו ברור שלליי
גת הקולג'ים היוקרתיים באמריקה יהיה
קשה לו להגיע .במקום זאת הוא הסתפק
בקווינס קולג'“ .גם אני וגם אחותי הצבנו
לעצמינו מטרות” ,מספר מוצא על תחיי
לת הדרך שהובילה אותו לעמוד בראש
משרד עורכי דין עצמאי .אחרי שבע
שנות לימוד ,במהלכן סיים תואר שני
במשפטים ,התקבל מוצא מבין כ3,000-
מועמדים לעבוד במשרד התובע הכללי
של מחוז נאסאו ,בלונג איילנד”.
מה אתה יכול לספר על העבודה
שם?
“כבר בשנה הראשונה קיבלתי תיי
קים של משפטים עם מושבעים .העבודה
הייתה מרתקת .בנוסף זכיתי להערכה כי
הייתי הבן אדם הראשון שלא נולד באי
מריקה ,שהתקבל למשרד התובע הכללי.
בתקופה ההיא בה עבדתי כתובע ,פגשתי
כל מיני ישראלים שהסתבכו בפלילים
והייתי צריך לעשות בתוכי את ההפרדה,
בין הסימפטיה אליהם בגלל הישראליות
לבין העבודה שלי כתובע”.
למה עזבת?
“הנשמה שלי בנוייה יותר לעזור
מאשר להכניס אנשים לבית סוהר ,זאת
הייתה עבודה שלא התאימה לי מבחינה
נפשית .אני בן אדם שאכפת לו מהלקוח
ואני נותן את כל הנשמה כדי לעזור לו,
זה גם מה שבונה רפיוטיישן וגורם ללקוח
לבטוח בך .בשנת  ,1998אחרי שלוש
שנים במשרד התובע ,עזבתי את העבודה

ופתחתי משרד משלי”.
לא פחדת לפתוח עסק עצמאי אחרי
שהיית שכיר?
“פחד הוא לא קונספט שיש לי בהגדי
רות .אם הייתי פוחד לא הייתי יכול להי
יות עורך דין פלילי .בתחום הזה אתה
מעורבב עם אנשים קרימינלים ואם אתה
מראה להם טיפה פחד ,אתה מאבד את
המוניטין”.
איך הרמת את המשרד?
“כמובן שזה לקח זמן .עשיתי שם טוב
במשרד התובע ,הרבה שופטים היו מעי
בירים לי תיקים קשים של אנשים שלא
הסתדרו עם עורכי הדין שלהם .יצא לי
שם של עורך דין שמסתדר עם כל התיי
קים הבעייתיים.
השם שלי עבר גם בקהילה הישראלית
בניו-יורק והעובדה שהיה לי ניסיון מהי
עבודה במשרד התובע גרמה להרבה ישי
ראלים שהסתבכו פה להגיע אלי למשרד.
התחלתי לפעול גם בקהילה היהודית
החרדית .היו לי כמה מקרים בהם הגנתי
על חרדים מוויליאמסבורג ובורו פארק”.
יש לך איזה מקרה מעניין לספר
עליו?
“בסוף שנות התשעים ייצגתי בן של
רב גדול ,שהסתבך בפלילים .זה היה
מקרה של צעירים חרדים שנתפסו כשהם
מעבירים תיק של מיליון כדורי אקסטזי
מאירופה לניו-יורק”.
זה נשמע כמו הסרט Holy Rollers
שהפיק דני  Aשהוקרן בניו-יורק לא

ראלי באמריקה?
“הפשע הישראלי באמריקה הפסיק
להיות מאפיונרי .היו פה בעבר המון
כנופיות של ישראלים שהתעסקו בהפצת
כדורי אקסטזי ,בגניבות של קרדיט קאי
רדס ,באלימות ותקיפות .היקף העבירות
לא השתנה ,רק שהיום יש יותר עבירות
של גניבות ועבירות צווארון לבן .היו
ישראלים שהתעסקו באקסטזי ,רבים
מהם ייצגתי ,שבגלל החוקים הנוקשים
הם ישבו בכלא הרבה שנים .הם הבינו
שהעסק לא שווה להם .הרבה ישראלים
נעצרים כאן על 'שטויות' ,על נהיגה בשי
כרות ,גניבה .היה לי לקוח שרצה להיכנס
לבית של החבר שלו דרך החצר האחורית
ובטעות נכנס לבית אחר ונפתח לו תיק
על פריצה.
"היה ישראלי דתי שחיפש בחורות
באינטרנט והגיע לבית של בחורה אותה
הכיר באינטרנט .היא חיכתה לו באחד
מחדרי הבית וכשהוא התפשט ,פתי
אום נכנסה אמא שלה והתחילה לצעוק
שה'ילדה' רק בת  .14הם סחטו אותו
מזמן.
“כן ,זה היה הסיפור ,המשפט התקיים במשך חודשיים עד שהוא הגיע אלינו ופי
בבית המשפט הפדרלי בברוקלין בפני תחנו בחקירה .גילינו שהם לא הגישו שום
השופט ליאו גלזר .הלקוח שלי היה צעיר תלונה נגדו ושהכל תוכנן כדי לסחוט את
בן  18והצלחתי להוציא אותו עם ששה הלקוח שלנו .נתנו להם אולטימטום שיי
חודשי מאסר בלבד ,בעוד שאחרים בתיק פסיקו לסחוט אותו ושישלמו לו בחזרה
חלק מהכסף .המון ישראלים מסתבכים
קיבלו שמונה ועשר שנות מאסר”.
איך עשית את זה? אחרי הכל מדובר היום בקטטות בברוקלין ,ויש גם הרבה
מקרים של אלימות במשפחה .הרבה גבי
בעברות חמורות.
“הוצאנו אותו מחמת הספק .ההגנה רים ישראלים לא שולטים בעצמם ומכים
טענה שהם חשבו שמדובר ביהלומים ,את הנשים האמריקאיות שלהם ,שישר
הצלחנו להוציא את כל הנסיבות המקי מתקשרות למשטרה .הן יודעות שאחרי
לות עבורו .המקרה הזה הרים אותי ועשה התלונה הבעל מיד יעצר .הכרתי מקרים
לי שם בקרב החסידים ,בעיקר מברוקלין בהם נשים העלילו על הבעלים שלהם .יש
גם רבים שמסתבכים עם ההגירה משום
וניו-ג'רזי.
"בנוסף על המשרד שפתחתי ב 217-שהחוקים היום מאוד קשים”.
אתה חושב שישראלים פחות מהג־
 ,Willis Aveeבמינואלה ,לונג אי י
לנד ,שם אני נמצא רוב הזמן כשאני לא רים היום לאמריקה?
“היום המצב באמריקה קשה בגלל
בבתי המשפט ,פתחתי גם משרד בקווינס.
אשתי ,אפרת ,שגמרה לימודי משפטים הכלכלה וחוקי ההגירה הנוקשים .זמי
בארץ ,הצטרפה אלי ,לאחר ששלוש הבי נים קשים עוברים כאן על אנשים והי
נות שלנו קצת גדלו והיא החליטה שהיא יום מאוד קשה למשפחה מישראל להגר
רוצה לחזור לעסוק במקצוע שלמדה .לכאן .קשה היום להתחיל את החיים
היא עברה את מבחן לישכת עורכי הדין באמריקה ,האפשרויות שעומדות בפני
האמריקאית ,והיום היא מנהלת במשרד המהגרים מוגבלות יותר מאשר בשנים
את מחלקות ההגירה ותביעות אזרחיות .עברו .היום יש הרבה אמריקאים שגמרו
היא מאוד עוזרת לי בעבודה ובנוסף הצי אוניברסיטאות והם לא מצליחים לעמוד
טרף עוד שותף ,עורך דין בשם אדוארד על הרגלים ,קל וחומר הישראלי ,שלא
דאולינג ,שעושה עבודה מצוינת .הקמנו מגיע עם רקורד אקדמאי .יש ישראלים
גם אתר  ,www.mozalaw.comשבו שנכנסים פה לתסבוכת .כל החוכמה זה
אפשר ללמוד על המקרים בהם טיפלנו” .לקחת עורך דין טוב ובעל ניסיון שיוציא
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