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"אני זו שעביתי על החוק, ואויי, בשורת התחתונה, עשה את העבודה שלו"

, אני לא באה בטענות לאף אהד" הבאתי אותו על עצמי "זה מצב ש
(מתוך דברי התובעת בשידור בערוץ 10).

א. 3תח דבר

1. התובעת, ענת קם, ששירתה כחיילת בלשכת פיקוד מרכז, נטלה מן הצבא ללא רשות, זמן רב לפני
שהכירה בכלל את בלאו, אלפי מסמכים, מאות מהם סודיים ביותר, על מגת להביא אותם לידיעת
הציבור, להגשים את חלומה האידיאולוגי, לחשוף ברבים את חוסר התקינות והכשלים של "המכניזם של

ההרג ביהודה ושומרון", כלשונה, ולבוא חשבון עם מפקדיה שלא העריכו אותה מספיק, לדעתה.

המסמכים ניטלו על ידה, סמוך לשחרורה מן הצבא, תוך שהיא צורבת אותם, באמצעות חיילת אחרת,
שלא היתה מודעת לכוונותיה. היא אף בחרה מסמכי דוא"ל, המגיעים מן החוץ, להם מכותבים גורמים

רבים, ולא כאלה היוצאים מהלשכה, כדי להקשות על איתור המקור.

התובעת, בתכנון מוקפד ומשיקוליה שלה, נטלה, שלא כדין, מסמכים סודיים מן הצבא לביתה, ללא כל
קשר לבלאו ולפני היותה בכלל מקור עיתונאי.

2. התובעת צפתה, לדבריה, פתיחת חקירה, ולכן המתינה, במשך תקופה של כשנה, עד למסירתם לעיתונאי
אורי בלאו. כשנחה דעתה שעבר מספיק זמן מאז שחרורה וסברה שעקבותיה טושטשו דיים, פנתה לבלאו
וזה ביצע מספר פרסומים בעיתון על יסוד המסמכים שקיבל, לשביעות רצונה המלא של התובעת

ובהסכמתה המפורשת, שלא לומר בהשתתפותה.

3. במועד הרלבנטי, היתה התובעת עיתונאית בעצמה, עבדה באתר וואלה! והפעילה בעצמה מקורות.
התובעת הכירה, אפוא, היטב את "כללי המשחק", בכל הקשור לעבודה העיתונאית של עיתונאי מול
מקור, כך שהיא עצמה ידעה לבצע הערכות סיכונים, ביחס למקורות, מתוקף עבודתה כעיתונאית

בוואלה!.

4. אחד הפרסומים הראשונים שבוצעו היה הכתבה "מכירת חיסול" מיום 28.11.2008, שכללה, בין היתר,
צילום ויזואלי של שני מסמכים סודיים (שחלקם טושטש), בידיעתה ובהסכמתה הברורה של התובעת
לכך. התובעת נטלה חלק נכבד בהכנת הכתבה ותכניה, הביעה סיפוק והחמיאה לבלאו לאחר פרסומה,

ואף סיפרה מאוחר יותר לחוקריה, כי זו הכתבה שהיא ראתה לנגד עיניה, כשמסרה לו את החומר.

5. זמן מה לאחר הפרסום של הכתבה "מכירת חיסול'/ בנובמבר 2008, נפתחה חקירה חסרת תקדים,
שכללה צוותים משולבים של הצבא, המשטרה והשב"כ, אשר נמשכה קרוב לשנה ולא הובילה למאומה.
עובדה זו אושרה על ידי ב"כ המדינה בהודעה לבית המשפט בהליך הפלילי של התובעת. אין ראיה ניצחת
מזו לעובדה שבלאו והעיתון, בפרסום הכתבות בעיתון, שמרו על זהות המקור מכל משמר וצלחו חקירה

ממושכת ומאומצת. איש מאנשי הארץ, למעט בלאו, לא ידעו מי המקור-בדיוק כפי שחפצה התובעת.

6. בנסיבות אלו, החליטה המדינה, בצעד חסר תקדים, לדרוש מבלאו את כל ארכיון המסמכים המסווגים
שברשותו, לאורך כל שנות עבודתו כעיתונאי, על מנת לאתר את מקור ההדלפה, תוך שימוש בטענה
תקדימית, כי בלאו עצמו עבריין, בעצם החזקת המסמכים הסודיים על ידו, וכי בטחון המדינה מחייב את

החזרתם.

דבר זה, נעשה לראשונה בישראל כלפי עיתונאי, כשידוע לכל והוכח במשפט מפיהם של העדים סגן דובר
צה"ל ומתי גולן, מטעם התובעת, כי מסמכים סודיים מוחזקים עשרות שנים על ידי עיתונאים המסקרים
תחומי צבא וביטחון, כענין של יום יום. איש לא צפה כמובן, סוג כזה של התנהלות מצד רשויות האכיפה

ודבר כזה טרם היה במקומותינו.

7. בסופו של דבר, לאחר משא ומתן מורכב, שבו המדינה עמדה על זכותה על פי חוק לאתר את המקור,
הצליח העיתון להשיג הסדר מיטבי, בנסיבות האמורות, לפיו, בלאו יעביר מסמכים העונים על
קריטריונים מסוימים וכי המסמכים שבלאו יעביר לא ישמשו כראייה בהליך משפטי כנגד מקורותיו.
האלטרנטיבה להשגת הסכם עם תשב"כ היתה חקירה אגרסיבית, ללא כל שכבת הגנה על מקורות,

שתביא בוודאות לתוצאות פחות טובות ולחשיפה ודאית.
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8. בעקבות ההסכם מיום 15.9.2009, אורי בלאו מסר 49 מסמכים, שבחלקם בוצעו שינויים והשמטות,
שלדעתו עכו על תנאי ההסכם, מבלי להסגיר את מקורותיו.

9. המדינה ניהלה חקירה מודיעינית, שהתובעת לא הציגה כל נתון עובדתי לגביה, אשר נגעה גס בתובעת.

10. למדינה לא היה אז מידע שהתובעת, מתוך מאות גורמים, בשלל מקומות אפשריים, הינה המקור,
ובוודאי שהיא לא ידעה שהתובעת נטלה מן הצבא אלפי מסמכים, בנוסף למסמכי הכתבות, ומסרה

אותם לבלאו.

11. התובעת, שזומנה טלפונית והבינה על מה תיחקר, הגיעה לשב"כ ביום 15.12.2009, באופן תמוה עם
הלפטופ שלה אף שהיא חושבת שהמסמכים שלקחה מן הצבא מצויים בלפטופ זה. כמו כן, התקשרה
בטלפון אל בלאו ואל עובד נוסף ב"הארץ" מיד לאחר שפנו אליה מן השב"כ ובחרה שלא להיוועץ בעו"ד
ולמהר להגיע לפגישה. עם הגיעה לשב"כ, החשידה את עצמה מיד, כבר בדקות הראשונות,
בהתבטאויותיה, ולאחר שיחה קצרה הודתה כליל במעשיה, מבלי שהוטחו בה האשמות כלשהן ומבלי
שעמתו אותה עם מסמך כלשהו, ואף הובילה את חוקריה המופתעים למאגר האדיר של אלפי המסמכים,

מאות מהם סודיים ביותר, שהיא נטלה, שלא כדין, מן הצבא.

12. לאחר שהתברר לשב"כ, כי התובעת מסרה לבלאו אלפי מסמכים, בעוד שהוא מסר להם 49 מסמכים
בלבד, פנתה המדינה בדרישה לחקור את בלאו, ששהה אז בחופשה מתוכננת בחו"ל, ולקבל את כל

המסמכים שברשותו.

13. באוקטובר 2010 שב בלאו לישראל לאחר שגובש הסדר בין המדינה לבין עיתון "הארץ" ובינו, אשר נועד
לשמור על חסיון המקורות הרבים שלו. על פי ההסדר הוסכם, כי בלאו ייחקר על ידי המשטרה והשב"כ
בנושא המסמכים שקיבל מענת קם, זמן קצר לאחר שובו, ויידרש להשיב למדינה את כל המסמכים
הסודיים שקיבל אי פעם לידיו והמסמכים יושמדו ולא יעשה בהם שימוש נגד המקורות (הן מענת קם
וממקורות אחרים) וכן יעמוד בבדיקת פוליגרף שתוודא כי אכן עמד בהסדר עם המדינה. המדינה,
מצידה, התחייבה בהסדר, שלא תנסה לאתר איש ממקורותיו הנוספים, וממילא לא תעמידם לדין, אך

שמרה לעצמה את הזכות להעמיד למשפט את בלאו.

14. המדינה ראתה בחומרה את העובדה, שבלאו מסר לה 49 מסמכים בלבד, ולא את כל אלפי המסמכים
שברשותו, או לפחות את כל המסמכים שעמדו מבחינת המדינה בקריטריונים על פי ההסכם, מתוך רצון
להגן על חשיפתה של קם כמקורו, וביקשה לבוא עמו חשבון. בלאו היה לעיתונאי היחיד בישראל שהועמד

לדין והורשע בהחזקת מסמכים סודיים ששמשו אותו לצורכי שליחותו העיתונאית.

15. עיתונאים רבים עוברים אותה עבירה של החזקת מסמכים סודיים על פי החוק היבש, אך לא הוגש נגדם
מעולם כתב אישום. בכך שילם בלאו מחיר יקר על ניסיונו להגן על ענת קם.

16. התובעת עצמה הועמדה לדין פלילי על מעשיה, בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

17. התובעת טענה בהליך הפלילי כי היא אומנם הסכימה לפרסום של המסמכים בעיתון אולם לא הבינה,
כביכול, באותה עת, את משמעות העברת המסמכים לפרסום בעיתון. בית המשפט המחוזי דחה את
גירסתה, כמיתממת, לאור התרשמותו האישית מאופייה, רמת השכלתה ואופן המעשים המתוכננים

שלה.

18. הטיעון המרכזי של התובעת בהליך הפלילי היה, כי היא שיתפה פעולה באופן מלא בחקירתה בשב''כ,
ובכלל זה, ויתרה על עורך דין, הפלילה את עצמה, וכי לא היתה לה כוונה להסתיר את מעשיה.

התובעת הדגישה, כי הודתה מיוזמתה, וכי היתה עושה זאת, אס החוקרים היו מגיעים אליה כבר
בנובמבר 2008, וזקפה לזכותה את העובדה שהיא מסרה לחוקריה מידע רב, שהם לא ידעו בכלל, על כך
שהיא נטלה אלפי מסמכים. התובעת אף הוסיפה וטענה, כי היא מתחרטת, חרטה כנה, על מעשיה

הפליליים.

על בסיס טענות אלו קוצר עונשה, בערעור על גזר דינה, בבית המשפט העליון (ברוב של 2 מול 1).
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19. לאחר שקוצר עונשה, והטיעונים שהעלתה נשאו פרי ומיצו את עצמם, הגישה התובעת את התביעה דנן
נגד הנתבעים, בטענה, כי הם "התרשלו", כביכול, כלפיה. כאן, התהפכו היוצרות כליל. עיתונאית פעילה
באתר חדשות מרכזי, אינטליגנטית ומוכשרת במיוחד, בוגרת בית ספר לתלמידים מחוננים, הציגה

עצמה, לצורך המשפט בלבד, כפתיה שהולכה שולל, כביכול, על ידי בלאו.

20. במשפט, התובעת טענה, כי היא לא הסכימה כביכול לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת
חיסול" - טענה חדשה שלא בא זכרה, לא בשב"כ, לא במשטרה ולא בהליכים הפליליים שלה.

21. הנתבעים נאלצו להביא שלל ראיות המוכיחות בעליל, שהתובעת הסכימה לפרסום ויזואלי, מחקירות
התובעת בשב"כ, במשטרה, ובהליך הפלילי שלה, שעל השגתם הערימה התובעת קשיים, ולהפריך, אחת

לאחת, את שורת הכזבים שהופיעו בתצהירה, ושהומצאו על ידה לצורך תביעתה.

22. התובעת כלל לא ניסתה, וטעמיה עמה, להביא את העדים הרלוונטיים כדי שיעידו על פתיחת החקירה
וסיבותיה.

הפרסום הבלתי קביל בתקשורת, על דברי ראש השב"כ, שאליו הפנתה התובעת, לא זו בלבד שלא הוכיח
כלל את ה"סיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה, אלא אף סתר את טענת התובעת בדבר "סיבה בלעדיה
אין", עת נכתב בו שההחלטה לפתוח בחקירה הסתמכה גם על "בדיקות" שבוצעו מעבר לתוכן הכתבה

"מכירת חיסול".

העובדה שהפרסום הויזואלי לא חשף בפועל את התובעת, והתובעת אף ידעה זאת, עוד מהודעת ב"כ
המדינה בהליך הפלילי שלה בשנת 2010, מלמד כי הדיון בטענתה, כאילו הפרסום עלול היה "לחשוף"

אותה, היה מיותר מלכתחילה.

23. עוד הגדילה התובעת לעשות והעלתה טענה, כי היה על הנתבעים לספק לה עצות ואזהרה מפני פתיחת
החקירה - טענה חדשה שלא בא זכרה, לא בשב"כ, לא במשטרה ולא בהליכים הפליליים שלה.

במהלך המשפט התברר, כי המטרה אשר לשמה היא רצתה שהנתבעים יזהירו אותה, היתה על מנת
שיתאפשר לה לשבש את החקירה. להשמיד את הראיות (אלפי המסמכים שנטלה) ולהימלט מו הארץ.

עוד התברר במשפט, כי התובעת גם מלינה על הנתבעים, על שהיא לא קיבלה יעוץ משפטי של עו"ד,
בחקירתה בשב"כ, וכי היא רואה בכך משוס "קיפוח" של זכותה לעורך דין.

24. העובדה שטענות התובעת בסוגיה זו עמדו, כמובן, בהיפוך גמור ומוחלט לגירסתה שלה עצמה בהליך
הפלילי, אודות שיתוף פעולה מלא, הודיה מרצון וחרטה על מעשיה, שהובילה את בית המשפט העליון

לקיצור עונשה, לא היוותה כל עכבה עבורה.

טענתה, בהליכים המשפטיים שלה, שוויתרה מיוזמתה על עורך דין, כחלק משיתוף הפעולה המלא שלה
בשב"כ עם חוקריה, הפכה בתיק דנא ל"קיפוח" של זכותה לכך, ואף ל"האשמת" הנתבעים מדוע לא דאגו
לה בענין זה, כאילו לא יכולה היתה לשכור עורך דיו בעצמה, לפני שנטלה המסמכים. לאחר מכן. לפני

פרסום הכתבות ואחריהן. חודשים רבים לפני חקירתה בשב"כ.

דבריה הברורים, כי היתה מודה, עוד בנובמבר 2008, אם החוקרים היו מגיעים אליה, ומפלילה את
עצמה, כי לא היתה לה שום כוונה להסתיר את הדברים, הפכה לטענה הפוכה, כי היתה לה כוונה לשבש
את החקירה, להשמיד ראיות ולהימלט מן הארץ, ול"האשמת" הנתבעים ש"סיכלו", כביכול, את

מימושה של כוונה זו.

החרטה הכנה על מעשיה הפלילים התבררה כחרטה, על שלא ביצעה עוד עבירות פליליות נוספות, תוך
"האשמת" הנתבעים על שלא אפשרו לעבירות פליליות אלו לצאת אל הפועל.

התובעת, כפי שאמרה בשב"כ - "אתה מתחרט על היום הזה שנתפסת אתה לא מתחרט על היום
שעשית" (העתק מן הקטע מחקירת קם בשב"כ ("קלטת שלישית") צורף כנספח 13 לתצהיר בלאו),
סברה שתוכל להסתיר מבית המשפט הנכבד את אמירותיה והצהרותיה הקודמות בהליך הפלילי, בבית
המשפט המחוזי והעליון, המקימים כנגדה השתק שיפוטי, והותירה לנתבעים את המלאכה של חשיפת

האמת.
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25. התובעת "שכחה" לפתע את טענותיה הקודמות, כי על הנתבעים היה לצפות, לצפות ושוב לצפות, את
פתיחת החקירה, והחלה טוענת, באותה נשימה, שאין שום בעיה להזהיר אותה מפני החקירה, תוך

התעלמות מן המשמעות של אמירה זו על שיבושה.

כך, עדי הנתבעים נשאלו, מדוע הם לא הזהירו את התובעת, כבר סמוך לפרסום הכתבה "מכירת חיסול",
בחודש נובמבר 2008, תוך התעלמות מכך שהתובעת עצמה טענה, וממשיכה לטעון, גם בסיכומיה, שכבר

באותו מועד חובה היה על הנתבעים לצפות את החקירה, את החקירה הסמויה ואף את מעצרה (!)?

26. הזיגזג בטענות התובעת נמשך לכל אורך המשפט. עדי הנתבעים נתבקשו להשיב, מדוע בלאו מסר רק 49
מסמכים, ולא את כל אלפי המסמכים, כדי שלא ישמשו כראיה כנגד התובעת, ובד בבד, טענו כלפיהם כי
49 המסמכים "חשפו", כביכול, את התובעת, ולכן היה על בלאו, לשיטת התובעת, למסור עוד פחות מכך.

27. עדי הנתבעים אף נשאלו, שוב ושוב, מדוע הם שומרים על הוראות הדין הפלילי ולא משבשים חקירה,
הועלתה בפניהם התמיהה, האם "חייבים" תמיד לשמור על החוק הפלילי (!), תוך שב"כ התובעת אף

מנסה, באופן מעורר השתאות, לחלץ מהם הודאה, שהם "טעו", כאשר לא עברו עבירות פליליות.

הדברים הגיעו לשיא, כשעדי הנתבעים, ובראשם עו"ד מיבי מוזר, נשאלו, מדוע כשהם יודעים שהמדינה
עומדת על אפשרות חשיפת המקור, במגעים לקראת ההסכם הראשון עם השב"כ, הם אינם פונים אל
התובעת ומזהירים אותה, כאילו לא מדובר בביצוע עבירות של שיבוש הליכי חקירה ומשפט. השמדת

ראיה וסיוע לאחר מעשה.

28. כל אותן חקירות נגדיות התנהלו, כאילו מדובר בדיון תיאורטי, מה יעשה מקור כלשהו, תוך התעלמות
: מכך שהשאלה הנבחנת היא מה היתה עושה התובעת דנן, והתשובה לכך ברורה, לשיטתה היא ממש

משבשת את החקירה, משמידה את הראיות ונמלטת מן הארץ.

לא למותר לציין, כי טענות התובעת בתיק זה, לגבי הדרך בה על עיתונאים לנהוג, עומדות בניגוד
למושכלות יסוד של עולם העיתונות, ואף בניגוד לדין הפלילי, המחייב כל אזרח, לרבות עיתונאי.

29. התובעת מתאמצת פעמים רבות בסיכומיה, למצוא קווי דמיון בינה לבין המקור עו"ד גלאט-ברקוביץ,
בעניינים שונים, בהתעלם מכך שעו"ד ברקוביץ טענה כי היא איננה מבצעת עבירה של שיבוש חקירה,
בעוד התובעת טוענת כי היתה מבצעת עבירה כזו ואף מלינה על הנתבעים על שלא ביצעו בעצמם עבירה

פלילית זו.

30. סיכומי התובעת ממשיכים את ההתנהלות הפסולה של התובעת, וכוללים שלל של טענות סרק, שגויות,
לא קבילות, לא רלוונטיות וחסרות משמעות, במטרה לייצר "מסך עשן", שיסתיר את קלישות התביעה.

התובעת ועדיה מבקשים כי בית המשפט יבחן את התנהלות העיתונאי והעיתון, במנותק מפעולותיו של
המקור עצמו, תוך התעלמות מן ההלכה הפסוקה "שמלאכתו של בית המשפט אינה נעשית בחלל ריק.
השאלה אם עיתונאי התרשל כלפי מקור תלויה בגורמים רבים, לרבות המקור עצמו והתנהלותו של

המקור." (סעיף 17 לפסק הדין גלאט ברקוביץ (עליון), מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים).

התובעת לא הסתפקה בכך, וסילפה את העדויות מטעם הנתבעים, כולל מה שנכתב בכתב ההגנה מטעמם,
תוך הצגה מטעה וחסרה, ואז חילקה להם "ציונים", תוך העלאת טענות מופרכות כנגדם, ושימוש בשפה

בלתי ראויה.

31. התובעת "פטרה" את עצמה בסיכומיה מלהתמודד עם חומר הראיות, עם גירסאותיה בהליכים
הקודמים, ואף עם חלק מן הגירסאות שהיא עצמה העלתה במשפט ועם הסתירות בטענותיה שלה עצמה,

ואילצה את הנתבעים להקדיש זמן רב לחשיפת האמת בבית המשפט.

32. עם כל הצער של הנתבעים על מה שחוותה התובעת, ששימשה מקור לפרסום חשוב ציבורית, מדובר
בתביעה שלא היה מקום להגישה כלפיהם מלכתחילה, והתנהלותה של התובעת, שעמדה בעיקשות בלתי

מובנת, על טענותיה המופרכות, מצדיקה את דחיית התביעה, תוך חיובה בהוצאות ריאליות.
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ג. ממעי התובעת ^הצגת המסמכים לעיני הציווי

33. בפרק זה כדון במניעי התובעת בהצגת המסמכים המסווגים לעיני הציבור, כפי שעלו מחומר הראיות,
המהווים ראיה להסכמתה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

*?!• המניע הראשון - התנגדות הת51עת ל3י5וש ולפעילות הצ^א

34. התובעת הודתה, בחקירתה במשטרה ביום 20.12.09, כי עוד בעת היותה חיילת בצבא, זמן רב בטרם
פנתה לבלאו, היא צרבה את המסמכים בדיסק, כדי שתוכל לחשוף אותם, ולהציג אותם בפני הציבור.

"ש. למה לך לצרוב את הדיסק עט המצגות אט אין לך צורך בו כפי שאת אומרת!
ת. הסיבה שצרבתי את הדיסק עם המצגות במו גט את הדיסק עם המסמכים היא מחשבה שאם
ובאשר יחקרו את פשעי המלחמה, שביצע ומבצע צה"ל בשטחים, יהיו ברשותי עדויות שאוכל
להציגם, בהמשך חשבתי שפרסום בעיתונות ישיג מטרה חשובה לא פחות והיא חשיפת

המעשים והאירועים לציבור" (נספח 3 לתצהיר בלאו).

35. התובעת הודתה במשטרה, כי העבירה את המסמכים לבלאו מתוך מטרה להביא אותם לידיעת הציבור.

"ש: אמרת שאת פתחת את התיקיות ואת קבעת את שמות התיקיות ואת המסמכים שיהיו בתוכן,
למה בחרת להעביר לאורי בלאו את שתי התיקיות הללו ן

ת: בי הן הכילו במות מספקת ומייצגת של החומרים והנושאים שרציתי להעביר לידיעת הציבור
באמצעות אורי בלאו". (נספח 24 לתצהיר בלאו).

36. ראה גם דברי התובעת בחקירתה בשב"כ ?.

"ר- כבר שצרבת ידעת מה את רוצה לעשות עם זה?
ע- בו, אני חשבתי לעצמי, חצי בצחוק, חצי ברצינות שכשבית הדיו הביו לאומי בהאג יתחיל לעשות את

החקירות שלו, יהיה לי חומר לתת לו.
ר� יהיה לך חומר ל

ע� שבמבחן ההיסטוריה, אי אפשר יהיה להאשים אותי שלא הודעתי על דברים שגעשיט."
(מוצג 2.1 עמ' 36-37 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

יכן�

"ע- לא היה משהו... לא חשבתי שיהיה בזה סיכון בטחוני כל שהוא וכמו שאמרתי קודם. ברמה
המוסרית היה לי חשוב שהדברים יתפרסמו.

ס- מה זה נותן לך מבחינה מוסרית. רמטכ"ל עושה דיון ומסכים משהו מה זה נותן לך ן
ע- זה פחות רלוונטי, הסיפור הזה ש... לא יודעת. יש דברים של התנהלות צה"ל בשטחים שהם

תורמים לי בתור בנאדם במדינה דמוקרטית.
ס- למשל מה- סיכול ממוקדז

ע- למשל נהלי שכן, שמצאו דרבים לקרוא להם בכל מיני שמות ככה שלא
ס- מה זה כל מיני שמות, קראו לזה נוהל שבן ל

ע- לא, אבל אחר"ב קראו לזה בבל מיני שמות, משהו עם עכביש...
ש- נושא נוהל השכן לא פורסם נכון ל

ע- לא זוכרת."
(מוצג 2.1 עמי 56 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

ראה גם דברי התובעת בראיון לערוץ 10:

"הבנתי שאני נמצאת במוקד של הכיבוש. הייתי מקבלת דוחות מודיעץ של פירוטי שיחות של אנשים
שהאזינו להם, והכול התנקז אליי, אז אני ידעתי הבול. אני הבנתי שמציאות של כיבוש היא דבר לא
תקין. זה לא מתנהל ככה במקומות נורמטיביים. ולבו, עלתה לי המחשבה הזאת שיום אחד אנשים

יבואו וישאלו שאלות על מה שקרה פה" (ראיון התובעת לתוכנית "המקור", נספח 28 לתצהיר בלאו).
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37. מכל האמור לעיל עולה בבירור, כי מטרתה של התובעת, והסיבה שמלכתחילה היא פעלה על מנת לצרוב
את המסמכים על גבי הדיסקים - זמו רב בטרם היא פגשה בעיתונאי בלאו - היתה חשיפתם של

המסמכים בפני חוקרי פשעי מלחמה, ואחר כך ובהמשך, הצגת המסמכים בפני הציבור הרחב.

התובעת השתמשה בעיתון "הארץ" כפלטפורמה להשגת מטרתה, של הצגת המסמכים לציבור הרחב,
ומטרתה זו אכן הושגה, עם פרסום תוכן המסמכים והצגתם הויזואלית בכתבה "מכירת חיסול".

^•2. המניע השני - נקמה אבוסים בצבא שלא ידעו להעריד את התובעת

38. התובעת הודתה בחקירתה הנגדית, כי רצתה להביך את מפקדיה בפרסום המסמכים בכתבה "מכירת
: חיסול"

"ש: אז כן רצית להביך את המפקדים שלך ן אותו סיפור אחר, כמו שאת מתבטאת.
ת: זה היה, זה היה שיקול.

ש; ולדעתך הפרסומים ב"הארץ" הביכו אותם!
ת: אני מקווה שכו, אני לא יודעת".

(עמ' 145 ש' 1-4 לפרוטוקול ישיבה מיום 19.5.16).

: 39. דברים אלו תואמים את דבריה של התובעת בראיון לערוץ 10

"אני לא יכולה שלא לחשוב, שאם ההתנהלות של המפקדים שלי מולי הייתה קצת אחרת, אולי זה לא
היה קורה" (ראיון התובעת לתוכנית המקור בערוץ 10, נספח 28 לתצהיר בלאו).

אמה ז"ל של התובעת התראיינה אף היא לאותה תוכנית בערוץ 10 ואמרה: "אני חשבתי שבמה שהיא
עשתה, היה גם איזשהו סוג של התרסה כנגד השירות הצבאי, "אתם לא מספיק הערכתם את היכולות

שלי". "אני אראה לכם" כזה. "אתם אפילו לא תדעי אבל אני אראה לכם" (נספח 28 לתצהיר בלאו).

ב.3. המניע השלישי - תאוות הפרסום והתהילה של התובעת

40. התובעת טענה בראיון לערוץ 10 לסיבה נוספת להוצאת המסמכים מהצבא והעברתם לפרסום בעיתון �

"אני לא יכולה להגיד שאיו בי את אלמנט תאוות הפרסום והתהילה, וזה להיות כאילו במרכז של
העניינים, בלב קבלת ההחלטות ובמקום שאליו כל הדברים מתנקזים, שזה מה שעשיתי בצבא שהיה

לי נורא מגניב, שאני הייתי במקום שיודע הכול"
(ראיון התובעת לתוכנית המקור בערוץ 10, נספח 28 לתצהיר בלאו).

: כך גם טענה התובעת בראיון לעיתון "ידיעות אחרונות"

"כשהייתי בת 16 המוח שלי כנראה היה יותר נכלולי. וכבר אז נורא אהבתי לראות דברים שלי בכותרות,
מה שעמד בעוכריי שנים אחר כך". (מוצג 2.18 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 424, באמצע הטור

השמאלי).

דברים אלו של התובעת, אודות רצונה לראות את הדברים "בכותרות", מדברים בעד עצמם. התובעת לא
היתה מעוניינת בציטוט זניח ממסמך כלשהו, אלא בפרסום בולט, שיציג את המסמכים לציבור הרחב.

ב.4- סיכום ביחס למניעי התובעת

41. הפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול" תאם את כל שלושת מניעיה של התובעת, עת
; גרם להבכתם הציג בפני הציבור ויזואלית את המסמכים הנוגעים לפעילותו של צה"ל בנוגע לחיסולים
של מפקדי התובעת, אשר לא ידעו שהתובעת היתה המקור, ומימש את תאוות הפרסום והתהילה שלה,

עת איפשר לה לדעת, לעצמה, שהיא המקור העומד מאחורי הפרסום, ללא חשש מחשיפתה כמקור.
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ג* התובעת הסבימה לפרסום ויזואלי של המסמכים בבתבה למכירת חיסולה

42. התובעת הציגה ארבע גירסאות שונות, לאורך השנים, בסוגיית הסכמתה לפרסום ויזואלי של המסמכים
בכתבה "מכירת חיסול".

43. לנוחות בית המשפט הנכבד מובאת להלן טבלת ארבע גירסאות התובעת:

ארבע גרסאות התובעת ביחס לשאלה, מה היתה עמדתה, במועד פיטום הכתבה "מכירת חיסול7/
ביחס לפרסום הויזואלי של המסמכים

גירסה 1 התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי, וחשבה, שבפרסום הויזואלי אין סיכון לחשיפתה.

גירסה 2 התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי, אך לא <דעה, האם בפרסום הויזואלי יש סיכון לחשיפתה.

י היא היתה מתנגדת לכך, כיון שידעה היטב, שבפרסום הויזואלי יש סיכון לחשיפתה.גיי5זו- י התובעת לא התנגדה לפרסום ויזואלי, אך אילו הנתבעים היו פונים אליה, ערב פרסום הכתבה,

גירסה 4 התובעת לא הסכימה לפרסום ויזואלי.

44. הגירסה הראשונה, בזמן אמת, תואמת את גירסת הנתבעים.

45. כפי שניתן לראות מן הטבלה, גירסת התובעת עברה מקצה אחד לקצה המנוגד לחלוטין, בשני מובנים ?.

ראשית. התובעת עברה מגירסה של הסכמה לפרסום הויזואלי, לגירסת "ביניים" של העדר התנגדות
לכך, ומשם, לגירסה הפוכה של העדר הסכמה לפרסום הויזואלי.

שנית, התובעת עברה מגירסה לפיה היא חשבה, אז, שבפרסום הויזואלי אין סיכון לחשיפתה, לגירסת
"ביניים", לפיה היא חשבה, אז, שהיא לא יודעת אם יש בפרסום הויזואלי סיכון לחשיפתה, ומשם

לגירסה הפוכה, לפיה היא חשבה, אז, שבפרסום הויזואלי יש סיכון לחשיפתה.

46. להלן נדון בארבע גירסאות התובעת, כסדרן.

ד. הגירסה הראשונה של התובעת (בזמו אמת. ובחקירתו? בשב"ב ובמשטרה)

47. על פי גירסתה הראשונה של התובעת, בזמן אמת, בחקירתה בשב"כ ובמשטרה, התובעת לקחה את
המסמכים מן הצבא בכוונה להציג אותם בפני הציבור, הסכימה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה
; וחשבה, במועד פרסום הכתבה, שבפרסום הויזואלי של המסמכים אין סיכון לחשיפתה. "מכירת חיסול"

48. בפרק זה נציג את הראיות הרבות הנוגעות לגירסתה הראשונה של התובעת.

ד.1. התובעת חשבה בזמו אמת, שבפרסום ויזואלי של המסמכים איו סימו לחשיפתה במקור

49. התובעת חשבה, בזמן אמת, במועד מסירת המסמכים לבלאו ובמועד פרסום הכתבה "מכירת חיסול",
שבפרסום הויזואלי של המסמכים אין סיכון לחשיפתה כמקור, מהטעמים הבאים:

50. ראשית, התובעת שירתה בלשכת פיקוד מרכז תקופה ממושכת וידעה היטב, כי בלשכה שררה הפקרות
גדולה בטיפול במסמכים מסווגים, כך שיהיה קושי לאתר את התובעת.

וכך טענה התובעת בחקירתה בשב"כ:

'יע - שרתתי בלשכת אלוף פיקוד מרכז. לשכה בזיונית מבחינת בטחון מידע. זה היה פשוט חוסר...
הפקרות כל מה שהיה שם מבחינת מסמכים בטחוניים אבל הייתי שם" (נספח 6 לתצהיר בלאו).
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51. שנית, התובעת ביצעה את צריבת המסמכים על ידי צד שלישי, שהתובעת לא שיתפה אותו בכוונותיה
להדליף את המסמכים, באופן שהקשה על איתור התובעת.

ראה טענת התובעת בחקירתה במשטרה ?.

"ביקשת* לצרוב לי את המסמכים. לא שאלו אותי למה אני מבקשת לצרוב את החומרים'/
(גיליון מסי 5, ש' 127-128, עמי 112 לתיק המוצגים של הנתבעים).

52. שלישית, התובעת ביצעה את פעולת צריבת המסמכים המסווגים (באמצעות צד שלישי) זמן קצר ביותר
לפני שהתובעת השתחררה משירותה הצבא, והדבר הוסיף קושי נוסף לאיתורה של התובעת.

ראה טענת התובעת בחקירתה במשטרה: "העתקתי את זה כמה ימיט לפני השחרור" (חקירת התובעת
במשטרה מיום 15.12.09, גיליון מס' 5, שורה -124, עמ' 112 לתיק המוצגים של הנתבעים).

53. רביעית. התובעת, שהיתה אחראית בלשכת פיקוד מרכז על הדואר הנכנס והיוצא, בחרה ליטול מהצבא
אך ורק מיילים אשר הגיעו אל הלשכה מן החוץ, והדבר הוסיף קושי נוסף לאיתורה של התובעת.

: ראה דברי התובעת בחקירתה במשטרה אודות פעילותה בצבא

"ת:.... כל הדואר הנכנס והיוצא היה עובר דרכי...."
(מוצג 2.1 עמ' 108 שי 18 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

וכן טענת התובעת בחקירתה הנגדית בתיק זה אודות המסמכים שהעבירה לבלאו ?.

ת: המסמכים שהועברו היו כולם מסמכים של דואר נכנס. לשאלתך קודם, אמרתי שנחשפתי גם
למסמכים, למיילים של דואר יוצא, הם לא הופיעו בחומרים שהעברתי.

ש.� אני רוצה להבין, במסמכים שהעברת, את אלה שהחלטת שאת כבר יכולה לשחרר ואפשר
לפרסם והסיכוי לאתר אותך הוא אפס או שלקחת סיכון בשלב הזה שאת יכולה לשחרר, את

אותם מסמכים הם כולם הגיעו מבחוץ וזה היה שיקול נוסף בהחלטה שלד, נכון!
ת: כףי. {עמ' 38 שי 22-27 לפרוטוקול ישיבת 17.5.16).

: "המסמכים היו על מחשב שהיתה אליו גישה ראה גם דברי פרקליטה של התובעת, בהליך הפלילי
כמעט לכל מי שהיה בלשכה. שלישית, כל כולם של המסמכים הם מיילים שהגיעו אל הלשכה מנ

החוץ". (העתק מן הקטע מפרוטוקול הדיון מיום 26.1.2010 צורף כנספח 43 לתצהיר בלאו).

54. חמישית. התובעת ידעה, כי כלל המסמכים שהיא נטלה ללא רשות מהצבא, היו ידועים למאות אנשים
: בצבא ומחוצה לה, כפי שאף טענה זאת, בהודעת הערעור על גזר דינה, אשר הוגשה לבית המשפט העליון

"23. ב כלל האמור במסמכים שנחשפו ע"י המערערת בפני העתוגאי אורי בלאו אינו ידוע "רק
למתי מעט" אלא למאות אנשים בתוד צה"ל ומחוצה לו?"

(סעיף 23 למוצג נ/5 שהוגש מטעם הנתבעים).

55. שישית, התובעת מסרה לבלאו את הדיסק און קי, הכולל אלפי מסמכים שהיא נטלה מן הצבא, זמן רב
לאחר תום שירותה הצבאי, בסוברה, באותה עת, שחלוף הזמן מאז שחרורה לא יאפשר את איתורה.

וכך טענה התובעת בחקירתה בשב"כ:

"זה היה במחשב שלי ואז התחלתי לגלגל את הרעיון של להוציא את זה כי חשבתי שעבר מספיק זמו
מאז השירות שלי בשביל שלא יקשרו את זה אליי, טעיתי" (נספח 7 לתצהיר בלאו).

כך גם טען בי'כ התובעת בהליך הפלילי:

"לשאלת ביהמ"ש היא מסרה את המסמכים לאור בלאו שנה לאחר שהעתיקה אותם ובחקירתה אמרה,
בין היתר, שהטריגר היה מלחמת לבנון השנייה וגם אמרה ביושר, חשבתי שאחרי שנה לא יגיעו

. (מוצג 2.7 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמי 289, עמי 114 לישיבת 1.9.11 ש' 18-20). אליה"
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ראה גם טענת התובעת בחקירתה הנגדית בתיק זה:

"ש: בתקופה הזאת עברה שנה מאז השחרור שלך, יותר אפילו, ואז את מקבלת החלטה, ההחלטה
שאת מקבלת זה הזמן להוציא את החומר שאגרת אצלן ושמרת אצלך, נבון 3

ת: נכון.
? ש: את זה עשית משום שחשבת שעבר מספיק זמו שלא יובלו לאתר אותך במדליפת החומר

ת: כך חשבתי באותה עת, בו.
ש; בן, בן חשבת באותה עת. את גט עשית את זה בי חשבת, לפי שיטתך, שזאת היתה לשבה
ביזיונית מבחינת אבטחת מידע וזה היה עוד שיקול שלך למה, אל"ף, עבור הזמה בי"ת,
שהיתה שם בעיית אבטחה רצינית של החומרים שהסיכוי לאתר אותך הוא ירד ואת בעצם

יכולה בבר להוציא את החומר לציבור כפי שהעדת קודם ן
י* ג אבו כד חשבתי באותה עת",

(עמ' 37 ש' 22-31 לפרוטוקול ישיבת 17.5.16).

: "קם בבר הייתה כתבת ברנזיה נלהבת, מתחזקת קשרים עם וכן דבריה בכתבה ב"ידיעות אחרונות"
עיתונאים במקורות, מתרגשת מסקופים מיידיים, באלה שמגיעים באס.אם,אס ועולים במהירות
לרשת. שנה וקצת אחרי השחרור והצריבה הרגישה שהגיע הזמן להעביר את המסמכים הלאה.

"חיכיתי בכוונה", היא אומרת. "חשבתי שעבר מספיק זמו משירותי הצבאי שלא יחשדו בי כמקור".
(מוצג 2.18 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 427 תחת הפסקה "ספטמבר 2008 אני הופכת למקור").

56. הודאתה הברורה של התובעת, בחקירתה הנגדית, כי היא חשבה, שעבר מספיק זמן משירותה הצבאי כך
שלא יוכלו לאתר אותה כמדליפה, מוכיחה, כי היא חשבה, בזמן אמת, שאין סיכון לחשיפתה מפרסום

ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול", וגם היו לה כאמור, נימוקים מדוע לחשוב כך.

: 57. אין פלא, אפוא, שבית המשפט המחוזי קבע בעניינה של התובעת את הדברים הבאים

"•..אץ מדובר במעידה אקראית וחד�פעמית, בבחינת איבוד רגעי של שיקול הדעת. המדובר בשרשרת
של פעולות, שבכל שלב ושלב שלהן יכלה הנאשמת לסגת מביצוען. לשון אחר, האופו והשיטתיות בהם
פעלה מצביעים על מעשים מתוכננים ומודעים, שבסיומם מטרה. היא הקדישה לביצוע המעשים זמו,
מחשבה, תכנוו והכנה ואף השתמשה בשירותם של אחרים על מנת להוציאם אל הפועל. בתהליך הארוך
והממושך של הוצאת המעשים מן הכוח אל הפועל עמדו לפניה אין ספור אפשרויות והרבה הזדמנויות
להימלך בדעתה ולחדול ממעשיה, אך הנאשמת בחרה שלא לעשות בן. די לשוב ולתאר את מסבת
המעשים בדי להעיד על אופיים המתמשך וללמוד על נחישותה להמשיך להשיג את המטרה של הפצת

המידע". (גזר הדין בתפ"ח (ת"א) 17959-01-10 (פורסם בנבו, 30.10.11), נספח 2 לתצהיר אורי בלאו).

הכל היה מחושב ומתוכנן לפרטי פרטים אצל התובעת, על מנת שתוכל לפרסם ויזואלית את המסמכים
בכתבה בעיתון, ללא חשש לחשיפתה כמקור.

ד.2. התובעת העבירה את המסמכים לבלאו מתוך כהנה גרורה לפרסם אותם ויזואלית בעיתון

58. התובעת סיפקה, לאורך השכים, שורה של הודאות בעל דין, בדבר כוונתה לבצע פרסום ויזואלי של
המסמכים בכתבה "מכירת חיסול", כמפורט להלן.

הודאת בעל דיו מסי 1 של התובעת

59. התובעת הודתה בחקירתה בשב"כ, כי היא התכוונה לפרסם ויזואלית את המסמכים המסווגים, "בצורה
שזה יצא", בכתבה "מכירת חיסול" בעיתון הארץ.

"מה היתה התגובה שלך לכתבות שבשעתו אורי פרסם?
ע - התגובה שלי ל

ס - נראה לך שהוא פרסם בסדרן הוא שם מסמך אבל הוא נותן פרשנות לזה גם. זה שהתכוונת שיצא ן
ע-כנ.

בצורה שזה יצא? ס-
ע-אה (בחיוב)"

(נספח 34 לתצהיר בלאו).



15

60. עינינו הרואות: החוקר בשב"כ שואל את התובעת לא רק באשר לפרסום הויזואלי ("הוא שם מסמך")
אלא גם ביחס ל"פרשנות'' שניתנה בכתבה "מכירת חיסולי' למסמך, והתובעת מאשרת את שניהם:

התובעת מאשרת, כי היא התכוונה שהכתבה תצא, עם פרסום ויזואלי ועם הפרשנות, כפי שיצאה.

הודאת בעל דיו מסי 2 של התובעת

61. התובעת הודתה, במסגרת עדותה בהליך הפלילי, כי העבירה את המסמכים לבלאו "לצורך פרסום ולא
כחומר קריאה" (נספח 17 לתצהיר בלאו).

62. הדגשתה של התובעת, בעצמה, כי המסמכים שהיא העבירה לבלאו, לא מיועדים להיות חומר קריאה,
מדברת בעד עצמה, ומוכיחה אף היא את כוונתה ליעד את המסמכים לפרסום ויזואלי שלהם.

הודאת בעל דיו מסי 3 של התובעת

63. התובעת הודתה בהליך הפלילי, בין היתר, בסעיף 3 (ב) לכתב האישום המתוקן, לפיו, "את ההעתקה
לדיסקים הנאשמת עשתה ממניעים אידאולוגים תם לשם פרסום המסמכים בציבור"(נספח 41 לתצהיר
בלאו) - מדובר בהודאת בעל דין נוספת, בדבר כוונתה והסכמתה לפרסום הויזואלי של המסמכים, עוד

במועד שבו היא ביצעה את ההעתקה לדיסקים.

64. התובעת ניסתה בהליך הפלילי להתחמק מן הדברים הברורים, אשר בהם היא הודתה בכתב האישום
המתוקן, אולם בית המשפט העליון דחה את ניסיונה.

, וכך צריך להיות : "באשר למניע, הרי שנכון היה בבית המשפט המחוזי כב' השופט סולברג קבע, כי
כמובן גם במסגרת הערעור בבית משפט זה, שלא לסטות כמלוא הנימה מעובדות כתב האישום המתוקן
שבהן הודתה המערערת, ובכללן: "את ההעתקה לדיסקטים הנאשמת עשתה ממניעים אידיאולוגיים
וגם לשם פרסום המסמכים בציבור" (סעיף 3(ב) לכתב האישום המתוקן)", וכב' השופט מלצר הוסיף,
באותו פסק דין, כי קם "אף כבולה בהודאתה, הן לגבי עצם ההרשעה והו לגבי מניעיה". פסק הדין של

בית המשפט העליון בע"פ 8445/11 (פורסם בכבו, ניתן ביום 31.12.12) צורף כנספח 40 לתצהיר בלאו.

הודאת בעל דיו מסי 4 של התובעת

65. התובעת מודה, במסגרת סעיף 13 לסיכומיה בתיק זה, כי "כוונתה היתה למסור את המסמכים לשם
פרסום תוכנם".

66. בהקשר זה יש להדגיש נקודה מרכזית: אין מחלוקת, לפי כל גירסאותיה של התובעת, בכל ההליכים
השונים, כולל בתיק זה, כי התובעת לא אמרה לבלאו, בשום שלב, שלא לפרסם ויזואלית את המסמכים.

67. התובעת הודתה בכך בכתבה בידיעות אחרונות משנת 2011 (מוצג 2.18 לתיק המוצגים של הנתבעים):
"לא ביקשתי מאורי לא לפרסם את המסמכים כמו שהם".

68. התובעת שבה והודתה בכך, גם בחקירתה הנגדית בתיק זה;

"ת: אני מבקשת לחדד, הכוונה שלי היתה לפרסום תוכן המסמכים ולא לפרסום המסמכים עצמם.
חידוד שהושמט באותה עת.

/ תשמע, ש: אה, ז"א את עשית הבחנה/ ז"א את אמרת לו, אני רוצו? להבין, את אמר למר בלאו
תפרסם את כל התוכן, אל תפרסם את המסמךז

ת: לא נאמרה אמירה כזאת, סמכתי על שיקול דעתו בענין הזה."
(עמי 47 ש' 8-12 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

69. כאשר מקור מתיר לעיתונאי לפרסם את תוכנ המסמכים, ללא הבעת סייג כלשהו, יש בכך משום הסכמה
מצדו של המקור גם לפרסום ויזואלי.

70. בענין זה נפנה לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בפרשת גלאט ברקוביץ. באותו מקרה, הודתה עו"ד
גלאט ברקוביץ, בהליך הפלילי שלה, כי התירה לברוך קרא לפרסם את תוכן עמודי טיוטת הבקשה
לחיקור דין בדרום אפריקה, אך לאחר מכן טענה, כי היא לא התירה לו, כביכול, לפרסם אותם ויזואלית.



16

בית המשפט המחוזי דחה טענה כוזבת זו שלה, לנוכח הראיות השונות שהובאו, ובין� היתר, לנוכח
הודאתה, בעובדות כתב האישום בהליך הפלילי שלה, כי התירה לברוך קרא לפרסם את תוכן העמודים.

ראה: "במסגרת תסדר הטיעון בתיק הפלילי הודתה התובעת, בין היתר, בסעיף 18 לכתב האישום
המתוקן בשנית, שלפיו; "את הדפים המצולמים מסרה לעיתונאי והתירה לו לפרסם את

תוכנם" (נספח 8 לתצהיר קרא). כיצד ניתו היום לטעוו את הו?יפדי"
(סעיף 41 לפסק הדין גלאט ברקוביץ (מחוזי}- מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים).

: ארבעת הודאות בעל הדין של התובעת מוכיחות, כי היא התכוונה מראש ואף הסכימה, לפרסום 71. לסיכום
ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

ד.3. התובעת הסממה לפרסום ויזואלי בעבודה המשותפת על הפתבה "ממלת חיסול"

72. במסגרת העבודה המשותפת של התובעת עם בלאו על הכתבה "מכירת חיסול", התובעת ידעה, מראש,
איזה מסמכים עומדים להתפרסם ויזואלית, סיפקה ביחס להם הסברים והבהרות ונתנה את הסכמתה

לפרסום ויזואלי שלהם, כעולה מהשתלשלות האירועים המפורטת להלן.

73. התובעת מסרה לאורי בלאו אלפי מסמכים שנטלה מן הצבא, בדיסק און קי, מתוך ידיעה מוקדמת,
שאורי בלאו הינו עיתונאי המצטט בכתבותיו מתוך מסמכים סודיים.

"לא הכרתי אותו אישית אן הוא מפרסם תחקירים כולל ציטוט מסמכים סודיים הוא כנראה יודע את
העבודה שלו ולא חשבתי שהוא מרגל... (נספח 32 לתצהיר בלאו).

74. בלאו שוחח עם התובעת ביחס למסמכים הנוגעים לסוגיית החיסולים, שהיו בחומר שהיא מסרה לו,
והתובעת מסרה לו הבהרות שונות והסברים מפורטים, טרם פרסום המסמכים בכתבה.

: "לאחר מסירת המסמכים ראה הודאת התובעת, בהליך הפלילי, בסעיף 7 לכתב האישום המתוקן, לפיו
לבלאו, שוחחה הנאשמת מספר פעמים בלתי ידוע עם בלאו כדי לתת לו, ללא סמכות כדין, הבהרות
למסמכים שמסרה לו כולל הבהרות לגבי שמות מבצעים ויעדים, קודים של מבצעים, תאריכים

וכדומה" (מוצג 2.15 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

75. התובעת ידעה היטב, מן העבודה המשותפת עם בלאו, אלו מסמכים עומדים להתפרסם בכתבה "מכירת
חיסול", והודתה בכך בחקירתה במשטרה:

"אורי ואני מצאנו שזה ראוי לפרסום ועל כן היה חשוב לשנינו לעמוד על הדקויות של המסמך ולוודא
ששניינו מבינים על מה מדובר ומה הולד להתפרסם. לדוגמא: אורי ראה שבאחד המסמכים יש אישור
לבצע ירי גט כאשר יש בלמ"ז ברכב. אורי רצה לדעת מה זו? בלמ"ז והסברתי לו שהכוונה ל"בלתי
מזוהה" בנוסף אורי רצה לדעת כיצד מאשרים ירי על אדם בלתי מזוהה וגם אני חושבת שזו שאלת

מיליון הדולר" (נספח 20 לתצהיר בלאו).

ואכן, בכתבה "מכירת חיסול" מופיעים הפרטים, הנוגעים לסוגיית אישור ירי על אדם בלתי מזוהה:

ראה:

"ב12 באפריל כינס נוה דיון נוסף בענייגו של מלאישה. הפעם קבע כי יש אישור לבצע את החיסול על
היעד ועל" עוד שני נוספים לכל היותר". ביום המפגש אצל גוו? כונסו שני דיונים נוספים בעניין, האחד
בראשותו של ראש אגף המבצעים, האלוף טל רוסו, במהלכו אישר רוסו לבצע את המבצע גס אם ברכב

יהיה אדם בלתי מזוהה אחד."

וכן�

"במסמך המסכם את הפגישה נאמר שאשכנזי "הדגיש כי בשל הוראות בג"ץ על הקמת ועדה מקצועית
בנושא סכו"ם, יש לסכם את הרכב הוועדה עם השב"כ בהקדם האפשרי". על אף שמלאישה הוגדר
כחלק מתשתית מתקתקת, גם אשכנזי היו? מוטרד מתזמון הפעולה ואמר כי "לאור הפגישות המדיניות
הצפויות להתקיים במהלך השבוע, יש לשקול מחדש את מועד הביצוע". אשכנזי אסר לתקוף את הרכב

שבו ייסע מלאישה אם יתגלה שיש בו "יותר מנוסע אחד בלמ"ז (בלתי מזוהה)"..".
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76. דברים ברורים אלו של התובעת, אשר ידעה בזמן אמת מה "ראוי לפרסום" ו"מה הולך להתפרסם"
: תואמים גם את עדותו של בלאו, אודות קבלת הסכמת התובעת לפרסום ויזואלי של המסמכים

ת. אני משיב על מה שקלו? בזמן אמת. בזמן אמו* עגת נותנת את המסמכים, מבקשת
שהם יתפרסמו. אחרי הכל היא אומרת - הייתי חוזרת על זה, זו הכתבה שראיתי לנגד
עיני, כשהכתבה שמונחת לנגד עיניו? זו כתבה עפ המסמכים המסווגים. אז היום לבוא
ולהמציא טענות, להגיש תצהיר שחסרים בו פרטים, שהדברים הרי לא מופיעים בו,
שיש בו פרטים שקריים, אז אני חושב שמישהו צריך להחזיר את האמת. אנחנו לא

באמת בעידו פוסט עובדות ופוסט אמת. בוא נדבר על מה שהיה.
עו"ד בומבך: תן לי להבין. מה שארגה אומר, שענת אומרת לך - אני מבקשת שאתה תשים צילום של

המסמכים המסווגים האלה בעיתון, זה מה שאני רוצת ן 0̂148 ץח13ח 50 וו1!
ת. זה לא עובד ככה. אנחנו יושבים, אנחנו מדברים על הכתבה, היא מפרשת לי מה זה
"פעמון" ומה זה "שני מגדלים" והיא רואה בדיוק איזה, המסמכים נמצאים כשאנחנו
יושבים בבית קפה לנדוור בתל אביב. יותר מזה אתה רוצה ן היא אומרת בפירוש - זו

הכתבה שראיתי לנגד עיני. זו הדרד היחידה להביו את זה".
(עמ' 509 ש' 6-17 לישיבת 13.2.17).

, והיא 77. על כל אלו יש להוסיף, כי באותה עת, התובעת עצמה היתה עיתונאית, שעבדה באתר וואלה!
הכירה היטב את הפרקטיקה העיתונאית המקובלת של פרסום ויזואלי של מסמכים בכתבות עיתונאיות.

78. בעקבות השיחות שהתקיימו בין בלאו לבין התובעת, שבהן הסכימה לפרסום ויזואלי של המסמכים,
פורסמה, ביום רביעי, 26.11.08, בעמודי החדשות של "הארץ", כתבה מקדימה לכתבה "מכירת חיסול",

שכותרתה ?. "צה"ל מתעלם מהוראות בג"ץ בגוגע לחיסולים"(נספח 36 לתצהיר בלאו).

הכתבה המקדימה הכילה צילום מוקטן של אחד המסמכים, שהופיע ויזואלית בכתבה "מכירת חיסול",
ונכתב בה, כי הסיפור המלא יתפרסם במוסף הארץ.

79. באותו יום רביעי, 26.11.08, בשעות הבוקר, התקשר בלאו טלפונית אל התובעת (ראה פלט שיחות טלפון,
נספח 37 לתצהיר בלאו, והצהרת בלאו על שיחה זו, בסעיף 99 לתצהירו).

בלאו הפכה את תשומת ליבה של התובעת לכתבה המקדימה, אשר הכילה צילום מוקטן של אחד
המסמכים שהופיעו ויזואלית בכתבה "מכירת חיסול", ואמר לה שזה מה שהולד להתפרסם בכתבה

, כך שהתובעת ידעה שעומד להתבצע פרסום ויזואלי בעיתון. בסוף השבוע (הכתבה "מכירת חיסול")

ראה דברי התובעת בראיון לתוכנית "המקור" ששודרה בערוץ 10 .?

"ש: ידעת שהיא הולכת להתפרסם?
ת: (מהנהנת בחיוב) לא ידעתי מה בדיוק הוא יפרסם, אבל ביום שהיה את הפריוויו ב"הארא", אז

הוא אמר לי: "תשימי לב, זה מה שיהיה בסוף השבוע".
(דק' 15-26:23 ;26, נספח 28 לתצהיר אורי בלאו).

80. בלאו שאל את התובעת בשיחה הטלפונית, מה דעתה על הכתבה המקדימה (שכללה, כאמור, צילום
ויזואלי מוקטן), והתובעת הסכימה לפרסום הויזואלי, ולא העלתה שום טענה כלפיו.

ראה עדות התובעת בחקירתה הנגדית:

"ש: מה הוא אמר לך בדיוק ז
התייחסה לביפר שדובר צה"ל הוציא ת: למיטב זכרוני, פורסמה באותו יום כתבה באתר אייס ש
בהתייחסות ל-"/\6ו/\16נן הזה, ואורי התקשר אלי להסב את תשומת לבי גם לכתבה באייס וגם

ל-"\16/\6�וק בשער עיתון הארץ.
ש: אז אורי הפנה אותך לכתבה בארץ נכוו?

ת: נכון.
ש: את בעצם ראית את הכתבה, היית בוואלה ואז הסתכלת על העיתון, את זוכרת ן

ת; בערך, כן.
ש: זה מה שאמרת, זה לא נכון, את רוצה שאקריא לך גם את זה?
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ת: אני זוכרת, להגיד לך,
ש: ראית את העיתון נכוו?

ת: ראיתי את העיתון."
(עמ' 64, ש' 17-28 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

� יכן

"ש; מה ענית על זה לבלאח
ת: אני לא זוכרת מה עניתי לו. אני חושבת שזה היה משהו בסגנון, לא יודעת, שזה נראה מעניין

וזהו. זה כל מה שיכולתי להגיד על זה באותו זמן.
, נכון? בכתבת שישי ש: ומה היה כתוב שט, שההמשך גם יבוא בעוד יומיים,

ת: כן, זה מה שכתוב.
ש: אז ידעת שעל זה תהיה הכתבה, נכון?

ת: כן.
ש: וראית את התצלום, נכוו ו

ת: נכון.
ש: אמרת לו משהו על התצלום, למה אתה שם תצלומים!

ת: לא".
(עמ' 65, שי 11-21 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

81. המסקנה ברורה: התובעת ידעה מראש כי עומד להתפרסם פרסום ויזואלי בכתבה "מכירת חיסולי',
והסכימה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

ד*4. התובעת הביעה שמחה, בזמו אמת, על הפרסום הויזואלי שבכתבה "ממ1ת חיסול"

82. במוסף "הארץ" של יום שישי, 28.11.08, פורסמה הכתבה "מכירת חיסול", ובמסגרתה הופיע גם פרסום
ויזואלי של שני מסמכים צבאיים (נספח 39 לתצהיר בלאו).

הפרסום הויזואלי של המסמכים נעשה לאחר קבלת הסכמת התובעת לכך; היה בעל ערך עיתונאי
וציבורי, ושימש, בין היתר, כהוכחה לציבור הקוראים שהפרסום מהימן ומבוסס על מסמכים אותנטיים,

ועורר בהם עניו בקריאת הפרסום - מטרות שעמדו בבסיס פניית התובעת אל בלאו לביצוע הפרסומים.

83. סמוך לאחר פרסום הכתבה "מכירת חיסול" התקשרה התובעת, מיוזמתה (!), כשהיא נרגשת, אל בלאו,
כדי להביע סיפוק ולברך אותו על פרסום הכתבה ולהודות לו.

: התובעת הודתה בכך בחקירתה הנגדית

"עו"ד ז. ליאונד: לא, לא שאלתי אותך. אה, לא, התשובה היא לא, הבנתי.
תגידי לי, אז אחרי הפרסום, אחרי הפרסום את פנית לאורי והבעת טרוניה על

הפרסום ן
ת: לא.

? ש; את אפילו הבעת סיפוק ובירכת אותו על הכתבה, נכוו
ת: נכוו"

(עמ' 61 ש' 6-10 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

84. שמחתה של התובעת, בזמן אמת, לאחר שראתה את הפרסום הויזואלי, מוכיחה אף היא את הסכמתה
לפרסום הויזואלי, ונוגדת, באופן קוטבי, את הטרוניה שלה, בדיעבד, על הפרסום הויזואלי.

85. טענת התובעת, בסעיף 18 לסיכומיה, כי מקור "שמח" אינו פוטר את העיתון מחובותיו כלפי המקור,
הינה ניסיון לערב מין בשאינו מינו ו"לברוח" מן העובדות אל טענות אחרות. שמחתה של התובעת על
הפרסום הינה עובדה, וראיה נוספת, מני רבות, לעובדה, כי התובעת הסכימה לפרסום הויזואלי של

המסמכים, בניגוד לטענותיה כיום. החובות של בלאו ושל העיתון כלפי התובעת מולאו ללא כל דופי.
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ד,5. התובעת לא באה גשום טענות לבלאו בשיחות שלאחי פרסום הבתבה "מבירת חיסולה

86. לאחר פרסום הכתבה "מכירת חיסול", בלאו עמד בקשר טלפוני עם התובעת.
ראה דברי התובעת בחקירתה במשטרה:

"ש. מתי שוחחת עמו על הנושא הזה.
ת. גם לפני המון זמן, בערך לפני שנה. דידינו על הנושא הזה במספר שבועות לאחר הפרסום

הראשון שלו. זו הייתה סידרת כתבות. אך לאחר מגן לא עסקתי בזת",
(חקירת התובעת מיום 15.12.09, גיליון מס' 3 ש' 78-79, עמי 110 לתיק המוצגים של הנתבעים).

87. באותן שיחות טלפוניות, התובעת לא ביקשה מבלאו, שיחזיר אליה איזה מאלפי המסמכים הצבאיים
אשר היא מסרה לו, לאחר שהיא ראתה, שהוא ביצע את הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול".

באותן שיחות טלפתיות, התובעת גם לא אמרה לבלאו, שלא יבצע שום פרסומים ויזואליים נוספים,
בכתבות אחרות בעיתון הארץ.

מדובר בהוכחה ברורה נוספת, מהתנהגותה של התובעת, בזמן אמת, להסכמתה לפרסום הויזואלי.

88. לאחר פרסומה של הכתבה "מכירת חיסול" ביצע בלאו פרסומים נוספים, לרבות כתבה מיום 18.3.09.
בנוגע לגלעד שליט, אשר הכילה אף היא פרסום ויזואלי (נספח 5 לתצהיר התובעת).

התובעת לא באה לבלאו, בזמן אמת, בשום טענה, על הפרסום הויזואלי של הכתבה בנוגע לגלעד שליט,
והתנהגותה זו מלמדת אף היא על הסכמתה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

89. בשלב זה, במרץ 2009, התובעת ראתה כבר ארבעה (!) פרסומים ויזואליים: אחד בכתבה המקדימה
שניים בכתבה "מכירת חיסולי/ ואחד נוסף בכתבה אודות גלעד שליט, ולא הלינה על אף אחד מהם.

הדברים מדברים בעד עצמם.

90. גם בחודשים שלאחר פרסום הכתבה בנוגע לגלעד שליט (במרץ 2009), התובעת לא הלינה כלל על הפרסום
הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול", והתנהגות נמשכת זו מצידה מוכיחה אף היא את הסכמתה לכך.

91. לסיכום פרק זה נבקש להפנות לטענת התובעת עצמה, בסעיף 33 לתצהירה:

"מאז יום מעצרי (15.12.09) אני מצויה בתחושה קשה, שרק הלכת והתעצמה, שנובעת מהעובדה
שבלאו, בירוד עם עיתון "הארץ" וכמה מעובדיו בעת הרלוונטית, הפקירו אותי ולא שמרו עליי כמקור

עיתונאי, כפי שהם מחוייבים מכוח הדין".

טענת התובעת בסעיף 33 לתצהירה, כי תחושותיה כנגד בלאו החלו מאז יום מעצרה (15.12.09), הינה,
למעשה, הודאת בעל דין, כי במשך כל החודשים הרבים שחלפו, מאז מסירת הדיסק און קי לבלאו, עובר
לפרסום כל הכתבות, וגם במשך כשנה לאחר פרסומו, עד ליום מעצרה (15.12.09), היא עצמה סברה,

שבלאו נהג כשורה, לרבות בפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול"

ד-6. התובעת הביעה הסבמה לפרסום הויזואלי גם בחקירותיה בשב"ב ובמשטרה

החקירה בשב"ב

92. כפי שפורט לעיל, התובעת הודתה בחקירתה בשב"כ כי היא התכוונה לפרסם ויזואלית את המסמכים,
"בצורה שזה יצא" בכתבה "מכירת חיסול" בעיתון הארץ, ונראה לה שבלאו פרסם "בסדר".

"מת תיתה התגובה שלן לכתבות שבשעתו אורי פרסם?
ע - התגובה שלי ?

ס - נראה לך שהוא פרסם בסדר ז הוא שם מסמד אבל הוא נותן פרשנות לזה גם. זה שהתכוונת שיצא ן
ע-כנ.

בצורה שזה יצא? ס-
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ע " אה (בחיוב)"
(נספח 34 לתצהיר בלאו).

93. התובעת הוסיפה בחקירתה בשב"כ שורה של התבטאויות ברורות נוספות מצידה, המעידות אף הן על
הסכמתה, בזמן אמת, לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול'/ כמפורט להלן:

94. התובעת טענה בשב"כ, כי היא לא תפסה את עצמה ואמרה "אויש", לאחר שפורסם מה שפורסם בכתבה
"מכירת חיסול".

"י '' אחרי שפורסם מה שפורסם, תפסת את עצמד ואמית לעצמד אויש ?.
ע-לא*

ר - לא ן שמחת, אמרת לעצמך, הינה יצאה האמת לאור /
ע-כן.

ר - מה, קטע אידיאולוגי כזה ז
ע - אממ... אפשר להגיד שכן"

(נספח 33 לתצהיר בלאו).

אם התובעת היתה מתנגדת לפרסום ויזואלי של המסמכים, היא היתה צריכה לומר "אויש" ולבוא
בטענות כלפי בלאו. התובעת לא עשתה זאת.

95. התובעת טענה בשב"כ, כי בדיעבד לא הטריד אותה משהו שהיא נתנה לבלאו, וכי היתה עושה זאת שוב.
"ס- כן, אבל בדיעבד לא הטריד אותך משהו שנתת ואמרת את זה לא הייתי צריכה לתת /

ע- לא".
(נספח 27 לתצהיר בלאו).

� וכן

"ע - כאילו הייתי עושה את זה שוב כי זה חשוב לי כי אני שמחה שזה פורסם אבל גם הייתי עושה שוב
את הגרפיטי שעשיתי בכיתה יי בתיכון ואכלתי עליו הרבה מרורים.

ר-כן אבל תשמעי בסוף..
ע - אתה מתחרט על היום הזה שנתפסת אתה לא מתחרט על היום שעשית".

(נספח 13 לתצהיר בלאו)

אס התובעת היתה מתנגדת לפרסום ויזואלי של המסמכים, היא היתה צריכה להשיב לחוקר השב"כ,
שבדיעבד, היא לא היתה נותנת לבלאו את המסמכים, לאחר שהיא ראתה שהוא פרסם אותם ויזואלית
בכתבה "מכירת חיסול", וכן היתה צריכה להשיב לחוקר השב"כ, שהיא לא היתה עושה זאת שוב, לאור

העובדה שהיא ראתה שבוצע פרסום ויזואלי, בניגוד, כביכול, לכוונותיה. התובעת לא השיבה כך.

96. התובעת אף טענה בשב"כ, לאחר שנמסר לה שהמסמך שפורסם ויזואלית בכתבה "מכירת חיסול", עושה
לבלאו "90 אחוז מהעבודה", כי לא כל המקורות כמוה =

"ס - את אוהבת את סגנון הכתיבה שלו י
ע - הוא תחקירן טוב.

ס - תראי ברגע שיש לו מסמך כזה, זה עושה לו 90 אחוז מהעבודה. הוא לא צריך לעשות יותר מזה.
ע - לא כל המקורות כמוני".

(נספח 21 לתצהיר בלאו).

אם התובעת היתה מתנגדת לפרסום ויזואלי של המסמך בכתבה "מכירת חיסול", היא היתה צריכה
להשיב לחוקר השב"כ, שבלאו ביצע פרסום ויזואלי בניגוד, כביכול, לכוונותיה. התובעת לא השיבה כך,

אלא דווקא התגאתה שלא כל המקורות כמוה.

97. התבטאויות התובעת בשב"כ, קרוב לשנה לאחר פרסום הכתבה "מכירת חיסול", מוכיחות את כוונתה
והסכמתה לפרסום ויזואלי, ואף תואמות את הסכמתה, בזמן אמת, לכך, בפני אורי בלאו.
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החקירה במשטרה

98. בחקירתה במשטרה, הוצגה בפני התובעת הכתבה "מכירת חיסול'/ והתובעת טענה, כי זו הכתבה אשר
היא ראתה לנגד עיניה, עוד במועד שבו היא מסרה לבלאו את החומרים (!) ?.

"ש. אני מציג לך כתבה נוספת מהארץ שכותרתה "מגירת חיסול" מסומנת אלון דקל 5 22.12.09.
מה יש לך לומר על הכתבהז

ת. זאת הכתבה שראיתי לנגד עיני כשהעברתי לאורי את החומרים. כי היא דולה מתוך עשרות
המסמכים שהעברתי לאורי את החשובים מכולם ומציגה בצורה ברורה ונהירה את המכניזם

של ההרג ביהודה ושומרוו ואת המדיניות שעומדת מאחוריו" (נספח 42 לתצהיר בלאו).

99. דברי התובעת במשטרה - כאשר הכתבה "מכירת חיסול" מוצגת לנגד עיניה - כי הכתבה "דולה" את
המסמכים החשובים מכולם ו"מציגה" בפני הציבור הרחב את המכניזם של ההרג ביהודה ושומרון, הם
הוכחה נוספת לכך, שהתובעת התכוונה, מראש, לבצע פרסום ויזואלי, וכמובן גס הסכימה לפרסום

הויזואלי שבוצע.

100. הפרסום הויזואלי, אשר "דלה" את המסמכים החשודים, והציג אותם בפני הציבור, ביחס ל"מכניזם של
: ההרג" הגשים, אפוא, את חלומה של התובעת, אשר ביקשה, כפי שציין זאת בית המשפט העליון

"לחשוף ברבים את חוסר התקינות והכשלים, כפל שהיא תפסה אותם, במערכת שבה היא שירתה".

ראה גם דברי התובעת בחקירתה הנגדית בתיק זה:

"ש: גברת קם, זו לא היתה שאלתי, שאלתי היתה פשוטה. זה שהיום את רוצה להציג לבית המשפט
שלא היית מוכנה, זה סיפורים לצורך בית המשפט, כמו שאת יודעת, אבל לא על זה מדובר,
מדובר על שאלה פשוטה מאוד. אני בעברית, והעברית שלך טובה מאוד, את דולה מסמך מכל
המסמכים, זה מה שחלמת, הגשימו לד את החלום, דלו את מה שצריד, שמו את המסמך וזהו,

ביצעו את מה שרצית, זה מה שאמרת, זו אמת /
תג זה מה שאמרתי".

(עמ' 69 ש' 30-32, עמי 70 ש' 1-3 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

101. עינינו הרואות, התבטאויות התובעת במשטרה, קרוב לשנה לאחר פרסום הכתבה "מכירת חיסול",
מוכיחות הסכמתה לפרסום ויזואלי, ואף תואמות, כמובן, את הסכמתה לכך בזמן אמת, בפני אורי בלאו.

ד,7, יש לדחות את ניסיונה של התובעת להתכחש. בדיעבד. למיטתה הראשונה

102. בתיק זה, ניסתה התובעת להתכחש, בדיעבד, להתנהלות, בזמן אמת, בפני בלאו ובשב"כ ובמשטרה,
ולשתול בה, בדיעבד, "סייג" של העדר "כוונה", כביכול, מצידה, לפרסום ויזואלי.

103. יש לדחות גירסה כבושה וכוזבת זו של התובעת.

איש לא מנע מן התובעת "להבהיר" את "כוונותיה", אם היו כאלו, בזמו אמת, בפני אורי בלאו. שיחותיה
של התובעת עם בלאו התנהלו, לאורך זמן רב, והיו ברוח טובה, כך שהתובעת לא יכולה לטעון שהיא

היתה מצויה בהן תחת לחץ כלשהו (כפי שטענה ביחס לחקירתה בשב"כ). התובעת לא עשתה זאת.

אם התובעת לא "התכוונה" לפרסם ויזואלית את המסמכים, באיזה חודש ובאיזו שנה בדיוק - על פי
שיטתה � היא חשבה לגלות, סוף סוף, לבלאו, על קיומן ועל תוכנן של "כוונותיה" העלומות הללו!!

לתובעת אין שום תשובה ושוט גירסה עובדתית ביחס לכך, שהרי מדובר בהמצאה שהמציאה בדיעבד.

איש גם לא מנע מן התובעת "להבהיר" את "כוונותיה", אם היו כאלו, בפני חוקרי השב"כ או בפני חוקרי
המשטרה. ולומר להם, בפשטות: אני לא התכוונתי לפרסום ויזואלי, או, אני לא הסכמתי לפרסום
ויזואלי. התובעת לא עשתה זאת, שהרי עמדתה היתה הפוכה: כוונה והסכמה לפרסום ויזואלי, ולכן היא
גס התבטאה, שהיא לא רק שלא התחרטה, בדיעבד, כאשר היא ראתה מה שפורסם, אלא הבהירה שאף

היתה עושה זאת שוב.
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איש גם לא מנע מן התובעת "להבהיר" את "כוונותיה", אם היו כאלו, בהליד הפלילי שלה. ולומר
בפשטות: אני לא הסכמתי לפרסום ויזואלי, או, אני לא התכוונתי לבצע פרסום ויזואלי. התובעת לא

עשתה זאת, לא בבית המשפט המחוזי ולא בבית המשפט העליון (שם יוצגה על ידי עו"ד בומבך).

התבטאויותיה, מעשיה והתנהגותה של התובעת בפועל, בזמן אמת, המוכיחים את כוונתה והסכמתה
לפרסום הויזואלי, הם אלו שחשובים לענייננו, והם כמובן גוברים על "הכוונות" העלומות של התובעת,

אשר הומצאו על ידה בדיעבד, ואין מחלוקת, שהתובעת לא אמרה אותם לבלאו, בזמן אמת, בשום שלב.

ד,8. סיםם ביחס לגיוסתה הראשונה של התובעת

104. הנתבעים הביאו ראיות רבות - הרבה מעל ומעבר לנדרש בהליד אזרחי - המוכיחות, כי התובעת הסכימה
לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול", ואף התכוונה, מראש, לפרסום ויזואלי שכזה.

105. בנסיבות אלו, על פי ההלכה הפסוקה, קיימת חזקת. כי גרסתה המוקדמת של התובעת, לפיה היא
התכוונה ואף הסכימה לפרסום הויזואלי של המסמכים, חינה הגרסה הנכונה, האמיתית.

.- גרסה) "מוקדמת" שמסר העד לגין עדות : "הכלל הוא שכאשר מתגלה סתירה בין עדות (קירי ראה
"מאוחרת" - חזקה על העדות המוקדמת שהיא הנכונה, אם כי, כמובן, חזקה זו ניתנת

לסתירה; שלעולם כפוף כוחה השלילי של "סתירה" בהקשר זה להיעדרו של הסבר לקיומה".

י' קדמי על הראיות חלק רביעי עמ' 1853 (תש"ע-2009).
106. הדברים יפים, מקל וחומר, כאשר קיימת עקביות ברורה ונמשכת. על פני חודשים רבים, בעמדת
התובעת, לפיה היא התכוונה ואף הסכימה לפרסום ויזואלי, הן בהתנהגותה בזמן אמת כלפי בלאו, והן

באמירותיה של התובעת עצמה, בחקירתה בשב"כ ובמשטרה, והן בהתנהגותה בהליך הפלילי שלה.

גירסתה הראשונה של התובעת, לפיה היא הסכימה לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת
חיסול" תואמת, כמובן, גם את עדותו של בלאו, וגם את עדותו של ניר בכר, עורך מוסף הארץ, כי נמסר לו

על ידי בלאו, בזמן אמת, כי המקור מסכים לפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול".

107. די בכך על מנת לקבוע, כי התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי בכתבה "מכירת חיסול".

ה. הגירסה השנית של התובעת (בהליד הפלילי שלה בשנת 2011)

108. כפי שפורט לעיל, התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול" והיא חשבה,
בזמן אמת, שאץ סיכון לחשיפתה מן הפרסום הויזואלי, ושלא יוכלו לאתר אותה כמדליפת החומר.

כפי שפורט לעיל, לתובעת היו סיבות שונות לסבור, בזמן אמת, במועד פרסום הכתבה "מכירת חיסול",
: הלשכה בה שירתה בצבא היתה מדוע איו סיכון לחשיפתה מפרסום ויזואלי של המסמכים באותה כתבה
"ביזיונית" מבחינת אבטחת מידע; כל המסמכים שהועברו לבלאו הם מיילים שהגיעו מן החוץ,

המסמכים הועברו על ידה לבלאו זמן רב לאחר תום השירות הצבאי של התובעת בצה"ל ועוד.

ראה גם דברי התובעת בחקירתה הנגדית:

"ש: בתקופה הזאת עברה שנה מאז השחרור שלך, יותר אפילו, ואז את מקבלת החלטה, ההחלטה
שאת מקבלת זה הזמן להוציא את החומר שאגרת אצלך ושמרת אצלך, נכון ן

ת; נכון.
? ש: את זה עשית משום שחשבת שעבר מספיק זמן שלא יובלו לאתר אותך כמדליפת החומר

ת.- כך חשבתי באותה עת, בו.
ש: כן, כך חשבת באותה עת. את גם עשית את זה בי חשבת, לפי שיטתך, שזאת היתה לשכה
ביזיונית מבחינת אבטחת מידע וזה היה עוד שיקול שלך למה, אל"ף, עבור הזמן, בי"ת,
שהיתה שם בעיית אבטחה רצינית של החומרים שהסיכוי לאתר אותך הוא ירד ואת בעצם

יבולה כבר להוציא את החומר לציבור כפי שהעדת קודם ל
ת: אכו כך חשבתי באותה עת".

(עמ' 37 ש' 22-31 לפרוטוקול ישיבת 17.5.16).
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109. גם בהליך הפלילי שלה, בשנת 2011, המשיכה התובעת לטעון, כי היא הסכימה לפרסום הויזואלי של
המסמכים בכתבה "מכירת חיסולי'. באותו הליך פלילי, התובעת נשאלה על התנהלותה ביחס למסמכים,
והיא ציינה, באופן נחרץ, כי המסמכים הועברו לבלאו לשם פרסום, תוך הסכמה לכך שהעיתונאי יתמקד

על מה שהוא רוצה בהם, ללא העלאת בדל טענה, של סייג של אי פרסום ויזואלי שלהם.

ראה:

"המסמכים הועברו לשם פרסום"
(מסמך 2.2 לתיק מוצגים של הנתבעים, עמ' 183, ציטוט מעמ' 90 ש' 22 לישיבת 29.8.11).

יכן�

"ש. מאז שאו* מוסרת מסמכים לאדם אחר איו לד שליטה עליהם והוא יבול להתמקד על מה שרוצת.
ת, נכוו."

(מסמך 2.2 לתיק מוצגים של הנתבעים, עמי 195, ציטוט מעמי 102 ש' 3-4 לישיבת 29.8.11).

וכן�

"ש. כאשר נתת ארג המסמכים ולא משנה למי את לא שולטת עליהם.
ת. נכוו".

(מסמך 2.2 לתיק מוצגים של הנתבעים, עמ' 185, ציטוט מעמי 92 ש' 3-4 לישיבת 29.8.11).

עינינו הרואות� התובעת אפילו לא טוענת שהיתה לה "שליטה" מסויימת על המסמכים, לאור הסייג,
כביכול, של אי פרסום ויזואלי, אלא טוענת טענה הפוכה: שבלאו רשאי לעשות כרצונו בהם.

110. זאת ועוד. התובעת תיארה בחקירתה בבית המשפט בהליך הפלילי בשנת 2011, באופן מפורט, את הפניה
שנעשתה על ידה אל העיתונאי יוסי יהושע, וכן את הפניה שנעשתה על ידה, לאחר מכן, אל העיתונאי

בלאו, וכן את אפשרות הפניה (שלא מומשה) אל ועדת וינוגרד, לצורך מסירת המסמכים לפרסום.

"לבית המשפט: מדוע לא העברת את המסמכים לוועדת וינוגמ/ לקחת את המסמכים כדי לשפר ולא
להיפך.

ת. איו לי תשובה על זה. זה כנראה מה שהייתי צריכה לעשות.
העדה ממשיכה

ש. האם אמרת לבלאו שיפרסם את תחקירי מלחמת לבנון.
ת. אמרתי לו שיש כאן דברים שיעניינו אותו, מסרתי לו את הדיסק ובכד הסתיים תפקידי. אם את

שואלת אם אמרתי לו שמדובר בתחקירי מלחמת לבנון אני אומרת שלא.
(מוצג 2.2 לתיק מוצגים של הנתבעים, עמ' 182, ציטוט מעמ' 89 ש' 2-10 לישיבת 29.8.11).

במסגרת התיאור של שלושת האפשרויות השונות (העיתונאי יוסי יהושע, העיתונאי בלאו וועדת וינוגרד),
התובעת לא מציינת שום כוונה, כביכול, להימנע מפרסום ויזואלי של המסמכים.

111. עו"ד פלדמן, ב"כ התובעת בהליך הפלילי, טען בשמה, בשלב הטיעונים לעונש, מה חושבת התובעת, על
אופי הפרסומים שביצע אורי בלאו בעיתון הארץ- מדובר בעיתונאי אחראי (!).

"מדובר בעיתונאי אחד שפעל באחריות, ומתוך כלל החומר השתמש ב-4-3 מסמכים או נתונים, הוציא
... גם הצנזורה חשבה שיש לכתבות הללו, למרות האופי הבטחוני מהם כתבות שיש עניו לציבור בהו.
שלהם, יש ענין לציבור לדעת אותן, הפעילה את שיקול דעתה ולא פסלה... אורי בלאו פעל כעיתונאי
אחראי. לא לכל אורן הדרך. אך הוא להבדיל מהנאשמת, היתל בשלב מסוייט בשירותי הביטחון ושלב
הראשון מסר לידם "רק" 50 מסמכים,..." (מוצג 1.7 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 287, ציטוט מעמ'

112 שי 6-16 לישיבת 1.9.11).

כך, גם בשלב הטיעונים לעונש, אין בדל של הסתייגות מאף אחד מן הפרסומים של בלאו בעיתון הארץ,
ודאי לא ביחס לפרסום הויזואלי שבוצע בכתבה "מכירת חיסול", אלא אדרבא, יש כאן דברי שבח כלפיו,

מפי פרקליט התובעת בהליך הפלילי, על היותו "עיתונאי אחראי" (!).
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112. זכות המילה האחרונה, לפני מתן גזר הדין בבית המשפט המחוזי, ניתנה לתובעת, אשר הודיעה בבית
המשפט: "אמרתי את כל מה שהיו? לי להגיד נדחינו? עובדות בחקירה ראשית ונגדית....". (מוצג 1.7

לתיק המוצגים של הנתבעים, ע' 298 ש' 7-8,הציטוט הינו מעמוד 123 לפרוטוקול ישיבת 1.9.11).

113. התובעת לא העלתה בהליך הפלילי בדל טענה ביחס לפרסום הויזואלי, לא טענה שהיו לה כוונות שלא
לפרסם את המסמכים ויזואלית, ובא כוחה כינה את בלאו, ביחס להתנהלותו בכל הפרסומים שהוא ביצע

בעיתון הארץ, כ"עיתינאי אחראי" (!) - ההיפך הגמור מטענותיה, באמצעות פרקליט אחר, בתיק זה.

114. בהליך הפלילי, כחלק מנסיונה להציג עצמה כמי שאיכה מבינה, כביכול, את פשר מעשיה, התובעת טענה,
כי הסכימה לפרסום הויזואלי, אך לא ידעה, באותה עת, אם בפרסום הויזואלי יש סיכון לחשיפתה.

כך, כאשר התובעת נשאלה, בחקירתה בהליך הפלילי בשנת 2011, האם היא חשבה, כשראתה את
הפרסום הויזואלי בעיתון, שהדבר יוביל אליה, השיבה, כי לא ראתה את הסיכון שנגרם לה בעת הפרסום.

"ש. בכתבה המלאה שלו ראית שהיא כוללת שני מסמכים סרוקים. האם זיהית אותם כמסמכים
שמסרת.

ת. £,
ש. האם זה עורר אצלך חשש שמא המסמכים יובילו אלייך.

ת. לא חשבתי על זה באותו זמו. הנסיוו שלי כמקור היה די דל באותה תקופה, לא ראיתי את
הסיכוו שנגרם לי בעת הפרסים".

(מוצג 2-1 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 61 - ציטוט מתוך עמוד 67 לפרוטוקול חקירת
התובעת בישיבת 4.6.11 בהליך הפלילי שלה).

התובעת הוסיפה וציינה בעדותה בהליך הפלילי, כי ניסתה להעביר את המסמכים לעיתונאי יוסי יהושע,
בטרם פנתה לאורי בלאו, והוסיפה: "באותה עת לא הייתי מודעת לסיכונים האפשריים מהעברת
המסמכים, ידעתי שאני נותנת אותם לעיתונאי ותיק...." (מוצג 2.1 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמוד

157 - ציטוט מתוך עמוד 64 לפרוטוקול חקירת התובעת בישיבת 4.6.11 בהליך הפלילי שלה).

115. השינוי שחל בגירסת התובעת - מן הגירסה, לפיה היא חשבה, בזמן אמת, כי אין סיכוו לחשיפתה מן
הפרסום הויזואלי, אל הגירסה, לפיה היא לא ידעה, בזמן אמת, אם יש סיכון לחשיפתה מן הפרסום

הויזואלי - בא לידי ביטוי גם בכתבה, אשר פורסמה באותה שנה ממש (שנת 2011), ב"ידיעות אחרונות".

הכתבה ב"ידיעות אחרונות, שכותרתה היתה: "כשהסיפור יצא הרגשתי סיפוק. עכשיו בא לי לדפוק את
הראש בקיר" כללה ראיון עם התובעת, שבו נאמרו על ידה, בין היתר, הדברים הבאים ?.

ש. דאגת להגן על עצמך כמקור /
אמרתי רק 'אל תגיד לאף אחד שזה ממניי בקשה נאיבית כזאת. לא ביקשתי מאורי לא לפרסם את
המסמכים כמו שהם. איו לי ניסייו ולא ידעתי. כשיצא הסיפור הרגשתי סיפוק, דימה לזה שהרגשתי
כשראיתי בעיתיו תמונה של גרפיטי שעשיתי. איזה מגניב שיש סיפור שאני העברתי יאף אחד לא

יודע...," (טור ימני עליון של הכתבה, עמוד 428 למוצג 2.18 לתיק המוצגים של הנתבעים).

"אין לי ניסיון ולא ידעתי" - טענה התובעת, כשהיא מאמצת את הגירסה השניה, שהומצאה על ידה
לצורך ההליך הפלילי שלה, במטרה לשרת את הקו של מי שאינה מביכה, כביכול, את פשר מעשיה.

מכל מקום, גם על פי הכתבה ב"ידלעות אחרונות", התובעת הסכימה לפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת
חיסול", והיא אף השוותה, בין הסיפוק שקיבלה כשראתה את הפרסים הויזואלי בכתבה "מכירת

חיסול" לבין הסיפוק שהרגישה בעבר כשראתה את הפרסים הויזואלי של "תמונה של גרפיטי שעשיתי".

116. גם על פי גירסתה השנייה של התובעת (בהליך הפלילי שלה ובכתבה ב"ידיעות אחרונות" בשנת 2011)
התובעת הסכימה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול", ודי בכך לענייננו.

בלאו, על פי שיטת התובעת בהליך הפלילי, היה ההיפך הגמור מרשלן, בפרסום הכתבות בעיתון הארץ,
אלא אדרבא ?. "עיתונאי אחראי" (!). די בכך כדי להקים השתק שיפוטי ביחס לתובעת.
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ו. תגייסו? השלישית של התוגעת (3£תב התביעה ובתצהיי העדות וראשית)

117. בשנת 2013 הגישה התובעת כתב תביעה כנגד הנתבעים.

בכתב התביעה, זנחה התובעת את שתי גירסאותיה הקודמות, לפיהן היא הסכימה לפרסום ויזואלי של
המסמכים, והציגה גירסה חדשה - שלישית במספר - לפיה התובעת לא התנגדה לפרסום הויזואלי,

אולם, לטענתה, אילו הנתבעים היו פונים אליה, ערב פרסום הכתבה, היא היתה מתנגדת לכך נחרצות.

"68. התובעת טוענת, חד וחלק, כי אילו היה בלאו פונה אליה ערב פרסום הכתבות, ושואל אותה
(בהינתן האזהרה החמורה שהיא השמיעה באוזניו בפגישתם הראשונה, בכל הנוגע לאי גילוי
הארץ" יחשוף מסמכים צבאיים זהותה ולרצונה שלא להיחשף כמקור), האם היא מוכנה כי "
מסווגים שיצאו מתוך לשכת אלוף פיקוד המרכז בעת שהיא שירתה שם, או עסקו בעניין
מסווגים בפיקוד המרכז בעת שירותה הצבאי, היא הייתה עונה מייד בשלילה נחרצת, שהרי
, ונקשרו על פניהם לאלוף פיקוד המרכז שבלשכתו מסמכים מסווגים אלה נשאו תאריד ספציפי

שירתה התובעת".

118. על גירסה שלישית זו - לפיה התובעת לא התנגדה בזמן אמת לפרסום ויזואלי, אולם היא היתה מתנגדת
לכך, כביכול, אילו הנתבעים היו פונים אליה - חזרה התובעת גם בתצהירה, שהוגש בשנת 2015:

"60. אני טוענת, חד וחלק, כי אילו היה בלאו פונה אליי, ערב פרסום הכתבות, ושואל אותי (בהינתן
האזהרה החמורה שהשמעתי באוזניו בפגישתנו הראשונה, בכל הנוגע לאי גילוי זהותי ולרצוני
שלא להיחשף כמקור), האם אהיה מוכנה כי "הארץ" יחשוף מסמכים צבאיים מסווגים שיצאו
מתוך לשכת אלוף פיקוד המרכז בעת ששירתי שם, או עסקו בעניין מסווגים בפיקוד המרכז
בעת שירותי הצבאי, הייתי עונה מייד בשלילה נחרצת, שהרי מסמכים מסווגים אלה נשאו

תאריד ספציפי, ונקשרו על פניהם לאלוף פיקוד המרכז שבלשכתו שירתי".

ו.1. הגייסה השלישית של התובעת היתה מזבת ביודעיו

119. להלן נציג ארבעה נימוקים, המוכיחים, כי הגירסה שהתובעת בחרה להעלות, בסעיף 68 לכתב התביעה
ובסעיף 60 לתצהירה, היתה כוזבת ביודעין, וכי התובעת יודעת זאת היטב.

ממוק ראשוו

120. טענת התובעת בתצהירה, כי אילו היה בלאו פונה אליה, "ערב פרסום הכתבות", היא היתה מתנגדת
לפרסום ויזואלי של המסמכים, הינה כוזבת ביודעין, שהרי בלאו פנה אליה בפועל (במועד פרסום הכתבה

המקדימה), שאל לדעתה, היא ראתה את הצילום הויזואלי המוקטן והסכימה לפרסום ויזואלי.

121. התובעת השמיטה מכתב התביעה ואף מתצהירה, בחוסר תום לב ובמכוון, את עצם קיומה ותוכנה של
השיחה הטלפונית, שהתקיימה בפועל בינה לבין בלאו, במועד פרסום הכתבה המקדימה, על מנת שהיא
תוכל לטעון בבית המשפט, באופן כוזב, כי אילו הנתבעים היו פונים אליה, היא היתה מתנגדת, כביכול,

לפרסום ויזואלי של המסמכים. התובעת הגישה תצהיר כוזב, ביודעין, על כל המשתמע ונובע מכך.

נימוק שני

122. טענת התובעת בתצהירה, כי אילו היה בלאו פונה אליה, "ערב פרסום הכתבות", היא היתה משיבה,
"מייד בשלילה נחרצת", לפרסום ויזואלי של המסמכים, הינה כוזבת ביודעין, גם מן הטעם שטענה זו של
התובעת בתצהירה עומדת בניגוד מוחלט לעדותה הקודמת של התובעת עצמה בהליך הפלילי בשנת 2011.

123. התובעת העידה בהליך הפלילי, בשנת 2011, שבמועד פרסומה של הכתבה "מכירת חיסולי/ היא לא ידעה,
אם בפרסום הויזואלי יש סיכון לחשיפתה ("לא ראיתי את הסיכון שנגרם לי בעת הפרסום").

כך גם טענה התובעת בראיון לכתבה ב"ידיעות אחרונות" בשנת 2011: "לא ביקשתי מאורי לא לפרסם
את המסמכים כמו שהם. אין לי ניסיון ולא ידעתי" (מוצג 2.18 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).
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124. בתצהירה טענה התובעת ההיפך: שבמועד פרסום הכתבה "מכירת חיסול", היא כן ידעת, שהפרסום
הויזואלי מסכן אותה כמקור, ולכן, על פי טענתה, היתה מתנגדת לכך. התובעת אף הדגישה בתצהירה,

שלאור ידיעתה זו, היא היתה עונה מיד, בשלילה נחרצת, לפרסום ויזואלי (סעיף 60 לתצהירה).

125. התובעת הציגה שתי גירסאות עובדתיות סותרות בשתי ערכאות שונות בשאלה, האם היא עצמה ידעה,
בנובמבר 2008, במועד הפרסום של הכתבה מכירת חיסול", האם הפרסום הויזואלי מסכן אותה כמקור.

ענת קם א' (בהליך הפלילי בשנת 2011) טענה, כי היא לא ידעה, אז, האם הפרסום הויזואלי מסכן אותה
("לא ראיתי את הסיכון שנגרם לי בעת הפרסום"), בעוד ענת קם ב' (בתצהירה בתיק זה בשנת 2015)

טענה, כי היא כן' ידעה, אז, שהפרסום הויזואלי מסכן אותה ("הייתי עונה מייד בשלילה נחרצת").

די בכך על מנת לדחות, על הסף, את הגירסה המופיעה בתצהיר התובעת, כ"בדיה של הזמן האחרון".
התובעת פשוט מכזבת ביודעין, עת היא מעידה על עצמה, דברים הפוכים בתכלית, בפני ערכאות שונות.

126. התובעת אף הציגה נימוקים שונים ביחס לגירסאותיה העובדתיות הסותרות:

בהליך הפלילי בבית המשפט בשנת 2011, התובעת העידה, שהיא לא ידעה, בנובמבר 2008, אם בפרסום
הויזואלי יש סיכון לחשיפתה, ונימקה זאת בכך, ש"הנסיון שלי כמקור היה די דל באותה תקופה".

לעומת זאת, בתצהירה בתיק זה, בשנת 2015, התובעת טענה, כי הלא כן ידעה, בנובמבר 2008, שבפרסום
, הויזואלי יש סיכון לחשיפתה, ונימקה זאת בכך, "שהרי מסמכים מסווגים אלה נשאו תאריד ספציפי

ונקשרו על פניהם לאלוף פיקוד המרכז שבלשכתו שירתי".

127. ההסבר לשינוי שחל בנימוקים של התובעת ברור ומובן לכל בר דעת �

בהליך הפלילי בשנת 2011, התובעת רצתה להציג עצמה, כמי שאינה מבינה את פשר מעשיה, ולכן היא
טענה, שלא ידעה, במועד הפרסום של הכתבה "מכירת חיסול", אם הפרסום הויזואלי מסכן אותה.

בהליך דנן, התובעת רוצה לבוא בטענות כלפי בלאו ולזכות בכספים מ"הארץ", על ביצוע פרסום ויזואלי
של המסמכים, ולכן היא טוענת, שהיא ב{ ידעה, במועד הפרסום של הכתבה "מכירת חיסול", שהפרסום

הויזואלי מסכן אותה.

התובעת ממציאה נימוקים, בערכאות שונות, בהתאם לגירסאותיה המתחלפות.

128. הנתבעים יטענו, כי התובעת מנועה ומושתקת, גם מטעמים של השתק שיפוטי, חוסר תום לב קיצוני,
ושימוש לרעה בהליכים משפטיים, מלהעלות את הגירסה שבסעיף 60 לתצהירה, הסותרת את עדותה

שלה עצמה בהליך בשנת 2011. התובעת הגישה תצהיר כוזב, ביודעין, על כל המשתמע ונובע מכך.

נימוק שלישי

129. טענת התובעת בתצהירה, כי אילו היה בלאו פונה אליה, "ערב פרסום הכתבות", היא היתה מתנגדת
, ונקשרו על פניהם לפרסום ויזואלי של המסמכים, "שהרי מסמכים מסווגים אלה נשאו תאריד ספציפי

לאלוף פיקוד המרכז שכלשכתו שירתי", הינה כוזבת ביודעין, גם מטעם נוסף.

טעם זה הוא, שהתובעת חשבה, בזמן אמת, "ערב פרסום הכתבות", שפרסום של התאריכים הספציפיים,
כולל קישור של המסמכים לאלוף פיקוד המרכז, לא מסכן אותה כמקור, והתירה פרסום תכנים אלו,

, בכתבה "מכירת חיסול", כך שברור שלא היתה לה כל התנגדות לפרסמם גם ויזואלית. כאופן מילולי

: אין מחלוקת, התובעת התירה לבלאו לבצע פרסום מילולי בכתבה "מכירת חיסול", של התאריכים 130. ודוק
הספציפיים של המסמכים ושל הקשר של המסמכים אל פיקוד המרכז,.

כך אומנם נעשה: הנתבעים פרסמו בכתבה "מכירת חיסול", בהסכמתה של התובעת, את התאריך,
המיקום ושם המבצע ("שני מגדלים"), תוך ציטוט מילולי מתוך סעיפים מן המסמך מפיקוד מרכז, ואת

התאריך, המיקום והנוכחים, תוך ציטוט מילולי מתוך סעיפים שונים מן המסמך מלשכת הרמטכ"ל:
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130.1. כך, ביחס למסמך מפיקוד מרכז פורסמו, מילולית, בכתבה "מכירת חיסול" הפרטים הבאים:

"28-1 במארס 2007 כונסו בלשכתו של נול? נציג השב"כ, נציג הימ"מ וכמו? קצינים מפיקוד
המרכז. על הפרק עמד מבצע "שני מגדלים""; ""המשימה", קבע אלוף הפיקוד "היא
מעצר"; "במידה וההפללה (הזיהוי) היא של אחד מבכירי הגא"פ (ג'יהאד איסלאמי
פלסטיני): וואליד עובייד, זיאד מלאישה, אדהם יונס, יש אישור לכוח לבצע יירוט וזאת על
פי הערכת מצב במהלד ביצוע המשימה""; "במידה וישנם נשים וילדים ברכב, השיטה היא

מעצר" (כתבה "מכירת חיסולי', נספח 39 לתצהיר בלאו).

130.2. כך, ביחס למסמך מלשכת הרמטכ"ל פורסמו, מילולית, בכתבה "מכירת חיסול", הפרטים
: הבאים

"למחרת הועלה המבצע לאישורי של הרמטכ"ל, גבי אשכנזי. בלשכתו התכנסו מספר
מצומצם של קצינים, בהט סגנו, ראש אגף המבצעים, ראש חטיבת המבצעים, הפרקליט
הצבאי הראשי, נציג פיקוד מרכז ונציג השב"כ,"; "לאור הפגישות המדיניות הצפולות
להתקיים במהלך השבוע, יש לשקול מחדש את מועד הביצוע"; "הדגיש כי בשל הוראות
בג"ץ על הקמת ועדה מקצועית בנושא סכרים, יש לסכם את הרכב הוועדה עם השב"כ

בהקדם האפשרי" (כתבה "מכירת חיסול", נספח 39 לתצהיר בלאו).

131. לתובעת לא היתה מעולם שום טענה על פרסום תכנים מילוליים אלו, של התאריכים הספציפיים של
המסמכים ושל הקשר של המסמכים אל פיקוד המרכז. התובעת לא באה בטענות על כך, לא בזמן אמת,
לא בחקירתה בשב"כ, לא בחקירתה במשטרה, לא בהליך הפלילי דנן וגם לא בכתב התביעה או תצהירה.

ראה גס עדותה בחקירתה הנגדית בתיק זה .?

"ש: את העלית בפני בלאו איזה הערות על תכנים אחרים, בפני בלאו איזה הערות אחרות על
התכנים בכתבה?

ת.� לא שזכור לי".
(עמ' 70 ש' 4-6 לפרוטוקול ישיבת 17.5.17).

132. בנסיבות אלו, ברור, שטענתה, בתצהירה, כאילו היתה מתנגדת, מייד, לפרסום ויזואלי של התאריכים
הספציפיים של המסמכים כולל הקשר שלהם ללשכת פיקוד מרכז, לאחר שהתירה לבלאו פרסום מילולי

שלהם, חשבה בזמן אמת שאיו בכך סיכון לחשיפתה, ולא באה בטענות על כך, חינה כוזבת לחלוטין.

התובעת הגישה תצהיר כוזב, ביודעין, על כל המשתמע ונובע מכך.

ממול? רביעי

133. טענת התובעת בתצהירה, כי אילו היה בלאו פונה אליה, "ערב פרסום הכתבות", "הייתי עונה מייד
בשלילה נחרצת" לפרסום ויזואלי של המסמכים, חינה כוזבת ביודעין, גם לנוכח התנהגותה, בזמן אמת.

134. התובעת היתה שותפה פעילה בפרסום המסמכים בכתבה "מכירת חיסול", ואף הודתה, בהליך הפלילי,
: בעובדות כתב האישום המתוקן, ובין היתר, כי

"לאחר מסירת המסמכים לבלאו, שוחחה הנאשמת מספר פעמים בלתי ידוע עם בלאו כדי לתת לו, ללא
סמכות כדין, הבהרות למסמכים שמסרה לו כולל הבהרות לגבי שמות מבצעים ויעדים, קודים של

מבצעים, תאריכים וכדומה" (מוצג 2.15 לתיק המוצגים מסעם הנתבעים).
מי שיודע איזה מסמכים בדיוק עומדים להתפרסם בעיתון, ואף נותן לעיתונאי "הבהרות" ביחס
ל"תאריכים" ספציפיים הקשורים למסמכים, בוודאי שאינו יכול לטעון, שהיה מתנגד לפרסום ויזואלי

, ונקשרו על פניהם לאלוף פיקוד המרכז שבלשכתו שירתי". מאחר שהמסמכים נשאו "תאריך ספציפי

135. זאת ועוד. מצופה ממי שטוען, כי אילו היו פונים אליו ערב הפרסומים, הוא היה עונה "מיד, בשלילה
נחרצת" לפרסום ויזואלי, להביע ולו שמץ הסתייגות, מיד לאחר הפרסומים, או לפחות זמן מה אחר כך.

ו
ן
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התובעת לא עשתה זאת, ואף התנהגה ההיפך: הביעה שמחה והסכמה לפרסום הויזואלי בפני אורי בלאו,
ולא באה בשום טענה שהיא. אדרבא, כפי שהעיד בלאו, היא רק רצתה שיתפרסמו עוד דברים.

"ת. דיברנו די הרבה פעמים, דיברנו על הכתבה של הסיקולים הממוקדים, דיברנו גם אחרי, היא
התקשרה מבסוטה אחרי הכתבה, היו לה איו-ספור הזדמנויות להגיד - שמע, זה לא טוב, זה כו
טוב, אני לא רוצה, אבל היא רק היתה מבסוטה, היא רק רצתה שיתפרסמו עוד דברים" (עמי

532 ש' 27-29 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

136. טענת התובעת, בסעיף 60 לתצהירה, כאילו היתה עונה, "מיד, בשלילה נחרצת", מופיעה בתצהירה,
במנותק מתיאור השתלשלות האירועים (החסר כשלעצמו) בתצהירה, ונעדרת כל המשך הגיוני בתצהירה.

התובעת לא סיפקה בתצהירה שום גירסה עובדתית ושום הסבר מדוע, לשיטתה, היא לא באה בטענות
אל בלאו, "מיד" (או אפילו לאחר זמן), לאחר שראתה את הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול".

התובעת לא סיפקה בתצהירה שום גירסה עובדתית ושום הסבר מדוע, לשיטתה. היא לא הביעה "שלילה
נחרצת" (אלא להיפך, סיפוק ושמחה), לאחר שראתה את הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול"

גס מטעם זה ברור, כי התובעת הגישה תצהיר כוזב, ביודעין, על כל המשתמע ונובע מכך.

2.1. הגייסה השלישית של התובעת קלסה לחלוטין בחקיקה הנגדית

137. התובעת חתמה, בחוסר תום לב וביודעין, על תצהיר עדות ראשית כוזב ומטעה, במטרה ברורה להסתיר
את העובדות, המוכיחות את הסכמתה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

138. להלן נמנה ארבעה כזבים עיקריים בתצהיר התובעת בעכין זה, אשר קרסו, כולם, בחקירתה הנגדית.

מב מסי 1 בתצהיי התובעת

139. התובעת השמיטה מתצהירה את עצם קיומה ותוכנה של הפגישה בבית הקפה, שבה מסרה לבלאו פרטי
מידע והבהרות, לרבות ביחס למסמכים שהיא ידעה היטב, שעמדו להתפרסם בכתבה "מכירת חיסול".

התובעת לא הסתפקה בכך, והעזה וטענה, באופן כוזב ומקומם, בסעיף 59.2 לתצהירה, כאילו הנתבעים
לא גילו לה כל פרט בנוגע לכתבות (כך!!), למרות שהיא ידעה היטב מה עומד להתפרסם, כולל המסמכים

שהתפרסמו ויזואלית, ואף מסרה, כאמור, לבלאו הבהרות שונות בענין המסמכים.

כזב זה חמור במיוחד, לאור העובדה שהתובעת הודתה, כי בטרם כתבה את תצהירה, היא עברה על
החקירות שלה (עי 58 ש' 21), שבהו היא מפרטת את המידע שהיה לה על תוכן הכתבה העומדת

להתפרסם. התובעת ידעה, איפוא. שהיא טוענת טענת כזב. כאילו לא גילו לה "כל פרט" בנוגע לכתבות.

140. כזב זה לא הועיל לתובעת, והיא הודתה בחקירתה הנגדית, בקיומה ותוכנה של הפגישה בבית הקפה,
לרבות ההבהרות שהיא מסרה לבלאו במהלך אותה פגישה (ראה עמ' 49-52 לחקירתה).

התובעת נאלצה להודות בחקירתה הנגדית, כי "לקראת הכתבה על החיסולים אורי אמר לי מה הוא
מתכוון לכתוב" (עי 50 ש' 15 לחקירתה הנגדית), וכי היא ידעה על חלקה בכתבה "מכירת חיסול",

במלואו:

ש: אז איך טענת שלא ידעת כלום ן מה הולך להתפרסם, לא זאת הכתבה, מה הולך להתפרסם
ידעת,

ת: אני לא ידעתי למשל איזה חוו"ד משפטיות יהיו שם. אני לא ידעתי איזה ראיון נווה הולך לתת
שם. ידעתי מה החלק שלי,

ש: אז את החלק שלד ידעת במלואו?
ת: ההבהרות שנתתי לאורי היו על החלק שלי.
ש; יפה, אז את החלק שלד ידעת במלואו נכוו?

ת: נכון" (עמ' 51 ש' 28-32, עמי 52 ש' 1-3).
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מ5 $ס< 2 5תצה<1 בתובעת

141. התובעת השמיטה מתצהירה את עצם קיומה ותוכנה של שיחת הטלפון אשר קיים עמה בלאו, שבה
| הפנה את תשומת ליבה לכתבה המקדימה, אשר כללה צילום ויזואלי מוקטן של אחד המסמכים, אמר

לה שזה מה שהולך להתפרסם בסוף השבוע, ביקש את דעתה, והיא הסכימה לפרסום הויזואלי.

; התובעת אף הגדילה לעשות, והעלתה בסעיף 15.3 לתצהירה, את הטענה, כי בכתבה המקדימה
! שהתפרסמה "לא פורט", כי הארץ יחשוף בכתבה במוסף הארץ את צילומי המסמכים המסווגים, כדי

; ליצור את הרושם הכוזב והמטעה, כאילו היא לא ידעה מראש, שיבוצע פרסום ויזואלי בעיתון (כך!).

: 142. כזב זה לא הועיל לתובעת, והיא הודתה בחקירתה הנגדית, בקיומה ותוכנה של שיחת הטלפון האמורה,
במועד פרסום הכתבה המקדימה.

1 לכל בר דעת מובן, כי אם לתובעת היתה התנגדות כלשהי לפרסום ויזואלי (ובוודאי לאור טענתה, בסעיף
| 60 לתצהירה, כי היתה משיבה, מיד, בשלילה נחרצת לכך), הרי שהמקום הראוי להעלות טענה זו היה,

| לכל הפחות, סמוך לפרסום הכתבה המקדימה. התובעת לא עשתה זאת, והתנהגה הפוך לגמרי.

1 143. התובעת הודתה, כי במועד הכנת תצהירה, היא זכרה את דבר קיומה ותוכנה של אותה שיחה טלפונית
| שהתקיימה סמוך לפרסום הכתבה המקדימה, ובחרה, למרות זאת, שלא לציין זאת בתצהירה (עמ' 69, ש<
/ 1-2 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16). המסקנה ברורה; אין מדובר בהשמטה מתוך

1 שכחה, כביכול, אלא במעשה מכוון ומודע של התובעת, במטרה להטעות את בית המשפט הנכבד.

! 144. התובעת נשאלה, מדוע השמיטה מתצהירה את דבר קיומה ותוכנה של השיחה הטלפונית בינה לבין בלאו,
1 במועד פרסום הכתבה המקדימה, למרות שהיא עצמה תיארה בתצהירה (באופן חסר ולקוני כשלעצמו),
| שיחות אחרות שלה עם בלאו טרם פרסום הכתבה, והשיבה: "כי זה לא נראה לי רלוונטי" (כך! - עמ' 68,

! ש' 20 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16) - תשובה מופרכת המדברת בעד עצמה.

ן 145. סמוך לאחר ההפסקה הקצרה בעדותה, שבה התובעת, באותו יום, אל דוכן העדים, ובניסיון שקוף לתקן
את הרושם השלילי של דבריה, ביקשה לפתע, מיוזמתה, לספק הסבר מטעמה, מדוע היא לא אמרה

לבלאו, במועד השיחה הטלפונית עם פרסום הכתבה המקדימה, דבר וחצי דבר, על הפרסום הויזואלי.

| "ת: כן. אני מבינה שההתייחסות שלי או התגובה שלי אחרי הפרסום של ה- ^6חץ6�זק
| ענין מהותי, אז חשוב לי לחדד שבאותו זמו אני לא הבנתי במלואה את המשמעות של

1 פרסום המסמכים הסרוקים ולכו לא התייחסתי אליה.
| מעבר לזה, אגי גם לא, מהיכרותי את העבודה בעיתון הארץ והיא לא רבה, מוסף שיוצא
ביום שישי להתייחס ביום רביעי למה שכן או לא יופיע בו מבחינה גרפית, אני לא
יודעת כמה זה היה עוזר גם אם הייתי יודעת שיש בזה בעייתיות ושאני צריכה

להתייחס לזה.
אבל שוב, כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי עכשיו, אני לא הבנתי מה המשמעות של

| פרסום המסמך הסרוק, לכו לא התייחסתי לזה באותו רגע.
| עו"ד ז. ליאוגד: אני מבקש שיצוין שזה 5066011 שלאחר ההפסקה,

כבי השופט: זה מוקלט אדוני".
(עמ' 70 ש' 17-26 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

146. עינינו הרואות: התובעת חזרה אל גירסתה השניה, שהועלתה בהליך הפלילי משנת 2011, לפיה, היא לא
הבינה, באותה עת, מה המשמעות של פרסום מסמך סרוק בעיתון.

התובעת "שכחה", שהיא כבר זנחה את גירסתה השניה, והעלתה, בסעיף 60 לתצהירה, גירסה אחרת,
לפיה, באותה עת, התובעת הבינה היטב מה המשמעות של פרסום מסמך סרוק בעיתון, ועל כן, לטענתה,

בסעיף 60 לתצהירה, היא היתה עונה "מייד, בשלילה נחרצת" לפרסום ויזואלי של מסמך סרוק בעיתון.

147. הגירסה של התובעת, שהופיעה בסעיף 60 לתצהירה, נזנחה, איפוא, על ידי התובעת עצמה, אשר שבה
לגירסה שהעלתה בהליך הפלילי בשנת 2011. די בכך כדי לדחות את גירסת התובעת בתצהירה.



30

כזב מסי 3 גתצהיי התובעת

148. התובעת השמיטה מתצהירה את עצם קיומה ותוכנה של שיחת הטלפון שקיימה עם בלאו, לאחר פרסום
הכתבה "מכירת חיסול", שבה היא התקשרה אליו, מיוזמתה, והביעה את שביעות רצתה ממכה.

149. כזב זה לא הועיל לתובעת, והיא הודתה בחקירתה הנגדית, בקיומה ותוכנה של שיחת הטלפון האמורה,
ואף בכך שהיא הביעה סיפוק ובירכה אותו על הכתבה "מכירת חיסולי'.

"עו"ד ז. ליאונד: לא; לא שאלתי אותך. אה, לא, התשובה היא לא, הגנתי.
, אז אחרי הפרסום, אחרי הפרסום את פנית לאורי והגעת טרוניה על תגידי לי

הפרסום?
ת: לא.

ש: את אפילו הבעת סיפוק ובירכת אותו על הכתבה, נכוו?
ת: נכוךי (עמי 61 ש' 6-10 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

150. התנהגות מיידית זו של התובעת - ומיוזמתה! - לאחר פרסום הכתבה "מכירת חיסול", של מי שמביע
סיפוק ומברך את העיתונאי על הכתבה, אשר הפרסומים הויזואליים מתנוססים בה, עומדת, כמובן,
, ב"שלילה נחרצת", כביכול, לפרסום ויזואלי של המסמכים. בניגוד בולט למי שטוען, כי היה משיב, מיד

כזב מסי 4 בתצהיי התובעת

151. התובעת טענה, בסעיף 16 לתצהירה, באופן כוזב, בחושבה שתוכל להוליך שולל את בית המשפט הנכבד,
כי מאז סוף שנת 2008 ועד ליום 15.12.09, לא היה, כביכול, קשר בינה לבין בלאו (כך!!).

152. גם כזב זה נחשף, והנתבעים הוכיחו במשפט, כי התובעת ובלאו המשיכו לשוחח ביניהם, ואף להחליף
ביניהם מסרונים, במהלך התקופה האמורה (ראה פלט השיחות - נ/1), ואין מחלוקת, שלאורך כל אותן

שיחות, בכל אותה תקופה, לא היה שמץ טענה מצד התובעת ביחס לפרסום הויזואלי של המסמכים.

ראה גם דברי התובעת בחקירתה במשטרה:

"ש. מתי שוחחת עימו על הנושא הזה.
ת. גם לפני המון זמן, בערך לפני שנה, דיברנו על הנושא תזה כמספר שבועות לאחר הפרסום

הראשון שלו. זו הייתה סידרת כתבות. אך לאחר מכן לא עסקתי בזה".
(חקירת התובעת מיום 15.12.09, גליון מס' 3 ש' 78-79, עמ' 110 לתיק המוצגים של הנתבעים).

153. בצר לה, נאלצה התובעת לטעון, בסעיף 17 לסיכומיה, כי מדובר ב"א< דיוק'/ כביכול, בסעיף 16 לתצהיר
התובעת. הטענה מופרכת. התובעת לא היססה לכזב גם בעניו הקשר שהיה בינה לבין בלאו, ונתפסה בכך

במשפט.

ו.3* סימם ביחס לגירסה השלישית של התו5עת

154. התובעת העלתה בתצהירה גירסה שלישית, לפיה אילו הנתבעים היו פונים אליה, היא היתה מתנגדת,
כביכול, לפרסום ויזואלי, למרות שהיא ידעה היטב, שאין בגירסה זו שמץ של אמה.

155. התובעת הגישה לבית המשפט תצהיר כוזב, בו הסתירה, במכוון, גם את הפגישה בבית הקפה, גם את
השיחה הטלפונית שלה עם בלאו עם פרסום הכתבה המקדימה, גם את שיחת הטלפון שלה עם בלאו

לאחר פרסום הכתבה "מכירת חיסול", וגם את הקשר שהיה בינה לבין בלאו לאחר סוף שנת 2008.

התנהגות "עקבית" זו של התובעת בתצהירה איננה מקרית, ומלמדת בבירור על רצתה להסתיר את
האמת מבית המשפט הנכבד, לפיו היא הסכימה לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

156. התובעת טענה בתצהירה, באופן כוזב, כאילו הנתבעים לא גילו לה "כל פרט" (כך!) באשר לכתבה
"מכירת חיסול", למרות שידעה היטב אלו מסמכים עומדים להתפרסם, ומה יהיה חלקה בכתבה,
משיחותיה עם בלאו וההבהרות שמסרה לו לרבות בפגישה בבית הקפה (שאף אותה הסתירה בתצהירה).
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157. הגירסה השלישית של התובעת היתה כוזבת מיסודה, ואין פלא, שקרסה לחלוטין בחקירתה הנגדית.

התובעת חזרה, בחקירתה הנגדית, לגירסתה השניה, בהליך הפלילי משנת 2011, לפיה היא לא הבינה,
בנובמבר 2008, את המשמעות של פרסום ויזואלי בעיתון. ונתמה: אם, על פי גייסתי בחקירתה הנגדית,
היא לא הגינה, אז, במועד ביצוע הפרסומים בעיתון, את המשמעית של פרסום ויזואלי בעיתון, כיצד זה

טענה בסעיף 60 לתצהירה,שהיתה משיבה, אז, מיד, בשלילה נהרצת, לפרסום ויזואלי בעיתון?!

158. לתובעת לא נותרה שוס גירסה עובדתית, אשר יכולה לעמוד מול גירסתם הנכונה של הנתבעים בתיק זה,
ודי גם בכך על מנת לקבוע, כי התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי בכתבה "מכירת חיסול".

ז. המיסה הרביעית של התובעת (בסיממי התובעת)

159. התובעת הגדילה לעשות, והעלתה בסיכומיה גירסה רביעית (0, לפיה היא לא הסכימה לפרסום ויזואלי
של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

ראה � "התובעת לא התירה לבלאו לפרסם את המסמכים ויזואלית" - סעיף 79 לסיכומי התובעת ,?
ראה גס טענת התובעת, בסעיף 71.3 לסיכומיה.

: 160. יש לדחות את גירסת התובעת בסיכומיה מן הטעמים הבאים

161. ראשית, הגירסה הרביעית של התובעת עומדת בניגוד מוחלט לשלוש גירסאותיה הקודמות:

161.1. התובעת טענה, בזמן אמת, ובחקירתה במשטרה ובשב"כ, כי היא הסכימה לפרסום הויזואלי
של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

161.2. התובעת המשיכה וטענה, בהליך הפלילי בשנת 2011 ובכתבה ב"ידיעות אחרונות" משנת 2011,
כי היא הסכימה לפרסום הויזואלי, וכי היא לא ביקשה שלא לפרסם את המסמכים ויזואלית

("לא ביקשתי מאורי לא לפרסם את המסמכים כמו שהם").

161.3. התובעת המשיכה וטענה, בכתב התביעה ובתצהירה, כי אילו הנתבעים היו פונים אליה, היא
היתה מתנגדת, כביכול, לפרסום ויזואלי של המסמכים.

מי שטוען שהסכים לפרסום ויזואלי של המסמכים, ואף מי שטוען, שלא ביקש שלא לפרסם את
המסמכים כמו שהם, וגם מי שטוען, שאילו היו הנתבעים פונים אליו, הוא היה מתנגד לפרסום ויזואלי,

אינו רשאי לטעון, באופן כוזב ובדיעבד, שהוא לא התיר, כביכול, פרסום ויזואלי של המסמכים.

162. שנית. הגירסה הרביעית של התובעת לא הועלתה בכתב התביעה, ואף לא בתצהירה (שניהם כללו את
הגירסה השלישית), ודי בכך כדי למנוע מן התובעת, מלכתחילה, את האפשרות להעלותה בסיכומיה.

ונתמה = אם התובעת לא התירה, כביכול, פרסום ויזואלי, מדוע לא טענה זאת בפשטות בכתב התביעה או
! מדוע לא כתבה: "לא התרתי לבלאו לבצע פרסום ויזואלי", אלא נזקקה לטיעון שונה בתצהירה?

לחלוטין, לפיו, אילו היו פונים אליה, היא היתה מתנגדת לכך. לתובעת אין תשובה לכך בסיכומיה.

163. שלישית. הגירסה הרביעית כוזבת לחלוטין, גם לאור דברי התובעת עצמה בחקירתה הנגדית בתיק דנן:

"ת: אני מבקשת לחדד, הכוונה שלי היתה לפרסום תוכן המסמכים ולא לפרסום המסמכים עצמם.
הידוד שהושמט באותה עת.

ש: אה, ז"א את עשית הבחנה, ז"א את אמרת לו, אני רוצה להבין, את אמר למר בלאו, תשמע,
תפרסם את כל התוכן, אל תפרסם את המסמך?

ת: לא נאמרה אמירה כזאת, סמכתי על שיקול דעתו בעניו הזה."
(עמי 47 ש' 8-12 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

מי שלדבריו לא אימר לעיתונאי שלא לפרסם ויזואלית, ומי שלדבריו סמן על שיקול דעתו של העיתונאי
בענין הפרסום הויזואלי (!!), אינו רשאי לטעון בסיכומיו, שלא התיר לעיתונאי פרסום ויזואלי.
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הגירסה הרביעית, המועלית בסיכומי התובעת, לפיה, התובעת לא התירה, כביכול, פרסום ויזואלי, הינה,
אפוא, גירסה בדויה, התלושה מחומר הראיות בתיק זה, שאיש לא טען לה בתיק דנן, אפילו לא התובעת.

אדרבא. התובעת עצמה, בחקירתה הנגדית, סתרה מכל וכל גירסה רביעית זו, כאילו היא "לא התירה",
כביכול, פרסום ויזואלי, עת טענה, כי היא סמכה על שיקול דעתו של בלאו בעניו הפרסום הויזואלי.

164. רביעית, הגירסה הרביעית, שבסיכומי התובעת, כוזבת, מופרכת ונעדרת אמינות כלשהי.

בסיכומי התובעת אין שום גירסה עובדתית, שתסביר, מדוע התובעת, לשיטתה, לא באה בשום טענה,
בזמן אמת, אל בלאו, ביחס לפרסום הויזואלי, ויותר מכך, התקשרה אליו, מיוזמתה, כדי לברך אותו על

הכתבה "מכירת חיסול", אם אכן, לטענתה, היא "לא התירה", כביכול, לבלאו את הפרסום הויזואלי.

בסיכומי התובעת אין שום גירסה עובדתית, שתסביר, מה הנימוק, שהתובעת, לשיטתה, "לא התירה",
כביכול, פרסום ויזואלי של המסמכים, במועד שבו פורסמה הכתבה "מכירת חיסול".

התובעת זנחה בסיכומיה את הנימוק, שבסעיף 60 לתצהירה, לפיו היא היתה מתנגדת, כביכול, לפרסום
ויזואלי, "שהרי מסמכים מסווגים אלה נשאו ונאריך ספציפי, ונקשת על פניהם לאלוף פיקוד המרכז
שבלשכתו שירתי" (סעיף 60 לתצהירה), לאחר שהוכח במשפט, שהתובעת הסכימה לפרסום התכנים
המילוליים של המסמכים, שכללו גם תאריכים וגס קשר לפיקוד המרכז, ואף ידעה מראש שיתבצע

פרסום ויזואלי. נימוק חליפי, מדוע התובעת היתה מתנגדת לפרסום ויזואלי, איו בסיכומי התובעת.

פגמים בסיסיים אלו המצויים בסיכומי התובעת, של העדר גירסה עובדתית, בנקודות כה מהותיות,
היורדות לשורש גירסתה, מוכיחים אף הם, כי הגירסה (הרביעית) פשוט כוזבת לחלוטין.

לא ניתן לרפא פגמים בסיסיים אלו באמצעות העלאת גירסה (חמישית!), דמיונית, בסיכומי התשובה של
התובעת.

ח. סיפומ אלבע גירסאות התו1עת בסוגיית הסכמתה לפיטום הויזואלי של המסמכים

165. לכוחות בית המשפט הנכבד מובאת להלן טבלת ארבע גירסאות התובעת, ביחד עם הראיות העיקריות
לגירסאותיה המתחלפות:

ארבע גרסאות התובעת ביחס לשאלה; מה היתה עמדתה, במועד פרסום הכתבה "מכירת חיסול",
ביחס לפרסום הויזואלי של המסמכים

גירסה 1 התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי, וחשבה, שבפרסום הויזואלי אין סיכון לחשיפתה.

: בחקירה בשב"כ (נספח 34 לתצהיר בלאו)
"מה היתה התגובה שלך לכתבות שבשעתו אורי פרסם /

ע-התגובה שלי ל
ס - נראה לך שהוא פרסם בסדר ? הוא שם מסמך אבל הוא נותן פרשנות לזה גם. זה

שהתכוונת שיצא?
ע-כנ.

בצורה שזה יצא? ס-
ע - אה (בחיוב)"

בחקירה במשטרה (נספח 42 לתצהיר בלאו):
"ת. זאת הכתבה שראיתי לנגד עיני כשהעברתי לאורי את החומרים. כי היא דולה מתוך

עשרות המסמכים שהעברתי לאורי את החשובים מכולם...."

התובעת הודתה בהליך הפלילי בסעיף 3 (ב) לכתב האישום המתוקן:
"את ההעתקה לדיסקים הנאשמת עשתה ממניעים אידאולוגים וגם לשם פרסום המסמכים

בציבור".
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התובעת טענה בחקירתה הנגדית בתיק זה:
"ש: בתקופה הזאת עברה שנה מאז השחרור שלך, יותר אפילו, ואז את מקבלת החלטה,

ההחלטה שאת מקבלת זה הזמן להוציא את החומר שאגרת אצלך ושמרת אצלך, נכון?
ת: נכון.

ש: את זה עשית משום שחשבת שעבר מספיק זמו שלא יובלו לאתר אותד כמדליפת
החומר ז

ת: כך חשבתי באותה עת, בו".
ש; בן, בך חשבת באותה עת. את גם עשית את זה בי חשבת, לפי שיטתך, שזאת היתה
לשבה ביזיונית מבחינת אבטחת מידע וזה היה עוד שיקול שלך למה, אל"ף, עבור הזמן,
בי"ת, שהיתה שם בעיית אבטחה רצינית של החומרים שהסיכוי לאתר אותך הוא ירד ואת

בעצם יבולה כבר להוציא את החומר לציבור כפי שהעדת קודטז
ת; אבו בך חשבתי באותה עת",

גירסה 2 התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי, אך לא ידעה, האם בפרסום הויזואלי יש סיכון לחשיפתה.

בהליך הפלילי של התובעת (ישיבת 4.6.11) �
"ש. בכתבה המלאה שלו ראית שהיא כוללת שני מסמכים סרוקים. האט זיהית אותם

כמסמכים שמסרת.
כ0 ת.

ש. האם זה עורר אצלך חשש שמא המסמכים יובילו אלייך.
ת. לא חשבתי על זה באותו זמו. הנסיון שלי כמקור היה די דל באותה תקופה, לא ראיתי את

הסיכון שנגרם לי בעת הפרסום"

: ראה גם בכתבה בידיעות אחרונות משנת 2011 (מוצג 2.18 לתיק המוצגים של הנתבעים)
"לא ביקשתי מאורי לא לפרסם את המסמכים במו שהם. איו לי ניסיון ולא ידעתי. כשיצא

הסיפור הרגשתי סיפוק..."

י+ר- ג התובעת לא התנגדה לפרסום ויזואלי, אך אילו הנתבעים היו פונים אליה, ערב פרסום הכתבה, ̂ג
י היא היתה מתנגדת לכך, כיון שידעה היטב, שבפרסום הויזואלי יש סיכון לחשיפתה.

, ערב פרסום הכתבות, ושואל אותי "60. אני טוענת, חד וחלק, כי אילו היה בלאו פונה אליי
(בהינתן האזהרה החמורה שהשמעתי באוזניו בפגישתנו הראשונה, בכל הנוגע לאי גילוי

זהותי ולרצוני שלא להיחשף כמקור), האם אהיה מובנה כי "הארץ" יחשוף מסמכים צבאיים
מסווגים שיצאו מתוך לשכת אלוף פיקוד המרכז בעת ששירתי שם, או עסקו בעניין מסווגים

בפיקוד המרכז בעת שירותי הצבאי, הייתי עונה מייד בשלילה נחרצת, שהרי מסמכים
, ונקשרו על פניהם לאלוף פיקוד המרכז שבלשכתו מסווגים אלה נשאו תאריך ספציפי

שירתי".

גירסה 4 התובעת לא הסכימה לפרסום ויזואלי.

"התובעת לא התירה לבלאו לפרסם את המסמכים ויזואלית" (סעיף 79 לסיכומיה).

166. בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי התובעת הסכימה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה
"מכירת חיסולי' ולדחות בענין זה את גירסתה מכל וכל.
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ט. התייחסות לטענות שונות בנוגע להסכמת התובעת לפיסום ויזואלי

ט,1. מבוא - ההסבמה הנלחבת של התובעת לפרסום מסמאים בעיתוו

167. במשפט הוכח, כי התובעת נתנה לבלאו הסכמה נרחבת לפרסום של המסמכים בעיתון, שכללה, הן
הסכמה כללית, הן הסכמה פרטנית ביחס למסמכים שפורסמו ויזואלית בכתבה "מכירת חיסול'/ והן

הסכמה לפרסום של מסמכים נוספים.

168. התובעת נתנה לבלאו הסכמה כללית לפרסום בעיתון של אלפי המסמכים אשר בדיסק און קי.

ראה-. טענת התובעת בחקירתה בשב"כ: "לא ביקשתי ממנו כלום, נתתי לו את שיקול הדעת תמלא"
(נספח 18 לתצהיר בלאו).

טענת פרקליטה של התובעת, עו"ד פלדמן, בהליך הפלילי ?. "תיא ענתה שהיא הבינה שהעיתונאי
,,,,,(מוצג 1.7 לתיק המוצגים, עמ' 290, הציטוט הינו מעמוד 115 שי 2-3 יבחר מה אפשר לפרסם

לפרוטוקול הישיבה מיום 1.9.11 בהליך הפלילי של התובעת).

169. בנוסף לכך. התובעת נתנה לבלאו גם הסכמה פרטנית לפרסום המסמכים נשוא הכתבה "מכירת חיסול",
כפ שעולה מגירסתה בזמן אמת, בחקירתה במשטרה, בשב"כ, בהליך הפלילי ובכתבה משנת 2011.

ראה, בנוסף לכך, גם עדותו של בלאו בענין זה:

"ש* אז היא כן המקור למסמכים י
ת. היא המקור למסמכים שדוחף לפרסום הכתבה, יושב איתי על המסמכים, מסביר ל< מה
המשמעות שלהם. אז היא מקור מאוד מאוד פעיל שרואה את עצמו כמשתף פעולה פעיל

בפרסום הכתבה".
(עמ' 494 ש' 24-27 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

170. בנוסף לכד. התובעת נתנה לבלאו גם הסכמה לביצוע של פרסומים נוספים בעיתון הארץ, מעבר
לפרסומים שהוא ביצע בפועל, מתוך המסמכים שהיא מסרה לו בדיסק און קי.

ראה דברי התובעת בשב"כ:

י/ס -יש עוד דברים שהוא יכול לפרסם או שכל מה שהיה לו פורסם.
ע- אני מניחה שאם היה לו הוא היה מפרסם, זה בכל זאת מסמכים כבר מלפני כמה שנים, הם מאבדים

את הרלוונטיות שלהט. כך שאיו לו מה לעשות איתם יותר".(נספח 44 לתצהיר בלאו).

כן� י
"ע- אגב, כמו שאתה אמרת אם היו עוד דברים ראויים לפרסום הם היו מתפרסמים

ר- אוקי."
(מוצג 2.1 עמ' 14 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

: ראה גם דברי בלאו בחקירתו הנגדית

, היא "ת. דיברנו די הרבה פעמים, דיברנו על הכתבה של הסיקולים הממוקדים, דיברנו גם אחרי
התקשרה מבסוטה אחרי הכתבה, היו לה איו-ספור הזדמנויות להגיד - שמע, זה לא טוב, זה כו
טוב, אני לא רוצה, אבל היא רק היתה מבסוטה, היא רק רצתה שיתפרסמו עוד דברים" (עמ'

532 ש' 27-29 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

171. העובדות שהוכחו, אודות ההסכמה הרחבה שניתנה על ידי התובעת לאורי בלאו תומכות, איפוא,
במסקנה, כי התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".
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ט.1. התייחסות לטענת התובעת, 3י בלאו לא ביקש פרטנית הטפמה לפרסום ויזואלי

172. בסעיף 77 לסיכומיה טוענת התובעת את הדברים הבאים ?.

"בנסיגות ענייננו, אין חולק כי בלאו לא הציג לתובעת מסמכים מסווגים ולא ביקש - פרטנית - את
הסכמתה לפרסום של כל מסמך מסווג על גבי העיתוו. טענתו של בלאו תינה שהתובעת ביקשה
"לפרסם כמה שיותר", ולמעשה נתנה לו י'קארד בלאנש" לפרסום של כל מסמך שבו יחפוץ על גבי
העיתון, לפי שיקול דעתו המוחלט. זאת הוא "למד" מציטוטים של התובעת בחקירות ובבית המשפט,
כי נטלה את המסמכים "לשם פרסומם", ושוב, בלאו "למד" זאת רק בדיעבד, כי בזמן אמת לא התעניין
במידע זה, ואולם, התובעת שבה והדגישה, כי כוונתה הייתה לפרסום המידע האצור בפרסומים ולא

פרסום של המסמכים המסווגים עצמם.,.".

173. הטענה כוזבת.

174. ראשית. בלאו קיבל מן התובעת הסכמה פרטנית לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול",
בשיחותיו, בזמן אמת, עם התובעת טרם פרסום הכתבה "מכירת חיסול".

הדברים שהתובעת אמרה לאחר מכן, במשטרה ובשב"כ ובהליך הפלילי, הינם ראיות המוכיחות את מה
שבלאו כבר ידע, בזמן אמת, משיחותיו עימה, כי התובעת הסכימה לפרסום הויזואלי האמור.

175. שנית, בלאו הציג בפני התובעת את המסמכים שעתידים להתפרסם בכתבה "מכירת חיסול" וקיבל את
הסכמתה לפרסום ויזואלי שלהם בכתבה "מכירת חיסול".

ת. זה לא עובד ככה. אנחנו יושבים, אנחנו מדברים על הכתבה, היא מפרשת לי מה זה "פעמוו"
ומה זה "שני מגדלים" והיא רואה בדיוק איזה, המסמכים נמצאים כשאנחנו יושבים בבית
קפה לנדוור בתל אביב. יותר מזה אתה רוצה ז היא אומרת בפירוש - זו הכתבה שראיתי לנגד

עיני. זו הדרך היחידה להבין את זה".
(עמ' 509 שי 14-17 לישיבת 13.2.17).

יכן�

ת. צריך להתחיל מבריאת העולם. בריאת העולם, בהקשר הזה, זו הערכת הסיכונים שענת קם
עשתה כשהיא לקחה את המסמכים. היא חשבה. אני באמת לא מבין מה זו עלות-תועלת
כשסימה וקנין מדברת. זה אי. דבר שני, סימה וקנין לא היתה בשיחות ביני לבין ענת, היא לא
היתה במכונית כשענת נתנה לי את הדיסק אוו קי ואמרה - שמע, יש פה חומרים שאנחנו
רוצים, שצריך לפרסם אותם, יש פה נושאים חשובים שחשוב להביא לידיעת הציבור. היא גם
לא היתה כשישבתי איתה בבית קפה, הצגתי לה את המסמכים. לענת, באמת, עם כל הכבוד,
בוא נחזור לעובדות, היא יכולה היתה לעצור אם לא היתה רוצה היא רצתה להוציא את זה,

היתה עושה את זה עוד פעם.
(עמ' 518 ש' 29-34, עמ' 519 ש' 1-2 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

176. התובעת לא זכרה בעדותה, אם בלאו הציג בפניה את המסמכים, בפגישה בבית הקפה.

"ש: איפה עשיתם את המעבר על החומרים!
ת: אני לא זוכרת אם אורי הביא איתו את העותקים מודפסים לפגישה,

ש: שאלתי איפה זה היה?
ת: אני יכולה לסיים ן

ש: לא, את צריכה לענות לשאלה קודם.
ת: אמרתי שאני לא זוכרת אם אורי הביא איתו את המסמכים לפגישה, או שעברנו עליהם רק

טלפונית כי באותה תקופה גם לי עוד היו עותקים מהם.
ל ש: ישבתם על הכתבה

ת: נפגשנו פעם אחת, אני לא זוכרת אם היו שם עותקים מודפסים של החומרים."
(עמ' 50 ש' 20-28 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

מכל מקום, גם לשיטת התובעת, היא ידעה איזה מסמכים עומדים להתפרסם בכתבה "מכירת חיסול",
כך שאץ בכך כדי לגרוע מהסכמתה המלאה, בזמן אמת, לפרסומם הויזואלי.
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דבריה הברורים, בחקירתה במשטרה, כי היא עמדה, ביחד עם בלאו, על ה"דקויות" (!) של המסמך,
והבינה "על מה מדובר ומה הולך להתפרסם", מדברים בעד עצמם.

"אורי ואני מצאנו שזה ראוי לפרסום ועל גן היה חשוב לשנינו לעמוד על הדקויות של המסמך ולוודא
ששניינו מגינים על מה מדובר ומה הילך להתפרסם. לדוגמא: אורי ראה שבאחד המסמכים יש אישור
לבצע ירי גם כאשר יש בלמ"ז ברכב. אורי רצה לדעת מה זה בלמ"ז והסברתי לו שהכוונה ל'יבלתי
מזוהה" בנוסף אורי רצה לדעת כיצד מאשרים ירי על אדם בלתי מזוהה וגם אני חושבת שזו שאלת

מיליון הדולר" (נספח 20 לתצהיר בלאו).

177. שלישית. התובעת לא אמרה לבלאו, בזמן אמת, שיש לה "כוונה", כביכול, לאסור פרסום ויזואלי של
המסמכים בכתבה "מכירת חיסולי'. התובעת לא טענה זאת, לא בזמן אמת, לא בשב"כ, לא במשטרה ולא
בהליך הפלילי שלה. גירסת ה"כותות" הינה גירסת בדים כבושה וכוזבת, שאף נסתרה מהודאתה בחקירה

הנגדית, כי היא לא אמרה לבלאו, שלא לפרסם ויזואלית את המסמכים, וסמכה על שיקול דעתו בענין.

ט.2. התייחסות לטענת התובעת, 3< מסרה את המסמכים ל1לאו "לא לציטוט ושלא לייחוס"

178. בסעיף 71.15 לסיכומיה, טוענת התובעת, כי היא מסרה את המסמכים לבלאו "לא לציטוט ולא לייחוס".

179. איו מחלוקת, כי התובעת לא אמרה לבלאו מעולם, שהיא מוסרת לו את המסמכים "לא לציטוט ולא
לייחוס". התובעת לא טענה זאת מעולם, לא בכתב התביעה, לא בתצהירה ולא בעדותה בתיק זה.

הנתבעים מתנגדים לכל ניסיון של התובעת להעלות טענות חדשות שכאלו בסיכומיה.

180. מטעמי זהירות, נתייחס להלן לטענת התובעת.

181. ראשית, אין מחלוקת, כי לבלאו היה מותר לצטט בכתבה "מכירת חיסול" מן המסמכים שפורסמו בה
: ויזואלית

181.1. התובעת טענה בהליך הפלילי שלה, כי היא ידעה, טרם פנייתה אל בלאו, שהוא מצטט
בתחקירים מסמכים סודיים.

"לא הכרתי אותו אישית אך הוא מפרסם תחקירים כולל ציטוט מסמכים סודיים הוא כנראה
יודע את העבודה שלו ולא חשבתי שהוא מרגל... (נספח 32 לתצהיר בלאו).

181.2. התובעת עבדה במשותף עם בלאו על הכנת הכתבה "מכירת חיסול", ומסרה לו הבהרות
למסמכים, שידעה שעומדים להתפרסם, כך שהיא ידעה שבלאו עומד לצטט מתוך המסמכים.

181.3. התובעת לא באה, בזמן אמת, לבלאו בשום טענה, על ציטוט מן המסמכים, אשר בוצע בכתבה
"מכירת חיסול", ואף הביעה שמחה על פרסום הכתבה, בשיחה טלפונית לאחר פרסומה.

181.4. התובעת לא באה בשום טענה בכתב התביעה, או בתצהירה, על ציטוט מן המסמכים.

181.5. התובעת אישרה בחקירתה הנגדית, כי מותר היה לבלאו לצטט מהמסמכים בכתבה "מכירת
חיסול" �

"ש: עוד לפני שפגשת אותו, עוד לפני שפגשת אותו את הרי אמרת שאת ידעת טוב מאוד
שהוא מפרסם תחקירים כולל ציטוט מסמכים סודיים,

ת: נכונ.
/ ש: ידעת את זה גם כן

ת: נכון.
ש: לא רק זה שהוא מושא לחקירות ז

ת: אמרתי את זה. יש הבדל בין ציטוט לבין פרסום מסמך סרוק"
(עמ' 115 שי 28-32 עד עמי 116 שי 1-2 לפרוטוקול ישיבת 17.5.17).
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: 182. שנית, על פי האמור בספרו של ישגב נקךימון "חסיון עיתונאי" (ע' 117)

"•..מסירת מידע שלא לציטוט ושלא לייחוס (01ח011ץ9^30ג1 ק66^ ח0) - העיתונאי אינו ושאי להזכיר
את מקור המידע בכל דרך, אף לא במרומז. במסגרת זאת העיתונאי יכול לפרסם את המידע בצירוף

ביטויים דוגמת "נודע ש.." או "מעריכים ש...".

בלאו אכן לא הזכיר את מקור המידע (ענת קם) בכל דרך, אף לא במרומז, ואף לא בפני עורכיו ופרקליט
העיתון, בפרסומים שהוא ביצע בעיתון, ואין גם שומ טענה שכזו כלפיו מצד התובעת.

183. בנסיבות אלו, לא יכולה להיות כל טענה כלפי בלאו בעניו הציטוטים בכתבה "מכירת חיסול".

ט.3. התייחסות לטענת התובעת, כי היא לא סרקה את המסמכים לאינטרנט

184. התובעת טענה בסיכומיה, כי לא סרקה את המסמכים לאינטרנט, ומנסה ללמוד ממה שהיא לא עשתה,
על העדר כוונה, כביכול, מצידה לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבהה "מכירת חיסול".

: 185. יש לדחות את טענת התובעת

186. ראשית, מעשיה של התובעת בפועל, בזמן אמת, לרבות התבטאויותיה בחקירתה במשטרה ובשב"כ, ואף
בהליך הפלילי שלה, מוכיחים, שהיא הסכימה לפרסום הויזואלי של המסמכים, וגוברים על טענות,

בדיעבד, על מה שהיא לא עשתה.

187. שנית, גם מה שהתובעת לא עשתה מוכיח את הסכמתה לפרסום ויזואלי בכתבה "מכירת חיסול".

כך, התובעת מסרה את המסמכים עצמם לבלאו לצורך פרסום, ולא הסתפקה בתיאור בעל פה של תוכנם.
; התובעת לא באה בטענות אל בלאו בנוגע התובעת לא אמרה לבלאו, שהיא לא מסכימה לפרסום ויזואלי
לפרסום הויזואלי, במועד ביצוע הפרסומים או סמוך לאחר מכן. התובעת לא באה בטענות אל בלאו

בנוגע לפרסום הויזואלי, בחקירתה בשב"כ ו/או במשטרה, ו/או בהליך הפלילי שלה, ועוד.

ויודגש: אין מחלוקת, כי התובעת לא הוציאה מפיה שום הגה, המעיד על העדר הסכמה, כביכול, מצידה,
לפרסום ויזואלי, לא בפני אורי בלאו. לא בשב"כ, לא במשטרה, וגם לא בהליך הפלילי שלה. ה"נטל",
כביכול, שהיה מוטל על התובעת היה קל מנוצה - להוציא לחלל אוויר העולם מילים ספורות בלבד: "אני

לי", ומשלא עשתה זאת, ברור שהיא הסכימה לפרסום ויזואלי. לא מסכימה/לא הסכמתי לפרסום ויזוא

188. שלישית, התובעת "שוכחת" שהיא כבר סיפקה בהליך הפלילי שלה הסבר אחר, מדוע היא לא סרקה את
המסמכים לאינטרנט, אשר עניינו ברצונה שעיתונאי ישראלי יפרסם כתבה הכפופה לאישור הצנזורה.

ראה טענת ב"כ התובעת, עו"ד פלדמן, בהליך הפלילי:

"היא ענתה שהיא הבינה שהעיתונאי יבחר מה אפשר לפרסם

לא היה לה מניע אמיתי. מצד אחד - לא היה מניע אמיתי, מצד שני - עדייו הבקרה הפנימית שלה, ויש
לה בקרה בפנימית/ הייתה לא להפקיר את המסמכים בידי כל אדם אלא בידי עיתונאי ישראלי ולא
אמריקאי, הגיס שלה שהוא עיתונאי. היא היתה יכולה לכאורה גם לפרסם את המסמכים הסודיים
,". (מוצג 27 לתיק המוצגים, עמ' 290, הציטוט הינו מעמוד 115 ש' 2-3 וש' 14-18 , בשם בדוי באינטרנט,

לפרוטוקול הישיבה מיום 1.9.11 בהליך הפלילי של התובעת).

ההסבר שנתנה התובעת לאי סריקת המסמכים לאינטרנט איננו קשור, איפוא, לאי הסכמה, כביכול,
לפרסום ויזואלי בעיתון, אלא לעכלן אחר לחלוטין, של רצון מצידה שהכתבה תקבל אישור הצנזורה.

189. ודוק: בהליך הפלילי טענה התובעת, שהיתה בעיניה אפשרות לפרסם ויזואלית את המסמכים באינטרנט,
אלא שלטענתה, היא בחרה, שלא לעשות זאת, כדי שהמסמכים יפורסמו בכתבה, הכפופה לצנזורה.
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ואולם, בתיק זה, טוענת התובעת, שלא היתה בעיניה שום אפשרות לפרסם ויזואלית את המסמכים, לא
בעיתון ולא באינטרנט, וזאת, לטענתה, עקב חשש לחשיפת זהותה כמקור (סעיף 60 לתצהיר התובעת).

התובעת בחרה - שוב - לטעון טענות סותרות בפני ערכאות משפטיות שונות.

י, 5חינת הס3מת הוטבעו? לפרסום ויזואלי בהשוואה לנסיגות פלשת גלאט ברקוביץ

190. בסיכומיה, הפנתה התובעת להתנהגותם של עיתון הארץ והכתב ברוך קרא, ביחס לעו"ד גלאט ברקוביץ,
בנוגע לסוגיית הפרסום הויזואלי בעיתון הארץ של טיוטת הבקשה לחיקור דין בדרום אפריקה.

191. העובדות, העולות מפסק הדין שניתן בפרשת גלאט ברקוביץ (מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים),
הנוגעות לפרסום הויזואלי שבוצע בעיתון הארץ, היו באותו מקרה, בתמצית, כדלקמן ?.

191.1. עו"ד גלאט ברקוביץ מסרה לעיתונאי ברוך קרא, בין היתר, מספר עמודים מצולמים מתוך
טיוטת בקשה לחיקור דין בדרום אפריקה (מבלי לספר לו כלל שמדובר בטיוטה של הבקשה),

ללא כל מגבלה ביחס לאופן פרסומם.

191.2. ברוך קרא פרסם כתבה בענין זה בעיתון הארץ, ללא פרסום ויזואלי.

191.3. לאחר מכן, התירה עו"ד גלאט ברקוביץ לברוך קרא פרסום ויזואלי של העמודים האמורים
והוא פרסם כתבת מעקב (פולו-אפ) אחת בעיתון הארץ, הכוללת פרסום ויזואלי.

191.4. לעו"ד גלאט ברקוביץ לא היו שום טענות, בזמן אמת, כלפי ברוך קרא, על הפרסום הויזואלי
אשר בוצע בכתבת הפולו-�אפ.

191.5. גם בחקירתה במשטרה, עת הודתה עו"ד גלאט ברקוביץ, כי היא המקור להדלפה, לא היו לה
שוס טענות כלפי ברוך קרא על הפרסום הויזואלי שבוצע בכתבת הפולו-אפ.

191.6. לאחר מכן, עו"ד גלאט ברקוביץ הגישה תביעה כנגד הארץ, בה התכחשה, באופן כוזב ובדיעבד,
להסכמתה לביצוע הפרסום הויזואלי של העמודים מטיוטת הבקשה לחיקור דין בדרא"פ.

191.7. גירסתה העובדתית של עו"ד גלאט ברקוביץ נדחתה, בפסק דינו של בית המשפט המחוזי.
ערעורה לבית המשפט העליון נדחה אף הוא, ונקבע כי הנתבעים שם לא התרשלו כלל כלפיה.

192. בענייננו, קיים דמיון בין התנהגות התובעת לבין התנהגות עו"ד גלאט ברקוביץ:

192.1. התובעת - בדומה לעו"ד גלאט ברקוביץ - מתכחשת, בדיעבד ובאופן כוזב, להסכמתה לפרסום
הויזואלי, למרות התנהגותה בזמן אמת, כלפי העיתונאי.

192.2. התובעת - בדומה לעו"ד גלאט ברקוביץ -' מתכחשת, בדיעבד ובאופן כוזב, להסכמתה לפרסום
הויזואלי, למרות התנהגותה בזמן אמת בחקירתה.

192.3. התובעת - בדומה לעו"ד גלאט ברקוביץ - אינה מספקת שום הסבר הגיוני ומשכנע, מדוע היא
לא פנתה לבלאו, בזמן אמת, בשום טענה, אם אכן העיתונאי פעל, כביכול, בניגוד להסכמתה.

192.4. התובעת - בדומה לעו"ד גלאט ברקוביץ - הסתבכה בגירסאות כזב, במקום לומר את האמת
הפשוטה, לפיה היא הסכימה לפרסום ויזואלי.

193. די בהשוואה בסיסית זו כדי להבין כי הדמיון זה בין המקרים פועל, באופן ברור, לחובת התובעת.

194. להלן נוכיח, כי העובדות אשר מכוחן נפסק, כי עו"ד גלאט ברקוביץ הסכימה לפרסום ויזואלי של טיוטת
הבקשה לחיקור דין בדרום אפריקה, קיימות במקרה דנן, ואף גיתר שארג.
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העיתונאי מקבל הסבמה מו המקור לפרסום ויזואלי

195. עו"ד גלאט ברקרביץ מסרה לעיתונאי ברוך קרא טיוטת בקשה לחיקור דץ בדרום אפריקה, שהיא לא
הגבילה אותו בפרסומה. ברוך קרא ביקש, כ"משנה זהירות", מעל ומעבר לסטנדרט הזהירות הנדרש,

לקבל את הסכמתה לפרסום ויזואלי, ואכן קיבל אותה, בשיחה טלפונית בטרם הפרסום.

196. כך גם בענייננו וביתר שאת. התובעת התמונה, מראש, לבצע פרסום ויזואלי, לא הציגה שום מגבלה
לפרסום ויזואלי, ובלאו אף התקשר אליה, הפנה אותה לפרסום הויזואלי המוקטן, אמר לה שזה מה

שעומד להתפרסם בכתבה "מכירת חיסול", שאל לדעתה, והתובעת הסכימה לפרסום הויזואלי.

לתובעת אף היה יתרון על עו"ד גלאט ברקוביץ, שהרי ראתה פרסום ויזואלי מוקטן, בכתבה המקדימה,
עוד בטרם הפרסום של הכתבה "מכירת חיסול" - מה שלא אירע אצל עו"ד גלאט ברקוביץ.

המקור רואה, בזמו אמת, את הפרסום הויזואלי ומרוצה ממנו

197. עו"ד גלאט ברקוביץ קראה בעיתון את כתבת הפולו-אפ בעיתון הארץ, שכללה גם פרסום ויזואלי, מתוך
טיוטת הבקשה לחיקור דין בדרום אפריקה, ולא היתה לה שום טרוניה על כך.

בית המשפט המחוזי ציין זאת בפסק דינו:

"39. גם התנהגות התובעת בסמוך לפרסום הכתבות איננה מלמדת על תרעומת כלפי הנתבעים בנוגע
להפרת הבטהה אי סיכום כלשהם. להיפך, התובעת הודתה במשפט, כי הייתה מרוצה מו הפרסום של

הכתבה הראשונה:
כבי השופט: אבל רק כדי להבהיר את הנקודה הזאת, אט גברתי יכולה לחזור לסטייט אוף מיינד שלה
אותו בוקר כשגברתי רואה את הכתבה לראשונה עם אותו כוס קפה לפני היציאה לעבודה. גברתי בסך
הכל מרוצה. זאת אומרת הכתבה משקפת את הנושא, אין כרגע איזושהי הפרה מצד קרא שגברתי

רואה, ובסך הכל גברתי מסיימת את הקפה ויוצאת לעבודה בתחושת הקלה.
ת: נכונ (עמי 75, שי 20-13)".

{סעיף 39 לפסק דין גלאט- מחוזי - סעיף 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים).

198. כך גם בענייננו וביתר שאת. התובעת ראתה את הפרסום הויזואלי עוד בכתבה המקדימה והיתה מרוצה
מכך, ובנוסף לכך. היא גם ראתה את הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול" והיתה מרוצח גם מכך.

להבדיל מעו"ד גלאט ברקוביץ שראתה את הפרסום הויזואלי ולא הגיבה בשום טרוניה, התובעת
התקשרה, מיוזמתה, אל בלאו, לאחר פרסומה של הכתבה "מכירת חיסול", כדי להביע סיפוק מה

שפורסם - התנהגות המבטאת הסכמה לפרסום ויזואלי, הרבה מעל להתנהגות עו"ד גלאט ברקוביץ.

המקור לא בא בשום טענה, גזמו אמת, בלפי העיתונאי בעקבות הפרסום הויזואלי

199. עו"ד גלאט ברקוביץ מסרה לעיתונאי ברוך קרא מספר קטן של עמודים מצולמים מתוך טיוטת בקשה
לחיקור דין בדרום אפריקה, והיא לא ביקשה אותם ממנו בהזרה, לאחר הפרסום הויזואלי שבוצע

בכתבת הפולו-אפ, וזאת בניגוד לטענתה, כי היא לא הסכימה, כביכול, לפרסום ויזואלי.

בית המשפט המחוזי קבע, כי אילו אכן הפרו, כביכול, הנתבעים את הסיכום בעניו הפרסום הויזואלי,
מצופה היה, כי עו"ד גלאט ברקוביץ תפנה אליהם ותבקש שלא יעשו כל שימוש נוסף בחומרים.

" .... מצופה היה, שלו אכו דובר במצב של הפרה כה בוטה של המוסכם, שהתובעת תיצור קשר עם מי
מהנתבעים ותעמיד אותם על חומרת התנהלותם, תוך בקשה שיפסיקו לעשות כל שימוש נוסף בחומרים

הללו" (סעיף 39 לפסק דין גלאט- מחוזי - מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים).

200. הדברים יפים בענייננו וביתר שאת, שהרי התובעת מסרה לעיתונאי בלאו אלפי מסמכים (הרבה יותר
ממה שמסרה עו"ד ברקוביץ לקרא), והיא לא ביקשה אף אחד מהם בחזרה, לאחר הפרסום הויזואלי.

201. על כך יש להוסיף כי עו"ד גלאט ברקוביץ באה בטענות, בדיעבד ולאחר זמן רב, שנסובו על פרסום ויזואלי
בכתבת פולו-אפ אחת, בעיתון "הארץ", ולא היה לה הסבר מדוע לא באה בטענות, בזמן אמת.
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גם התובעת בענייננו באה בטענות, בדיעבד ולאחר זמן רב, ואף לאחר שהיא כבר ראתה ארבעה (!)
פרסומים ויזואליים, בשלוש כתבות שהתפרסמו בעיתון בעיתון "הארץ" (בכתבה המקדימה, בכתבה

"מכירת חיסול" ובכתבה בעניו גלעד שליט), וגם לה אין הסבר מדוע לא באה בטענות, בזמן אמת.

התובעת, לשיטתה, אף יכולה היתה למנוע את הפרסום הויזואלי שבכתבה בעניו גלעד שליט, שפורסמה
במרץ 2009 - מספר חודשים (!) לאחר הכתבה "מכירת חיסול" - שהרי, לטענתה, לא הסכימה, כביכול,

לפרסום ויזואלי, אך לא עשתה זאת. גם התנהגותה זו, מוכיחה את הסכמתה לפרסום הויזואלי.

202. זאת ועוד. עו''ד ברקוביץ היתה פרקליטה ששירתה בפרקליטות, אשר האפשרות שלה לפנות, מיוזמתה,
לעיתונאי ברוך קרא, מבלי לעורר חשד, היה קטנה יחסית מזו של התובעת, עיתונאית, כתבת באתר

וואלה!, שממילא עמדה בקשר עם גורמים שונים בעיתון הארץ, ושעמדה בקשר טלפוני שוטף עם בלאו.

התובעת אכן עמדה בפועל בקשר עם בלאו, ולא הביעה בשיחות עמו שום הסתייגות מהפרסום הויזואלי.

אדרבא. כפי שהעיד בלאו, היא רק רצתה שיתפרסמו עוד דברים בעיתון �

"ת. דיברנו די הרבו? פעמים, דיברנו על הכתבה של הסיקולים הממוקדים, דיברנו גט אחרי, היא
התקשרה מבסוטה אחרי הכתבה, היו לה איו-ספור הזדמנויות להגיד - שמע, זה לא טוב, זה כו

טוב, אני לא רוצה, אבל הלא רק היתה מבסוטה, היא רק רצתה שיתפרסמו עוד דברים",
(עמ' 532 ש' 27-29 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

למקור איו טענה גחקירה המשטרתית 3לפי העיתונאי 3נוגע לפרסום הויזואלי

203. בחקירתה במשטרה, עת הודתה כי היא המקור להדלפה, עו"ד גלאט ברקוביץ לא באה בשום טענות אל
העיתונאי ברוך קרא, למרות שלטענתה, היא לא הסכימה, כביכול, לפרסום ויזואלי.

בית המשפט המחוזי קבע, כי :

? איזכורם .... איו זה סביר שבהודאתה לא יימצא ולו זכר לאותם "איסורים" שהטילה כביכול על קרא
לא אמור לפגוע בקרא, וגם אם כו, התובעת הרי אמורה כבר לכעוס עליו מאוד באותו שלב, שכן הפרת
. פעל ההבטחות הנטענות הביאה לחשיפתה. היינו מצפים שתתבטא בסגנון.- "תראו מה הוא עשה לי
בניגוד למוסכם והפיל אותי", אד התובעת מתבטאת בדיוק באופו הפוד, ואומרת לחוקרים שאין לה כל

טענה כנגד קרא." (סעיף 38 עמי 23, מוצג 2.19 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

204. הדברים יפים בענייננו וביתר שאת, שהרי בחקירותיה בשב''כ ובמשטרה, עת הודתה כי היא המקור,
התובעת לא באה בשום טענות כלפי בלאו, לא בענין הפרסום הויזואלי בכתבה המקדימה, לא בעניו

הפרסום הויזואלי בכתבה ''מכירת חיסול" ולא בענין הפרסום הויזואלי בכתבה בעניו גלעד שליט.

המקור מודה 5י הטמם לפרטם געיתוו את התוט של המסמך

205. עו"ד גלאט ברקוביץ הודתה, בהליך הפלילי שלה, כל התירה לפרסם את תוכנם של העמודים מטיוטת
בקשת חיקור הדין בדרום אפריקה, וגם עובדה זו היוותה הודאה, כי הסכימה לפרסום ויזואלי.

"במסגרת הסדר הטיעוו בתיק הפלילי הודתה התובעת, בין היתר, בסעיף 18 לכתב האישום המתוקן
בשנית, שלפיו: "את הדפים המצולמים מסרה לעיתונאי והתירה לו לפרסם את תוכנם" (נספח 8

לתצהיר קרא), כיצד ניתן היום לטעון את ההיפךל" (עמ' 25, סעיף 40 לפסק הדין).

206. בענייננו, התובעת הודתה בכתב האישום, כי ביצעה את ההעתקה לדיסקים גם "לשם פרסום המסמכים
בציבור'/ ואף הודתה בהליך הפלילי כי העבירה את המסמכים "לצורך פרסום ולא כחומר קריאה", ואף
הודתה בשב''כ, כי התכוונה שהפרסום הויזואלי והפרשנות, יצאו בכתבה בצורה שזה יצא, ואף הודתה
במשטרה, כי זו הכתבה ש"דולה" את המסמכים החשובים ומציגה אותם בפני הציבור, ואף מודה,
בסעיף 13 לסיכומיה, כי התכוונה לפרסם את תוכן המסמכים (מבלי שהביעה התנגדות לפרסום ויזואלי).

מדובר בהסכמה כפולה ומכופלת לפרסום ויזואלי של המסמכים.
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בנסית לבוא בדיעבד בטענות כנגד העיתונאי המקוי מסתבך בטענות כזב סותיות,

207. עו"ד גלאט ברקוביץ הסתבכה בגירסאות כזב, ביחס לשאלה, האם היה מותר לבלאו להעביר את
המסמכים שהיא מסרה לו לכלי תקשורת אחר. פעם טענה, כי אילו הם היו מדברים על כך, היא היתה

אוסרת על העברת המסמכים לאחר, ופעם טענה, כי היא אסרה עליו, כביכול, לעשות זאת.

בית המשפט המחוזי קבע, כי הגירסה איכה ברורה ואין בה כדי לעמוד בנטל ההוכחה:

"בגלל; גירסת התובעת בענייו זה לא בתיה- בסעיף 38.1 לתצהירה היא אומרת כי "לא דובי בינינו; לא
בשיחה זו ולא במועד אהל כלשהו, על העברת מסמך זה למישהו אחר". לעומת זאת, בחקירתה הנגדית,
התובעת טוענת כי אמרה, כביכול, לקרא, שאסור לו למסור את המסמד לאף אדם שהיא: "... ואל
תמסור אותו מידן לאף אדם שהוא. זה בוודאי אמרתי לו". (עי 24 שי 2-1). בסעיף 40 לסיכומיה טוענת
התובעת, כי היא מסרה לקרא את המסמכים "תוך התגאה מפורשת כי אין לעשות שימוש באותם
מסמכים על דרך הצגתם או מסירתם לאחר". בסעיף 112 לסיכומיה טוענת התובעת, כי:"לא דובר ביו
התובעת לקרא לא בשיחה זו ולא במועד אחר כלשהו, על העברת מסמך זה למישהו אחר, וברי כי לו
הייתה נשאלת התובעת על כך הייתה מסרבת בכל תוקף". כאמור, הגירסה אינה ברורה, ואיו בה כדי

לעמוד בנטל ההוכחה." (סעיף 52 עמ' 32-31).

208. גם התובעת הסתבכה בגרסאות כזב. תחילה טענה, שהיא הסכימה לפרסום ויזואלי וחשבה שאיו בכך
סיכון לחשיפתה. בהליך הפלילי טענה, שהיא הסכימה לפרסום ויזואלי, אך לא ידעה, אם יש בו סיכון
לחשיפתה; בסעיף 60 לתצהירה טענה, כי אילו היו הנתבעים פונים אליה, ערב הפרסום, היא היתה

משיבה, מיד, בשלילה נחרצת, וכעת, בסיכומיה, היא טוענת, שהיא לא הסכימה לפרסום ויזואלי.

המעט שניתן לומר על גרסאות התובעת, הוא שאין בהן כדי לעמוד בנטל ההוכחה, המוטל עליה, כלשון
פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתביעת עו"ד גלאט ברקוביץ, ודי בכך, כדי לדחות את גירסאותיה,

מכל וכל. האמת הפשוטה היא, שהתובעת פשוט מכזבת ביודעין בתיק זה, ללא כל עכבות.

יא. בחינת הסבמת התובעת לפרסום ויזואלי בהתאם למבחו שנקבע בפרשת גלאט בוקובי\

209. בית המשפט העליון קבע בפסק דינו בפרשת גלאט ברקוביץ, שיש צורך לבחון את התנהגות העיתונאי
בהתחשב בהתנהגות המקור, וכן בהתחשב בשאלה, כיצד התגהג המקור בזמן אמת, ומה טען המקור

בחקירות ובהליכים שלאחר מכן.

ראה� "המערערת ביקשה לבחוו את התנהלות המשיבים במנותק מהתנהלותה-שלה. אלא שמלאכתו
של בית המשפט אינה נעשית בחלל ריק. השאלה אם עיתונאי התרשל כלפי מקור תלויה

בגורמים רבים, לרבות המקור עצמו והתנהלותו של המקור".

"מכאן, שהתנהלותו של העיתונאי נגזרת מזהותו ואופיו של המקור ומטיבו של המידע. לכל
אלה יש השלכה על השאלה אם יש לייחס לעיתונאי התרשלות; ואם כן, האם יש לייחס למקור
אשם תורם כזה או אחר. לכו, איני מקבל את טענת המערערת כי יש לבחוו את הדברים במנותק
מהתנהגותה והתנהלותה, הו בזמו אמת והו בחקירות ובהליכים שלאחר מכו". (סעיף 17 לפסק

הדין גלאט ברקוביץ (עליון), מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים).

210. כך אומנם עשו הנתבעים, הן במהלך המשפט, לרבות בסיכומים אלו. בדיקת התנהגות התובעת בזמן
אמת, כלפי אורי בלאו, וגירסאותיה בשב"כ, במשטרה ובהליכים הפליליים, תוך השוואתם לגירסאותיה

בתיק דנן, מוכיחה בבירור את הסכמתה לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

211. להלן נתייחס לציטוטים שונים, שהובאו בפסק דינו בית המשפט העליון בפרשת גלאט ברקוביץ,
התומכים בכלל, לפיו, יש צורך לבחון את התנהגות העיתונאי בהתחשב בהתנהגות המקור, וכן בהתחשב

. בשאלה, כיצד התנהג המקור בזמן אמת, ומה טען המקור בחקירות ובהליכים שלאחר מכן
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212. "במועדים הרלוונטיים להביעו?, המערערת הייתה עורגת דין ותיקה ופרקליטה בבירה בעלת סמכויות
של ממונה בפרקליטות מחוז מרכז" -

בית המשפט העליון ציין את מעמדה של עו"ד גלאט ברקוביץ, אשר איפשר לה לדעת, האם קיים סימן
לחשיפתה כמקור לפרסום ויזואלי של המסמכים שהיא הדליפה לפרסום בעיתון.

עו"ד גלאט ברקוביץ ידעה זאת מתוך הטיפול שלה כפרקליטה בתיק של אריאל שרון ז"ל, ואילו התובעת
ידעה זאת מתוקף שירותה הצבאי בלשכת פיקוד מרכז, אשר איפשר לה גם נגישות למסמכים המסווגים,

וגם איפשר לה לדעת, בזמן אמת, כי למאות אנשים היתה נגישות למסמכים שהיא הדליפה מהצבא.

213. "הרגישויות הקשורות להדלפת המידע נמצאות לעיתים בידיעתו הבלעדית של המקור, והוא שצריך
להעמיד את העיתונאי על מגבלות גאלה ואחרות בפרסום המידע" �

בענייננו, הן התובעת והן עו"ד גלאט ברקוביץ הכירו היטב את המקום שממנו הם הדליפו את המסמכים
(האחת - מהלשכה ה"ביזיונית" שבה היא שירתה בצבא, והשנייה - מן התיק של אריאל שרון ז"ל שהיא

ניהלה בפרקליטות), וידעו היטב, מה היקף האנשים שנחשפו לחומרים המודלפיס.

התובעת לא העמידה את בלאו, בשום שלב, על שום מגבלה ושום רגישות בפרסום ויזואלי של המסמכים,
ולא אמרה לו, בשום שלב, שאסור לו לבצע פרסום ויזואלי. אדרבא. היא הסכימה לפרסום הויזואלי

ושמחה על כך, כפי שעולה מהתבטאויותיה והתנהגותה, הן בזמן אמת והן בהליכים לאחר מכן.

214. "לעיתים, המקור הוא שיודע להעריד טוב יותר מה תהא התגובה או חוסר התגובה של המערבת
כתוצאה מההדלפה; המקור הוא שיודע אם המידע הוא נחלתם של מספר מצומצם ביותר של אנשים או

של עשרות אנשים; לעיתים, המקור הוא שיכול להעריך טוב יותר את הסכנה להיחשפותו" -

התובעת ידעה שתוכן המסמכים שהיא נטלה הינו כחלת מאות אנשים; ביצעה הערכת מצב מושכלת, ולכן
המתינה במשך קרוב לשנה, עוד בטרם מסירת המסמכים לבלאו. התובעת ידעה להעריך טוב יותר מבלאו,
אם יש לה סיכון לחשיפתה כתוצאה מפרסום המסמכים, שהרי היא שירתה בלשכת פיקוד מרכז, והכירה

יותר טוב ממנו את היקף ההפקרות ששררה שם, ואף בחרה ליטול מסמכים שהגיעו מן החוץ.

בלאו לא צפה, ולא יכול היה לצפות, שתגובת המערכת תהא כל כך חריגה וכל כך בלתי צפויה, שתכלול
הקמת צוות מיוחד, שיחקור בנושא, עם תעודות חסיון, במשך קרוב לשנה ואף ידרוש ממנו, באופן חריג

וחסר תקדים, את כל המסמכים שברשותו, כך שגם בענין זה לא היה לו שום יתרון על פני התובעת.

215. "המקור עשוי להטעות את העיתונאי בפרט זה או אחר ובכך לגרום לחשיפתו" -

התובעת הטעתה את בלאו, לשיטתה. כאשר לא אמרה לו, בשום שלב, שהיא לא מסכימה לפרסום
ויזואלי, והציגה בפניו מצגים הפוכים בתכלית, במשך חודשים רבים.

216. "אף יש להבחין בין מקורות שונים - מהם יחסי הכוחות בין המקור לעיתונאי, האם כמו בסדרה "בית
הקלפים" בה המקור הוא פוליטיקאי רם דרג ובעל השפעה, או שהמקור הוא הצד החלש בעליל" -

התובעת לא היתה הצד החלש, במסגרת יחסי הכוחות שבינה לבין בלאו, בכל הקשור לפרסום הויזואלי
של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול". התובעת היתה עיתונאית בעצמה, ועבדה עם בלאו במשותף על
הכנת הכתבה "מכירת חיסול". בלאו היה זה שנזקק לעזרת התובעת, על מנת לקבל ממנה מידע והבהרות

לצורך פרסום הכתבה "מכירת חיסול", והתובעת אכן מסרה לו מידע והבהרות שכאלו, ובשמחה.

217. "מה המניע של המקור"-

לתובעת היה מניע ברור לפרסם ויזואלית את המסמכים שהיו ברשותה, אשר העידו, לטענתה, על כשלים
שונים בהתנהלותו של הצבא ולהגשים את חלומה האידיאולוגי לחשוף את "המכניזם של ההרג ביהודה
ושומרון", והיא רצתה בפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול", כפי שעולה גם

מהתבטאויותיה בחקירתה בשב"כ ובמשטרה.
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218. "מהט הסיכונים שהמקור נכון ליטול על עצמו" -

התובעת סברה, בזמן אמת, שאץ שוס סיכון לחשיפתה כמקור מפרסום ויזואלי של המסמכים, ונטלה על
עצמה, במודע, את הסיכונים האפשריים לחשיפתה כמבצעת עבירת הפשע (עבירה שביצעה ללא קשר

לבלאו), לרבות הסיכונים האפשריים לחשיפתה כמקור, עם פרסום הכתבה "מכירת חיסול".

219. "האם מדובר במקור מתוחכם; האם המקור מכיר את המערכת ממגה הוא מדליף ויכול לחזות את
תגובתה" -

התובעת הינה "מקור מתוחכם", כעולה מפסיקת בית המשפט המחוזי בעניינה: "...אין מדובר במעידה
אקראית וחד-פעמית, בבחינת איבוד רגעי של שיקול הדעת, המדובר בשרשרת של פעולות, שבכל שלב
ושלב שלהן יכלה הנאשמת לסגת מביצוען, לשון אחר, האופן והשיטתיות בהם פעלה מצביעים על
מעשים מתוכננים ומודעים, שבסיימם מטרה. היא הקדישו? לביצוע המעשים זמן, מחשבה, תכנון
והכנה ואף השתמשה בשירותם של אחרים על מנת להוציאם אל הפועל. בתהליך הארון והממושך של
הוצאת המעשים מל הכוח אל הפועל עמדו לפניה אין ספור אפשרויות והרבה הזדמנויות להימלך בדעתה
ולחדול ממעשיה, אך הנאשמת בחרה שלא לעשות כן. די לשוב ולתאר את מסכת המעשים כדי להעיד
על אופיים המתמשך וללמוד על נחישותה להמשיד להשיג את המטרה של הפצת המידע"* (העתק מגזר

הדין בתפ"ח (ת"א) 17959-01-10 (פורסם בנבו, 30.10.11) צורף כנספח 2 לתצהיר אורי בלאו).

הן בלאו והן התובעת לא יכלו לחזות את התגובה שהיתה בפועל לפרסום הכתבה "מכירת חיסול",
שהיתה חסרת תקדים, בכל הקשור למהלכי החקירה שננקטו בה.

220. "האט המקור מכיר את "כללי המשחק" או שזו לו פעם ראשונה שהוא משוחח עם עיתונאי" -

התובעת היתה במועד הרלוונטי עיתונאית בעצמה, עבדה באתר וואלה!, והפעילה בעצמה מקורות. ראה
גם הודאת התובעת, בסעיף 6 לסיכומיה, כי עוד בטרם מסירת המסמכים לבלאו, היה לתובעת,
כעיתונאית בוואלה, "קשר עם עיתונאים וכתבים שונים", וכן הודאתה, בסעיף 11 לסיכומיה, כי במועד
מסירת המסמכים לבלאו, היא קיימה "יחסי עבודה קבועים עם לא מעט עיתונאים מ"הארץ"".
התובעת אף מדגישה, בסעיף 71.14 לסיכומיה, כי אין המדובר בשיחות שלה כמקור אלא אדרבא, בשיחות
שלה "כעיתונאית המשוחחת עם מקורות". התובעת הכלרה, אפוא, היטב, את "כללי המשחק", בכל
הקשור לעבודה העיתונאית של עיתונאי עם מקור, לרבות הפרקטיקה העיתונאית המקובלת של פרסום

ויזואלי של מסמכים בעיתון.

221. "מה סוג המידע והציפיות או ההתניות של המקור לגבי המידע (לייחוס ולציטוט, לציטוט ושלא
לייחוס, לא לציטוט ולא לייחוס, לא לפרסום) וכיו"ב"-

התובעת לא הציגה שום מגבלה, ביחס לאף אחד מן המסמכים שהיא מסרה לבלאו, והסכימה לפרסום
המסמכים, לרבות פרסום תוכנם, הבאת ציטוטים מהם והצגתם הויזואלית.

222. "איני מקבל את טענת המערערת כי יש לבחון את הדברים במנותק מהתנהגותה והתנהלותה, הן בזמן
אמת והן בחקירות ובהליכים שלאחר מכן-".

בחינת התנהגות התובעת והתנהלותה, הן בזמן אמת, והן בחקירות (בשב"כ ובמשטרה) ובהליכים
הפליליים שלה, מגלה כי התובעת הסכימה לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

223. לסיכום: בדיקת התנהגותה של התובעת, כולל הטענות שהעלתה בהליכים המשפטיים בעניינה, על פי
ההנמקות המופיעות בפסק הדין בפרשת גלאט ברקוביץ, מביאה אף היא למסקנה, כי התובעת הסכימה

לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

י*. התובעת, על פי שיטתה, הטעתה את הנובעים בסוגיית הסכמתה לפרסום הויזואלי

224. על פי כל ארבע גרסאותיה, התובעת לא אמרה לבלאו, בשום שלב, שהיא מתנגדת, כביכול, לפרסום
ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול", ובכך הטעתה, אותר, לשיטתה. התובעת אף הציגה בפני

בלאו מצגים הפוכים, של הסכמה לפרסום ויזואלי ושמחה על כך, וגם בכך הטעתה אותו, לשיטתה.
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225. המסקנה כי התובעת, על פי שיטתה, הטעתה את בלאו, עולה מטעכותיה של התובעת עצמה בתיק זה:

226. ראשית. בסעיף 60 לתצהירה, התובעת טוענת, שהיא היתה משיבה, "מיד" (!), ב"שלילה נחרצת" {!),
לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

לאור עמדה נטענת זו היה על התובעת להעמיד את בלאו, מראש, על חוסר הסכמתה, כביכול, לפרסום
ויזואלי של המסמכים, במסגרת השיחות שהיא קיימה עימו ו/או בפגישה שהיא קיימה בבית הקפה, שבח
עברו על המסמכים שעומדים להתפרסם, ולכל הפחות בשיחה הטלפונית, שבה הוא הפנה את תשומת

ליבה לכתבה המקדימה, שכללה צילום ויזואלי מוקטן של אחד המסמכים. התובעת לא עשתה זאת.

מחדלה בולט במיוחד לאור העובדה, שבאותה עת, התובעת היתה עיתונאית בעצמה, אשר הכירה היטב
את הפרקטיקה העיתונאית המקובלת של פרסום ויזואלי של מסמכים בכתבה בעיתון.

227. שנית. בסעיף 60 לתצהירה, התובעת טוענת, שהיתה משיבה, מיד, בשלילה נחרצת, לפרסום ויזואלי,
ומנמקת זאת בכך "שהרי מסמכים מסווגים אלה נשאו תאריך ספציפי, ונקשרו על פניהם לאלוף פיקוד

המרכז שבלשכתו שירתה התובעת".

אין מחלוקת, שהתובעת לא אמרה לבלאו, בשום שלב, נימוק זה. אדרבא. התובעת הודתה, כי היא מסרה
לבלאו "הבהרות" למסמכים שעומדים להתפרסם בכתבה, כולל ביחס לתאריכים שלהם (!).

228. שלישית. בחקירתה הנגדית, טענה התובעת, שהיא לא אמרה לבלאו שאסור לו לבצע פרסום ויזואלי,
, כך שברור שהיא הטעתה, אותו, לשיטתה, כאשר לא וסמכה על שיקול דעתו בענין הפרסום הויזואלי

אמרה לו, שהיא לא מתירה, כביכול, פרסום ויזואלי (כפי הגירסה הרביעית, המופיעה בסיכומיה).

229. לתובעת יש סטנדרטים כפולים, בנוגע למידת הגילוי המחויבת במגעים שבין מקור לבין העיתונאי.

התובעת טענה בסעיף 59.2 לתצהירה, שהנתבעים לא גילו לה "כל פרט" בנוגע לתוכן הכתבה (כך!!),
וטענה, בסעיף 71.6 לסיכומיה, שהיא עצמה גילתה, כביכול, לבלאו "כל פרט" (סעיף 71.6 לסיכומיה).
המציאות הפוכה: היא ידעה על חלקה בכתבה, במלואו, כפי שהודתה בכך בחקירתה הנגדית בתיק זה

(עמ' 51 שי 28-32, עמ' 52 ש' 1-3), אך לא אמ1ה לבלאו, בשום שלב, שהיא לא מסכימה לפרסום ויזואלי.

230. ודוק-. אין מחלוקת, שלאחר פרסום הכתבה "מכירת חיסול", התובעת לא באה בטענות על הפרסום
הויזואלי, ואיפשרה לבלאו לבצע פרסום ויזואלי נוסף, במסגרת הכתבה על גלעד שליט, חודשים לאחר

מכן (התובעת הלינה גם על פרסום ויזואלי נוסף זה, בדיעבד), כך שמדובר, לשיטתה, בהטעיה נמשכת.

231. בסעיף 78 לסיכומיה, מפנה התובעת להתנהגות של ברוך קרא, לאחר שעו"ד גלאט ברקוביץ ביקשה ממנו
שלא לפרסם באופן ויזואלי את המכתב לפרקליטת המדינה. ברוך קרא לא פרסם את המכתב ויזואלית,

והוא אף נקט באמצעי זהירות נוספים, שעו"ד ברקוביץ לא ביקשה ממנו, כ"משנה זהירות".

התובעת, להבדיל, לא ביקשה שבלאו לא יפרסם באופן ויזואלי את המסמכים, ולא אמרה לבלאו, בשום
שלב, שאסור לו לפרסם אותם ויזואלית, אלא הציגה בפניו מצגים הפוכים בתכלית, לאורך חודשים
רבים, של הסכמה ואף שמחה על פרסום ויזואלי. גם השוואת התנהגותה להתנהגות עו"ד ברקוביץ פועלת

לחובתה.

ונשוב ונתמה: אימתי בדיוק; באיזה חודש ובאיזו שנה, לשיטת התובעת, היא התכוונה להשוף, סוף
סוף, בפני בלאו את "כוונותיה" העלומות, שלא להתיר, כביכול, פרסום ויזואלי ן! לתובעת אין שום

גייסה בעניו זה, ואין פלא, שהרי, על פי העולה מגירסתה, היא הטעתה את בלאו, לכל אורך הדרך,

232. לסיכום: התנהגות התובעת, על פי שיטתה, חסרת תום לב ושלא בדרך מקובלת, ויש בה משום הטעיה
ברורה, לשיטתה, של בלאו, בנוגע להסכמתה לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

בנסיבות אלו, אפילו אם נניח, שנקבל את הגירסה הרביעית, בסיכומי התובעת, כי היא "לא התירה",
כביכול, פרסום ויזואלי, הרי שמאחר שעל פי שיטת התובעת, היא הטעתה את בלאו, לכל אורך הדרך,

היא מנועה ומושתקת מלכתחילה מלבוא בטענות בענין זה כלפי הנתבעים, ויש לדחות את טענותיה.
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יג. הפרסום הויזואלי לא היה להסיבה בלעדית איו" לפתיחת החקירה

יג.1. התובעת לא הוכיחה שהפרסום הויזואלי היה "סיבה בלעדיה-איו" לפתיחת החקירה

233. התובעת טוענת בסיכומיה, כי הפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול" היה, כביכול,
ה"סיבה בלעדיה איו" לפתיחת החקירה, אולם היא לא הוכיחה טענה זו כלל במשפט �

233.1. התובעת לא הביאה לעדות את הגורמים, שהיו מעורבים בהחלטה על פתיחת החקירה.
התובעת לא העידה בתיק זה, לא את גורמי הצבא ולא את חוקרי המשטרה והשב"כ ולא שום

גורם אחר שהיה מעורב, ככל שהיה מעורב בהחלטה לפתיחת החקירה.

233.2. התובעת לא הוכיחה את מגוון השיקולים, אשר שקל כל אחד מן הגורמים שהיו מעורבים
בהחלטה על פתיחת החקירה, וגם לא הוכיחה את המשקל שניתן לכל אחד מהשיקולים.

233.3. התובעת לא הוכיחה את פרטי התהליך המלא של קבלת ההחלטה לפתיחת החקירה, וגם לא
הוכיחה את הבסיס העובדתי, שעמד בפני כל גורס, בטרם ההחלטה לפתוח בחקירה.

233.4. התובעת לא הגישה במשפט שום ראיה קבילה, להוכחת הטענה, כי הפרסום הויזואלי של
המסמכים בכתבה "מכירת חיסול" היה, כביכול, "הסיבה בלעדיה אין" לפתיחת החקירה.

234. התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה על מנת להוכיח את טענתה, ודי בכך כדי לדחות את טענת התובעת,
כאילו הפרסום הויזואלי היה "הסיבה בלעדיה אין" לפתיחת החקירה, על הסף.

יגי2* קיימת חזקה עובדתית, מ הפרסום הויזואלי לא היה "הסיבה בלעדיה איו" לפתיחת
החקירה

235. הגורמים המעורבים בהחלטה לפתוח את החקירה - הכוללים, לשיטת התובעת, את הרמטכ"ל ואת ראש
השב"כ דיסקין - הינם גורמים מוכרים וידועים, אשר היו זמינים למתן עדות בתיק זה, ביחס לשאלה,
האם הפרסום הויזואלי היה ה"סיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה. הדברים יפים בפרט נוכח העובדה

שראש השב"כ דיסקין התראיין בענין זה, באופן גלוי, במסיבת העיתונאים ובכנס בבית סוקולוב.

236. חרף זאת, התובעת בחרה שלא להעיד גורמים אותם בתיק זה, ואפילו שלא להגיש בקשה לבית המשפט
הנכבד, על מנת לזמנם לעדות ביחס לשאלה האמורה.

237. בנסיבות אלו, ועל פי ההלכה הפסוקה, קיימת חזקה שבעובדה, שאילו גורמים אלו היו מעידים בתיק זה,
עדותם בעניו זה היתה פועלת לטובתם של הנתבעים, וכנגד התובעת.

"זאיג ועוד. לעיתים, הדרך שבה מנהל בעל דין את ענייגו בבית המשפט הינה בעלת משמעות ראייתית,
באופן דומה לראיה נסיבתית, וניתן להעניק משמעות יאייתית לאי הגשת ראיה* התנהגות כגון דא,
בהעדר הסבר אמין וסביר � פועלת לחובתו של הנוקט בה, שכן היא מקימה למעשה חזקה שבעובדה,
הנעוצה בהיגיון ובניסיון חיים, לפיה דיו ההימנעות כדיו הודאה בבד שלו תיבאה אותה ראיה, היא
הייתה פועלת לחובת הנמנע ותומכת בגרסת היריב. בדרד זו ניתן למעשה משקל ראייתי לראיה שלא
הובאה. כאשר בפי בעל דין הסבר סביר ואמין לאי העדתו של עד מטעמו או לאי הגשת ראיה מצידו,
ישמיט ההסבר את הבסיס מתחת לקיומה של ההזקה שנוצרה לחובתו בשל אי הבאת הראיה (ראו ע"א
55/89.קופל (גהיגה עצמית) בע"מ ני טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד (4) 595 (1990)). באשר להתנהגות
היריב במהלד הדיון, כמו למשל, הימנעות מהבאת ראיה, עמד בית משפט זה לא אהת וכד קבע: "...כלל
נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה,
שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואיו לכד הסבר סביר, ניתו להסיק,
שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והו במשפטים
פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות
יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 אלמונית ני פלוני, פ"ד לה (1) 736, 760

".((1993) 614 (1980). מצוטט בע"א 2275/90 באמצעות בנין דור בע"מ ני רוזנברג, פ"ד מז (2) 605,

9656/0 נפתלי שוורץ ני רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ (פורסם בנבו, 27.07.2008). ע"א 5
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238. התובעת, המודעת למחדליה, מנסה לפטור את עצמה מחובתה להביא את העדים הרלוונטיים, בטענה
המועלית בסעיף 119 לסיכומיה, כי "לא היוגה במשפט זה כל אפשרות מעשית להעיד עובד שבי'כ

כלשהו, לשם קבלת התייחסותו העובדתית לסוגיות במשפט זהי/

239. יש לדחות את טענת התובעת.

240. ראשית, התובעת הפנתה לשני פרסומים בלתי קבילים (נספח 6 לתצהירה ומוצג 34 של התובעת) מהם
עולה, כי ראש השב"כ דיסקין התבטא בפומבי, במסיבת עיתונאים ובכנס בבית סוקולוב, בנוגע לשיקולים
לפתוח בחקירה, כך שברור שהתובעת ידעה, שלא היתה שום מניעה לזמן את הרמטכ"ל (שנזכר בדבריו
של ראש השב"כ) ו/או את ראש השב"כ, למתן עדות, ביחס לדברים פומביים אלו, שנאמרו במסיבת

העיתונאים ובכנס בבית סוקולוב.

יצוע, כי התובעת זימנה לעדות את הצנזורית על הדברים שאמרה בפומבי. בכנס חיפה לתקשורת צעירה,
כך שמחדלה שלא לזמן אף אדם מגורמי האכיפה על דברים פומביים של ראש השב"כ ממסיבת

העיתונאים ובכנס בבית סוקולוב, מתחדד ומתעצם שבעתיים.

התובעת יכלה, אפוא, לזמן אותם להעיד ביחס לאמור לעיל, ומשלא עשתה זאת, קיימת חזקה עובדתית,
כי הפרסום הויזואלי של המסמכים לא היה "הסיבה בלעדיה איף' לפתיחת חקירה.

241. שנית. בכל המסמכים השונים אליהם מפנה התובעת בסיכומיה, איו למצוא שום איסור על זימונם לעדות
של אנשי צבא ומשטרה ושל ראש השב"כ דיסקין ו/או הרמטכ"ל בנוגע לשיקולים לפתיחת החקירה,

ולמצער, בנוגע לדברים שאמר ראש השב"כ דיסקין בפומבי במסיבת העיתונים ובכנס בבית סוקולוב:

242. תעודת חסיוו שהוצאה ביום 1.3.10 (נספח 10 לתצהיר בלאו) -

מעיון בתעודת החסיון עולה כי הטילה חסיון על האמצעים אשר ננקטו במהלך החקירה של השב"כ, והיא
לא התייחסה לשיקולים שנשקלו בטרם פתיחתה של החקירה. תעודת החסיון לא מנעה הבאת עדים

לעדות מטעם התובעת ביחס לשאלה האם החקירה היתה נפתחת גם אלמלא הפרסום הויזואלי.

דבריו של ראש השב"כ דיסקין במסיבת העיתונאים ובכנס בבית סוקולוב, אף נאמרו לאחר שהוצאה
תעודת החסיון, ואם הוא מצא לנכון לפרסמם, חזקה היא שהם לא נכללו בתעודת חסיון.

243. ההליכים בבית המשפט העליוו בעתירה לגילוי ראיות חסויות (מוצג 2.13 למוצגי הנתבעים) -

התובעת לא טענה בעתירה לבית המשפט העליון, שהפרסום הויזואלי היה, כביכול, "הסיבה בלעדיה אין"
; ; לא אזכרה באותה עתירה את דבריו של ראש השב"כ דיסקין במסיבת העיתונאים לפתיחת החקירה

והיא גם לא ביקשה בעתירה לקבל שום מסמך, שעל יסודו הוחלט, האם לפתוח או לא לפתוח בחקירה.

מכל מקום, ההליכים בעתירה לגילוי ראיות חסויות ודאי לא מנעו את הבאת הגורמים החוקרים
למיניהם לעדות מטעם התובעת, ביחס לשאלה, האם החקירה היתה נפתחת אלמלא הפרסום הויזואלי.

244. ההתכתבות ביו ב"כ התובעת לביו משרד ראש הממשלה (מוצגים 35-37 של התובעת) -

ב"כ התובעת שלח מכתב, שבו הוא ביקש לקבל את עמדת השב"כ "באשר למשמעויות של חשיפת
מסמכים סודיים אותנטיים בריש גלי" וכן ביקש להיפגש עם גורמי שב"כ (מוצג 35 של התובעת).

במכתב התגובה נכתב, כי לא ניתן להיפגש עם גורמי שב"כ עקב החסיון בחוק השב"כ ותקנותיו וכן
, ו"באשר לבקשתך לקבל הסבר אודות הנזק ו/או הנזק הפוטנציאלי שנגרם תעודת החסיון מיום 1.1.10
כתוצאה מפרסום החומרים, הרי שהדבר מצוי אצל גורמי צה"ל, בכל שיוכלו לחשוף הדבר" (מוצג 37

למוצגי התובעת).

עינינו הרואות, במכתב ב"כ התובעת הועלתה שאלה ביחס ל"משמעויות" של חשיפת מסמכים סודיים
; לא אותנטיים בריש גלי. המדינה לא נשאלה, האם נכונה טענת התובעת, בדבר "סיבה בלעדיה אין"

אישרה מעולם טענה זו, ולא מנעה הבאת הרמטכ"ל ו/או ראש השב"כ לעדות ביחס לכך.
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245. שלישית, אפילו אם נניח, שהמדינה היתה מתנגדת לזמן לעדות את הרמטכ"ל ו/או ראש השב"כ, על
השיקולים לפתיחת חקירה, ולמצער, על דבריו הפומביים של ראש השב"כ במסיבת העיתונאים ובכנס
בבית סוקולוב (מה שלא אירע מעולם), התובעת יכלה להגיש בקשה לבית המשפט הנכבד, ויש להניח, כי

בקשתה היתה נעתרת בחיוב, למתן עדות בסוגיה ממוקדת זו. התובעת לא הגישה בקשה שכזו מעולם.

246. לסיכום: קיימת חזקה עובדתית, כי הפרסום הויזואלי לא היה "הסיבה בלעדיה איו" לפתיחת החקירה.
אפילו אם נניח, שהתובעת לא הוכיחה את טענתה, בגלל חוסר אפשרות, כביכול, להביא לעדות בתיק דנן
את הגורמים שהיו מעורבים בהחלטה על פתיחת החקירה (וזה אינו המקרה בענייננו), הרי שדי בעובדה

שהתובעת לא עמדה בנטל, המוטל עליה, כדי לדחות את טענתה.

יג.3. התייחסות לעדויות ולראיות שהובאו מטעם הטובעת בנוגע לפתיחת החקירה

הפרסומים בתקשורת

247. במקום לעשות את המוטל עליה, להביא עדים רלוונטיים וראיות קבילות, ולברר את העובדות לאשורן,
אם סברה שהן רלוונטיות, התובעת העדיפה לייצר "אווירה", על יסוד ידיעות עיתונאיות, בלתי קבילות.

248. התובעת הפנתה במשפט לשני פרסומים בתקשורת:

: "פרשת ענת קט ! ראש השב"כ האחד. פרסום בעיתון "הארץ" (נספח 6 לתצהיר התובעת), שכותרתו
יובל דיסקין; זה חלום של כל מדינת אויב לשים יד על מסמכים מהסוג הזה", הכולל ציטוטים נטענים

מדבריו של ראש השב"כ דיסקין במסיבת עיתונאים.

השני. פרסום באתר "העין השביעית" (מוצג 34 של התובעת), שכותרתו "לא הייתה פה שום סגירת
חשבון", הכולל ציטוטים נטענים מדבריו של ראש השב"כ דיסקין בכנס בבית סוקולוב.

249. על פי ההלכה הפסוקה, שני הפרסומים האמורים אינם קבילים, ולפיכך יש להתעלם מהם כליל.

ראה: "גער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי עתירה ראויה הנתמכת כתצהיר שכל כולו נסמך הוא אך על
דברים שנכתבו כעיתוו כדברים שהם אמרי אמת. כוונתי היא, במובן, לנושאים שהם בידיעת
הפרט, להבדילם מנושאים שהם מעניין הכלל וידיעתם היא נחלת הציבור. אכן, יכול עותר - או
משיב - לצרף עיתון לתצהירו, לראיה כי ביום פלוני נכתבו בעיתון פלוני דברים פלונים, כך הוא
בתביעה שעניינה לשון הרע, וכך מוכיח תובע כי הוציאו דיבתו רעה. ואולם לא שמעתי עד הנה
כי מותר הוא עותר לסמוך בבית-משפט על דברים שנכתבו בעיתוו, ולהוסיף ולטעוו כי דברי

אמת הם אך באשר פורסמו, וגם לא ידעתי על כל חזקה (פרזומפציה), כי כך הוא".

בג"ץ (י-ם) 2148/94 גלברט אמנון נ' נשיא בית המשפט העליון ויושב-ראש ועדת החקירה
לבדיקת אירוע הטבח בחברון, פ"ד מח (3) 573 (פורסם בנבו, ניתן ביום 19.5.94).

וכן: "אין מקום לצירופו של כתבות עיתונאיות כראיה. שהרי מי שכתב את הכתבה העיתונאית אינו
עד בהליך המשפטי, הוא לא מסר תצהיר ואף לא נחקר על הדברים שכתב. כאשר כאלה הם פני

הדברים, איו מקום לצירוף הראיה כמבוקש וממילא איו מקום להסתמכות כלשהי על הכתבה
והאמור בה".

בשא (חי') 9101/99 או. אמ. אי. אופטיקל מדיה אינטרנשיונאל בע"מ נ' פנחס עזרא (פורסם
בנבו, ניתן ביום 28.10.1999).

250. בענין זה נפנה גם להחלטת בית המשפט מיום 5.7.16 (עמ' 231 ש' 11-13 לפרוטוקול חקירת סימה וקנין-
: גיל, בנוגע למוצג 34 של התובעת, בה נכתב, בין היתר, כי

"למען הסר ספק, הנכתב או האמור בעיתוו ובכתבה אינו מהווה ראיה לאמור בכתבה. שיהיה ברור, זה
, עדות מפי השמועה, יש לה את המגבלות שלה והדברים ידועים וגם לא ניתו דבר ראשון. דבר שני

לשאול עדים מה הרמטכ"ל אמר לראש השב"כ בתקופה מסויימת".

: ראה גם החלטה נוספת של בית המשפט הנכבד
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"החלטה:
הכתבה כשלעצמה אינה מהווה ראיה, אך איו זה מוגע מב"כ הנתבעת לשאול אותה לגבי הדברים

שנאמרה על-ידה היא/ לא על-ידי אחרים."
(החלטת בית המשפט מיום 17.5.16, עמ' 53, שי 20-27 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם).

וכן�

"רבותי, כתבות כשלעצמן איו לתן שום ערך ראייתי. שום ערד ראייתי. אין לזה שום ערן ראייתי, אי
אפשר להסתמך על זה" (עמי 161 שי 18-19) וכף "איו לזה שום ערד ראייתי לכתבה הזאת, אי אפשר
להסתמך עליה, זת לא חוות דעת, זה לא עדות, זה אדוו דחוח הלוי כתב מה שכתב, איו לזה שום

משמעות" (עמ' 161 שי 26-27).

251. חרף דבריו הברורים של בית המשפט הנכבד, כי אין מקום להתייחס לפרסומים וחרף ההלכה הפסוקה
הקובעת כי הס אינם קבילים, ממשיכה התובעת בסיכומיה לעשות כן. אין מקום להתייחס לטענותיה.

252. אפילו אס נניח, שהפרסומים בתקשורת היו קבילים כראיה (והם אינם), אין בהם כדי להועיל לתובעת.

בשני הפרסומים (הבלתי קבילים) לא נכתב, שהפרסום הויזואלי היה, כביכול, "הסיבה בלעדיה אין"
לפתיחת חקירה. ראש השב"כ דיסקיו לא טעו זאת מעולם.

אדרבא. כפי שנוכיח, התבטאותו הנטענת היתה הפוכה, והיא, שהחקירה נפתחה בעקבות בדיקות שנעשו,
בנוסף לפרסום הכתבה "מכירת חיסול" - דברים הסותרים לחלוטין את טענת התובעת בתיק זה.

253. להלן נתייחס לאמירות שונות, אליהן מפנה התובעת בסיכומיה, מתוך דברי ראש השב"כ דיסקיו, בשני
: הפרסומים (הבלתי קבילים) - נספח 6 לתצהיר התובעת ומוצג 34 של התובעת

254. לטענת התובעת, ראש השב"כ אמר במסיבת העיתונאים, ש"זה חלוט של כל מדינת אויב לשים יד על
מסמכים מהסוג הזה".

דברים נטענים אלו אינם רלוונטיים לפרסום הויזואלי שבכתבה "מכירת חיסול", שעבר אישור צנזורה,
כך שלא היה בו שום סכנה לבטחון המדינה, ובוודאי שלא "חלום" של מדינת אויב (ה"חלום" של כל

מדינת אויב, לפי טענת ראש השב"כ, היה לשים יד על כל אלפי המסמכים שהתובעת כטלה מהצבא).

255. לטענת התובעת, ראש השב"כ אמר במסיבת העיתונאים, כי "מצופה ממני להפעיל שיקול דעת, כשאני
רואה שלא מדובר בכמה משפטים בעיתון, אלא במסמך אותנטי סודי של הצבא שמתפרסם, אנ< בודק".

לטענת התובעת, ראש השב"כ אמר בכנס בבית סוקולוב, כי "פרסום המסמכים בעיתון משול למי שגם
מכניס אצבע לעין וגם מסובב אותה" וכי "יש הבדל בין פרסומים מילוליים לבין זה שאתה רואה

צילומים של מסמכים ברמת סיווג של סודי, סודי ביותר, בעיתונים".

גם באמירות אלו אין כדי לסייע לתובעת.

ראשית, על פי הפרסום, הרמטכ"ל ביקש את פתיחת החקירה, ולכן היה על התובעת להוכיח במשפט, מה
היו השיקולים של הרמטכ"ל לפתיחת החקירה, והאם הרמטכ"ל היה מבקש לפתוח את החקירה, גם

אלמלא הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול". התובעת לא עשתה זאת מעולם.

ראה עדות הצנזורית:

"ש. זת נהוג שהרמטכ"ל באמת מנחה את שב"כ לפתוח בחקירות? זה דבר שהוא נחוץז דבר שכך
שנעשה ל

ת, אני לא בטוחה שהמילה "הנחיה" היא הנכונה. אני חושבת שראש המטה הכללי מבקש.
למעשה, אם אני לא טועה, מי שאחראי להחלטה האם לפתוח או לא לפתוח זה ראש השב"כ.

ש. אז איך הרמטכ"ל מעורב בזה, אם כך ל
ת. הרמטכ"ל ראה את הפרסום והחליט שמבחינתו הדבר הזה מרוייב איזושהי בדיקה."

(עמ' 229 ש' 1-7 לפרוטוקול ישיבת 5.7.16).
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שנית. אפילו אם נניח, שהפרסום הויזואלי היה בעיניו של ראש השב"כ דיסקין בגדר "אצבע בעץ", וסיבה
לאשר פתיחת חקירה, ראש השב"כ דיסקלן לא טען שהפרסום הויזואלי היה הסיבה היחידה והבלעדית

לפתיחת חקירה, ובוודאי שהוא לא טען, שאלמלא הפרסום הויזואלי לא היתה נפתחת חקירה.

במילים אחרות: גם אם נניח, שהפרסום הויזואלי שימש כ"טריגר" לפתיחת החקירה, היה על התובעת
ולהוכיח שמדובר היה ב"טריגר" יחיד ובלעדי לפתיחת חקירה (מה שלא הוכח) והיה עליה להוסיף
ולהוכיח, שאלמלא אותו "טריגר" ויזואלי, לא היתה נפתחת חקירה (מה שלא הוכח). התובעת לא עשתה
זאת. היא הסתפקה בטענה, שהפרסום הויזואלי היה "טריגר" לפתיחת חקירה - טענה שאין בה די כלל.

הדברים המצוטטים בשמו של ראש השב"כ דיסקין (שכמובן לא הוכח מעולם כי הם מדוייקים ומלאים)
פשוט אינם מוכיחים את טענת התובעת אודות "סיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה.

שלישית. מן הפרסום (הבלתי קביל) המופיע באתר "העין השביעית" (שהוגש כמוצג 34 של התובעת) עולה,
כי ראש חשב"כ דיסקין טען בכנס בבית סוקולוב, כי ההחלטה לאשר פתיחתה של חקירה התבססה על
בדיקות שערך השב"פ, וזאת בנוסף למה שפורסם בכתבה "מכירת חיסול", ובכך מוטט סופית את

טענתה של התובעת (שמעולם לא הוכחה), אודות "סיבה בלעדיה אין", כביכול, לפתיחת חקירה (!).

ראה:

"לדברי דיסקין, להבדיל ממקרים אחרים בהט התבקש לחקור הדלפות מסוג זה וסירב, במקרה של
בלאו נענה לבקשה "משום שהיה לנו, לאחר בדיקות שעשינו, יסוד סביר להניח, שהמסמכים שראינו

,,," (מוצג 34 של התובעת, פיסקה רביעית). הם רק קצה קצהו של הקרחון

לפיכך, אילו מוצג 34 של התובעת היה קביל (וכאמור לעיל, הוא אינו קביל), הרי שדברי ראש השב"כ
תומכים בטענת הנתבעים, כי הפרסום הויזואלי לא היה "הסיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה (!).

התובעת לא הביאה שום עדים על מנת להוכיח מה היו ה"בדיקות" שעליהן דיבר ראש השב"כ דיסקין.
ככל שהתובעת תטען, כי לא היה לה אפשרות, מטעמי חסיון, להוכיח מה היו הבדיקות, זוהי סיבה נוספת

לדחות את טענתה, אודות "הסיבה בלעדיה אין", עקב אי עמידתה בנטל, המוטל עליה, להוכחת טענתה.

עדות הסברת של הצמויית

256. התובעת הזמינה לעדות בבית המשפט את הצנזורית, אשר לא היה לה שום מעורבות בהחלטה לפתוח את
החקירה, וממילא לא יכלה לתמוך בטענה בדבר "סיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה.

ראה: "אני לא שוחחתי לא עם הרמטב"ל ולא עם ראש השב"כ טרם פתיחת החקירה. גם לא דיבר
איתי לא ראש המטה הכללי ולא ראש השב"כ על עצם פתיחת החקירה" (ע' 233 שי 16-17).

"אני לא הייתי נוכחת בשום שיחה מהסוג הזה ואיו לי שום יכולת לדעת אם זה נכוו או לא"
(עמ' 232 שי 26-27).

"אני מזכירה שהצנזור חייב לשמור על אמינותו ולכו הוא אינו חלק משום תהליד חקירתי אף
פעם" (עמי 233 שי 18-20).

"לא הייתי מעורבת, לא מכירה את פרטי החקירה. השיח היחיד בין צנזור לבין שב"כ היה
לקראת הוצאת צו איסור הפרסום" (עמ' 262 שי 25-26).

"ת. זה נורא פשוט. לא היתה לי שום ידיעה על שום פרט מפרטי החקירה. וגם אם היה, לצנזור
יש נטייה לאבד מהר את המידע כי זה עושה לו בלגאן בראש." (עמ' 270 ש' 12-13).

עדותה של חצנזורית בעניו זה לא הועילה, אפוא, לתובעת.

257. בסעיף 97 לסיכומיה טוענת התובעת, כי מעדותה של הצנזורית, בעמי 236 לפרוטוקול, עלה, כי
"הפרסומים של בלאו" הובילו לפתיחתה של חקירה בענין איתור מקור ההדלפה, והיא מוסיפה וטוענת:

."(237 "ראו במיוחד עדותה של הצנזורית על שיחה, בעניין זה בדיוק, עם ראש השב"כ (236,
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גם אס נניח, ש"הפרסומים של בלאו" הובילו לפתיחת חקירה, אץ בכך כדי להועיל לתובעת, שהרי היה
עליה להוכיח כי הפרסום הויזואלי היה הסיבה היחידה והבלעדית לפתיחת חקירה, וכן היה עליה

להוכיח, שאלמלא הפרסום הויזואלי לא היתה נפתחת חקירה. התובעת לא הוכיחה זאת מעולם.

מעיון בעמודים 236-237 לפרוטוקול עולה, כי הצנזורית העידה, כי לא שוחחו? עם ראש השב"כ לפני
הפרסום של הכתבה "מכירת חיסול'/ אלא רק "בהמשך", ולטענתה, עמדת ראש השב"כ היתה שלא

צריך לפרסם את המסמכים. אין בכך שום תמיכה בטענה אודות "סיבה בלעדיה אין", כביכול.

258. המסקנה ברורה: ראש השב"כ דיסקין לא אמר שהפרסום הויזואלי היה "סיבה בלעדיה אין" לפתיחת
חקירה, לא בפרסומים בתקשורת ולא בשום שיחה עם הצנזורית. אלו הן העובדות.

259. למעלה מן הצורך נציין, כי הצנזורית הביעה את הסברה, שהחקירה היתה נפתחת, גם אלמלא הפרסום
הויזואלי, מאחר שהדלפה היא הדלפה, וכאשר ברור מן התוכן של הכתבה, שיש הדלפה של מסמך סודי

(בכתבה נכתב במפורש שהמסמכים ברשות העיתון ופורט תוכנם), יש בכך סיבה לפתיחת חקירה.

ראה:

"אני יכולה להבין את האמוציות. רציונאלית אני לא מסכימה איתו. הכנסת יד כעין היא, אגי מכינה
] מאיפה זה מגיע אכל אני אומרת כשיא הכנות, אני לא מזהה שוט הכדל כץ, כוא ניקח את הכתכה
שבסוף לא פורסמה, נניח שהייתי מקבלת מעיתון הארץ את העותקים של פקודת המכצע של עופרת
יצוקה ואני מסתכלת על התוכו ומה שאנחנו כדקנו הוא התוכן עצמו. אז כעיני איו שום הכדל כיו התוכן

לכין הפסאדה של המסמך עצמו*" (עמ' 238 ש' 3-8).

: וכן

"דעתי האישית היא שכשאנחנו מגיעים למהות, איו הכדל כיו הדלפה להדלפה. זאת אומרת אם התוכן
, אין זה משנה אם אתה מחזיק את המסמך כיד או שמישהו הדליף לך אותו או הוא תוכן מאוד פוגעני

נתן לך אותו ואתה לא שמת אותו כעיתון. (עמ' 235 ש' 23-25).

� וכן

"אני מעריכה שגם אם הצילום לא היה בעיתון אבל הכותרת היתה "שני מגדלים" עם כל התכנים
שאושרו ע"י הצנזורה, אני מעריכה שבקשה לחקירה היתה מוגשת כאותה מידה" (ע' 236 ש< 12-15).

"יכול להיות שגם אם לא היה המסמך הוא היה מבקש חקירה כשהוא רואה את התוכן של הכתבה. אני
לא יודעת להגיד שכן ואני לא יודעת להגיד שלא" (עמ' 252 ש' 1-3).

260. לפיכך, אס יש משמעות כלשהי לעדות הסברה של הצנזורית, הרי היא שהחקירה היתה נפתחת גם
אלמלא הפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול". הדבר תומך בטענות הנתבעים.

התייחסות לטענת ה"השעלה המקוונת" שהעלתה התובעת בסיכומיה

261. בסעיף 123 לסיכומיה, טוענת התובעת, ביחס לפרסום בתקשורת (מוצג 34), את הדברים הבאים �

"התובעת תגדיל ותטען, כי גם אם ימצא כית המשפט הנכבד שלא לתת כל משקל למוצג 34 הנ"ל, הרי
שהטענות האלה יכולות להיטען מפי התובעת כהשערה מקורבת לדרך בה נהג שב"כ בקשר עם
המסמכים המסווגים שנחשפו ע"י בלאו ועיתון "הארץ", ובהינתן אי ההכחשה של סעיף 26 לכתב

התביעה ושל נספה 6 לכתב התביעה, ובהצטרף לעדותה של הצנזורית".

262. יש לדחות את טענת התובעת.

263. ראשית. התובעת לא הביאה את העדים הרלוונטיים לעדות, ולכן קיימת חזקה עובדתית, כי הפרסום
הויזואלי לא היה הסיבה בלעדיה אין לפתיחת החקירה.
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ב"השערה מקורבת" (יהא פשרו של מונח ספקולטיבי זה אשר יהא) אין כדי לסתור חזקה עובדתית זו,
ובוודאי שאין בה כדי להוכיח את טענת התובעת, אשר הנטל להוכחת טענתה במשפט מוטל עליה. אין די

בביטוי עלום זה כדי לחלץ את התובעת ממצוקתה ממחסור בראיות קונבנציונליות יותר.

264. שנית, שגי הפרסומים (מוצג 34 ונספח 6 לכתב התביעה) חינם פרסומים בלתי קבילים. על ראיות בלתי
קבילות אסור להסתמך כלל, בשום דרך, גם לא כ"השערה מקורבת".

העובדה שהנתבעים לא הכחישו בכתב ההגנה את עצם קיומו של הפרסום בעיתון הארץ (נספח 6 לכתב
התביעה), הנזכר בסעיף 26 לכתב התביעה, אין בה כדי להכשיר אותו כראיה קבילה.

התובעת ממשיכה להתעלם בסיכומיה מדבריו של בית המשפט הנכבד במהלך הדיונים בבית המשפט,
לפיהן בית המשפט הנכבד לא יסתמך על פרסומים בלתי קבילים.

265. שלישית, אפילו אם נניח, שניתן היה להסתמך על מוצג 34, כ"השערה מקורבת" (מה שאיננו מתקיים),
הרי שהמסקנה העולה ממנו הינה, כי הפרסום הויזואלי לא היה "הסיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה,
אלא החקירה נפתחה בעקבות בדיקות נוספות שהעלו שהמסמכים שנראו הם רק קצה קצהו של הקרחון.

ראה: "לדברי דיסקץ, להבדיל ממקרים אחדים בהם התבקש לחקור הדלפות מסוג זה וסירב,
במקרה של בלאו נענה לבקשה "משום שהיה לנו, לאחר בדיקות שעשינו, יסוד סביר להניח,

שהמסמכים שראינו הם רק קצה קצהו של הקרחוו,,," (מוצג 34 של התובעת, פיסקה רביעית).

יד. הפרסום הויזואלי של המסמממ בכתבה "ממרת חיסול" לא חשף את התובעת

יד.!, התובעת לא הוכיחה את טענתה במשפט

266. התובעת טענה במשפט, כי הפרסום הויזואלי "עלול" היה לחשוף אותה, כביכול.

267. יש לדחות טענה זו של התובעת.

268. ראשית, עסקינן בספקולציה בעלמא ("עלול"), שאין בה די לצורך תביעה בעילה של רשלנות, כביכול.
בספקולציה בעלמא אין כדי לעמוד בהוכחת קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי ואף אין כדי להוכיח גרימת

נזק בפועל. אין שום מקום, איפוא, להתייחס לטענות תיאורטיות מופרכות, שהופרחו לחלל האוויר.

269. שנית, התובעת לא הוכיחה את הספקולציה האמורה: שום גורם מצוות החקירה לא בא להעיד במשפט.
שום גורם מצוות החקירה לא העיד, שהפרסום הויזואלי חשף את התובעת, או עלול היה לחשוף את
התובעת. שוס גורם בצוות החקירה אפילו לא אמר זאת לתובעת. מעיון בחומר הראיות מתיק החקירה,
עולה, כי אין בדל עדות או ראיה כלשהי, שהתובעת נחשפה, כביכול, כתוצאה מן הפרסום הויזואלי.

התובעת לא עמדה, אפוא, בנטל המוטל עליה, ודי בכך על מנת לדחות את טענתה.

270. שלישית. התובעת הודתה, בסעיף 278 לסיכומיה, כי נוכח תעודות החסיון שהוצאו בפרשה, "איננו
יודעים בלל מה בדיוק נעשה מרגע הפרסומים ועד אשר בלאו זומן לתשאול בשב'יכ". הודאת בעל דין זו

של התובעת שומטת את הקרקע מתחת לטענתה, כי הפרסום הויזואלי "עלול" היה לחשוף אותה.

יד.2* הנתבעים הוכיחו, ני הפרסום הויזואלי לא חשף כלל את התובעת

271. למעלה מן הצורך, הנתבעים הוכיחו במשפט, כי הפרסום הויזואלי לא היה "עלול" לחשוף את התובעת,
ואף לא חשף את התובעת בפועל.

272. הראיה הראשונה הינה השתלשלות האירועים על ציר הזמן, ממנה עולה, שהפרסום הויזואלי בוצע
, והשב"כ הגיע אל התובעת רק במהלד דצמבר 2009. אס הפרסום בכתבה שפורסמה בנובמבר 2008
הויזואלי היה חושף את התובעת, הרי שסביר להניח, שהשב"כ היה מגיע אל התובעת, זמן רב קודם לכן.

ראה גם עדות המומחית מטעם הנתבעים, שעדותה לא נסתרה, ענת סרגוסטי:
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/ אני אומרת, תן לי להשלים את התשובה, המסמן פורסם "אני לא אמרתי שאני יודעת איך חשפי
בנובמבר 2008 ופנו לענת קם אי שם ב-2009, שנה ושלושה חודשים או שנה וארבעה חודשים אחרי
פרסום המסמן/ זאת אומרת שאם המסמך הזה היה, בגללו הגיעו למקור אז זה לא מסתדר עם לוח
הזמנים הזה, אנחנו לא יודעים מה גרם לחשיפה, אבל אנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו מסתכלים על

לוח הזמנים לא סביר שפרסום המסמד הביא לחשיפה של המקור, משום שלקח להם שנה ומשהו".
(עמ' 466 ש' 1-6 לפרוטוקול ישיבת 27.10.16).

273. הראיה השניה חינה פניית השב"כ לבלאו, בדרישה חסרת תקדים, לקבלת כל המסמכים שברשותו,
בחודש אוגוסט 2009. אם הפרסום הויזואלי היה חושף את התובעת, הרי שלא היה צורך בדרישה חסרת

תקדים שכזו אל בלאו (בפועל, גם 49 המסמכים שבלאו מסר אל השב"כ לא חשפו את התובעת).

274. הראיה השלישית חינה הודעתה הברורה והמפורשת של ב''כ המדינה, בהליך הפלילי של התובעת, לפיה,
לא ניתן היה לעלות על "מקור המסמכים'/ למרות (!) החקירות שבוצעו, וכי מסיבה זו פנו אל בלאו,

בדרישה (חסרת תקדים) לקבל את כל המסמכים שהיו ברשותו.

"במשד קרוב לשנה לא הצליחו להעלות על מקור המסמכים, למרות החקירות. בשלב מסוייט, בסביבות
חודש אוגוסט/ספטמבר 2009 פנו לעיתונאי וביקשו ממנו את המסמכים. זו היתה פעם ראשונה שפנו
אליו. חקירה מאומצת זה לא דבר שמשתקף בתיק החקירה, כיוון שעל הפעולות של השב"כ לאורך כל

הדרך נעשו בחיסיון. חשבו שיכלו להגיע בדרכים אחרות לכו לא פנו לעיתונאי מיד למקור המסמכים",

ב"כ המדינה הסבירה, את הקושי הרב באיתור מבצע המעשה הפלילי, בכך שהיתה נגישות למסמכים
נשוא הפרסומים, "ל-300 איש וזה התפרסם שנה וחצי לאחר שחרורה של המשיבה" (נספח 11 לתצהיר
: "במשך שנו? שלמה לא ידעו מה מקור המסמכים הצבאיים ומצוטטים בלאו) והוסיפה וציינה, כי
בכתבות. ואז בשלב מסויים בשלב השב"כ עשה הסכם עט העיתונאי של עיתון הארץ והיעתונאית שיתן
את כל המסמכים שיש בידו. העיתונאי נתן 49 מסמכים, חלקם על דיסק וחלקם על דיסק קשיח, ומעת

מסירת המסמכים התחילה חקירה מודיעינית שהובילה למשיבה" (נספח 11 לתצהיר בלאו)

ב"כ המדינה אף הוסיפה: "העובדה היא פשוטה, שקיבלו את המסמכים ואז הגיעו לאן שהיו צריכם
, זה לקח מספר חודשים" (נספח 12 לתצהיר בלאו). להגיע. ובימ"ש יאמין, זה לא היה פשוט גם אז

275. התובעת לא סתרה את דברי ב''כ המדינה, בשמץ של ראיה, לא בהליך הפלילי ולא בתיק זה.

276. אדרבא. פרקליטה בהליך הפלילי תמך בטיעון זה של ב"כ המדינה, וטען, כי השב"כ לא ידע מן הכתבה
"מכירת חיסול", שמדובר בתובעת, אלא חשב, בחודש אוגוסט 2009, זמן רב לאחר הפרסום הויזואלי,

.( שמדובר במישהו שעדיין משרת בצבא, בלשכת פיקוד מרכז, "ומעביר מסמכים החוצה" ('

"הרי הם לא יודעים באוגוסט 2008 [צ.ל. 2009] שמדובר בחיילת שהשתחררה. כל הסימנים מראים
שיושב מישהו בלשכת הפיקוד ומעביר מסמכים החוצה".

(מוצג 2.3 לתיק המוצגים, עמ' 228 ע' 228 ש' 11-13 הציטוט מעמי 14 לפרוטוקול ישיבת 26.1.10).

277. העובדות ברורות לחלוטין �

277.1. הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול" לא חשף את התובעת.

277.2. יותר מכך. הכתבה "מכירת חיסול" כולה (לרבות הפרסום הויזואלי), לא חשפה את התובעת.

277.3. יותר מכך. כל הכתבות אשר פרסם בלאו, בהסתמך, בץ היתר, על מסמכים שמסרה התובעת,
לא חשפו את התובעת.

277.4. יותר מכך. כל הכתבות שפרסם בלאו, בהסתמך על מסמכים אשר מסרה התובעת, בתוספת
פעולות חקירה נוספות (תחת חסיון), אשר נמשכו קרוב לשנה, לא חשפו את התובעת.

278. המסקנה ברורה: הפרסום הויזואלי לא חשף את התובעת, לא יכל לחשוף אותה, ולא היה "עלול" לחשוף
אותה. הנתבעים לא התרשלו כלל בפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול" ולא גרמו שום נזק לתובעת.
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טו. התייחסות לעדויות הסברו? מטעם התובעת, בי הפלסו5 הויזואלי "עלול" לחשוף אותה

טו.4 3ללי

279. התובעת נכחה בעצמה בדיונים שהתקיימו בבית המשפט המחוזי בהליך הפלילי, בישיבה מיום 19.1.10
ובישיבה מיום 26.1.10 (מוצג 2.3 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמי 215 ו-219), ושמעה, במו אוזניה

ממש, את הצהרות ב"כ המדינה, מהן עלה, כי הפרסומים בעיתון הארץ לא חשפו כלל את זהותה.

280. התובעת בחרה בכתב התביעה, בתצהירה ובחוות דעת המומחה מטעמה, להמוניי, בחוסר תום לב משווע,
עובדות ברורות אלו (הידועות לה עוד משנת 2010!), ובמקום זאת לנהל הליכים משפטיים מיותרים,

ביחס לספקולציה התיאורטית, כאילו הפרסום הויזואלי "עלול" היה לחשוף אותה.

281. כל בר דעת מבין, שאין שום ערך לספקולציה, כאילו הפרסום הויזואלי "עלול" היה לחשוף אותה, כאשר
בפועל, הפרסום הויזואלי לא חשף אותה. מדובר בניסיון חסר תום לב של התובעת להוליך שולל את בית

המשפט הנכבד, ולגרום לנתבעים הוצאות מיותרות בדיון בטענות סרק.

טו*2. הפרסומ של יהתתו דחוח הלוי (3ספח 7 לתצהיר התובעת)

282. הנתבעת מפנה לפרסום של יהונתן דחוח הלוי שכותרתו?. "חפרפרת" בלשכת אלוף הפיקודל"", וטוענת,
כי עולה ממנו, כי יומיים לאחר פרסומה של הכתבה "מכירת חיסול" הבין מי שעיין בכתבה, כי לכתב

אורי בלאו יש מקור "ככל הניאה" במפקדת פיקוד מרכז.

283. התובעת טוענת, בסעיף 136 לסיכומיה, ביחס לפרסום של יהונתן דחוח הלוי, כי .?

"גט אם ימצא בית המשפט הנכבד שלא ליתן בל משקל לנספח 7 לתצהירה, היי שהטענות האלה
יכולות להיטען מפי התובעת, בכל הנוגע לאופן שבו חוקר מיומן (אם במשטרה, אט בשב"ב) יכול להביט

על אותם מסמכים מסווגים שפורסמו ולהסיק מהם מסקנה מעשית באשר לזהותו של המקור".

284. הפרסום של יהונתן דחוח הלוי הינו בגדר סברה, הבעת דעה וספקולציה, פסולה ובלתי קבילה. הנתבעים
התנגדו להסתמכות על פרסום זה, הן בתצהירו של בלאו, והן בשלב ההוכחות.

בית המשפט הנכבד קבע, כי מאמרי דעה של גורמים אשר לא העידו אינם ראיה במשפט, ובכלל זה, קבע,
, שאין לו שום משמעות. כי הוא לא יתייהס לפרסום של יהונתן דחוח-הלוי

, כתבות כשלעצמן אין להן שום ערן ראייתי, שום ערד ראייתי. אין לזה שום ערך : "רבותי ראח
ראייתי, אי אפשר להסתמך על זה" (עמ' 161 ש' 18-19) וכן: "איו לזה שום ערד ראייתי לכתבה
הזאת, אי אפשר להסתמך עליה, זה לא חוות דעת, זה לא עדות, זה אדון דחוח הלוי כתב מה

שכתב, איו לזה שום משמעות" (עמ' 161 ש' 26-27).

: "אני אומר לאדוני שאני לא אסתמך על מאמרי דעה, אלא על העדים ועל מה שהעדים אומרים. וכן
: "מאמרי זעה לא, הם לא ראיה במשפט. זה זה לא', זה לא ראיה במשפט" (עמ' 470 ש' 7-8) וכן
לא ראיה במשפט אדוני, כן, יש עדים, יש מומחים, יש פרוטוקולים, יש פסקי דין" (עמ' 470 ש'

.(13-14

, לפיכך אין מקום להתייחס אליו כלל, ולא ניתן הפרסום של יהונתן דחוח הלוי הינו, אפוא, בלתי קביל
להסיק ממנו דבר וחצי דבר. די בכך על מנת לדחות את טענת התובעת, על הסף.

285. התובעת לא זימנה את יהונתן דחוח הלוי לעדות, על מנת שהוא יעמוד לחקירה נגדית, יסביר האם הוא
עדיין עומד מאחורי עדות הסברה שלו, ויעומת עם העובדות האמיתיות, אשר לא היו בידיעתו, במועד
הפרסום, לפיהן, ל-300 איש 0) היתה גישה אל המסמכים נשוא הפרסומים, וצוות החקירה לא הצליח
בפועל לאתר את זהותה של התובעת כתוצאה מן הפרסום הויזואלי של המסמכים. התובעת לא סיפקה

בסיכומיה הסבר למחדלה לזמן לעדות את יהונתן דחוח הלוי, ואי זימונו לעדות פועל לחובתה.
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286. הפרסום מעלה ספקולציה בעלמא, כי המקור נמצא "בסבירות גבוהה" במפקדת פיקוד המרכז, ובעל
גישה ללשכת מפקד פיקוד המרכז, או הרשאה למערכת המחשב של הלשכה.

אין בכך רבותא, או בסיס כלשהו לתביעה, שהרי השאלה, מיהו בדיוק היכו המקור, באיזו יחידה של
פיקוד המרכז הוא מצוי, מתוך מאות רבות של אנשים, שיכלו להדליף את המסמכים, נותרה ללא שום

תשובה, בפרסום של יהונתן דחוח הלוי.

287. בפרסום נכתב, כי "המקור היה פעיל לפחות עד לפגי חודשיים- שלושה". מדובר בסברה וספקולציה
שגויה, שהרי המסמכים נלקחו על ידי התובעת מהצבא למעלה משנה לפני הפרסום.

לפיכך, אם נניח, שאיש שב"כ היה מעיין בפרסום של יהונתן דחוח-הלוי, כפי שהתובעת טוענת בסיכומיה,
הרי ש"המסקנה המעשית" שלו, כלשון התובעת בסיכומיה, היתה ספקולציה לא נכונה.

טו.3, הפרסום של חנוך מימרי (נספח 11 לתצהיר התובעת)

288. הנתבעת צירפה, כנספח 11 לתצהירה, פרסום של חנוך מרמרי, שכותרתו: "מקורות זה לא רק מיס" שבו
מועלת הסברה (השגויה), כי הפרסום הויזואלי היה, כביכול, "חיסול ממוקד של המקור".

289. גם הפרסום של חנוך מרמרי חינו בגדר סברה, הבעת דעה וספקולציה, פסולה ובלתי קבילה. הנתבעים
התנגדו להסתמכות על פרסום זה, הן בתצהירו של בלאו, והן בשלב ההוכחות. בית המשפט הנכבד קבע,

כי מאמרי דעה של גורמים אשר לא העידו אינם ראיה במשפט.

, לפיכך אין מקום להתייחס אליו כלל, ולא ניתן להסיק הפרסום של חנוך מרמרי הינו, אפוא, בלתי קביל
ממנו דבר וחצי דבר. די בכך על מנת לדחות את טענת התובעת, על הסף.

בנוסף לכך, התובעת לא זימנה את חנוך מרמרי לעדות, על מנת שהוא יעמוד לחקירה נגדית, יסביר האם
הוא עדיין עומד מאחורי עדות הסברה שלו, ויעומת עם העובדות האמיתיות, אשר לא היו בידיעתו,
במועד הפרסום, לפיהן, ל-300 איש (!) היתה גישה אל המסמכים נשוא הפרסומים, וצוות ההקירה לא
הצליח בפועל לאתר את זהותה של התובעת כתוצאה מן הפרסום הויזואלי של המסמכים. התובעת לא

סיפקה בסיכומיה הסבר למחדלה לזמן לעדות את חנוך מרמרי, ואי זימונו לעדות פועל לחובתה.

290. למי נאמין, למרמרי, בעל טור דעה, שלא הכיר את העובדות בפרשה, או לב"כ המדינה, שייצגה את
המדינה בהליך הפלילי כנגד התובעת, ושהצהירה לפרוטוקול מה אירע בפועל בחקירה?!

291. התובעת טוענת בסעיף 85 לסיכומיה כדלקמן:

"85. עוד יצוץ, בי בסעיף 166 לתצהיר בלאו, וכחלק ממנטרה קבועה של הנתבעים, מצוין כי מרמרי
לא "ידע" בעת כתיבת מאמרו, כי התובעת לא נחשפה (כביכול) בשל פרסומם של המסמכים
המסווגים. בלאו והנתבעים, שאינם יודעים כמובן כיצד בדיוק נחשפה התובעת, מתעלמים
כמובן מכך שפרסום המסמכים הללו, השף את התובעת לסיכון מיוחד וחמור של חקירה אודות
מקור ההדלפה, אשר לבסוף הבשילה לאיתורה. פרסום אותם המסמכים היה ה"סיבה בלעדיה
אין" לנקיטת ההקירה, כאשר בלאו הוסיף לימים הפרות חמורות נוספות של חובת הזהירות

כלפי התובעת, מה שהוביל לאיתורה, מספר שבועות בודדים לאחר סיום מגעיו עם שב"כ",

1 הטיעון בסעיף 85 לסיכומי התובעת מדבר בעד עצמו. במקום להתמודד עם העובדה, שהפרסום הויזואלי
לא חשף את התובעת, הוא "בורח" לטענה אחרת, כאילו הפרסום הויזואלי היה ה"סיבה בלעדיה אין"
לפתיחת חקירה (טענה לא נכונה), וכן "בורח" לטענה אחרת, כאילו היו הפרות אחרות, כביכול, של בלאו

(עוד טענה לא נכונה), אשר הובילו, כביכול, לחשיפת התובעת (עוד טענה לא נכונה).

הנתבעים יודעים, שהתובעת לא נחשפה כתוצאה מהפרסום הויזואלי. המדינה הודתה כי חקירת
הפרסומים לא הובילה לאיתור התובעת, ופרקליט התובעת בהליך הפלילי אף תמך בדברי ב"כ המדינה.

התובעת החליפה פרקליט ובאה לבית משפט זה, תוך הסתרה מכוונת של העובדה שהיא תמכה בדברי
ב"כ המדינה. יש לדחות את טענותיה בתיק דנן, גס מטעמי השתק שיפוטי, תוך חיובה בהוצאות.
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292. להשלמת הטיעון נבקש להתייחס לטענת התובעת בסעיף 84 לסיכומיה. התובעת טוענת כי בלאו שלל את
מאמר מרמרי שמבקש להתעלם ממניעיו ומהתנהגותו של המקור, והיא טוענת, שלפי בלאו עיקר המיקוד
בהתנהגותו ומניעיו של המקור, בעוד מרמרי מתמקד בסטנדרט הזהירות וההתנהגות של העיתונאי.

התובעת מבקשת שהדין ייחתך בהתאם להשקפתו המקצועית של מרמרי.

ראייתית. טיעון זה של התובעת הינו שגוי עובדתית, משפטית ו

ראשית, יש לפסוק בתיק דנן על פי העובדות שקרו בפועל, ולא על פי סברות שגויות ולא מבוססות, של
מרמרי, שלא הכיר את חומר הראיות. העובדות בפועל הן שהפרסומים לא חשפו את התובעת, וגם לא

יכלו לחשוף אותה, שכן המסמכים היו נגישים למאות אנשים, כפי שציינה ב"כ המדינה בהליך הפלילי.

שנית, יש לפסוק בתיק דנן על פי פסיקת בית המשפט העליון, שקבע, במפורש, כי יש להתחשב במניעיו
ובהתנהגותו של המקור, בבחינת התנהגות העיתונאי כלפי המקור, ודחה את הטענה, כאילו יש מקום

לבחון את התנהגות העיתונאי במגותק מהתנהגות המקור.

בענייננו, מדובר במסמכים אשר המקור עצמו היה סבור בזמן אמת, שאין סיכון בפרסומם הויזואלי, וגם
בעיתון סברו, בשיקול דעת עצמאי שהופעל, בזמן אמת, שאין סיכון בפרסומם הויזואלי, ואכן,

הפרסומים לא חשפו בפועל את המקור, כפי שציינה ב"כ המדינה בהליך הפלילי של התובעת.

שלישית. אין מקום לחתוך דין על בסיס סברות (שגויות) של מרמרי, שכלל לא ידע את העובדות בפרשה,
אלא כתב מאמר דעה, מבלי להיחשף לחומר החקירה וההליך דנא, לא העיד בתיק, ואפילו לא זומן

להעיד, וכמובן לא עמד במבחן החקירה הנגדית.

הדברים יפים במיוחד, במצב שבו העובדות בפועל סתרו את סברותיו של מרמרי לחלוטין, והוכיחו כי
הנתבעים לא התרשלו ולא נגרם לתובעת שום נזק מן הפרסום הויזואלי שבכתבה "מכירת חיסול".

רביעית, בלאו הסביר בעדותו, כי סברותיו של מרמרי הינן אמירות כלליות, שאינן נכונות ביחס לכל
המקורות, ויש לבחון כל מקרה לגופו. בלאו הוסיף והסביר, כי אמירותיו של מרמרי אינן נכונות ביחס
לתובעת, שמרמרי לא ידע את העובדות ביחס לה, ואשר הערכת הסיכון שלה, וגם של העיתון, היתה, כי

בפרסום המסמכים אין סיכון לחשיפתה כמקור, ואכן פרסום המסמכים לא חשף את התובעת כמקור.

התובעת הסתירה בתצהירה את מה שאמרה בפועל ב"כ המדינה בהליך הפלילי, ואת ההתנהגות המלאה
בפועל שלה עצמה, ובמקום זאת, החליטה לערוך דיון תיאורטי בדברים של בעל מאמר דעה, שלא הכיר,

לא את דברי ב"כ המדינה בהליך הפלילי ולא את ההתנהגות המלאה של התובעת. הדבר כמובן מופרך.

טו.'4. חוות הדעת של מת< גילו

293. כפי שפורט לעיל, חנוך מרמרי פרסם מאמר דעה {"מקורות זה לא רק מים") הכולל עדות סברה שגויה,
כאילו הפרסום הויזואלי היה חיסול ממוקד של מקור, מבלי שהוא ידע את העובדות האמיתיות בפרשה,
לפיהן הפרסום הויזואלי לא חשף אותה, ולא יכול היה לחשוף אותה, בין היתר, לאור העובדה שמאות
אנשים נחשפו למסמכים שהודלפו, והם אף פורסמו בעיתון זמן רב לאחר שחרורה של התובעת מן הצבא.

294. התובעת החליטה "להכשיר" מאמר דעה שגוי ובלתי קביל זה, בדרך של העתקת סברותיו של מרמרי,
לחוות דעת של מתי גולן - פובליציסט בעיתון גלובס, שאף הוא לא ידע את העובדות האמיתות בפרשה.

295. במשרד ב"כ התובעת הוכן מסמך, המתיימר להיות "חוות דעת" של מומחה, הכולל העתקה מילולית,
כמעט מילה במילה, של הסברות (השגויות) אשר הובעו במאמר הדעה של מרמרי.

296. מתי גולן חתם על מסמך זה, מבלי שהוא קרא את מאמר הדעה של מרמרי "מקורות זה לא רק מים",
ומבלי שהוא טורח לברר על מה, אם בכלל, הסתמך מרמרי, כאשר כתב את סברותיו (השגויות).

| עובדה מדהימה זו הוסתרה בחוות דעתו ונחשפה רק בחקירתו הנגדית בבית המשפט:
!
ו
|

|
ו1
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• "ת. לא יודע. אני לא העתקתי ממר מרמרי אפילו מילה אחת. יכול להיות שקיבלתי ארנ זה מעורכי
, אגב, לא הייתי ער בכלל שמרמרי כתב , את הקטע הזה, והחלטתי להכניס א1תו. אני הדין שלי

זה. על
| ש, עכשיו תיזכר בסעיף 3. אתה לא היית ער ז

ת. לא.
ל ? ש. באמת

= ת. לא. עורכי הדיו סיפרו לי אבל אני לא קראתי את זה.
: ש. מר גולן, עם כל הכבוד, לא רק שלא היית ער אלא אתה מזכיר את המאמר של מרמרי שאומר

| "מקורות זה לא מימי/ אתה מזכיר את המאמר.
, גוועלד", , הם אמרו לי | ת. כי עורך הדין שלי אמר לי. אני אומר לד, לא קראתי

| (עמי 314 שי 16-25 לפרוטוקול חקירה נגדית מתי גולן מיום 12.7.16).

| וכן:
| "ש. אתה יודע מה המידע שהיה אצל מרמרי כשהוא כתב את הכתבה שלוז

[ ת. בטח, אני אצלו בבית כל היום מסתובב, מה הוא עשה, מה הוא לא עושה, איזו שאלה?
• כבי השופט: התשובה היא "לא".

ת. אני את מרמרי לא פגשתי בחיים שלי מאז שעזבתי את עיתוו הארץ."
(עמ' 318 ש' 6-9 לפרוטוקול חקירה נגדית מתי גולן מיום 12.7.16).

| 297. במשפט הוכח, כי מתי גולו הסתמך על אותה סברה (שגויה) של מרמרי, אודות חיסול ממוקד, כביכול, של
המקור, שהועתקה במשרד ב"כ התובעת לתוך חוות דעתו, בלי לבדוק ובלי לדעת בכלל, כמה אנשים

נחשפו למסמכים שהתובעת נטלה מן הצבא.

| "ש. אתה בדקת לכמה אנשים או אתה יודע, אה חקרת לכמה אנשים המסמך שפורסם בעיתון,
| אנשים נחשפו לוז

' ת. איזה אנשים?
ש. אנשים בצבא. לא הקוראים של הארץ.

| ת. אני לא מבין. המסמכים שפרסם בלאו?
| ש. כן, אתה יודע לכמה,

ת. קוראי הארץ לפחות נחשפו.
ש. קוראי הארץ לפחות נחשפו, אתה צודק, עד פו? אנחנו מסכימים. אבל האם בתיד מערכת

הביטחוו אתה יודע כמה נחשפו לזה ?
1 ת. ממש לא." (עמ' 288 ש' 18-27 לפרוטוקול ישיבה מיום 12.7.16).

| 298. בחקירתו הנגדית בבית המשפט, אף עומת מתי גולן עם העובדה, שבפועל הצוות המיוחד לא הצליח לאתר
את התובעת כתוצאה מן הפרסומים, חרף החקירות שהתקיימו, וזאת במשך תקופה ממושכת של כשנה,

והוא השיב כי לדעתו תקופה של שנה אינה הרבה זמן (עמ' 286 ש' 14-15 לפרוטוקול).

1 תשובתו זו חשפה את חוסר ההבנה וחוסר הידע של מתי גולן ביחס לעובדות האמיתות, שהרי היא
מתייחסת רק לפרמטר הזמן (תקופה של שנה), ומתעלמת מכך, שהמדינה הגיעה למסקנה, כי לא ניתן
לגלות מן הפרסומים למרות החקירות, מי המקור, גם אם הצוותים ימשיכו לחקור עוד ועוד, ולכן עברה

| לאמצעי אחר, דרסטי וחסר תקדים, של דרישה מבלאו למסור את כל המסמכים שברשותו.

דברי ב"כ המדינה בהליך הפלילי, כי "חשבו שיכלו להגיע בדרכים אחרות לכו לא פנו לעיתונאי מיד
למקור המסמכים'ץנספח 11 לתצהיר אורי בלאו) מדברים בעד עצמם.

על פי דברי ב"כ המדינה בהליך הפלילי, אפילו אחרי (!) שבלאו מסר את 49 המסמכים למדינה, לא ניתן
היה מהם לאתר את המקור. מעת "מסירת המסמכים התחילה חקירה מודיעינית שהובילה למשיבה"
(נספח 11 לתצהיר בלאו), ו"העובדה היא פשוטה, שקיבלו את המסמכים ואז הגיעו לאן שהיו צריכם

להגיע. ובימ"ש יאמיו, זה לא היה פשוט גם אז, זה לקח מספר חודשים" (נספח 12 לתצהיר בלאו).

הדברים מוכיחים, עד כמה חוות דעתו של מתי גולן, בנוגע לאפשרות חשיפתה, כביכול, של התובעת מן
הפרסום הויזואלי, היתה שגויה מיסודה, ומנותקת מן המציאות האמיתית, שאותה לא טרח לבדוק כלל.
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299. ואכן, מתי גולן נאלץ להודות בחקירתו הנגדית, שהוא לא יודע על סמך מה גילו את התובעת, ובכך
השמיט סופית את הקרקע מתחת לטענתו, כאילו הפרסום הויזואלי עלול, כביכול, לחשוף אותה.

"ש. אתה לא עשית בדיקה עצמאית איך בעצם השב"כ הגיע אליה!
ת. לא.

ש. לא שוחחת על כך עט מישהו מהפרקליטות?
ת. לא.

ש. גם לא עם גורם מהשב"כ ל
ת. לא." (עמ' 283 ש' 20-25 לפרוטוקול ישלבה מיום 12.7.16).

וכן�

"ש. אני דיברתי עכשיו על השלב של המסמכים, לפני שחקרו את בלאו, תקשיב טוב, לפגי שחקרו
את בלאו לא הצליחו להגיע למקור, נקודה, על יסוד המסמכים.

ת. נול
ש. לא "נו". אתה מאשר את זה או לא?

ת. אם אני יודע מה קורה בשב"כל אני לא יודע על סמך מה הם גילו בסופו של דבר ואתה לא יכול
לדרוש ממני להגיד לך אם היה ככה ואם היה ככה. אני לא יודע, זה צריך לשאול אותם."

(עמ' 291 ש' 1-6 לפרוטוקול חקירת מתי גולן מיום 12.7.16).

300. ההלכה הפסוקה ברורה; כשקיימת עדות מהימנה ישירה, על מה שקרה בפועל, אין מקום להתייחס
לספקולציות תיאורטיות של מומחה, מה עלול היה לקרות.

ראה: "עדות מומחה אף שהיא קבילה, לעולם נשארת עדות סברה; ובתור שכזו - לעולם היא נסוגה
מפני עדות מהימנה ישירה".

יעקב קדמי, על הראיות, חלק שני, עמ' 765, מהדורה משולבת ומעודכנת תש"ע-2009.

; "כשישנה עדות נאמנה של עדי ראייה על מה שקרה לעומת עדות תיאורטית של מומחה על מה וכן
שיכול היה לקרות, איו צריך לומר כי בדרך כלל עדיפה העדות הישירה על העדות

התיאורטית".

ע"א 541/63 רכס ו-החברה הלאומית לביטוח ולאחריות בע"מ ני הרצברג, פי'ד יח (2) 120
(פורסם בנבו, ניתן ביום 19.3.1964).

מקל וחומר, מומחה שלא ידע ולא בדק כלל את העובדות האמיתיות, אלא הועתקו לתוך חוות דעתו
סברות (שגויות) הכתובות במאמר של מרמרי, שאף הוא לא ידע ולא בדק את העובדות האמיתות.

301. בניגוד למתי גולן, שלא בדק את העובדות, הובאה בתיק זה חוות דעת מומחה מטעם הנתבעים, ענת
סרגוסטי, אשר בדקה את העובדות. סרגוסטי קבעה, בסעיפים 36-37 לחוות דעתה, כי מידע שמצוי
בידיעתם של 300 איש (!) איננו "חיסול ממוקד" של המקור, והוא גם לא "עלול" להוביל לכך, וכי
) פרסום המסמכים, כפי שנעשה בהארץ, לא היה בו כדי להצביע על המקור, שהעביר את המסמכים
| לעיתונאי, משום שיכלו להיות למסמכים האלה מאות מקורות, שיכלו להעבירם לאלפי מקורות נוספים.
חוות דעתה בעניו זה לא נסתרה כלל, ואין פלא בכך, שהרי היא מבוססת על העובדות ולא על ספקולציות.

302. די בכך על מכת לדחות את חוות דעתו של מתי גולן, בנוגע לאפשרות חשיפתה, כביכול, של התובעת מן
הפרסום הויזואלי שבוצע בכתבה "מכירת חיסול".

303. למעלה מן הצורך נתייחס לטענה, שהועלתה על ידי מתי גולן, בחוות דעתו, כיצד, לשיטתו, ניתן היה
לפרסם את הכתבה "מכירת חיסול".

; בסעיף 5 לחוות דעתו של מתי גולו הועלתה הטענה, כי

) "אני סבור מגסיוני, כי ניתן היה לספר את הסיפור שהתפרסם במוסף "הארץ" באופו שהמערכת
הצבאית לא תדע שמישהו עייו במסמכים מסווגים, ובוודאי שמישהו לא מחזיק בהם".
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304. לש לדחות את הטענה.

305. ראשית, אין מדובר בסברה של מתי גולן אלא בסברתו של מרמרי, במאמרו "מקורות זה לא רק מים",
(שלא בא להעיד) שהועתקה, במשרד ב"כ התובעת, בשינויי לשון, לחוות דעתו של מתי גולן.

הקטע המקורי, המופיע בחוות הדעת של מרמרי הוא: "אין לי ספק כי גיתן היה לספר את הסיפור
שהתפרסם במוסף "הארץ" ללא גל אזכור של המסמכים. אבל גם אם היה הצורך לאזכרם, ניתן היה

לעשות זאת באופו שהמערכת הצבאית לא תדע שמישהו עייו בהם, ובוודאי לא שמישהו מחזיק בהם"

די בכך על מנת לדחות סברה זו, על הסף.

306. שנית, לגופם של הדברים, לא היה כל ממש בסברת מרמרי, שהועתקה, לתוך חוות הדעת של מתי גולן,
וזאת לאור חשיבותו הציבורית של הפרסום העיתונאי, והעובדה שהמסמכים שפורסמו הם לב הכתבה.

המומחית מטעם הנתבעים, ענת סרגוסטי, הסבירה זאת היטב בחוות דעתה:

"כפי שציינתי לעיל, מר גולן כותב בחוות דעתו שניתן היה לספר את הסיפור כך שהמערכת הצבאית לא
תדע שמישהו עיין במסמכים מסווגים, ובוודאי לא תדע שמישהו מחזיק בהם.

אני חולקת לחלוטין על הרעה הזאת: לא ניתן היה לספר את הסיפור הזה, לפיו קצינים בכירים בצה"ל
, בלי החליטו להמשיך במדיניות החיסולים, למרות איסור בג"ץ, ולתת לו את המשקל הציבורי הראוי
להביא את הדברים גשם אומרם, ובלי להציג בפני הציבור את העובדה, שהטעגה הזאת עולה מתוך

מסמכים צבאיים, ואינה בגדר "ערות שמיעה" בלבר.
הבאת הדברים בשם אומרם היא הסיפור עצמו. סיפור שבו נמסרים פרטים מדויקים על פגישות, מי
השתתף בהם, מה נאמר בהם, הם הסיפור. הם מספרים בציטוטים ישירים כיצד קצינים בכירים
מחליטים, ביודעין, להמרות הוראה מפורשת של בג"ץ, כאילו הם אינם כפופים לחוק, ולכן יש לדברים

\ חשיבות ראשונה במעלה, מבחינת חומרת הדברים.

מדובר בחומר ש<ש בו עניין רב ביותר לציבור, וכך, למיטב הבנתי, ראו זאת ענת קם ואורי בלאו, שהיו
שניהם עיתונאים בעצמם, במועד ביצוע הפרסום, והבינו את האפקט שיהא לפרסום שכזה.

ומכיוון שהייתה חשיבות כה עצומה, בהבאת הדברים בשם אומרם, הרי שצירוף צילומי המסמכים
| עצמם לכתבות, משרת היטב את המטרה הזאת, ומעיד שבידי העיתונאי נמצאים המסמכים המוכיחים

את הטענה, והכל, מבלי שיש בהצגת המסמכים כדי לחשוף את המקור.

האלטרנטיבה התיאורטית שמציע גולו בחוות דעתו לפרסם את הסיפור, כד שהמערכת הצבאית לא תדע
שמישהו עייו במסמכים, ושמישהו מחזיק בהם, משמעותה ברורה: "לקבור" את הסיפור החשוב הזה,

כד שהוא לא יעלה על סדר היום הציבורי - ההיפד הגמור ממה שקם רצתה להשיג.

, שבצירו מסמך, לביו סיפור כל עיתונאי מתחיל יודע שיש הבדל של שמיים וארץ ביו סיפור עיתונאי
שהוא ערות שמיעה בלבד. כל זה מתעצם כאשר מדובר בסיפורים מהשדה הביטחוני, שבהם הרבה יותר

קשה לשכנע את הקורא/ת הממוצע/ת באמינותם ללא הוכחות הר� משמעיות". ןו
307. שלישית, מתי גולן טען, כי ניתן היה לפרסם את הכתבה "מכירת חיסול'/ באופן שהמערכת הצבאית לא
תדע שמישהו עיין במסמכים מסווגים, ובוודאי שמישהו לא מחזיק בהם, אך הוכח, כי הסתיר מבית

המשפט הנכבד במסגרת חוות דעתו את העובדה, שהוא עצמו נהג ההיפך הגמור מחוות דעתו בתיק זה.

הנתבעים הוכיחו, כי מתי גולן כתב את ספרו "השיחות הסודיות של הנרי קיסינג'ר" (הנזכר בחוות דעתו)
תוך הבאת מסמכים סודיים כלשונם ואף תוך הבאת ציטוטים מילוליים מתוך המסמכים, באופן

שהמערכת הצבאית ידעה שמישהו עיין במסמכים מסווגים, וגם ידעה שמישהו מחזיק בהם.

מן הפרק בספרו של מתי גולן, אשר הוגש על ידי הנתבעים, נ/7, עולה כדלקמן:
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307.1. מתי גולו שאל את עצמו באיזה אופן יש לכתוב את הספר, והוא טוען, כי הוא קיבל עצה,
לכתוב את הספר בצורה הקיצונים ביותר, הן מבחינת הצורה והן מבחינת התוכן (נ/7 - ע' 14).

/ הרי שאותו מתי גולן טוען בספרו, כי מכיוון שהחומר נמסר לידיעתו כצורתו האותנטית גיירני
, הן מבחינת מישהו מעוניין בכך שהדברים ימצאו את ביטויים באופן הביטה והברור ביותר

הצורה והן מבחינת התוכן (נ/7 ע' 14), ולטענתו, "שיקול זה הכריע את הכף" (!).

307.2. מתי גולן מציין בספרו, כי הצנזור פסל את הספר, בנימוק "שהספר מבוסס רובו במלו על
ידיעות סודיות וסודיות ביותר, ואף מביא מסמכים המסווגים כאמור בלשונם" (!).

נימוק נוסף לפסילתו של הספר היה "לאור אופיו של החומר שהוגש לצנזורה; ובין היתר,
לאור היותו של הספר גדיש בציטוטים מילוליים של מסמכים סודיים וסודיים ביותר" (!).

לאור אופן כתיבה זה של הספר, הצנזור אף דרש בפועל ממתי גולן למסור לו את עותק הטיוטה
"ובל מסמכים מהמסמכים הסודיים והסודי<ם ביותר שצוטט על ידין בספר".

307.3. מתי גולן אף מוסיף וכותב בספרו, כי הצנזור אמר לו ?. "באופן בלתי רשמ< אגי רוצה לומר לך
כי בכל שניתי בצנזיר לא נתקלתי במצבור כזה של חומר חסוי" (נ/ 7, ע' 9-10).

שיטת הכתיבה של מתי גולן בספרו היתה כזו, שניתן היה לגלות, בקלות, מקריאה פשוטה של הספר
עצמו, ללא צורך בבדיקות נוספות, הן שמישהו עיץ במסמכים המסווגים, והן שמישהו מחזיק במסמכים

המסווגים, וכל זאת בניגוד מוחלט לתוכן חוות דעתו (שממילא הועתקה ממאמרו של מרמרי).

308. על כך יש להוסיף, כי אם הצנזור היה מתיר את פרסום ספרו של מתי גולן, כפי שהוא הוגש לצנזורה, עם
כל המסמכים המסווגים המצוטטים במסגרתו, באופן כה בולט, כך היה מתפרסם הספר ברבים (!).

מתי גולן התחמק בחקירתו ממתן תשובה בעכין זה.

"ש. אבל אם היה הצנזור מאשר, הכל היה ייצא החוצה, אתה מסכים איתי 1
ת. הסיכוי שהצנזור היה מאשר היה,

ש, תענה לי לשאלה. אם הצנזור היה מאשר היית מאוד שמח והכל היה יוצא החוצה, כולל
הציטוטים המדויקים של המקור ן

ת. לא יודע. אולי הייתי שמח, אולי הייתי עצוב."
(עמ' 307 ש' 29-32, עמ' 308 שי 1 לפרוטוקול חקירת מתי גולן מיום 12.7.16).

309. כך או כך, הוכח, כי המומחה מתי גולן נהג בפועל ההפך מן הסברה של מרמרי, שהועתקה על ידי משרד
ב"כ התובעת לחוות דעתו, והסתיר זאת בגוף חוות דעתו.די בכך על מנת לדחות סברה זו מכל וכל.

310. רביעית. סברתו של מתי גולן בחוות דעתו ניתנה במנותק מהתנהגות התובעת, אשר אין מחלוקת,
שהסכימה, שיפורסם בעיתון, כי המסמכים הצבאיים אשר הוצגו ויזואלית בכתבה "מכירת חיסול",
מצויים ברשות העיתון, ולא הלינה על כך. לא היתה, אפוא, שום מניעה, לספר את הסיפור בכתבה

"מכירת חיסול", כך שהמערכת הצבאית תדע שהנתבעים עיינו במסמכים המסווגים וכי הם ברשותם.

מתי גולן לא שוחח עם התובעת לפני חוות דעתו, ולא ידע מה היא רצתה בכלל שיפורסם:

'יש. אתה פגשת את ענת קם ל שוחחת איתה לפני חוות הדעתן
ת. לצערי לא.

ש. לא שוחחת איתה ן
ת. לא,"

(עמ' 276 ש< 3-6 לפרוטוקול חקירת מתי גולן מיום 12.7.16).

וכן:



60

"ש. אז בוא תשמע ארג כולה ואגי בטוח שתבין אותה, אין ל< ספק בגלל. בסעיף 5 לחוות הדעת אתה
אומר שאפשר לספר את הסיפור כן שהמערכת לא תדע שמישהו עיין במסמכים. אז אני שואל

האם זה מה שענת קט רצתה שיפורסם בעיתון הארץ, אתה יודע?
ת. לחזור עוד פעם על זה שאיו לי מושג מה ענת קם רצתה?"

(עמ' 308 שי 15-18 לפרוטוקול חקירת מתי גולן מיום 12.7.16).

חוות דעתו של מתי גולן, גם בעניו זה, היתה מנותקת מו העובדות בתיק זה, ולא היה לה כל ערך.

311. חמישית, הכתבה "מכירת חיסול", כפי שפורסמה, לא חשפה בפועל את זהות התובעת, כפי שעלה
מהודעת ב"כ המדינה בהליך הפלילי של התובעת עוד בשנת 2010, והתובעת ידעה זאת היטב, כך שלא
היתה כל רשלנות מטעם הנתבעים. הדיון התיאורטי שהעלתה התובעת, בנוגע לשאלה, איך אפשר היה

לכתוב אחרת את הכתבה, היה מופרך ומיותר מלכתחילה.

טו,5. עדות הצזוייינ לשע^ר סימה 171ניו- גיל

312. התובעת זימנה לעדות בתיק דנן את הצנזורית לשעבר, סימה וקנין-גיל, באמתלא, שהצנזורית טענה בכנס
חיפה, כי היא הזהירה, כביכול, את עיתון הארץ, בטרם פרסום הכתבה "מכירת חיסול".

313. באמתלא זו לא היה כל ממש, מהטעמים הבאים �

313.1. עובדתית, הצנזורית, והצנזורה עצמה, לא נתנו שום אזהרה, לא לעיתון הארץ, ולא לשום גורם
בעיתון הארץ, לרבות לא למי מהנתבעים, בטרם פרסום הכתבה "מכירת חיסול".

313.2. הצנזורית עמדה על טעותה, חזרה בה מדבריה השגויים, כאילו ניתנה אזהרה לעיתון הארץ,
ובענלן זה אף פורסמה "הבהרה", בזמן אמת, באתר וואלה (נספח 8 לתצהיר ענת קם}.

313.3. הצנזורית אף הודיעה לב"כ התובעת, עו"ד בומבך, כי היא חוזרת בה מדבריה השגויים,
: ולאחר שיחתה עמו, שלחה הודעת 5רח3 אל ב"כ הנתבעים, עו"ד ט. ליבליך, בזו הלשון

"עדכוני. שוחחתי עם בומבד והבהרתי כי אמירותיו לגבי אזהרת הצנזורה את הארץ מוטעות
ומטעות. לידיעה. ביי סימה" (נספח 9 לתצהיר זילברברג).

314. הן ההבהרה שפורסמה באתר וואלה! והן ההודעה שניתנה על ידה לב"כ התובעת עו"ד בומבך, לפיהן היא
לא הזהירה את עיתון הארץ, ניתנו זמן רב לפני זימונה של הצנזורית לעדות בבית המשפט.

התובעת ידעה, אפוא, היטב - ולמצער, היתה אמורה לדעת היטב - שאין שחר לטענותיה, אך למרות זאת
בחרה לבזבז את זמנו של בית המשפט הנכבד, ואף של הנתבעים, בזימונה לעדות של הצנזורית.

315. בחקירתה הראשית, עמדה הצנזורית בתוקף על כך, כי היא בדקה את הדברים, וכי הצנזורה, והיא
עצמה, לא הזהירו מעולם את עיתון הארץ ו/או כל גורם בעיתון הארץ ו/או מי מהנתבעים, טרם פרסום

הכתבה "מכירת חיסול".

: ראה עדות הצנזורית

"ת. לא. לא. אני יודעת שהמסר לא הועבר.
ש. מי אמר לך שהמסר לא הועבר ל

ת. אני דיברתי עם הסגו שלי וביקשתי לבחון את התיעוד במערכת. המסר חד-משמעית לא הועבר.

יתרה מזאת, אני אפילו אומרת שהמונה "אבי זילברברג" הוא מונח מטאפורי לכל עיתון הארץ.
הוא בכלל לא היה רלוונטי לאירוע הזה. פשוט כי אנחנו, בשיש לנו את עיתון הארץ, אתה אומר

"אבי". אתה אומר "עיתון ידיעות", אתה אומר "ירון"."
1-2 לפרוטוקול חקירה נגדית סימה וקנין-גיל מיום 5.7.16). (עמ' 243-244 ש' 25-29,
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