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"כבי השופט: עט מי ביררת את העניין הזה שזה לא עבר ז
ת. דיברתי, אחרי שהבנתי שעשיתי טעות כי ישר קיבלתי טלפון מאבי שאומר לי - אני
בכלל לא הייתי זה שעסק בכתבה, צריך גם להביו שכשאנחנו אומרים "אבי", אבי זה
היה הפסאדה של עיתון הארץ. הוא בכלל לא זה שהיה רלוונטי לכתבה הספציפית כי
הוא לא ישב בחלק הספציפי הזה בעיתון. הוא היה ב�ח0!5601 אחר לגמרי. אבל
כאילו זה היה איזו מן אמירה כזו יותר מטאפורית - "דיברנו עם אבי". דיברתי עם
הסגו שלי והוא אמר לי - סימה, אכו ככה דיסקסנו את הסוגיה אבל לא עבר שום מסר

"... לעיתוו הארץ
(עמ' 242 ש' 24-30, עמי 243 ש' 1 לפרוטוקול חקירה נגדית סימה וקנין-גיל מיום 5.7.16).

וכן:

"ש. מי היה צריך להעביר את המסר הזה לעיתון הארץ ל
ת. בדרך כלל מי שמעביר זה הסגן או מי שאני מטילה עליו. אג< לא זוכרת מי היה בדיון הזה. הסגן

ככל הנראה היה. אני יודעת להגיד לד בוודאות שהוא לא העביר מסר."
(עמ' 244 ש' 27-29 לפרוטוקול חקירה נגדית סימה וקנין-גיל מיום 5.7.16).

316. הצנזורית אף הוסיפה והעידה, כי היא עצמה אמרה לב"כ התובעת, עו"ד בומבך, שהיא חוזרת בה מן
האמירה השגויה, וכי האמת היא, שלא ניתנה שום אזהרה לעיתון הארץ.

"...אני חושבת שגם עו"ד בומבד יכול להעיד שאני אמרתי שאני חוזרת בי מהאמירה הזו, שנאמרה
בפאנל, זה מסוג הדברים שאתה אומר ואתה לא יכול להיפטר מהם, לא משנה כמה אתה אחרי זה
מסביר שהם היו מוטעים. וגם הזהרתי אותו מפני השימוש בי לטובת המשפט הזה כי אני מבחינתי

הולכת לומר את מה שהיה באמת, וזה שלא הזהרתי את עיתון הארץ" (ע' 262 ש' 11-15 לפרוטוקול).

317. הצנזורית תמכה בעדותה, באופן חד משמעי, בגירסתם הנכונה של הנתבעים, כי לא הועבר שום מסר
לעיתון הארץ, והדברים מדברים בעד עצמם.

318. בסעיף 94.5 לסיכומיה ממשיכה התובעת בדרך הספקולציה המאפיינת את תביעתה, והיא טוענת, כי
"ייתכן" שכן הועבר מסר של הצנזורה לנתבעים (כך!), וזאת, לטענתה, מאחר והנתבעים לא גילו,

בתצהיר גילוי מסמכים ספציפי מיום 21.5.14, את כל המסמכים הנוגעים להתנהלותמ עם הצנזורה.

: 319. יש לדחות את טענת התובעת מכל וכל

ראשית, מדובר בספקולציה מופרכת ("יתכן") שהתובעת מעלה בדיעבד, לאחר שהתברר, כי עדות
הצנזורית, העדה שבאה להעיד מטעם התובעת, תמכה בגירסתם הנכונה של הנתבעים, כי לא הועבר שום

מסר, ולא נסתרה כלל. לספקולציה שמעלה התובעת אין, כמובן, שום בסיס בחומר הראיות בתיק זה.

שנית, התובעת מסתירה בסיכומיה את העובדה שהיא כבר ביקשה בעבר את המסמכים הקשורים
להעברת החומרים לצנזורה ותגובת הצנזורה לפרסומים, במסגרת ה"עתירה לגילוי ראיות חסויות"
; אך (מוצג 2.13 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 341, סעיף 3 לפתח העתירה. ראה גם סעיף 25 לעתירה)
ויתרה והסכימה להסתפק בפראפרזה (שאינה קשורה לצנזורה), וכן במספר הבהרות בעל פח מב"כ

המדינה, בדיון בבית המשפט העליון. לאור זאת, הטרוניה על אי קבלת מסמכים מופרכת מלכתחילה.

שלישית, בית המשפט הנכבד כבר דן בטענות התובעת, לגילוי מסמכים הקשורים להתנהלות עם
הצנזורה, הנזכרים בתצהיר גילוי המסמכים (שבתוך מוצג 30 למוצגי התביעה), ונתן החלטה, בשנת
2014, אילו התכתבויות עם הצנזורה על הנתבעים לגלות, ואילו התכתבויות עם הצנזורה, הנתבעים

פטורים מלגלות.

כב' השופטת ברון, בהחלטתה מיום 18.9.14, קבעה בענין זה;
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"לעג<<( הגילוי הספציפי - בסעיף 3 לבקשת התובעת התבקשו הנובעים לגלות "כל מסמך הקשור
להתנהלות מול הצנזורה הצבאית, בכל הנוגע לכל אהד מהפרסומים המופיעים בכתב התביעה (נספחים
5-1 לכתב התביעה)", טענת הנתבעים בסעיף 15 לתשובה, שלפיה הם סבורים בי יש התכתבות
רלוונטית רק בנושא אהד ומסוים, אינה עולה בקנה אהד עם סעיף 1 לתצהיר גילוי המסמכים הבללי
שהגישו. עם זאת מקובלת עליי עמדת הנתבעים שלפיה איו מקום להורות על המצאת מסמכים אשר
הם עצמם חסויים מטעמי צנזורה. משכך אני מורה על גילוי המסמכים המבוקש בהקשר זה, למעט

מסמכים שהם עצמם חסויים כאמור מטעמי צנזורה".

הנתבעים פעלו על פי ההחלטה משנת -2014, ולתובעת לא היתה טענה נוספת ביחס לכן/ ודי בכך על מנת
לדחות את טענותיה בנוגע לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי של הנתבעים. למותר לציץ, כי משעה שבית
המשפט הנכבד, בהחלטתו מיום 18.9.14, פטר את הנתבעים מלגלות התכתבויות שונות עם הצנזורה,

התובעת אינה רשאית לטעון, שאותו התכתבויות, שלא גולו לה, פועלות, כביכול, לחובת הנתבעים.

התובעת הסתירה בסיכומיה, בחוסר תום לב משווע, את עצם קיומה ותוכנה של ההחלטה מיום 18.9.14,
בכדי לברא בטענות שווא אל הנתבעים, וגם התנהגותה זו פועלת לחובתה.

320. רביעית, אם וככל שהתובעת, חרף ההחלטה בבית המשפט העליון וחרף ההחלטה משנת 2014 בתיק דע,
היתה מעוניינת לסתור את עדות הנתבעים ו/או עדות הצנזורית, כי לא הועבר שום מסר של אזהרה
לעיתון הארץ, היה עליה לבקש לזמן לעדות עדים מן הצנזורה הצבאית, בליווי התיעוד המתאים.

התובעת לא עשתה זאת, וגס אין לה שום הסבר מדוע לא עשתה זאת. מחדליה פועלים בבירור לחובתה.

321. חמישית. אפילו אס נניח, שהצנזורית היתה מזהירה את הנתבעים מפני פרסום ויזואלי (מה שלא אירע)
אין בכך כדי להועיל לתובעת, שהרי הפרסום הויזואלי לא היה הסיבה בלעדיה אין לפתיחת חקירה ולא

חשף בפועל את התובעת. התובעת פשוט בזבזה את זמנם של הנתבעים בטענות חסרות משמעות.

עדות הסברה של הצנזורית, כי פרסום ויזואלי הוא "עוגן" להתחלת חקירה

322. לאחר שהתובעת נכשלה בהוכחת הטענה הכוזבת, כאילו הצנזורית הזהירה, כביכול, את עיתון הארץ,
בטרם פרסום הכתבה "מכירת חיסול", כל שנותר לתובעת הוא לנסות ולחלץ מן הצנזורית עדות סברה,

מדוע הצנזורית חשבה, במועד פרסום הכתבה, כי פרסום המסמך על גבי העיתון עלול לפגוע במקור.

323. הצנזורית טענה בעדותה, כי, לסברתה, פרסום מסמך הינו "עוגן", שניתן להתחיל עמו בחקירה, אולם
עדיין צריך עוד חקירה שלמה, כדי לנסות ולגלות מיהו המקור.

הצנזורית ציינה, כי היא לא ידעה, בזמן אמת, לכמה אנשים נחשפו המסמכים שהוצגו ויזואלית בכתבה
"מכירת חיסול", ובוודאי שאינה יודעת איך הגיעו החוקרים אל התובעת.

/יש. בשאת מדברת על מסמך או על אפשרות, מסמך שמזהה מקור, הכוונה שלך לא היתה שמדובר
, שזה אולי פיקוד מרכז, אולי משהו, אבל לא בגב' X אלא כמו שאת אמרת כאן, משהו אמורפי

הפניה בדיוק למשתמש הקצה."
ת. ברור שלא. בשביל זה צריך חקירה שלמה".

(עמ' 266 ש' 1-4 לפרוטוקול חקירה נגדית סימה וקנין-גיל מיום 5.7.16).

� וכן

"ש. את ידעת בזמו אמת כמה אנשים במערכת הצבאית נהשפו למסמכים שהציגו בכתבה "מכירת
חיסול" ן

ת. לא.
ש. את לא ידעת ן

ת. לא"
(עמ' 268 ש' 1-5 לפרוטוקול חקירה נגדית סימה וקנין-גיל מיום 5.7.16).

וכן�
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"ש. את אמרת בחקירה הראשית פאן של עריך בומבך שאת לא היית בנבכי החקירה, את לא היית
/ אין הגיעו לעגת קם! מעורבת בחקירה. זאת אמרת את גם לא ידעת מי

ת. לא. בוודאי שלא".
(עמ' 262 ש' 16-18 לפרוטוקול חקירה נגדית סימה וקכין-גיל מיום 5.7.16).

324. הנה כי כן, אפילו נניח, שהצנזורית סברת, במועד פרסום הכתבה "מכירת חיסול", שהפרסום הויזואלי
עלול לחשוף את התובעת ו/או שיש בר משוס "פוטנציאל" לחשיפתה ו/או שביחסי עלות תועלת, לסברתה,

אץ מקום לפרסם את הפרסום הויזואלי, הרי שלעדות הסברה, הבלתי קבילה שלה, אין שום משקל.

הסיבה לכך היא פשוטה � הצנזורית לא ידעה, במועד הפרסום של הכתבה "מכירת חיסול", את הנסיבות
שהובילו לכך שלא ניתן היה לגלות את התובעת מן הפרסום הויזואלי (לשכה ביזיונית, מיילים שהגיעו מן
החוץ, נגישות למסמכים למאות אנשים, העברת המסמכים לבלאו כשנה לאחר שחרור התובעת מהצבא).

למותר לציין, כי בין אם הצנזורית סברה כך או אחרת, אין בכך להועיל לתובעת, שהרי בפועל הפרסום
הויזואלי לא חשף את התובעת, כפי שעולה בבירור מדברי ב"כ המדינה עצמה בהליך הפלילי של התובעת.

325. לאחר שב"כ התובעת העלה בחקירתו הנגדית של בלאו את טענת ה"עוגן" (תוך התעלמות מיתר דבריה
של הצנזורית בעדותה, ומדברי ב"כ המדינה בהליך הפלילי), העמיד בלאו את הדברים על מכונס:

"אתו? חזרת פעמיים על המילה "עוגן". על איזה עוגו אנחנו מדברים! זה עוגו שצלל במצולות, לא מצאו
אותו מאז. את ענת קם לא מצאו מהמסמכים הללו. נקודה. סימה וקנין גיל, עם כל הכבוד, לא יודעת מה
היא מדברת פה. היא לא הייתה בצוות החקירה. נאמר בפירוש ע"י ב"כ המדינה במהלד ההליך הפלילי
שמהמסמכים חקרו וחקרו וחקרו, יכלו לחקור גם אלף שנה, לא הגיעו לענת קם. בוא נחזור לעובדות.

סימה וקנין גיל היא הצנזורית, היא לא ראש השב"כ. היא לא יודעת" (עמ' 515 ש' 14-19).

326. יתר התבטאויותיה של הצנזורית, שניסו לייחס לבלאו מניעים פסיכולוגיים שליליים (רצון להתרברב,
להראות שהמסמך ברשותו וכדומה) היו עדות סברה בלתי קבילה, חסרת שחר ונטולת כל בסיס, שהרי
היא לא שוחחה עם בלאו על כך, ולא ידעה את מה שבלאו ידע, שהמקור רצה בפרסום הויזואלי ושמח על
כך, וכי גם בלאו עצמו סבר, ממניעים מקצועיים, ענייניים וטהורים, שיש לבצע את הפרסום הויזואלי,

אשר אין בו חשש לחשיפת המקור.

עם כל הכבוד לצנזורית בדימוס, מוטב היה לה שתנהג בצניעות גדולה יותר בהתבטאויותיה, הן ביחס
למניעים הפסיכולוגיים שניסתה לייחס לבלאו, ללא שיחה עמו וללא ידיעה כי התובעת רצתה בפרסום
הויזואלי, והן ביחס לטענתה אודות "עוגן" לפתיחה בחקירה, שאף היא הועלתה מבלי לשוחח עם גורמי

החקירה, אשר גילו, שה"עוגן", כביכול, לא הוביל למאומה בחקירה ("צלל במצולות", כלשון בלאו).

327. לסיכום: הצנזורית לא הזהירה את עיתון הארץ טרם פרסום הכתבה "מכירת חיסול", ואפילו אם נניח,
שהיא היתה מזהירה את עיתון הארץ (מה שלא אירע), ואפילו אם סברה בליבה, שהפרסום הויזואלי
עלול לחשוף את התובעת, הרי שהיא לא הכירה את העובדות במועד אותו פרסום, ובכל מקרה, הפרסום

הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול" לא חשף את התובעת. עדותה בעניו זה לא סייעה לתובעת.

טי-6. עדות יוסי בר מוחא בסוגיית הפרסום הויזואלי

328. התובעת זימנה לעדות את העיתונאי יוסי בר מוחא, גורם מקורב, אשר ניכר מהתבטאויותיו כי הוא שומר
טינה לעיתון "הארץ", בו עבד.

329. צעד זה בוצע על ידי התובעת, אף שהיה ברור מראש, כי הוא לא יוכל לספק שום מידע, מידיעה אישית,
ביחס להתנהלות הספציפית שאירעה במקרה דנן.

יוסי בר מוחא לא נטל חלק במגעים בין בלאו לתובעת טרם פרסום הכתבה מכירת חיסול, כך שלא יכול
; לא היה שותף להחלטה שהתקבלה על היה להעיד דבר וחצי דבר בסוגיית הסכמתה לפרסום הויזואלי

פתיחת החקירה, וכמובן שלא כטל שום חלק בצוות החקירה, שניסה לאתר את המדליף.

330. עם תחילת חקירתו התברר, כי זימונו לעדות נעשה בחוסר תום לב מצד התובעת, על מכת לקבל ממנו,
עדות סברה פסולה ובלתי קבילה, כיצד, לשיטתו, על עיתונאי לפעול, אף שהוא איננו עד מומחה בתיק.
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מדובר בטקטיקה פסולה, אשר ב"כ הנתבעים התנגדו לה מיד, בתחילת חקירתו של יוסי בר מוחא.
הנתבעים ממשיכים, כמובן, להתנגד לנסיון התובעת להשתמש בסברותיו של יוסי בר מוחא בתיק דנן.

לאור התנגדות ב"כ הנתבעים, בית המשפט הנכבד התיר לב"כ התובעת להמשיך ולשאול שאלות שונות,
תוך שהוא קובע, כי "איו מדובר בחוות דעת מומחה וזה לא ייחשב בחוות דעת מומחה.." (עמ' 197 ש' 6).
חרף זאת, מנסה התובעת, בפרק ר.7 לסיכומיה, לטעון, כי יש לאמץ את עדותו של יוסי בר מוחא.

התנהגות התובעת, המתעלמת מדבריו הברורים של בית המשפט הנכבד, פסולה מכל וכל.

331. עדות הסברה של יוסי בר מוחא, בכל הקשור לפרסום ויזואלי של מסמכים בעיתון, היתה בלתי קבילה,
: בלתי רלוונטית וחסרת משקל, ואם בכלל, היא פעלה לטובת הנתבעים, כמפורט להלו

331.1. יוסי בר מוחא טען כי עבד כתחקירן עד שנת 2001 (עמ' 195 ש' 6), כלומר הוא העיד ביחס
לתחקירים שביצע כ-15 שנה לפני מועד עדותו בתיק (בשנת 2016) - מחוזות זרים ורחוקים.
התובעת לא הגישה כראיה אף אחד מן התחקירים הישנים, שיוסי בר מוחא ביצע כתחקירן,
עד שנת 2001, וגס לא הוכיחה את פרטי הנסיבות שעמדו מאחורי התחקירים, כך שלא ניתן
היה לבחון את דבריו, ועדותו בענין זה לא נתמכה בשום ראיה, והיתה, למעשה, חסרת משקל.

ככל מקרה, יוסי בר מוחא העיד, כי מעולם לא עסק בענייני צבא ובטחוו (עמ' 198 ש' 17-18),
כך שהתחקירים הישנים שהוא ביצע, בשנים עברו, לא היו רלוונטיים לענייננו.

331.2. יוסי בר מוחא נשאל, האם הוא עצמו ביצע בעבר פרסום ויזואלי של מסמכים בתחקירים שלו,
והוא השיב בחיוב. כיון שהמסמך נותן אמינות לכתבה, וסייג זאת בכך שהמסמך לא חושף

מקור - מה שאירע בענייננו. שכן הפרסום הויזואלי נתו אמינות לכתבה ולא חשף את המקור.

"ש. אתה שמת מסמכים.
ת. לפעמים כה ודאי

ש. למה?
ת. בי מסמך יש גו אותנטיות והוא נותן, משווה לכתבה, וזה מה שאת רוצה לקבלת את

התשובה הזו, קיבלת אותה
ש, אתה לא יודעת מה אני רוצה

ת. זה נותו אמינות לכתבה אבל לא במקרה שזה חושף מקיר".
(עמ' 213 ש' 23-29 לפרוטוקול ישיבת 29.6.16).

עדותו של יוסי בר מוחא בעניו זה סייעה, אפוא, לנתבעים.

332. במהלך חקירתו הנגדית, הביע יוסי בר מוחא עדות סברה, בלתי קבילה, כי המסמך שפורסם בכתבה
"מכירת חיסול" חשף, כביכול, את זהות התובעת (ע' 212 ש' 4).

יוסי בר מוחא לא נטל שום חלק בצוות החקירה, כך שברור שאין משמעות לסברה בלתי קבילה זו.

יוסי בר מוחא נשאל בחקירתו הנגדית, האם קרא את הודעת ב"כ המדינה, לפיה לא ניתן היה לאתר את
התובעת מן הפרסומים ולכן השב"כ פנה בדרישה אל בלאו למסור לו את כל המסמכים שברשותו, והוא

השיב על כך בשלילה ("לא. ממש לא" - עמ' 212 ש2 5-6). די גם בכך על מנת לדחות את סברתו.

יוסי בר מוחא אף נשאל, כיצד הוא מיישב את סברתו השגויה, כאילו הפרסום הויזואלי חשף, כביכול,
את זהות התובעת, עם הודעת ב"כ המדינה, והשיב מיד, כי "המדינה לא יודעת לעבוד" (ע' 212 ש' 17),

ולדבריו, "זה שהמדינה או גופים כאלה ואחרים לא יודעים לעבוד, זו בעיה שלהם" (ע' 212-213).

מדובר, בכל הכבוד, בהתנשאות של בר מוחא על רשויות החקירה המקצועיות ביותר בישראל, שנעשתה
ללא בדיקה של העובדות עם גורמי חקירה אלו. תמוה גם לראות, כיצד זה יוסי בר מוחא, שלדבריו,
מזמין את המקור החסוי לפגישה במערכת העיתון (עמ' 200 ש' 25-32, עמ' 201 ש' 1-2 לפרוטוקול ישיבת

5.6.16) ובכך חושף אותו לסיכון אפשרי של גילויו, מלמד אחרים כיצד לנהל חקירות.

מכל מקום, טענת יוסי בר מוחא, כי "המדינה לא יודעת לעבוד" ולכן לא הצליחה לאתר את התובעת,
תמכה בטענת הנתבעים, כי הפרסום הויזואלי לא חשף את התובעת.
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טז. הנתבעים ביצעו את הפר^ומ הויזואלי על פי הפרקטיקה העיתונאית המקובלת

טז*1* בללי

333. הפרקטיקה העיתונאית המקובלת כוללת, מזה שנים רבות, פרסום ויזואלי של מסמגימ. מדובר
בפרקטיקה עיתונאית המוכרת היטב, ודאי גס לתובעת, ולמעשה, לא היתה שנויה במחלוקת בתיק זה. עד

התובעת, בר מוחא, נהג בעצמו לבצע פרסום ויזואלי של מסמכים בכתבותיו.

334. פרקטיקה עיתונאית מקובלת ונהוגה זו כוללת פרסום ויזואלי בעיתון של מסמכים בתחומים שונים,
לרבות פרסום מסמכים בתחום הצבאי, אשר עברו את אישורה של הצנזורה.

335. כך אומנם קרה גם במקרה דנן. הכתבה "מכירת חיסול", לרבות המסמכים הצבאיים הסודיים שפורסמו
בה באופן ויזואלי, אושרה לפרסום על ידי הצנזורה.

336. הנתבעים פעלו, אפוא, על פי הפרקטיקה העיתונאית המקובלת, ולא התרשלו כלל.

טז.1. התובעת לא הוביחה שהנתבעים פעלו בניגוד, בבימל, לפרקטיקה העיתונאית המקובלת

337. התובעת טוענת, בסעיף 130 לסיכומיה, כי הנתבעים פעלו, כביכול, בניגוד לפרקטיקה עיתונאית מקובלת,
בפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

338. יש לדחות את טענת התובעת.

339. ראשית. התובעת לא טענה בכתב התביעה, שהפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול"
עמד, כביכול, בניגוד לפרקטיקה העיתונאית המקובלת. המילים "פרקטיקה עיתונאית מקובלת" אפילו

לא נזכרות בכתב התביעה שהגישה התובעת. די בכך על מנת לדחות את טענתה, על הסף.

340. שנית. התובעת לא הוכיחה, שהפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול" עמד, כביכול,
בניגוד לפרקטיקה העיתונאית המקובלת. שום עד לא טען ואת מטעם התובעת בתיק זה.

חוות הדעת של מתי גולן אינה מתייחסת כלל לפרקטיקה העיתונאית המקובלת, אלא לניס<1נו האישי של
מתי גולן. במסגרת חוות הדעת של מתי גולן, לא נזכר הביטוי "פרקטיקה עיתונאית מקובלת'/ וגם אין

בה שום טענה, שהפרסום הויזואלי של המסמכים עמד, כביכול, בניגוד לפרקטיקה עיתונאית מקובלת.

יוער, כי בחוות דעתו של מתי גולן מופיעה טענה אחרת, לפיה הפרסום הויזואלי עלול, כביכול, לחשוף
מקור - טענה אחרת זו אינה נכונה, והיא אף הופרכה על ידי המדינה, עוד בהליך הפלילי של התובעת.

עד התובעת, בר מוחא, נהג בעצמו לבצע פרסום ויזואלי של מסמכים בכתבותיו.

341. שלישית^ בפרסום ויזואלי של מסמכים יש כדי לתקף את הטענות בכתבה, להוסיף לה אמינות בעיני
הקורא, ולממש את זכות הציבור לדעת - מטרות העומדות בבסיס הפרקטיקה העיתונאית המקובלת.

פרסום ויזואלי של מסמכים סודיים, בכתבה אשר קיבלה את אישורה של הצנזורה, שלשיטתה עיקרה
את הכתבה מפרטים סודיים, הינו הישג עיתונאי, בהתאם לתפקידה של העיתונות במדינה דמוקרטית,

וכל עיתונאי רציני שואף לכך.

שום עיתונאי רציני לא היה טוען, שפרסום ויזואלי שכזה עומד, כביכול, בניגוד, לפרקטיקה עיתונאית
מקובלת, כפי טענתה של התובעת בסיכומיה, ואין פלא, ששום עיתונאי לא טען זאת, בתיק דנן.

342. רביעית, התובעת, עיתונאית בעצמה, שהכירה את הפרקטיקה העיתונאית המקובלת לפרסומים
ויזואליים, לא באה בשום טענה, לאחר שבוצעה הכתבה "מכירת חיסול" מדוע בוצע פרסום ויזואלי של

המסמכים, בניגוד, כביכול, לפרקטיקה עיתונאית כלשהי. התנהגותה שלה עצמה מפריכה את טענתה.
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טז.2. הנתבעים הומחו כי הפרסום הויזואלי 1£צע בהתאם לפרקטיקה העיתונאית המקובלת

343. הנתבעים הוכיחו, כי הם פעלו בהתאם לפרקטיקה העיתונאית המקובלת, בפרסום הויזואלי של
המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

344. הנתבעים הביאו חוות דעת מומחה של ענת סרגוסטי, לפיה קיימת פרקטיקה עיתונאית מקובלת של
פרסום מסמכים בכתבה, וכי הנתבעים פעלו על פיה.

ראה: "פרקטיקה עיתונאית נהוגה היא כי עיתוו מפרסט ברבים כי הגיעו לידיו מסמכים שונים, שעל
בסיסם נעשה הפרסום (הדבר גפוץ גט בעיתון "גלובס", שבו מתב מתי גולן), ואף מוסיף
לפרסוט, לעיתים, גם צילום של המסמכים שהגיעו לידיו, בין באילוסטרציה חלקית, ובין באופן

מלא." (סעיף 19 לחוות דעת מומחה ענת סרגוסטי).

וכן: "פרקטיקה עיתונאית נהוגה כוללת פרסום ויזואלי של מסמכים, ואין ספק שקם, כעיתונאית,
הכירה פרקטיקה זו. יתירה מזאת. על פי האמור בפרוטוקול ההליך הפלילי של קם, בלאו אף
התקשר מיוזמתו אל קט, עוד בטרם פורסמה הכתבה "מכירת חיסולי/ והפנה את תשומת ליבה
לפרסומה של הידיעה המקדימה בעיתון, אשר כללה כבר פרסום ויזואלי מוקטן, כך שלא ברור

לי על מה היא מלינה."(סעיף 28 לחוות דעת מומחה ענת סרגוסטי).

ענת סרגוסטי אף העידה על כך בבית המשפט, ועדותה בענין זה לא נסתרה כלל.

אם וככל שהתובעת רצתה לסתור את טענת הנתבעים, היה עליה להביא חוות דעת מומחה נוגדת, שתטען,
שהפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול" היה מנוגד, כביכול, לפרקטיקה העיתונאית המקובלת.

, ודי בכך על מנת לדחות את טענתה. התובעת לא הביאה חוות דעת מומחה בסוגיה זו

345. בנוסף לחוות דעת המומחה של ענת סרגוסטי, הנתבעים הצהירו כי הפרקטיקה העיתונאית המקובלת
כוללת פרסום ויזואלי של המסמכים, והעידו על כך בבית המשפט, ועדותם לא נסתרה כלל.

ראה, למשל:

"פרסום ויזואלי של מסמכים בעיתון הינו פרקטיקה עיתונאית מקובלת ובעל ערך עיתונאי וציבורי. הוא
משמש, בין היתר, כהוכחה לציבור הקוראים שהפרסום מהימן ומבוסס על מסמכים אותנטיים. בנוסף,
הוא מעורר ענין בקרב הקוראים בקריאת הפרסום - מטרות שעמדו בבסיס פניית קט אלי לביצוע

הפרסומים." (סעיף 95 לתצהיר בלאו).

וכן�

"....הפרסום הויזואלי עצמו בוצע בהתאם לפרקטיקה העיתונאית המקובלת, באופן זהיר, תוך ביצוע
טשטוש של המסמכיט והצגה חלקית שלהם בפרסום. הפרסום הויזואלי שירת, בזמן אמת, את המטרה
של המקור בהבאת תוכן המסמכים לידיעת הציבור; ולא היה בו כדי לחשוף את זהות המקור, ואין פלא,

שלא הגיעו, לא אלי ולא לעיתון, שוט טענות בנוגע לכך, בזמן אמת (סעיף 8 לתצהיר אבי זילברברג).

ימו�
, על הפרסום של המסמכים עצמם. זו פרקטיקה "ש. אני רוצה לדבר איוגך על הפרסום הויזואלי

עיתונאית מקובלת כשיש מסמכים סודיים, שמגלים את המסמכיט עצמם ז
ת. געשה פה סדר. כן, זו בהחלט פרקטיקה עיתונאית מקובלת לפרסם מסמכים בתחקירים. זה
חלק מהעוגו התחקירי של הפרסום. כל מקרה שונה ועם הנסיבות המיוחדות שלו, במקרה הזה
היה מדובר בפרסום של מסמכים סודיים, זו היתה מהות הפרסום ולכן חשבנו לנכון לפרסם

ולתקף יותר את העבודה העיתונאית."
(עמ' 328 ש' 24-29 לפרוטוקול חקירה נגדית ניר בכר מיום 20.7.16).

346. התובעת מעלה בסיכומיה טענה תמוהה, לפיה היה על הנתבעים, כביכול, להגיש כראיה מטעמם במשפט
עותקים מפרסומים ויזואלים קודמים של מסמכים צבאיים סודיים, להוכחת פרקטיקה עיתונאית.
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347. לש לדחות את טענת התובעת.

348. ראשית, בכתב התביעה, התובעת לא טענה, שהפרסום הויזואלי עמד, כביכול, בניגוד לפרקטיקה
העיתונאית המקובלת, ודי בכך על מנת לקבוע, כי לא היה מוטל על הנתבעים שום כטל, כביכול, להגיש

כראיה מטעמם במשפט עותקים מפרסומים ויזואליים קודמים של מסמכים צבאיים סודיים.

349. שנית. הנתבעים הוכיחו, כי הפרקטיקה העיתונאית המקובלת היכה של פרסום ויזואלי של מסמכים,
והמסמכים הצבאיים שפורסמו בכתבה "מכירת חיסול" נכללים, כמובן, בפרקטיקה מקובלת זו.

: ראה, בין היתר, עדותה של המומחית מטעם הנתבעים, ענת סרגוסטי

"ש; או-קי. כפרק אי 2 לחוות הזיעו* שלך, את כותבת כסעיף 18, משם עולה כבירור כי העיתונאי
מחזיק מסמכים אותנטיים כיותר. ואז מגיע סעיף 19 לחוות הדעת שלך, שאת מציינת כריישא
כי זאת פרקטיקה עיתונאית נהוגה שעיתון מפרסם כרכים כי הגיעו לידיו מסמכים שונים, ואז
אני מצטט, 'ואף מוסיף הפרסום לעיתים גם צילום של המסמכים שהגיעו לידיו כין
כאילוסטרציה חלקית וגץ באופן מלאי. סוף ציטוט. למה לא צירפת לנו, אני כאמת תוהה, איזה

10-20 דוגמאות שנכין היטכ כעין, איך נראית הפרקטיקה הנהוגה הזאת.
ת: כי זה משהו יומיומי, זה חלק מהמקורות העיתונאיים כדי לתקף ידיעות עיתונאיות צריך את
המסמכים, זה חלק מהעכודה העיתונאית. אני לא כתכתי פה מסמכים צכאיימ מסווגים,
כתכתי עיתון מפרסם כרכים, כי הגיעו לידיו מסמכים שונים שעל כסיסם נעשה הפרסום, ואף
מוסיף לפרסום לעיתים גם צילום של מסמכים, לא כתכתי פה שזה מסמכים צכאיים. מסמכים
שמתקבלים לכלי תקשורת מפרסמים אותם כשזה תורם לכתבה, כשזה חשוכ, יש כל מיני
מדדים שבעטיים מפרסמים מסמכים, זאת פרקטיקה נוהגת שעושים אותה כל יום. כל עיתון
שתפתח או כלי תקשורת, טלוויזיה, או אינטרנט, אתר אינטרנט, מפרסמים מסמכים, זה חלק

מהעבודה, לפרסם את המסמכים.
(עמ' 457 ש' 26-33, עמ' 458 ש< 1-6 לפרוטוקול חקירת ענת סרגוסטי מיום 27.10.16).

ראה גם עדות בלאו בחקירתו, שלא נסתרה ?.

"ש. אני שואל על מסמכים מסווגים, לא על ליברמן.
ת. אז עמוס הראל פרסם על חטיפת גלעד שליט מסמכים צבאיים מסווגים. יש פרסום על החכרה
11613*8 1€1€1181¥6) של גל הירש כשרצו למנות אותו למפכ"ל, פרסום על גדוד 74 כשריוו, שבו
הייתה התעללות ופרסמו שם כל מני תחקירים, פרסום על גידי וייץ עכשיו על החקירה של

פאינה קירשנכאום. כל הזמו מפרסמים מסמכים.
ש. פאינה קירשנכאום זה היה מסמך על מבצע סודי מאוד כשכ"כ, נכון?

ת. אני דיברתי על מסמכים, כתוב פה "פרסום ויזואלי".
ש. של מסמכים צכאיים מסווגים. זה מה שאני שואל אותך.

ת. בסדר, אז נתתי לך ארבע דוגמאות של מסמכים צבאיים ודוגמא אחת של מסמד לא צבאי."
(עמ' 510 ש' 1-9 לפרוטוקול חקירה אורי בלאו מיום 13.2.17).

ראה גם עדות זילברברג: "זה כן המקרה של עמוס הראל. בוא נלך לארכיון ותראה. אני ואמר לך מידיעה
של מקרה ספציפי. גם יוסי מלמן לאורך השנים פרסם מסמכים" (עמ' 429 ש' 27-28 לפרוטוקול חקירת

אבי זילברברג מיום 5.9.16}.

הנתבעים אף הגישו כמוצגים את נ/8 ו-נ/9, הכוללים צילומים ויזואליים של מסמכים בכלי התקשורת,
ובכך הוכיחו, מעל ומעבר, את הפרקטיקה העיתונאית המקובלת אשר על פיה הם פעלו.

נזכיר, כי במועד פרסום הכתבה "מכירת חיסול", התובעת היתה עיתונאית בעלת ותק וניסיון, והיא לא
באה בטענות אל בלאו, מדוע בוצע פרסום ויזואלי, "בניגוד'/ כביכול, לפרקטיקה העיתונאית המקובלת.

350. שלישית, גם אם התובעת אינה מסתפקת בפרקטיקה עיתונאית מקובלת של פרסום ויזואלי של מסמכים,
הרי שבוודאי שקיימת פרקטיקה עיתונאית מקובלת של פרסום ויזואלי של מסמכים, שקיבלו את

אישורה של הצנזורה. והמסמכים שפורסמו בכתבה "מכירת חיסול" נכללים בפרקטיקה מקובלת זו.
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התובעת עצמה, שהסכימה לפרסום ויזואלי של המסמכים, טענה בעצמה בהליך הפלילי שלה, כי העבירה
את המסמכים לפרסום אל בלאו, מתוך ידיעה כי הוא יעביר את הכתבה לאישורה של הצנזורה,

הצנזורית העידה, כי הכתבה "מכירת חיסול" אושרה על ידי הצנזורה (עמי 228 ש' 14), והוסיפה והעידה �
"עיתון הארץ פעל לפי הכללים. בל מה שהוא שם בעיתון אושר לו ע"י הצנזור" (עמ' 258 ש' 22-23).

351. רביעית, בלאו העיד, כי הוא עצמו פרסם בעבר פרסומים ויזואליים של מסמכים מסווגים, בעת עבודתו
ככתב בעיתון "כל העיר", ובכך הוכיח, אם נותר צורך בכך, את הפרקטיקה העיתונאית המקובלת.

"ש. לפני שפורסמו הכתבות הרלוונטיות לתביעה, האם אי פעם אתה פרסמת כתבה
שהתנוססו בה מסמכים מסווגים על גגי העיתון ן

כבי השופט: צילום שלהם.
בומבך: כן. עו"ד

ת. כו. התשובה הלא כן".
(עמ' 506 ש' 20-24 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

יכן�

"ת. לדעתי בימים שעבדתי ב"קול העירי/ היו פרסומים כאלה. כו.
ש. שהיו שם מסמכים מסווגים?

ת. שהיו בהם מסמכים מסווגים. כן.
ש, על גבי העיתון ן מצולמים ז אתה בטוח ז

ת. כו, אני בטוח".
(עמ' 506 שי 31-34, עמ' 507 ש' 1 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

בלאו הסביר, כי ארכיון כל העיר אינו מצוי ברשותו, ולכן אין באפשרותו להביא את הפרסומים הללו
כראיה במשפט (עמ' 507 ש' 3-4 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17). עדותו לא נסתרה.

352. חמישית, הצנזורית, העדה מטעם התובעת, אישרה בחקירתה, כי מסמכים צבאיים מסווגים אכן בוצעו
בעבר ויזואלית בכלי התקשורת (ואף ציינה כדוגמא את תחקיר "עובדה") ובכך סתמה את הגולל על

: ניסיונותיה של התובעת לטעון, כאילו הנתבעים פעלו, כביכול, בניגוד לפרקטיקה העיתונאית המקובלת

"ש. האם בעבר, עד אותו מועד, היה מקרה דומה שבו עיתון הארץ אמור ו?יה לפרסם מסמכים
מסווגים, גם כן ברמה כזו, בכל שנותייך כצנזורית?

*• הע* אגי לא יכולה להגיד לך שעיתון הארץ אבל בוודאי שהיו. כל אירוע כבד עם מערכת
"עובדה" הוא כזה. תראו, מסמכים נמצאים בחוץ, בואו לא נתבלבל. יש לך תחקיר "עובדה"
שלם על אירוע צאלים, שבו לוקח אלוף בצה"ל את אילגה דיין, מוריד אותה למרתף ומראה לה
מסמכים מסווגים של סיירת מטב"ל. בסוף המסמכים בחוץ. לא סתם צריך צנזור בישראל.
צריך צנזור כי יש חוסר אחריות של מי שמחזיק את המידע, שבין השאר ענת קם היא אחת

מהם".
(עמ' 246 לפרוטוקול חקירה נגדית סימה וקנין-גיל מיום 5.7.16).

וכן�

"ש. אמרת בחקירה הראשית שהצנזורה מקבלת מסמכים מעיתונאים, מעיתונים, זה על דרך קבע,
נכון? זה לא איזה משהו חריג.

ת. זה נוהג קיים. בדרד כלל מדובר באירועים היותר כבדים כשאתה רוצה גם להוכיח את הנגישות
שלך למידע ולכו אמינות הכתבה או המסר של הכתבה. זה קיים. להגיד לך שזה שכיח ברמה

80ז לא. של 0/ס50 מהמקרים או 0/ס
ש. זו לא פעם ראשונה שנחתו עלייך מסמכים.

ת. זאת לא פעם ראשונה וזאת לא פעם אחרונה ואתם יכולים להסתכל על ספרים שאושרו בצנזורה
ובסיפא שלהם יש את כל המסמכים שעל סמך אותם מסמכים פורסם הספר. ראו, לא יודעת
מה, ספרים של רונן ברגמן, לדוגמא, הוא בדרך כלל נוהג לעשות את זה. זה נוהג קבוע. כו.

מסמכים, לצערי, נמצאים בחוץ,
ש. זה כולל גם 1:001336, צילומים, לא רק מסמכים אלא סרטים או הקלטות.
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ת. בוודאי.
/ אמרת שאת זוכרת . כשמבקשים ממך או כשמבקשים מהצנזורה, כשמגישים מסמך לפרסום . ש
/ לא נהוגה, כמו שאמרת, לא 500/0 אבל זו פרקטיקה ידועה* שיש מקרים כאלה וזאת פרקטיקה
את זוכרת עוד עיתונים שפנו אליכם עם פרסום מסמכים? אמרת על עיתון הארץ שלא אבל את

זוכרת?
ת. אין לי ספק שזה קרה, אני רק לא מצליחה עכשיו להיזכר באיזשהו פרסום עיתונאי מהסוג

הזה אבל אני כמעט, אני אתפלא אם לא היה,"
(עמ' 266 לפרוטוקול חקירה נגדית סימה וקכין-גיל מיום 5.7.16).

עדותה של הצנזורית, מטעם התובעת, תמכה אפוא, גם בטענות הנתבעים כי הם פעלו בהתאם לפרקטיקה
העיתונאית המקובלת.

353. הנתבעים הביאו, אפוא, די ראיות, הרבה מעל ומעבר לנדרש מהם, על מנת להוכיח כי הם פעלו על פי
הפרקטיקה העיתונאית המקובלת, בפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

354. ניר בכר הצהיר, בסעיף 8 לתצהירו, כי הפרסום הויזואלי עצמו בוצע "בהתאם לפרקטיקה העיתונאית
המקובלת, באופן זהיר, תוך ביצוע טשטוש של המסמכים והצגה חלקית שלהם בפרסום'/ והוסיף
בעדותו (עמ' 346) כי חלק מן המחיקות במסמכים בוצעו על ידי העיתון וחלק על ידי הצנזורה, אולם לא

יכול היה, כמובן, עקב חלוף השנים הרבות מאז, לרדת לרזולוציה, מי בדיוק מחק מה באותם מסמכים.

355. הצנזורית תמכה בעדותו של ניר בכר, עת העידה, כי הצנזורה מחקה קטעים במסמכים שפורסמו
: ויזואלית בכתבה "מכירת חיסול"

"...בוא ניקח את האירוע הספציפי הזה. הגיע מסמך שלם של אותו אירוע שנקרא "שני מגדלים"
ואנחנו מורידים, עד אחרוו הפרטים, לדעתי אם אני זוכרת נכוו השארנו איזה ארבע שורות, רק
, אפילו את שהתקיים דיון בנושא. אפילו את המספר של היחידה בשב"כ שלקחה חלק בדיון הורדתי
מספר הטלפון של הלשכה. עיקרנו את הכתבה לחלוטין." {עמ' 236 ש' 27-30, עמ' 237 ש' 1 לפרוטוקול

חקירת סימה וקנין-גיל מיום 5.7.16).

356. טענת התובעת, בסעיף 113 לסיכומיה, כאילו עדותו של בכר, אודות ביצוע טשטוש מסמכים בכתבה על
ידי העיתון, עומדת, כביכול, בניגוד לסעיף 8 לתצהירו, חסרת שחר, שהרי מסעיף 8 לתצהיר ניר בכר

עולה, שהעיתון ביצע את הטשטוש, וזאת "באופן זהיר" ו"בהתאם לפרקטיקה העיתונאית המקובלת".

בכל מקרה, אין כל נפקות לטענת התובעת מי ביצע את הטשטוש ואיזה חלק ממנו (העיתון או הצנזורה),
שהרי הפרסום הויזואלי לא חשף את התובעת כלל, וגם לא היה ה"סיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה.

357. לסיכום: בין אם הנתבעים פעלו על פי הפרקטיקה העיתונאית המקובלת (כפי שאכן אירע) ובין אם לאו
(כפי טענתה השגויה של התובעת), הרי שלאור העובדה, שהפרסום הויזואלי לא חשף את התובעת, וגם לא
היה "הסיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה כנגדה, הנתבעים לא התרשלו כלל ולא גרמו לתובעת כל נזק.

יז. הסיכומים שביו בלאו לביו התובעת

יז.1. בלאו לא הפר שום סיכום נטעו עם התובעת

358. התובעת טוענת בסיכומיה, כי במועד מסירת המסמכים, היא דרשה מבלאו שלעולם לא יגלה מהיכן
הגיעו אליו המסמכים, ושלא יספר לאף אחד מעובדי עיתון "הארץ" שהוא קיבל ממנה את החומרים.

359. כפי שציין בלאו בתצהירו (סעיף 72), טענת התובעת אינה נכונה, ובניגוד לטענתה של התובעת, היא לא
ביקשה ממנו, כי לעולם לא יגלה מהיכן הגיעו המסמכים והחומרים לידיו, ובחרה לטעון זאת בדיעבד.

360. בכל מקרה, טענת התובעת חסרת משמעות, שהרי אץ מחלוקת, שבלאו לא גילה באותה עת לאיש מיהו
המקור למסמכים וגם לא סיפר לאף אחד מאנשי עיתון "הארץ" שהוא קיבל ממנה את החומרים.

התובעת מודה בכך, בסעיף 72 לסיכומיה: "אץ מחלוקת כי בלאו נהג מידור מוחלט מול עורכיו", ובסעיף
103 לסיכומיה: "אין חולק כי בלאו נהג עמ עורכיו מידור מוחלט בכל הנוגע לזהותה של התובעת".
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361. בלאו אף שמר על החסיון העיתונאי, עד שהתובעת ויתרה עליו, בכתב (ראה נספח 58 לתצהיר בלאו).
לתובעת לא היתה כל טענה בעכין זה, כפי שעולה מדברי פרקליטיה בכתבה שפורסמה באותה עת:

"הפרקליטים עורכי הדין אביגדור פלדמן ואיתן להמן, אמרו בי הם מעריכים את ניסיונו של בלאו לכל
אורד התקופה האחרונה לשמור על חיסיון מקורות, אך לאחר שקם הודתה בשב"כ בגניבת המסמכים -

אין צורך יותר כשמירה על חיסיונה" (כתבה מיום 12,4.10 מאתר 61חץ, נספח 57 לתצהיר בלאו).

362. לסיכום � הנתבעים לא הפרו כלל את הסיכומים הנטענים שבין בלאו לבין ענת קם.

יז,2. בלאו לא הפר את ההסבם הבלתי בתוב שביו עיתונאי למקור

363. התובעת טוענת בסיכומיה כי היה על הנתבעים לעמוד בהסכם הבלתי כתוב שבין עיתונאי למקור.

364. הנתבעים עמדו גם בהסכם בלתי כתוב זה ולא הפרו אותו כלל. בלאו שמר על זהותה של התובעת בסוד,
ואף אחד מהפרסומים בעיתון "הארץ" לא חשף את זהותה של התובעת כמקור, גם לא לאחר פעולות

חקירה נמשכות (תחת חסיון) של צוות מיוחד, אשר נמשכו במשך קרוב לשנה.

ההסכם הבלתי כתוב שבין עיתונאי למקור איננו מטיל על עיתונאי שום חובה לבצע עבירות פליליות על
מנת לאפשר לתובעת לשבש חקירה, להשמיד ראיות ולהימלט מן הארץ.

יח* הטיפול העיתונאי של בלאו בבתבה "מפיות חיסול" היה ללא דופי

יח*1. בלאו הביו את ממעי התובעת לפרסום המסממם בעיתון

365. התובעת באה בסיכומיה בטענות אל הנתבעים, מדוע בלאו לא "חילץ" ממנה (כך!), בזמן אמת, את
מניעיה בנוגע לפרסום המסמכים בעיתון הארץ.

366. יש לדחות את הטענה .-

367. ראשית, התובעת לא טענה בכתב התביעה, שהנתבעים התרשלו, כביכול, באי בירור מניעיה. הנתבעים
מתנגדים לכל ניסיון של התובעת לשנות ו/או להרחיב חזית, מעבר לנטען בכתב התביעה. בנוסף לכך,
התובעת עצמה לא ציינה כלל את מניעיה לפרסום המסמכים, בגוף תצהיר עדותה הראשית בתיק דנן.

אלו עלו מחקירתה הנגדית.

368. שנית, התובעת טענה, כי בלאו רשאי לפרסם מה שימצא לנכון מן המסמכים שמסרה לו, בדיסק און קי,
כך שמניע שלה לפרסם מסמכים שיש כהם ענין ציבורי, בוודאי שהיה ידוע לבלאו, בזמן אמת.

איש לא מנע מן התובעת, עיתונאית בעצמה, להוסיף ולפרט מיוזמתה את מניעיה, ככל שראתה בהם
חשיבות, בפני בלאו, �'בזמן אמת", במהלך מסירת המסמכים שהיו על גבי הדיסק און קי, השיחות
הטלפוניות, הפגישה בבית הקפה ובעוד הזדמנויות, כך שהדרישה כל היה על בלאו "לחלץ" ממנה את

מניעיה, הינה מופרכת, כמובן.

369. שלישית, ב"כ התובעת, עו"ד פלדמן, טען בהליך הפלילי, כי "לא היה לה מניע אמיתי" (סעיף 2.7 לתיק
המוצגים, עמ' 290, הציטוט הינו מעמוד 115 לפרוטוקול הישיבה מיום 1.9.11 בהליך הפלילי של התובעת)

ב"כ התובעת, עו"ד בומבך, טען בהודעת הערעור, כי בית המשפט המחוזי טעה, כאשר דחה את סברתה,
כי התנהגותה היתה "לא יותר ממעשה טיפשי, נעדר כל מניע" (הודעת הערעור, נ/5, סעיף 50).

ברור, לאור טענות אלו, שלא ניתן לבוא בשום טענות אל בלאו, גם מטעמי השתק שיפוטי.

: 370. רביעית. בית המשפט העליון קבע בפסק דינו בערעורה של התובעת על גזר דינה, כי

"גם בעדותה בבית המשפט, כשניסתה לחזור בה מהתבטאויותיה בטענה שרק התרברבה מול חוקריה
ב"מניעיה הנאצלים'/ היא שבה ואישרה כי במעשיה ביקשה לחשוף ברבים את חוסר התקינות

והבשלים, כפי שהיא תפסה אותם, במערכת שבה היא שירתה".
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מניע זה, של חשיפת הבעיות והליקויים בהתנהלות הצבא, אכן היה ידוע לבלאו, בזמן אמת.

התובעת עצמה תיארה, בחקירתה במשטרה ביום 22.12.09, את העבודה המשותפת עם בלאו על הכנת
ם ("מצאנו", "חשוב לשנינו"), הכתבה "מכירת חיסול'/ שעסקה בסוגיית מדיניות החיסולים, בלשון ל/ני

וטענה, שגם היא ראתה בשאלה, איך מאשרים ירי על אדם בלתי מזוהה את שאלת מיל<ו( הדולר.

'יאור* 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 <ש אישור
לבצע ירי ג0 כאשר יש גלמ"ז ברכב* אורי רצה לדעת מה זה בלמ"ז והסברתי לו שהמונה ל"בלתי
מזוההי' בנוסף אורי רצה לדעת כיצד מאשרים ירי על אדם בלתי מזוהה וגם אני חושבת שזו שאלת

מיליוו הדולר" (נספח 20 לתצהיר בלאו). הנתבעים לא התרשלו, אפוא, ביחס לבירור מניעי התובעת.

371. חמישית. מתי גולן, העד מטעם התובעת, כתב בספרו, אותו הזכיר בחוות דעתו, כי אין זה מתפקידו של
עיתונאי לשאול את המקור מהו מניעיו, כאשר המקור איננו מתנדב להסגיר את מניעיו.

ראה: "בנוסף לשיקול הזה היתה בעיה קשה הרבה יותר, עליה לא יכולתי להתיעץ עם איש. מדוע
נמסר החומר לידיעתי? אין זו שאלה נדירה לעיתונאי העוסק בתחומים רגישים כמו מדיניות
חוץ ובטחון. לפעמים מתנדב המקור להסביר את מניעיו, ואז התשובה ידועה. אולם אם איו הוא
, להעמיד את המקור עושה זאת הרי שאיו זה מתפקידו של העיתונאי לשאול, ובכך, אולי

עמ' 14]. במבוכה" (כ/7-

הנה כי כן, בעוד התובעת טוענת בסיכומיה, כי היתה, כביכול, חובה על בלאו לחלץ ממנה את מניעיה, וכי
הוא נכשל, כביכול, בתפקידו, בא המומחה מטעמה וטוען בספרו, כי אין זה בכלל מתפקידו של העיתונאי

לברר את מניעי המקור, ומפריך, מניה וביה, את טענת התובעת בסיכומיה.

יצוין, כי מתי גולן אף טען בחקירתו הנגדית, כי בפרשת השיחות הסודיות של קיסינג'ר נמסר לו "חומר
הרבה הרבה הרבה יותר מסווג וסודי וחשוב מכל מה שהיה לענת קם; הרבה יותר" (ע' 286, ש' 1), והוא

עצמו כלל חומר מסווג זה, באופן מפורט ונרחב, בטיוטת הספר, שהוא העביר לצנזורה.

ברור איפוא, שלשיטת מתי גולן, במקרה דנן, ומקל וחומר, בוודאי שלא היה זה מתפקידו בלאו "לחלץ"
מן התובעת את מניעיה, ככל שהיא לא התנדבה להסביר אותם.

372. שישית, התובעת עצמה מצטטת, בסעיף 71.8 לסיכומיה, מספרו של ישגב נקדימון "חסיון עיתונאי", את
הדברים הבאים, לפיהם, "מבחינתו של העיתונאי; המניע של המקור חשוב פחות, ובלבד שהמידע
שמסר לו נכון ויש עניין ציבורי בפרסומו". בענייננו, המידע שנמסר היה נכון ויש בו עכין ציבורי (גם

לשיטת התובעת), כך שסוגיית המניע של התובעת הינה פחות חשובה.

373. שביעית. בכל מקרה, אין שום קשר סיבתי בין בירור נוסף של מניעי התובעת על ידי בלאו לבין התוצאה
של חשיפת זהותה כמקור, שנבעה מהודאתה בשב"כ, משיקוליה העצמאיים, ומבלי שהוצג בפניה בדל
ראיה, והתובעת עצמה לא טענה בסיכומיה לשוס קשר סיבתי שכזה, כך ששום נזק לא נגרם לתובעת

מכך.

374. התובעת מוסיפה וטוענת, בסעיף 71.10 לסיכומיה, את הדברים הבאים: "אם אכן התובעת ביקשה
להתנקם בבוסים שלה בצבא וכך לממש עד כלות את תאוות הפרסום שלה, הרי הדבר האחרון שאותו
תעשה כעיתונאי, הוא לחשוף מסמכים צבאיים מסווגים על גבי העיתון לא כן ן! זאת אומרת, אם בלאו
לא היה מודע לכך בזמן אמת, הוא נכשל בתפקידו; ואם הוא היה מודע (למרות שלא העיד על כך,..)

ובכל זאת פעל כפי שפעל, אזי הוא נכשל כפל כפליים. זהו המלכוד של ההגנה (אחד מגי כמה)" .

טענת התובעת מופרכת, שכן היא מתעלמת מכך שמדובר במסמכים שעל פי התובעת והחלטתה
המושכלת, בזמן אמת, אפשר היה לפרסמם ויזואלית, ללא חשש, כיון שהם אינם חושפים את זהותה
כמקור, ועל כן מאפשרים לה, בין היתר, להתנקם בבוסים שלה ולהביכם, מבלי שהם ידעו מי הדליף את
המסמכים. נשוב ונזכיר, כי התובעת היתה בדעה, בזמן אמת, שמדובר בלשכה ביזיונית מבחינת אבטחת
; ואף המתינה כשנה ; ידעה שהמסמכים הגיעו מן החוץ; ידעה שלגורמים רבים היתה נגישות אליהם מידע
עד להעברת הדיסק און קי לבלאו, כך שלשיטתה, בזמן אמת, לא היה שום חשש מפרסום ויזואלי שלהם.
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יח.2. 5לאו גיצע הערפת ס<מ1 עצמאית. ^נוסף להערות הס<13ו של ו?תו5עת

375. כפי שציין בלאו בעדותו, לתובעת היה יתרון מובנה עליו, בכל הנוגע להערכת הסימן, שהרי היא זו
ששירתה בלשכת פיקוד מרכז ה"בזיונית" וידעה את היקף האנשים שנחשפו למסמכים שהיא הדליפה.

התובעת ביצעה הערכת סיכון עצמאית, עוד במועד ביצוע העבירה הפלילית של נטילת המסמכים מהצבא,
ואף ביצעה הערכת סיכון נוספת, לאחר מכן, כשבחרה את העיתוי למסור אותם לבלאו.

ראה עדות בלאו:

.".אבל אני אגיד לן למה, בוא תן לי להשלים. יכול להיות עיתונאי שעובד עשרים שנה שיפרסם פעם
בשנה ויכולה להיות עיתונאית שעובדת חמש שניט ומפרסמת חמש פעמים ביום אז הניסיון שלה הוא
מצטבר. אבל בהקשר שלנו זה בכלל לא משנה, היא יכלה גם להיות מלצרית או ספרית או כל דבר אחר.
היא, היה לה את היתרון המובנה כי היא שירתה בלשכה, היא ידעה מה קורה שם, היא מדברת, היא
באמת לקחה את הערכת הסיכונים הזאת בעצמה. אתה צריך לזכור את זה, היא אומרת את זה - חיכיתי

שנה. למה חיכתה שנה!
ש. כלומר לך הספיק שהיא בגירה, אם אני מבין, והיא נותנת לך חומר והיא מבינה מה היא עושהז
ת. בוודאי שזה לא הספיק לי. אני עוד נקטתי בצעדים נוספים, אני מסתכל על המסמכים האלה,
אני שוקל בעצמי אם יש בהם, קודם כל אני מוודא שהם לא יכולים לחשוף את המקור ואכן אנחנו
יודעים שהם גם לא חשפו את המקור. זאת אומרת מהבחינה הזאת הערכת הסיכונים שלה, הערכת
, ושהעיתוו ביצע, הבל הוכיח את עצמו. המדינה אומרת - לא הגענו , כעיתונאי, ביצעתי הסיכונים שאני

אליה מהמסמכים. חקרנו וחקרנו וחקרנו ולא הגענו למקור למסמכים. הם אומרים את זה",
(עמ' 608 ש' 26-32, עמ' 609 שי 1-8 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 14.2.17).

376. התובעת טוענת, כי גם כסיל ושוטה יכול להעתיק אלפי מסמכים בלחיצה או שניים, ולכן, לטענתה, אין
בכך משום הפיכתה לבעלת יתרון על עיתונאי ותיק בשמירה על מקורות. התובעת טוענת, כי גישת בלאו

בחקירתו, שמאחר והתובעת שירתה בלשכה היה לה יתרון עליו הלנה "מעוותת ומוזרה" (כך!).

הטענה מופרכת, באשר היא מתייחסת לפעילות הטכנית של העתקת מסמכים ולא לפעילות המהותית
שביצעה התובעת, של הערכת הסיכון לחשיפתה כמקור. כפי שציין בלאו, אין זה משנה, אם לאחר
שחרורה מן הצבא, התובעת היתה הולכת לעבוד כמלצרית או בעיסוק אחר, שהרי המסמכים ניטלו
, כשהיא מודעת להפקרות שהתחוללה בלשכת פיקוד מרכז. על כך יש להוסיף בתקופת שירותה הצבאי
שבפועל, התובעת הלכה לעבוד כעיתונאית המתקשרת עם מקורות כענין שבשגרה (!), כך שהיא עצמה

ידעה לבצע הערכות סיכונים, ביחס למקורות, מתוקף עבודתה כעיתונאית בוואלה!.

377. בנוסף להערכת הסיכון שביצעה ממילא התובעת, בלאו ביצע הערכת סיכון עצמאית ונוספת, כשבחן
בעצמו את המסמכים שאמורים היו להתפרסם בכתבה "מכירת חיסול", והגיע אף הוא למסקנה, כי

פרסומם הויזואלי בכתבה לא חושף את התובעת, שכן עשרות רבות לפחות של אנשים נחשפו להם.

378. התובעת טוענת, כי בלאו לא הסכים בעדותו, לרעיון, שצריך לשמור יותר על מקור שנותן סודות צבאיים
מאשר מקורות אחרים, ורואה בכך משום גישה רשלנית ותמוהה, כביכול, של בלאו.

אין שחר לדברים.

ראשית. עמדת בלאו היתה ברורה, ולפיה הוא, כעיתונאי, צריך לשמור על כל המקורות, בין אם הם נתנו
סודות צבאיים ובין אם לאו (כמובן, מבלי לבצע את העבירות הפליליות שהתובעת שואפת שהעיתונאי

יבצע עבור מקורות עברינים). האופן הספציפי של השמירה על המקור כגזר, כמובן, בכל מקרה לגופו.

שנית, גישת התובעת בסיכומיה, ממנה עולה, שעל מקור שאינו נותן סודות צבאיים העיתונאי צריך,
כביכול, לשמור פחות, היא היא הגישה הרשלנית והתמוהה.

שלישית, אין מקום להידרש לדיונים האקדמיים של התובעת, כאשר בפועל, בנסיבות העובדתיות דנן,
הוכח, שמן המסמכים שפורסמו ויזואלית לא ניתן היה לאתר את התובעת, גם לא באמצעות חקירות,

תחת חסיון, כך שברור שהערכת הסיכון שביצע בלאו חיתה מקצועית, טובה וסבירה, ואף למעלה מכך.
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יט. התובעת ה1ינה היטב את משמעית הפרסום הויזואלי ונמועד ה3ת3ה "מפירת חיסולה

יט,1. מגוא

379. במהלך המשפט, ניסתה התובעת לרוקן מתוכן ובדיעבד, את הסכמתה לפרסום הויזואלי של המסמכים
בכתבה "מכירת חיסול", ולהציג את עצמה כמקור שאינו מבין מימינו ומשמאלו.

380. גישה מופרכת זו של התובעת עמדה בניגוד חריף, לאופיה, השכלתה ומעשיה, הן בעבר והן בפרשה דנן.

- התובעת הינה בוגרת בית הספר למחוננים (סעיף 1 לתצהירה) ואף העידה על עצמה בהליך הפלילי, כי
הינה "בחורה דעתנית" (מוצג 2.3 לתיק המוצגים, עמ' 188, עמ' 95 שי 10-11 לישיבת 29.8.11).

- התובעת, עוד בגיל צעיר, ביצעה גרפיטי, באופן מתוכנן ומושכל, כך ששותפה לענין לא ייתפס,
והדליפה את הדברים לעיתון.

".,.. היא לא הראשונה ולא האחרונה, חלק מחבריה למחזור כבר הישעו בגלל קשקושי גרפיטי,
אבל להבדיל מהם, קט ממש לא מתכוונת להיתפס. "הגענו מכוסים לגמרי בשתי שכבות, הכל
בשחור", היא מספרת, "כובעים על הראש, כפפות ששרפנו מיד אחרי, מכלי ספריי שזרקנו בסוף
העולם. נעלתי ך"ר מרטינס, שידעתי שלחצי בית ספר יש כאלה, מצלמות לא היי אז, וידעתי שהם
לא יכולים לוודא שזו אני, ושאם אני לא אגיד - אין להם שוט דרך לדעת. גם את הידיד שבא אית<
בחרתי במיוחד: הוא היה כזה חננה וילד טוב, שידעתי שאיו סיכוי שישאלו אותו. מילאנו את קירות
בית הספר, ומיד אחרי זה הדלפתי הכל לעיתון מקומי. העברתי לו אפילו תמונות"." {כתבה "אני
מרגלת" בידיעות אחרונות מיום 25.3.11, מוצג 2.18 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 424, תחת

הפסקה "מתישהו ב-2002").

: - התובעת עבדה במהלך שירותה הצבאי, חרף הוראות הצבא

-\1$£111 בשם אנונימי "ש. סיפרת שעבדת *
ת. כן, החל מחודש ינואר 05 שעוד לא הייתי בצבא ומהגיוס עד מרץ 06 המאמרים היו בשם בדוי.

לא דיווחתי לצבא שעבדתי.
ש. רואים שזו לא עבירה ראשונה שביצעת

ת. אני לא היחידה שעבדתי ללא אישור
".\\^1,1  על עבודתי ב̂ 

לבית המשפט: קיבלתי שכר
עמ' 177 ש' 21-24, עמ' 178 ש' 1-3 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 29.8.11 בתפ"ח 17959-01-10,

מוצג 2.2 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

- התובעת ראתה עצמה כשירה לעבוד בשב"כ, והיא טענה, כי חודשים רבים לפני שפגשה בבלאו, "קצת
לפני השחרור או קצת אחרי", היא ביקשה לעבוד בשב"כ (!) ושלחה קורות חיים לשב"כ במטרה
לעבוד שם, כדי "שאוכל לנצל את הסיווג הבטחוני שהיה לי ואת הנסיוו עם התעסקות בחומרים
דומים מהשירות הצבאי שאוכל לעשות זאת גם בשב"כ לפחות למספר חודשים. נכון שעברו
שנתיים וחצי מהגשת קורות החיים חשבתי שאולי מצאו אותם או שקראו עלי בוואלה" (מוצג 2.2

לתיק המוצגים של הנתבעים, סוף עמ' 68 ותחילת עמ' 69, הציטוט מע' 68 ש' 24-ע' 69 ש' 1-7).

מסמך קורות החיים של התובעת, אשר נשלח לשב"כ, במטרה להתקבל לעבודה שם, המתאר, מן
הסתם, את יכולותיה האינטלקטואליות, ואת ניסיונה בעבודה עם מסמכים מסווגים (שהיא בוודאי

הבינה את משמעותם), הוא בוודאי מסמך מאלף - התובעת לא הגישה אותו כראיה, ולא בכדי.

- מעשיה של התובעת מוכיחים את מודעותה העצמית למשמעות מעשיה: צריבת המסמכים בצבא,
באמצעות גורם אחר; צריבת מסמכים הכוללים רק מלילים שהגיעו ללשכה מבחוץ להם היו
מכותבים רבים נוספים, צריבת המסמכים סמוך לשחרורה מהצבא, המתנה כשנה עד למסירתם
לבלאו לשם פרסומם, עבודה עם בלאו על הכתבה "מכירת חיסול" תוך ידיעה מוקדמת מהם

המסמכים שעומדים להתפרסם בה, ועוד ועוד.
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יט.2. התייחסות לטענת התובעת, םי לא הבינו? את משמעות הוצאו? אלפי מסמ^ימ מהצבא

381. התובעת טוענת בסעיף 71.12 לסיכומיה, כי "די לנו בכך שהיא הוציאה מהצבא כמות כה חריגה של
מסמכים" כדי ללמוד שהיא לא הבינה, כביכול, את פשר מעשיה.

382. הטענה מופרכת.

383. ראשית. התובעת כבר הודתה והורשעה בעבירת פשע של ריגול חמור (איסוף והחזקת ידיעה סודית) לפי
סעיף 113(ג) רישא לחוק העונשין, ומסירת ידיעה סודית, לפי סעיף 113א לחוק העונשין.

הרשעה חלוטה זו משמעה, כמובן, בין היתר, קביעה שיפוטית חלוטה בדבר מחשבה פלילית של התובעת,
במועד ביצוע העבירות הפליליות שלה, לרבות ביחס לעבירה הפלילית של מסירת המסמכים לבלאו, כך

שברור לחלוטין שהתובעת הבינה היטב את משמעות מסירת המסמכים לבלאו, וברמה הפלילית.

384. שנית, בית המשפט המחוזי כבר קבע, בהליך הפלילי, כי התובעת הבינה היטב את המשמעות, ההשלכות
: והסכנה של העברת המידע העצוב* לעיתונאי לשם פרסומי, בציינו כי

"קשה לחשוד בנאשמת, בוודאי בהתחשב ברמת האינטליגנציה בה ניחנה, שלא הבינה את האיסור
המובנה שבהוצאת מידע מסווג מרשות צה"ל, לידיה הפרטיות. קשה עוד יותר להשתבנע שלא הבינה

את המשמעות, ההשלכות והסכנה של העברת המידע העצום לידי עיתונאי לשם פרסומי".

בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע, כי מדובר במעשים מתוכננים ומודעים, שבסיומם מטרה.

"...איל מדובר במעידה אקראית וחד-פעמית, בבחינת איבוד רגעי של שיקול הדעת. המדובר בשרשרת
של פעולות, שבכל שלב ושלב שלהן יכלה הנאשמת לסגת מביצוען. לשין אחר, האופו והשיטתיות בהם
פעלה מצביעים על מעשים מתוכננים ומודעים, שבסיומם מטרה. היא הקדישה לביצוע המעשים זמו,
מחשבה, תבנוו 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 הגאשמת בחרה שלא לעשות כן. די לשוב ולתאר את מסכת
המעשים כדי להעיד על אופיים המתמשך וללמוד על נחישותה להמשיך להשיג את המטרה של הפצת

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

ראה גם פסיקת בית המשפט העליון (מפי כב' השופט נ' סולברג), המאשרת קביעה זו:

"בית המשפט המחוזי התרשם מיכולותיה האינטלקטואליות של המערערת וקבע כי "טענתה כי מדובר
במעשה של טיפשות גרידא, מיתממת היא, והינה נסיון מאוחר ולא משכנע לחזור בה מההודאה

המפורשת" (פיסקה 12 לגזר הדיו)". (נספח 40 לתצהיר אורי בלאו).

: לענין זה נפנה להוראת סעיף 42א. (א) לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א -1971, החלה בענייננו

"42א. (א) הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו
קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי
שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין

במשפט האזרחי."

הנסיון של התובעת להמשיך ולהציג את עצמה בסיכומיה, כמי שלא הביכה את המשמעות של מסירת
אלפי המסמכים לעיתונאי, בעקבות הפעילות העבריינית המתוכננת שלה, לה הקדישה זמן, מחשבה,
תכנון והכנה, הוא מגוחך. בית המשפט המחוזי שדן בעניינה דחה את גירסתה המיתממת והבלתי

משכנעת, ובצדק רב. אין קשר בין הדמות האמיתית של התובעת לבין מי שניסתה להתחפש אליה.

385. שלישית, התובעת הודתה, בהודאות בעל דין, כי היתה מודעת למשמעות הפלילית של מעשיה, החל
מנטילת המסמכים מן הצבא, עובר להעברת המסמכים למחשב שלה, והמשך במסירתם לצורך פרסום

אל בלאו, כך שברור לחלוטין שהיא הבינה היטב את המשמעות של מסירת אלפי המסמכים לבלאו.
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ראה:

"ת; לקחתי את המסמכים מהצבא, ידעתי שאסור היה לי לעשות את זה, מעולם לא טענתי אחרת"
(עמ' 133 שי 29 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 19.5.16).

וכן�

ש. בשהמסמפים היו על המחשב האם ידעת שזה לא בסדר.
ת. ידעתי שזה לא בסדר אגל לא התעסקתי בזה...

(מוצג 2.2 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 172 שי 24, עמ' 173 ש' 1).

� וכן

ש. את מסיימה איתי שהעברה לעיתונאי לא היתה מעשה פזיז ונמהר אלא רק הוצאת המסמכים
מהצבא.

ת. נכוו. העברת המסמכים לא היתה מעשה פזיז ונמהר. אבל זה לא היה פחות טעות בשיקול דעת
כמו הוצאתם.

(מוצג 2.2 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמי 183 שי 5-8).

וכן�

ת, בזמו העברת המסמכים לאורי בגלל שבגרתי ובגלל העבודה שלי אז, הראיה שלי עם עיתונות,
יחסי עיתונאי מקור וזכות הציבור לדעת, התודעה שלי היתה שונה אז מאשר הוצאתי

המסמכים מצה"ל. חשבתי שניתו למצוא הצדקה למעשים".
(מוצג 2.2 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 180 שי 17-19}.

: "התובעת ידעה והבינה, כי מסירת החומרים הצבאיים איננה כדת וכדיו" (סעיף 10 לסיכומיה) וכן

יט,3. התייחסות לטענת התובעת, מ לא הבינה את "קשת" ההשלכות האפשריות מהפרסום
הויזואלי

386. התובעת טוענת בסעיף 18 לסיכומיה, כי במועד פרסום הכתבה "מכירת חיסול", היא לא היתה מודעת,
"לקשת" ההשלכות האפשריות הנובעות מהפרסום של המסמכים בעיתון, ולטענתה, היא גם לא הבינה,

שהפרסום הויזואלי מהווה "דקירה בעיניהם של גורמי ביטחון מוסמכים" (סעיף 71.12 לסיכומיה).

387. יש לדחות את הטענה.

388. ראשית. התובעת צפתה בעצמה אפשרות של פתיחת חקירה בעקבות פרסום המסמכים שהיא נטלה מן
הצבא, שהרי לשם כך ממש היא חיכתה במשך כשנה (!) לאחר נטילת המסמכים מהצבא עד למסירתם

לבלאו. כך, עוד לפני שהתובעת בכלל פגשה בבלאו, היא צפתה את החקירה, והתכוננה אליה.

ב"כ התובעת בהליך הפלילי טען בעניו זה ?.

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

אליה''. (מוצג 2.7 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 289, עמ' 114 לישיבת 1.9.11 ש' 18-20).

389. התובעת, כפי שהודתה בכך בהליך הפלילי, אף קיוותה כי לא תיתפס במקרה שתיפתח חקירה כנגדה.

ש. לא האמנת אף פעם שתיתפסי.
ת. קיוויתי.

(מוצג 2.2 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 184, ע' 91 ש' 9-10 לישיבת 29.8.11).
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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 אצלך ושמרת אצלך, נכון ן

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

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

יכולה כבר להוציא את החומר לציבור כפי שהערת קודם ל
ת: אכו כד חשבתי באותה עת",

(עמ' 37 ש< 11-11 לפרוטוקול ישיבת 17.5.16).

: "קם כבר הייתה כתבת ברכז'ה נלהבת, מתחזקת קשרים עם ראה גם דבריה בכתבה ב"ידיעות אחרונות"
עיתונאים כמקורות, מתרגשת מסקופים מידיים, כאלה 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, עמי 427 תחת הפסקה "ספטמבר 2008 אני הופכת למקור").

390. שנית, התובעת ניסתה, לשיטתה, להביך את מפקדיה בפרסום המסמכים בעיתוו, כך שברור שהיא אינה
יכולה לבוא בטענות על כך שהפרסום הויזואלי היווה "דקירה", כנטען, בעיני גורמי בטחון מוסמכים.

391. שלישית. התובעת מסרה אלפי מסמכים לפרסום בעיתון, כך שהיה ברור לה, שיכולה להיפתח חקירה,
בשלב כלשהו, לאחר פרסום כלשהו, על בסיס אלפי המסמכים, ומה לה להלין על הנתבעים?!

392. רביעית, התובעת לא טענה, בזמן אמת, בפני בלאו, שהיא לא מודעת ל"קשת" ההשלכות הפליליות של
הפרסום הויזואלי בעיתון (ביטוי "מנופח" שהומצא על ידה בדיעבד, כדי לבוא בטענות שווא לנתבעים),
וכמובן לא ביקשה ממנו הסברים בענין זה, בזמן אמת. היא גם לא באה אליו בטענות, בזמן אמת, על כך.

לתובעת אין שום הסבר מדוע לא עשתה זאת, ואין פלא, שהרי הבינה היטב את משמעות מעשיה.

393. חמישית. התובעת טענה בשב"כ, לאחר שהיא כבר הפלילה את עצמה, ובשעה שהיתה מודעת היטב,
לפרסום הויזואלי שבוצע בכתבה "מכירת חיסול", שהיא היתה חוזרת על מעשיה שוב, ואף הוסיפה כי

היא לא מצטערת על כך שהדליפה אלא על כך שנתפסה, תוך מתן צידוק אידיאולוגי למעשיה.

ברור, אפוא, שבעיניה, לא היתה שום בעיה של חוסר ידיעה, כביכול, על "קשת" של השלכות פליליות,
אלא מודעות והבנה מלאה של הסכמתה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

הטענה ברבר הערר מודעות ל"קשת" ההשלכות הפליליות האפשריות כתוצאה מן הפרסום הויזואלי
של המסמכים, הינה, למעשה, מסווה, לטרונייתה של התובעת, כי היא לא צפתה מראש, שיינקטו

מהלכי חקירה כה חסרי תקדים. לתובעת לא יכולה להיות טרוניה בענין זה על הנתבעים.

ג- הטיפול העיתונאי של ניר בכר כעולד בבתברו "מגילת חיסול" היה ללא דופי

394. ניר בכר, ששימש כעורך מוסף הארץ מינואר 2006 ועד סוף שנת 2009, ואשר פיקח, מתוקף תפקידו,
בעריכתה של הכתבה "מכירת חיסול", העיד בתיק זה מטעם הנתבעים, ועדותו לא נסתרה כלל.

395. כעולה מעדותו של ניר בכר, בלאו סיפר לו, בזמו אמת, שהמקור הסכים לפרסום ויזואלי של המסמכים
בכתבה "מכירת חיסול". גירסתו של בכר תמכה, אפוא, באופן ברור, בגירסתו (הנכונה) של אורי בלאו,

אודות הסכמת התובעת לפרסום ויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

התובעת, להבדיל, הסתבכה בארבע גירסאות שונות, בשאלת הסכמתה לפרסום הויזואלי.
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396. כפי שעולה מעדותו של בכר, הוא ובלאו לא הסתפקו גהערכת הסימן אשר ביצעה התובעת ביחד עם
בלאו, כאשר הס עברו ביחד על המסמכים, ניתחו אותם, והבינו כי המסמכים שעתידים להתפרסם
, גגוסף לכך, הערכת סיכון עצמאית, ממכה עלה, כי אכן אין ויזואלית לא חושפים אותה, אלא ביצעו

סיכון לחשיפת התובעת מן המסמכים, כפי שהם יפורסמו בסופו של דבר בכתבה "מכירת חיסול".

בנוסף לכך, הוא ובלאו סברו, שניהם, כי יש חשיבות עיתונאית וציבורית לפרסם את המסמכים, המהווים
את לב הכתבה והסיפור עצמו, ואכן זהו המקרה המתאים לכך, והכל, ללא כל סיכון לחשיפת התובעת.

397. ברור, איפוא, כי לא כפל כל דופי בטיפול העיתונאי של ניר בכר, לא בהיבט של שמירה על מקור ולא
בהיבט של ביצוע פרסום עיתוכאי אחראי ומהימן. אין פלא שהתובעת לא באה בטענות על כך בזמן אמת.

398. חקירתו הנגדית של ניר בכר, ונאמר זאת בצער, היתה המשכו של מופע ההיתממות המביך מצד התובעת,
אשר החל עוד בהליך הפלילי שלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. התובעת, שהביכה בעצמה, בזמן
אמת, את פשר מעשיה, מעל ומעגר למקורות אחרים (שהרי היא לא רק מסרה חומר לפרסום ותו לא,
אלא אף היתה מעורבת, בעבודה משותפת, על חככת הכתבה עצמה!) שלחה את פרקליטה לחקור,

בחקירה כגדית, את ניר בכר, האם הוא בירר עם בלאו, האם התובעת הביכה את פשר מעשיה.

399. התובעת טוענת, כי ניר בכר ואורי בלאו החליטו, לבדם, על הפרסום הויזואלי בכתבה מכירת חיסול, ולכן
עליהם לשאת, כביכול, באחריות לכך -

הטענה מטעה. ההחלטה העיתונאית התקבלה לאחר קבלת הסכמתה של התובעת לפרסום הויזואלי,
ולאחר שהתובעת ביצעה הערכת סיכון עם בלאו, כי אין סיכוי לחשיפתה כתוצאה מן הפרסום הויזואלי,

ולאחר שגם נערכה הערכת סיכון עצמאית בעיתון, כי הפרסום הויזואלי איננו מסכן את התובעת.

400. התובעת טוענת, כי ניר בכר הניח, שכל התנאים התבררו ביחסים בין הכתב לבין המקור (ענת קם), ולכן
מדובר, לטענתה, ב"הסתמכות עיוורת" מצדו על בלאו -

הטענה מופרכת. ניר בכר העיד, כי הניח, לגבי חלק מן הדברים, כי הם התבררו ביחסים בין הכתב לבין
המקור (אותו חלק שאינו מעניינו של העורך) וכי הוסיף וביצע בדיקות, בזמן אמת, מול בלאו, באשר

לחלק שמענייכו של העורך, מהן עלה שהתובעת הסכימה לפרסום ויזואלי והבינה היטב את פשר מעשיה.

ניר בכר העיד, כי הוא שוחח עם בלאו, טרם פרסום הכתבה "מכירת חיסול" וקיבל ממנו מידע, המניח את
דעתו, כי המקור מהימן, מבין היטב את משמעות מעשיו, ומסכים לפרסום ויזואלי של המסמכים -

ההיפך הגמור מניסיונה הכוזב של התובעת להציג אותו כמי שהסתמך באופן עיוור, כביכול, על בלאו.

אדרבא. אם ניר בכר היה יודע, בזמן אמת, במועד פרסום הכתבה "מכירת חיסול", שהמקור בו עסקינן
הינו ענת קם, בוגרת בית ספר למחוננים (סעיף 1 לתצהיר קם), אשר שירתה זמן ממושך כל כך בלשכת
פיקוד מרכז ונחשפה למסמכים מסווגים מתוקף פעילותה; ביצעה פעולות מתוכככות כדי לבצע את
העבירה הפלילית של הוצאת המסמכים מן הצבא, עבדה בעצמה כעיתונאית עם מקולות באתר וואלהי,
לפני שבכלל פנתה לבלאו, ויתר הפרטים שהוכחו במשפט, אודות אופיה והתנהגותה של התובעת, הרי

שברור, כי הבנתו, שהמקור מבין היטב את משמעות פרסום המסמכים בעיתון רק היתה מתחזקת.

; בן כמה המקור, מה הניסיון 401. התובעת טוענת, כי ניר בכר לא שאל את בלאו שאלות על זהות המקור (כגון
שלו וכדומה) -

בטענה אין כל ממש. ניר בכר לא שאל שאלות על זהות המקור, וראה בהן, כלשונו, "שאלות קיטבג",
לאור היכרותו עם בלאו. ניר בכר ידע שבלאו שומר בקנאות על זהות המקור, וידע מראש שהוא לא יקבל

תשובה ממנו על שאלות שכאלו. הדבר רק מוכיח את אמינותו של בלאו כעיתונאי השומר על מקורות.

402. התובעת טוענת, כי לא היה רלוונטי, כביכול, בעיכיו של כיר בכר, לברר אם המקור יודע מה המשמעות של
פרסום ויזואלי של המסמכים בעיתון -

הטענה כוזבת. אין שום עדות שכזו של ניר בכר. ניר בכר העיד, במפורש, כי היה חשוב לו לברר שהמקור
מהימן ומסכים לפרסום המסמכים, ואכן הבין זאת מבלאו, סמוך לפרסום הכתבה "מכירת חיסול".

ברור, אפוא, שבכר הבין מבלאו, כי המקור מבין את משמעות הפרסום הויזואלי.
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ראה י. "היה חשוב לי שהמקור מהימו והיה חשוב לי שהוא מסכים לפרסם את המסמכים האלה. זה
אלף בית של גימל דלת בעבודה עיתונאית, שהרי אנחנו מצווים לשמור על החיסיון של

המקור." (עמ' 440 שי 12-15 לישיבת 20.7.16).

� "מה שידעתי בזמנו, בזמן אמת/ שמדובר במקור מהימן שמעוניין בפרסום המסמכים, לוצה וכן
בפרסום המסמכים" - עמ' 333 ש'27-28 לישיבת 20.7.16).

403. התובעת טוענת, כי ניר בכר טען, כי לא היו רלוונטיים בעיניו דבריו הנטענים של ראש השב"כ, כי זה חלום
של כל מדינת אויב לשים יד על מסמכים מסוג זה -

הטענה אינה רלוונטית. דברים נטענים אלו של ראש השב"כ, שנאמרו לאחר הפרסומים בעיתון הארץ,
כלל לא התייחסו למסמכים שפורסמו ויזואלית בכתבה "מכירת חיסול", שקיבלה את אישור הצנזורה,

ולכן לא היה בה שום סכנה לביטחון המדינה, ודאי לא חלום למדינת אויב.

ניר בכר העיד, כי הוא לא יודע למה מכוון ראש השב"כ בדבריו, וכי אין זה רלוונטי לעבודה העיתונאית,
להיכנס לספקולציה, מה יחשוב ראש השב"כ, לאחר שהוא יראה את הכתבה, אשר לא היה בה כדי
לחשוף את המקור. נזכיר, כי מדובר בפרסום עיתונאי, בעל עניו ציבורי, שפורסם בהתאם לפרקטיקה
העיתונאית המקובלת, עבר את אישור הצנזורה, שלא היה בו סיכון למקור, והתובעת עצמה לקחה

בחשבון את האפשרות של פתיחת חקירה בעקבותיו.

404. התובעת טוענת, כי ניר בכר טען שזה לא מעניין אותו שהמקור עבר עבירה בעצם הוצאת המסמכים או
המידע והעברתם לעיתון -

גם בטענה זו אין ממש. ניר בכר הסביר בעדותו, שזוהי החלטתו של המקור, האס לבצע את העבירה
הפלילית (בענייננו, התובעת ביצעה עבירה פלילית זו חודשים רבים לפני שהיא בכלל פגשה בבלאו), וכי

הוא דאג לכך שהפרסום הויזואלי יבוצע, ללא חשיפת זהות המקור ולאחר קבלת הסכמתו.

405. התובעת טוענת, כי יש לדחות את דבריו של ניר בכר, כי למד מבלאו, שהמקור אמר לו שישנם עשרות
רבות שנחשפו למסמכים המסווגים שפורסמו, כיון שהדברים לא נאמרו בתצהירו -

הטענה מופרכת. ניר בכר הצהיר, בסעיף 8 לתצהירו, אודות ההערכה שלו ושל בלאו, לפיה עשרות רבות
של אנשים נחשפו כבר למסמכים, ומשנשאל בסוגיה זו, בחקירה הנגדית, הוא היה זכאי, כמובן, להרחיב

בענין זה. ב"כ התובעת שאל אותו שאלות בענין זה, אלא שהתשובה לא נושאת חן בעיני התובעת.

ניר בכר העיד, כי המקור אמר, שיש עשרות רבות של אנשים שנחשפו למסמכים, וכי הוא יודע זאת,
"מפני ששאלתי את אורי האם המסמכים האלה הופצו בתפוצה גדולה מאוד וכמה אנשים נחשפו
אליהם" (ע' 345 ש' 7-8), וכי ההערכה של ניר בכר שעשרות רבות של אנשים נחשפו למסמכים התבססה

"על המידע שאורי קיבל מהמקור והצטרף למסמכים עצמם" (ע' 345 ש' 6), שניר בכר עצמו ראה אותם.

עדותו של ניר בכר מדברת בעד עצמה. הנתבעים הפעילו שיקול דעת מקצועי ועיתונאי עצמאי, והגיעו
למסקנה הנכונה - שגם קיבלה אישור בדיעבד מן המדינה - שפרסום המסמכים לא חושף את המקור.

406. התובעת טוענת, כי ניר בכר העיד, כי המקור והעיתונאי צריכים לשקול האם הסיכון שווה את פרסום
המסמכים, אך, לטענתה, בלאו לא העיד כי שקל את הסיכון עימה, והיא לא העידה על כך כביכול (כך!).

הטענה מופרכת. בוצעה הערכת סיכונים על ידי התובעת, עוד לפני מסירת המסמכים לבלאו (המתנה של
; בוצעה הערכת סיכונים נוספת בין התובעת לבין בלאו, בשיחות ובפגישה בבית כשנה עד להעברתם אליו)
קפה, תוך שהלא מוסרת לו בשיחות עמו פרטים והבהרות למסמכים, שהיא יודעת שהם עומדים
להתפרסם ,• בוצעה הערכת סיכונים נוספת בתוך עיתון הארץ בין אורי בלאו לבין ניר בכר, כאשר בחנו את

המסמכים, שעומדים להתפרסם בכתבה "מכירת חיסול", והסיקו שאין בפרסומם סיכון לחשיפת מקור.

בנוסף לכך, בוצעה הערכת סיכונים נוספת על ידי התובעת בעצמה, לאחר שראתה את הפרסום וגילתה
שהוא מממש את מאוויה, "דולה" את המסמכים החשובים ומציג אותם לציבור ללא חשש לחשיפתה,

ולכן גם התקשרה, נרגשת, מיוזמתה, אל בלאו והביעה בפניו את שמחתה על הכתבה "מכירת חיסול".
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407. התובעת טוענת, כי ניר בכר העיד, שאין הבדל בין הסיכונים שלוקח מקור של כתבת ברנז'ה לבין מקור של
כתב תחקירים בענייני צבא ובטחון -

התובעת מעוותת את דבריו של ניר בכר בעדותו. ניר בכר העיד, שלא ניתן לקבוע, באופן תיאורטי, גורף
וא-פריורי, שמקור שמדליף בפרשה ביטחונית מסתכן יותר ממקור אשר מדליף בפרשה לא ביטחונית,
שכן הדבר תלוי בנסיבות העובדתיות שקרו בפועל באותו מקרה, ויש צורך לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

דבריו, בעמ' 372-373 לפרוטוקול, ברורים לחלוטין, אך התובעת מסלפת אותם, לצרכיה.

408. התובעת טוענת, כי טענת ניר בכר שלא ניתן לצפות את האירועים שיתרחשו כתוצאה מפרסום הכתבה
הינה מוקשית -

: "הנחתי, כן, שהפרסום הטענה מופרכת. התובעת מסתירה בסיכומיה את מה שניר בכר באמת העיד
הזה יעורר הדים משמעותיים. איד תי1אה הבדיקה? האם תיפתח חקירה! לאו תוביל החקירה? האם
ילבו על ראשו של העיתונאי מסביב לעולם בדי לתפוס אותו? לא. את זה לא הנחתי. האם יוציאו תעודות
חיסיוו באופו שיטתי בדי לטשטש או להסתיר כיצד מגיעים למידע הזה? ביצד מגיעים למאו דהוא
בפרשה הזו? לא. את זה לא הנחתי. אנחנו לא סוכני ביון ולא סובני חרש ואנחנו לא קציני מודיעין ואנחנו

עושים את עבודתנו בצורה נבונה ומפעילים את חובת הזהירות המתבקשת" (עי 334 ש' 26-31).

� 'ית.אני הסברתי את זה קודם. מה שצפיתי שיקרה וכל עורן סביר ועיתונאי סביר היה צופה, וכן
שבעקבות פרסום כזה יקרה משהו. שיקרה משהו. קודם כל יהיה הד ציבורי לפרסום ואז בעקבות ההד
הציבורי הזה יכול להיות שתהיה בדיקה, יכול להיות שתהיה חקירה. מישהו צפה שיהלכו אימים על
העיתונאי ויוציאו תעודות חיסיוו ויעמידו את העיתונאי באופו תקדימי לגמרי לדיו על מקרה כזה? אף
אחד לא יכול היה לצפות את זה. ודאי שלא."(עמי 361 שי 8-12 לפרוטוקול חקירת ניר בכר מיום

.(20.7.16

409. התובעת טוענת, כי ניר בכר טען ש"אין הבדל בין הסיכונים שלוקח כל מקור הבא עימם במגע" וטוענת כי
מדובר ב"עדות מוזרה" -

קריאת הדברים בפרוטוקול מגלה כי אין שחר לדברים. ניר בכר נשאל שאלה כללית וסתמית, האם יש
הבדל בין רמת סיכון של מקור בפרשה בטחונית לפרשה לא בטחונית, והשיב בעדות נכונה וסבירה, שכל
מקרה לגופו, ויכולה להיות הדלפה שלא מתחום הבטחון שתביא לפיטורי אדם מול הדלפה בטחונית

שתשאיר אותו על מקומו. מה ש"מוזר" הוא השאלה שנשאלה ולא התשובה העניינית אשר ניתנה לה.

410. התובעת טוענת, כי קיימת חפיפה בשני סעיפים בתצהיר ניר בכר וזילברברג -

ומה בכךל מדובר בציון טכני של העובדה, שבוצעו פרסומים בעיתון, ושבלאו לא גילה לניר בכר ולאבי
זילברברג את המקור באותה עת - נתונים שהתובעת לא חולקת עליהם כלל. מה בין זה לבין העתקה
מאסיבית של סברות ממאמרו של מרמרי לחוות דעת מתי גולן, על ידי משרד ב"כ התובעת, תוך הסתרת

העובדה ממתי גולן ומכך שמתי גולן פעל בעצמו בעבר בניגוד לסברות שהועלו במאמרו של מרמרי?!

411. כל הנסיוכות להטיל בניר בכר דופי, משולל כל יסוד, לא יועילו לתובעת. העובדות מוכיחות, כי פעל נכון,
לא התרשל כלל, והעיתון, כפי שהעיד, אף קיבל "חותמת הכשר" מן המדינה, על שמירת המקור.

ראה עדותו של ניר בכר �

"ת. זה חלק משגרת היחסים בין כתב למקור. ומעבר לזה הפעלנו את חובת הזהירות האתית שלנו
וגם קיבלנו חותמת הכשר מהמדינה שאמרה שבמשך שנה, חקרו, חקרו, הילכו אימים על

הכתב, הוציאו תעודות חיסיון, לא עזר."
(עמ' 353 ש' 19-21 לפרוטוקול חקירת ניר בכר מיום 20.7.16).

הוכח, שהפרסומים לא חשפו את התובעת, וכי הטיפול העיתונאי של אורי בלאו וניר בכר היה למופת. כל
חנסיונות לאתר אותה, על בסיס הפרסומים, בתוספת פעולות חקירה, עם צוותים מיוחדים, תוך שימוש

בתעודות חסיון, כשלו לחלוטין.
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גא, סעיף 38 לפקודת הנזיקיו אינו חל בענייננו

412. התובעת טענה בסיכומיה לתחולת סעיף 38 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), לאור ביצוע הפרסום הויזואלי
של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

: "חוגת הלאיה בלשלנות לגבי דגלים מסוכנים" קובע כדלקמן ?. 413. סעיף זה, שכותרת השוליים שלו חינה

"38. בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגלם על ידי דבל מסוכן, למעט אש או חיה, או על
ידי שנמלט דבל העלול לגלים נזק בהימלטו, וכי הנתבע היה בעלו של הדבל או ממונה עליו או
ונופש הנכס שמתוכו נמלט הדבל - על הנתבע הלאיה שלא ה<תה לגבי הדבל המסוכן או הנמלט

התלשלות שיחוב עליה".

: 414. סעיף 38 לפקודת הנזיקין לא חל בענייננו, ממספר טעמים

415. ראשית. התובעת לא טענה בכתב התביעה לתחולת סעיף 38 לפקודת הנזיקין, ואפילו לא אזכלה בו את
סעיף 38 לפקודת הנזיקין, אלא ניסתה לגייס אותו בשלב סיכומיה, לאור קלישות טענותיה.

הנתבעים מתנגדים לניסיון התובעת לשנות ו/או להרחיב חזית, בשלב הסיכומים, על דרך של העלאת
טענה בנוגע לסעיף 38 לפקודת הנזיקין. התנהגות זו של התובעת פוגעת קשות בזכויותיהם הדיוניות

והמהותיות של הנתבעים, לרבות ביכולתם להתגונן בפני התביעה, ויש לדחותה מכל וכל.

די בכך על מנת לדחות את טענתה בסיכומיה, על הסף.

ראה: "התובעת נסמכה בסיכומיה על סעיף 38 לפקודת הנזיקין. אולם סעיף זה לא נזכל כלל
בתביעה. מה שכן נזכל בתביעה, בסעיף 4, הינו סעיף 41 לפקודת הנזיקין. מי שחפץ לטעוו
לתחולת סעי ההופך נטל השכנוע, צליד לאשית לטעון מפולשות לתחולתו בכתב התביעה. גם
לכלל זה יש צדוק ענייני. מי שטוען להיפוך הנטל צליך להמחיש התקיימות תנאי הסעיף עליו
הוא נסמז/ ביו אם מדובל על סעיף 38 וביו אם מדובל על סעיף 41. הנתבע מצדו, צליד לדעת גם
כאן כי נטעו כלפיו להיפוך הנטל (טענה שנפקותה ונכונותה נבחנים ללוב לק בסופו של יום,
לאחל שלב הלאיות). אם טען התובע בכתב תביעתו שחל סעיף ההופך הנטל, או אז לשאי הוא
לנסות ולהמחיש התקיימות תנאי הסע' בפלשת לאיותיו, ולשאי הנתבע מצדו לנסות ולהפליל
התקיימות תנאים אלה. אולם הנתבע לא אמול לנחש שאמול הוא לעמול על הפלכת התנאים
בפלשת לאיותיו, אף איו הוא אמול לטעון לאי התקיימותם בסיכומיו, אם לא נטעו כלפיו
כלל בכתב התביעה שהוא זה הנושא בנטל השכנוע שלא התלשל, חלף התובע שהנו בגדל

המוציא מחבלו;....".
תא"מ (שלום חי') 40981-09-14 ש. שלמה לכב בע"מ ני נמל חלבי (פורסם בנבו, 10.05.2015).

: "ב. ב"כ התובע ביסס את כתב תביעתו על עילת הלשלנות וטענתו בדבל העבלת נטל ההוכחה וכן
על פי סעיף 38 ו� 41 לפקודת הנזיקין לא זכתה לכל התייחסות בכתב התביעה, אלא לק

בסיכומיו.
ג. בענייננו, כבע"א 715/79 גדעון דניאלי נ' אולט ישלאל נתניה, פד"י ל"ה(2) 764, 774:
"לאשית, מבחינת סדלי הדין - הטענה (להחלת יהדבל מדבל בעדו' - מ.ש.) לא הועלתה בכתב
התביעה כפי הנדלש, ומשום כך בלבד מן הדין לדחותה (לאה: יי אנגללד, יהדגל מדבל בעדוי

בדיני נזיקין (מפעל השכפול, תשכ"ז 26)".
ויודגש, איו המדובל בטענה פלוצדוללית גלידא. נתבע מכיו את כתב הגנתו על פי הטענות
המועלות בכתב התביעה. טענה בדבל העבלת נטל ההוכחה הינה טענה מהותית המצליכה
אסטלטגיה שונה בניהול קו ההגנה. העלאת טענה זו בשלב הסיכומים בלבד, פוגעת בהגנתו של

הנתבעות.
ד. לאול האמול לעיל, הנני דוחה את טענת ב"כ התובע להעבלת נטל ההוכחה. אי לכך,
מתייתל הצולך לדון בשאלה האם התקיימו בענייננו יסודות סעיף 38 ו/או 41 לפקודת

הנזיקין."

ת"א (שלום הרצליה) 5598/00 דול דגן למול ני המשביל לצלכן בע"מ (פורסם בנבו, 06.02.2003).
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416. שנית, אפילו אם נניח, שהתובעת היתה טוענת בכתב התביעה לתחולת סעיף 38 לפקודת הנזיקין - מה
שהיא לא עשתה - היה על התובעת להוסיף ולטעון, במפורש, שהמסמך הצבאי הינו "דבר מסוכן".

התובעת לא עשתה זאת, ודי גם בכך על מנת לדחות את טענתה בסיכומיה, על הסף.

ראה: "נע<ר עוד, כי לא די שהמערער טען בכתב התביעה טענה כללית בדבר תחולתו של סעיף 38
לפקודת הנזיקין שעניינו "דבר מסובן", ואין בטענה שבזו בדי להתיר לו לטעון אחר בך

שהמזרנים עונים להגדרת דבר מסובן".

ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 1667/05 בהן בוריס נ' מתנ"ס כפר דניאל (פורסם בנבו, 05.09.2006).

417. שלישית, התובעת טענה, בסעיף 278 לסיכומיה, כי נוכח תעודות החסיון "איננו יודעים בלל מה בדיוק
ו נעשה מרגע הפרסומים ועד אשר בלאו זומן לתשאול בשב"בי/ ובכך היא שללה מעצמה את האפשרות

לטעון לתחולת סעיף 38 לפקודת הנזיקין, ביחס לרשלנות, כביכול, בפרסום מסמכים צבאיים בעיתון.

ראה-. "ואבן החזקה שבסעיף 38 הוחלה רק מקום שנסיבות הפגיעה התבררו ועל יסודם עלתה
השאלה האט הגורם הממונה על החפץ המסוכן התרשל בהחזקתו".

ע"א 7877/02 ג'וויליס זיאד נ' חבי החשמל מזרה ירושלים בע"מ (פורסם בנבו, 28.12.03).

418. רביעית, בטרם נבחן את התנאים בסעיף 38 לפקודת הנזיקין יצוין, כי הפסיקה הוסיפה על תנאים אלו,
תנאי מצטבר נוסף. לפיו, על התובע להוכיח, כי הבעלים או הממונה על החפץ עזב אותו או מסר אותו

לאחר, ועקב שימוש שנעשה בחפץ על ידי אותו אחר נגרם נזק.

ראה: ע"פ 74/62 פישמן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יז 478,1505 (פורסם בנבו, 24.7.63).

419. בענייננו, התובעת טענה, בסעיף 134 לסיכומיה, כדלקמן:

"נסיבות ענייננו מתאימות היטב לפריזמה של סעיף 38 לפקודת הנזיקין. אותו "דבר מסובן" הינו
מסמך צבאי מסווג סודי ביותר, שנמסר מאת התובעת לידי בלאו, ואו אז הפך בלאו למי ש"ממונה" על
אותו מסמך, משום שהוא קבע בי מן הראוי לפרסמו על גבי העיתוו. השימוש שבו עשה בלאו בבל אותם
מסמכים צבאיים מסווגים, לא היה שימוש "רגיל", אלא שימוש בלתי רגיל. בלאו והנתבעים בשלו
מלהוביח כי הוא נהג במסמכים אלה "פרקטיקה עיתונאית מקובלת", וכלל העדויות מורות באצבע

נחושה בי הוא נהג בהם בדרך בלתי רגילה, ובלתי מתקבלת על הדעת".

התובעת טוענת, אפוא, בסיכומיה, להתרשלות בעצם השימוש של בלאו במסמכים הצבאיים, וזאת על
דרך של פרסום המסמכים, על ידי בלאו, "על גבי העיתון".

התובעת איננה טוענת בסיכומיה, שבלאו עזב ו/או מסר את המסמכים הצבאים לאחר, והיא גם איננה
, נגרם, כביכול, נזק. טוענת בסיכומיה, שעקב שימוש שנעשה, כביכול, במסמכים הצבאיים על ידי אחר
התנאי הנוסף, אשר נקבע בהלכה הפסוקה (עזיבת ו/או מסירת חפץ לאחר; שימוש בחפץ על ידי אחר,

וגרימת נזק על ידי אחר) לא התמלא, אפוא, לפי הטענה שמעלה התובעת עצמה, בסעיף 134 לסיכומיה.

ודוק: כשתובע טוען, כי הנתבע עצמו (ולא אחר) השתמש באותו "דבר מסוכן" וגרם בכך לנזק (וכך טוענת
התובעת בסעיף 134 לסיכומיה), סעיף 38 לפקודת הנזיקיו אינו חל, ויש להסתפק בחובת זהירות רגילה.

, במקרים שבהם התהווה הנזק בעת שהנתבע עצמו השתמש ראה � "אבן, בך נפסק בפרשת פישמן [1]
(או טיפל) בחפץ המסוכן - לאמור החפץ הזיק בשעה שהיה בשליטתו המידית של בעליו-
הנתבע - מספקת חובת הזהירות ה"רגילה", ותכונת המסוכנות מובאת בחשבון כאחת מן
הנסיבות העשויות להשפיע על דרגת הזהירות שנדרש הנתבע לנקוט. לא כך מקום שבו מדובר
בחפץ מסוכן שנזנח או נמסר, שאז נדרשת החזקה על-מנת להתמודד עם הספק בדבר קיומו של
קשר סיבתי בין התנהגותו של הנתבע לבין התהוות הנזק (כלומר עם הקושי הנובע מהתערבות
של גורם זר בהשתלשלות שהובילה לקרות הנזק), וכן עם הטענה בדבר היעדר יריבות חוזית בין

בעלי הדין."

ע"א 1071/96 עיזבון המנוח אמין פואד אלעבד נאצר נ' מדינת ישראל, ס(4) 337 (2006).
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; "....הלכה פסוקה היא כי החזקה מכוחו של הכלל חלה על מקרים של "עזיבה" או "מסירה" וכן
שבהם הבעלים או הממונה על החפץ עזב אותו או מסל אותו לאחי ועקב שימוש שנעשה בו על-
ידי אותו אדם אחי נגרם נזק, כאשר מדובר בנזק שנגרם על-ידי הבעלים או הממונה על החפץ
המסוכן עקב מעשה רשלנות שהוא עצמו עשה בשעה שהחפץ היה בשליטתו המיידית, החזקה
איננה חלה, והדיו נפסק על-פי כללי הרשלנות הרגילים ובהתאם לנטלי ההוכחה המקובלים"
(ע"פ 74/62 3ישמ( נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יז 478,1505; ראה גם: ע"א 751/68 רעד
197; ת"א (י-ם) 210/93 עזבון המנוח אמץ פואד אל עבד נאצר נ' מדינת ישראל/ פ"ד כה(1)208,

נ' מדינת ישראל; [פורסם בנבו] תקדין-מחוזי 95(4) 180).""

ו�נ"א 17063-01-09 עזבון המנוחה עטאף זלט ז"ל נ' מדינת ישראל (פורסם בכבו, 22.05.2012).

די גם בכך על מנת לדחות את טענת התובעת, על הסף.

420. על כך יש להוסיף, כי במקרה דנן, המקור של המסמכים שנמסרו לבלאו נותר כל העת ברשות התובעת
והיא שמסרה העתק ממנו לבלאו, והסכימה לפרסום ויזואלי שלהם, תוך שהיא משתמשת בעיתון הארץ
כ"פלטפורמה" להפצת המסמכים ברבים. התובעת היתה, אפוא, ה"ממונה" על המסמכים, והסכימה

לפרסומם, כך שהיא לא יכולה לבוא בטענות אל בלאו מכח סעיף 38 לפקודת הנזיקין.

421. חמישית, בטרם נבחן את התנאים בסעיף 38 לפקודת הנזיקין יצוין, כי הפסיקה הוסיפה על תנאים אלו,
תנאי מצטבר שני נוסף, לפיו, כאשר הנתבע מבצע שימוש מקובל ורגיל. אין מקום להעברת נטל אליו.

"בעניין אלעבד הוצעו? עמדה לפיה מקום בו הנתבע מבצע שימוש מקובל ורגיל בחפץ המסוכן, אין מקום
להעברת הנטל אל הנתבע, אלא יש לבחון את התנהגותו עפ"י מבחני הרשלנות הרגילים ובשים לב
לשימוש שנעשה בחפץ המסוכן. בהמשך עמדה זו אומצה כתנאי פסיקתי נוסף לתחולת סעיף 38
לפקודת הנזיקין (ראו למשל ע"א 2303/11 מדינת ישראל - משרד הבטחון ני לוטפי חסן עואודה

."((24.6.14)

תאמ (ראשל"צ) 7157-06-15 חיים אברגיל נ' ש.י, מיטב השקעות יזום ובנין בע"מ (פורסם בנבו, ניתן
ביום 19.4.17)

בענייננו, מדובר בפרסום ויזואלי של מסמך, לאחר קבלת אישור הצנזורה, שביצעה מחיקות שונות.
מדובר בשימוש רגיל ומקובל, בעולם העיתונות, כך שגס מטעם זה, סעיף 38 לפקודת הנזיקין לא חל.

: ראה, בין היתר, עדות הצנזורית, אודות עיקור הכתבה לחלוטין מכל סיכון אפשרי לביטחון המדינה

"ת. כן. כלפי הצנזורה יש טענה, היתה טענה אבל היא מגובה מבחינתנו באיד אנחנו עובדים, האם
נכוו או לא נכון לפרסם מסמכים שכותרתם "סודי ביותר". הצנזורה מאז ומעולם טוענת שכותרת
המסמד איננה רלוונטית להחלטת הצנזור הראשי. אנחנו בודקים תכנים. בוא גיקח את האירוע
הספציפי הזה. הגיע מסמך שלם של אותו אירוע שנקרא "שגי מגדלים" ואנחנו מורידים, עד אחרון
הפרטים, לדעתי אם אני זוכרת נכון השארנו איזה ארבע שורות, רק שהתקיים דיון בנושא. אפילו את
המספר של היחידה בשב"כ שלקחה חלק בדיון הורדתי, אפילו את מספר הטלפון של הלשכה. עיקרנו
את הכתבה לחלוטין. אני מזכירה שהכתבה דגה בהאם צה"ל מפעיל נוהל זה או אחר בפעילות סיכולית.

ש. "עיקרנו", רק למען הפרוטוקול,
ת. עיקרנו בעי ןק, עיקרנו את עיקרי הכתבה, השארנו דברים שהם לטובת השיח הציבורי שרצה

הכתב לעורר ומבחינתנו זה שלמעלה כתוב "סודי ביותר" איננו משנה לא לפה ולא לשם."
(עמ' 236 ש' 24-30, עמ' 237 ש' 1-6 לפרוטוקול חקירת סימה וקנין-גיל מיום 5.7.16).

: 422. שישית, התובעת ממילא לא הוכיחה את קיומם של יתר התנאים הנזכרים בסעיף 38 לפקודת הנזיקין

422.1. "דבר מסוכן" -

התובעת לא הוכיחה, כי המסמכים הצבאיים, כפי שחם פורסמו ויזואלית בכתבה "מכירת
חיסול" בעיתון הארץ. הינם בגדר "דבר מסוכן'/ במובן הנדרש בסעיף 38 לפקודת הנזיקין.

הצנזורה התירה את פרסומם הויזואלי של המסמכים, לאחר מחיקות שונות, כך שלא היה
בהם, כפי שהתפרסמו, שום סכנה לביטחון המדינה.
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התובעת גם טענה בעצמה, במסגרת הודעת הערעור מטעמה, כי "".לא יכול להיות חולק כי
כתבות שפורסמו באישור הצנזורה צבאית, חזקה עליהו שאיו בהו פגיעה בבטחוו המדינה".

ראה סעיף 64 להודעת הערעור של התובעת, מוצג נ/5 מטעם הנתבעים.

בנוסף לכך, פרסום הויזואלי גם לא היה שום סיכון לחשיפתה של התובעת, כפי שאף הוכח
בהודעת המדינה בהליך הפלילי של התובעת, כי לא ניתן היה לאתרה כתוצאה מן הפרסומים,

ומסיבה זו פנה השב"כ לבלאו בדרישה (חסרת תקדים) למסור את כל המסמכים שברשותו.

422.2. "בעלו של הדבר או ממונה עליו או תופס הנכס שמתוכו נמלט הדבר" -

. הנחת מוצא זו הנחת המוצא של תנאי זה הינה כי הנתבע, ולא התובע. היה בעלו של הדבר ופר'
אינה מתקיימת כאן, שהרי התובעת המשיכה להחזיק במסמכים שהיא מסרה העתק מהם
לבלאו, הסכימה לפרסום הויזואלי של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול", ועשתה שימוש

בעיתון הארץ כ"פלטפורמה" לפרסום ברבים של המסמכים.

422.3. "נזק" -

הפרסום הויזואלי של המסמך בעיתון לא גרס לתובעת שום נזק, כך שתנאי זה איננו מתמלא.

כפי שהוכח לעיל, הפרסום הויזואלי של המסמך לא היה "הסיבה בלעדיה אין" לפתיחת
חקירה והוא גם לא חשף את זהות התובעת.

423. שביעית. התובעת, כמקור, נטלה על עצמה, מרצון ובהסכמה מלאה, את הסיכון האפשרי של פתיחת
חקירה בעקבות מסירת המסמכים הצבאיים לפרסום בעיתון.

בנסיבות אלו, כשהתממש הסיכון הידוע, האפשרי, של פתיחתה של חקירה, חרף הטיפול העיתונאי,
שהיה ללא דופי (ואף קיבל "גושפנקא" בענין זה מן המדינה, אשר הודיעה, בהליך הפלילי, כי לא ניתן

היה לאתר את התובעת מן הפרסומים), לא ניתן, ואין זח ראוי, להשתמש בסעיף 38 לפקודת הנזיקין.

"כאשר קיים סיכון ידוע בתחום מסוים לבעלי קבוצת סיכון, גם אם הטיפול הוא ללא דופי, לא ניתו,
, להעביר את הנטל רק משום שאירע מה שבשיעור מסוים אינו ניתו כלל למניעה." ואיו זה ראוי

בית חולים "מאיר" פ"ד נא(4] 687 (1997). ע"א 2989/95 מרים קורנץ נ' מרכז רפואי ספיר -

424. לסיכום ?. בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי סעיף 38 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) לא חל בענייננו, וכי
הנטל להוכחת רשלנות, כביכול, מצד הנתבעים מוטל, וממשיך להיות מוטל, על התובעת.

גב. סעיף 42 לפקודת הנזיקין אינו חל בענייננו

425. התובעת טענה בסיכומיה לתחולת סעיף 41 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), לאור ביצוע הפרסום הויזואלי
של המסמכים בכתבה "מכירת חיסול".

426. סעיף זה, שכותרת השוליים שלו הינה: "חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו" קובע כדלקמן ?.

"41. בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה
היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע
היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם
המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עט המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה - על

הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה".

427. סעיף 41 לפקודת הנזיקין כולל שלושה תנאים מצטברים. אף אחד מהם לא מתקיים בענייננו.

428. התנאי הראשון הקבוע בסעיף 41 לפקודת הנזיקין הוא, כי לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו
יכולת לדעת מה הן הנסיבות שהביאו לאירוע שבו ניזוק.
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בית המשפט העליון קבע, בנוגע לתנאי הראשון, כי יש להפעיל את הכלל מקום בו נותרו פרטי
ההתרחשות המזיקה עלומים גם במהלך המשפט.

"נראה כי המועד הרלוונטי לבחינת ידיעתו של התובע, מה היו הנסיבות שגרמו לאירוע הנזק, הוא מועד
התרחשות מעשה הנזיקין עם זאת מופעל הכלל מקום שבו נותרו פרטי ההתרחשות המזיקה
עלומים גם במהלך המשפט. ואכן, לאור הגיונו ותכליתו של הכלל, המועד המתאים לבחינת קיומו של
התנאי הראשון הוא דווקא המועד שבו נדרש התובע להוכיח את יסודות תביעתו. אם "נמשכת" אי"
הידיעה ממועד התרחשות מעשה הנזיקין ועד למועד זה, יבקש התובע להסתייע בכלל הראיות הקבוע
בהוראת סעיף 41 לפקודה, ההנחה היא שגם בעת הוכחת התביעה היה לנתבע יתרוו על פני התובע

ביכולת לדעת ולהוכיח את נסיבות המקרה".

.558 ע"א 8151/98 שטרנברג גי דייר ציצ'יק פ"ד נו (1) 539,

באשר לשאלה, האם הפרסום הויזואלי גרם לתובעת נזק, התובעת ידעה במהלך המשפט ואף קודם
להגשת התביעה, שהפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול" לא חשף את זהותה כמקור (ראה הודעת
המדינה, נספחים 11 12-1 לתצהיר בלאו) ושהפרסום הויזואלי לא היה הסיבה בלעדיה אין לפתיחת
חקירה (ראה מוצג 34 של התובעת - הפרסום הבלתי קביל בתקשורת לפיו, על פי טענת ראש השב"כ
דיסקין החקירה נפתחה לאחר "בדיקות" שנעשו על ידי השב"כ מעבר לפרסום הכתבה "מכירת חיסול").

לפיכך, התנאי הראשון איננו מתקיים בענייננו.

429. התגאי השני הקבוע בסעיף 41 לפקודת הנזיקין הוא, כי הנזק נגרם על-ידי נכס שהיה בשליטתו
המלאה של הנתבע.

ה"נכס" לו טוענת התובעת, קרי, המסמך שפורסם ויזואלית, לא גרם לתובעת שום נזק. הפרסום
הויזואלי לא היה "הסיבה בלעדיה אין" לפתיחת חקירה, והוא גם לא חשף את זהות התובעת. בנוסף
לכך, הנחת המוצא של תנאי זה חינה כי הנתבע שולט על החפץ, ולא התובע. בענייננו, המצב שונה, שהרי

הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול", בוצע בשיתוף פעולה עם התובעת, ובהסכמתה.

להשלמת הטיעון יצוין, כי צוות החקירה שהוקם איננו "נכס" (חפץ) פיזי ואיננו בשליטת הנתבעים. גס
אמצעי החקירה אשר ננקטו במהלך החקירה (החסויים תחת תעודות חסיון) אינם בשליטת הנתבעים.
התובעת איננה "נכס" (חפץ) פיזי, והיא הודתה, מיוזמתה ומבלי שהוצג בפניה בדל ראיה, כי היא המקור

דבר שאיננו בשליטת הנתבעים. -

לפיכך, גם התנאי השני איננו מתקיים בענייננו.

430. התנאי השלישי הקבוע בסעיף 41 לפקודת הנזיקין הוא, כי אירוע המקרה מתיישב עט המסקנה
שהנתבע התרשל יותר מאשר עם המסקנה שנקט זהירות סבירה.

כלל העובדות שהוכחו במשפט ומפורטות בסיכומים אלו מוכיחות, כי אירוע המקרה מתיישב עם
המסקנה שהנתבעים נקטו זהירות סבירה ולא התרשלו כלל.

בקצרה ומבלי למצות יצוין, כי צוות החקירה לא הצליח לזהות את התובעת כמקור, חרף הפרסומים
; אפילו על בסיס המסמכים שמסר בלאו, כעקבות ההסכם עם בעיתון וחרף חקירה שנמשכה קרוב לשנה
השב"כ, לא נחשפה זהותה של התובעת כמקור. התובעת הוזמנה לפגישה בשב"כ, והיא הודתה, מיוזמתה,

מבלי שהוצג לה בדל של ראיה כנגדה, כי היא המקרר.

טענות התובעת, כי היה על הנתבעים להזהיר אותה, כדי לאפשר לה לבצע עבירות פליליות חמורות
נוספות, של השמדת ראיות, שיבוש חקירה והימלטות מן הארץ, אינן ראויות להישמע כלל.

לפיכך, גם התנאי השלישי איננו מתקיים בענייננו.

431. לסיכום ?. בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי סעיף 41 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) לא חל בענייננו, וכי
הנטל להוכחת רשלנות, כביכול, מצד הנתבעים מוטל, וממשיך להיות מוטל, על התובעת.
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בג. הפרסומים הנוספים לאחר הבתבה "מבירת חיסול" לא הגבירו סימן לתובעת

432. בפרק ד'14 לסיכומיה טוענת התובעת, כי פרסומים כוספים שבוצעו בסמיכות לכתבה "מכירת חיסול"
(הכתבה ת/3, מיום 4.12.08 ולכתבה ת/4 מיום 8.1.09) "הגבירו", כביכול, את הסיכון לתובעת.

433. יש לדחות את הטענה.

434. ראשית, התובעת לא הוכיחה כלל את טענתה. אף גורם מצוות החקירה לא העיד בתיק זה. אף גורם
מצוות החקירה אפילו לא אמר, מחוץ לכותלי בית המשפט, כי הפרסומים הנוספים "הגבירו", כביכול,

את הסיכון לתובעת. התובעת, כהרגלה, מפריחה לחלל האוויר, טענות חסרות בסיס.

435. שנית, הוכח, עובדתית, כי הפרסומים הנוספים לא הגבירו שום סיכון לחשיפת התובעת. צוות החקירה
לא הצליח, חרף כל הפרסומים, וחרף פעולות חקירה (חסויות), בנוסף לפרסומים, לאתר את המקור, ולכן

השב"כ פנה לבלאו, בדרישה חסרת תקדים, למסור לו את כל המסמכים שברשותו. אלו הן העובדות.

יוער, כי הכתבה, ת/4, עוסקת במסמך שיצא מאגף המבצעים במטכ"ל, ולא מפיקוד מרכז, כך שאם
בכלל, היה בה כדי להקשות על חקירת ההדלפה, אשר לא הניבה דבר, באותה עת.

"ת. אגב, זה מסמן שיצא מאגף המבצעים במטכ"ל. לא פיקוד מרכז."
(עמי 502 שי 34 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

436. שלישית, התובעת הסכימה לפרסום הכתבות, אשר התבססו, בין היתר, על המסמכים שהיא מסרה
לבלאו בדיסק און קי, ולא באה אל בלאו, בזמן אמת, בשום טענה/ ביחס לפרסומים הנוספים. התובעת

לא ביקשה ממנו להפסיק את הפרסומים הנוספים, לשנות את תוכנם, תדירותם, רפוי.

437. בחקירתה במשטרה בשנת 2009 הודתה התובעת, כי היא לא צפתה שהחוקרים יגיעו אליה וישאלו אותה
בנוגע למסמכים, כך שברור שהתובעת לא חשבה, שהפרסומים הנוספים מגבירים, כביכול, סיכון כלשהו.

"ש: האם דיברתם אהרי פרסום הכתבה, אורות הנושא 3
ת: לא, ככל שהימים עברו אני לא חשבתי שאני אגיע לסיטואציה הזאת, לכן לא דיברתי על זה ולא

השבתי על זה" (נספח 8 לתצהיר בלאו).

438. התובעת הודיעה בחקירתה בשב"כ, כי בלאו יכול היה מבחינתה לפרסם עוד יותר (!) מהכתבות שהוא
כבר פרסם בעיתון "הארץ", כך שברור לחלוטין, שהיא לא יכולה להלין על כך שמה שפורסם (ומדובר

בכתבות מועטות יחסית לחומר הרב שהיא מסרה לו) הגבלר, כביכול, סיכון כלשהו עבורה.

"ס- יש עוד דברים שהוא יגול לפרסם או שיל מה שהיה לו פורסם.
ע- אני מניהה שאם היה לו הוא היה מפרסם, זה בכל זאת מסמכים כבר מלפני כמה שנים, הם

מאבדים את הרלוונטיות שלהם. כך שאין לו מה לעשות איתם יותר" (נספח 44 לתצהיר אורי בלאו).

התנהגות התובעת בזמן אמת, מונעת ומשתיקה אותה מלבוא בטענות אל בלאו.

בך. התקשרויות טלפוניות ביו בלאו לביו התובעת

בד.1. התובעת לא הוביחה בי נהשפה, בתוצאה מו ההתקשרויות הטלפוניות של בלאו

439. התובעת טוענת, בסעיף 214 לסיכומיה, כי בלאו התרשל, כביכול, באי נקיטת אמצעי זהירות לענין
התקשרויותיו הטלפוניות עם התובעת, בכך שלא הקפיד, כביכול, שכל התקשרות ביניהם "תיעשה

מטלפון "בטוח" (למשל, כזה שאיננו רשום על שם בלאו, או משויך לו, או למערכת "הארץ")".

מדובר בטענה מופרכת, על פניה, עת היא מועלית על ידי התובעת, כמי שהתקשרה אל בלאו בעצמה
מטלפון רגיל במהלך העבודה על הכתבה "מכירת חיסול", ומי שכאשר התקשרו אליה מן השב"כ,

צילצלה בעצמה, מהנייד שלה לנייד של בלאו.
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440. התובעת לא הביאה שום עד מצוות החקירה, שיעיד בתיק זה, לא בסוגיית ההתקשרויות הטלפוניות ולא
בכלל. שום עד לא העיד, שהתובעת נחשפה, כביכול, בעקבות איזה מן ההתקשרויות הטלפוניות ו/או

המסמנים של בלאו עם התובעת. שום חוקר, לא במשטרה ולא בשב"כ, אפילו לא אמר זאת לתובעת.

441. יתירה מזאת. במשפט הוכח, כי פלט שיחות טלפון אפילו לא הוצג בפניה בחקירתה בשב"כ, עת בחרה
להודות כי היא המקור.

"ש: לא עשית שום בדיקות. בחקירה בשב"כ הציגו לך פלטי טלפון!
, לא. ת: למיטב זכרוני

(עמ' 71 ש' 10-11 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

442. התובעת לא הוכיחה, אפוא, כי היא נחשפה, כביכול, כתוצאה מן ההתקשרויות הטלפוניות של בלאו, ודי
בכך על מנת לדחותה על הסף.

בד.2, הנורמה שמציעה התובעת, של שימוש בטלפון בטוח, נדחתה על ידי בית המשפט והעלית

443. התובעת הביאה לעדות את מתי גולן, אשר טען בחוות דעתו, כי היה על בלאו לנהל, כביכול, "תקשורת
בטוחה" עם ענת קם.

444. יש לדחות טענה זו. ה"נורמה" של שימוש ב"טלפון בטוח", משמעותה ברורה וחמורה: הורדת העיתונאות
בישראל "למחתרת", ושימוש באמצעים שבהם משתמשים ארגוני פשע, המסתתרים מפני השלטונות.

"נורמה" זו נדחתה על ידי בית המשפט העליון, בע"א 9705/11 ליאורה גלט ברקוביץ ני ברוך קרא
: "כפי שציין בית (פורסם בנבו), שבו אימץ את פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, וקבע, כי
משפט קמא בפסק דינו; עיתונאי אינו בלש או סוכן סמוי, ואינו אמור לצאת מנקודת הנחה כי במדינתנו

עוקבים אחריו או מצותתים לשיחותיו או מפרים בדיך אחרת את החיסיון העיתונאי".

445. נורמות ההתנהגות של בית המשפט העליון הן המחייבות, ועל פיהן יש לקבוע כי בלאו לא התרשל כלל.

3ד.3. הפרקטיקה העיתונאית המקובלת הינה שימוש בטלפונים רגילים

446. כפי שהוכח בתביעת עו"ד גלאט ברקוביץ, וכפי שאף ציין בלאו בתצהירו, הפרקטיקה העיתונאית
המקובלת בישראל הינה שימוש בטלפונים רגילים, לצורך ההתקשרות בין העיתונאי לבין המקור,

ובהתאם לה גם פעל בלאו. גם מטעם זה, לא היתה, אפוא, שום רשלנות מצד בלאו.

447. הנתבעים אף הביאו בתיק זה חוות דעת של סרגוסטי המתארת, בין היתר, את הפרקטיקה העיתונאית
: המקובלת של שימוש בטלפונים רגילים

"41. הנורמה של שימוש בטלפונים רגילים, בשיחות בין עיתוגאי למקור, קיבלה אישור של בית
המשפט העליון, בתביעת עו"ד ליאורה גלאט ברקוביץ כנגד הארץ: עיתונאי אינו מרגל ואינו
סוכן ביון. זוהי גם הפרקטיקה העיתונאית המוכרת לי, וכך גם פעלתי אני בעצמי במשך

השנים."

"42. קם עצמה שוחחה, בתוקף תפקידה ככתבת ברנזיה בוואלה'., עם עשרות ומאות עיתונאים,
בשנה וחצי שבהם מילאה תפקיד זה, וביצעה זאת, באופן רגיל, ולא בהתקשרות "בטוחה"
כביכול. אם הנורמה הזו היתה מספיק טובה עבור קם, מדוע היא לפתע לא טובה, כביכול, עבור

בלאו י'"

"43, בנוסף לכך, ההתקשרות הטלפונית "הרגילה" שבין קם, העיתונאית, לבין בלאו, עיתונאי אף
הוא, לא היתה חריגה באופיה, לנוכח עיסוקם כעיתונאים, ולא אמורה היתה לעורר כל חשד

: כלפיה."

448. מתי גולן לא סתר כלל בחוות דעתו את דבר קיומה של הפרקטיקה העיתונאית של שימוש בטלפונים
רגילים, שהופיעה בחוות דעת המומחה של סרגוסטי, ואפילו לא טען (!) לקיומה של פרקטיקה עיתונאית

של שימוש בטלפון בטוח, כביכול. מצב ראייתי זה, בסוגיית חוות הדעת, פועל בבירור לטובת הנתבעים.
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יוער, כי בחוות דעתו של מתי גולן לא נזכרת כלל הסוגיה של הפרקטיקה העיתונאית, לא בכלל, ולא
בנוגע להתקשרויות טלפוניות, והוא מציג בה את נסיונו האישי, בנוגע להתקשרויותיו שלו עם מקורות.

די גם בכך על מנת לקבוע, כי התובעת לא הוכיחה את טענתה וכי הנתבעים לא התרשלו כלל.

מ/'4. התובעת פעלה לפי הפרקטיקה העיתונאית המקובלת של שימוש בטלפונים וגילים

449. התובעת עצמה נהגה על פי פרקטיקה עיתונאית מקובלת של שימוש בטלפונים רגילים, במסגרת המגעים
שלה עם בלאו, ובכך סיפקה הוכחה נוספת לכך שהנתבעים לא התרשלו כלל בשימוש בטלפונים שכאלו.

450. בלאו הצהיר, כי התובעת מסרה לו את מספר הטלפון הנייד שלה לצורך התקשרות עמה, כשהוא עוד לא
ידע בכלל מה הוא קיבל ממנה, כשהיא ידעה היטב מה היא נתנה לו:

, קט גם נתנה לי את מספר הטלפון "65. קם מסרה ל< את מספר הטלפון הנייד שלה (למיטב זכרתי
שלה בעבודה בוואלה) ואני מסרתי לקט את מספר הטלפון הנייד שלי. אלו שימשו אותנו לצורך
ההתקשרות בינינו, ובין היתר, על מנת שאוכל לשאול אותה שאלות בנוגע למסמכים שהיא

מסרה לי, בדיסק און קי.

כפי שעולה מנספח 15 לתצהירה, אני התקשרתי אליה ושלחתי לה מסרונים מהטלפון הנייד
שלי, וגם היא עצמה התקשרה אלי ושלחה לי מסרונים מהטלפון הנייד שלה."

451. התובעת הודתה, כי היא התקשרה אל בלאו מטלפונים רגילים ?.

"ש: איך התקשרת אליו, מאיזה טלפון ל
ת: או מהטלפון האישי שלי או מהטלפוו של העבודה, מאחד מהם.

ש: אחד משני הטלפונים!
ת: כן."

(עמ' 61 ש' 11-12).

בנוסף לכך, כפי שעולה מנספח 15 לתצהירה של התובעת, התובעת התקשרה אליו ושלחה לו מסרונים
מהטלפון הנייד שלה.

אם היתה נורמת התנהגות, כביכול, של שימוש טלפונים בטוחים, או אם התובעת היתה מעוניינת בטלפון
בטוח, מדוע לא נהגה כך בעצמה?! אין לתובעת תשובה.

452. במקרה דנן, לא היה שום "סיכום" בין בלאו לבין התובעת על התקשרות טלפונית בקו בטוח, שום
הבטחה בעניו זה, והמונח "טלפון בטוח" לא עלה כלל. התובעת אף לא טענה אחרת.

התובעת ידעה, בזמן אמת, שבלאו מתקשר אליה מטלפונים רגילים, ולא הלינה על כך, משכך היא אינה
רשאית לבוא בטענות בדיעבד אל בלאו בעניו זה:

"ש: כן, אבל כשקיבלת שיחות ידעת שזה הוא נכון ן
ת: נכון. הוא לא התקשר אלי מחסוי למיטב זכרוני.

ש: גם את לאן
ת: גם אני לא. אולי הטלפון שלי במשרד הופיע כחסום, אני לא זוכרת.

ש: אבל את לא עשית שום צעדים כדי לחסום שיחות שלך ל
ת: לא חסמתי שיחות בצורה מכוונת."

(עמי 72 ש' 15-20).

453. כפי שציינה המומחית מטעם הנתבעים, ענת סרגוסטי, בחוות דעתה, התובעת לא יכולה להוכיח, עקב
תעודות החיסיון, שהלא נחשפה, כביכול, בעקבות ההתקשרויות הטלפוניות, ובכל מקרה, לאור

התנהגותה של התובעת, שהשתמשה אף היא בטלפונים רגילים, ניתן לבוא אל התובעת באותה טענה �



88

"44. ענת קם עצמו? התקשרה טלפונית, מיוזמתה אל אורי בלאו, ואף שלחה לו הודעות אס.אמ.אס
שונות, כפי שעולה מפלט השיחות (נספח 15 לתצהירה), בהתקשרות רגילה, ולא "בטוחה",
כביכול, וזאת בתקופה שלאחר מסירת הדיסק לבלאו ובמהלך פרסום הכתבות בעיתון הארץ,

ובכך הציבה עצמה, במו ידיה, במעגל החשודים הפוטנציאליים, לו מישהו היה בודק זאת.

, , הוא לא ימסור לעיתונאי אם מקור עיתונאי רוצה להסוות את הקשר הטלפוני שלו עם עיתונאי
כפי שעשתה קם, את מספר הטלפון הסלולארי שלו, ודאי לא מי שהיא עיתונאית בעצמה,

הרגילה בהתנהלות שוטפת מול מקורות חסויים."

"45. טענת גולן בעניין סוגיית השימוש בטלפונים מתעלמת מהתנהגותו של המקור העיתונאי (ענת
קם), שהיה בה, כשלעצמה, כדי לתרום לחשיפתו, ואף מבקשת להחיל על העיתונאי בלאו
"נורמת" שימוש בטלפונים, אשר קם, עיתונאית אף היא, לא נהגה כלל על פיה. לא מצאתי בכך

כל הגיון."

המומחית סרגוסטי לא נחקרה כלל על עניו זה של התנהגות התובעת. בשיחות הטלפוניות עם בלאו,
והדבר עומד לחובת התובעת.

454. יצוין, כי להתקשרות הטלפונית, שבין בלאו לבין התובעת, היה הסבר הגיוני ופשוט; שניהם היו אז
עיתונאים, כך שבעצם קיומו של שלחות ביניהם לא היה כדי להוכיח, שהתובעת היא זו שמסרה לו את

המסמכים הצבאיים לצורך פרסום בעיתון הארץ.

לשם השוואה נציין, כי בפרשת גלאט ברקוביץ, היא עצמה התקשרה אל העיתונאי, ולאחר מכן הכחישה
מכל וכל קיומו של קשר טלפוני כלשהו עמו, ונתפסה, בין היתר, בכזב זה, בחקירת המשטרה.

קושי מעין זה לא היה קיים ביחס לתובעת, שהיתה עיתונאית במועד שבו מסרה לבלאו את המסמכים.
התובעת בעצמה טוענת, בסעיף 32 לתצהירה, כי באותה עת, היא שימשה ככתבת בראנז'ה, וקיימה יחסי

עבודה קבועים עם לא מעט עיתונאים מ"הארץ".

, הדבר לא היו? מועיל לתובעת 3ד.5. גם אם בלאו היה מתקשר מטלפוו "בטוח", כביכזל

455. אפילו אם נניח, תיאורטית, שבלאו היה מתקשר אל התובעת שלא מן הטלפון הנייד שלו, הדבר לא היה
מועיל לה בתביעתה.

ראשית. משום שעד היום התובעת אינה יודעת כיצד הגיעו אליה חוקרי השב"כ.

שנית, הסיבה כי הדבר לא היה מועיל לה פשוטה: בלדי רשויות החקירה האמצעים הטכנולוגיים
הנדרשים כדי לאתר את כל הגורמים שעמם בלאו היה בקשר, עובר לפרסום הכתבות, כולל אלו
שהתקשרו מיוזמתם אליו, וכך היו מגלים, כי התובעת התקשרה אליו טלפונית, ואף שלחה אליו

מסמנים, מטלפונים רגילים, המזוהים עימה.

456. התובעת הודתה, כי בחקירתה הנגדית, לא ניתן היה להעלים, לאחר פתיחתה של החקירה, את פלטי
שיחות הטלפון ביניהם, שבהם היא עצמה התקשרה לבלאו בטלפונים רגילים, המזוהים עימה.

"עו"ד ז.ליאונד; כן, בוודאי, ואז מה, אני רוצה להבין, אם היית נערכת מראש לחקירה בשב"כ
זה היה מעלים את פלטי שיחות הטלפון ביניכם? השמדת הכל, פלטי הטלפון

שלך שאנחנו הוצאנו אותם פה, זה היה מעלים אותם ן
ת: מה הקשר? זה לא היה מעלים אותם, אבל מה הקשר?

ז. ליאונד: אין קשר. הבנתי, את יכולת להעלים את פלטי שיחות הטלפון ששוחחתט עו"ד
ביניכם כל התקופה הזאתן

ת: לא, אני לא יכולה להעלים את פלטי הטלפון".
(עמי 101 ש' 28-31 עמי 102 שי 1-7).

הבחירה של התובעת עצמה לקיים כך ובצורה הזו את הקשר בין הצדדים, היתה בלתי הפיכה מבחינה
חקירתית.
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457. למותר גם לציין, כי כאשר רשויות החקירה, ובכלל זה השב"כ, מעוניינות לקבל לידיהן מידע, לצורך
חקירת פשע חמור בכלל, ועבירות ביטחוניות בפרט, ולחדור לפרטיותו של אזרח, יש להן את הדרכים
והאמצעים לעשות זאת על פי חוק, בין אם מדובר בקווי טלפון, בקווים סלולאריים (לרבות "בטוחים"

כביכול). או ביירוט של מיילים ומשרתים, כך שבטענת התובעת אין כדי להועיל לה בכל מקרה.

כד.6, התייחסות לטענת התובעת אודות מקרים קודמים של האזנות לעיתונאים

458. התובעת טענה, כי הנתבעים היו מודעים למקרים שבהם נפתחה חקירה ובוצעו האזנות לעיתונאים, אולם
לא הביאה שום דוגמא למקרים קודמים אלו בתצהירה.

459. יש לדחות את טענת התובעת.

460. ראשית, עיתונאי שומר חוק איננו צריך להתנהל, כאילו הוא מצוי תחת האזנות או מעקבים, וכפי שציין
בית המשפט בפרשת גלאט ברקוביץ, יש להניח כי הרשויות מכבדות את החיסיון העיתונאי.

; בית משפט קמא בפסק דינו, עיתונאי אינו בלש או סוכן סמוי, ואינו אמור לצאת "ולבסוף/ כפי שצי*
מנקודת הנחה כי במדינתנו עוקבים אחריו או מצותתים לשיחותיו או מפרים בדרד אחרת את החיסיון
העיתונאי,"(עמי 20 סעיף 31 לפסק דין גלט-ברקוביץ (עליון), מוצג 2.19 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

כך אומנם נהג בלאו, כאשר התקשר אל התובעת בטלפון רגיל, כך שלא נפל כל פגם בהתנהגותו.

461. נסיונה של התובעת להציג את בלאו כ"עיתונאי שגורמי אכיפת החוק/גורמים ממשלתיים בעקבותיו",
האמור להיות קרוב יותר ל"סוכן סמוי או מרגל" (!) הינו מופרך על פניו. שום גורם חקירתי לא העיד
זאת בתיק דנן. איש לא העיד שבלאו היה נתון למעקבים מיוחדים, במועד שבו בוצעו הפרסומים בעיתון
הארץ, ובלאו בוודאי שאיננו סוכן סמוי או מרגל, אלא עיתונאי המבצע את תפקידו ושליחותו הציבורית.

462. שנית, התובעת טוענת, בסעיף 148 לסיכומיה, כי בלאו יכול היה למסור לה טלפונית או במסרון על פניית
עופר קול לעיתון הארץ, ומנמקת זאת בכך, "שהיו ביניהם שירוות רבות אותה עת (כולל חילופי

מסרונים), ולגן יצירת קשר עם התובעת לא היתה "מסמנת" כלום".

הנה כי כן, אף לשיטת התובעת, לא היה על בלאו לחשוש מפני ביצוען של האזנות לטלפון שלו, והוא יכל
למסור לה מידע, לשיטתה, בטלפון רגיל או במסרון.

463. שלישית, ומעל לכל, התובעת לא הוכיחה, שכתוצאה מהאזנות נטענות לבלאו, נחשפה, כביכול, זהותה
כמקור. שום גורם חקירתי לא העיד זאת. שוס גורם חקירתי אפילו לא אמר זאת, מחוץ לכותלי בית
המשפט. גם בחקירת התובעת בשב"כ ובמשטרה, איש לא אמר לה שהיא נחשפה, כביכול, עקב האזנות

לבלאו. נהפוך הוא, לפחות מן החומר הגלוי ברור שלא זאת היתח הסיבה לחשיפת זהותה כמקור.

התובעת לא הוכיחה, אפוא, שום רשלנות ושום נזק בענין זה.

פה* הנתבעים לא חשפו את התובעת כמקור

פה*1* התובעת לא הוכיחה את טענתה במשפט

464. התובעת לא הוכיחה את טענתה (המוכחשת והכוזבת), כאילו הנתבעים חשפו אותה כמקור.

465. שוס גורם מצוות החקירה לא בא להעיד בבית המשפט. שוס גורם מצוות החקירה אפילו לא אמר זאת,
מחוץ לכותלי בית המשפט. בנוסף לכך, בחומר הראיות מתיק החקירה, אשר הוגש במסגרת התיק דנן,

אין שמץ של הוכחה לכך, שעקב התנהגות הנתבעים נחשפה, כביכול, זהותה של התובעת כמקור.

466. התובעת לא עמדה בנטל - המוטל עליה - להוכחת טענתה, ודי בכך על מנת לדחות את תביעתה.
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3ה.2. הנת5ע<ם הוכיחו מ הם לא חשפו את זהות התובעת 3מקוי

467. למעלה מן הצורך - לאור כישלונה הברור של התובעת בעמידה בנטל המוטל עליה להוכחת טענתה
במשפט - הנתבעים הוכיחו בתיק זה, כי התנהגותם לא גרמה לחשיפת התובעת כמקור.

468. הנתבעים הוכיחו, כי הפרסומים בעיתון "הארץ" לא חשפו את זהות התובעת כמקור. הנתבעים אף
הוכיחו, כי גם מסירת 49 המסמכים על ידי בלאו, בעקבות ההסכם עם השב"כ, לא חשפה את התובעת

כמקור. הנתבעים הוכיחו, כי גס החקירה המודיעינית לא חשפה את התובעת כמקור.

הוכח, כי החקירה, מלה, לא חשפה את זהות התובעת כמקור. התובעת היא זו שהפלילה את עצמה,
ומבלי שהוצג בפניה בדל ראיהי

נקודת זמו ראשונה; הפ1סומ<ם בעיתון "ו1אחי"

469. מאז הפרסום של הכתבה "מכירת חיסול" בחודש נובמבר 2008 ועד לפניה של השב"כ אל בלאו בחלוף
קרוב לשנה מאז הפרסום, התנהלה חקירה מאומצת, תחת חסיון, שלא הצליחה לאתר את המקור,

וכתוצאה מכן פנה השב"כ בדרישה חסרת תקדים לבלאו למסור לו את כל המסמכים שברשותו.

: דברי ב"כ המדינה בהליך הפלילי בענין זה ברורים לחלוטין

"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 בדרכ<ם אחרות לכו לא פנו לעיתונאי מיד למקור המסמכים",

ב"כ המדינה הסבירה בדיון בהליך הפלילי, את הקושי הרב באיתור מבצע המעשה הפלילי, בכך שכיון
שהיתה נגישות למסמכים נשוא הפרסומים, "ל-300 איש וזה התפרסם שנה וחצי לאחר שחרורה של

המשיבה" (נספח 11 לתצהיר בלאו).

470. הפרסומים בעיתון הארץ לא חשפו, אפוא, את התובעת.

נקודת זמו שניה? ההטכם היאשוו עם השב"3 ומטי1ת 49 המטמטם על לדי בלאו

471. בעקבות פניית השב"כ אל אורי בלאו ולאחר שנוהל משא ומתן מאומץ והושג הסכם מיטבי עם המדינה,
מסר בלאו 49 מסמכים, מבלי להסגיר את מקורותיו.

: ב"כ המדינה אישרה זאת בהליך הפלילי

"בשלב מסוים נחתם ההסכם בין השב"כ לכתב אורי בלאו, נמסרו כ-50 מסמכים לשב"כ, בלי שאורי
בלאו הסגיר מקורותיו, והחקירה הובילה לענת קט, שהיזמגה לחקירה, גם בשלב זה לא הבין איש כי
לנאשמת יש כמות כה אדירה של מסמכים ואיש לא דמיין שמדובר ב-2085 מסמכים וכך יש להבין את

פעולות השב"כ והמשטרה בתיק עד שהתבררה עומקה של העבירה".
(מסמך 1.6 לתיק מוצגים של הנתבעים, עמ' 263).

; "העובדה היא פשוטה, שקיבלו את המסמכים ואז הגיעו לאן שהיו צריכם ראה גם דברי ב"כ המדינה
, זה לקח מספר חודשים" (נספח 12 לתצהיר בלאו). להגיע. ובימ"ש יאמין, זה לא היה פשוט גם אז

472. 49 המסמכים שמסר בלאו לא חשפו, אפוא, את התובעת, וזאת על פי טענת המדינה עצמה.

473. יוער, כי גס בית המשפט העליון לא קבע, כי 49 המסמכים שמסר בלאו חשפו, כביכול, את זהות התובעת.
כך, בהחלטה בעתירה לגילוי ראיות חסויות נקבע, כי: "....במסגרת חקירת ההדלפה הסתייעו רשויות

החקירה, ביו השאר, במסמכים שהתקבלו מבלאו" (נספח 13 לתצהיר התובעת). הא ותו לא.
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נקודת זמו שלישית; "הואילה המודיעינית

474. לאחר מסירת 49 המסמכים על ידי בלאו, התנהלה חקירה מודיעינית, אשר "הובילה" אל התובעת,
כגורם אפשרי שיכול לדעת דבר מה ביחס להדלפה, בתור מי ששירתה בלשכת פיקוד מרכז בתאריכים

הרלוונטיים למסמכים אשר פורסמו בעיתון הארץ. הא ותו לא.

: ראה דברי ב"כ המדינה בהליך הפלילי

"במשך שגה שלמה לא ידעו מה מקור המסמכים הצבאיים ומצוטטים בכתבות, ואז בשלב מסויים
בשלב השב"כ עשה הסכם עט העיתונאי של עיתון האיץ והיעתונאית שיתן את כל המסמכים שיש
בידו. העיתונאי נתן 49 מסמכים, חלקם על דיסק וחלקט על דיסק קשיח, ומעת מסירת המסמכים

התהילה חקירה מודיעינית שהובילה למשיבה" (נספח 11 לתצהיר בלאו).

475. החקירה המודיעינית עצמה לא חשפה את התובעת, וזאת על פי עמדת המדינה עצמה.

נקודת זמו ל5יעית1 החקילה של התובעת 5שב"3

476. טרם זימונה של התובעת לחקירה בשב"כ, המצב העובדתי היה כדלקמן -

חוקרי השב"כ לא ידעו שהתובעת היתה המקור להדלפה, ובוודאי שהם לא ידעו, או אפילו דמיינו,
שהתובעת נטלה אלפי מסמכים, ללא רשות מן הצבא.

לחוקרי השב"כ לא היה מידע שהתובעת הינה המקור להדלפה, ואין זה פלא, שהם גם לא הציגו בפני
התובעת שוס ראיה כנגדה, ואפילו לא אמלו לתובעת, שיש להם ראיה כלשהי, כביכול, כנגדה.

אין פלא, אפוא, שלא הוצא שום צו מעצר, עיכוב או צו חיפוש כלשהו לתובעת, בטרם זימונה לשב"כ.

477. התובעת הגיעה לחקירה בשב"כ ביום 15.12.09, והתבקשה בסך הכל להשיב על שאלות, כאחת מני רבים,
שאולי יודעים דבר מה בקשר להדלפה, לנוכח העובדה שהיא שירתה כחיילת בלשכת פיקוד מרכז,

בתאריכים הנזכרים במסמכים שפורסמו בעיתון הארץ.

478. חוקרי השב"כ לא אמרו לתובעת, שהיא המדליפה, לא האשימו אותה בדבר, ואף מודיעים לה, במפורש,
עם תחילת החקירה, כי שמה עלה ".... כמו הלבה אחרים, זו לא בדיקה יחודית שמתמקדת רק בך"

(מוצג 2.1 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 8). הא ותו לא.

ראה גם הודאת התובעת בחקירתה הנגדית בבית המשפט ?.

"עף/ך זי ל<אונד: כבודו, אי אפשר ככה, אני לא שאלתי על שוט נפה כרגע.
בשב"כ אמלו לך שהט יודעים שאת המדליפה ל

ת: בשב"כ לא אמרו לי שהם יודעים שאני המדליפה."
(עמי 88 ש' 11-13 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16}.

התובעת, משיקוליה, החליטה להודות בהדלפה של המסמכים, מבלי שהוצג בפניה בדל ראיה.

479. התובעת אף הגדילה לעשות והודתה, לא רק בהדלפה של המסמכים שפורסמו בכתבה "מכירת חיסולי',
אלא גם בנטילת אלפי מסמכים, ללא רשות, מן הצבא - דבר שחוקרי השב"כ לא ידעו ולא דמיינו כלל.

: ראה טענת פרקליטה של התובעת בהליך הפלילי

"אד מעניין אותי מה שחברתי מודה בהגינותה, ברגע שמעמידים אותה על הדבר, בשלב של החקירה,
הם יודעים רק את הכתבות בעיתונים. ולמרות התכתובת עם אורי בלאו מקבלים ממנו דיסק ואז היא
אומרת להם תשמעו, ואם לא היו שומעים ממנה לא היו יודעים שכד הדבר, היא אומרת שהעתיקה
שמונה מאות ומשהו מסמכים, מספרת את התהליך ואומרת זה נמצא אצלי בבית. לוקחת אותם הביתה
נותנת את המחשב. האם כך מתנהג אדם שיש לו כווגה לפגוע בבטהון המדינה? יש פה שיתוף פעולה

מוחלט עם חוקרי השב"כ"." (העתק מפרוטוקול דיון מיום 26.1.2010 צורף כנספח 54 לתצהיר בלאו).
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480. לאחר שהתובעת מודה, כי היא המקור להדלפה ומפלילה את עצמה, חוקר השב"כ חוזר על דבריו, כל
התובעת היתה בסך הכל אחת מני רבים, שזומנו לחקירה, האס יש להם ידע כלשהו ביחס להדלפה:

".. דרן אגב היו טיפולים, הטיפול הוא עכשיו הוא איתך אבל אמיתי לד ולא בכדי ולא צחקתי, את אחד
מני רבים. נבדקו אנשים שבעיקר יש להם קשר לתאריכים האלה והייתה רשימה ובסוף הגענו גם אבל
הבדיקה לא התחילה עכשיו, את לא הראשונה וזה כמה חודשים אחרונה"(מוצג 2.1 לתיק המוצגים

מטעם הנתבעים, עמ' 21).

גם עובדה זו מלמדת, כי החקירה לא חשפה את זהות התובעת כמקור, אלא היא הפלילה את עצמה.

481. באותו יום ממש, 15.12.09 - בעוד התובעת יושבת בשב"כ ומפלילה את עצמה - מגישה המשטרה
בדחיפות "בקשה להוצאת צו חיפוש ותפיסה" לבית המשפט השלום, ומקבלת צו שיפוטי לחיפוש

מסמכים בבית התובעת ובכתובת בית הוריה (מוצג 2.4, ע' 246-247 לתיק המוצגים של הנתבעים).

482. באותו יום ממש, 15.12.09 - בעוד התובעת יושבת בשב"כ ומפלילה את עצמה - רב פקד אלון שהרבני
מהמשטרה וחוקר המשטרה אלון דקל, פגשו את חוקרי השב"כ ואת התובעת, בשעה 50 =15 לערך, במתקן
השב"כ בתל אביב, הודיעו לתובעת, כל יש ברשותם צו של בית המשפט, ומשם נסעו לבצע את החיפוש

בבית התובעת ובכתובת בית הוריה.

, וכן האמור 103-1 ראה תמליל חקירת התובעת בשב'יכ, מוצג 2.1 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 102
ב"דו"ח פעולה/זכ"ד/תפיסה וסימון" מיום 15.12.09, מוצג 2.4 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 243).

גם עובדות אלו מלמדות, כי החקירה לא חשפה את זהות התובעת כמקור. אלא היא הפלילה את עצמה,
ולכו המשטרה נאלצה לפעול. בדחיפות. באותו יום. לצורד הוצאת צוויס וביצוע החיפוש של המסמכים.

ראה דברי התובעת בחקירה הנגדית:

"ש: זה היה ממש באותן שעות שישבת, זמן קצר אחרי שהבינו שמה שאמרת, הם התחילו לרוץ
לבית משפט לקבל צווים כדי לקבל את המחשב, לקבל צווי חיפוש.

ת; אז כל הכבוד להם."
(עמי 151 ש' 6-8 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 19.5.16).

: החקירה לא חשפה את זהות התובעת. התובעת חשפה את עצמה כמקור, 483. הדברים מדברים בעד עצמם
מבלי שהוצג בפניה בדל ראיה.

מ. שיבוש חקירה, השמדת לאיות והימלטות מו הארץ - סוגיית הצפיות

484. התובעת טוענת בסיכומיה, כי היתה צפיות לפתיחת חקירה, כבר במועד הפרסומים (וזאת, לטענתה,
לנוכח פרסום הכתבות, תוכן הכתבות וסוג הפרשות), ועוד קודם לפניית עופר קול לעיתון הארץ.

התובעת מוסיפה וטוענת, כי היתה צפיות לחקירה סמויה ו/או סמויה חלקית, כבר מן השיחות
הראשונות של עיתון הארץ עם עופר קול בנובמבר 2008.

ראה � התובעת טוענת, בסעיף 300 לסיכומיה, כי "בלאו ויתר הנתבעים היו צריכים לצפות את חקירתה
ואף את מעצרה של התובעת, לנוכח פרסום הכתבות ותוכו הכתבות".

התובעת טוענת, בסעיף 291 לסיכומיה, "שבלאו יכול היה לצפות כי פרסומיו (מושא התביעה)
ובילו לחקירת שב"כ או חקירת משטרה (או חקירה משולבת של שתי רשויות אלה), וזו תוביל י

לבסוף לאיתורה של התובעת כמקור של פרסומיו".

התובעת טוענת, בסעיף 294.2 לסיכומיה, כי "מדובר בדיוק בסוג הפרשות בהו לא יק שהייתה
יכולת לצפות פתיחתה של חקירה, אלא גם חובה לעשות כו".
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התובעת טוענת, בסעיף 293 לסיכומיה, כי היה על הנתבעים "לצפות את החקירה הסמויה או
הסמויה "חלקית" של השב"כ/משטרה/ בקשו* עם הפרסומים/ וזאת בבר מו השיחות

. הראשונות של אל"ם עופר קול (לאחר הפרסומים הראשונים בסוף נובמבר 2008)"

על כל אלו יש להוסיף, כי התובעת טוענת, בסעיף 294 לסיכומיה, "שהעיתונאי בענייננו נמצא
בסיטואציה חדה וברורה/ לפיה מייד לאחר העברת הדיסק און קי לידיו, הוא הפך בו רגע למי

שמחזיק מאות של מסמכים צבאיים מסווגים, בניגוד לחוק העונשיו",

485. טענות אלו של התובעת משמיטות, כמובן, את הקרקע מתחת לתביעתה, שהרי, לאור הצפיות האמורה
אסור היה לנתבעים לשבש את החקירה, כבר ממועד הפרסומים (עוד בטרם פניית עופר קול לעיתון

הארץ) וכן במועד פניית עופר קול ("החקירה הסמויה"), ובוודאי במועד שבלאו נחקר בשב"כ.

486. התובעת ביצעה עבירת פשע, והדליפה אלפי מסמכים, אשר מאות מהם (!) סווגו ברמת סיווג של "סודי
ביותר", בנושאי פריסת כוחות צה"ל, סדר הכוחות, הערכות מצב ויעדים. במקרה כל כך קיצוני שכזה,

ברור לחלוטין, שהיתה אפשרות "קרובה לוודאי" של שיבוש החקירה, על פי המידע שהיה ברשות בלאו.

טענות התובעת עצמה, לרבות בחקירתה הנגדית, כי היתה משבשת מיד את החקירה, ומשמידה מיד את
הראיות, אם היתה יודעת על החקירה, מחזקות עוד יותר את המידע אשר היה ברשות בלאו, ומוכיחות,

כי היתה במקרה דנן לא רק אפשרות "קרובה לוודאי" לשיבוש חקירה, אלא אפשרות ודאית לכך.

487. התובעת, לאורך סיכומיה, מפנה לנקודת זמן שונות, שבהן הנתבעים יכלו, לשיטתה, לשבש את החקירה
אך לא עשו זאת. התובעת מלינה בסיכומיה: למה לא שיבשתם את החקירה במועד פניית עופר קול,

כש"החקירה הסמויה" היתה צפויה? או בחקירת בלאו בשב"כ? או במועד ההסכם עם השב"כל

התשובה לכך פשוטה: בכל אותם מועדים היתה צפיות לחקירה, אף לשיטתה של התובעת עצמה.
הנתבעים לא עברו על החוק הפלילי, לא שיבשו חקירה, ולא ניתן לבוא אליהם בטענות על כך.

כז. שיבוש חקירה, השמדת ראיות והימלטות מו האיץ - המישור המשפטי

488. בסיכומיה, מעלה התובעת שורה ארוכה של טענות, המסתכמות למעשה לטענה אחת, לפיה היה על
הנתבעים להזהיר אותה מפני פתיחת החקירה הפלילית ולמצער לספק לה "עצות" בתחום הפלילי, על

מנת שהיא תוכל להשמיד את המסמכים, לשבש את החקירה ולהימלט מן הארץ.

489. טענות אלו של התובעת נדונו לדחייה מיידית, בהיבט המשפטי, על הסף.

על שום אזרח לא מוטלת שום חובה להזהיר עבריין מפני פתיחת חקירה פלילית, ובוודאי שלא מוטלת
עליו שום חובה ליתן עצות לעבריינים כיצד להתחמק מתפיסתם במסגרת חקירה פלילית.

490. הדברים אבסורדיים עוד יותר, אם נזכור, שהתובעת, שהורשעה בעבירת פשע חמור לרבות בעבירה של
מסירת המסמכים לעיתונאי, מבקשת לקבל עצות, הדרכה ואזהרה מפני פתיחת חקירה, מן העיתונאי,

שהורשע בעבירה של החזקת המסמכים, שנמסרו לו על ידי התובעת עצמה.

אין ולא קיימת שום חובת זהירות של עבריין כלפי עבריין אחר, בגין אותה מסכת עובדתית של ביצוע
עבירת פשע בכלל, ועבירת ריגול בפרט, והדברים ברורים, לכל בר דעת.

491. לכך יש להוסיף, שעל פי שיטת התובעת עצמה, כפי שהועלתה בהליך הפלילי שלה, בלאו היה בגדר "מבצע
בצוותא" של העבירה הפלילית.

: כך טען פרקליטה של התובעת בהליך הפלילי בבקשה דחופה להמצאת חומרי חקירה

13. בפי שעולה בבירור נע העובדות הנטענות בבתב האישום, לפחות אחת משתי העבירות בהו
מואשמת המתלוננת לא יבולה היתה לבוא לאוויר העולם, ולו לכאורה, מבלי השתתפותו של מר
בלאו ואף השתתפותו הפעילה, שכן, בפי שמציין במפורש כתב האישום, אורי בלאו הינו
מקבלה של אותה ידיעה סודית שנמסרה, לכאורה, על ידי המבקשת".(נספח 45 לתצהיר בלאו).
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: כך טען גם ב"כ התובעת, עו"ד בומבך, בערעור על גזר הדין שניתן בעניינה

99. עוד ייאמר, בי ההגנה טענה בעמ' 113 לפרוט/ בי החוק הפלילי לא מגיל בהבדל בין עיתונאי
לבין המקור שלו. "הם שניהם, לפחות, מבצעים בצוותא לפי הגדרות חוק העונשין, כשאורי

בלאו יודע שהמסמכים הוצאו באופן שבו הוצאו, לא ברשות ולא בסמכותי/

100. המערערת טוענת, בי המדינה נוקטת בענייו זה איפה ואיפה, במובן זה שננקט הליך פלילי רק
בנגד אחת מביו שני מבצעי בצוותא של עבירה פלילית (ראו; סעיפים 29 (א) ו-(ב) לחוק
העונשין, לענייו הגדרת "מבצע" העבירה). לעובדה זו חייבת להיות משמעות לעניין מידת
העונש. בוודאי שנקיטת איפה ואיפה בהתייחס לשני מבצעים בצוותא של עבירה הינה נסיבה

כבדת משקל לעניין העונש המוטל על מי שכנגדו, וכנגדו בלבד, הוגש לבסוף כתב אישום".
(נספח 46 לתצהיר בלאו).

מעשה העבירה הפלילית, העומד בניגוד לחוק, אינו יכול להקים שום חובה חוקית של עבריין אחד לייעץ,
להדריך או להזהיר את העבריין האחר, כיצד להתנהל מול רשויות אכיפת החוק.

492. בצר לה, התובעת בחרה לצבוע את טענותיה, ב"צבע'י אזרחי של יחסי עיתונאי- מקור, אך ללא הועיל.

, הרי שאין זה כלל מתפקידו של עיתונאי לספק עצות בתחום הפלילי העברייני למקור 493. באשר לעיתונאי
שהינו עבריין פלילי. גם אין זה מתפקידו של העיתונאי להזהיר מקור עבריין פלילי מפני פתיחת חקירה

לאיתורו על ידי רשויות אכיפת החוק (צעד שהינו מעשה מובהק של שיבוש הליכי חקירה).

העובדה שהתובעת טרחה והביאה כעד מומחה את מתי גולן, מי שבעצמו שיבש חקירה, השמיד ראיות,
שיקר ביודעין לרשויות, ומתגאה בכך, לא יכולה לשנות את הוראות הדין הפלילי החלות במדינת ישראל

על כל אזרח, לרבות עיתונאי.

494. באשר למקור, הרי שהוא אינו זכאי לצפות, באופן סביר, שהעיתונאי יספק לו עצות, הדרכה, או אזהרה,
בכל הנוגע לפעילותו העבריינית.

טענת התובעת, כי הינה מקור חסר ניסיון בהדלפת מסמכים צבאיים ועל כן זקוקה, כביכול, לעצות,
הדרכה ואזהרה בתחום הפלילי מן העיתונאי, לא יכולה להישמע.

הנתבעים אינם חבים בשום חובה ליתן למקורות אזהרות או עצות בתחום הפלילי, בין אם מדובר
במקורות "ותיקים" ובין אם מדובר במקורות "מתחילים". העיתונאי איננו יועץ להתנהלות עבריינית.

טענת התובעת, בסעיף 71.5 לסיכומיה, כי היה על הנתבעים ליתן לה "עצה או הנחיה" כדי שהיא
תעלים או תשמיד את המסמכים שהושגו על ידה תוך ביצוע עבירת פשע, הינה קריאה ברורה שלה

לבלאו לבצע עבירות פליליות מובהקות. קשה להאמין, אך אלו הן טענות התובעת בתיק זה.

495. כל המתואר לעיל מקבל משנה תוקף בענייננו, שהרי כאן העבירה העיקרית - הוצאת החומר מן הצבא -
בוצעה על ידי התובעת, בעצמה, ללא צורך בקבלת עצות מן העיתונאי, ללא כל ידיעה של העיתונאי וללא

כל קשר אליו.

התובעת, כפי שתכננה צעדיה לפני נטילת המסמכים, אף נערכה מראש למקרה של חקירה בנושא, ללא
צורך בקבלת עצות מן העיתונאי, שהרי בחרה את העיתוי המתאים להעברתם לעיתונאי, כשלטעמה באה
השעה לכך. התובעת, על פי שיטתה, לא היתה זקוקה לעצות בענין זה מהעיתונאי. כל סיוע של העיתונאי

ן להעלים את עקבותיה מביצוע עבירה זו נגוע באי חוקיות בולטת, שאליה מכוונת שוב ושוב התובעת.

496. הדברים אמורים גם ביחס לטענות התובעת כי "מחדליו", כביכול, של אורי בלאו לשבש את החקירה,
, במועד חקירתה בשב"כ. הביאו לכך שהיא לא הסתייעה ונעזרה ביעוץ משפטי

אין שום חובה על אזרח לנקוט בפעולות, על מנת לדאוג לכך שעבריין יטול לעצמו יעוץ משפטי, ביחס
למעשי העבירה, אשר ביצע אותו עבריין קודם לכן, יהא הוא מקור חשוב ככל שיהא.
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התובעת, גם בעניו זה, מערבת, שלא כדיו, ביו הטיפול העיתונאי ביחס לחומר שהיא מסרה (שבוצע על
ידי בלאו באופן מסור ולא היה רשלני כלל) לבין הייצוג המשפטי, ביחס לעבירות הפליליות שהיא עצמה

ביצעה, שהחלו הרבה לפני שפגשה בבלאו, שלגביו לא היתה לבלאו חובה כלפיה, והיה באחריותה שלה.

497. בענייננו, עולות על הפרק שלוש עבירות פליליות חמורות אפשריות �

האחת, העבירה הפלילית, של שיבוש מהלכי משפט, הקבועה בסעיף 244 לחוק העונשין �

"244. העושה דבר בכוונה למנוע או להבשיל הליד שיפוטי או להביא לידי עיוות דיו, ביו בסיכול
הזמנתו של עד, ביו בהעלמת ראיות וביו בדרד אחרת, דינו - מאסר שלוש שנים; לעמן זה,

"הלין שיפוטי" - לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית משפט".

: השניה, העבירה הפלילית, של השמדת ראיה, הקבועה בסעיף 242 לחוק העונשין

, "242. היודע כי ספר, תעודה או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לראיה בהליך שיפוטי
, והכל בכוונה והוא, במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי

למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו - מאסר רומש שנים".

: השלישית, העבירה הפלילית, של סיוע לאחר מעשה, הקבועה בסעיף 260 לחוק העונשין

"260. (א) היודע שפלוני עבר עבירה ומקבל אותו או עוזר לו בכוונה שיימלט מעונש, הריהו מסייע
/ הורהו, בנו או בתו של העבריין�, ואולם אשה שבנוכחותו לאחר מעשה, זולת אם היה בן זוגו
ובמרותו של בעלה קיבלה עובר עבירה שבעלה השתתף בה או עזרה לו, כדי שיימלט מעונש �

אינה בגדר מסייעת; לענין סעיף זה, "עבירה" - למעט הטא.
(ב) מסייע לאהר מעשה אפשר להעמיד לדין ולהרשיע, אף אם מבצע מעשה העבירה לא הורשע

תחילה או שאי אפשר לנקוט הליכים נגדו או לאכוף עליו ענישה בשל העבירה".

498. בלאו לא יכול היה, כמובן, להסתכן בביצוען של אחת ו/או יותר של עבירות מסוג זה, בדרך כזו או אחרת,
בין על ידי ביצוע עבירה מושלמת, בין בניסיון ו/או בסיוע לביצוע עבירה מושלמת ובין בשידול לכך, והוא

פעל נכון כאשר נמנע מכך. שום עילת תביעה אינה יכולה לקום מהימנעותו לבצע עבירות פליליות אלו.

499. סעיף 311 לסיכומי התובעת חושף את אפסותה של התביעה:

"התובעת טוענת, כי חירותה של התובעת הונחה על הכף, גורלה הועמד על כף, והנתבעים שתקו וחדלו,
חדלו ושתקו, עד שהתובעת נותרה לבדה במערכה מול חוקרי השב"כ, כשהיא נדהמת ומופתעת, ובעיקר

חפה מכל ידיעה מהותית אודות מצבה. ומכאן אחריותם כלפי התובעת".

התובעת (שממילא לא היתה מופתעת אלא ידעה מראש שאחת האפשרויות הינה חקירתה על הדלפה של
המסמכים המסווגים, עוד לפני שהגיעה לשב"כ) מסתירה את העובדה המרכזית, שהיא היתה משבשת
; ושאסור היה לבלאו, מכח את החקירה, משמידה ראיות ובורחת מן הארץ, אם היתח יודעת שיש חקירה
הדיו הפלילי, להזהיר אותה. אין כאן עילת תביעה, וגם לא יכולה להיות כאן עילת תביעה כנגד הנתבעים.

500. טענות התובעת בסוגיה זו הינן מופרכות מעיקרו, בהיבט המשפטי, ודינן להידחות על הסף.

גח* שיגיש חקילה, תשמדת לאיות והימלטות מו האלא - גתיבט של פלשת גלאט בלקוביא

501. התובעת טוענת, בסעיף 70 לסיכומיה, כי היה על הנתבעים לבצע "שידוד מערכות" (כך!), כ"חלק
מהטמעת הלקחים של טענות ברקוביץ ולא כל קשר לצדקת טענותיה בסופו של יום".

502. מדובר בטענה מופרכת.

503. ראשית, טענותיה של גלאט ברקוביץ, במישור העובדתי, ביחס לסיכומים שבינה לביו ברוך קרא, נדחו
לחלוטין, כך שלא היה שום צורך בשום "שידוד מערכות" בעיתון הארץ, בעניו זה.
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גם נהלי עיתון הארץ קיבלו גושפנקה שיפוטית בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בפרשת גלאט ברקוביץ
כראויים ומספקים. פסק הדין, אשר הוגש כראיה בתיק דנן, מוכיח את הנהלים הראויים בעיתון הארץ,

ככל הנוגע לשמירה על חסיון מקורות וסודיות זהותם.

56"
.."לעיתונאי "האיץ" מחולקת ספרות המקצועית, הכוללת את תקנון האתיקה (עי 395, שי 20 -21);
ספרו של משה רונן על האתיקה העיתונאית וקובץ חוקים שעיתונאי מהויב לדעת בעבודתו (עי 396, שי 1
- 8). בנוסף, מבוצע לימוד פרטני של בל עיתונאי, פיחס לאופו העבודה עם מקירות, תוך מתו דגש מיוחד
על שמירה על חסיון המקורות, ובשוטף, נעשית עבודה יומיומית של העורבים עם הכתבים, על שמירה
על חסיון מקורות, באשר העורד מפקח על התוצאה הסופי, לפני פרסומה. במסגרת שיטת עבודה זו,
באשר עולה קושי עם מקור, פונים הכתבים לעורבים או לעיתים לעורכי הדין של העיתון (עי 397, שי 7
- 8). העיתון ערך גם השתלמויות בנושאים שונים, באשר בבל בינוס ניתנה הרצאה של עורך העיתון או
עורך משנה, ולפעמים אחד מראשי דסק הלילה (עי 396, שי 10 � 24). לעיתים ניתנו ההרצאות על ידי
, לשון הרע ואיסור פרסומים (ע' 396, שי 13 " יועצים משפטיים, בסוגיות הקשורות לחסיון עיתונאי

20). נורמות אלו הו ראויות ומספקות? בבל שאין הו נוהגות בכלי תקשורת אחרים, ראוי לאמץ אותו."
(סעיף 56 לפסק הדין גלאט ברקוביץ (מחוזי), מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים).

504. שנית. במקרה של פרשת גלאט ברקוביץ, עיתון הארץ טען, כי ההחלטה לפתוח בחקירה לגילוי ההדלפה
היתה חסרת תקדים, והוסיף וטען, כי גם הפעולות שננקטו במסגרת החקירה היו חסרות תקדים, והפנה

לטענותיה של עו"ד גלאט ברקוביץ שטענה, בעצמה, שתי טענות אלו, בהליך הפלילי.

בית המשפט העליון קבע בפסק דינו, כי עו"ד גלאט ברקוביץ אכן טענה שתי טענות אלו, וכי הדבר משמש
מעין השתק שיפוטי כלפיה מלבוא בטענות אל הנתבעים.

גם אם ניתן היה להסיק מפרשת גלאט ברקוביץ, כי יש סיכוי לעצם פתיחתה של חקירה בפרשה
ביטחונית, אין בכך כדי להועיל לתובעת, שהרי איש לא צפה, ולא יכול היה לצפות, את פעולות החקירה

חסרות התקדים (לרבות הפניה חסרת התקדים אל בלאו למסור את כל המסמכים שברשותו לשב"כ).

ואכן, גם התובעת בעצמה אישרה, בחקירתה הנגדית, שהחקירה היתה "חסרת תקדים בהיקף שלה", כך
שברור לחלוטין שהיא לא יכולה לבוא בטענות אל הנתבעים, על שלא צפו זאת מראש, ויש להחיל גס
לגביה, כפי שבית המשפט העליון עשה בפרשת גלאט ברקוביץ, מעין השתק שיפוטי (ו/או השתק שיפוטי).

"ש: עכשיו בואי נדבר על הצורה שהמסמכים פורסמו, אחרי שהמסמכים פורסמו היתה חקירה
ארוכה מאוד של כשנה, שעל יסוד הצילומים לא הגיעו לשום דבר, לא הגיעו.

ת: על יסוד הצילומים פתחו בחקירה חסרת תקדים בהיקף שלה."
(עמ' 116 ש' 9-11 לפרוטוקול חקירה ענת קם מיום 17.5.16).

505. שלישית, קיים הבדל בולט, בין התובעת, כמקור, לבין עו"ד גלאט ברקוביץ כמקור, בכל הנוגע לסוגיית
שיבוש החקירה.

506. עו"ד גלאט ברקוביץ טענה, שאסור למקור לשבש חקירה, והעידה על עצמה, שכאשר נודע לה על פתיחת
חקירה, היא אמרה על עצמה שהיא לא תוסיף על עבירת ההדלפה שום עבירה נוספת של שיבוש חקירה.

ראה ההתייחסות לכך בסיכומי ההגנה (מוצג 32 למוצגי התובעת בתיק דנן), הכוללים ציטוטים מדבריה
של עו"ד גלאט ברקוביץ:

"278. בחקירתה הנגדית, טענה התובעת, בי לאחר שנפתחה חקירה לגילוי המדליף, היא סברה
שאסור לה להשמיד את טיוטת מסמך חיקור הדין, שבן, לדבריה, הדבר מהווה שיבוש חקירה.-

"אני אמרתי לעצמי את הדלפת ולהדליף זאת עבירה, אבל את לא תשמידי ראיות ואת לא
תשבשי את החקירה". (ישיבה מיום 2.11.10, עמי 138 שי 2-4).

279. התובעת הוסיפה וטענה, כי האיסור לשבש חקירה חל גם אם מישהו חושב שתיפתח חקירה:
"וגם אז אם אתה חושב שתיפתח חקירה, זה גם שיבוש חקירה. זה לא רק כשנפתחה חקירה,

אלא אם אתה חושב שתיפתח חקירה. ככה זה בפלילי".
(ישיבה מיום 14.11.10, עמי 303 שי 25 - עמי 304 שי 1)".
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507. התובעת, לעומת זאת, משוחררת מעכבות אלו של שמירח על הוראות הדיו הפלילי, וטוענת, שהיא עצמה
היתה משבשת את החקירה (בניגוד לדין הפלילי החל עליה), והיא גם לא מסתפקת בכך, אלא מעזה להלין

, שלא סייע לה לשבש חקירה, על דרך של מתו אזהרה, עצה או הנחיה וכדומה (כך!). על העיתונאי

508. אם בכלל היה עיתון הארץ צריך להפיק לקח מפרשת גלאט ברקוביץ, כפי שטוענת התובעת בסיכומיה,
הרי זה שהמקור עצמו לא משבש עבירה של שיבוש חקירה, ובוודאי שלא טוען שעל העיתונאי להשיא לו

עצות ולהזהיר אותו מפני החקירה, כדי שהמקור ישבש את החקירה, וגם העיתונאי ישבש את החקירה.

מי דמיין בכלל, שהתובעת תביא חוות דעת של מומחה, שיתגאה בכך ששיקר ביודעין לרשויות השמיד
ואיות; ושיבש חקירה, ויטען שזה ה"סטנדרט" המקצועי (כך!) שעל העיתונאי לפעול על פיו?

מי דמיין בכלל, שהתובעת תליו, באמצעות פרקליטה, בחקירה הנגדית בבית המשפט, מדוע העיתונאי לא
איפשר לתובעת לברוח מן האיץ, בכדי לשבש את החקירה לגילויה, כמבצעת עבירת הפשע?

מי דמיין בכלל, שהתובעת תבוא לבית המשפט עם הטענה, שהיא היתה משבשת חקירה, ותלין על
הנתבעים, על שלא סיפקו לה "עצות" כיצד לשבש אותה?!

מי דמיין בכלל, שהתובעת תעז ותלין על פרקליט העיתון (עו"ד מוזר)/ שהוא "התרשל", כביכול, כאשר
לא סיפק עצה משפטית, לפיה יש להזהיר אותה מפני פתיחת החקירה?!

הדברים מדברים בעד עצמם.

509. עו"ד גלאט ברקוביץ ביקשה להוריד את העיתונות "למחתרת" (על דרך של שימוש טלפונים "בטוחים"
וכיוצא בזה), באמתלא של חובת זהירות כביכול כלפי מקור עבריין. נסיון זה נדחה בבית המשפט.

התובעת מרחיקה לכת עוד יותר, והיא רוצה עבירה פלילית של שיבוש של חקירה על ידי העיתונאי -
"משפחת פשע" ממש. אין אבסורדי מכך.

ראה עדות בלאו �

"ת
בוא נחזור שנייה לסיטואציה, אתה מתאר את חו"ל כאילו זה איזה חופשה נעימה. ממש לא
המצב. כל האברים האלה שאתה מתאר, שאני לא מקבל אותם, הם לא נכונים, אני לא עובר
, סיכנתי את עצמי. החזקת המסמכים זו עבירה שלי. שיבוש ולא כאלה. אבל כל מה שעשיתי
אתה מציע לי לעשות משהו ארור. אתה מציע לי לגרום לשיבוש, משפחת פשע. אתה מציע לי

משפחת פשע, להודיע לענת קם שתלד ותשבור את המחשב."
(עמ' 592 ש' 4-9 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 14.2.17).

וש חקירה, השמדת ואיות והימלטות מו האיץ - המישור העובדתי גט. ש̂י

510. סיכומי התובעת בסוגיה זו של שיבוש החקירה כוללים שלל טענות מופרכות, אשר נערמו זו על גבי זו,
תוך הצגת חלקית של הדברים והסתרה מכוונת של עובדות מהותיות, המפריכות את טענות התובעת

511. כדי להתיר את הסבך, שיצרה במכוון התובעת בסיכומיה, יש צורך לבחון שלוש שאלות פשוטות:

512. השאלה העובדתית הראשונה הינה מה התובעת היתה עושה, במקרה שהנתבעים היו מזהירים אותה
מפני החקירה, או מעניקים לה עצות והדרכה בתחום הפלילי, כפי שהיא מבקשת להשית עליהם.

התשובה לכך ברורה: התובעת היתה משבשת את החקירה, משמידה את המסמכים ונמלטת מן הארץ.
כך עלה מהודאות בעל דין שלה ואף משאלות של ב"כ התובעת בחקירה הנגדית בתיק זה.

כאשר אלו הם המעשים אשר התובעת היתה עושה, אין משמעות לשאלה, האס הנתבעים התרשלו או לא
התרשלו, בכך שלא סיפקו לה הדרכה, עצות או אזהרה, בתחום הפלילי, שהרי בפועל שוס "נזק" לא נגרם
לתובעת. "נזק" של אי שיבוש חקירה, אי השמדת הראיות או אי הימלטות מן הארץ איננו נזק בר פיצוי

במדינת ישראל, והדברים ברורים לכל בר דעת, די בכך על מנת לדחות את טענות התובעת.
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513. השאלה העובדתית השניה היא, מה טענת ונוגעת בהליך הפלילי שהתנהל בעניינה, בבית המשפט
המחוזי ובהליך הערעור בבית המשפט העליון (שם היתה מיוצגת על ידי עו"ד בומבך), שבו קוצר עונשה.

; התשובה לכך.- התובעת טענה, כי היא שיתפה פעולה עם חוקריה, ובמסגרת זו אף ויתרה על עורך דין
הפלילה עצמה מיוזמתה ומסרה ראיות רבות כנגדה,- היתה מודה, אם החוקרים היו מגיעים אליה קודם
; לא היתה לה שום כוונה לשבש את לכן, שכן, לטענתה, לא היתה לה כוונה להסתיר את הדברים

החקירה, להשמיד מסמכים או לברוח מן הארץ, והביעה חרטה כנה על העבירות הפליליות שביצעה.

: התובעת מלינה על כך שלא היתה לה אפשרות להתייעץ עם עו"ד (0, בתיק זה, הטענות התהפכו
מתחרטת על כך שלא ביצעה עבירות פליליות נוספות, מעבר לעבירות הפליליות שהיא כבר ביצעה,

ומלינה על בלאו שלא הזהיר אותה, כדי שתוכל לשבש את החקירה, להשמיד ראיות ולברוח מן הארץ.

התנהגות התובעת בתיק זה חמורת במיוחד, אם גזכור, כי בחרה להעלות את טענותיה הנוכחיות
(תהפוכות לחלוטין לטענותיה הקודמות בהליך הפלילי) רק לאחר שזכתה לקיצור משמעותי בעונשה
בבית המשפט העליוו, בין היתר, לאור טענותיה בהליך הפלילי בדבר שיתוף הפעולה המלא מצידה עט

חוקריה, לרבות ויתור על עורך דין בחקירתה, וחרטתה הכנה על המעשים הפליליים שביצעה.

התנהגות התובעת, בהעלאת טענות סותרות בפני ערכאות משפטיות שונות, מדברת בעד עצמה,
ומקימה השתק שיפוטי חד משמעי נגדה. מדובר בשימוש לרעה בהליכים משפטיים, ואף למעלה מכך.

די בכך על מנת לדחות את טענות התובעת.

514. השאלה העובדתית השלישית הינה מה טיב הפעולות, שלטענת התובעת, לא התאפשר לה לבצע אותן.

התשובה לכך ברורה: התובעת טוענת לשיבוש החקירה, השמדת הראיות, הימלטות מן הארץ, וקבלת
יעוץ מאת עו"ד פלילי. המכנה המשותף של פעולות אלו הוא כי מדובר בפעולות שכל אדם, וכל עבריין
פלילי - בוודאי מי שניחן באינטליגנציה כמו של התובעת - יכול לבצע אותן, אם וככל שהוא מעוניין
, בכל עת, ללא כל קשר ליחסי עיתתאי-מקור, וללא צורך בהזדקקות לעזרה של צד בביצוען, באופן עצמאי

אחר. בנסיבות אלו, בוודאי שהתובעת אינה רשאית לבוא בטענות אל הנתבעים.

כפי שנטלה את אלפי המסמכים ללא רשות מן הצבא וביצעה את העבירה באופן עצמאי וללא קשר
לנתבעים, כך גם התובעת לא היתה תלויה בנתבעים לשם ביצוע פעולות עצמאיות אלו, ולכן, מלכתחילה,
לא יכולה היתה להיות שום רשלנות מצד הנתבעים בעניו זה. הנתבעים אינם "אפוטרופוס" של התובעת.

לפיכך, אפילו אם נתעלם מכל מה שהתובעת טענה בהליך הפלילי, בבית המשפט המחוזי והעליון, ברור
לחלוטין, כי התובעת יכולה היתה לבצע את כל הפעולות האמורות בעצמה, ומשלא עשתה זאת בעצמה,

אין היא יכולה לבוא בטענות אל הנתבעים. די בכך על מנת לדחות את טענות התובעת.

515. להלן נדון בשאלות אלו, כסדרן.

ל* השאלה הראשונה: מה היתה התובעת עושה אם הנתבעים היו מזהירים אותה

516. השאלה העובדתית הראשונה הינה מה התובעת היתה עושה, במקרה שהנתבעים היו מזהירים אותה
מפני החקירה, או מעניקים לה עצות והדרכה בתחום הפלילי, כפי שהיא מבקשת להשית עליהם.

517. התשובה לכך ברורה: התובעת היתה משבשת את החקירה, משמידה את המסמכים ונמלטת מן הארץ.
עובדה זו הוכחה בהודאות בעל דין ברורות של התובעת, כמפורט להלן.

הודאת 1על דיו מסי 1

518. התובעת הודתה, עוד בשנת 2011, בגלוי ובזמן אמת, בראיון שנתנה לערוץ 10, לפני שהגישה את התביעה
דנן כנגד הנתבעים, כי אם הנתבעים היו מודיעים לה על ההסכם עם השב"כ היא היתה מפרקת את

המחשב שלה לאלף חתיכות.



99

"עגת קם; "לדעתי, הדבר הגי פגוט בהתנהלות של "האיץ" במקרה הזה, היתה...
מישהי: ההסכם.

ענת: כן, זה שאני לא ידעתי ממנו.
מישהי: בתר.

ענת קם: זה לא סביר. זה שאני לא ידעתי ממנו זה, כאילו... אני הייתי מפרקת את המחשב שלי לאלף
חתיכות אם הייתי יודעת.

רביב דיוקי: מצד שני, אם בלאו או מישהו מ"הארץ" היה מזהיי אותה, סביר שהשב"כ היה רואה
בזה. ובצדק, שיבוש הקירה".

; נספח 28 לתצהיר בלאו). 27-. 59 - 17-. 39)

519. הודאת בעל דין זו של התובעת לפיה, עם קבלת המידע היא היתה מבצעת עבירה פלילית מובהקת של
ודעת"), שוללת שיבוש החקירה והשמדת הראיות ("מפיקת את המחשב שלי לאלף חתיכות אם הייתי י

ממנה כל אפשרות לבוא בטענות אל הנתבעים, על שלא סייעו לה לשבש את החקירה ולהשמיד ראיות.

520. רביב דרוקר, העיתונאי שהתובעת העידה אותו כעד הגנה מטעמה בהליך הפלילי, אמר באותו שידור של
ערוץ 10, את הדברים הברורים הבאים: "מצד שני, אם בלאו או מישהו מ"הארץ" היה מזהיר אותה,

סביר שהשב"כ היה רואה בזה, ובצדק, שיבוש חקירה" - עמדה פשוטה והגיונית לחלוטין.

521. בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן משקל מלא לגירסה זו של התובעת, שהובעה, בגלוי, על ידה, ואף
שודרה בציבור, עוד בשנת 2011, זמן רב לפני הגשת כתב התביעה דנן.

הודאת 5על דיו מסי 2

522. בכתבה שפורסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" בשנת 2011 (מוצג 2.18 לתיק המוצגים של הנתבעים)
שכותרתה היתה: "כשהסיפור יצא הרגשתי סיפוק. עכשיו בא לי לדפוק את הראש בקיר" הודתה

התובעת, שאם בלאו היה מתקשר לספר לה, הוא אולי היה מגיע לכתב אישום על שיבוש חקירה (!).

523. התובעת הודתה בחקירתה הנגדית בבית המשפט, כי אכן אמרה את הדברים בכתבה משנת 2011 ?.

"עו"ד ז. ליאונד: עכשיו נרגעתי. את אומרת: "אני גם יודעת עד כמה אני לא יכולה לבוא אליו
בטענות, הוא היה במלכוד, האזינו לו, עקבו אחרי אנשים שהוא דיבר איתם.
אם היה מתקשר לספר לי זה אולי היה מביא אותו לכתב אישום של שיבוש
הליכים", זה דברים שאת אמרת, נכון, זה לא המצאה של הכתבת? גברת קם

אני מחכה, בית המשפט מחכה עדייו לתשובה ממך.
עו"ד רונו: רק תפנה אותה לעמוד,

עו"ד ז. ליאונד: אל תפריע, אל תגיד לי למה להפנות אותה, שתענה על השאלות לשם שינוי הגיע הזמן.
כבי השופט: מספיק.

עו"ד רוע: את בית משפט הפנית אז למה אותנו לאן
ת: מצאתי, מצאתי. אפשר גם להתייחס,

עו"ד ז. ליאונד: את אמרת את זהז לא, אי אפשר להתייחס לכלום.
כבי שופט: אדוני תן לה לענות.

ת: אבל הדברים,
עו"ד ז. ליאונד: תעני על השאלה.

ת: אמרתי את הדברים אבל שוב,
ש: אמרת את הדברים, תודה."

(עמ' 104 ש' 16-31 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 14.2.16).

524. הודאת בעל דין זו של התובעת, במובן מאליו, כי בלאו היה מצוי בסיכון של כתב אישום של שיבוש
הליכים, אם היה מתקשר אליה, משמיטה, כמובן, את הקרקע מתחת לטענותיה בסיכומיה.
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הודאת 3על דיו מסי 3

525. בכתב התביעה ובתצהירה הסתירה התובעת, בחוסר תום לב משווע, את העובדה שטענותיה המוטחות
בנתבעים, מדוע לא יידעו אותה על החקירה ולא סיפקו לה עצות כיצד להתנהל כעבריינית פלילית, היכן
מסווה לרצונה שלה לבצע עבירות פליליות חמורות, של שיבוש חקירה, השמדת ראיות והימלטות מן

הארץ.

התנהגות זו של התובעת נבעה, כמובן, מתוך רצון להטעות את בית המשפט הנכבד, ולמנוע את חקר
האמת.

526. ואולם, בחקירתה הנגדית יצאה האמת לאור, והתובעת הודתה, כי אם בלאו היה מספר לה שיש חקירה,
היא היתה "מתייעצת, דואגת ליעוץ משפטי ומשמידה את המסמכים שברשותי",

"ש: ואט הוא היה מספר לך שיש חקירה אז מה היית עושה!
ת: מתייעצת, דואגת ליעוץ משפטי ומשמידה את המסמכים שברשותי".

(עמ' 99 שי 20-21 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

527. גם הודאת בעל דין זו, של שיבוש חקירה מובהק מצד התובעת, מדברת בעד עצמה, ודל בה כדי לדחות את
טענותיה, על הסף.

528. סמוך לאחר מכן, בהמשך חקירתה הנגדית, ניסתה התובעת - כהרגלה - לסגת מן הדברים הברורים
שאמרה, ולטעון, כי אם הייעוץ המשפטי לא היה אומר להשמיד את המסמכים, היא כנראה לא היתה
משמידה אותם, בניגוד לדבריה הקודמים בהם היא לא קשרה בין הייעוץ המשפטי להשמדת המסמכים,

ודיברה על עצמה, כמי שהיא היתה משמידה את המסמכים (כאמור, ללא קשר ליעוץ המשפטי הפלילי).

שום עורך דין המתמחה בתחום הפלילי, גם לא יכול היה לכוון אותה לבצע עבירה של שיבוש הליכים,
ואם היה עושה זאת, היה עובר בעצמו עבירה פלילית.

529. בהמשך חקירתה הנגדית, שבה והודתה התובעת, בפה מלא, כי היתה משמידה את המסמכים, ברגע
שהיה לה יעוץ משפטי.

"ש: מתי הילת משמידה, עזבי עכשיו את המילים הגבוהות שאת יודעת שאת לא מבינה, בפירוק
מחשבים את מבינה, נכוןן העדת על זה ואמרת שאת תפרקי את המחשב, לא שיבוש, מתי היית

מפרקת את המחשב, לפני נובמבר /
ת: הייתי מפרקת את המחשב ברגע שהיה לי יעוץ משפטי."

(עמ' 108 שי 17-20 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

530. עינינו הרואות: התובעת באה עם טענה בעלת אופי "ניטרלי" ותמים כביכול (שלא בא זכרה בתצהירה),
כאילו היא היתה מתייעצת עם עורך דין, אך בפועל, מדובר ב"עלה תאנה", שכן היא עצמה, בכל מקרה

וללא קשר לשאלה, מה עורך הדין היה מייעץ לה, היתה משמידה את הראיות ומשבשת את החקירה.

531. בנסיבות אלו, גם לנוכח הודאת בעל דין זו של התובעת (אחת מני כמה) ברור כשמש, שאסור היה לבלאו
להזהיר אותה, כדי שלא לעבור עבירה של שיבוש חקירה.

532. למעלה מן הצורך נציין, כי התובעת אף הודתה בחקירתה הנגדית, כי אי השמדת המסמכים במועד
מסירתם לבלאו היתה כנראה "טעות" שלה.

"ש: הבנתי. תגידי לי בבקשה, מסרת את המסמכים לבלאו, למה לא השמדת אותם אז ונגמר העניןן
, ת: זו כנראה היתה טעות שלי

ש: סליחה!
ת; הייתי צריכה לעשות את זה."

(עמי 125 שי 20-24 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

533. סעיף 242 לחוק העונשין, שכותרת השוליים שלו חינה "השמדת ראיה", מתייחס במפורש למצב שבו אדם
יודע, שמסמך כלשהו דרוש, או עשוי להיות דרוש כראיה, ומשמיד אותם, וקובע:
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/ "242. היודע גי ספר, תעודה או דגר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לדאיה בהליך שיפוטי
, והכל בגוונה למנוע את והוא, במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה. לפענוח או לזיהוי

השימוש בהם לראיה, דינו - מאסר חמש שנים".

התובעת, לשיטתה, היתה מבצעת עבירה פלילית זו, שעונשה מאסר חמש שכיס, ברגע שהיתה יודעת,
שהמסמכים דרושים, או עשויים להיות דרושים לחקירה. התובעת מצרה על ה"טעות" שביצעה, בכך
שלא השמידה את המסמכים ושיבשה בכך את החקירה, ובאה בטענות לנתבעים, מדוע לא סיפקו לה

"התרעה מוקדמת", כדי שהיא תשמיד אותם - טענה אבסורדית לחלוטין.

התובעת אינה רשאית לבוא בטענות אל הנתבעים על שמנעו ממנה את האפשרות לבצע עבירה פלילית זו.

גסיגומי התובעת איו גירסה עובדתית, בשאלה, האם התובעת היתה משבשת חקירה או לא

534. בעקבות הודאות בעל הדין החוזרות ונשנות של התובעת, בערוץ 10 ובחקירתה הנגדית בבית המשפט,
התובעת נקלעה למצוקה חריפה, ולכן החליטה להתעלם מחומר הראיות בתיק (עדותה שלה עצמה!!},
; ואף שלא למסור גירסה בסיכומיה (!), ביחס לשאלה, מה היא היתה עושה: משבשת חקירה או לא

משמידה את הראיות או לא; בורחת מן הארץ או לא.

: 535. כך, בסעיף 160 לסיכומיה טוענת התובעת

? בעמי 99 הסבירה התובעת מה הייתה עושה אם בלאו "160. ומדוע היה כה חשוב ליידע את התובעת
108, וכן 122 שי היה מקדים ומיידע אותה; היא הייתה מסתייעת ונעזרת בייעוץ משפטי (101,
27-28), ייעוץ משפטי זה, וכן הבנה פשוטה של מעשי בלאו שהוסתרו ממנה, הייתה עוזרת לו?
לכוון את צעדיה ולבחור את דרך ההתנהלות מול שב"כ ובוודאי שהיה לה פוטנציאל עצום

להקטין מאוד את נזקיה הסופיים".

דברים אלו, העוסקים ביעוץ המשפטי (עניין נייטרלי כביכול) מסתירים בכוונת מכוון את העובדה
שהתובעת היתה משבשת את החקירה ומשמידה מסמכים, ללא קשר ליעוץ המשפטי. סיכומי התובעת

אינם מתמודדים עם גירסת התובעת עצמה, והודאותיה בחקירתה הנגדית (ועוד קודם לכן, בערוץ 10).

536. בהמשך, בסעיף 163 לסיכומיה טוענת התובעת להחלטות "קריטיות ביותר", אם בנוגע להשמדת
המסמכים ואם בנוגע ליציאה לחו"ל:

"163 מעבר לכן, גילוי נאות של המגעים מול השב"ג, היה עוזר מאוד לתובעת לתכנן את צעדיה
לקראת האפשרות שהיא תיחקר. כך היא הייתה יכולה לפנות לייעוץ משפטי כבר בחודשים
אוגוסט נובמבר 2009, ולהבין מהם המהלכים הטובים ביותר עבורה. ללא כל קשר, הייתה
התובעת יכולה לקבל החלטות אישיות הרות גורל - אם בנוגע להשמדת המסמכים שהודלפו,
אם בנוגע להשמדתם מלבד אותם 49 מסמכים בלאו העביר לשב"כ, אם בנוגע ליציאה לחו"ל.
דהיינו, יש כאן החלטות קריטיות ביותר עבור התובעת, שהיו יכולים למנוע את חקירתה
בשב"כ, או להכין אותה הרבה יותר טוב (מראש) לחקירה כזו, או למזער את נזקיה. ואולם,
התרשלותם של הנתבעים, הביאה לידי כך שכל הצעדים הללו, וכל מה ש"יכול היה לקרות

אחרת", נותרו בעולם הדמיון והתיאוריה, ולא זכו לכל ביטוי מעשי במציאות."

הנה כי כן, אמירותיה הנחרצות של התובעת, כי היא היתה מפרקת את המחשב לאלף חתיכות, ומשמידה
את המסמכים שברשותה, וזאת מיד כאשר היתה יודעת שיש חקירה (!), הפכו לשאלות בעלמא, אם

להשמיד את המסמכים, ואם לברוח מן הארץ, שלגביהן לא ניתכה שום תשובה בסיכומי התובעת.

הפער בין הודאות בעל הדיו של התובעת לבין מה שנטען בסיכומיה תינו תהומי, ומדבר בעד עצמו.

537. בולטת לעין העובדה, שבסיכומי התובעת, היא אינה מוסרת גירסה, מה היתה אותה "החלטה קריטית"
; משבשת את שהיא היתה מקבלת, אם היא היתה יודעת שיש חקירה; משמידה את המסמכים או לא

,- בורחת מן הארץ או לא, ומשאירה את הדברים תלויים בחלל האוויר. החקירה או לא
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: או שמשמידים מסמכים או שלא, או שמשבשים חקירה או שלא, או שבורחים מן הארץ איו דרד ביניים
או שלא. מה היתה התובעת עושה? מה תוצאת "החלטתה הקריטית"? אין גירסה בסיכומי התובעת.

538. התובעת נקלעה לסתירה תהומית:

, כי כוונתה היוגה לשתף פעולה, לוותר על עורך מחד גיסא, היא טענה בבית המשפט, בהליך הפלילי
דין, להודות בבל המעשים שביצעה ולא לשבש שום חקירה ולא לברוח מן האיץ, וכך היתה עושה עוד

בנובמבר 2008, אם החוקרים היו מגיעים אליה.

אט היא תטען לכך בסיכומיה, אין לה, כמובן, שום "קייס", שהרי המשמעות היא, שאם היתה מקבלת
אזהרה על חקירה, היא לא היתה עושה דבר ממה שהיא ניסתה לבוא בטענות כלפי אורי בלאו בתיק זה.

, בשידור בערוץ 10, וזו גט מאידך, מה שבאמת התכוונה לעשות, וכך גם הודיעה, מחוץ להליך הפלילי
היתה גירסתה בחקירתה הנגדית בתיק דנו, היה להשמיד את המסמכים ולשבש את החקירה. בא כח

התובעת גם תמה, בחקירה הנגדית, מדוע לא איפשרו לה לברוח מן הארץ 0).

אם היא תטען לכך בסיכומיה, הרי ששוב, אין לה שום "קייס", שהרי ברור שלא ניתן לבוא בטענות אל
בלאו, ש"התרשל" בכך שבעקבות התנהגותו לא בוצעו עבירות פליליות חמורות נוספות של התובעת.

539. התובעת החליטה, איפוא, לזנוח בסיכומיה הן את גירסתה בהליך הפלילי, הפועלת לחובתה-, הן את
גירסתה בשידור בערוץ 10, הפועלת לחובתה; הן את גירסתה בחקירה הנגדית, הפועלת לחובתה,
, ולטעון בסיכומיה, כי היתה מקבלת "החלטה קריטית", שהיא לא טרחה לשתף בתוכנה האופרטיבי

במסגרת סיכומיה, לא את בית המשפט הנכבד ולא את הנתבעים - טענתה בענין זה ריקה מכל תוכו.

בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כי גם העובדה שהתובעת לא סיפקה גירסה עובדתית בסיכומיה,
מה היא היתה עושה: משבשת את החקירה או לא; משמידה מסמכים או לא; בורחת מן הארץ או לא;
פועלת לחובתה, ולדחות, גם מטעט זה, את טענותיה. התובעת אינה רשאית להשלים פגם בסיסי זה,

של אי מתן גירסה עובדתית, היורד לשורש טענותיה, על דרך של העלאת גירסה בסיכומי התשובה.

540. לסיכום נקודה זו נבקש להתייחס לטענה המפליאה של התובעת, שעלתה בחקירתו הנגדית של בלאו,
וחוזרת גם בסיכומיה, כי התובעת הודתה בחקירתה בשב"כ, כיון שהיא לא ידעה שבלאו עשה הסכם עם
השב"כ והצהיר על 49 מסמכים מסווגים, ולכן, לטענתה, לא יכלה "לכוון" את צעדיה" ו"לבחור" את

דרך ההתנהלות מול השב"כ (עוד ביטויים עמומים, כדי לא להודות אם היתה משבשת או לא משבשת).

בכל הכבוד, את ההחלטה ה"קריטית" ביותר קיבלה התובעת, כשנטלה את המסמכים מהצבא והחליטה,
אז, בעצמה, לבצע את העבירה הפלילית, ללא שום קשר לבלאו. איש לא מנע מן התובעת, לאחר מכן,
להתייעץ עם עורך דין, להשמיד ראיות או לברוח מן הארץ. התובעת יכולה היתה לקבל את כל אותן

"החלטות קריטיות ביותר", כלשון סיכומיה, בעצמה. התובעת אינה יכולה להלין אלא על עצמה בלבד.

התובעת הגיעה לחקירה בשב"כ, יכלה להודות במה שרצתה, ובחרה, ביודעין, להפליל את עצמה. היא גם
ידעה שבלאו פרסם מסמכים ספורים בלבד, והחליטה, למרות זאת, להודות באלפי מסמכים שהיא נטלה

מן הצבא. אין לה שום פתחון פה בענין זה.

די בכך על מנת לדחות את טענות התובעת, על הסף.

לא, השאלה העובדתית השמה; מי? התוגעת טענה בהליז* הפלילי?

541. השאלה העובדתית השניה הינה, מה התובעת טענה בהליך הפלילי שהתנהל בעניינה, בבית המשפט
המחוזי ובהליך הערעור בבית המשפט העליון (שם היתה מיוצגת על ידי עו"ד בומבך), שבו קוצר עונשה.

542. סיכומי התובעת מתעלמים, כהרגלם, מחומר הראיות הרב שקיים בענין זה, הסותר את טענות התובעת
ומונע ומשתיק אותה מלטעון אותן, מלכתחילה, ועל כן אין מנוס מלהוכיח את העובדות האמיתיות.

| 543. כפי שנראה להלן, התובעת טענה בהליך הפלילי שורה ארוכה של טענות - הפוכות לחלוטין - לטענות דנן,
המקימות השתק שיפוטי, כפול ומכופל, כנגדה.
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השתק שיפוטי מטי 11 התובעת טענה שלא היתה לה מונו? להטתיר את הדברים

544. התובעת טענה בהליך הפלילי, כי היתה מודה, בכל מקרה שחוקרים את כל האנשים שיש להם נגיעה
למסמכים ומגיעים אליה (דהיינו, ללא כל קשר לפניה של החוקרים אל הנתבעים לקבלת מסמכים).
והיתה עושה ואת אף אם החוקרים היו מגיעים אליה בחודש נובמבר 2008, וזאת מאחר והפרסום נעשה,

ומטרתה הושגה והדברים הסתיימו ולא היתר? לה כוונה להסתיר את הדברים.

כך, בהליך הפלילי, בעקבות טענת ב"כ המדינה כי ל-300 איש היתה גישה למסמכים שהתובעת נטלה ללא
רשות מן הצבא, טען ב"כ התובעת = "לא יחקרו את בל ה-300 ויגיעו מיד למשיבה! ואני אומר, איו ספק,
2008 גם היתה מתוודה. היא לכאורה לאור התנהגותה בחקירה עכשיו, שאם היי מגיעים אליה בנובמבר
מבחינתה הפרסום נעשה ומטרתה הושגה והדברים הסתיימו ולא היתה לה כוונה להסתיר את

הדברים".(העתק מן הקטע מפרוטוקול הדיון מיום 26.1.10 צורף כנספח 15 לתצהיר בלאו).

ב"כ התובעת בהליך הפלילי סיפק נימוק ברור, מדוע היתה עושה זאת, שהרי "היא לכאורה מבחינתה
הפרסום נעשה ומטרתה הושגה והדברים הסתיימו ולא היתה לה כוונה להסתיר את הדברים".

545. בתיק זה, לעומת זאת, "כוונותיה" שונות לחלוטין: התובעת התכוונה להשמיד ראיות, לשבש את
החקירה ולהימלט מן הארץ, והיא מלינה על אורי בלאו, מדוע לא סיפק לה אזהרה מפני החקירה
המתנהלת לגילויה, ומדוע הוא מסר לשב"כ 49 מסמכים (שהיתה זו עבירה פלילית להחזיק בהם...),

שלטענתה הובילו, כביכול, את החוקרים אליה, וגרמו, כביכול, לחשיפתה.

546. בסעיף 159 לסיכומיה, טוענת התובעת את הדברים הבאים:

"י...י
 כפי שהסביר ב"כ התובעת בעמ' (586): "היא לא ידעה מה שאתה אמרת לשב"כ על היקף
ההדלפה. היא לא ידעה את זה. הרי אתה לא מיידע אותה, אתה לא מספר לה, אז היא באה, ללא ייעוץ,
באה לחקירה, לא היה לה מושג שאתה מצהיר על 49 מסמכים מסווגים, היא לא ידעה שהשב"כ מאמין

לך ושמדובר בהיקף הרבה יותר. בנסיבות האלה היא מודה"...".

התובעת מעלה גירסה הפוכה: היא לא ידעה מה קרה עם בלאו ו"בנסיבות האלה היא מודה", בעוד
שגירסתה בהליך הפלילי היתה הפוכה� "איו ספק" שהיא היתה מודה, אם החוקרים שואלים את כל

מאות האנשים ומגיעים בסופו של דבר אליה, ללא כל קשר לבלאו.

547. שתי גירסאות שונות, בשני הליכים משפטיים שונים, ביחס לכוונות של התובעת. השתק שיפוטי ברור.

השתק שיפוטי מסי 12 התובעת טענה שהיא שיתפה פעולה באופו מלא עם חוקריה, ולא
ניטתה לשבש את החקירה ולא ניסתה לברוח מו הארץ

548. התובעת הוסיפה וטענה בהליך הפלילי, באמצעות פרקליטה שם, כי מרגע התחלת החקירה, התובעת
שיתפה פעולה עם חוקריה, ולא ניסתה בכלל לשבש חקירה או לברוח מן הארץ.

"מרגע שהחלה החקירה שתפה פעולה עם החוקרים, לא היוותה סכנה לאף אחד, לא ניסתה לשבש
הליכי חקירה לא ניסתה לברוח".

(מוצג 2.3 לתיק המוצגים, עמי 240, ציטוט מעמ' 9 ש' 28-29 לישיבת 26.1.10).

549. בתיק זה, לעומת זאת, התהפכה הטענה, והתובעת מלינה על בלאו, למה לא איפשר לה לקבל "החלטה
קריטית", אם להשמיד את הראיות ואם לברוח מן הארץ (סעיף 163 לסיכומיה).

550. לאיזה מצב "קודם" צריך "להחזיר" את התובעת? למצב שבו היתה משבשת ובורחת מן הארץ, כי זו
היתה כוונתה האמיתית, כמקור עבריין, או למצב שבו אין לה שום כוונה להסתיר את הדברים, והיא לא
מנסה לשבש חקירה ולא מנסה לברוח, כפי שטען פרקליטה בהליך הפלילי. עסקינן, שוב - שתי גירסאות

שונות, בשני הליכים משפטיים שונים, ביחס למה שהתובעת היתה עושה. עוד השתק שיפוטי ברור.
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את "היתרון" בכך שהיא לא שיבשה את החקירה, "מינפה" התובעת לטובתה, בהליך הפלילי, אך כעת
מבקשת התובעת להפוך את ה"יתרוף' ל"חסרון" ולבוא בטענות אל הנתבעים, מדוע לא סייעו לה לשבש.

מה התכוונה התובעת לעשות אז: לשבש או לא? טענותיה סותרות זו את זו באופן מובהק.

השתק שיפוטי מסי 3: התובעת טע3ה שהיא מתחרטת, חרטה בנה, על מעשיה
הפליליים

551. בהליך הפלילי הושמעה על ידי ב"כ המדינה ביקורת על התובעת, על שלא התחרטה על מעשיה, כפי
שעולה מחקירותיה בשב"כ.

ב"כ המדינה טענה בענין זה: "קראתי בעיוו רב את החקירות שלה, אף מילת חרטה לא ראיתי. מפנה
לעמי 107 לתמליל הקלטת השלישית מ/95 שהיתה עושה זאת שוב, כי זו? חשוב והיא שמחה שזה

פורסם. היא אומרת שאתה מתחרט על היום שנתפסת לא על היום שעשית".
(העתק מן הקטע מפרוטוקול הדיון מיום 26.1.10 צורף כנספח 14 לתצהיר בלאו).

552. התובעת התרעמה על הדברים וטענה, בהליך הפלילי, כי היא מתחרטת על מעשיה הפליליים.

553. הדברים באו לידי ביטוי בולט בהודעת הערעור (אשר הוגשה באמצעות עו"ד בומבך), בה טענה התובעת,
כי בית המשפט המחוזי שגה בגזר דינו, עת לא התחשב בכך שהתובעת התנצלה על מעשיה הפליליים,

והתחרטה עליהם חרטה ברורה וכנה (נ/5 - פרק א' להודעת הערעור, ראה סעיפים 12-15).

554. בית המשפט העליון התייחס לטענה זו של התובעת, במסגרת פסק דינו בערעורה, וקיצר את עונשה.
בהתחשב, בין היתר, ב"חרטתה הכנה, שיתוף הפעולה המלא עם חוקריה" (עמ' 15 סעיף 19 לפסק הדין
של בית המשפט העליון בע"פ 8445/11 (פורסם בנבו, ניתן ביום 31.12.12), צורף כנספח 40 לתצהיר בלאו).

מדובר אף בקיצור עונש משמעותי של המאסר בפועל (54 חודשי מאסר) לתקופה של 42 חודשים.

555. כיוס, אחרי שהפיקה את המיטב מגירסה זו, שהיוותה אחד השיקולים של בית המשפט העליוו (ברוב של
2 מול 1) לקיצור עונשה, בחרה התובעת להעלות גירסה אחרת, בבית המשפט דנן, כי בלאו לא הזהיר

אותה, כדי שתוכל לשקול, האס להשמיד את המסמכים או לבצע פעולות אחרות של שיבוש חקירה (!).

556. בכל הכבוד, מי שטען בבית משפט אחד, שהוא מתנצל ומתחרט, חרטה כנה, על עבירת הפשע שהוא
ביצע, ומקלים בעונשו, בין היתר, על סמך טענות אלו שלו עצמו, אינו רשאי לאחר מכן לבוא לבית משפט

אחר בטענה, שהוא היה צריך לבצע, או, למצער, לשקול, האם לבצע עבירות פשע נוספות (!).

הדברים יפים מקל וחומר, עת הוכח, כי התובעת לא רצתה רק לשקול, האם לבצע עבירות פשע נוספות,
אלא, על פי הוראותיה שלה (!) היתה מבצעת בפועל עבירות פליליות נוספות, של שיבוש החקירה,

השמדת הראיות והימלטות לחו"ל. התובעת מנועה ומושתקת, מטעמי השתק שיפוטי, מלטעון זאת.

העובדה שהתובעת העלתה טענות מקוממות אלו, רק אחרי שבית המשפט העליון קיצר את עונשה,
ו"חלילה" לא קודם לכן, כדי לא לפגוע בסיכויי קבלת ערעורה, ברורה לעין כל. חוסר תום ליבה משווע.

; טענה, בהליך הפלילי, שהיא התחרטה על 557- התובעת לא התחרטה בחקירתה בשב"כ על מעשיה הפליליים
מעשיה הפליליים, ובתיק זה היא מתחרטת, שהיא לא ביצעה עוד מעשים פליליים, ובאה בטענות על כך

לבלאו. מדובר בהשתק שיפוטי ברור לחלוטין.

השתק שיפוטי מסי 4 ; התובעת טענה מ ויתרה על עורך דיו בחקירתה בשב"ב, בחלק
משיתוף הפעולה המלא עם חוקריה

558. התובעת טענה בהליך הפלילי, באמצעות בא כוחה, שכחלק משיתוף הפעולה המלא שלה עם חוקריה, היא
ויתרה על עורך דין.

"אפשר לומר שהנאשמת הודתה כי לא היה לה מה לטעו(, אד מי שיקרא את הדברים שנאמר בשב"כ
היא ויתרה על עו"ד. כלומר, שיתוף הפעולה שלה היה מוחלט והיא עשתה את המקסימום" (מוצג 2.7

לתיק המוצגים של הנתבעים, ע' 291 ש' 19-22,הציטוט הינו מעמוד 116 לפרוטוקול ישיבת 1.9.11).
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מי שטען בבית משפט אחר, שהוא ויתר בחקירה בשב"כ על עורך דיו, כחלק מרצונו לעשות את
המקסימים (!), ולשתף פעולה באופו מוחלט (!), אינו רשאי לבוא לבית משפט אחר, ולהלין, מדוע

העיתונאי לא איפשר לו, כביכול, לשקול, האם לשכור לעצמו עורך דין.

559. ויודגש ?. פרקליטיה המנוסים של התובעת בהליך הפלילי כלל לא העלו את הטענה - המוכרת לכל פרקליט
פלילי מתחיל - שנמנע, כביכול, ממרשתם יעוץ של עורך דין. אדרבא. הם טענו את ההיפך: שניתנה

לתובעת האפשרות לקבל יעוץ של עורך דין, ושהיא החליטה, במודע, לוותר (!) ושלא לבחור בה.

מי שטוען בבית משפט שויתר על עורך דין, רואה בכך הוכחה לשיתוף פעולה עם חוקריו ומשתמש בכך
כטיעון לטובתו, אינו רשאי לטעון בבית משפט אחר שנמנעה ממנו האפשרות לשקול אם לקחת עורך דין.

מדובר בהשתק שיפוטי מובהק, לחובת התובעת.

560. התובעת הסבירה היטב בחקירתה הנגדית, מהי גירסתה כיום .? קיפחו את זכויותיה לייעוץ משפטי (!).

"ש. אנ< רוצה להבין. אז את חושבת שהם הטעו אותך בכוונה וקיפחו את זכויותייך לייעוץ משפטי.
ת. £. עד במה שאני מבינה בקיפוח זכויות משפטיות" (ע' 146 ש' 24-25 לחקירת קם ביום 19.5.16).

מיהי התובעת? מי שויתרה על עורך דיל, בחלק משיתוף הפעולה המלא שלה, ועשתה את המקסימום,
כהלק משיתוף פעולה מוחלט, או מי שקיפהו את זכויותיה לייעוץ משפטי ך!

561. כידוע לכל, על פי הפסיקה, יש ליתן משמעות לעובדה, שטענה מסוימת לא הועלתה במועד. מקל וחומר,
כאשר במקומה של טענת הי'קיפוח", הועלתה טענה הפוכה לחלוטין בהליך שיפוטי ("ויתור"!).

"אמת עובדתית יש אתת, ואת האמת הזו היו הנאשמים צריכים לומר בחיפה כשם שהם צריכים לומר
בפנינו. ואם לא העלו טענה עובדתית מסוימת, יש לייחס לבד את מלוא המשמעות המתחייבת מכד,

שטענה עובדתית לא הועלתה במועד הנכון והראוי להעלאתה".

רעי'פ 3268/02 אחמד מזייד קוזלי נ' מדינת ישראל, נט(5) 761 (2005).

הדברים יפים במיוחד, כאשר התובעת ובאי כוחה בהליך הפלילי "מינפו" את החלטתה בשב"כ שלא
לקבל יעוץ של עורך דין, "קידשו" אותה, ועליה, בין היתר, ביססו את את טיעונם לשיתוף הפעולה המלא

של התובעת, שהוביל בסופו של דבר, כאחד מן השיקולים של בית המשפט העליון, לקיצור של עונשה.

562. התובעת לא אזכרה בכתב התביעה או בתצהירה את טרונייתה, כי נמנע ממנה יעוץ משפטי של עו"ד
; הגיעה עם גירסה מפתיעה זו, במועד חקירתה הנגדית, כדי להלין על הנתבעים, וכעת בחקירתה בשב"כ

מתברר, כי היא, יחד עם יועציה המשפטיים (פרקליטיה בהליך הפליליים) העלו טענה הפוכה לחלוטין.

לתובעת אין שום עכבות לטעון דבר והיפוכו בהליכים משפטיים שונים. יש לדחות נסיונה זה על הסף.

השתק שיפוטי מסי 5 ; התונעת טענה. כ* היא, מיוזמתה, סיפקה לו*1קליה את שלל
הראיות המפלילות 3נגדה

; 563. התובעת טענה בהליך הפלילי שהיא, מיוזמתה, סיפקה לחוקריה את שלל הראיות המפלילות כנגדה
; סיפרה להם מה אירע והובילה אותם למסמכים. סיפרה להם, מיוזמתה, שיש לה אלפי מסמכים

כך טען פרקליטה של התובעת באותו הליך פלילי:

"אך מעניין אותי מה שחברתי מודה בהגינותה, ברגע שמעמידים אותה על הדבר, בשלב של החקירה,
הם יודעים רק את הבתבות בעיתונים. ולמרות התכתובת עם אורי בלאו מקבלים ממנו דיסק ואז היא
אומרת להם תשמעי, ואם לא היו שומעים ממנה לא היו יודעים שכך הדבר, היא אומרת שהעתיקה
שמונה מאות ומשהו מסמכים, מספרת את התהליך ואומרת זה נמצא אצלי בבית. לוקחת אותם הביתה
נותנת את המחשב. האם כך מתנהג אדם שיש לו כוונה לפגוע בבטהון המדינה? יש פה שיתוף פעולה

מוחלט עם חוקרי השב"כ..." (העתק מפרוטוקול דיון מיום 26.1.2010 צורף כנספח 54 לתצהיר בלאו).
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על גירסה זו חזרה התובעת גם בהליך הערעור בבית המשפט העליון:

"אין חולק עוד כי המערערת שיתפה פעולה באופו מלא עם כלל חוקריה, וחשפה במו פיו? ראיית רבות
שהביאו להרשעתה בדיו" (הודעת הערעור, נ/5, סעיף 31).

: שום שיתוף פעולה מיוזמתה, שוס הפללה עצמית מיוזמתה, 564. היום, בתיק דנן, טוענת התובעת את ההיפך
(ובוודאי לא הפללה עצמית ביחס לאלפי המסמכים שהיא החליטה, מיוזמתה, למסור לשב"כ) אלא
אדרבא, לטענתה, היתה מבצעת עבירות פליליות של השמדת הראיות, שיבוש חקירה והימלטות מהארץ.

הסתירה בין טענות התובעת בהליך הפלילי לבין טענותיה בתיק דנן בולטת ומהווה השתק שיפוטי ברור.

השתק שי3וט< ותוצאת לתאי יא"תית - הג&חו המשפטי

565. ההשתק השיפוטי נועד למנוע פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובאמון הציבור במערכת המשפט וכן להניא
מפני ניצולם לרעה של בתי המשפט, במצב של טענות סותרות של בעל דין בשתי ערכאות שונות, ובוודאי,

כאשר טענותיו הקודמות שלבעל הדין התקבלו בערכאה הקודמת.

; "כי כל בית משפט יתייחס, מטבע הדברים, בחשדנות כלפי מי שלפי נוחותו טעו בהליד פלוני ראה
טענה אחת יבהליד אחר טענה אחרת, כילהטוטן בקרקס הרוכב בעת ובעונה אחת על שני זוגות
אופנייםי (רע"א 4224/04 בית ששון בע'ימ ואח' נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, פ"ד נט(6),

630 (השופט גרוניס)). אין להלום התנהלות מעין זאת". ,625

ע"א 4107/09 בן עוז שמואל ני פקיד שומה חיפה (10.8.2011) [פורסם בנבו].

הביעה : "יתר על כן, גם בהליכים משפטיים הביעה חברת חשמל את עמדתה, ההפוכה לעמדה ש וכן
בעתירתה הנוכחית, כי אין לה כל חובה ליתן שירותי חלוקת חשמל מקום בו קיים מחלק חשמל
בפועל אף שאין לו רישיון כדין, כך עשתה חברת חשמל בהליך הייצוגי שהגיש קדמאני בשנת
2004 בהגישה בקשה לדחיית התובענה נגדה על הסף. טענתה זו התקבלה בבית המשפט
והתובענה נגדה נדחתה (בש"א (מחי נצי) 1553/04, החלטה מיום 1.8.2005;). נראה אם כן, כי לא
רק שחברת חשמל הייתה מודעת למדיניות הכללית בדבר פועלם של המחלקים ההיסטוריים
וכוונתה של רשות החשמל להסדיר את אופן פעילותם, אלא שחברת חשמל אף תמכה בעמדה זו
במסגרת הליך משפטי וטענתה התקבלה. קשה להלום כי חברת החשמל תשנה את עמדתה לפי
נוחיותה, ותטעו עתה טענה הפוכה לזו שנטענה על ידיה בבית משפט והתקבלה, ודאי לא כאשר

היא אינה הצביעה על נסיבות המצדיקות שינוי חזיתי זה".

בגץ 6478/15 חברת החשמל לישראל בע"מ ני הרשות לשירותיים ציבוריים - חשמל (פורסם
בנבו, 20.4.17).

566. התובעת טענה בהליך הפלילי לשיתוף פעולה מלא עם חוקריה, לרבות ויתור על עו"ד, וחרטה כנה, וטענות
אלו שלה התקבלו בבית המשפט העליון, בערעור שהגישה על גזר דינה, והיו בין השיקולים שהביאו את

בית המשפט העליון לקיצור עונשה, ולכן חל השתק שיפוטי, לכל הדעות.

567. עוד יצויין, כי על פי הפסיקה, הטענה הקודמת של בעל הדין, בהליך המשפטי הראשון, מביאה ל"תוצאת
לוואי ראייתית", המגביהה את המשוכה שבפניו, כאשר הוא מעלה טענה נוגדת, בהליך המשפטי השני.

"ראשית דבר, אין הדעת נוחה מהעלאתן של טענות לעניין מצבו הנפשי של המבקש כיום, לאחר שבעת
משפטו וכן בעת הערעור בפני בית משפט זה, כפר מכל וכל בעצם ביצוע הרצח. להכחשתו הגורפת בעת
ניהול ההליכים המשפטיים תוצאת לוואי ראייתית המגביהה את המשוכה שבפני המבקש בהעלותו

כיום טענות בדבר מצבו הנפשי במועד ביצוע העבירות".

מח 8810/13 פלוני ני מדינת ישראל (פורסם בכבו, 29.5.14).

568. התובעת העלתה בהליך הפלילי טענה ברורה ביחס ל"מצבה הנפשי". היא טענה, שלא היתה לה שוס
כוונה להסתיר את הדברים, לא בנובמבר 2008 (לדבריה, היתה מודה אם החוקרים היו מגיעים אליה,
ללא פניה אל הנתבעים, מבדיקת כל מאות האנשים שהיו נגישים למסמכים} ולא במועד חקירתה בשב"כ.
ולכן, לטענתה, שיתפה פעולה באופן מלא, הפלילה את עצמה, ואף ויתרה על עורך דין בחקירתה בשב"כ.
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טענת ויתור זו מקימה כנגדה השתק שיפוטי. ובנוסף לכך מביאה ל"תוצאת לוואי ראייתית", המקשה
עליה לטעון את חהיפך בתיק דנן, כאילו כווגתה היתה לשבש את החקירה ולהשמיד את הראיות, וכאילו

"קופחו'/ כביכול, זכויותיה בחקירתה בשב"כ, לקבלת יעוץ מעורך דין.

סיכום ביחס להשתק השיפוטי

569. מחומר הראיות בתיק עולה, כי לתובעת יש, למעשה, שלוש חרטות: למה הודיתי בשב"כ? למה לא
שיבשתי חקירה, השמדתי את המסמכים ונמלטתי מהארץ? למה לא לקחתי עורך דין לחקירתי בשב"כל

570. ביחס לשלוש "חרטות" הללו, התובעת כבר מסרה גירסה עובדתית מפורטת בהליך הפלילי, השוללת
ממנה כל אפשרות לבוא בטענות אל הנתבעים. על פי אותה גירסה, התובעת הודתה, כי לא היתה לה
; התובעת לא לקחה עורך דין כי היא ויתרה על עורך דין כחלק משיתוף כוונה להסתיר את הדברים
הפעולה, והתובעת החליטה, שהיא מודה בכל, מפלילה את עצמה, מוסרת את אלפי המסמכים שנטלה,
כחלק משיתוף הפעולה, ולכן היא גס לא ניסתה בכלל לשבש חקירה, להשמיד מסמכים ולברוח מן הארץ,

571. ניתן רק לדמיין, מה היו חושבים השופטים הנכבדים של בית המשפט המחוזי או העליון, שדנו בעבירות
הפליליות שביצעה, אם התובעת היתה מעלה על דל שפתיה את הטרוניות המקומטות בתיק זה, מדוע לא

ניתנה לה ההזדמנות - שומו שמיים - לשבש את החקירה, להשמיד את הראיות, או לברוח מן הארץ.

572. כל הטענות המועלות בתיק דנן, אודות הכוונות "האמיתיות" של התובעת, לשבש חקירה, להשמיד ראיות
ולהימלט מן הארץ, לא הועלו בהליך הפלילי, ובוודאי שלא בהודעת הערעור שהגיש עו"ד בומבך, ולא

בכדי, שהרי הן סותרות את טענותיה הקודמות.

בין אם התובעת כיזבה ביודעין בפני שופטי המחוזי והעליון במאמציה להשיג עונש נמוך ככל האפשר,
ובין אם התובעת "שינתה את דעתה", לאחר שנהנתה מקיצור עונשה, לצורך העלאת הטענות בהליך דנן,

הרי שיש לדחות את טענותיה, מטעמי השתק שיפוטי, ולמצער, מעין השתק שיפוטי.

לגי השאלה השלישית: מה טיב הפעולות שלטענת התובעת לא התאפשר לה לבצע אותו

573. השאלה העובדתית השלישית הינה מה טיב הפעולות, שלטענת התובעת, לא התאפשר לה לבצע אותן.

574. במסגרת כתב התביעה ובתצהירה, הסתירה התובעת במכוון, מה טיב הפעולות שהיא היא היתה מבצעת,
אם הנתבעים היו מודיעים לה שיש חקירה, וזאת, כמובן, על מנת שלא להכשיל מיידית את תביעתה.

575. במהלך המשפט נחשפה העובדה, שהתובעת מלינה על כך שלא ניתנה לה, כביכול, האפשרות לשבש את
החקירה, להשמיד את הראיות, להימלט מן הארץ ולקבל יעוץ מאת עו"ד פלילי.

576. כל אותן עבירות פליליות (שיבוש חקירה, השמדת ראיות והימלטות מן הארץ) היו יכולות להתבצע על ידי
התובעת, אם היא חשבה שיש מקום לבצע אותן, בכוחות עצמה. הכה היה בידי התובעת.

"עו"ד רונן: שאלתי פה אלייך, בכיר מאוד בדובר צה"ל ונולא רוצה שנמסור לו את זה והוא לא
מסכים, הוא רוצה לקבל את זה, רק שתדעי. עכשיו תלכי ברחוב כמו שאתה נוהגת

לעשות ותחשבי מה לעשות,
ת: ומה תעשי, או-קי, ומה תעשי,

ש: לברוח מהארץ,
ת: למה היא לא עשתה את זהו

ש; את יכולה אולי לחשוב מה לעשות עט המסמכים,
ת: שאני אגיד לה את זה, כעיתונאי,

ש: שאלתי,
? להשמיד את המסמכים ל לעשות את כל הפעולות ת: שהעיתונאי יגיד לה לברוח מהארץ

הלא חוקיות האלה? שהעיתונאי יגיד לה לעשות את זה ז
ש: הוא אפילו לא אומי, אפילו תעשי מה שאת רוצה הוא יגיד לה.
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ת: היא יכלה לעשות, מי מנע ממנו? לעשות מה שהיא רוצה ל מי מנע ממנה להשמיד את
המסמכים, רגע לפני שהיא העבירה לאורי גלאי. מי ממנע ממגה לברוח מהארץ, מי

החזיק אותהזהעיתינאי לא החזיק אותה,"
(עמ' 472 שי 17-31 לפרוטוקול חקירת ענת סרגוסטי מיום 27.10.16).

577. גם בטענה "הנייטרלית'/ כל לתובעת לא ניתנה אפשרות, כביכול, לקבל יעוץ משפטי, ביחס לעבירות
הפליליות שהיא ביצעה, אין כל ממש כמובן.

התובעת ידעה היטב שהיא זכאית על פי חוק, כמו כל נחקר, ליעוץ משפטי, בין אם מזהירים אותה מפני
החקירה ובין אם לאו, ויכלה לעשות זאת בכל עת, בעצמה. אין היא יכולה לבוא בטענות אל בלאו על כך.

578. לתובעת היה זמן רב להיוועץ בעורך דין, לפני שנטלה את המסמכים מן הצבא, אחרי שנטלה אותם מן
הצבא, לפני שמסרה אותם לבלאו ואחרי שמסרה לו אותם, וגם בתקופת ביצוע הפרסומים ולאחר מכן,

אולם היא בחרה שלא לעשות כן. אין לה להלין אלא על עצמה בלבד.

579. התובעת צפתה את החקירה עוד במועד הפרסומים (שהרי המתינה כשנה עד שפנתה לבלאו} והוסיפה
וצפתה את החקירה במועד זימונה לשב"כ (כפי שהיא עצמה מודה), והחליטה, במידע. ללכת לשב"כ ללא

יעוץ משפטי, למרות שאיש לא מנע ממכה לעשות זאת.

פניה לעורך דין הינה צעד פשוט, שהתובעת יכולה היתה לעשות עצמאית וללא כל קשר לבלאו. זמן רב
לפני זימוכה לחקירה שב"כ, לרבות במועד שבו התקשרו אליה מן השב"כ וביקשו שתגיע. כשם שהתובעת

התקשרה, באותה עת, אל בלאו, על מנת לנסות לשוחח עמו, כך גם יכלה להתקשר, באותה עת, לעו"ד.

580. בחקירתה הנגדית העלתה התובעת טענה מפליאה, כי כאשר חוקר השב"כ אומר לה, שהיא יכולה לדבר
עם עורך דיו "זה רמיזה די בוטה לאת לא באמת יבולה" והוסיפה כי האפשרות שלה לפנות לעורך דין

היתה "מוגבלת", כביכול. על טענה זו חוזרת התובעת גם בסעיף 161 לסיכומיה.

581. אין שחר לטענות התובעת.

582. ראשית. כפי שהראינו לעיל, התובעת טענה בהליך הפלילי כי ויתרה על עו"ד (!), בדיוק הפוך מטענתה,
כאילו רמזו לה, שהיא לא יכולה לקחת עורך דין. התובעת לא טענה, בהליך הפלילי, שנמנעה ממנה
אפשרות לעורך דין, אלא להיפך, שויתרה על מה שהיה לה, ודי בכך כדי לדחות את טענתה, על הסף ממש.

583. שנית, קריאת התמליל של החקירה מגלה מצב הפוך לחלוטין. חוקרי השב"כ מודיעים לה, שוב ושוב,
שהיא כן יכולה לקבל יעוץ משפטי (ואף מודיעים לה שהיא לא עצורה ולא מעוכבת - הוכחה ברורה שלא
!); ניתנה לה, שוב ושוב, האפשרות היה להם שמץ של מושג, שהיא המקור שנטל אלפי מסמכים מהצבא
להתקשר לעורך דין, ובנוסף לכך, גם ניתנה לה האפשרות לשוחח עם אמה (ז"ל), אשר סיפקה לה מספר

טלפון של עורך דין. התובעת טענה בשב"כ כי עורך הדין (אבי שלום) לא היה זמין.

: 584. להלן נציג את ההזדמנויות הרבות שניתנו לתובעת ליטול עורך דין או לשקול להתייעץ עם עורך דין

584.1. חוקר השב"כ מודיע לתובעת, עוד לפני שהודתה במאומה, שהיא זכאית לעורך דין (עם סייג
אחד, שיש צורך בעורך דיו בעל סיווג בטחוני מסוים).

"ר- אוקי. את יכולה להתייעץ עם עורך דיו. זה לא משהו שאני יכול למנוע ממד לעשות, דרד
אגב.

ע- אבל אם אתה צריך את כל האינפורמציה עכשיו אז אני בבעיה.
ר- אבל מצד שני את צריכה לזכור שמאחר ואנחנו חתומים פה על נושא של שמירת סודיות

אה ע-
ר� אז יש לזה איזהו השלכה מהיבט, יכול להשפיע בצורה כזו או אחרת, איזה עורך דין יכול
להכנס לסוגיה ולסיפור הזה. זה משהו שאני צריך לבדוק, אני לא יכול ככה בשלוף לתת לך
תשובה. השאלה האם אנחנו באמת מתכוונים לבוא ולהניח או לפחות אני יכול להניח ממה
שנאמר עד עכשיו ולא נאמר הרבה שאנחנו מדברים על איזה שהוא קשר שלך להעברת

המסמכים האלו."
(מוצג 2.1 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמי 11-12).
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584.2. חוקר השב"כ מודיע לתובעת, אחרי שהתובעת הודתה כל היא המקור, ובטרם היא סיפרה על
ההיקף העצום של אלפי המסמכים שהיא נטלה מן הצבא (!))כי היא לא מעוכבת ולא עצורה,

וניתכה לתובעת אפשרות לקבל יעוץ משפטי.

"ש- תראי. כל מה שארג אומרת עלול ויכול לשמש כנגדן. אבל המגעות שלך להשיג על כל
השאלות יכולה לסבך אותך הרבה יותר עמוק מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. עכשיו,
כמקום הנוכחי יש לד את הזכות להיוועץ בעורד דיו את הזכות לעשות מה שאת רוצת. את לא
עצורה, את לא מעוכבת אבל כל עוד אנו נמצאים בשלב הזה אני לא הולך עכשיו ומבצע
מהלכים רועשים, או קי, חיפוש הסגרה. אם אנחנו עושים כרגע בהליך, שיתוף פעולה מלא

שלך, או קי, זה הליך שיזקף לזכותך..."
(חקירת קם בשבי'כ, מוצג 2.2 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 18).

וכן�

""ר-.... עוד פעם, לא מוריד ומעלה מזה שאת רשאית ללכת ולהתייעץ עם עורד דיו ולהסביר
לו כך וכך הדרים זה מה שיש מה אני אמורה לעשות,"

(חקירת קם בשב"כ, מוצג 2.2 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 22).

: 584.3. חוקר השב"כ מודיע, במפורש, כי הוא לא מגביל את התובעת ביעוץ משפטי

"ר- אני לא מגביל, אגי אומר עכשיו ותקשיבי אם את רוצה לדבר עם עורך דין ולהגיד לו
תקשיב "אני נמצאת באיזשהו תחקיר/שיחה/חקירה בשב"כ בנושא מה ז

שניה, שאלה קטנה ז ש-
מה! ר-

שאלה, למי מתקשרים? ש-
ר- לא יודע, היא עוד לא החליטה היא עוד לא יודעת.

ע- לא יודעת אפילו שם."
(מוצג 2.1 עמי 24 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

� וכן

"ר- אבי שלום מירושלים ן
ע- אה (בחיוב). אני עוד לא דיברתי איתו ועוד לא.."

(מוצג 2.1 עמ' 30 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

יכן�
"ס- דיברת אני מביו עם אמא שלך לגבי עורך דיו ן

כן. ע-
ס- מה היא אמרה לך ז

ע- נתנה לי מספר ונדבר איתו.
ודיברת איתו ן ס-

ע- לא הוא לא זמין."
(מוצג 2.1 עמי $6 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

וכן�

"ר- לא את לא מדברת איתו, מה שאנחנו עושים (משנה) קודם כל את יכולה לנסות להשאיר.
תקשרי תשאירי הודעה לעורך דיו. באמת אני אומר. בלי קשר. מה שאנחנו רוצים לעשות הרי

את אמרת עכשיו איפה יש את החומר אנחנו רוצים (נקטע)
ע- הוא ביקש שאני אתקשר בחמש"

(מוצג 2.1 עמ' 98 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).
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584.4. הדברים מוכיחים, מעל ומעבר לנדרש, שניתנה לתובעת אפשרות ברורה לקבל יעוץ מעורך דין {
התובעת ידעה זאת היטב; החליטה, במודע, להודות, ללא יעוץ משפטי, ולכן גם השתמשה בכך

לטובתה. הכל הפוך ממה שנטעו על ידה בחקירתה ובסיכומיה. התובעת מכזבת ביודעין.

585. כפי שהעיד בלאו, יש להתייחס למה שקרה באמו* בשב"כ ולא לטענות המופרכות של התובעת כיום:

"ת. ארגו? מדבר על הנסיבות, אז תרשה לי לענות לך ולחזור לנסיבות. ענת קם הגיעה לשב"כ, היא
חושבת שאולי זה קשוי אלי כי היא מתקשרת אלי, היא גם אומרת את זה/ היא מתקשרת אלי
לפני שהיא הולכת לשב"כ. אני בחו"ל אז אני לא עונה, אני לא יודע שהיא בגלל מתקשרת. היא
מגיעה עם המחשב שהיא הושבת שיש עליו את המסמכים. במהלך החקירה שלה בשב"ב
מדובר על ייעוץ משפטי והיא אומרת - טוב, אני לא רוצה ייעוץ משפטי. היא מסרבת לייעוץ

משפטי. אז בוא נדבר על מה שבאמת קרה, לא על כל מני ספקולציות."
(עמ' 585 ש' 24-32, עמ' 586 ש' 1-11 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 14.2.17).

לג. התייחסות לטענות ספציפיות של התובעת בסוגיית שיבוש החקירה

לג.1. פניית עופר קול לעיתוו הארץ בנובמבר 2008

586. מספר ימים לאחר פרסום הכתבה "מכירת חיסול", בנובמבר 2008, פנה אל"מ עופר קול מטעם דובר
צה''ל, לעיתון הארץ בבקשה לקבל את המסמכים, אשר התפרסמו בכתבה "מכירת חיסול".

587. עופר קול שוחח עם בלאו וביקש שיועברו לידיו את המסמכים ששימשו להכנת הכתבה. בלאו הפנה אותו
לשוחח עם העורכים שלו והוא שוחח עם אבי זילברברג, שמסר לו, כי הארץ מתנגד למסירת המסמכים.

588. הנתבעים בחנו את העניו במשקפי ה"צפיות", וחששו, שמא הפניה של עופר קול, מסתירה בעצם ניסיון
לקבל את המסמכים שברשותם, לצורך חקירה לאיתור המדליף, ובמיוחד לאור העובדה, שצה"ל לא חלק
על כך שהמסמכים אותנטיים, הם הוצגו ויזואלית בכתבה, ודובר צה"ל ידע על איזה מסמכים מדובר

ויכול היה לקבל את העתק המסמכים מן הצבא, ללא צורך בפניה דווקא אל הנתבעים.

589. ראה עדות אבי זילברברג בנוגע לפנית עופר קול:

"ש. וזה הפתיע אותך ז
ת. כן. זה הפתיע אותי. זאת אומרת אתה צריד לצפות שכשעיפר קול פונה, אולי זו כבר חקירה.
אולי מישהו שלח אותו. לכן אני אומר לך, אני, כשאני מדבר עט גורמי מקצוע, זה נדיר לי שהם
באים, מבקשים משהו ואז נעלמים. הרי אם אתה צריך את זה, תבוא ותתעקש. תגיד - אני

רוצה לפגוש אותך. אז אתה מעלה בדעתך שייתכן שתהיה בדיקה, שיהיה משהי."
(עמ' 410 ש' 28-31 לחקירת אבי זילברברג מיום 5.9.16).

יכן�

"ת
אנחנו יודעים גם שחקירה פלילית קיימת, בדיקה כזו או אחרת, אני אומר שאתה צריך לקחת
בחשבון, כשפונים אליך, מבקשים מסמכים, כשלפעמים גם לא פונים אליך, יכולה להיפתח
בדיקה כזאת או אחרת בכל מני מקומית, יש ביטחוו מידע ויש זה, אנחנו מכירים את התחום

הזה."
(עמ' 411 ש' 14-17 לפרוטוקול חקירת אבי זילברברג מיום 5.9.16).

וכן�

"כשעופר קול התקשר יכול להיות שיש כאן בדיקה, אתה לא מתנהל כאילו איו כלום." (עמ' 419 ש' 26
לפרוטוקול חקירת אבי זילברברג מיום 5.9.16).

590. גם אורי בלאו תעיד בענין זה, כי ראה חריגות בתוכן הפניה של עופר קול:
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"ת. אז הוא שאמרת/ הפעם אתה צודק/ זה באמת די נדיר שמסמך שפורסם בעיתון, אתה אומר
שזה חריג, למה לעזאזל הוא פונה ומבקש את זה ממני? זה פורסם בעיתון, גם יש את זה לצה"ל

בבר, מה הוא צריך אותי ל"
(עמ' 545 ש' 9-11 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

� יכן

"ש. אני מבין שעל הפניה ההריגה הזאת אתה לא מספר לענת קט. אתה לא אומר לה - תדעי לך,
עופר קול יצר איתי קשר, מיחידת דובר צה"ל 3 זה לא קורה ן

ת. עוד פעם, אני חושב שהבהרתי שהחריגות פה היא בזה שהמסמכים כבר פורסמו אז זה באמת
נראה יוצא דופן."

(עמ' 545 ש' 12-15 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

591. בדיעבד אכן התברר, כי מי ששלח את אל"מ עופר קול, במסווה של פניה תמימה מטעם דובר צהי'ל, לקבל
את המסמכים שברשות העיתון, היה ראש מחלקת בטחון מידע אל"מ מוטי מרדיקס, שחקר את
ההדלפה של המסמכים שפורסמו בכתבה "מכירת חיסול", וביקש לקבל את המסמכים לצורך איתורו

של המדליף.
ראה:

"ת: בעקבות פרסום הכתבה התקשר אלי מוטי מרדיקס שהיה ראש מחלקת ביטחון מידע וביקש
ממני לפנות לאורי בלאו ולקבל את המסמכים שעל בסיסם הוא פרסם את הכתבה.

ש: שמו של, אלוף משנה מרדיקס, כןי
ת: כן.

ש: הוא היה ראש מהן
ת: מחלקת ביטחון מידע.

ש: מה זאת המחלקה הזאת ז
ת: זאת מחלקה שאמונה על ביטחוו המידע, זאת אומרת שלא ידלפו מסמכים מסווגים כאלה

ואחרים. זה בגדול."
(עמ' 168 ש' 4-12 לפרוטוקול חקירת אל"מ עופר קול מיום 19.5.16).

וכן:

"א. לאחר פרסום סדרת הכתבות בעיתון "הארץ" ע"י הכתב אורי בלאו, במועדים: יום רביעי 26
בנובמבר 2008, יום חמישי 27 בנובמבר 2008 וביום שישי 28 בנובמבר 2008, איני זוכר את המועד
המדוייק, פנה רמחב"ם, לאחר התייעצות עם הפצ"ר, לראש מחלקת תקשורת בדובר צה"ל אל"מ עופר
קול, ע"מ שיפנה למערכת עיתון "הארץ" בשם צה"ל וידרוש לקבל את כל המסמכים שקטעים מהם
פורסמו בסדרת הכתבות שפורטו לעיל (מדובר בשבעה מסמכים בסיווג סודי ביותר בנושא מבצע "שני

מגדלים" ומבצע "הגיע זמן לבאלגן").
(מוצג כ/4 "עקיפה כפולה" - דיווח אודות המגעים של גורמי דו"צ עם מערכת הארץ).

592. אל"מ עופר קול העיד כי חש לא בנוח מדרישת מוטי מרדיקס וכי לא זכורה לו פניה כוספת מסוג זה
במהלך שירותו, מה שמעיד גם כן על חריגות הפניה:

ראה:

"ת. תן לי רגע להשלים את המשפט, תחליט אחרי זה מה נוח לך מתוכו לקבל. הפניה הזאת היתה
פניה ראשונית אלי. אני לא יודע אם הוא פנה לאחרים לפני כן, האם זה היה מתודה שהוא עבד

, אמרתי שהרגשתי לא נוח מהפניה." איתה בצורה הזאת, אגי גם בתצהיר, למיטב זיכרוני
(עמ' 168 ש' 23-25 לפרוטוקול חקירת עופר קול מיום 19.5.16).

וכן:

"ש: חוץ מהמקרה הזה, לפני המקרה הזה,
ת: לא שזכור לי.

ש: האם הוא פגה אליך ז
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ת: לא שזכור לי.
ש: ואחיי המקרה הזה, עד שהשתחררו* מהצבא; האם הוא פנה אליךן

ת: אני לא זוכר."
(עמ' 168 שי 28-32, עמ' 169 ש' 1 לפרוטוקול חקירת אל''מ עופר קול מיום 19.5.16).

; והפניה אשר בוצעה 593. המסקנה ברורה: במועד פניית אל"מ קול לעיתון הארץ כגר נפתחה החקירה
מטעמו לעיתון הארץ היתה אחד ממהלכי החקירה; לכן אסור היה לבלאו לשבש את החקירה הקיימת,

במתן אזהרה לתובעת, המקור העברייני שביצע את ההדלפה.

594. גם לשיטת התובעת, אסור היה לבלאו להזהיר אותה, בעקבות פניית אל"מ עופר קול, שהרי, לטענתה,
היה על הנתבעים לצפות את פתיחת החקירה, עוד לפני פניית עופר קול, ולרבות במועד פנייתו לעיתון.

כך, התובעת טוענת, שהיה על הנתבעים לצפות את פתיחתה של החקירה, כבר במועד פרסום הכתבה
"מכירת חיסול" (סעיף 291 לסיכומיה), וזאת, לשיטתה, "לנוכח פרסום הכתבות ותוכו הכתבות", דהיינו,

עוד לפני פנייתו של עופר קול לעיתון הארץ.

התובעת אף מדגישה, בסעיף 294.2 לסיכומיה, כי "מדובר בדיוק בסוג הפרשות בהן לא רק שהייתה
יכולת לצפות פתיחתה של חקירה, אלא גט חובה לעשות פך'

התובעת אף אינה מסתפקת בכך, ומוסיפה וטוענת, שהיה על הנתבעים לצפות את החקירה ה"סמויה"
(0, במועד השיחות הראשונות של עופר קול עם עיתון הארץ (סעיף 293 לסיכומיה).

595. התובעת נשאלה, בחקירתה הנגדית, הכיצד זה, לשיטתה, היה על בלאו להזהיר אותה, בעקבות פנייתו של
עופר קול, והיא השיבה, כי כאשר עופר קול פנה לעיתון "הארץ" "אץ שום חקירה עדייו",

"ת: שאלתי, לשאלתך; לא היה צריך למסור את המסמכים ובנוסף; היה צריך לעדכן את המקור
שהבקשה הזאת בכלל התקבלה.

ש: אה, לעדכן את המקור.
ת: כי בשלב הזה,

ש: למה, שאז מה תעשי ן
ת: כי בשלב הזה זה לא שיבוש הליכים, כי איו שום חקירה עדייו."

(עמ' 121 ש' 11-16 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

תשובת התובעת: "אין שום חקירה עדיין", כוזבת ביודעין. עובדתית - והתובעת ידעה זאת היטב, שהרי
היא עצמה הגישה בתיק זה תצהיר של עופר קול - במועד השיחות של עופר קול עם "הארץ" כבר נפתחה
החקירה והוא אף נשלח, כאחד ממהלכי החקירה, לקבל את המסמכים שברשות הארץ, לצורך החקירה.

596. בהמשך חקירתה הנגדית עברה התובעת באופן מפתיע מן הטיעון האובייקטיבי (האם עובדתית, כבר
נפתחה באותם ימים חקירה) לטיעון הסובייקטיבי (מה הגיוני לשיטתה, לסבור, בעקבות פניית עופר
קול), וטענה, כי נראה לה "דבר הגיוני", שכשעופר קול מתקשר "זה עדייו לא חקירה", ולכן אפשר

להזהיר אותה.

"ת: כן אני מבינה שכשעופר קול מתקשר לבקש את המסמכים זה עוד לא חקירה.
ש: ככה את חושבת ן

ת: ככה אני מבינה, זה נראה לי דבר הגיוני שכשעופר קול מתקשר זה עדייו לא חקירה ואז גם אי
אפשר לשבש אותה לכאורה."

(עמ' 121 ש' 22-25 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

טיעון סובייקטיבי זה של התובעת נוגד, כמובן, בעליל את מה שהיא טוענת בסעיף 293 לסיכומיה, לפיו,
היה על הנתבעים "לצפות את החקירה הסמויה או הסמויה "חלקית" של השב"כ/משטרה בקשר עם
הפרסומים; וזאת כבר מו השיחות הראשונות של אל"מ עופר קול (לאחר הפרסומים הראשונים בסוף

נובמבר 2008.), וכי "דווקא בלאו היה אמור לצפות זאת" (סעיף 293 לסיכומיה).



113

597. מה היה על הנתבעים לעשות, לשיטת התובעת. במועד השיחות הראשונות של אל"מ קולל לצפות את
החקירה הסמויה, ואז, ממילא אסור להם להזהיר אותה, או, לחשוב, שזה "דבר הגיוני" ש"כשעופר קול

מתקשר זה עדיין לא חקירה", ואז מותר להם, כביכול, להזהיר אותה.

התובעת נתפסה בטענות כוזבות, סותרות זו את זו.

598. טענות התובעת בנוגע לסוגיית פניית עופר קול נופחו, מעבר לכל פרופורציות, בדיונים בבית המשפט, ולא
היה לכך כל מקום, שהרי הוכח, שהחקירה כבר היתה קיימת ולכל הפחות צפויה לפי שיטת התובעת, כך

שברור לחלוטין שהנתבעים לא היו צריכים לעבור עבירה פלילית של שיבוש חקירה.

599. ומכאן לטענות התובעת.

600. התובעת טוענת בסיכומיה, כי פניית עופר קול לעיתון הארץ מהווה בגדר "נורת אזהרה" לעיתון הארץ,
וכי מדובר בפניה "חריגה", "נדירה" וכדומה (פתח דבר; סעיף 149 לסיכומיה, סעיף 309 לסיכומיה ועוד).

טענות אלו של התובעת תומכות, כמובן, בעמדת הנתבעים, שהרי אם יש "נורת אזהרה" על כך שמתקיים
הליך של חקירה, בוודאי שאסור לנתבעים לשבש את החקירה.

: כך גם טוען בא כוחה של התובעת

"ש. זו? לא מחמיר את הסיגול אם אתה מפרסם במרץ 2009, חמישים אחרי שעופר קול פונה אליך,
אחרי שאתה יודע בבר שהמערכת דריכה, הבל רגיש, שוב פעם אתה מפרסם מסמך סודי

מסווג, את המסמך עצמו 3"
(עמ' 531 ש' 26-28 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

וכן�

"ש. אגי שואל אותך (את בלאו ט.ל.) האם אתה לא חושב שזה מגביר את הסיכון כשאתה מפרסם
מסמן מסווג כזה, עוד פעם, הפעם במרץ 2009, אחרי שכבר פונה אליך עופר קול, כשאתה יודע
שכולם פה מאוד דרוכים, עוד פעם אתה שם להם אצבע בעין ואומר - הנה, אתם רואים מה יש

לי פה ז עוד פעם מסמך מסווג."
(עמ' 532 שי 1-4 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

601. התובעת טוענת בסיכומיה, כי בלאו היה צריך להודיע לה, בצורה לא פורמלית, שלא על דרך של משלוח
, תיזהרי". מכתב בשלושה עותקים, על פניית עופר קול לעיתון הארץ ולומר לה .? "יש פה משהו

אין אבחנה בחוק הפלילי בין פניה פורמלית ללא פורמלית. בשני המקרים מדובר בעבירת שיבוש חקירה.
טענות התובעת חסרות בסיס בדין, ואין פלא שהן לא נתמכו בשום אסמכתא משפטית.

לא ברור מדוע בלאו "חייב", כביכול, לומר לתובעת להיזהר במעשיה. התובעת ידעה מראש על אפשרות
של פתיחת החקירה, שהרי צפתה אותה מראש, והיה עליה להיזהר, בכל מקרה.

602. התובעת טוענת בסיכומיה, כי עופר קול לא אמר במסגרת שיחותיו עם עיתון הארץ שקיימת חקירה, או
שפנייתו לקבלת מסמכים חינה "אגב חקירה", ולכן ניתן, כביכול, להזהיר אותה.

הטענה אינה לעניו. אין חובה שתיאמר אמירה שכזו על מנת להקים צפיות לחקירה, ולראיה, התובעת
עצמה טוענת בסיכומיה, שקיימת צפיות לחקירה, במועד הפרסומים (עוד לפני פניית עופר קול) ואף
מוסיפה וטוענת לצפיות לחקירה "סמויה", במועד פניית עופר קול, ללא שום אמירה שכזו מצד עופר קול.

603. התובעת טוענת בסיכומיה, כי בלאו לא קיבל יעוץ משפטי בעקבות פניית עופר קול. הטענה אינה
רלוונטית ודי בכך כדי לדחותה, באשר החוק הפלילי אוסר עליו לשבש חקירה, בין קיימת ובין צפויה, בין

אם ניתן לו יעוץ משפטי ובין אם לאו. התובעת מתעלמת מעובדה בסיסית זו.

604. לסיום נדגיש, כי לטענת התובעת, כבר בשלב של פניית עופר קול לעיתון הארץ, היא היתה משמידה,
באופן עצמאי, את המסמכים שהיא נטלה מן הצבא:
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"ש: מתי היית משמידה, עזבי עכשיו את המילים הגבוהות שאת יודעת שאת לא מבינה, בפירוק
לן העדת על זה ואמית שאת תפרקי את המחשב, לא שיבוש, מתי היית / גבו מחשבים את מבינה

מפיקת את המחשב, לפני נובמבר ן
ת: הייתי מפרקת את המחשב ברגע שהיה לי יעוץ משפט**"

(עמ' 108 ש' 17-20 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

ראה גם טענת התובעת, כי אם היתה יודעת על פניית עופר קול, הרי שמעבר להשמדת המסמכים בעצמה,
היא היתה פונה גם ליעוץ משפטי ("הייתי לוקחת עו"ד למשל" - עמ' 122 שי 28).

התובעת אינה יכולה לבוא בטענות אל הנתבעים, על שלא ביצעו בעצמם עבירה פלילית של שיבוש חקירה,
ולא "איפשרו'י לה לבצע בעצמה עבירה פלילית של שיבוש חקירה.

כ ב<מאל 2009 לג.2* חקיית טעם פ1ל1 בשב"

605. התובעת טוענת, בסעיף 152 לסיכומיה, כי אדם בשם נועם פורר נחקר בשב"כ בינואר 2009 בנוגע לכתבה
"מכירת חיסול", ומפנה בעניו זה לנספח 17 לתצהירה.

התובעת מעלה בסיכומיה ספקולציה כוזבת, מרחיקת לכת, כאילו קיימת "הסתברות גבוהה ביותר, עד
רמת ודאות" (כך!), כי בלאו עודכן על חקירתו של נועם פורר בסמוך לאחר קיומה, ללא שום בסיס.

על בסיס ספקולציה זו, טוענת התובעת, בסעיף 153 לסיכומיה, שבסוף חודש ינואר 2009 או בסמוך לכך
היתה צריכה להידלק אצל בלאו נורה אדומה ובוהקת כי "השב"כ בעקבותיו, ולכן - בעקבות התובעת".

: 606. יש לדחות את הטענה

607. ראשית, בלאו סירב להתייחס (כפי שהדין מחייב) לשאלה, האס פורר שימש או לא שימש, טרם יום
26.1.09, כמקור עיתונאי שלו, והוסיף וציין, כי הפלא הוא שקם, עיתונאית במקצועה, בתביעה העוסקת

בחסיון עיתונאי, מנסה להוציא ממנו תשובה לשאלה זו.

עם זאת, בלאו הצהיר, בסעיף 150 לתצהירו, באופן ברור וחד משמעי, כי הוא לא עודכן על חקירתו של
אותו נועם פורר בשב"כ, בסמוך לאחר קיומה, וכי נודע לו על חקירתו של פורר, רק לאחר שקיבל את
חומרי החקירה לידו, בעקבות ההחלטה להגיש כתב אישום כנגדו, בשנת 2010. עדותו של בלאו לא נסתרה

כלל.
; שום "נורת אזהרה" מן הסוג הזה הנה כי כן, בלאו לא ידע ב"זמן אמת", על חקירת נועם פורר בשב"כ

לא נדלקה אצלו, ולכן ברור שאין שחר לטענות התובעת כלפיו. די בכך על מנת לדחותן על הסף.

608. שנית. אם וככל שהתובעת רצתה להוכיח את הספקולציה הכוזבת שלה, כאילו נועם פורר עדכן את בלאו
בזמן אמת אודות חקירתו בשב"כ, היה עליה להעיד, כמובן, את נועם פורר. התובעת לא עשתה זאת.

התובעת לא הגישה תצהיר של כועס פורר, לא העידה אותו ואפילו לא הגישה בקשה לזמן אותו להעיד,
והיא בוודאי יודעת מדוע. בחקירתה הנגדית, אף טענה התובעת, כי למיטב זיכרונה, עורכי דינה ניסו
ליצור קשר עם פורר, וכי היא לא יודעת מה עלה בגורל נסיונות אלו (עמי 123 שי 27-32, עמי 124 ש< 1-3

1 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16) - טענה תמוהה, בלשון המעטה.

התובעת לא הוכיחה את טענתה, כאילו נועם פורר עדכן את בלאו, ודי בכך על מנת לדחותה. בנסיבות דנן,
לנוכח העובדה שלא היתה מניעה לזמן אותו להעיד בתיק, אף קיימת חזקה עובדתית, כי אם פורר היה

מעיד, עדותו היתה פועלת כנגד התובעת ולטובת הנתבעים. די גם בכך על מכת לדחות את טענת התובעת.

! במקרה דנן, הגירסה היחידה בתיק בענין זה חינה גירסתו (הנכונה) של בלאו, ויש לקבלה, במלואה.
[

| 609. שלישית, התובעת טענה בחקירתה הכגדית, כי מאחר שנועם פורר לא הוזהר, כביכול, על ידי השב"כ שלא
1 ליצור קשר עם אחרים, נראה לה "הגיוני" שהוא ישוחח עם בלאו, אלא שבפועל, מנספח 17 שצורף

ן| לתצהיר התובעת, עולה כי פורר הוזהר בשב"כ לשמור על סודיות, וחתם על טופס שמירת סודיות (!).
! כך, בנספח 17 לתצהיר התובעת נכתב:
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"75. לנדוו הוצג טופס שמירת סודיות ונתבקש לחתום עליו. הנדון ציץ כי אץ שוט שאלה וכי הוא
יחתום אולם הוא חשש לחתום ללא עורך דין. הוסבר לנדוו מ איו המדובר במסמך מפליל אלא
במסמד הנוגע לשמירת סודיות. הנדוו תתרצה וחתם על המסמד. הנדון ביקש לברר מה הוא

צריך לספר לאימי. נאמר לנדון גי גדון בנושא בהמשך".

ראה הודאת התובעת עצמה, לאחר שהופנתה לנספח זה, בכך שפורר אכן הוזהר בשב"כ לשמור על סודיות
(עמ' 155 ש' 13-17 לפרוטוקול חקירתה ענת קם מיום 19.5.16).

התובעת העלתה ספקולציה בעלמא, עדות סברה בלתי קבילה וחסרת משקל ממילא, שנראה לה "הגיוני"
שנועם פורר יעדכן את בלאו, על בסיס נימוק שגוי, המופרך מנספח 17 לתצהירה שלה עצמה.

610. רביעית, אפילו אם נניח, שבלאו היה מעודכן, כביכול, על כך שנועם פורר נחקר בשב"כ, בזמן אמת (מה
שכאמור לא אירע במציאות). הרי שאסור היה לבלאו לבצע עבירה פלילית ולשבש את החקירה המתנהלת

לגילוי המדליף (ואין מחלוקת, שכאשר פורר נחקר בשב"כ, בשנת 2009, כבר נפתחה מזמן חקירה שכזו).
טענות התובעת, מדוע בלאו לא שימש כצינור להעברת מידע אליה אודות החקירה בשב"כ לגילוי המקור
העבריין שביצע פשע, אינן מפנימות את עובדת היסוד, כי לעיתונאי במדינת ישראל אין הרשאה, ושום

זכות, לבצע עבירות פליליות של שיבוש חקירה, או סיוע לעבריין להשמיד ראיות או להימלט מהארץ.

ל<-3. החקירה של גלאו בשג"פ 3ספטמ5ר 2009

611. בפרק ד.17 לסיכומיה ממשיכה התובעת בניסיונותיה להוכיח, שמותר היה, כביכול, להזהיר אותה, על
מנת שהיא תוכל לשבש את החקירה, להשמיד ראיות ולהימלט מן הארץ.

612. התובעת טוענת, כי חוקר השב"כ לא אסר על בלאו לשוחח עם התובעת, לא הזהיר אותו בענין זה ולא
החתים אותו על כל התחייבות מכל סוג שהוא, ולכן, לשיטתה, אפשר היה להזהיר אותה.

613. בטענה אין כל ממש.

614. ראשית, חוקר השב"כ דרש דיסקרטיות, עוד בשיחות הטלפוניות עם בלאו לפני החקירה בשב"כ, וחזר,
שוב, על הדרישה לדיסקרטיות גם במהלך החקירה עצמה של בלאו בשב"כ.

ראה:

"2. הנדון שביקש לברר את סיבת הפגישה ונענה כי המדובר בנושא רגיש אשר לא ניתן לשוחח עליו
בטלפון ואשר ילובן במהלך הפגישה. הוסבר לנדוו כי המדובר בפגישה דיסקרטית."

"3. הנדון ביקש להבהיר את סטטוס הפגישה והאם מדובר בחקירה או במעצר. הוסבר לנדון בי המדובר
בפגישה רישמית, דיסקרטית אשר במהלכה יובהרו בפניו כלל הפרטים."

".... "7. הוסבר לנדון כי פגישה זו מנוהלת באופן דיסקרטי

"12 הוסבר לנדון כי השיחה הינת ב 4 עיניים ומנוהלת באופן דיסקרטי במטרה לפתור את
הדברים."

"48. לאחר הפסקה קצרה נוספת, נתבקש הנדון לחזור עמ תשובות בטווח הזמן הקרוב ביותר
תוך שמירה על דיסקרטיות. הוסבר לנדון כי אין בכוונתנו לנהל מו"מ עט אחר מלבדו."

(דו"ח פגישה של שייקח מהשב"כ עם בלאו, נספח 1 לתצהיר בלאו).

בלאו עצמו העיד, כי נאמר לו במפורש, בשיחות הטלפוניות, לא לדבר על הענין.

"ת. קודם כל הנייר הזה עדיין לא מולי אבל אני אחזור לנספח 1 שעליו דיברת. "הוסבר לנדון כי
המדובר בפגישה דיסקרטית'/ "הובהר לנדון כי המדובר בפגישה רשמית במתקן שב"כי/
"הוסבר לנדון כי המדובר בפגישה רשמית דיסקרטית", כמה וכמה וכמה פעמים. קודם כל איו
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לנו את התמלול של מה שהוא אמי לי בטלפון. הוא אמר בפירוש - אל תדבר עם אף אחד על
הדבר הזה* ונביא את השב"ב, נחקור אותו, גראה מה הם אומרים. הוא אמר " אל תדבר עם אף

אחד על זה."
(עמי 561 ש' 24-29 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

: וכן

"ש-טוב לעסק, תראה אני בחרתי להתקשר אליך להיפגש איתך בארבע עיניים בדי שנעשה את
הדברים בצורה הבי דיסקרטית שיש בלי לערב פסים אחרים שהם יבולים לגלוש והמטרה לעשות את

זה מהיר שקט וקצר".
(חקירת בלאו בשב"כ, מוצג 2.16 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' -374).

615. שנית. בנוסף לדרישת הדיסקרטיות, חוקר השב"כ אמר לבלאו, במפורש, במסגרת החקירה בשב"כ,
שמתקיימת חקירה, כך שברור, שאסור היה לבלאו לשבש את החקירה, שנמסר לו על דבר קיומה.

ראה:

"תראה אז בוא אני אענה על התשובות וגנטה להתקדם הלאה. אני אמרתי לך שאני מנהל את החקירה
הזו במהלך הזה בארבע עיניים אני ואתה ואם הייתי הושב שגבול לערב פה יחידה משטרתית הייתי

מערב פה יחידה משטרתית ולא היית יושב פה היית יושב במקום אחר."
(חקירת בלאו בשב"כ, מוצג 2.16 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 377).

616. שלישית. אפילו ללא דרישת הדיסקרטיות (שהיתה), ואפילו ללא העובדה שנאמר לבלאו במפורש כי
מתקיימת חקירה (ונאמר לו זאת במפורש), די בכך שהיתה צפיות לחקירה בנוגע להדלפה של המסמכים,

במועד שבו בלאו נחקר בשבי'כ, בספטמבר 2009, כדי שיהא אסור לו להזהיר את התובעת.

617, רביעית, העובדה שהתובעת מכנה את חקירת בלאו בשם "תשאול" אין בה כדי לשנות מן העובדה שבלאו
נחקר בשב"כ ואין בה לשנות מן העובדה, שנמסר לו בשב"כ על עצם קיומה של חקירה בענין המסמכים,

ולכן ברור לחלוטין שהיה אסור לו לשבש את החקירה.

הדברים יפים במיוחד, לנוכח העובדה שנאסר על בלאו בחקירתו להשמיד את המסמכים שברשותו:

"א - יבול להיות שניתן יהיה להשיג מין פתרון ביניים שהוא להשמיד את המסמבים ביניים שהוא
להשמיד את המסמבים ביחד ן

ש - אני את פתרון הביניים לא מקבל, אני את בל המסמבים רוצה שיהיו שמורים מאובטחים במקום
מוגן

א-במגרסה
ש - אני מבחינתי ברגע שיהיו את בל המסמבים מובן לדבר על פתרונות הביניים. אני רוצה לראות את

בל המסמבים "
(קטע מתמלול שערך השב"כ צורף כנספח 49 לתצהיר בלאו).

618. חמישית. לא היתה שום חובה, שחוקר השב"כ יזהיר את בלאו, או יאסור עליו לשוחח עם התובעת, כדי
שתקום חובה שלא לשבש את החקירה, וזאת מן הטעם הפשוט שקיים במדינת ישראל חוק העונשין,

האוסר על כל אזרח לשבש את החקירה, קיימת או צפויה, וקובע זאת כעבירה פלילית, שעונש בצידה.

619. שישית, אורי בלאו קיבל ייעוץ משפטי מעו"ד מיבי מוזר, פרקליט העיתון, לאחר החקירה בשב"כ, שלא
לפנות למקור ושלא לשבש את החקירה. הייעוץ המשפטי האמור שניתן לבלאו ואשר על פלו הוא פעל, היה

הייעוץ המשפטי הנכון בנסיבות העניו.

"ת. אני אומר בפירוש לאיש השב"ב שאני לא הולך לסגור את הדברים האלה בינינו בארבע עיניים
ואני הולך לדבר עם עוה"ד ועם העיתון הזה בי אני שלוחו של העיתון. אז אני אומר את זה שם.
ובשאני שואל, אחרי הפגישה, את עוה"ד, האם אפשר לעדבו את המקור, הוא אומר בפירוש -

בשום פנים ואופו לא. אז אתה רוצה שאשבש חקירה, זה לא הנורמות שלי.
ש. את מי אתה שואל!

ת. את עוה'יד מיבי מוזר."
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(עמי 565 שי 4-9 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

620. בסעיף 167 לסיכומיה, טוענת התובעת כי בלאו לא שמר על דיסקרטיות מול גורמים בעיתון הארץ ומול
עורך דינו, למרות שטען שאיש השבי'כ אמר לו לשמור על דבר קיומה של הפגישה בדיסקרטיות.

הטענה מופרכת ונסתרת מתמליל החקירה בשב"כ. בלאו החריג, בחקירתו בשב"כ - בהסכמת חוקר
גורמים אלו, כך שהיה מותר לו לדבר איתס, ואין פלא שהשבי'כ לא בא אליו בטענות בעניין זה. השב"כ -

"א-בסדל אני כן אומי שיהיה בלול שאני בו הולד לדבל עם העולד והעולד דיו..
ש- דבל עם מי שאתה חושב אני הושב שדברים ככל שהם נשאלים יותר מצומצמים מגיעים לפתרון

הרבה יותל מהר והלבה יותל קל...."*
(חקירת בלאו בשב"כ, מוצג 2.16 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 386).

621. בצר לה, טוענת התובעת, בסעיפים 169-170 לסיכומיה, כי בלאו וסרגוסטי טענו כי לא שמעו על עיתונאי
שהועמד לדין על עבירה של שיבוש הליכי משפט. היא גם מוסיפה וטוענת, שבמקרה של ברוך קרא,

בפרשת גלאט ברקוביץ, הוא נחקר באזהרה על חשד לשיבוש הליכי משפט, אך לא הועמד לדין.

622. הטענה מופרכת.

ראשית. על פי החוק, קיים איסור פלילי ברור על כל אזרח מלבצע עבירה של שיבוש מהלכי חקירה.
איסור זה שריר וקיים, בין אם הוא נאכף על ידי המדינה, מטעמים שתים, ובין אם לאו.

שנית. במקרה של ברוך קרא, הוא לא הועמד לדין על עבירת שיבוש מהלכי חקירה מסיבה פשוטה מאד:
הוא לא ביצע עבירה זו. פלטי שיחות הטלפון שלו הוצאו, במסגרת החקירה, על בסיס הטענה (המופרכת)

כאילו יש כנגדו "השד" (שלא היה ולא נברא) לשיבוש חקירה.

ראה גם דברי בית המשפט העליון בפרשת גלאט ברקוביץ:

! //קלא עצמו לא ביצע כל עבירה ולכן לא צפה את הצעד של הוצאת פלטי הטלפון שלו. מהחלטת בית
ן משפט קמא, בבקשה שהוגשה על ידי קלא לחשיפת פלטי הדיון בבקשתה של המדינה לקבל לידיה את
/ עולה כי הצו הוצא בשל חשד כלפיו שעבל עבילה של שיבוש מהלכי ! תדפיס שיחות הטלפון שלי

| משפט," (סעיף 19 לפסק דין גלאט-ברקוביץ (עליון), מוצג 2.19 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

כאן, לעומת זאת, מבקשת התובעת במפורש מבלאו לשבש חקירה, כשהוא יודע שהתובעת ביצעה עבירה,
והדבר אסור, כמובן, על פי חוק.

שלישית, התובעת מתעלמת מן העובדה שבלאו עצמו, על פי החוק, חיה בגדר עבריין, כפי שאף הורשע
בכך, בביצוע עבילת פשע של ליגול, בהחזקת המסמכים (אף שהחזיק לצרכים עיתונאיים בלבד), שאין
מחלוקת על היקפם הרב ורמת סיווגם הגבוהה, כך שדרישתה ממנו כי יסתכן בביצוע עבירה פלילית
חמורה נוספת של שיבוש חקירה, שאין בינה לבין תפקידו כעיתונאי ולא כלום (ואף בעבירות פליליות
נוספות שבלאו עשוי היה לעבור, של סיוע לעבריין לאחר מעשה וסיוע בהשמדת ראיות) מופרכת לחלוטין.

לג*4* ההסכם הלאשוו עם השב"כ

623. בפרק ד.18 לסיכומיה טוענת התובעת, כי הנתבעים הפקירו אותה, כביכול (כך!), כאשר לא התנו בהסכם
עם השב"כ, כי המסמכים אשר יעביר בלאו למדינה לא ישמשו לאיתור המקור.

הטענה כמובן חסרת שחר. עיתון הארץ ביקש, במפורש, במגעים עם השב"כ, להכליל בהסכם "כי
המסמכים גופם לא ישמשו בתול כלי לאיתול מדליף המסמך ולא ישמש לאיה כנגדו", והשב"כ סירב
בכל תוקף לכך, מן הטעם הפשוט, שהוא אמון, מכח החוק, על שמירה על בטחון המדינה ואיתור מבצעי

! עבירות ואיננו יכול להתחייב לכך. התובעת לא תוקפת בסיכומיה טעם זה של השב"כ, ולא בכדי.

כפי שציין עו"ד מוזר בתצהירו, תוך הפניה לטיוטת ההסכם, שהוגשה כראיה במשפט:
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//לסעיף 2 של טיוטת ההסכם, ביקשתי להוסיף סיפא, אשר תמנע את האפשרות להשתמש במסמכים
גופם ככלי לאיתור מדליפי המסמכים וכן להבטיח שמסמכים שימסור בלאו לא ישמשו ראיה נגד

המדליפים.

הנוסה שהצעתי מופיע, כתוספת על גבי הטיוטה ולשונו: "עוד מובהר, מטעמי התחשבות בחופש
עיתונאות ובחיסיוו העיתונאי, כי המסמכים גופם לא ישמשו בתור כלי לאיתור מדליף המסמד ולא ה

ישמש ראיה כנגדו"*

על גבי הטיוטה, בסמוך לסעיף 2, מופיעה הערה, בכתב יז/ שזו לשונה: "צריך התחייבות שהמסמכים
לא ישמשו לפתיחה בחקירה כנגד המקורות" (בעת הכנת תצהירי זה, הוזכר לי כי כתב היד המופיע

בסעיף זה הוא של אורי בלאו)."
(סעיף 12 לתצהיר מוזר).

"לצערנו הרב, דרישתנו, כי השב"כ יתחייב שלא יעשה לאיתור מקור המסמכים, סורבה, באופן נחרץ,
על ידי השב"כ".

(סעיף 13 לתצהיר מוזר).

624. להשלמת הטיעון נפנה לסעיף 7 (א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב - 2002 הקובע כי �

"השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי טרור,
חבלה, חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה, וכן יפעל השירות לשמירה ולקידום של אינטרסים
ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של המדינה, והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל דין".

625. מדהים לגלות, כיצד מעזה התובעת לטעון שהנתבעים לא טרחו לשמור עליה, כאשר הוכח במשפט ההיפך
הגמור. התובעת פשוט ממשיכה את שיטת "הטיעון החופשי" שלה, ללא קשר לחומר הראיות והעדויות.

626. ויודגש: התובעת לא הביאה לעדות אף גורם שיעיד מטעמה על נסיבות חתימת ההסכם עם השב"כ, ולא
העלתה כל טענה בדבר קושי, כביכול, לעשות זאת. שום גורם לא בא לסתור את עדויות הנתבעים, אודות
מאמציהם הרבים להגן עליה כמקור, הנתמכות בטיוטת ההסכם עם השב"כ. עובדה זר פועלת לחובת

התובעת.

627. טענה נוספת של התובעת, המועלית בסעיף 181 לסיכומיה, היכה כי מסגרת ההסכמות לא כללה כותרת
"סודי" או הוראה בדבר שמירת סודיות.

ומה בכך? התקיימה אז חקירה של השב"כ, היתה אז גם צפיות לחקירה, וקיים חוק העונשין האוסר,
כידוע, על שיבוש חקירה, והתובעת היתה משבשת, בוודאות, את החקירה, כפי שהודיעה על כך הן בתיק

זה והן בערוץ 10, שנים לפני הגשת התביעה. התובעת פשוט טוענת טענות סרק.

העובדה שבמסמך ההסכמות לא נכללה כותרת "סודי" או הוראה בדבר שמירת סודיות אינה הופכת את
ההסכם לבלתי סודי כביכול, ואינה שוללת את העובדה שמטבע הדברים היה צורך לשמור אותה בסוד.

628. לא למותר לציין, כי הנתבעים הביאו חוות דעת של מומחה, ענת סרגוסטי, שהתייחסה, בין היתר, גם
לסוגיית ההסכם הראשון עם השב"כ וקבעה, כי:

"לא מצאתי כל פגם בעצם ניהול המשא ומתן עם השב"כ, או בהסכמות שהושגו במסגרתו, שנועדו,
למיטב הבנתי המקצועית, לשמור על המקור, מצד אחד, ולקיים את הוראות החוק, מצד שני."

(סעיף 54 לחוות דעת מומחה ענת סרגוסטי).

"ההסכמות שהושגו בין אורי בלאו ועיתון הארץ לבין השב"כ, שבמסגרתן נמסרו המסמכים היו
הטובות ביותר, שהרי העיתון לא יכול למנוע מהשב"כ, שתפקידו לשמור על בטחון המדינה, את המשך
פעילותו לחשיפת המקור מאחורי ההדלפה של המידע הסודי, וכל שאפשר לעשות הוא לנסות

ולהבטיח, במסגרת הסכם, שהמסמכים עצמם שיימסרו לא ישמשו כראיות נגד המקור."
(סעיף 55 לחוות דעת מומחה ענת סרגוסטי).

התובעת לא הביאה כל חוות דעת מומחה נגדית בענין זה. גם מחדלה זה פועל לחובתה.
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629. בחקירתו הנגדית הועלתה בפני בלאו הטענה, מדוע לא ביקש מן השב"כ, במועד ההסכם עם השב"כ,
אישור להודיע למקור שמתנהלת חקירה (כך!), ואף הוצע לו על ידי ב"כ התובעת, שלא להתקשר אל

המקור בטלפון נייד, שעלול להיות מואזן, אלא בפגישה (כך!), כדי להזהיר את המקור מפני החקירה.

בלאו דחה, ובצדק, טענות מופרכות אלו. בלאו העיד, כי בטיוטת ההסכם הופיעה דרישה שלו לקבל
התחייבות שלא ייעשה נסיון לאתר את המקור מן המסמכים (דרישה אשר לא התקבלה על ידי השב"כ),
והוסיף והעיד, כי בנסיבות אלו, כאשר היה ידוע לו שמתקיימת חקירה, אסור היה לו לשבש את החקירה,

בין אם מדובר בשיחה בטלפון נייד אל התובעת ובין אם מדובר בפגישה עם התובעת.

"ת. כמו שאתו? רואה, בטיוטה יש דרישה מובהקת שלי שאני מבקש, פה אני חוש* רואים
שחור על גבי לבו במה חשוב היה לי לשמור על המקור ולקבל התחייבות פזי* בהסכם
הסופי יש הגנות על המקור. הדרישה הזאת לא התקבלה ע"י השב"כ למרות מאמצים
ניכרים של העיתון ושל עוה"ד של העיתון במגעים מול השב"כ, זה היה ההסכם המירבי

והטוב ביותר שאפשר היה להגיע אליו.
ש. אז אם זה ככה ואם לא הצלחת להגיע, אז אני שואל למה בעיתוי המאוחר הזה, לפחות
כאן, למה אתה לא מתקשר לגבי קם ומבקש שוב אישור מיוחד משייקה או ממישהו

אחר מהשב"כ, ליצור איתה קשר ולהגיד לה - בואי תגני על עצמך בכל כוחותייך ן
ו*. אז שוב, זה ממש רעיון מצוין לפנות לשב"ב ולהגיד לו - אני שנייה הולך להתקשר למקור, בוא

פשוט עכשיו תדע בוודאות לשבת על הקו כי זו השיחה למקור. אבל בכל הרצינות, א/
ש. אבל יש דרכים אחרות, לא בטלפון נייד.

ת. תן לי להשיב שנייה, עו"ד בומבך.
ש. אבל אמרתי לך אתמול, חבל על הזמן. למה לא לעשות את זה בפגישה ן

ת. אני מאוד מתרשם מזה שעו"ד במדינת ישראל, העצה שלו אלי זה לשבש חקירה. זה לא
הנורמות שאני נוהג בהו. זה לא הנורמות. טוב שאתה אומר את זה."

(עמ' 575 שי 1-17 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 14.2.17).

לג.5* קיומה של חקירה לגילוי ההדלפה במועד המשא ומת1 עמ השג"*

630. בסעיף 175 לסיכומיה מעלה התובעת טענה מופרכת חדשה, שלא העזה להעלות, באמצעות פרקליטה,
במועד החקירות הנגדיות של עדי הנתבעים.

התובעת מפנה לדברים שנכתבו בסעיף 2 להסכם הראשון עם השב"כ: "מובהר כי ככל שתיפתח חקירה
לאיתור מקור ההדלפה - מרשך לא ייחקר כחשוד ולא יישאל על מקורותיו העיתונאיים בקשר
למסמכים אלה", ומסיקה מכך, כי "בעת המשא ומתן ועובר ליום החתימה (15.9.09), לא הייתה כלל

חקירה לאיתור מקור ההדלפה", ועל כן, לשיטתה, בלאו היה יכול, להזהיר אותה כדי שתשבש חקירה.

631. הטענה חסרת שחר, עומדת בניגוד לראיות, בניגוד לדין, ואף בניגוד לטענות התובעת בתיק זה.

632. ראשית, עובדתית, עוד בטרם פניית עופר קול אל הארץ בחודש נובמבר 2008, כבר נפתחה החקירה, וזו
נמשכה כל העת, במשך חודשים ארוכים, ללא הפסקה, בעוצמה חסרת תקדים בהיקפה, ובמקבץ גורמי

החקירה הבכירים ביותר שנטלו בה חלק, באופן משותף, כך שאסור היה לבלאו להזהיר את התובעת.

ן 633. שנית, התובעת טוענת בסיכומיה, כי היה על בלאו לצפות את החקירה, עוד ממועד הפרסומים בנובמבר
2008 (בטרם פנה עופר קול לעיתון הארץ), ולטענתה, אף היה עליו לצפות את החקירה הסמויה, בעקבות
| פנייתו של עופר קול לעיתון, כך שגם לאור טענת צפיות זו, ברור שאסור היה לבלאו להזהיר את התובעת.

1 634. שלישית. בלאו עצמו ידע בוודאות בספטמבר 2009, שקיימת חקירה, הן לנוכח העובדה שהוא עצמו נחקר
בשב"כ, והן לנוכח העובדה שחוקר השב"כ אמר לו שקיימת חקירה, כך שאסור היה לו להזהיר את

התובעת.

635. רביעית, במשא ומתן עם השב"כ, ולמרות המאמצים הרבים של עיתון הארץ, לא התקבלה עמדת הארץ,
שלא להכליל בהסכם עם השב"כ התחייבות שלא להגיע אל המקור, והשב''כ עמד על כך שזכותו על פי
חוק לאתר את המקור ושאינו מוכן להתחייב שלא לעשות זאת. לבלאו היתה אז, אפוא, גס ידיעה בפועל

על קיומה של חקירה, וגס צפיות לקיומה של חקירה, ולכן ברור שאסור היה לו להזהיר את התובעת.
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636. חמישית, הנוסח בסעיף 2 להסכם עם השב"כ לפיו "ככל שתיפתר* חקירה לאיתור מקור ההדלפה �
מרשך לא ייחקר כחשוך ולא יישאל על מקורותיו העיתונאיים בקשר למסמכים אלה'/ הוכתב על ידי
המדינה (כפי שניתן לראות מהשוואה לנוסח הטיוטה), כנוסח כללי, שנועד לשמור על זכותה, על פי חוק,
לפתוח בבל חקירה, מכל מיו וסוג, כנגד כל מקור שיאותר בעקבות המסמכים שיועברו על ידי בלאו, שהרי
בלאו היה אמור להעביר מסמכים מסווגים שברשותו, גם בפרשיות עבר, שאינן קשורות כלל לענת קם,

והשב"כ לא ידע כמה מסמכים יקבל מבלאו, ולא ידע את תוכנם המלא ולא יכול היה להתחייב אחרת.

637. שישית, הפרשנות המופרכת של התובעת בסיכומיה לנוסח סעיף 2 להסכם עם השב"כ, כאילו לא היתה
אז חקירה לגילוי המדליף, לא עלתה בתצהיר התובעת, לא הועלתה בעדותה ואף לא בעדויות מטעמה, לא

הוצגה כשאלה בפני אף אחד מעדי הנתבעים, ושום עד מטעם המדיגה לא זימן להעיד כדי לתמוך בה.

סיכומי התובעת הם טיעון חופשי, ללא קשר לחומר הראיות והעדויות בתיק. כך, בעצם, ניהלה התובעת
: סברות חסרות שחר, במקום עובדות בדוקות, המוכחות בעדים רלוונטיים. את המשפט כולו

638. שביעית. הדברים שנכתבו בסעיף 2 להסכם עם השב"כ "ככל שיאותר חשוד בהדלפה, המסמכים
שיועברו על ידי מרשך לא ישמשו כראיה בהליך המשפטי כנגד החשוד בהדלפה" הקימו צפיות רחבה,
הן לפתיחתה של חקירה, והן לניהולו של "הליך משפטי" כנגד "החשוד בהדלפה", והיה בהם, מעבר

ומעבר לנדרש, על פי הדין הפלילי, כדי להגיע למסקנה, כי אסור היה לבלאו לשבש את החקירה.

639. שמינית. נשוב ונזכיר, כי בלאו היה עלול להיות מואשם גם בעבירות פליליות חמורות של סיוע לאחר
מעשה (סעיף 260 לחוק העונשין) ו/או סיוע להשמדת ראיה (סעיף 242 לחוק העונשין) אף היו צפויות אף

הן בנסיבות המקרה דנן. הדברים רק מחזקים את המסקנה, שאסור היה לבלאו לשבש את החקירה.

לג*6. סעיף 244 לחוק ל?עתשיו ופסק הדיו בפרשת אלגד

640. התובעת מפנה, בסעיפים 177-179 לסיכומיה, לסעיף 244 לחוק העונשין, העוסק בעבירה של שיבוש
מהלכי משפט, ולפסק הדין בפרשת אלגד, העוסק בעבירה זו, אשר מצריכים "כוונה לשיבוש הליכי

משפט", אותה ניתן להוכיח גם בצפיות, בהסתברות קרובה לוודאי שהמעשים עלולים לשבש חקירה..

התובעת טוענת, כי המדינה הצהירה, בהסכם עם השב"כ, שאין חקירה תלויה ועומדת לאיתור המדליף,
וכי בלאו לא טען, שהוא ידע שיש חקירה, ומכאן היא מסיקה, שבלאו יכול היה, כביכול, להזהיר אותה.

641. יש לדחות את הטענה.

642. ראשית, שתי הטענות של התובעת שגויות, ולכן המסקנה שהיא מסיקה מהן לא יכולה להיות מוסקת.

בניגוד לטענת התובעת בסיכומיה, המדינה לא הצהירה, בהסכם עם השב"כ, שאין חקירה תלויה ועומדת
לאיתור המדליף, ובלאו כן ידע אז שיש חקירה, כך שברור, שאסור היה לבלאו לשבש את החקירה.

המדינה לא שיתפה את הארץ בפרטי חקירותיה שברור היה לכל שהן מתקיימות, יהא הביטוי המדויק בו
בחרה המדינה לכלול בהסכם אשר יהא. די בכך על מנת לדחות את הטענה, על הסף.

643. שנית. על פי סעיף 244 לחוק העונשין, הדן בשיבוש מהלכי המשפט, אין חובה להוכיח קיומה של חקירה,
ודי להוכיח קיומה של צפיות לפתיחתה של חקירה, כדי לעבור עבירת שיבוש חקירה. את הכוונה לשבש

. את החקירה ניתן ללמוד מצפיות של ההתרחשות האסורה של שיבוש החקירה, כאפשרות קרובה לוודאי

ראה: הודאת התובעת בסעיף 178 לסיכומיה בענין זה ,?

סעיף 20 לחוק העונשין, העוסק ב"מחשבה פלילית", הקובע, לענין כוונה, "ראיה מראש את
. , כמוה כמטרה לגרמף' התרחשות התוצאות, כאפשרות קרובה לוודאי
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