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  ע"י ב"כ עוה"ד אליר% בקל ועודד גזית
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  מ"ידיעות אחרונות בע

  חיימובי#
ריקע"י ב"כ עוה"ד תמיר גליק ושירה ב
  
  

 החלטה
 

  1 

 2  לבקשה הרקע

  3 

 4 את לעכב ועתר, זה בהלי� התייצבותו על הודיע) "ש"היועמ": להל�( לממשלה המשפטי היוע�  .1

 5 לאישור הבקשה מושתתת עליה הפלילית החקירה לסיו! עד, שבכותרת בתובענה ההליכי!

 6: להל�( לאו א!, זו בפרשה אישו! כתב יוגש א! החלטה וקבלת, שבכותרת הייצוגית התובענה

 7  )."ש"היועמ בקשת"

  8 

 9 כי בטענה הוא") האישור בקשת": להל�( כייצוגית התובענה לאישור הבקשה של עניינה  .2

 10 המופ�" אחרונות ידיעות" העיתו� קוראי, לקוחותיה ציבור את שיטתי באופ� מטעה המשיבה

 11 של האמתיות השקפותיה! את משק% אינו העיתו� שתוכ� בכ�), "העיתו�": להל�( ידה על

 12 העיתו� כי נטע�. כהוויית� העובדות את מסקר ואינו המציאות את משק% אינו, ועורכיו כותביו

 13 לאור והמוציא בעליו של המסחריי! האינטרסי! לשירות כלי מהווה המשיבה ידי על המופ�

 14  .שלו

  15 
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 11מתו�  2

 1 בי� שהתקיימו משיחות תמלילי! חלקי של בעיתונות פרסומי! עמדו האישור בקשת בבסיס  .3

 2 ראש לבי�, האחראי והעור� במשיבה המרכזי המניות בעל), "מוזס מר": להל�( מוזס ארנו� מר

 3 פרסומי! על הבקשה נסמכה, כ� כמו. המשטרה בחקירת והמצויי!, נתניהו בנימי� מר הממשלה

 4  .בתקשורת שוני!

  5 

 6 לבקשת תגובתה להגשת המועד לדחיית בקשה המשיבה הגישה, ש"היועמ בקשת להגשת קוד!  .4

 7 בבקשת. החקירה לתיק בנוגע לממשלה המשפטי היוע� החלטת ממועד יו! 90 עד האישור

 8 מה על מבוססת האישור בקשת כי, היתר בי�, נטע� המבקש לתגובת ובתשובתה המשיבה

 9 וכי, מוזס מר לבי� הממשלה ראש בי� שהתקיימו" שיחות מתמלילי חלקי%"כ המבקש שהגדיר

 10 אישו! כתב להגיש הא! הוחלט וטר! מאחר. המבקש טענות עיקר את מבססי! אלו תמלילי!

 11 חומרי ביתר וא%, החקירה מחומר חלק המהווי!, אלו בתמלילי! לעיי� נית� לא, מוזס מר נגד

 12 אפשרות לה אי� שכ�, תשובה להגיש יכולה היא אי�, המשיבה טענה, זה דברי! במצב. החקירה

 13  .כדבעי ולהתגונ� המוצגת הגרסה ע! להתמודד די� פי על

    14 

 15 לא המשפט בית כי נקבע זה בעניי� שניתנה בהחלטה. המשיבה בקשת את דחיתי 5.5.17 ביו!  .5

 16 ולוודא לאמת יהיה שנית� בלא, הקלטות תמלילי לגבי בתקשורת פרסומי! כראיה לקבל יוכל

 17 את להגיש שעליה מכ" נפגעת המשיבה אי�" ולפיכ�, שפורס! התוכ� של האותנטיות את

 18 יכולה והיא, לעיל הנזכרות ההקלטות תמלילי בפניה שיהיו בלא, האישור לבקשת תשובתה

 19  הבנתה כמיטב תפעל כאשר, בפניה נמצאי% שהתמלילי% בלא ג% תשובתה את להגיש

 20  ."לתמלילי% המתייחסות אלה לרבות, האישור שבבקשת הטענות לכלל בהתייחסותה

  21 

 22  ש"היועמ בקשת

  23 

 24" 2000 פרשת"כ המוכרת פלילית חקירה מתנהלת חודשי! מספר מזה כי נטע� ש"היועמ בבקשת  .6

)� 25 בי� שיחות של הקלטות בעקבות שבוצעה בדיקה לאחר נפתחה החקירה). "החקירה": להל

 26 צמוד בליווי, הונאה לחקירות הארצית היחידה ידי על מבוצעת והיא, מוזס ומר הממשלה ראש

 27 בעיצומה נמצאת זו חקירה. ש"והיועמ המדינה פרקליט של רצי% ובפיקוח הפרקליטות של

 28 בחקירה מדובר כי הוסי% ש"היועמ. מוזס ומר הממשלה ראש באזהרה נחקרו ובמסגרתה

 29 ג! אלא, הנחקרי! הגורמי! מזהות רק לא הנובע, ציבורי אופי בעלת ורגישה חשובה

 30  .הנחקרי! הנושאי! של הציבורית מהשלכת!

  31 
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 11מתו�  3

 1) "א"תקסד": להל�( �1984ד"תשמ, האזרחי הדי� סדר לתקנות) א(152 לתקנה הפנה ש"היועמ  .7

 2 היה א%, לו שייראו ובתנאי% למקו%, למועד הדיו� את לדחות רשאי המשפט בית" כי הקובעת

 3 הלי� של קיומו עצ!, הפסיקה שלפי הג! כי וטע�, ..."כ� לעשות הראוי מ� הצדק למע� כי סבור

 4, המתאימי! במקרי! הרי, עניי� באותו האזרחי ההלי� עיכוב את, כשלעצמו, מצדיק אינו פלילי

 5  .האזרחי ההלי� עוכב, זאת שהצדיק משמעותי אינטרס כשהוצג

  6 

 7 תחייב, לגופה האישור בקשת בירור. האזרחי ההלי� עיכוב את המצדיק מובהק במקרה מדובר  .8

 8 כי להניח ונית�, מטעמה בתצהיר הנתמכת עובדתית גרסה ומסירת המשיבה תגובת הגשת

 9 להיעשות יידרש גיבושה כי, ולמצער, מוזס מר של בתצהירו להיתמ� תידרש שתוגש תגובה

 10  .תפקידו ומתוק%, התנהלותו כלפי רבה במידה מכוונות המועלות הטענות שכ�, עימו בתיאו!

 11 בנושאי מוזס מר מטע! עובדתית גרסה מסירת ובייחוד, הזו בעת המשיבה מטע! תגובה הגשת  

 12 הפלילית בחקירה לפגוע עלולי!, המשפט בבית המצהירי! של נגדית חקירה ג! כמו, החקירה

 13  .בה המגול! הציבורי באינטרס מכ� וכתוצאה, המתנהלת

 14 יידרשו, המשיבה אצל שעובדי! אחרי! גורמי! כולל, מוזס שמר סבירה אפשרות קיימת  

 15 עלול, סיומה טר!, לחקירה מקביל משפטי בהלי� גרסאות ומסירת, במשטרה נוספות לעדויות

 16 צריכה בפרשה המעורבי! גרסת. האמת לחקר להגיע ובמסוגלותה, שלה באפקטיביות לפגוע

 17 להיקרא שעלול מי לאוזני והגעתה ברבי! פרסומה ולפני, החקירה בחדרי לראשונה להישמע

� 18 על לשוחח לא, כמקובל, מוזס מר ובה! העדי! הוזהרו ג! לכ�. יותר מאוחר בשלב עדות למת

 19  .איש ע! החקירה נושאי

 20 החקירה שמתנהלת בזמ�, האזרחי ההלי� במסגרת  המשיבה מטע! עמדה והצגת גרסה מסירת  

 21  .ולשבשה החקירה המש� על להשפיע עלול הפלילית

  22 

 23 בבקשה הטענות בי� להפריד נית� ולא, וברור ישיר הוא והפלילי האזרחי ההלי� בי� הקשר  .9

 24 רקע על ה! א% שנעשו, נוספי! ופרסומי! טענות לבי� ולתמלילי! הנחקר לנושא הקשורות

 25  .ל"הנ הטענות בי� שיפריד באופ� להשיב תצליח לא המשיבה ג!. התמלילי! פרסו!

  26 

 27 את להבטיח מנת על, האזרחי ההלי� עיכוב את המצדיק מובהק מקרה הוא הנוכחי המקרה  .10

 28 האינטרס עומד ש"היועמ עמדת בבסיס. החקירה טוהר ואת הפלילית החקירה תקינות

 29 עיכוב בקשת הוגשה בה!, בפסיקה שנדונו אחרי! ממקרי! זה מקרה שונה ובכ�, הציבורי

 30  ).הפלילי בהלי� הנאש! כלל בדר�( די� בעל ידי על ההליכי!

  31 
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 11מתו�  4

 1, התובענה בבירור מיוחדת דחיפות אי�. הקבוצה ולחברי למבקש נזק כל יגרו! לא ההלי� עיכוב  .11

 2  .הציבורי באינטרס פגיעה המצדיקה

  3 

 4 תת יש בו מקו! האכיפה אמצעי הגברת היא ייצוגית תובענה של העיקריות ממטרותיה אחת  .12

 5 רשויות ידי על הננקטי! אכיפה או בקרה הליכי בעקבות אישור בקשת מוגשת לעתי!. אכיפה

 6 כי היא ש"היועמ עמדת. מה! להיבנות ומנסות, הושלמו בטר! א%, והאכיפה הביקורת

 7 התקי� וניהול!, בפרשה לטיפול המל� דר� ה! הפליליי! החקירה הליכי הנוכחית בסיטואציה

 8 שכ�, נכו� ואינו רצוי אינו הייצוגית התובענה בירור המש�, לכ�. העדיפויות סדר בראש נמצא

 9 המבקש של אפשרותו תיפגע לא בבד כבד, הפלילי הבירור מיצוי לאפשר יש. הפלילי בהלי� יפגע

 10  .האזרחי ההלי� בבירור בעתיד להמשי�

  11 

13.  � 12 ולהיעתר ש"היועמ לבקשת להידרש ממנו למנוע כדי 5.5.17 מיו! המשפט בית בהחלטת אי

 13 הקושי א�, המלאי! השיחות בתמלילי העיו� סוגיית על בעיקר נסבה החלטה אותה.  לה

 14 בלא האישור לבקשת להשיב המשיבה של יכולתה לשאלת א� קשור אינו זה במקרה המתעורר

 15 לנושאי המשיבה התייחסות לעצ! אלא, השיחות תמלילי כולל, החקירה חומרי בפניה שיהיו

 16  .ולשבשה החקירה בטוהר לפגוע המשיבה עלולה בכ� שכ�, החקירה

  17 

 18  המבקש טענות

  19 

 20  .לדחותה ומבקש ש"היועמ לבקשת מתנגד המבקש  .14

  21 

 22 בלבד בהנחה מדובר. המשיבה מטע! תצהיר ית� מוזס שמר" הנחה" על מבוססת הבקשה  .15

 23  .נכונה היא כי הצהירה לא עצמה והמשיבה

  24 

 25 בכ� למנוע נית� החקירה סיו! בטר! ברבי! תפורס! המשיבה או מוזס מר שגרסת החשש את  .16

 26  .החקירה סיו! עד סגורות בדלתיי! ינוהל וההלי� המשיבה תשובת פרסו! שייאסר

  27 

 28 שכ�), אישו! כתב יוגש א! להחלטה עד( הדחייה מתבקשת אליו במועד סבירות חוסר יש  .17

 29 א!. אישו! כתב להגיש א! ההחלטה לבי� החקירה סיו! בי� ניכר זמני! פער קיי! לעתי!

 30  .החקירה לסיו! עד הדחייה את לבקש המדינה על, משיבוש הוא החשש

  31 

 32  .ועומד תלוי פלילי הלי� אי� אישו! כתב הגשת על החלטה התקבלה לא עוד כל, בענייננו    .18
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 11מתו�  5

  1 

 2 כאשר אפילו, כאלה במקרי! האזרחי ההלי� את מעכבי! אי� לפיה מעטה לא פסיקה קיימת  .19

 3 אינה ש"היועמ שהציג הפסיקה, ומנגד, לחלוטי� זהי! הפלילי וההלי� האזרחית התביעה נושא

 4  .רלבנטית

  5 

 6 אזרחי הלי� עיכוב מצדיק אינו כשלעצמו פלילי הלי� של קיומו. ביותר חריגה בבקשה מדובר  .20

 7  .בענייננו מתקיימות אינ� ואלה, חריגות בנסיבות אלא, עניי� באותו המתנהל

 8 דוגמא הובאה לא מקרה ובכל( אחרי! בהליכי! ידו על הוצגה לא ש"היועמ שהציג העמדה  

 9 ג! מה, התביעה לרשויות ש"היועמ של רשמיות בהנחיות ביטוי מקבלת אינה והיא), לכ�

 10, חקירה הסתיימה בטר! אישור בקשות מוגשות רבי! במקרי! כי ציי� עצמו ש"שהיועמ

 11  .מקרי! באות! הליכי! לעיכוב בקשות מגישה לא המדינה זאת ולמרות

  12 

 13 העריכה מדיניות את השטח פני על הציפו רק הממשלה ראש לבי� מוזס מר בי� השיחות  .21

 14 מלהתייחס אמתית מניעה למשיבה אי� ולכ�, שני! מזה העיתו� של והשרירותית המגמתית

 15 ראש לבי� מוזס מר בי�, נרק! לא או, שנרק! הקונקרטי לקשר להתייחס בלא א%, זו למדיניות

 16 הפלילי בהלי� הטענות בי� להפריד אפשרות אי� כי ש"היועמ טענת את לקבל אי�, לכ� הממשלה

� 17  .האזרחי בהלי� הטענות לבי

  18 

 19  המשיבה טענות

  20 

 21 וזאת, האישור לבקשת תגובתה הגשת מועד את לדחות בקשה הגישה בעבר כי הודיעה המשיבה  .22

 22  .בבקשתו ש"היועמ ידי על שנזכרו מאלה אחרי! מטעמי!

 23  .מטעמיו לא כי א!, ש"היועמ לבקשת מתנגדת היא אי�, לפיכ�  

  24 

 25  המבקש לתגובת ש"היועמ תשובת

  26 

 27 – האחד, נוגדי! ושיקולי! אינטרסי! שני בי� לאז� מחייבת ההליכי! עיכוב בבקשת ההחלטה  .23

� 28 לקד! הרצו� – והשני, יישמר החקירה טוהר כי ולהבטיח הפלילית החקירה את למצות הרצו

 29 תגובת. זה בהקשר הצדדי! זכויות על שמירה תו�, ובמהירות ביעילות האזרחי ההלי� את

 30 בה נטע� לא. הללו הנוגדי! האינטרסי! לעניי� ממש של משקל בעלת טענה כללה לא המבקש

 31  .האזרחי ההלי� יעוכב א! למבקש שתיגר! משמעותית לפגיעה

  32 
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 11מתו�  6

 1 אלא, מוזס מר ידי על יינת� תשובה תצהיר כי ההנחה מנקודת רק יצאה לא ש"היועמ בקשת  .24

 2. המבקש בתגובת התייחסות אי� ולכ�, עימו בתיאו! תיער� התגובה כי בחשבו� הביאה ג!

 3 מתחייבת הנחה היא מוזס מר ע! תיאו! ללא בתיק תגובה להגיש יהיה נית� לא כי ההנחה

 4 לב ובשי!, מוזס מר של האישית התנהלותו כלפי המבקש לטענות לב בשי! העניי� בנסיבות

 5 תסתמ� עליה� אחרות ועדויות לטענות מוזס מר של חשיפתו. המשיבה אצל המרכזי לתפקידו

 6  .שלה זה בשלב חקירה שיבוש להוות עלולה, התגובה הגשת לצור� המשיבה

  7 

 8 המסמכי! של פומבי פרסו! שימנע כיוו�, מסייע אינו סגורות בדלתיי! ההליכי! ניהול  .25

 9 עמדת בגיבוש המעורבי! של הקרוב למעגל הדברי! פרסו! את ימנע לא א�, והעדויות

 10  .מטעמה עדות מת� או, המשיבה

  11 

 12 סיו! לאחר כי לומר יש, החקירה השלמת שעד למועד תתייחס שהבקשה בכ� די כי לטענה  .26

 13 ולעיתי!, אישו! כתב הגשת בדבר החלטה קבלת לצור� לפרקליטות התיק מועבר החקירה

 14 לקבלת עד קיי! עודנו החקירה בתכלית מפגיעה החשש ולכ�, נוספי! חקירה מהלכי נדרשי!

 15  .אישו! כתב הגשת לגבי ההחלטה

  16 

 17, סימנס בפרשת המעורבי! נגד החשמל חברת תביעת בעניי� נוס% אזרחי להלי� מפנה ש"היועמ  .27

 18  .הפלילי במישור החקירה הלי� בשל) בהסכמה( שעוכב

  19 

 20 במרכז העמיד שהמבקש מכ� עולה והדבר, הדוק הוא האזרחי וההלי� הפלילי ההלי� בי� הקשר  .28

 21  .הממשלה ראש לבי� מוזס מר בי� השיחות תמלילי את האישור בקשת

  22 

 23  והכרעה דיו�

  24 

 25פלילי אינו מצדיק, כשלעצמו, עיכוב של הלי" אזרחי המתנהל "הכלל הוא כי קיומו של הלי"   .29

 B.G. Asistance Ltd. )13.2.06 ;(26' נ לממשלה המשפטי היוע# 2173/05 א"ע[ באותו עניי�"

 27  )].9.8.10( מ"בע) 1951( צריכה מוצרי אלקטרה' נ גוסב 5812/10 א"רע

  28 

 29 תכשיטי% מוניקה' נ לופטי� 854/97 א"ברע הדי� מפסק ללמוד נית� זו לעמדה הטעמי! על  

 30  ):"לופטי� עניי�": להל�) (30.4.97( מ"בע

  31 
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 1"אי� בסיס לטענה לפיה כל אימת שמתנהל הלי" פלילי לצד הלי" אזרחי באותו עניי�,   

 2יש לעכב את ההלי" האזרחי עד לסיו% ההלי" הפלילי. הליכי% משפטיי% אזרחיי% 

 3תרות, מה עוד, שאי� לדעת מתי ופליליי% צריכי% להתנהל ביעילות וללא דחיות מיו

 4יסתיי% ההלי" הפלילי ומתי נית� יהיה להמשי" בהלי" האזרחי. מערכת המשפט 

 5צריכה לשאו+ לכ" שמשפטי% יתנהלו כסדר% ובמועד שנקבע לה% וכי לא יתפתח נוהג 

 6של דחיות מיותרות ללא צור". התופעה של קיו% משפטי% אזרחיי% ופליליי% באותו 

 7ואי� זה ראוי שמשפטי% אזרחיי% יישארו תלויי% ועומדי% עד אשר  עני� נפוצה למדי.

 8יסתיימו הליכי% פליליי% באותו עניי�. לעיתי% יכול העיכוב להימש" שני% ג% כאשר 

 9מדובר בערכאה ראשונה, קל וחומר א% יש להמתי� עד לסיו% הערעור בערכאה 

 10  .האחרונה"

  11 

30.  � 12 האזרחי! ההליכי! לעיכוב שיביאו חריגות נסיבות תיתכנה כי בכ� מכירה הפסיקה, ועדיי

 13  .עניי� באותו פלילי הלי� מתנהל בו מקו!

 14 ההליכי! עיכוב את ש"היועמ ביקש ש!, לעיל הקוד! בסעי% נזכר אשר 2173/05 א"בע אירע כ�  

 15  ). עתה בקשתו את הוא משתית עליה! מאלה אחרי! מטעמי! כי א%(

 16 לצרכנות הישראלית המועצה' נ מ"בע �'וויז דיגיטל איקיוטק 896/16 א"ברע ג! נקבע כ�

 17 באותו מתקיימות אינ� אלה כי א%, ההליכי! יעוכבו בה� חריגות נסיבות ייתכנו כי) 4.5.16(

� 18  .עניי

 19"השיקולי% הנ"ל נסוגי% א% ניצבת מול% זכות של  כי לעיל שנזכר לופטי� בעניי� ג! נקבע כ�  

 20  ."מתדיי� העלולה להיפגע

 21, לנאש! שנמסר חקירה חומר כי) 10.10.10( ויינראו"' נ דגני ד"עו 2822/10 א"ברע נקבע עוד

 22  . הפלילי בהלי�' ג צד אותו שייחקר עד', ג לצד יגולה לא, האזרחי בהלי�' ג צד הודעת שולח

  23 

 24 מקרי! באות! הנסיבות. בענייננו לעיל הנזכרת הפסיקה תיוש! כיצד לבחו� עלינו, עתה  .31

 25 התקיימו כי, העיכוב מבקש, ש"היועמ הוכיח הא!. בענייננו מהנסיבות שונות לעיל שהובאו

 26  ?האזרחי ההלי� עיכוב המחייבות, זה במקרה חריגות נסיבות

  27 

 28 להביא כדי בה� שיש החריגות הנסיבות כי למסקנה הגעתי ש"היועמ טענות את שבחנתי לאחר  .32

 29  .כא� מתקיימות האזרחי ההלי� לעיכוב

  30 

 31 הפלילי ההלי� בי� הדוק קשר קיי! כי ש"היועמ עמדת את לקבל מקו! מצאתי, ראשית  .33

 32  .והאזרחי
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 1, האחרוני! הימי! באירועי היא התביעה של הוָרָתה כי נטע� האישור לבקשת 28 בסעי%, כ�

 2 בסעי%. הממשלה ראש לבי� מוזס מר בי� שהתקיימו שיחות מתמלילי חלקי! שהתפרסמו לאחר

� 3 ובלתי מוטה סיקור הממשלה לראש להציע היה נכו� שמוזס, עלה השיחות מתמלילי כי ג! צוי

 4  . העיתו� של עסקי מתחרה לבלימת בתמורה, בעיתו� ענייני

 5 בדבר פרסומי! וכ�, ונתניהו מוזס בי� משיחה שוני! קטעי! פורטו האישור לבקשת 33 בסעי%

 6 את, המבקשת לעמדת, העצימו אלה כל, סעי% באותו שצוי� כפי. לנתניהו מוזס של הצעות

 7 ונושאי למושאי ביחס ענייני באופ� נוהגת אינה המשיבה כי ל"הנ מהשיחות העולה המסקנה

 8  .האישור לבקשת �47ו 44 בסעיפי! האמור' ר כ�. העיתו� של הסיקור

 9 על בלעדי באופ� מושתתת אינה היא כי האישור לבקשת 28 בסעי% אמנ! מציי� המבקש

 10 מושתתת היא וכי, ונתניהו מוזס בי� שנדונה הקונקרטית לעסקה הנוגע בכל הנחקרי! החשדות

 11 לקטעי! היא המבקש כוונת( אחרות רבות לסוגיות וה� הנחקרת לסוגיה ה� הנוגעות ראיות על

 12 לאות! האישור בבקשת הנית� המשקל לאור א�), העיתו� התנהלות לגבי בתקשורת מפרסומי!

 13 פלילית בחקירה המצוי העניי� כי ספק להיות יכול לא, הנוספות הראיות ולאור שיחות תמלילי

 14  .האישור בבקשת לתמיכה להביא המבקש שחפ� מהראיות מרכזי חלק מהווה

 15 למושא קשור המבקש מכוו� אליה� נוספות ראיות מאות� חלק שלפחות אלא, זאת רק לא

 16 ואפילו, האישור לבקשת �45ו 41, 39 בסעיפי!, היתר בי�, לאמור היא והכוונה, החקירה

 17 עקי% באופ� קשורות להיות יכולות, יותר רחוק מעבר לאירועי! נטע� בה�, הנוספות הראיות

 18  .החקירה למושאי

  19 

 20, היתר בי�, תתייחס לא המשיבה שתשובת לכ� אפשרות רואה איני כי הוא לעיל מהאמור העולה  .34

 21  .הצדקה לכ� ואי� הגיו� בכ� אי�. היו! בחקירה המצויי! לנושאי!

  22 

35.  � 23 א! ובי�, מוזס מר של בתצהירו המשיבה תשובת תיתמ� א! בי� כי מסקנה ג! נובעת מכא

 24 לפגוע כדי בכ� יהא כי ש"היועמ לחששות יסוד יש, אחרי! של בתצהירי! או בתצהיר תיתמ�

 25 המופנות האישיות הטענות וכ�, במשיבה מוזס של ביותר הבכיר תפקידו כי עלי מקובל. בחקירה

 26 המשיבה תחליט א! ג!, האישור לבקשת המשיבה תשובת בהכנת מעורבותו את מחייבות אליו

 27, אחרות ועדויות לטענות ג! ייחש% מוזס מר כי, מכא�. אחר של בתצהיר התשובה את לתמו�

 28 משפטי בהלי� שיימסרו הגרסאות, כ� כמו. החקירה נושאי על משוחח היו! מנוע שהוא הג!

 29 כשייתכ�, החקירה של באפקטיביות ולפגוע לאחרי! להגיע עלולות, הפלילית לחקירה מקביל

 30  .במשטרה לחקירה יותר מאוחר בשלב יזומנו, עצמו התצהיר מוסר וא%, אחרי! ואות!

  31 
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36.  � 1 פתרו� הוא סגורות בדלתיי! התיק וניהול פרסו! איסור צו מת� של המבקש שמציע הפתרו

 2 תימנע לא, ויפורסמו יודלפו לא המשיבה תשובת פרטי א! ג! שכ�, זה בשלב מספק ובלתי חלקי

 3 המשיבה עמדת בגיבוש מעורבי! שיהיו אנשי! של יותר קרוב למעגל המשיבה גרסת הגעת

 4  . לעיל כנזכר, מוזס למר לרבות, התשובה והכנת

  5 

 6 וחשיבותה רגישותה את להוסי% יש הפלילית החקירה של התקי� בניהול הפגיעה בדבר לחשש  .37

 7 של הציבורית ההשלכה נוכח וה�, בה המעורבי! הגורמי! זהות נוכח ה�, הציבורי ואופיה

 8 התומכי! השיקולי! למניי� זה שיקול להוסי% יש כי היא הדבר משמעות. הנחקרי! הנושאי!

 9 לפגיעה החשש הפגת על להקפיד יש, ציבוריות השלכות אות� נוכח דווקא שכ�, ההלי� בעיכוב

 10  .לה במקביל האזרחי ההלי� יימש� א! בחקירה

  11 

 12 בקשת בבסיס העומד הוא הפלילית בחקירה פגיעה ואי תקינות של הציבורי האינטרס  .38

 13 למעט, לעיל הנזכרי! מהשיקולי! אזרחי הלי� המעכבת החלטה הוצגה לא. ש"היועמ

 14 בהסכמת ההליכי! עוכבו ש!), 08�12�15085 א"ת, 13�03�46448 א"ת( סימנס בעניי� מהתיקי!

 15 עשוי" המקדמיי! ההליכי! ובכלל! בתיק ההליכי! קיו! כי ש"היועמ עמדת נוכח, הצדדי%

 16 שוחד מת� בעניי� רבה ציבורית חשיבות בעלת מתנהלת חקירה הפיכה בלתי בצורה לשבש

 17  ."סימנס ידי על החשמל בחברת לבכירי%

  18 

 19 במקרי!, להוות כדי בו שיש כשיקול הציבורי האינטרס את לראות מניעה רואה איני

 20 לרבות, פלילי הלי� קיו! בשל אזרחי הלי� לעיכוב הנדרשות החריגות הנסיבות את, המתאימי!

 21, עיניו לנגד הציבורי שהאינטרס, ש"היועמ ידי על מוגשת הבקשה בו מקרה. פלילית חקירה

� 22 כמוב� שיש), הפלילי בהלי� הנאש! כלל בדר�( די� בעל ידי על הבקשה מוגשת בו ממקרה מובח

 23 ההלי� יעוכב לא א! לו להיגר! שעלולה הפגיעה את והאיזוני! השיקולי! במסגרת לשקול

 24 במקרי!, שוב( בכורה ומעמד ניכר משקל להיות אמור הציבורי שלאינטרס ברי א�, האזרחי

 25  .זו מעי� בקשה נשקלת עת), המתאימי!

  26 

 27 ממטרותיה שאחת, ייצוגית תובענה שלפני התובענה של היותה ע! משתלב לעיל האמור  .39

 28 עלול הייצוגית התובענה ניהול בו מקו!, ולכ�, מהפרתו והרתעה הדי� אכיפת היא העיקריות

 29 ההלי� לניהול להינת� הבכורה אמורה, הדי� אכיפת שעניינו הפלילי ההלי� בניהול לפגוע

 30 בדבר הידיעות בעקבות מוגשת הייצוגית התובענה כאשר במיוחד נכוני! אלה דברי!. הפלילי

 31  .ומתוצריה חקירה מאותה להיבנות ומבקשת, בעיצומה ובהיותה, הפלילית החקירה ניהול

  32 
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 11מתו�  10

 1, האזרחי ההלי� יעוכב א! תיגר! פגיעה איזו הראה לא המבקש כי להוסי% יש לעיל האמור לכל  .40

 2 העיכוב עקב וברציפות ביעילות ניהולו אי של, הלי� של מעיכובו תמיד הנגרמת לפגיעה מעבר

 3  )לעיל שנזכר לופטי� עניי�' ר(

  4 

 5 מופרע ובלתי תקי� ניהול בהבטחת הציבורי האינטרס את זה מול זה, אפוא, מעמידי! כאשר  .41

 6 הלי� ניהול של האינטרס מול אל, ציבוריות השלכות ובעלת רגישה, חשובה פלילית חקירה של

 7 להעדי% יש, העיכוב עקב שתיגר! ספציפית פגיעה הוצגה לא וכאשר, ובמהירות ביעילות אזרחי

 8  .האזרחי ההלי� את ולעכב הראשו� האינטרס את

  9 

 10 האישור לבקשת תשובתה הגשת מועד את לדחות המשיבה בקשת את הדוחה החלטתי כי אעיר  .42

 11 אי� כי טענה על רק התבססה המשיבה של בקשה אותה. דלעיל למסקנתי בסתירה עומדת אינה

 12 מענה נית� ולכ�, האישור בקשת את המבקש ביסס עליה� ההקלטות בתמלילי לעיי� יכולה היא

 13  ).לעיל 5 סעי%' ר( בהחלטה

 14, הקודמת בבקשה נטענו לא בה הנזכר הציבורי והאינטרס ש"היועמ בבקשת שהוצגו השיקולי!  

� 15  . נעשה וכ�, ש"היועמ בקשת במסגרת, עתה יישקלו כי מניעה כל אי�. במסגרתה נשקלו לא ולכ

  16 

 17 לאחר ג! כי בטענתו ש"היועמ צודק, לכאורה. ההליכי! יעוכבו מתי עד היא אחרונה שאלה  .43

 18, אישו! כתב הגשת בנושא החלטה קבלת לצור� לפרקליטות התיק והעברת החקירה סיו!

� 19 כתב הגשת על שיוחלט ככל כי ציי� ש"היועמ כי ג! נכו�. חקירה השלמות יתבקשו בו מצב ייתכ

 20 ההחלטה שבי� בשלב ג! קיי! משיבוש חשש שכ�, נוספת עיכוב בקשת שתוגש יכול, אישו!

 21  .הראיות שמיעת ועד אישו! כתב הגשת בדבר

 22, ההליכי! עיכוב תקופת לתו! כעת הרלבנטי המועד את החקירה בסיו! לראות יש, זאת ע!  

� 23 ייטענו וא!, סיומה ע! יותר קיי! יהיה לא עצמ! החקירה הליכי לשיבוש החשש לפחות שכ

 24 להגיש ש"היועמ על יהא, חקירה בהשלמות לצור� או, בהמש� נוספי! משיבושי! לחשש טענות

 25 זמ� לפרק עיכוב על הוסכ! ש!, סימנס בעניי� שצורפו ההחלטות ג!' ר( זה בעניי� חדשה בקשה

 26  ).קצוב

 27 ככל הרי, הנוכחי האזרחי ההלי� מעוכב הפלילית החקירה הלי� שבשל בכ� בהתחשב, כ� כמו  

 28 עליו יהא,  שהוא טע! מכל, החקירה סיו! לאחר נוספת עיכוב בקשת להגיש ש"היועמ שיחפו�

 29, נוספת בקשה להגיש ש"ליועמ שיאפשר זמ� פרק וייקצב, סביר זמ� פרק תו� כ� לש! לפעול

 30  .בכ� צור� לדעתו שיהיה ככל

 31 הצפוי והמועד החקירה התקדמות בדבר מהמשיבה עדכו� קבלת לדרישת מקו! יש, בנוס%  

 32  .בענייננו משמעות יש הזמ� לחלו% ג! שכ�, לסיומה
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 2 המשפט בית לתיק ש"היועמ הודעת קבלת מיו! יו! 30 עד זה בתיק ההליכי! מעוכבי! לפיכ�  .44

 3 סיו% ע% מייד זו הודעתו למסור ש"היועמ ועל, הסתיימה בקשתו מושא החקירה כי ולצדדי!

 4  .החקירה

 5 והמועד החקירה התקדמות בדבר עדכו� חודשי! 6 תו� המשפט לבית ש"היועמ ימסור, כ� כמו  

 6  .אז , ככל שלא הסתיימה עדלסיומה הצפוי

 7 ל"הנ החקירה כי ש"היועמ הודעת מקבלת יו! 60 תו� תוגש האישור לבקשת המשיבה תשובת  

 8  .הסתיימה

  9 

 10  .16.4.18 ליו% פ"תז  .45

  11 

 12  , בהעדר הצדדי!.2017אוקטובר  09, י"ט תשרי תשע"חהיו!,  נהנית
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