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ן 644. בענייננו, היתה קיימת אפשרות קרובה לוודאי, ואף אפשרות וודאית, שהתובעת תשבש את החקירה,
שהרי התובעת נטלה אלפי מסמכים מסווגים, רבים מהם סודיים ביותר; הורשעה בביצוע עבירת פשע
ואף הודיעה במפורש, בשידור בערוץ 10 ובחקירתה הנגדית בתיק זה, שזה מה שהיתה עושה, מיד, אם

היתה יודעת שיש חקירה (מפרקת את המחשב לאלף חתיכות ומשמידה את המסמכים).

התובעת בעצם מבקשת שבלאו "יעצום את עיניו" מפני אפשרות קרובה לוודאי, ובעניינו, אף וודאית,
שהתובעת תשבש את החקירה, ויעבור עבירה פלילית בעצמו - הדבר מופרך לחלוטין.

הדברים באו לידי ביטוי גם בעדותו של בלאו, כאשר נטען כלפיו כי <'זה לא מעניין" (כך!), מה היתה
התובעת עושה, במקרה שמזהירים אותה �

"ת. לא פניתי לענת קם, קודם כל, כי נאמר ל< לשמור את הדבר הזה בדיסקרטיות. זה שלב ראשון.
יצאתי מהפגישה עם השב"כ, דיברתי עם עוה"ד של העיתון, נאמר לי במפורש שלדבר עם
המקור זה שיבוש מהלכי חקירה. עכשיו בוא, אני אלן איתך, אלך לעולם הספקולטיבי שבו

| אנחנו מתנהלים פה באולם הזה. מה היה קורה אם הייתי פונה לענת קם ן
1 עו"ד רונן: זה לא מעניין.

| ת. זה לא מעניין מה היה קורה אם הייתי פונה לענת קם? אפשר להשיב? ביקשת שאשיב
אז בוא אני אסביר.

| כבי השופט: לא להתווכח עם העד, רבותי.
1 ת. אנחנו יודעים מה ענת קם היתה עושה*"

(עמ' 574 ש' 8-17 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 14.2.17).

645. לא למותר לציין את הסתירה התהומית שבין שני חלקי הסיכומים של התובעת בסוגיית הצפיות.

לצורך הוכחת מרכיב הצפיות שבעוולת הרשלנות (המוכחשת) התובעת טוענת, שוב ושוב, בנחרצות, שהיה
על בלאו לצפות, לצפות, ושוב לצפות, את פתיחת החקירה בעניינה, וכבר מאז נובמבר 2008.

? ואולם, כאשר כבר ברור שיש חקירה, בלאו כבר נחקר בשבי'כ, דורשים ממנו את המסמכים, מתנהל משא
ומתן על החזרת המסמכים, עיתון הארץ מבקש שלא להשתמש במסמכים לאיתור המקורות של בלאו,
והשב"כ דוחה זאת, ואף מצוין בהסכם כי ככל שתיפתח חקירה, לא ייעשה שימוש במסמכים כראיה

בהליך המשפטי, כאן לפתע משנה התובעת את עורה וטוענת: אין שום צפיות שתהיה חקירה....

הסתירה הקוטבית בסיכומי התובעת ממחישה אף היא את מופרכות טענותיה. התובעת פשוט טוענת,
דבר והיפוכו, בהתאם לאינטרס הצר המדריך אותה, ללא שום קשר לאמת, לעובדות ולהגיון הפשוט.

אם, לשיטתה, צריך לטעון שיש צפיות, היא תטען זאת. אס, לשיטתה, צריך לטעון, באותה נשימה ממש,
שאין צפיות, היא תטען זאת. אין לה עכבות בעניו זה.

646. שלישית, טענת התובעת בסעיף 179 לסיכומיה, כי "בלאו עצמו לא ניסה כלל לטעון כי באותה נקודת זמן
של חתימת ההסכם, הוא ידע או האמין כי צפוי הליך שיפוטי בקשר לתובעת" תוך הפניה לסעיף 58

לכתב ההגנה, הינה כוזבת.

התובעת ציטטה בסיכומיה, את סעיף 58 לכתב ההגנה, באופן חסר ומטעה, תוך השמטת המשפט
"התובעת מתעלמת מהוראות הדין הפלילי הנוגעות לשיבוש הליכי חקירה" המופיע בתחילתו.

בלאו אכן ידע ואף האמין כי צפויה אז חקירה, מן הטעם הפשוט שהיה ידוע לו שכבר יש חקירה, שהרי
עצמו נחקר בשבי'כ, והוא גם קיבל עצה מעו"ד מוזר שלא לשבש את החקירה (סעיף 131 לתצהיר בלאו),
1 ובנוסף לכך היה ברור מעמדת המדינה, במגעים טרם כריתת ההסכם, אשר בלאו היה שותף להם,

שהמדינה אינה מוכנה להתחייב, שלא להשתמש במסמכים לצורך איתורו של המקור.

ראה גם עדותו של בלאו;

"ת. וודאי שזאת חקירה, מה זאת אומרת? הרי תסתכל, אתה רואה את ההסכם הסופי. אם אני
אומר שצריך התחייבות שהמסמכים לא ישמשו לפתיחה בחקירה והם לא מוכנים לקבל את
זה. מה המשמעות של זה? שכבר יש הקירה. אז יש לנו את זה, יש לנו את עוה"ד שלי שאומר
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לי - אסור לך גי זה שיבוש חקירה. השב"ג רוצה שזה יישמר בדיסקרטיות. גגון, הוא לא אומר
במפורש - אל תתקשר למקור. אולי הוא רוצה שאני אתקשר למקור פדי שאני אתפוס את
בנובמבר 2008 אני גבר המקור! עכשיו אנחנו גם יודעים מה המקור היה עושה. המקור אומר -

הייתי מתוודה. לא צריך חקירה ולא צריך גלום. הייתי מתוודה."
(עמ' 575 ש' 19-26 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 14.2.17).

647. רביעית, בפסק הדין שניתן בפרשת ליאור מי רז הורשע נאשם בביצוע עבירה של שיבוש חקירה, לאחר
שהוא הזהיר אדם בדבר עצם קיומה של החקירה, ובכך גרם להימלטות חשודים ולהשמדת ראיות�

"59. לנאשם יוחסו שלוש עבירות של שיבוש מהלגי חקירה: על כך שהודיע לסיבוני על עצם קיומה
של החקירה, על גך שהודיע לסיבוני על המועד המדייק בו תפרוץ החקירה הגלויה, ועל גך
שמסר לחוקרים גרסה בדויה בנוגע להימצאותו של אילן במעלה אדומים וזאת תוך תיאום עם
, ניתן לראות בהן אילן. בסיכומיו (עמי 21-20) מסר ב"כ המאשימה כי לגבי ההדלפות לסיבוני

פרשה אחת ולהסתפק בהרשעה בעבירה אחת.

60. הודעה לסיבוני על עצם קיומה של החקירה ועל מועד הפרוץ � כפי שעלה מהודאתו של הנאשם
לפני המדובב, הנאשם הזהיר את סיבוני בדבר החקירה ומועד הפרוץ, ובכך גרם להמלטותם

של חשודים ולשיבוש הליגי החקירה.

הדליף הנאשם הביאה להמלטות של חשודים, להשמדת ראיות ולהברחת גספים, ההדלפה ש
ובגד שיבש הנאשם במעשיו הליגי חקירה. לפיגד יש להרשיע את הנאשם בעבירה של שיבוש

מהלגי משפט".

ת"פ (מחוזי י-ם) 34088-10-11 מדינת ישראל ני ליאור מי רז (פורסם בנבו, ניתן ביום
.(25.02.2015

: למה לא הודעת לי על עצם קיומה של החקירה? למה לא זו למעשה, טענת התובעת, בתיק זה כלפי בלאו
לפחות" על עצם חקירתך בשב"כ, כדי שאני אדע, שעכשיו הדברים "רציניים" וכדאי לי עכשיו הודעת לי "

לברוח מן הארץ או למהר ולהשמיד את המסמכים (סוגיית העיתוי) - כל אלו הינם שיבוש חקירה ברור.

648. חמישית. בפסק הדין בעכין אלגד היה ער בית המשפט העליון לאפשרות שבעל דין יטען, טענה מיתממת,
שהוא בסך הכל מסר מידע "ניטרלי" לעבריין, וינסה לחמוק מכך מביצוע עבירת שיבוש מהלכי משפט.

כב' השופטת בייניש בפרשת אלגד קבעה ברורות: "דעתי היא גי גם מעשה הנראה לכאורה ניטראלי
כשהוא מנותק מהנסיבות ומההקשר, יקיים את היסוד ההתנהגותי של העבירה, אם נסיבות הענייו

הנילוות לו וההקשר בו הוא בוצע, שוללים את אופיו ה"תמים", ופוגעים בערד המוגו בעבירה".

בענייננו, התובעת טענה בהליך הפלילי כי בלאו היה שותף שלה לעבירת הפשע, ובלאו אף הורשע בעבירה
של אחזקת המסמכים, שהיא עצמה מסרה לו אותם. בנסיבות אלו, אפילו אס נניח. שההודעה לתובעת
על החקירה של בלאו בשב"כ היתה נחשבת, כביכול, כמעשה ניטרלי, (וזהו, בבירור, איננו המקרה דנן)

הרי שלאור נסיבות העניו וההקשר, מדובר בשיבוש חקירה מובהק.

649. שישית. בלאו עלול היה להיות מואשם לא רק בעבירה חמורה של שיבוש מהלכי משפט, אלא גם
בעבירות פליליות חמורות נוספות של סיוע לאחר מעשה (סעיף 260 לחוק העונשין) ו/אר סיוע להשמדת
ראיה (סעיף 242 לחוק העונשין). הדברים מחזקים את המסקנה, שאסור היה לבלאו לשבש את החקירה.

להרשעה בעבירת סיוע שלאחר מעשה, בין היתר, בגין מתן עצה לנאשם להחביא מסמכים גנובים ראה
פ"ח (מחוזי מרכז) 220-05-13 מדינת ישראל ני צברי בן צברי אבו סעד (פורסם בנבו, 27.01.2014).

לג.7, סעיף 58 לכתב ההגנה

650. בסעיף 176 לסיכומיה, טוענת התובעת, כי הנתבעים מנסים, בשלב ההוגחות, "למכור" סיפור אודות
חשש מפני עבירה של שיבוש חקירה, העומד, כביכול, בניגוד למה שנכתב בסעיף 58 לגתב ההגנה.
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651. אין שחר לדברים. טענות התובעת מבוססות על ציטוט חלקי ומטעה של תוכן סעיף 58 לכתב ההגנה,
ומתו פרשנות כוזבת לאמור בו, כפי שנראה להלן.

652. בסעיף 59 לכתב התביעה טענה התובעת, שבלאו לא טרח ליצור קשר איתה, גם בעקבות פניית השב"כ אל
בלאו בספטמבר 2009, והוסיפה וטענה, כי בלאו ידע אז, כביכול, שהוא נמצא תחת חקירה "מתמשכת".

ראה:

"לא זו אף זו. גט כאשר יצר השב"כ קשר עט בלאו (כבר בחודש אוגוסט 2009), וזה האחרון ידע היטב,
ובוודאות; שהוא תחת חקירה בנוגע לכתבות שפרסם כתוצאה מקבלת המסמכים מאת התובעת, הוא לא
טרח ליצור כל קשר עט התובעת ולהעמיד אותה על תמונת המציאות שהתהוותה למול עיניו ועל

השלכותיה לגבי התובעת.
בלאו או כל גורם אחראי או מייעץ אהר בעיתון "הארץ", שבוודאי היה מודע לפניית השב"כ אל בלאו,
לא טרחו להשיא לתובעת עצות מפיו של בעל ניסיון האמור להגן בכל מאודו על המקור שמסר בידיו
מסמכים מסווגים. וזאת גם במהלך חודש ספטמבר 2009, בו נחתמה "מסגרת הסכמות" בעניין בלאו,

ובו מסר בלאו לשב"כ חלק מהמסמכים שקיבל מהתובעת." (סעיף 59 לכתב התביעה).

653. על כך באה התשובה בסעיף 58 לכתב ההגנה, כדלקמן:

"58. מוכחש האמור בסעיף 59 לכתב התביעה. התובעת מתעלמת מהוראות הדיו הפלילי הנוגעות
לשיבוש הליכי חקירה. יובהר, בניגוד לטענת התובעת בסעיף זה של התביעה, בלאו לא ידע כי
הוא נמצא כביכול תחת חקירה מתמשכת. ההיפך הוא הנכון - המצג המפורש שהוצג לבלאו על
ידי אנשי השב"כ היה הפוך לחלוטין! הובהר לבלאו מפורשות כי הוא אינו תחת חקירה, אינו
תחת מעקבים, לשב"כ אין עניין במקור אלא בגורל המסמכים. דברים אלו נאמרו מפורשות

לבלאו והתובעת היתה ראשונה לדעת אותם, שעה שקיבלה את כל חומרי החקירה."

654. התובעת ציטטה בסיכומיה את סעיף 58 לכתב ההגנה, באופו חלקי ומטעה ביודעין. תוך השמטה מכוונת
של המשפט "התובעת מתעלמת מהוראות הדין הפלילי הנוגעות לשיבוש הליכי חקירה", שנכתב בו,
המוכיח, כי הנתבעים טענו לעבירת השיבוש של הליכי חקירה, עוד בסעיף 58 לכתב ההגנה, ולא המציאו

זאת בשלב ההוכחות של המשפט, כפי שגורסת התובעת.

טענת התובעת, בסעיף 176 לסיכומיה: "כך במקור" 0), ו"לא נגענו" 0), חיכה טענה מטעה ביודעין,
שהרי התובעת השמיטה בסיכומיה את הפתיח בסעיף 58 לכתב ההגנה, המדבר, במפורש, על התעלמות

של התובעת מהוראות הדין הפלילי הנוגעות לשיבוש הליכי חקירה.

655. כל הדברים שנכתבו בסעיף 58 לכתב ההגנה חינם נכונים, והנתבעים עומדים מאחוריהם גם היום.

כפי שצוין, באופן נכון, בפתיח סעיף 58 לכתב ההגנה, התובעת מתעלמת מהוראות הדין הפלילי הנוגעות
לשיבוש הליכי חקירה, כאשר היא מתרעמת על שבלאו לא יצר איתה קשר בעקבות פניית השב"כ אליו.

כפי שצוין, באופן נכון, בהמשך סעיף 58 לכתב ההגנה, בלאו אכן לא ידע שהוא נמצא תחת חקירה
"מתמשכת". בוצעה אליו פניה מאת השב"כ, לראשונה בחודש ספטמבר 2009, זמן רב לאחר הפרסומים
שבוצעו בנובמבר 2008 בעיתון הארץ, והמצג המפורש אשר נמסר לו על ידי חוקר השב"כ היה שהוא

(בלאו) לא תחת חקירה, הוא לא תחת מעקבים, לשב"כ אין עניו במקור אלא בגורל המסמכים וכדומה.

בלאו ידע מחקירתו בשב"כ שיש חקירה, ולכן אסור היה לו לשבש חקירה. התובעת היא זו שמתעלמת
מהוראות הדין הפלילי הנוגעות לשיבוש הליכי חקירה, בדיוק כפי שנכתב בסעיף 58 לכתב ההגנה.

לג.8. האפשרות להשתמש במסמכים ש*לאו מסר 3רא<ה לנגד התובעת

656. התובעת טוענת, כי אם בלאן היה מוסר את כל אלפי המסמכים שהיא מסרה לו, כבר בהסכם הראשון עם
השב"כ, הרי שעל פי הוראת סעיף 2 לאותו הסכם, לא ניתן היה להשתמש במסמכים אלו כראיה כנגדה.

התובעת ממשיכה וטוענת, כי הפרת ההסכם על ידי בלאו היא זו שהביאה, כביכול, להחמרה ניכרת
במצבה, על דרך של שימוש במסמכים כנגדה, אם בבחירת סעיפי האישום ואם בניסוח כתב האישום.
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657. יש לדחות את הטענה.

658. ראשית, התובעת הודתה בשב"כ כי היא המקור, שיתפה פעולה עם חוקריה, ומסרה את אלפי המסמכים
שהיא נטלה ללא רשות מן הצבא, וכל זאת ללא כל ידיעה על קיומו של ההסכם עם השב"כ וללא כל

ידיעה כמה מסמכים בלאו מסר לשב"כ, וממילא ללא כל קשר להסכם ו/או להפרה הנטענת של ההסכם.

התובעת בחרה, משיקוליו? שלה ומבלי שהוצג בפניה בדל ראיה, לספק למדינה גירסה מפורטת לחובתה,
הכוללת כמות אדירה של ראיות. התובעת חשפה בפני חוקריה את כל אלפי המסמכים שהיא נטלה מן
הצבא שלא כדין ובנוסף לכך, חשפה בפניהם גם מסמכים נוספים, שנטלה מן הצבא שלא כדין, ואותם לא

מסרה לבלאו. כל אלו שימשו ראיות כנגדה, והיוו די והותר, כדי להגיש כנגדה כתב אישום, כפי שהוגש.

: אם התובעת הובילה את עצמה, במו פיה, למצב אליו נקלעה, וסיפקה למדינה את כל הדרוש כנגדה
בבחירת סעיפי האישום ואם בניסוח כתב האישום, ללא צורך בהיזקקות למסמכים שמסר בלאו.

ראה: "כתב האישום מגוסס על הודאות של המשיגה, למעט בכוונה לפגוע בבטחון המדינה." (מוצג 2.3
לתיק המוצגים, עמ' 216, ציטוט מעמ' 2 ש' 5-6 לישיבת 19.1.10).

: "אין חולק עוד כי המערערת שיתפה פעולה באופן מלא עמ כלל ראה גם הודעת הערעור של התובעת
חוקריה, וחשפה במו פיה ראיות רבות שהביאו להרשעתה בדין" (הודעת הערעור, נ/5, סעיף 31).

659. התובעת מפנה, בסעיף 174 לסיכומיה, לפרוטוקול הדיון בבית המשפט העליון (נספח 14 לתצהירה),
לתמיכה בטענתה, כי אס בלאו חיה מחזיר את המסמכים לפי ההסכם, לא ניתן היה להסתמך עליהם
כראיה, אך מסתירה, ולא בכדי, את התשובה שניתנה על ידי המדינה, ממנה עולה, כי המדינה לא היתה
צריכה להשתמש באיזה מהמסמכים שמסר בלאו בהתאם להסכם כראיה נגדה, שכן עמדה לרשותה

הודאה מפורשת של התובעת בביצוע העבירות הפליליות, לרבות אלפי המסמכים שנתפסו אצל התובעת.

ודוק: ההסכם עם השב"כ קבע שמסמכים שמוסר בלאו לא ישמשו כראיה כנגד המקור. המדינה לא
התחייבה מעולם בהסכם עם השב"כ, שלא להשתמש במסמכים שמוסר המקור כראיה כנגד המקור,

ובוודאי שלא התחייבה שלא להשתמש בהודאה מפלילה של המקור בביצוע העבירה, כראיה כנגדו.

ואכן, המדינה טענה, בתגובתה לעתירה לגילוי ראיות חסויות:

"יובהר כי חומר הראיות בתיק זה מבוסס על הודאה של העותרת בפגי חוקרי השב"כ וכן הודאות
נוספות שמסרה לאחר מכן בשלוש חקירות שונות במשטרת ישראל. יתרה מכד, העותרת הובילה את
החוקרים ומסרה להם את כל המסמכים שהוציאה שלא כדין מהצבא ומסמכים אלה משמשים ראיה

כנגדה. (סעיף 4 לתגובה, מוצג 2.13 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 352).

ב"כ המדינה הבהירה, באותו דיון, כי המדינה לא תשתמש כראיה במסמכים שבלאו מסר לשב"כ, שכן יש
ברשותה את הודאת התובעת עצמה בביצוע העבירה, ואף את המסמכים שנתפסו במחשב של התובעת,

ו"המסמכים הללו הם ראיה נגדה" (ע' 6 ו-7 לאותו פרוטוקול).

במילים אחרות, גס אם בלאו היה מוסר לשב"כ, מיד, את כל אלפי המסמכים, הרי שהתובעת היתה
מפלילה עצמה ממילא, ללא כל קשר לכך, והמסמכים שנמסרו על ידה היו משמשים כנגדה ראיה.

ראה גם עדות סרגוסטי ?.

"ת: לכל המסמכים שהיו בידיה, מה זאת אומרת, רגע, לאחר שקם כבר הודתה מיוזמתה
שהיא המקור כבר לא היה צורד להשתמש במסמכים שבלאו מסר על פי ההסכם, או
ביתר מאות המסמכים הנוספים שהחזיק בלאו כראיות גגדה, שהרי קם סיפקה לחוקריה
ראיות רבות נפרדות עצמאיות שדי היה בהן כדי להרשיע אותה. היא הודתה, היא נתנה להם
את המחשב שלה, את כל מה שהיה בו, את כל המסמכים, היא סיפרה להם מה היא עשתה

וכבר כל מה שבלאו יכול היה או לא יכול היה זה כבר היה מיותר."
(עמ' 485 ש' 30-33, עמ' 486 ש< 1-2 לפרוטוקול חקירת ענת סרגוסטי מיום 27.10.16).
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660. שנית, התובעת טענה בהליך הפלילי, כי היתה משתפת פעולה ומודה, אם החוקרים היו מגיעים אליה, עוד
בנובמבר 2008, כיון שלטענתה, לא היתה לה כל כוונה להסתיי את הדברים (העתק מן הקטע מפרוטוקול

הדיון מיום 26.1.10 צורף כנספח 15 לתצהיר בלאו).

הנה כי כן, לשיטת התובעת עצמה, ללא כל קשר להסכם עם השב"כ, בין אם בלאו היה מוסר לשב"כ מיד
רק את 49 המסמכים או מוסר לשב"כ מיד את כל אלפי המסמכים, הרי שאס החוקרים מגיעים אליה,

היא מודה בכל אלפי המסמכים שהיא נטלה מהצבא ומפלילה את עצמה.

, מטעמי השתק שיפוטי ו/או מעין השתק שיפוטי, יש לדחות את טענת התובעת, על הסף. בנסיבות אלו

661. שלישית. התובעת מעלה טענות סותרות לחלוטין בסיכומיה, בנוגע לשאלה העובדתית הפשוטה, מה היה
: למסור מיידית את כל המסמכים נשוא ההסכם, או לא. על בלאו לעשות, לפי שיטת התובעת

כך, מחד גיסא, באה התובעת בסעיף 221 לסיכומיה, בטענות, מדוע בלאו לא מילא אחר ההסכם עם
השב"כ ולא מסר את כל המסמכים נשוא ההסכם, כדי שכולם לא ישמשו ראיות נגדה בהליך משפטי.

ואולם, מאידך גיסא, היא טוענת, בסעיף 237 לסיכומיה, כי י'עו"ך מוזי ובלאו היו יכולים בהחלט,
להפגין הכמה ובינה בכל הנוגע לסינון המסמכים שהועברו לשב"כ (כך שאלה לא יכללו פן כה דומיננטי

של מפקדי* אלוף פיקוד המרכז) והם לא נהגו כך".

מה בדיוק רצתה התובעת שהנתבעים יעשו בפועל? שהנתבעים ימסרו מיד את כל המסמכים או רק את
חלקם? התובעת מעלה גירסאות עובדתיות סותרות זו את זו, שאינן מתיישבות כלל זו עם זו. התובעת

סתרה את עצמה, ואין פלא בכך, שהרי כל מטרתה היא להמציא, יש מאין, טענות נגד הנתבעים.

סעיף 237 לסיכומי התובעת חושף מה התובעת רצתה באמת: היא רצתה שבלאו יודיע לה שיש חקירה,
כדי שהיא תשמיד את אלפי המסמכים שברשותה ותשבש את החקירה; ובנוסף לכך, שבלאו, שעבר
עבירה פלילית בעצם אחזקת אלפי המסמכים, יפר את ההסכם עם המדינה וימסור רק חלק מהמסמכים

(ב'יכ התובעת קוראים לכך: הפגנת "חכמה ובינה"). אלו אינן טענות שיכולות להישמע בבית משפט.

662. רביעית. אם בלאו היה מוסר, מיד, את כל המסמכים שמקורם בתובעת, הרי שבמצב שכזה, ניתן היה
ללמוד מהם שמדובר במאגר שמקורו בלשכת פיקוד מרכז, וזאת לאור ההיקף הרב של המסמכים,

והעובדה שהיה להם מכנה משותף: מדובר בדואר נכנס. והדבר היה מקל על השב"כ בחקירת העניין.

לענין זה יצוין, כי התובעת טוענת, כי 49 המסמכים שנמסרו חשפו אותה (טענה לא נכונה המוכחשת על
ידי הנתבעים). מכאן, מקל וחומר, לשיטתה. שאם היו נמסרים על ידי בלאו אלפי המסמכים שהיא מסרה
לו, או אף פחות מכך, שהיא היתה נחשפת, כביכול. או אז, לפי שיטתה, שוב היתה מתרחשת התוצאה,
1 לפיה השב"כ היה מגיע אליה (ואולי אף באמצעים אגרסיביים יותר של פשיטה על ביתה עם צו חיפוש),
וגם בסצנריו כזה, היתה מודה כי היא המקור, מפלילה עצמה והודאתה, כמו גם אלפי המסמכים שהיו

נתפסים אצלה. היו משמשים כראיות נגדה, ללא צורך בשימוש במסמכים שמסר בלאו כראיה כנגדה.

663. חמישית, טענת התובעת, כי הפרת ההסכם על ידי בלאו היא זו שהביאה, כביכול, להחמרה ניכרת
במצבה, על דרך של שימוש במסמכים כנגדה, אם בבחירת סעיפי האישום ואם בניסוח כתב האישום, לא
1 הוכחה מעולם על ידה. איש מגורמי הפרקליטות לא הובא להעיד על כך בתיק זה, והראיות מוכיחות שלא
היה צורך להשתמש במסמכים שמסר בלאו כנגדה, שהרי ברשות המדינה היו המסמכים שמסרה
] התובעת עצמה, כולל הודאות בעל דין מפורטות שלה. התובעת הפלילה עצמה, מיוזמתה, בנטילת עתר

ן מסמכים ממה שהיא מסרה בכלל לבלאו. טענתה בענין זה הינה מופרכת מיסודה.

664. בסעיף 221 לסיכומיה טוענת התובעת, כי בלאו השיב תשובות "סתומות'/ כביכול, כאשר נשאל, האם על
פי ההסכם, ניתן היה להשתמש במסמכים שהוא מסר כראיה במשפט. פשוט אין שחר לטענה. בלאו נשאל
שאלת סרק, שהתשובה עליה ברורה מן ההסכם עם השב"כ, ולכן השיב מיד שהוא "מסכים עם מה
שכתוב בהסכם" (ע' 577 ש' 18), והוא אף שאל, אם ב"כ התובעת מבקש לעבור איתו, שורה שורה, על מה

שנכתב בהסכם עם השב"כ. ב"כ התובעת ויתר� "אין לי את הזמן הזה וחבל לי" (ע' 577 שי 19).



126

לג.9. העברת 49 המסמכים לשג"ג

, והפעם, באמצעות העלאת 665. בפרק ד.19 לסיכומיה, ממשיכה התובעת בניסיונותיה לבוא בטענות אל בלאו
הטענה שהעברת 49 המסמכים לשב"כ חשפה אותה, כביכול.

666. יש לדחות את הטענה.

667. ראשית, הטענה לא הוכחה מעולם על ידי התובעת. אף גורם חקירתי לא העיד זאת.

668. שנית, לאחר מסירת 49 המסמכים נערכה "חקירה מודיעינית'/ אשר התובעת לא יודעת מה היא כללה,
ולכן לא יכולה לבוא בטענות אל הנתבעים, כיון שאינה יכולה להוכיח כיצד בדיוק הגיעו אליה.

669. שלישית, הנתבעים הוכיחו, כי גם החקירה המודיעינית לא חשפה את התובעת. התובעת זומנה לחקירה
בשב"כ, על מנת לברר האם יש לה מידע כלשהו בנוגע להדלפה. הא ותו לא.

670. רביעית. בלאו היה חייב למסור את המסמכים שמסר, על פי הקריטריונים שנקבעו בהסכם עם השב"כ,
שהרי אחזקתם על ידו היוותה עבירה פלילית (שאף הורשע בה) כך שממילא לא ניתן לבוא בטענות אליו
על שמסר את המסמכים האמורים. טענות התובעת מתעלמות ממצבו המיוחד של בלאו, כמי שהיה

עבריין, על פי החוק היבש, בעצם אחזקת המסמכים על ידו.

671. למעלה מן הצורך נתייחס לטענות התובעת.

672. התובעת טוענת, בסעיף 216 לסיכומיה, כי מסירת 49 המסמכים שרובם "יצאו" מלשכת אלוף פיקוד
המרכז הביאה במהרה לזימונה של התובעת.

הטענה שגויה. ראשית. המסמכים שמסרה התובעת לבלאו לא יצאו מפיקוד מרכז אלא נכנסו לפיקוד
מרכז (מדובר בדואר נכנס ולא דואר יוצא). שנית, החקירה המודיעינית היא זו שהובילה לתובעת.
התובעת לא יודעת מה אירע באותה חקירה מודיעינית, ולכך התובעת לא יכולה לבסס עליה עילת תביעה.

שלישית, גם החקירה המודיעינית לא חשפה את התובעת. התובעת חשפה עצמה מיוזמתה.

673. התובעת טוענת, שהשיקול שהדריך את בלאו במסירת 49 המסמכים היה, כביכול, זניחת המקור (כך!).
הטענה חסרת שחר. דברי בלאו במשטרה, מוכיחים את ההיפך הגמור: בלאו הבהיר, כי מעבר לעובדה
שהיה לו קשה, כעיתונאי, להיפרד מן המסמכים של קם, שהיו בעלי עניו ציבורי ושימשו אותו לצורך
עבודתו העיתונאית, היה לו חשש, ממצב של סיכון למקור (התובעת מפנה בעצמה לדברי בלאו במשטרה,

בסעיף 185 לסיכומיה), כן שברור, שהשיקול של שמירה על המקור עמד בראש מעייניו.

ראה גם עדותו בבית המשפט, כי מסר את המסמכים לפי הקריטריונים, תוך נסיון להגן על המקור:

"ת. אני עובד לפי ההסכם שקבע קריטריונים מסוימים אבל אני מצמצם בצורה הכי קיצונית
האפשרית את כמות המסמכים שאני מחזיר, כדי להגו על המקור."

(עמי 577 ש' 31-32 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 14.2.17).

ברור, איפוא, שהתובעת הינה האחרונה שיכולה לבוא בטענות אל בלאו, לאחר שאותו "צמצום" היטיב
את מצבה, בכל הקשור לאפשרות ההגעה אליה מן המסמכים.

לא למותר לשוב ולציין את הסתירה בטענות התובעת, כאשר, מחד גיסא, היא באה בטענות אל בלאו, על
שמסר, לשיטתה, כמות גדולה מדי של מסמכים (דבר שלטענתה הוביל את החוקרים אליה), ומאידך
גיסא, היא מלינה עליו שמסר כמות קטנה מדי של מסמכים (בטענה, שניתן היה להשתמש ביתר

המסמכים, שלא מסר, כראיה נגדה על פי ההסכם). בלאו הצביע על סתירה זו במועד חקירתו הנגדית.

י'ת. שמרתי עליה בעצם העובדה שהחזרתי כמות מצומצמת ככל הניתו של מסמכים. אתה
חייב להבץ, ביהמ"ש הייב להבין, באותו שלב הופכים אותי לעבריין. אין לי ברירה אלא
להחזיר מסמכים. במקום אחד אתה שואל אותי "למה לא החזרת את כל המסמכיםל"

עכשיו אתה שואל אותי למה החזרתי רק 50. אז מה אתה רוצה?"
(עמ' 581 שי 27-30 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 14.2.17).
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: גם בסיכומיה, התובעת הציגה גירסאות סותרות בשאלה, מה היה על בלאו לעשות. לפי שיטת התובעת
למסור מיד את כל אלפי המסמכים (ראה סעיף 221 לסיכומיה), או רק את 49 המסמכים או "לסגף' את
המסמכים שברשותו, ולמסור פחות מ-49 המסמכים (ראה סעיף 237 לסיכומיה). בית המשפט הנכבד

מתבקש, גם לאור הסתירה הקיימת בסיכומי התובעת, לדחות מכל וכל את טענות התובעת כלפי בלאו.

674. התובעת מפכה לפסיקת בית המשפט העליון בפרשת מקור ראשון המאוחד לפיו חסיון חל גם על מידע
שעלול לחשוף את המקור, וזאת בכפוף למבחני הסרת החסיון, וכן לספרו של ישגב נקדימון.

הטענה אינה לעמן כלל. ראשית, בלאו היה חייב למסור את המסמכים, כיון שהוא עצמו היה בגדר עבריין
פלילי באחזקתם, כך שסוגיית החסיון העיתונאי לא מתעוררת. למדינה היתה טענה תקפה כלפי בלאו,
ישירות וללא קשר לחסיון העיתונאי. שנית. שלושת מבחני הסרת החסיון, הקבועים בהלכת ציטרין,
ממילא התקיימו בענייננו, והתובעת לא חלקה על כך. שלישית, 49 המסמכים שמסר בלאו לא חשפו את
התובעת, וגם החקירה המודיעינית לא חשפה אותה. התובעת חשפה עצמה מבלי שהוצג בפניה בדל ראיה.

: בכך שמסר למדינה 675. התובעת מפנה לתוכנית "עובדה", שבה טענה אילנה דיין, כי בלאו טעה שלוש פעמים
49 מסמכים, בכך שהותיר אצלו העתק מהם, ובכך שלא מסר לשב"כ את כל יתר המסמכים. לטענת

התובעת, אם בלאו חשב שהשב"כ התחייב שלא להגיע אל המקור, הרי שלא היה כאן מה לשבש.

אין כל ממש בטענה. בלאו הצר בתוכנית "עובדה" על כך שהותיר אצלו העתקים מ-49 המסמכים
שהעביר לשב"כ - מעשה שלא פגע בתובעת אלא בבלאו, שממילא כבר מסר 49 מסמכים אלו לשב"כ.

49 המסמכים, אשר בלאו מסר לשב"כ, לא חשפו את התובעת כמקור, וגם לא ניתן לבוא אל בלאו בטענה
על עצם מסירתם לשב"כ, שהיתה מחוייבת המציאות.

בלאו הוסיף ואמר, כי היה לו ברור, שיש חקירה, וכי הוא לא רצה להגיש את המקור על "מגש של כסף",
ולכן הוא פעל כפי שפעל, מסר 49 מסמכים, ושינה את המסמכים ותצורתם. אין שום רשלנות במעשיו,

שביקשו להיטיב את מצב התובעת כמקור.

עדות בלאו בענין זה היה ברורה: "לא נכשלתי בשום צורה שהיא ככל שהדברים נוגעים לענת קם" (ע'
529 ש' 19 לחקירת אורי בלאו מיום 13.2.17)* "...עשיתי גל שביכולתי כדי להגן על המקור. בוא נזכור

שבסופו של יום המקור הפליל את עצמו""(ע' 529 שי 33-34 לחקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

676. בסעיף 144 לסיכומיה, טוענת התובעת, שבלאו לא סיפר לאנשי הארץ כי מדובר ב-2000 מסמכים ולא
סיפר להם שהעביר 49 מסמכים בלבד, ומגיעה מכאן לספקולציה נוספת, והפעם, כי י'ייתכףי שהבנה

עובדתית זו היתה משנה את "אופן" ניווט התנהגותם של הנתבעים (עוד טענה עמומה של התובעת).

אין כל ממש בטענת התובעת. הנתבעים לא היו משבשים חקירה, בשום מקרה. התנהגותו של בלאו
מבטאת שמירה קפדנית על המקור, מעל ומעבר למתחייב ממנו. כפי שציינה סרגוסטי בחוות דעתה, אין

כאן שום רשלנות מצד בלאו, אלא מסירות יוצאת דופן למקור, שהוא אכן שילם עליה מחיר כבד.

ראה חוות דעתה של סרגוסטי, שלא נסתרה כלל:

"69. בלאו המשיך לשמור על המקור, גם לאחר ההסכם עם השב"כ, שהרי אץ מחלוקת, שבאותה
עת, הוא לא מסר את כל המאגר הרב הכולל מאות ואלפי מסמכים שקם מסרה לו (צעד

שבוודאי היה מקל בהרבה על השב"כ לאתר את קם) אלא רק כ-50 מסמכים בלבד.

70. למיטב הבנתי המקצועית, בלאו פעל מעל ומעבר למה שמחייבת אותו נורמה עיתונאית של
שמירה על חסיון עיתונאי, תוך סיכון עצמי של הפרת ההסכם עם השב"כ, וכתוצאה מכך, הוא

הועמד לדין פלילי ואף הורשע.

לא מצאתי בהתנהגות של בלאו שמץ רשלנות כלפי קם, אלא מסירות יוצאת דופן לשמירה על
, שעלתה לו ביוקר (הרשעה פלילית בעבירת פשע חמורה ומאסר שרוצה החסיון העיתונאי

בעבודות שירות)."



128

ביצע ממילא. בבימל, עבירות נוספות לג.10. התייחסות לטענת התובעת כי בלאו

677. בפרק ד.20 לסיכומיה, התובעת ממשיכה לכסות להוכיח, שמותר היה לבלאו לשבש חקירה, והפעם,
בטענה, שבלאו ממילא החזיק במסמכים סודיים, במסגרת עבודתו הרגילה כעיתונאי.

678. טענה זו של התובעת אינה טענה. העובדה שבלאו מחזיק מסמכים סודיים במסגרת עבודתו העיתונאית,
הינה פרקטיקה עיתונאית מקובלת, ובענין זה, לא נעשו צעדי אכיפה על ידי השלטונות בעבר, כחלק מן
המודעות לחשיבותה של העיתונות החופשית במדינת ישראל, כחלק מ"מרווח הנשימה של הדמוקרטיה".

כפי שציין בית המשפט העליון בערעורה של קם, ואף צוטט בסיכומי התובעת:

"דומני כי במניע זה יש מן המשותף למניעיו של בלאו בתפקידו כעיתונאי. בגזר הדין בעניינו של בלאו
(ת"פ 10677-07-12 מדינת ישראל נ' בלאו (3.9,12)) הכיר בית משפט השלום (השופט ע' דרויאן)
בחשיבות הרגה שבשמירה על חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת. ואגן, "פעולתה החופשית של
עיתונות הוקרת הינה בין בסיסי הדמוקרטיה" (עמי 15 לגזר הדיו). בית המשפט הדגיש את "החובה
המוסרית�חברתית של העיתונאי החוקר/ כלפי הציבור, להביא בפני הציבור ידיעות עובדתיות בעניינים
חשובים ומשמעותיים לציבור" (שם, בעמי 16). זו היתה גם מדיניותה המוצהרת של המדינה ביחס
לבלאו, שבעטיה עתרה לעונש מקל בעניינו. ובמילותיו של בית משפט השלום: "המדינה מכירה...
במעמדו המייחד של עיתונאי חוקר לעניין סעיף 113 הנ"ל, מבינה שכחלק מהותי מעבודתו בשליחותו
הציבורית עליו להחזיק חומר סודי האסור ברגיל בהחזקה, ומוכנה היא לסבול את אותו פער שביו
אכיפה דקדקנית של החוק לביו הריסון שמכתיבה ההכרה בערד של עיתונות חוקרת: פער זה הוא
מרווח הנשימה של הדמוקרטיה. התנהלות המדינה אף מאפשרת הסקתה הזהירה של מסקנה נוספת,
שלא נאמרה במפורש, ולפיה ברגיל לא יועמד עיתונאי לדין, אם יידרש למסור חומר סודי ומסוכן

לביטחון המדינה שהגיע לידיו ואכן יעשה כן." (שם, בעמי 15)."

"המערערת אינה צריכה לחסות תחת ההגנה המיוחדת הנובעת מתפקידו של עיתונאי חוקר בנסיבות
העניין " (סעיף 71.8 לסיכומי התובעת).

עופר קול, העד מטעם התובעת, העיד בעצמו, כי אין זה נדיר, שעיתונאים מחזיקים מסמכים סודיים:

"ש: תגיד לי, זה נדיר שעיתונאים שמכסים תחומים ביטחוניים, מדיניים וכר, הם מחזיקים
בידם סודיים?

ת; ממש לא.
ש: מה ממש לאן לא הבנתי.

ת: זה לא נדיר.
ל ש: מהזה

ת= זה לא נדיר.
ש: זה לא נדיר. זה גם קורה בכלי תקשורת אחרים או רק ב"הארץ"ן

ת: כן.
ש: גם בכלי תקשורת אחרים זה קורה.

ת: בוודאי. אתה רוצה שאני אספר לך באיזה אופן ל
ש: לא.

ת: או-קי."
(עמ' 182 ש' 17-29 לפרוטוקול חקירת עופר קול מיום 19.5.16).

"מרווח הנשימה" של הדמוקרטיה איננו כולל, בשום אופן, פעילות פלילית עבריינית מובהקת של שיבוש
מהלכי חקירה, ואף לא סיוע לעבריין לברוח לחו"ל או להשמיד את הראיות.

679. התובעת טוענת שבלאו ביצע עבירות נוספות, בתקופה שבה הוא טען, כי אסור לו לשבש חקירה, שעניינן,
לשיטתה, הפרת ההסכם במסירת 49 מסמכים בלבד, התחמקות מחקירה בישראל, העברה לרשויות של

מסמכים תוך שהוא מותיר בידו מסמכים אחרים, וכן את העתקי המסמכים שמסר לרשויות וכר.
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בכל הטענות הללו איו כדי להועיל לתובעת. מעבר לעובדה שבלאו לא הועמד לדין על עבירות אלו, לא
הורשע בכך ועומדת לו חוקת החפות, הרי בין אם בלאו ביצע עבירות פליליות נוספות ובין אם לאו, אין
/ כביכול, לבצע את העבירות הפליליות נשוא תיק זה, של שיבוש הליכי חקירה, בכך להטיל עליו חוגה

סיוע להשמדת ראיות והימלטות מן הארץ.

בפרשנות המצומצמת שניתנה על ידו להסכם עם השב"כ, ובהמצאתם של 49 מסמכים בלבד לשב"כ, תוך
שינוי של המסמכים ותצורתם, בלאו סיכן את עצמו, ולא את המקור. בלאו פעל על מנת למנוע סיכון

למקור - בדיוק ההיפך הגמור מטענת התובעת.

680. גם לגופם של דברים, אין ממש בטענות התובעת.

680.1. בלאו לא מסר את כל המסמכים שברשותו, אלא רק 49 מהם, במטרה לשמור על זהותה של
התובעת כמקור. היא האחרונה שיכולה להלין על כך.

680.2. בלאו לא הגיע לחקירה בישראל, לאחר שהתובעת כבר הודתה שהיא המקור, מתוך רצון להגן
על מקורות נוספים שלו שלא ייחשפו. התובעת, שכל מהות תביעתה, לשיטתה, עוסקת ברצון

להגן על מקורות, בוודאי שאינה יכולה לבוא בטענות על כך.

680.3. הותרת העתקים של 49 המסמכים ברשות בלאו לא פגעה כלל בתובעת, שכן ממילא 49
המסמכים כבר נמסרו לשב"כ. הוא הדין גם בהעברה של מסמכים נוספים לשב"כ, שבוצעה על

ידי בלאו, לאחר שהתובעת כבר הודתה שהיא המקור, כך שאינה רלוונטית לתיק דנן.

681. טענת התובעת, בסעיף 195 לסיכומיה, כי בעניינה של התובעת היה קיים "כר נרחב של שטח אפור" הינה,
: היא היתה משבשת. שוב, טיעון סתמי וחסר משמעות. לא היה שום שטח אפור מבחינתה של התובעת
היא חזרה על כך גם בחקירתה הנגדית בתיק זה. סיכומי התובעת מתעלמים מעדותה של התובעת

עצמה. על פי החוק הפלילי, בנסיבות המקרה דנן, אסור היה לבלאו לשבש את החקירה. אלו העובדות.

682. בסעיף 199 לסיכומיה טוענת התובעת, כי הלה על בלאו להזהיר אותה מפני פתיחת חקירה, לאור
התנהגותו הפלילית, כביכול, בפרשה מאוחרת, שבה הוגש כנגדו כתב אישום (שעוכב) בטענה להשגת גבול,

יש לדחות את הטענה.

ראשית. בלאו לא ביצע עבירה של השגת גבול, לא הורשע בעבירה שכזו ואף עומדת לו חזקת החפות, כך
שבטענת התובעת אין מאומה.

שנית. התובעת העלתה טענות בעניו כתב האישום (שעוכב), בפעם הראשונה, במועד חקירתו של בלאו (!),
העד האחרון של הנתבעים, מבלי שהיה זכר לכך בכתב התביעה, תצהירה או עדותה, או יתר העדויות

מטעמה. הנתבעים התנגדו לכך, ומתנגדים גם לכך, מטעמי שינוי ו/או הרחבת חזית.

בית המשפט הנכבד הודיע לב"כ התובעת, כי הוא לא מתיי הגשת מסמכים הקשורים לעניין כתג
האישום האמור (ישיבת 13.2.17 עמ' 556 ש' 26-27). חרף זאת, בסעיף 199 לסיכומיה מצטטת התובעת
מהחלטה שיפוטית מיום 13.10.13 בתיק ע"ח 60118-05-13 בלאו ואח' מ מדינת ישראל, בנוגע לכתב
האישום בסוגיית השגת הגבול. התובעת לא הגישה החלטה זו כראיה בתיק זה, ובית המשפט אסר על

הגשת מסמכים הקשורים לכך.

מדובר בניסיון פסול של התובעת להגניב לסיכומיה ראיה שלא הוגשה בהליך המשפטי (ומדובר, לשיטת
התובעת, בראיה ולא באסמכתא), ובניגוד להחלטת בית המשפט. יש להתעלם מציטוט זה לחלוטין,

ולהעמיד את התובעת על חומרת התנהלותה.

מבלי לגרוע מהתנגדות הנתבעים לטענות התובעת, ומטעמי זהירות, יצוין, כי באותה החלטה שיפוטית
: "איו המדובר במקרה המקובל והמוכר של עכירת הסגת גבול, איו המדובר בסוג המקרים נקבע, כי
הבאים באופו תדיר בפני בית המשפט. לפיכך, נוכח נסיבות המקרה וההנמקות שלעיל, אני קובע כי יש
. הדברים לאפשר למבקשים לקבל את המידע המבוקש, זאת לשם ביסוס טענתם בדבר אכיפה בררנית"

מדברים בעד עצמם, ומחזקים, אם יש צורך בכלל, את חזקת החפות של בלאו בעניו זה.
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שלישית, הניסיון של התובעת להשוות עבירה כטענת של הסגת גבול - שלא בוצעה ולא הוכחה מעולם-
במסגרת עבודה עיתונאית, בנסיבות גבוליות שספק אם בכלל נכנסות להגדרת עבירה פלילית, לעבירות
חמורות של שיבוש חקירה, השמדת ראיות והימלטות מן הארץ, בנסיבות של עבלרת פשע של ריגול חמור

(!) אבסורדי בעליל, ומעיד על חולשת טענותיה של התובעת.

רביעית. בכל מקרה ומעל לכל, אסור היה לבלאו לבצע את העבירות הפליליות שהתובעת דורשת כי יעשה,
בין אם היה מבצע את עבירת השגת הגבול הנטענת או לא, בין אם היה מורשע בעבירת השגת גבול ובין

אם לאו. שגיאה משפטית ברורה זו של התובעת, חוזרת, למרבה הצער, לכל אורך טענותיה בסוגיה זו.

לג*11* התנהגות הנתבעים לאחר מעצרה של התובעת

683. בפרק ד.21 לסיכומיה, התובעת מפנה להתנהגות הנתבעים לאחר מעצרה (כך!£ וטוענת כי במסגרת שהותו
של בלאו בלונדון, הוא נפגש עם עורכי דינו במקומות ציבוריים, שוחח בטלפונים ציבוריים, הוציא

סוללות מהטלפון הנייד וכדומה. לטענתה, מדובר בסטנדרט זהירות שונה מהתנהגותו כלפי התובעת.

684. יש לדחות את הטענה.

685. ראשית. מדובר בהתנהגות של בלאו אחרי שהתובעת כבר הודתה בשב"כ, מיוזמתה ומשיקוליה שלה, כי
היא המקור, כך שאין בהתנהגותו כדי להקים שום עילה של רשלנות, לא כלפיו ולא כלפי מיתר הנתבעים.

686. שנית. העובדה שבלאו יכול היה לנקוט, קודם לכן, באמצעים של פגישות במקומות ציבוריים, שימוש
בטלפונים ציבוריים וכדומה, אין פירושה שהייתה מוטלת עליו חוגת זהירות, כביכול, לעשות זאת, שהרי,

כפי שכבר נקבע בפרשת גלאט ברקוביץ, עיתונאי איננו סוכן חרש.

, של פניית השב"כ אליו, לצורך 687. שלישית. בלאו נהג כלפי שנהג, לאחר שאירע המקרה, חסר התקדים
קבלת כל המסמכים שברשותו, ולאחר שהתוגעת חשפה בפני השב"כ, לראשוגה, שהיא מסרה לבלאו

אלפי מסמכים (בעוד הוא מסר 49 מסמכים בלבד). לכן, התובעת לא יכולה לבוא אליו בטענות על כך.

688. רביעית, גם אם בלאו היה נפגש עם התובעת במקומות ציבוריים, משוחח עמה בטלפונים ציבוריים בלבד
וכדומה, הדבר לא היה משנה. לא בגלל זה נחשפה זהות התובעת.

השב"כ, גם בסיטואציה שכזו, היה מבקש מבלאו את המסמכים שברשותו { בלאו עדיין היה נאלץ למסור
את המסמכים, שאחזקתם על ידו נחשבה עבירה פלילית, בלאו היה ממשיך לקבל אותו יעוץ משפטי שלא

לשבש חקירה, והיתה מתנהלת חקירה מודיעינית, והתובעת היתה מודה, מרצונה, שהיא המקור.

לג*12. היצוג המשפטי של גלאו ^הליד הפלילי 3נגדו

689. התובעת טוענת, בסעיפים 204-207 לסיכומיה, כי עיתון "הארץ" מימן משרדי עורכי דין, שטיפלו בייצוגו
של בלאו, אך לא מימן הוצאות אלו גם עבורה, ואף מעזה וטוענת כי הנתבעים 'יזרקו אותה לכלבים" -

עוד התבטאות פוגענית שלא היה לה כל מקום בסיכומיה.

690. אין בכך שום טענה לרשלנות על פי דין, ומדובר בעוד נסיון של התובעת למלא את סיכומיה בטענות, מן
הגורן ומן היקב, שאץ להן שום רלוונטיות למשפט, תוך גרירת הנתבעים להוצאות מיותרות.

691. לא קיימת שום חובה בדין למימון הוצאות משפט של מקור, ובמיוחד כאשר מדובר במקור אשר החליט,
משיקוליו, להפליל את עצמו, ללא קשר לעבודה העיתונאית הזהירה שבוצעה כלפיו.

692. התובעת מערבבת, ולא בפעם הראשונה, בין ההתנהלות העיתונאית הזהירה שהייתה כלפיה, לבין
התנהלותה העבריינית הפלילית של מי שבחרה ליטול אלפי מסמכים מהצבא ללא רשות, בחרה להודות

משיקוליה, טענה שהתחרטה חרטה כנה, ולאחר מכן התחרטה על שלא שיבשה את החקירה.

לג.13. ההספמ הנוסף עם המדינה

693. לטענת התובעת, בסעיף 2ו< להסכם מחודש ספטמבר 2010, ניתנה ''הגנה מלאה לבלאו ולמקורותיו'',
הגנה שלה לא ניתנה, והיא רואה בכך, כביכול, משום זניחתה על ידי הנתבעים.
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694. יש לדחות את הטענה.

695. ראשית, טענת התובעת, מדוע הנתבעים לא "דאגו" לה, בהסכם הנוסף עם המדינה, הינה מופרכת. באותו
מועד, התובעת כבר הודתה מזמו כי היא המקור, כבר שיתפה פעולה עם חוקריה, כבר ויתרה על עו"ד

מיוזמתה, וכבר הפלילה עצמה, בגירסה מפורטת, ומסרה אלפי מסמכים ששימשו ראיה כנגדה ועוד.

696. שנית, כפי שהוכח במשפט בעדויות הנתבעים, לרבות בעדויות עו"ד מוזר ובלאו, בהסכם הראשון עם
השב"כ, עיתון הארץ עשה מאמצים רבים להכליל הוראה שתמנע אפשרות שימוש במסמכים לצורך הגעה
אל המקור (קם), אך לא הצליח בכך למרות כל מאמציו, כיוו שהמדינה עמדה על כך שזכותה החוקית

לאתר את המדליף (טיעון שהתובעת לא תוקפת בסיכומיה) כך שברור שהנתבעים לא זנחו את התובעת.

בהסכם הנוסף שנכרת מול המדינה הצליח עיתון הארץ לקבל, לאחר מאמצים רבים, הגנה למקורות
נוספים של בלאו, אולם, במקביל, המדינה עמדה על כך שניתן יהיה להעמיד את בלאו לדין פלילי (מה

שאכן אירע) בנוגע למסמכים שמסרה לו התובעת, דרשה ממנו לעבור בדיקת פוליגרף וכדומה.

התנהגות עיתון "הארץ", גם בענין זה, היתה ללא כל דופי.

697. שלישית, הנתבעים העידו את עו"ד מיבי מוזר בסוגיית המגעים עם המדינה, ועדותו לא כסתרה כלל. אם
התובעת רצתה להביא עדים, שיתמכו בטענותיה, היה עליה לעשות זאת. התובעת החליטה שלא להביא

עדים בנוגע למגעים עם המדינה, למרות שהם היו זמינים למתן עדות, ומחדלו? זה פועל לחובתה.

698. הגירסה היחידה בתיק זה, הן ביחס להסכם הראשון עם השב"כ והן ביחס להסכם השני, שנכרת אחרי
שהתובעת הודתה, היא גירסת הנתבעים, שאף נתמכת בראיות. לתובעת איו שום גירסה נגדית. התובעת,
גם בענין זה, בחרה להסתמך על הפרחת טענות בעלמא לחלל האוויר, במקום להביא עדים רלוונטיים, על

דרך של הגשת תצהיר או העדתם בבית המשפט. אפילו בקשה לזימון עדים בענין זה לא הוגשה על ידה.
בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע, כ< מהדלה של התובעת פועל לחובתה, הן ביחס להסבם הראשון
והן גיחקי להסבם השני, ובי אט הגורמים מטעם המדינה/ שהיו שותפים למשא ומתן, היו מזומנים

למתן עדות, עךותט היתה פועלת לטובת הנתבעים, הן ביחס להסבם הראשון והן ביחס להסבם השני.

לג.4ג* העצה המשפטית של פרקליט העיונת, עריך מיבי מוזר שלא לשבש חקירה

699. בפרק ד.23 לסיכומיה אנו מוצאים שפל חדש, ומדהים ממש, בטענותיה של התובעת, אשר מלינה, לא
פחות ולא יותר, כלפי עו"ד מוזר, וטוענת שהוא התרשל, כביכול, כלפיה (כך!).

התובעת יוצאת למתקפה נגד עו"ד מיבי מוזר, אשר משרדו מייצג את עיתון "הארץ", על העצה המשפטית
- הנכונה, ההגונה והמקצועית - שנתן לבלאו, שלא לשבש את החקירה בעניינה.

לשיטת התובעת, לא רק שהעיתונאי היה צריך לעזור לה לשבש את החקירה ו"התרשל", כביכול, בכך,
אלא שגם פרקליט העיתון, שהזהיר את העיתונאי מפני עבירת שיבוש חקירה "התרשל", כביכול, בכך.

התובעת רוצה שעריך מיבי מוזר יהיה שותף לדבר עבירה, ולגישתה, ומאחר ולא ביצע עבירה פלילית זו,
הוא "התרשל", בביבול, בלפיה. לקרוא ולא להאמין.

700. טענת התובעת חסרת שחר. כל עורך דין סביר, אחראי וזהיר, היה מייעץ לבלאו, בנסיבות דנן, שבהן בלאו
מחזיק ברשותו מסמכים סודיים, שאסור לו להחזיק על פי החוק (ובלאו עשה כן רק לצרכים עיתונאיים),

שלא לסבך את עצמו בעבירות פליליות נוספות - שלא במסגרת תפקידו העיתונאי - שלא לצורך.

כל עורך דין סביר, אחראי וזהיר, היה מייעץ לבלאו, בנסיבות דנן, שבהן קיימת אפשרות קרובה לוודאי,
שהתובעת תשבש את החקירה, שלא להזהיר אותה מפני החקירה המתנהלת.

701. אין זאת אלא שקלישות תביעתה של התובעת גררה אותה להשתלחות חסרת בסיס, בעו"ד שקול ומכוסה,
בעל מזיון מקצועי של עשרות שנים, ששמו הולך לפניו בתחום העיתונות, רק כיוון שנהג על פי מיטב

שיפוטו, ונתן עצה משפטית מקצועית ונכונה, שאינה תואמת את רצונה לבצע עבירות פליליות.
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שומה על בית המשפט הנכבד ליתן דעתו להתנהלות פסולה זו של התובעת בפסק דינו.

702. מצער להיווכח, כי פרקליטיה של התובעת, ביודעם היטב מיהי מרשתם, ומה ביקשה לעשות בפרשיה דנן
(שיבוש חקירה, השמדת הראיות והימלטות מן הארץ), עוד מעזים ובאים בטענות אל עו"ד מיבי מוזר,
כאילו "התרשל", כביכול, במתן עצה משפטית זו, והכל בכדי לייצר לתובעת, יש מאין, טענת רשלנות

כלפי בלאו.

703. נוסיף ונציין, כי עו"ד מוזר איננו נתבע בתיק; הטענות האמורות כגגדו לא עלו בכתב התביעה; הטענות

גם לא הועלו בתצהירים מטעם התובעת ואף לא בחוות דעת המומחה מטעמה או בחקירות עדיה, ואפילו
בחקירתו של עו"ד מוזר לא העז ב"כ התובעת לטעון בפניו שהוא "התרשל'/ כביבול, כלפי התובעת.

הנתבעים מתנגדים, כמובן, להעלאת טענות שכאלו בסיכומי התובעת, ומבקשים לדחותן, על הסף.

704. מטעמי זהירות ומבלי לגרוע מעמדת הנתבעים, נדון להלן בטענות התובעת.

עדותו של עו"ד מוזר

705. עו''ד מוזר היה אחד מן הפרקליטים שייצגו את הנתבעים, בתחילת ההליך, ובהמשך, הפסיק את יצוגו,
באופן אישי, נתן תצהיר, והעיד, באופן מעורר הערכה, על טיפולו המשפטי בפרשה.

706. לאורך כל החקירה הנגדית שלו בבית המשפט בלטה ההתחמקות של התובעת מלשאול את עו"ד מוזר את
השאלה הבסיסית, והיא, האם הוא סבור שחוות דעתו הינה נכונה, לאור עדותה הברורה של התובעת, כי

אס בלאו היה מזהיר אותה, היא היתה מיד משמידה את הראיות ומשבשת את החקירה.

שאלה בסיסית זו לא נשאלה על ידי ב"כ התובעת, וברור לחלוטין מדוע. התובעת עשתה הכל, העיקר שלא
להתמודד עם מה שהיא עצמה העידה, בפה מלא, שהיתה עושה.

707. להלן נתייחס לטענות התובעת בסיכומיה.

סעיף 58 לכתב ההגנה

708. התובעת טוענת, כי סעיפים 19-20 לתצהיר עו''ד מוזר ונדבכים מחקירתו הנגדית עומדים כביכול בניגוד
לסעיף 58 לכתב ההגנה.

כזכור, מדובר באותו סעיף 58 לכתב ההגנה, שהתובעת ציטטה בסיכומיה באופן חסר ומטעה, תוך
השמטת המשפט: "התובעת מתעלמת מהוראות הדץ הפלילי הנוגעות לשיבוש הליכי חקירה"- משפט

המוכיח כי הנתבעים טענו, עוד בכתב ההגנה, שטענות התובעת עומדות בניגוד לדין הפלילי בעמן זה.

709. אין, כמובן, שום סתירה בין תצהיר עו"ד מוזר, עדותו בבית המשפט וסעיף 58 לכתב ההגנה.

כפי שפורט לעיל, בלאו ידע, במועד החקירה שלו בשב''כ, שמתקיימת חקירה (בלאו עצמו נחקר בשב"כ),
ועו"ד מיבי מוזר, אשר קיבל עדכון מבלאו ועמד עימו בקשר, ידע אף הוא שמתקיימת חקירה בשב''כ,

ולכן ברור, שהיעוץ המשפטי שנתן, בזמן אמת, לבלאו, שלא לשבש חקירה, היה יעוץ משפטי נכון וראוי.

בלאו אכן לא ידע, במועד של חקירתו בשב"כ, שהוא (בלאו) נמצא, כביכול, תחת חקירה "מתמשכת'' כפי
שטענה התובעת בסעיף 59 לכתב התביעה, שהרי בלאו לא ידע אז - וגם לא יכול היה לדעת אז - אילו
בדיקות עורך בחשאי השב"כ, וכל שהיה בפניו באותה עת הוא המצג, של חוקר השב"כ, לפיו הוא (בלאו)

איננו תחת חקירה ואיננו תחת מעקבים, וכי לשב"כ אין עניין במקור אלא בגורל המסמכים.

אין, איפוא, שום סתירה בטענות הנתבעים.

פרישת העובדות על ידי אורי בלאו בפני עו''ד מיבי מוזר

710. התובעת טוענת, כי לא נאמר באף עדות עד כמה "פרש" בלאו בפני עו"ד מוזר את ''מלוא" העובדות
הנדרשות לכל האירועים שהתרחשו מיום היכרותם ועד למועד בקשת העצה מעו''ד מוזר.
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הטענה מופרכת. עו"ד מיבי מוזר ידע את כל העובדות הדרושות, בלאו מסר לו את כל העובדות הדרושות,
והתובעת לא הוכיחה, כמובן, שום עובדה, שעו"ד מיבי מוזר לא ידע אודותיה, בזמן אמת, ואשר היתה

משנה, כביכול, את תוצאת חוות דעתו, לפיה אסור היה לבלאו לשבש את החקירה.

התובעת, בדיוק כפי שניסתה להפוך את עצמה למי שלא הבינה, כביכול, את פשר מעשיה, מנסה הפעם
להפוך, בהבל פה, את עו"ד מיבי מוזר, עו"ד בכיר ומנוסה, בעל נסיון של עשרות שנים, למי שלא הבין,
כביכול, את ה"משמעות" של העובדות הפשוטות, לפיהו מתקיימת חקירה, ועוד בשב"כ (!), חודשים

רבים לאחר הפרסומים, שבה אף נמסר לבלאו, כי עצם אחזקת המסמכים על ידו הינה אסורה.

כל עורך דין ראוי לשמו היה מבין כי בנסיבות מובהקות שכאלה יש להימנע משיבוש חקירה.

אזהרת בלאו שלא לשבש את החקירה

711. התובעת טוענת, כי עו"ד מיבי מוזר לא קרא את מוצג 2.16 מטעם ההגנה (תמליל חקירת בלאו בשב"כ)
בטרם חתם על תצהירו בתיק זה, ועל פי טענתה, אם עו"ד מוזר היה קורא זאת, היה מגלה, שחוקר
: "אתה מוזהר לא לדווח לאחרים" ולא אמר לבלאו "אל תדבר עם המקור שלך", השב"כ לא אמר לבלאו

ולכן, לטענתה, אפשר היה להזהיר אותה, כדי שהיא תוכל לשבש את החקירה.

בטענה אין כל ממש.

מוצג 2.16 הינו תמליל של החקירה של בלאו בשב"כ. תמליל זה לא היה בפני אורי בלאו ו/או עו"ד מוזר,
בזמן אמת. עו"ד מיבי מוזר לא היה חייב לקרוא את מוצג 2.16 מטעם ההגנה לפני שחתם על תצהירו
בתיק זה, שהרי עיקרי הדברים הכתובים בתמליל ידועים לו, עוד מתוכן שיחותיו עם בלאו, בזמן אמת,

ומה שנכתב באותו מוצג 2.16 מחזק את עצתו המשפטית הנכונה, בזמן אמת, שלא לשבש חקירה.

הדברים הברורים אשר נכתבו בתמליל החקירה, לפיהם מתקיימת חקירה אותה מנהל השב"כ, וכי יש
; החוקר בשב"כ יכול להפנות את צורך לשמור על דיסקרטיות, הדברים מתנהלים ב"ארבע עיניים"
החקירה שהוא מנהל לטיפול המשטרה, ואז בלאו לא היה יושב בפגישה בשב"כ אלא במקום אחר, ועוד,

מחזקים את עצתו הנכונה של עו"ד מיבי מוזר, לפיו אסור היה לבלאו ליידע את התובעת על החקירה.

כפי שהבהיר עו"ד מוזר בעדותו, אין שום צורך שחוקר השב"כ יאמר לבלאו שהוא "מוזהר" לא לדווח
: לאחרים, שהרי קיים חוק העונשין הקובע זאת כעבירה פלילית

"ת. אפשר גם לשער שלשב"כ לא היה אכפת כל כך, מבחינתו כחוקר, אם היה הילך ממשרדי
השב"כ אל המקור והם עוקבים אחריו. הניסוח של השב"כ הוא ניסוח די אופייני, ניסוח
שמשאיר באיזשהו מקום את, בוא נגיד, "אני ואתה", "חברים", הוא והחוקר. זה מוזר אבל זה
מה שהוא רוצה לתת לו תחושה. מסתבר שזה לא בדיוק כך. שיש חקירה תה לא הוא והחוקר

חברים.
ש. אבל בכל אופן הוא לא בא ואומר לו או רומז לו שתהיה פה איזושהי עבירה פלילית או איזושהי

התנהלות לא,
ת. לא צריך. החוק אומר."

| (עמ' 388 שי 9-24 לפרוטוקול חקירת עו"ד מיבי מוזר מיום 5.9.16}.

1 מעיון במוצג 2.16 עולה, כי אין בו דבר וחצי דבר, שיכול היה, כביכול, לשנות את עצתו המקצועית הנכונה
| של עו"ד מיבי מוזר, לפיה אסור היה לבלאו להזהיר את התובעת ולשבש בכך את החקירה.

ן
712. מבישה במיוחד הטענה, בסיכומי התובעת, כי עד היום לא ניתן לדעת, כביכול, על סמך מה הסתמך עו"ד
מיבי מוזר כאשר נתן את דעתו המקצועית (כך!£, לאחר שעו"ד מוזר תיאר באופן אמין וברור את המידע

שקיבל מבלאו ואת הסתמכותו, כעורך דין, על הוראות הדיו הפלילי, האוסרות שיבוש חקירה.

! מתו עצה בעל פה לבלאו שלא לשבש את החקירה
ן
ן

| 713. התובעת מפנה, בסעיף 156 לסיכומיה, לפסיקה, בנוגע להסתמכות על יעוץ משפטי כ"בסיס לפטור
| מאחריות פלילית", וטוענת, שעו"ד מיבי מוזר נתן עצה בעל פה, ואין לו מומחיות בתחום הפלילי.

1
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714. הטענה, כמובן, מופרכת. אין שום צורך במומחיות בתחום הפלילי, כדי ליתן עצה שאסור לשבש חקירה,
שהרי הדברים כתובים במפורש בחוק העונשין וכל עורך דין מתחיל יודע זאת, גם מי שלא עוסק בתחום

הפלילי. אין, כמובן, גם שום צורך שחוות דעת שכזו, לפיה אסור לשבש חקירה, תינתן דווקא בכתב.

715. הפסיקה שאליה מפנה התובעת עוסקת בהסתמכות על יעוץ משפטי פרטי כטענת הגנו? של נאשם, לצורך
הקמת טענת טעות. המצב כאן שונה. העצה המשפטית המקצועית של עו"ד מיבי מוזר היתה נכונה. אכן
אסור היה לבלאו לשבש חקירה, ובלאו נהג נכון, כשלא הזהיר את התובעת. העצה הוכחה נכונה גם
בדיעבד, כשהתברר, כי התובעת היתה מפרקת את המחשב לאלף חתיכות, אם היתה מקבלת אזהרה כזו.

; "לפרוס" בפניו את "מלוא" 716. איש לא מנע מן התובעת לפנות לעו"ד בעל מומחיות בתחום הפלילי
העובדות הנדרשות (יהא טיבו העמום והסתום של ביטוי זה, החביב על התובעת בסיכומיה, אשר יהא),
ולהציג חוות דעת מומחה, בכתב, שמותר, כביכול, בנסיבות הללו, להזהיר אותה מפני החקירה. התובעת

לא עשתה זאת ואין לה שום גירסה מדוע. מחדלה פועל לחובתה.

717. הנתבעים, לעומת זאת, הגישו בתיק זה כראיה את פרוטוקול הדיון בהליך הפלילי, שבו פרקליטה של
התובעת באותו הליך - שהוא בוודאי בעל ניסיון בתחום הפלילי - הודיע במפורש, כי "מרגע שהחלה
החקירה שתפה פעולה עמ החוקיים, לא היוותה סכנה לאף אחד, לא ניסתה לשבש הליכי חקירה לא

ניסתה לברוח". (מוצג 2.3 לתיק המוצגים, עמ' 240, ציטוט מעמי 9 ש' 28-29 לישיבת 26.1.10).

הנה כי כן, גם פרקליטה של התובעת בהליך הפלילי יודע שאסור היה לה לשבש את החקירה "מרגע
שהחלה החקירה", אבל כדי לבוא בטענות אל עו"ד מיבי מוזר, התובעת מוכנה, באמצעות פרקליט אחר,

לטעון טענות הפוכות לחלוטין. התנהגותה מדברת בעד עצמה וראויה לכל גנאי.

718. כפי שציין עו"ד מיבי מוזר:

"...לדרוש שעוה"ד ייתן עצה משפטית - תשבשו את החקירה, תודיעו למי שעומד להיחקר שהוא עומד
להיחקר כדי שיעשה את כל ההכנות הדרושות, זה נראה ל< מוזר. אני לא נהגתי כך. לא רק אני לא
נהגתי כך אלא אם אני אפילו למד מהמקרה של מתי גולל עם השיחות עם קיסינגיר, אז גם הוא לא נהג
כך ואף אחד מהאנשים שם, לא שמעתי שהוא התייעץ איתם. לא שמגר ולא טוניק ולא ליבליד ולא
חשבו שמה שהם צריכים לעשות זה לשבש חקירה, להפך, הם הזהירו אותו מפני שיבוש חקירה."

(עמי 384 ש' 29-32 ועמי 385 שי 1-2 לפרוטוקול חקירת עו"ד מיבי מוזר מיום 5.9.16).

הטענה שחוקר השב"כ אמר שהוא לא מעוניין להגיע למקור

719. התובעת טוענת, כי חוקר השב"כ אמר לבלאו, כל הוא לא מעוניין להגיע למקור, ולכן, על פי שיטתה,
אפשר היה, כביכול, להזהיר אותה מפני החקירה, מבלי לעבור, כביכול, עבירה פלילית של שיבוש חקירה.

הטענה מופרכת. חוקר השב"כ אמר לבלאו בחקירתו, כי השב"כ לא מעוניין להגיע אל המקור, אך דבריו
לא עלו כדי התחייבות רשמית ומחייבת של המדינה, שלא לאתר את המקור לאחר קבלת המסמכים, ולכן

לא היה בהם די על מנת להקים לבלאו טענת הגנה מפני אישום אפשרי של עבירת שיבוש חקירה.

הדברים יפים במיוחד, אם נזכור, שאותה יהצהרת כוונות' של חוקר השב"כ, מה בכוונתו לעשות, לאחר
שהמסמכים שברשות בלאו יימסרו לשב"כ, נעשתה, בשעה שחוקר השב''כ לא העלה כלל בדמיונו,

שבלאו, הנחקר אצלו, מחזיק אלפי (!) מסמכים שמסרה לו התובעת, ברמות סיווג גבוהות.

720. לא למותר להפנות בענין זה לסעיף 156 לסיכומי התובעת, בו היא מפנה בעצמה לפסיקת בית המשפט
בפרשת דוד הבי, הנוגעת להסתמכות על יעוץ משפטי פרטי, ובה נקבע, שכדי שיעוץ הניתן על ידי עורך דין
פרטי ישמש בסיס לפטור מאחריות פלילית, עליו להתבסס על מלוא התשתית העובדתית הרלוונטית ויש

להביא בפני המייעץ את כל המידע שעשוי להשפיע בצורה כלשהי על עמדתו.

שום עו"ד לא היה מייעץ בנסיבות אלו, כאשר לקוחו חוזר מחקירה בשב"כ, עם מידע בעל פה, מה נאמר
לו, עצה קיצונית ומרחיקת לכת שכזו, להזהיר את המקור שביצע עבירת פשע, ריגול נגד המדינה, מפני

החקירה, שמשמעותה הוודאית, או הקרובה לוודאית, חינה ביצוע עבירה פלילית.
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עו"ד מוזר פעל נכון, עת בירר מה עמדת המדינה, במשא ומתן לקראת ההסכם, וגילה, כי המדינה עומדת
בתוקף על איתור המדליף. בנסיבות אלו, בלאו קיבל יעוץ משפטי נכון, שלא לשבש את החקירה.

721. וודאי שלשב"כ חיה נוח שבלאו ירגיש שאנן, ואולי אף יוביל אותם ישירות אל המקור, אשר הם לא
הצליחו לתפוס, חרף פעולות (תחת חסיון) במשך חודשים רבים. בלאו נזהר מלבצע טעות חמורה שכזו.

לא צריך דמיון רב כדי לנחש מה היו טענות התובעת כלפי בלאו, אילו בלאו היה מזהיר אותה ובכך חושף
אותה: הלא בוודאי היתה טוענת, שהיה זה מעשה חסר אחריות ורשלני מצד בלאו לחשוף אותה, רק על

סמך אמירות בעל פה של חוקר שב"כ, שלא קיבלו שום עיגון מחייב בהתחייבות רשמית של המדינה.

ראה עדות בלאו ?.

"ש. אם הוא אומר לך שאץ לו בעיה עט המקור,
ת. תו לי להשיב. שימו שמיים, אתה תגיד לי, אתה כזה טיפש שאתה מתקשר למקור כשאתה

, הרי ה"תי עומד פה והיית צולב אותי על הדבר הזה. אז אני לא," יוצאמהשב"ב? תגיד לי
(עמ' 567 ש' 19-21 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

החלופה שמציעה התובעת בסיכומיה - שיבוש חקירה מובהק

722. בסעיף 231 לסיכומיה, טוענת התובעת, כי עו"ד מוזר היה צריך לאשר, במגבלות סבירות (עוד ביטוי
עמום) "ליצור קשר עם התובעת ולהודיע לה על כך שתושאל בשב"כ ועל כך שנאמר לו שהשב"כ חוקר

את העניין אך אין לו ענץ במקורות של בלאו וכי הוא מציע לתובעת להיוועץ בעו"ד ולשקול צעדיה".

723. חלופה זו הינה שיבוש חקירה מובהק, מאין כמותו, שקשה להאמין שנטענה בסיכומי התובעת.

724. בלאו לא היה רשאי להודיע לתובעת "שהשב"כ חוקר את העניו", שהרי מדובר באזהרה ברורה למקור
על עצם קיומה של חקירה, ואף תוך ציון שמו של הגוף החוקר (שב"כ!), אשר די בה כדי להוות משום

עבירה פלילית של שיבוש חקירה. לא קיים בדין הישראלי מושג של שיבוש חקירה "במגבלות סבירות".

725. מתן אזהרה לעבריין, שביצע עבירת פשע, עבירת ריגול כנגד המדינה, כי השב"כ (!) חוקר את הענין, ועוד
בנסיבות שבהן החקירה הינה כשנה לאחר הפרסומים בעיתון (!) היה מביא, כאפשרות "קרובה לוודאי",

גם עבריין שניחן באינטליגנציה פחותה מן התובעת, לנקוט בפעולות לשיבוש חקירה.

די בכך על מנת לגבש "כוונה" מצד בלאו של שיבוש חקירה, ולהוות מחשבה פלילית, המגבשת, יחד עם
המעשה הפלילי, את העבירה הפלילית החמורה של שיבוש חקירה, הקבועה בחוק העונשין. ואכן,

התובעת טענה, כי היתה משבשת, מיד, את החקירה ומשמידה את המסמכים, אם היתה יודעת על כך.

מי שהעיד על עצמו, כי היה משבש, מיד, את החקירה - פירוק המחשב לאלף חתיכות, כפי שהובא לעיל,
בראיון שנתנה לערוץ 10: ענת קם: "זה לא סביר. זה שאני לא ידעתי ממנו זה, כאילו... אני הייתי
מפרקת את המחשב שלי לאלף חתיכות אם הייתי יודעת." רביב דרוקר: "מצד שני, אם בלאו או מישהו
- 27 מ"הארץ" היה מזהיר אותה, סביר שהשב"כ היה רואה בזה, בצדק, שיבוש חקירה". דק' 39 =
59 ;27, צורף כנספח 28 לתצהיר בלאו - , איננו יכול להציג בסיכומיו תזה חליפית, דמיונית, ביחס

לעבריין תיאורטי, שלא היה משבש את החקירה.

726. התובעת מבקשת שבלאו "יעצום את עיניו" מפני האפשרות "הקרובה לוודאי" - ובענייננו, הוודאית - של
שיבוש חקירה והשמדת ראיות מצידה, ולמעשה, יעבור את העבירה הפלילית. אין שוס חוק המתיר זאת.

הדברים יפים, מקל וחומר, אם נזכור אלו חומרים היו ברשות התובעת, שהיא ביקשה להשמיד אותם ?.

ותר" - בנושאי "הכמות העצומה של המסמכים י- למעלה מ-2000, מתוכם כ-700 אשר סווגו כ"סודי בי
פריסת כוחות צה"ל, סדר הכוחות, הערכות מצב, יעדים; פרסום המסמכים עלול להיות הרה-אסון,

לחיילי צה"ל, לאזרחי המדינה, ולמדינה כולה;"
(עפ 8445/11 ענת קם ני מדינת ישראל (פורסם בנבו, 31.12.12), סעיף 7 לדברי השי סולברג, עמי 17-18).
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727. ניסיונו? של התובעת לשכנע, כי במקרה כוו קיצוגי בחומרתו, בהיבט של כמות המסמכים ותוכנם, אשד
נטלה התובעת, שלא כדין, מן הצבא, לא קמה כביכול אפשרות "קרובה לוודאי" לשיבוש חקירה (!),

הוא פשוט אבסורדי על פניו.

728. נשוב ונציין, כי בסיכומי התובעת אין גירסה עובדתית, מה היתה התובעת עושה, בפועל, אם היתה
מתקיימת החלופה שמציעים באי כוחה, בסעיף 231 לסיכומיה. הסיבה לכך פשוטה: אס היתה משבשת,

אין לה על מה להלין, ואם היא לא היתה משבשת, בוודאי שאין לה על מה להלין.

729. התובעת מגדילה לעשות ודורשת שהיא, המקור העברייני, תקבל לא רק דיווח על תוכנה של החקירה
בשב"כ, אלא גם עצות משפטיות בתחום הפלילי מהעיתונאי. אין שוס חובה שכזו שבדין, ובוודאי שלא

יכולה לקום חובה שכזו "בצמידות" למעשה פלילי כה חמור ומובהק של שיבוש חקירה.

730. שום עד לא בא להעיד מטעם התובעת על חלופה שכזו, ובסיכומי התובעת לא הוצגה שום החלטה
שיפוטית או פסק דין כלשהו, העוסקים בנסיבות דומות, ומתירים, כביכול, שימוש בחלופה שכזו.

אדרבא. פרקליטיה בהליך הפלילי העלו על נס את העובדה שהיא לא שיבשה את החקירה (!).

731. החלופה שמציעה התובעת בסיכומיה היא רשלנות פושעת, במקרה הטוב, של עורך הדין הנותן אותה,
ובמקרה הפחות טוב, אף עלולה לסבך את עורך הדין שיעז ליתן חוות דעת מופרכת שכזו, בפלילים.

חובת הזהירות של עורד דין כלפי לקוחו

732. התובעת טוענת, כי לעו"ד מוזר יש חובת זהירות, כביכול, כלפיה, והיא מפנה בעכין זה לפסיקה משפטית,
(הנוגעת למקרים שונים בתכלית) אשר הרחיבה את חובת הזהירות של עורך דין כלפי צדדים שלישים

שאינם לקוחותיו.

התובעת טוענת, כי ניתן לסווג אותה כמי שנמצאת "במחנה של העיתון או של בלאו" (עוד ביטוי עמום),
ואף טוענת, כי אתר וואלה! בו עבדה בעת מסירת המסמכים היה שייך לקבוצת "הארץ".

733. הטענה כמובן מופרכת מיסודה, וטוב היה אילולא נטענה משנטענה. נזכיר, כי עו"ד מוזר לא נתבע ואין כל
יריבות בין עו"ד מוזר ובין התובעת ואף לא נטענה כל טענה כלפיו בכתב התביעה.

734. ראשית, חובתו של עורך הדין לשמור על החוק, ובוודאי על הוראות החוק הפלילי, הקובעות איסורים
פליליים מובהקים, קודמת וגוברת על כל חובת נאמנות ללקוח. עקרון יסוד זה נשכח מן התובעת.

735. שנית. התובעת לא היתה לקוחה של עו"ד מיבי מוזר, בשום צורה שהיא. היא לא ייפתה את כוחו לייצג
אותה, והוא כלל לא ידע מיהי, כאשר נתן את העצה המשפטית לבלאו, שלא לשבש את החקירה.

736. שלישית. הפסיקה המשפטית אליה מפנה התובעת אינה רלוונטית, באשר היא עוסקת במקרה שבו עורך
דין עורך עסקה חוזית בין שני צדדים (מה שכמובן לא מתקיים בענייננו) ואחד הצדדים, הבלתי מיוצג,
הסתמך על מצגים שונים של אותו פרקליט, שייצג את אחד הצדדים בעסקה (מה שלא מתקיים בענייננו).

; ראה

"ראשית לכל יצוין, כי על פי הפסיקה, הטלת חבות נזיקלן על עורך דין כלפי צד להסכם אשר לא היה
הלקוח של עורן הדין, תוטל במקרים שבהם עורך הדין שלט בייצוג המשפטי-העסקי של ההסכם ביו
? כאשר הצד שאינו מיוצג אין לו כל ניסיון או הבנה בעסקאות מהסוג הנדון, ומדובר בהסכם הצדדים
מורכב משפטית. במקרה שכזה, יש לעורך הדין יתרון, ידע ושליטה משמעותיים על פני הצד שאינו
מיוצג, שנמצא בעמדה נחותה. ניתן להניח במקרה שכזה, כי הצד שאינו מיוצג שם את מבטחו בכישוריו
המשפטיים של עוה"ד של הצד האחר, תוך שהוא סומך על אמינותו, מיומנותו ויושרו. אלמנטים אלה
מתקיימת במקרה המוגח בפניי, כאשר הוכח כי הנתבע 2 הוא זה שערך את ההסכם, ניסח אותו, ללא
כל תיקון או התערבות מצד הקונים, ובכך הוא שלט, למעשה, בייצוג המשפטי של והעסקי של

ההסכם".

.א.פ לארום-ישראל בע"מ (פורסם בכבו,31.01.16): תא (עפ') 24396-09-09 משה בוסתן ני חברת י
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כן� י

"אכן, אבן-הבוחו לקיומה של חובת זהירות קונקרטית של עורך דין כלפי צד להסכם או לעסקו? בה
הוא מטפל - הוא יסוד ההסתמכות. יסוד ההסתמכות עשוי להטיל על עורך הדיו חובת זהירות גם

כלפי צד לעסקה, שבה הוא שימש כעורך הדיו של הצד שכנגד"

וכן�

"אחד התנאים ליצירתה של החובה בגין מצג השווא הרשלני הוא כאמור קיומה של הסתמכות סבירה.
זהו גם יסוד מרכזי להטלת חובת הזהירות על עורך-דיו. קיומה של חובת זהירות מצד עורך-דץ כלפי
הצד שכנגד הוכר מקום שבו נטל על עצמו עורך-הדיו חיוב כלפי אותו הצד. כך נקבע כי קמה לו חובה
בעת נטילת אחריות בקשר לרישום זכותו של הצד שכנגד אף כשזה לא היה לקוחו ..." (כבי השופט אי
409ו-410א (2004)). ריבלץ, ע"א 2625/02 סילביו נחום, עו"ד ני רחל דורנבאום ואח/ פייד נח (3) 385,

וכן:

"ההסתמכות הסבירה" היא שיוצרת למעשה את ה"קרבה" הנדרשת ביו עוה"ד לביו הצד שכנגד,
לצורך הקמת חובת הזהירות המושגית של עורך-הדיו ילפי אירני צד לא מיוצג".

תא (י-ם) 10850/06 יצחק מרשיאנו ני דני עזריאל, עו"ד (פורסם בכבו, 26.11.08)

; התובעת לא הסתמכה על שום מצגים של עו"ד בענייננו, עו"ד מוזר לא הציג שום מצגים בפני התובעת
מוזר, ואין מחלוקת, שהיא בכלל לא ידעה איזה מצגים הוצגו, אם בכלל, על ידי עו"ד מוזר בפני בלאו,

כאשר הוא נתן לו את העצה המשפטית, שלא לשבש את החקירה.

737. טענת התובעת, כי היא עבדה באתר וואלה! בעת מסירת המסמכים לבלאו הועלתה במשפט, כתיאור
, אך לא כטענה ההופכת את התובעת למי שעו"ד מוזר חב כלפיה, כביכול, בחובת זהירות. די בכך עובדתי

כדי לדחות את הטענה, על הסף, עקב ניסיון לשינוי ו/או הרחבת חזית, שהנתבעים מתנגדים לו כמובן.

יתירה מזאת. גם בעניו זה התובעת מתכחשת לטענותיה בעבר, שהרי היא ביצעה את העבירה הפלילית
של נטילת המסמכים מן הצבא, ללא קשר לעבודתה באתר וואלה!, וגם את מסירת המסמכים לבלאו היא

ביצעה ללא קשר לעבודתה באתר וואלה!, כפי שהדגישה עובדה זו בהליך הפלילי שלה:

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

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

ת. לא חשבתי על זה באותו זמן. הנסיון שלי כמקור היה די דל באותה תקופה, לא ראיתי את הסיכון
שנגרם לי בעת הפרסום. אמרתי לאורי כשהעברתי לו את הזכרון הנייד שלא יספר שקיבל את זה ממני.
ידעתי שמה שעשיתי הוא לא בסדר ולא רציתי להענש על כך, גם ביקשתי ממנו לא לספר לאנשים
בהארץ שקיבל את המסמכים ממני כי הכרתי אותם במסגרת עבודתי בוואלה, היה לי חשוב להפריד ביו
הכתבת שהייתי לביו המקור שהייתי." (פרוטוקול דיון מיום 4.6.11 בתפ''ח 17959-01-10, מוצג 2.2

לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 160 ש' 18-25, עמ' 161 שי 1-2).

הנה כי כן, את הטענה שהיה חשוב לתובעת "להפריד'' בין הכתבת שהיא היתה, באתר וואלה!, לבין
המקור שהיא היתה, החליפה טענה הפוכה, אשר מנסה "לחבר" בין מקום עבודתה בוואלח! לעו"ד מוזר.

יש לדחות את טענותיה, על הסף, עקב השתק שיפוטי ו/או מעין השתק שיפוטי.

738. הטענה כי התובעת נמצאת "במחנה של העיתון או של בלאו" אינה מובנת. התובעת הינה מקור שמסר
חומר לפרסום עיתונאי, ובענין ספציפי (עיתונאי) זה היתה מטרה משותפת, לה ולעיתונאי, לפרסם את
הדברים בעיתון. בכל הקשור לעבירות הפליליות שהתובעת מלינה שנמנעה ממנה האפשרות לבצע אותן

דרכה נפרדת מדרכו של בלאו. התובעת לא "במחנה של העיתון או בלאו", בכל הנוגע לכך.
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ההסכם עם השב"כ

739. בסעיף 238 לסיכומיה, התובעת ממשיכה בטענותיה המופרכות כלפי עו"ד מוזר, והפעם היא טוענת,
ש"התעקשותו" לשמר את העצה המקצועית כלפי בלאו, גם במועד חתימת ההסכם עם השב"כ, למרות

שנודע לו שהשב"כ מחפש את המקור, הינה בגדר "התרשלות מקצועית כלפי התובעת" (כך!).

הטענה מופרכת לחלוטין. עו"ד מוזר ידע שיש חקירה בשב"כ, עוד סמוך למועד חקירתו של בלאו בשב"כ ,?
עו"ד מוזר הוסיף וידע, בנוסף לכך, שצפויה חקירה לאיתור המקור, הן מהמגעים שהוא עצמו ניהל עם
השב"כ במטרה להגיע להסכם, שבהן עמדה המדינה, בכל תוקף על זכותה לאתר את המדליף, והן לאור
סעיף 2 להסכם עם השב"כ, המדבר על אפשרות של איתורו של חשוד בהדלפה וניהול הליך משפטי כלפיו,

כך שברור לחלוטין, שעצתו המשפטית שלא לשבש היתה נכונה, וכלל לא היה מקום לשנות אותה.

העברת 49 המסמכים על ידי בלאו בעקבות ההסכם

740. בסעיף 237 לסיכומיה טוענת התובעת, כי בלאו נתן מסמכים "שצובעים אותה", כביכול, וממשיכה
וטוענת, כי עו"ד מוזר "העלים עץ מטיב המסמכים שבלאו העביר לשב"כ".

מדובר בעוד טענת כזב של התובעת. בלאו הופקד על מיון המסמכים, מתוקף השמירה על סודיות המקור.
המסמכים שהועברו על ידי בלאו לא "צבעו" את התובעת ולא חשפו אותה כלל. המדינה נזקקה לחקירה
מודיעינית, שלא חשפה את התובעת כמקור. השב"כ כלל לא ידע שהתובעת היא המקור, עד שהתובעת

בהתנהגותה גם החשידה את עצמה וגם הפלילה את עצמה, במו פיה, בתוך פרק זמן קצר.

עו"ד מיבי מוזר לא "העלים עין" מטיב המסמכים שבלאו העביר לשב"כ. על בלאו חיה להעביר את
המסמכים בהתאם לקריטריונים שעל פי ההסכם עם השב"כ, שכן אחזקתם על ידו היוותה עבירה על פי
החוק, כפי שאף הורשע בכך לאחר מכך. התובעת בוודאי שלא יכולה להתלונן על שבלאו לא העביר יותר

מסמכים מאשר 49 המסמכים, שהרי בלאו, במעשה שעשה, סיכן את עצמו והיטיב עם התובעת.

היותו של בלאו דרוש לחקירה

741. התובעת מעלה טענות כלפי עו"ד מוזר, מדוע סבר שיהא נכון שבלאו יימנע מלחזור ארצה, על מנת להגן
על המקורות, וטוענת, שעו"ד מוזר מנסה לברוא "עולם הפוך" שבו ניתן, כביכול, לשבש חקירה, וזאת

בניגוד לטענה בתיק דנן, שאסור היה לבלאו לשבש את החקירה.

742. טענות התובעת אינן רלוונטיות ואף שגויות משפטית.

743. ראשית. הטענות אינן רלוונטיות לתיק, שהרי הן מתייחסות להתנהגות בלאו (ועו"ד מיבל מוזר£, לאחר
שהתובעת כבר הודתה כי היא המקור, שיתפה פעולה עם חוקריה, והפלילה את עצמה, בראיות רבות.

744. שנית, עו"ד מוזר נפגש עם בלאו בחו"ל, מתוקף היותו הפרקליט המייצג אותו, וניהל מטעמו את המגעים
להסדרת שובו של בלאו ארצה והשבת המסמכים. עו"ד מוזר פעל נכון, עת הציג בפני בלאו את מכלול
האפשרויות העומדות בפניו, כולל האפשרות הסבירה של סיכון מקורותיו, במקרה שבלאו יחזור ארצה
ללא הסדר בעניו זה עם המדינה. ראה עדותו של עו"ד מוזר: "איו שוט סיבה, זו בוודאי החלטה שלו,
הוא מחליט/ אבל אני בהחלט צריך לומר לו שאם הוא בא אז שיידע שהוא צפוי לא/ ב/ ג/ ויחליט אם

הוא רוצה בזה או לא רוצה בזה" (עמ' 391, ש' 29-31 לפרוטוקול חקירת עו"ד מיבי מוזר מיום 5.9.16).

745. שלישית. אורי בלאו אומנם היה דרוש לחקירה, אך לא הועמד לדין פלילי על שום עבירה הנוגעת לכך,
ובוודאי שלא הורשע בשום עבירה הנוגעת לאי התייצבות לחקירה ו/או שיבוש חקירה, כביכול, בכל הנוגע

להימצאותו בחו"ל, ועומדת לו חזקת החפות בעניו זה.

כפי שציין עו"ד מיבי מוזר בעדותו (שלא נסתרה), המגעים להסדרת שובו של אורי בלאו, נעשו בהסכמה
עם הפרקליטות, כאשר חיה ברור למדינה, שאורי בלאו ישוב ארצה. אין פלא, שאורי בלאו לא הועמד
לדין על עבירת שיבוש חקירה, ושגם לא ננקטו אמצעים על ידי המדינה להביאו ארצה, בעל כורחו (ראה

גם עמ' 391 ש' 22-27 לפרוטוקול חקירת עו"ד מיבי מוזר מיום 5.9.16).
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עובדה זו של קיום המגעים להסדרת שובו של אורי בלאו, בהסכמה, עם הפרקליטות, אף "נשתכחה", אם
בכלל היתה ידועה, ממתי גולן, שעוד בטרם מתן "חוות דעתו" (המוזמנת) בתיק זה, טרח ויצא בטורי דעה

שגויים לחלוטין בגלובס, על כי בלאו היכו בגדר מי שיש מקום להעמידו לדין פלילי, כביכול.

גס המדינה הביכה היטב את הצורך של בלאו להגן על כל מקורותיו (שהרי, מעבר לענת קם, שבחרה
להודות בעצמה, היו לבלאו עוד מקורות, שהיו עלולים להיחשף עם מסירת המסמכים שברשותו) ולכן לא

עמדה על חזרתו המיידית ארצה. זהו בדיוק "מרווח הנשימה" של הדמוקרטיה בישראל.

התובעת, שטוענת כי על בלאו לעשות הכל (!) - כולל עבירות פליליות, לשיטתה - באה בטענות על שבלאו
ניסה להגן על מקורותיו ל! והו עולמה ההפוך של התובעת.

746. רביעית, ומעל לכל, אפילו אם נניח שבלאו שגה, כביכול, בהתנהלותו, בעת היותו בחו"ל, ואפילו אם נניח,
שהוא ביצע עבירה פלילית, כביכול, בעת שהותו בחו"ל, אין בכך כדי להקים לתובעת עילת רשלנות

(מוכחשת) הנובעת מאי ביצועה של עבירה פלילית על ידו.

: ביצעת עבירה פלילית במקרה אחר, למה לא ביצעת אותה במקרה שליל! אי אפשר לטעון כלפי אדמ
טענה שכזו אינה מוכרת בדין הישראלי, והעובדה שהתובעת טוענת אותה, ואף בלהט, חסרת משמעות.

דברי עו"ד מוזר בחקירתו הנגדית. בנוגע לזהירות של עיתונאי במפגש עם רשויות

747. בסעיפים 240-241 לסיכומיה, התובעת מציגה מצג מטעה, שלעו"ד מוזר לא היתה, כביכול, תשובה
לשאלת ב"כ התובעת, ולכן אמר, כביכול, "מה אתה רוצה שאני אגיד לדל"

748. אין שחר לדברים. קריאת הפרוטוקול המלא, מגלה את האמת: עו"ד מוזר נשאל בחקירתו שאלה קטועה
: "מה אתה רוצה שאני אגיד לך?", ולא ברורה דיה של ב"כ התובעת, ולכן הוא השיב את התשובה

שמשמעותה: "מה בכלל השאלה שאתה שואל אותי?", וב"כ התובעת הבהיר את השאלה ששאל קודם.

"ש. אתה יודע שזה המקום לנקום בו, איך אתה אומר ז על מנת לבוא עמו חשבון, אז עכשיו הגיעה עת
נקמה, זה עכשיו צריך להיות סופר זהיר, זו השאלה שלי אליך.

? ת. מה אתה רוצה שאני אגיד לד
ש. האם זה נכוו, מה שאני אומר, שצריך להיות סופר�זהיר באותו מקרה ן איד אתה דואג למקור

כשאתה יודע שמחפשים אותו במיוחד? זו השאלה".
ת, אני לא דיברתי על המקור, דיברתי על בלאו.

ש. אני יודע שלא דיברת על המקור.
ת, אני מדבר על בלאו.

ש. אז אני מדבר על המקור כי אתה לא דיברת על המקור,
ת. אני מדבר על בלאו ואני חושב שצריך להיות זהיר בכל, בוא נאמר, מפגש עם הרשויות",

(עמי 401 ש' 10-19 לפרוטוקול חקירת עו"ד מוזר מיום 5.9.16).

749. דבריו של עו"ד מוזר, לפיהם על עיתונאי להיות זהיר במפגש עם הרשויות משקפים, שוב, עצה כבונה,
נכונה, הגונה ומקצועית. לשווא מנסה התובעת להטיל בו דופי בסיכומיה.

750. התובעת הרחיקה לכת בסיכומיה, בטענותיה כלפי הנתבעים ואף כלפי עו"ד מוזר, שביצע תפקידו נאמנה,
ומן הראוי שבית המשפט הנכבד יאמר את דברו בענין זה, הן בקביעות בפסק הדין והן בפסיקת הוצאות.

לד. סוגיית שיבוש חקירה - העדים מטעם התובעת

לד-1. עדותו של מתי גולו

751. בתמיכה לטענותיה המופרכות, כי היה על הנתבעים לסייע לה לבצע עבירות פליליות, הביאה התובעת
לעדות את מתי גולן, שחתם על "חוות דעת" שתוכנה עומד בניגוד לדין הפלילי במדינת ישראל.

752. הטענה של מתי גולן חיתה פשוטה: אני, מתי גולן, שיקרתי ביודעין לרשויות, שיבשתי את החקירה,
השמדתי ראיות וזהו הסטנדרט המקצועי, ובלשונו, ה"אלף בית" של עבודה עיתונאית (כך!!).
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753. מתי גולן לא הביא כמובן שום החלטה של מועצת העיתונות, או שום הוראת אתיקה, המחייבת זאת,
לתמיכה בטענותיו, ולא בכדי, שהרי טענותיו נוגדות בעליל את ה"אלף בית" של העבודה העיתונאית,

שאמורה להתבצע בהתאם לחרק, ובוודאי תוך שמירה על הוראות החוק הפלילי.

754. ה"מנטרה" לפיה צריך לשמור על המקור חזרה אצלו שוב ושוב, בהתעלם מן העובדה, שערך חשוב זה, של
שמירה על המקור מצד העיתונאי אינו יכול להקים חובת זהילות על העיתונאי לעבור עבירות פליליות,

ובוודאי שאינו לכול לגבו** על האיסור בחוק העונשין על העיתונאי, שלא לבצע עבירות פליליות.

755. וכך מצאנו בסיכומי התובעת "פנינים" המדברים בעד עצמם ביחס לעבירות הפליליות שביצע מתי גולן.

755.1. בסעיף 89.4 לסיכומיה, טוענת התובעת, כי "כאשר השב"כ עלה על עקבותיו" של מתי גולן
והוא נדרש להביא את המסמכים הוא שרף את המסמכים, בניגוד לדרישה שהופנתה אליו (!)
- שיבוש חקירה מובהק, כאשר כבר ידוע לו שיש חקירה והוא אף מתבקש למסור מסמכים

(ראה עדותו של מתי גולן בעמי 287 ש' 16-17 לפרוטוקול).

יוער, כי לא היה קשה "לעלות על עקבותיו" (ביטוי המרמז שכאילו היה קושי בדבר) שהרי
קריאה של ספרו גילתה מיד כי הוא כלל ציטוטים רבים והביא מסמכים סודיים כלשונם -

בדיוק הפוך לתוכן חוות דעתו כיצד היה מקום לכתוב את הכתבה "מכירת חיסול"(!).

755.2. בסעיף 89.6 לסיכומיה, מצטטת התובעת מדבריו של גולן, כי לא עניין אותו הולאות הדץ,
האוסרות על השמדת לאיות. ראה גם עדותו, בעמ' 320 ש' 5-6, כי הוזהר שלא להשמיד ראיות.

755.3. בסעיף 89.7 לסיכומיה, מצטטת התובעת מדבריו של גולן, כי הוא עבל על החוק.

755.4. בסעיף 89.9 לסיכומיה, טוענת התובעת, כי גולן אישר, בעמ' 310 לחקירתו כי בנוגע לפרסום
ספרו לפני 40 שנה, "הוא שיקל ביודעיו ללשויות; בהחלט וברצון1 כי המקור זה מה שהיה

חשוב".

756. בית המשפט הנכבד מתבקש לומר את דברו, בקול ברור, הן ביחס לתוכן "חוות דעתו" של מתי גולן, והן
ביחס לתובעת שהעזה והביאה עדות מופרכת שכזו.

757. בסעיף 90 לסיכומיה, מעזה וטוענת התובעת, כי אם נסכם את עדותו של גולן, הוא הציב את הסטנדלטים
להתנהגות המצופה מבלאו בנסיבות המיוחדות דנן (כך!!) -אוי לסטנדרטים שכאלו. אין שום סטנדרטים

שכאלו, לא בעולם העיתונות, לא בארץ ולא בעולם.

758. יצוין, כי מתי גולן לא טען כלל בחוות דעתו, שיש פרקטיקה עיתונאית מקובלת, כביכול, להשמיד ראיות,
לשקר לרשויות ולהשמיד מסמכים (המונח פרקטיקה עיתונאית מקובלת לא נזכר כלל בחוות דעתו).
טענותיו הסתמכו על התנהגותו שלו עצמו בעבר, שכמובן אינה מהווה ראיה לכלום, באשר היא עומדת

בניגוד לדין, ואינה שוללת את האפשרות שעיתונאי שיעשה את המעשים שהוא ביצע יועמד לדין.

759. מעבר לעובדה שאין שום סטנדרטים שכאלו כפי שטען להם גולן - לא אתית ולא חוקית ולא מקצועית -
הרי שהתנהגות שכזו מצד גולן אף תפגע עמוקות בעולם העיתונות, שהרי היא תוביל את עולם העיתונות
"למחתרת", ו/או תגרום לכך שרשויות אכיפת החוק ינקטו בצעדים הרבה יותר אגרסיביים שיפגעו

בחסיון המקורות, כדוגמת השתלטות על מערכות העיתונות וצווי חיפוש ומעצר של עיתונאים.

עו"ד מוזר העיד, כי התנהגותו של מתי גולן בעבר, שהתגרה יותר מדי ברשויות אכיפת החוק, הרעה את
; ".... זה מצבם של המקורות העיתונאיים, וגרמה בעבר לכך שכוחות הבטחון נכנסו למערכת העיתון (!)
היה חשוב לי, חשבתי מה לעשות עם זה/ השבתי איך לדחוף את המדינה שתסכים יותל ויותר לנושא
של שמירת המקור. מאידך הבנתי את הטיעון של המדינה. הטיעון של המדינה היה לגמלי ברור לי ואני
גם, כיוון שאני עסקתי בנושא הזה אז ידעתי גם מה המדינה יכולה לעשות אם אנחגו לא נשתף פעולה
במידה מסוימת, מוגבלת, מה תעשה המדינה. המדינה יכולה לעשות הרבה דברים ולא רציתי לגרות את
, היתה דוגמא עם מתי גולו, זה שהזכרנו אותו קודם, שהוא התגרה יותר מדי זה. גם הבהירו לי
והתוצאה היתה שכוחות הביטחון נכנסו למערכת העיתון, שזה דבר כמעט חסר תקדים. הוא היה עורד

ובכל זאת נכנסו כוחות הביטחוו למערכת וזה היה תקדים פוגעני מאוד בחופש הביטוי."
(עמ' 383 ש' 7-15 לפרוטוקול חקירת עו"ד מיבי מוזר מיום 5.9.16).
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לד-2. עדותו של יוסי בר מוחא

760. התובעת הביאה לעדות את העיתונאי יוסי בר מוחא, וזאת, בלן היתר, על מנת לתמוך בטענתה, כי היה
מקום, כביכול, להזהיר אותה מפני פתיחת חקירה.

761. יוסי בר מוחא לא נתן חוות דעת מומחה, לא יכול היה להעיד כלל על הפרקטיקה העיתונאית הנוהגת,
וממילא גם לא העיד על כך, כך שלא ניתן להסתמך על סברותיו הבלתי קבילות, כפי שעושה התובעת
בסיכומיה. ב"כ הנתבעים התנגד לכך, כבר במועד חקירתו של יוסי בר מוחא, אך למרות זאת, התובעת

ממשיכה בדרכה הפסולה, המנוגדת לדיני הראיות, להתייחס לסברות של יוסי בר מוחא.

762. עדותו בתיק דנן, כי הזהיר מקורות, התייחסה לתחקירים ישנים שהוא ביצע, שלא קשורים כלל לסוגיות
בטחון המדינה, בוודאי לא לעבירות חמורות שיבוש חקירה, כך שלא היתה לה רלוונטיות לענייננו.

763. גם הנימוק שניתן על ידו בעדותו, מדוע הוא הזהיר מקורות, לא נגע כלל למקורות שהם עבריינים
פליליים, ובוודאי שלא נגע לסוגיה של העבירה הפלילית החמורה של שיבוש חקירה מתנהלת או צפויה.

764. יוסי בר מוחא לא העיד, שיש לשבש חקירה, להשמיד ראיות או להימלט מן הארץ, וגם לשיטתו, לא היה
מקום שעיתונאי יעבור עבירות פליליות, או יספק למקור עצות, כביכול, כיצד לשבש את החקירה.

765. בכל מקרה, הוראות הדין הפלילי, בהתחשב בנסיבות הספציפיות דנן (שיוסי בר מוחא לא הכיר אותן), הן
הקובעות, והן גוברות, כמובן, על כל התנהגות של יוסי בר מוחא בפרשיות אחרות בעבר הרחוק.

766. עדותו לא תרמה לתובעת, והיתה עוד ניסיון של התובעת לייצר "מסך עשן" ולהפליג למחוזות רחוקים,
כדי שלא להתמודד עם העובדות הרלוונטיות, הנוגעות לתיק זה, שעניינן, "חרטתה" של התובעת על כך
שהיא הודתה ושיתפה פעולה, במקום לשבש חקירה, להשמיד ראיות ולברוח מן הארץ - הכל הפוך

לחלוטין מן הגירסה שהציגה בהליך הפלילי, שם הביעה חרטה על מעשיה וזכתה לקיצור עונשה.

לה. אמירות ב"3 הצדדים בפרוטוקולים מו ההליך הפלילי של התובעת קבילות כראיה

767. התובעת טוענת בסעיפים 275-276 לסיכומיה, כי פרוטוקולים מההליך הפלילי אינם קבילים בהליך דנן.
לטענת התובעת, גם אס הנתבעים יכולים להסתמך על דברים, אשר התובעת אמרה בעצמה בהליך

הפלילי, הרי שהם אינם רשאים, כביכול, להסתמך על דברים שאמרו "פרקליטים משני הצדדים".

768. המטרה של התובעת בטיעון זה הינה ברורה: להתכחש, בדיעבד, לדברים שאמרו פרקליטיה שלה עצמה,
המשמשים כשלוחיה, הסותרים, באופן ברור, את הגירסה ואת הטענות, שהתובעת העלתה, באמצעות

פרקליטים אחרים, בתיק זה. התובעת אינה רשאית לעשות זאת, ולו מטעמי השתק שיפוטי.

; שמעה את פרקליטיה טוענים בשמה ודוק� התובעת נכחה בעצמה בישיבות שהתקיימו בהליך הפלילי
; מבעוד מועד, עם התובעת, ולא "נשלפו'/ כלאחר יד, במועד הדיון) (ומן הסתם מדובר בטענות שהוכנו
קיוותה, כי טענותיה יתקבלו על ידי בית המשפט בהליך הפלילי, אך כיום, כיון שהטענות הללו עומדות
לה לרועץ, טוענת לפתע שהן אינן קבילות, כביכול, מאחר והן נאמרו על ידי פרקליטיה, ולא על ידה (!£.

ההתנערות של התובעת מדברי פרקליטיה הינה נדבך נוסף בחוסר תום ליבה המשווע.

התובעת אף מנסה להתכחש, בדיעבד, לדברים שאמרה הפרקליטה מטעם המדינה, עו"ד הדס פורר-
, מהן עולה, בין היתר, לא ניתן היה לזהות את התובעת כתוצאה מהפרסומים, ולפיכך פנה השב"כ גפני
אל בלאו, כי ימסור לו את כל המסמכים הצבאיים. המניע של התובעת ברור: לנהל משפט במנותק מן

העובדות, העומדות לה לרועץ, כדי שתוכל להעלות טענות כזב כנגד הנתבעים.

769. יש לדחות את טענת התובעת, ולקבוע, כי ניתן להסתמך בתיק זה, גם על הדברים שנאמרו על ידי
הפרקליטים משני הצדדים בהליך הפלילי.

הטעם לכך פשוט: הפרוטוקולים עליהם מלינה התובעת הוגשו כבר כראיה, במסגרת תצהירו של בלאו,
אליו הם צורפו כנספחים, כחלק בלתי נפרד מתצהירו, תוך שהוא אף מצטט בתצהירו קטעים מתוכם.
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התובעת לא התנגדה להגשת הפרוטוקולים האמורים, במועד הגשת תצהירו של גלאי בראיה בבית
המשפט - שהינו מועד תחילת חקירתו הנגדית על תצהירו (יום 13.2.17) (ואף לא במועד השני של חקירתו
הנגדית בבית המשפט), ובוודאי שלא ניתנה שום החלטה שיפוטית האוסרת על הגשתם כראיה במשפט,

ולפיכך, היא אינה רשאית להתנגד לפרוטוקולים אלו כעת.

...כידוע, במשפט האזרחי ראיה שלא באה עליה התנגדות במועד הגשתה, היא בשרה לבל דבר ראה: "
וענייו ",

.(2009 י' קדמי על הראיות חלק רביעי עמי 1818 (תשי'ע-
וכן ?. ".".משהוגשו... ללא התנגדות... קבילים הם בראיה לאמיתות תוכנם (השוו ל-ע"פ 566/89...)

מלאבת הערברנ משקל הראיה היא מלאבתו של בית-המשפט,.."(ע"פ 4325/93, אסמר)".

"י' קדמי על הראיות חלק רביעי עמ' 1821 (תש"ע - 2009).

כל הפרוטוקולים עליהם מלינה התובעת הינם קבילים וכשרים, איפוא, לכל דבר ועניו, ודי בכך על מכת
לדחות את טענת התובעת על הסף.

770. באשר למשקלמ של הפרוטוקולים, הרי שיש ליתן לאמירות מטעם פרקליטי ב"כ הצדדים משקל רב,
וזאת לנוכח העובדות הבאות:

770.1. כל הפרוטוקולים עליהם מלינה התובעת מהווים "תעודה ציבורית'/ ובהיותם תעודה ציבורית
הם מהווים, לבל הפחות, ראיה לכאורה לאמיתות תוכגט.

ראה:

"מלשץ החוק והפסיקה עולה, בי "תעודה ציבורית'/ מהווה, לבל הפחות, ראיה לכאורה
לאמיתות תוכנה (יעקב קדמי, "על הראיות'/ חלק שגי, עמ' 648-649)."

ה"פ (שלום ת"א) 5908-05-11 שמעול קוליאן נ' בגק דיסקונט לישראל בע"מ (פורסם בנבו,
.(17.06.2014

770.2. התובעת הודתה בחקירתה הנגדית, כי הדברים נאמרו באותן ישיבות בהליך הפלילי, כך
שבפנינו, ממילא, עדות ישירה, לכך שהפרוטוקולים משקפים את הנאמר בהם.

ראה, למשל:

"ש: את יודעת שאלמלא, את יודעת שהתובעת אמרה בבית המשפט שבמשך שנה הט לא
הצליחו, למרות חקירה מאומצת, לאתר,

ת: אני יודעת שזה מה שהתובעת אמרה,"
(עמ' 94 ש' 29-31 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

� וכן

עו"דז.ליאונד: אני אומר שבדיון הזה, כשהיא אמרה את זה, היא נכחה בדיון מה שהיא
אמרה, זה דבריט שהתובעת אמרה.

ת.- נבחתי בדיוו ושמעתי את הדס פורר אומרת את הדברים האלה."
(עמ' 96 ש' 13-15 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

וכן�

"ת: אני לא מתיימרת לדבר בשמו, אבל שוב, אם היו מגיעים אלי בנובמבר 2008, אתה
יודע מגיעים אלי זה אמירה מאוד מאוד בללית, אני לא יודעת מה זה היה אם היו
, אם השב"כ היה פורץ אלי הביתה , אם השב"כ היה מתקשר אלי מגיעים אלי
באמצע הלילה, אני לא יודעת מה זה מגיעים אלי בשלב הזה וכנראה שהייתי מתוודע

כי בנראה שגם אז הייתי מפחדת מהם.
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ש: יפה, כי את אומרת: "לכאורה, אני מתייחס להמשך, מבחינתה המניע נגמר,
מבחינתה הפרסום נעשה ומטרתה הושגה והדברים הסתיימו ולא היתה לי כל כוונה

להסתיר את הדברים'/ זה מה שאת אומרת, זה נכון או לא נכוו?
ת: לא, זה מה שהוא אומר.

ש: אבל זה נכוו אי לא גכיה אני יודע שזה הוא אומר, הוא אומר את זה מפין כשאת
באולם.

ת: אט היו מגיעיט אלי בנובמבר 2008 כנראה, אני מודה, כי כנראה הייתי מפחדת מהם
כבר אז."

(עמי 108 שי 4-13 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

770.3. התובעת כלל לא טענה כנגד נכונות הדברים שנאמרו בפרוטוקולים מטעם באי כח שני
הצדדים, אשר היא מנסה להתנגד בסיכומיה לקבילותם:

התובעת לא טענה. שהדברים שאמר פרקליטה, לפיהם, היא היתה מודה, עוד בנובמבר 2008,
אס החוקרים הלו מגיעים אליה) אינם נכונים, כביכול, לא בהליך הפלילי ולא בתיק דנן.

התובעת לא טענה. שהדברים שאמרה עו"ד הדס פורר-גפני, לפיהם מדובר במסמכים שהיתה
נגישות ל-300 איש אליהם, וכי לא הצליחו לאתר את התובעת מן הפרסומים, ולכן פנו לאורי

בלאו בדרישה לקבל ממנו מסמכים, אינם נכונים, כביכול, לא בהליך הפלילי ולא בהליך דנן�.

ועוד.

770.4. התובעת זכתה, על יסוד טענותיה בהליך הפלילי, להקלה בעונשה (!).

770.5. הדברים שנאמרו בפרוטוקולל הדיון בהליך הפלילי על ידי ב"כ התובעת מתיישבים ונתמכים
בראיות נוספות, שהובאו בתיק זה, המוכיחות, כי אלו אכן הטענות שטענה התובעת.

גם הדברים שנאמרו בפרוטוקולי הדיון על ידי ב"כ המדינה מתיישבים עם ראיות ונתמכים
בראיות נוספות, שהובאו בתיק זה, המוכיחות, כל אלו אכן הטענות שטענה המדינה.

770.6. בנסיבות אלו, יש לייחס לדברים שנאמרו בפרוטוקולים מטעם ב"כ שני הצדדלם משקל רב
לחובתה של התובעת.

לו. חוות הדעת מטעם שני הצדדים

לו.'נ. חוות הדעת של מתי גולו

771. התובעת הגלשה בתלק זה חוות דעת של מומחה, מתי גולן, הלוקה בפגמים בסיסיים ומהותיים, היורדים
לשורשה, ומעקרים ממכה כל משמעות או משקל.

772. מתל גולן איננו בעל מומחיות רלוונטית ואין לו ניסיון עשיר ועדכני בתחום התחקירים העיתונאיים.

מדובר בפובליצלסט, גורם מוטה, בעל דעה שלילית מוכרת כנגד עיתון הארץ, אותה הביע, שוב ושוב,
בטורי הדעה שלו בעיתון גלובס לאורך השנים (אשר צורפו כמוצג 2.17 לתיק המוצגים של הנתבעים),

כולל מתן תשובה לקוראיו, באחד מטורי הדעה, מדוע הוא תוקף שוב ושוב את עיתון הארץ.

בהמשך לגישתו זו, מתי גולן אף הביע דעה מוקדמת, כנגד התנהלות עיתון הארץ וגורמים בו, בפרשה דנן,
אותה פרסם בטור הדעה שלו בעיתון גלובס, והכל, עוד בטרם כתן את חוות דעתו בתיק זה, ועוד בטרם

בדק את העובדות המלאות והאמיתיות בפרשה - בדיקה שאותה לא עשה, אפללו לצורך חוות דעתו דנן.

773. מתי גולן לא נתן בתלק זה שום חוות דעת ביחס להתנהגות המקור (להבדיל מסרגוסטי שעשתה זאת).

774. חוות דעתו ביחס להתנהגות העיתונאי ניתנה במנותק מהתנהגות התובעת ובמנותק מטענותיה בהליכים
הקודמים, בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בפרשת גלאט ברקובלץ, והיתה חסרת ערך מלכתחילה.
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ראה:

"ש, זאת אומרת בל ההתייחסות שלך בחוות הדעת בעצם לא מתייחסת לעגת קם. אתה לא יודע, מה
היה במשפט, מה היה גדייו*

ת. היא לא מתייחסת אל ענת. לא.
ש. היא לא מתייחסת לענת קם בגלל. בעצם היא נפקדת מתוך חוות הדעת, נבוןז

ת. מסתבר."
(עמ' 281 ש' 1-5 לפרוטוקול חקירה נגדית מתי גולן מיום 12.7.16).

כן� י

"ש. זאת אומרת לדעתך ולשיטתך ההתנהלות של ענת קם - מה עשה המקור, איד הוא התנהג, מה
היו השיקולים שלי, מה היה ה-*€חווח ?0 31316 שלו, זה לא מעניין אותך ל

ת. של מיז שלה? מה היא עשתה? לא."
(עמי 296 ש' 2-4 לפרוטוקול חקירה נגדית מתי גולו מיום 12.7.16).

וכן�

"ש. הגשימו לה את החלום, שמו את המסמך.
ת. אדוני, ענת קט לא ענייני. אני אמרתי לך את זה מתחילת העדות שלי.

ש. זאת אומרת היא מנוטרלת מהדיון שלך,
ת. עוד פעם אתה,

ש. תן לי להבין את זה.
ת. גו, היא מנוטרלת. היא מנוטרלת."

(עמי 308 ש' 26-31 לפרוטוקול חקירת מתי גולו מיום 12.7.16).

775. חלק ניכר מן ה"סברות" שהועלו על ידו בחוות דעתו, בסוגיית הפרסום הויזואלי, לא היו סברותיו שלו,
אלא הועתקו, על ידי משרד ב"כ התובעת, מתוך מאמרו של מרמרי.

להלן מובאת טבלה משווה של הקטעים המקוריים מתוך מאמרו של מרמרי ("מקורות זה לא רק מים'י),
לבץ הקטעים המועתקים, אשר הוכנסו, במשרד ב"כ התובעת, לתוך חוות הדעת של מתי גולן. המילים

: המודגשות מסמנות את השינויים בין המסמך המקורי למועתק

תשל מתי �גולו _~~ 7^ל הסברות של מימיי שהועתלץ לחוות הדע
הקטעים המקוריים הקטעים המועתקים

בפרסים של מרמרי: בחוות הדעת של
"מקורות זה לא רק מים" מתי גילן

, החובה הראשונה של עיתונאי היא "החובה הראשונה של עיתונאי היא לא לחשוף את "4. לפי דעתי
המקור ולהגן על שלומו." ___ לא לחשוף את המקור ולהגן על שלומו."

"גורם שמדליף חומר מסווג מתוך מערכת הביטחון "גורם שמדליף חומר מסווג מתוך מערכת
לוקח על עצמו סיכון אישי עצום." הביטחון לוקח על עצמו סיכון אישי עצום."

"העיתונאי, מצדו, חייב לטשטש לחלוטין את זהות "העיתונאי, מצדו, חייב לטשטש לחלוטין את
המקור ולמחות כל רמז שעלול להוביל אליו; לא זהות המקור ולמחות כל רמז שעלול להוביל
? לא רק למנוע זיהוי אפשרי של המקור רק למנוע זיהוי אפשרי של המקור ברבים, אלא גם אליו
לגונן עליו מאפשרות שתיערך נגדו חקירה פנימית ברבים, אלא גם לגונן עליו מאפשרות שתיערך
על-ידי גורמים מקצועיים בעלי סמכויות חקירה נגדו חקירה פנימית על-ידי גורמים מקצועיים

רחבות ומשוכללות." בעלי סמכויות חקירה רחבות ומשוכללות."
"מסמך לוהט הוא חרב פיפיות. עיתונאי מנוסה "מסמך 'לוהט' הוא חרב פיפיות. עיתונאי מנוסה
יודע להיזהר ממנו ולהשתמש בו כקצה חוט יודע להיזהר בשימוש שהוא עושה בו ולהשתמש
לחקירה עצמאית, שתלבין את המידע תוך שימוש בו כקצה חוט לחקירה עצמאית, שתלבין את
במקורות אחרים, גם אס בכך תביא לפרסום המידע ככל שזה עלול להוביל למקור, תוך שימוש
פסקני פחות." במקורות אחרים, גם אם בכך הפרסום יהיה
____ _̂ _̂_ ____ | פחות "סנסציוני"." ̂_
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"יש אינספור דרכים להלבין מידע ולטשטש | "יש אינספור דרכים להלבין מידע ולטשטש
מקורות. אחת הידועות שבהן היא להציג את מקורות."

גרעין המידע בפני כל אחד משותפי הסוד ולקבל
את תגובתם." _^__^^______ ̂_

, כי ניתן היה לספר את "אין לי ספק כי ניתן היה לספר את הסיפור "5. אני סבור מנסיוני
שהתפרסם במוסף "הארץ" ללא כל אזכור של הסיפור שהתפרסם במוסף "הארץ" באופן
המסמכים. אבל גם אם היה הצורך לאזכרם, ניתן שהמערכת הצבאית לא תדע שמישהו עיין
היה לעשות זאת באופן שהמערכת הצבאית לא במסמכים מסווגים, ובוודאי לא שמישהו מחזיק

תדע שמישהו עיין בהם, ובוודאי לא שמישהו בהם."
מחזיק בהם." __^____^_____ __^____^_____ ___
"במובן הזה, פרסום המסמכים המצולמים היה "במובן הזה, פרסום מסמכים מצולמים עלול

טעות משוועת, שמשמעותה הראשוגה והכמעט להוביל לחיסול ממוקד של המקור."
ודאית - חיסול ממוקד של המקור." | ̂_

776. בסעיף 2 לחוות הדעת של מתי גולן נכתב כדלקמן:

"ברצוני להדגיש את התובנות הבאות, שבחלקן כבר הובעו ע"י עורך "הארץ" לשעבר (חנוך מרמרי)
במאמרו "מקירות זה לא רק מים".

הקורא את סעיף 2 לחוות הדעת של מתי גולן מוטעה לסבור, כי מתי גולן קרא את המאמר "מקורות של
מים'/ הפעיל שיקול דעת עצמאי, וגיבש לעצמו תובנות מקוריות, כביכול, אותן העלה על הכתב.

המציאות שונה בתכלית � מתי גולן לא קרא את המאמר של מרמרי, לא הפעיל שום שיקול דעת עצמאי,
והתוכנות (הסברות השגויות) הועתקו, מילה במילה, לתוך חוות דעתו, על ידי משרד ב"כ התובעת.

ממילא מובן, כי גם השינויים המילוליים, בין הסברות המועתקות, כפי שעולה מן הטבלה דלעיל, אינם
פרי מחשבה או שיקול דעת עצמאי של מתי גולן, אלא של משרד ב"כ התובעת, שהחליט מה "כדאי"

לתובעת לטעון בתיק זה, כדי "לשפר" את התובנות של מרמרי, לצרכי האינטרסים של התובעת.

אין מדובר בחוות דעת, אלא בגגיבת דעת.

777. חמור מכך. מתי גולן הסכים "לאמץ" את סברותיו של מאמרו של מרמרי, למרות שהוא ידע, שהוא עצמו
פעל בעבר בניגוד מוחלט לסברות שבמאמרי של מרמרי (!), וכתב את ספרו, בענין השיחות הסודיות של
הנרי קיסינג'ר, באופן שניתן היה לגלות מקריאה שלו, שהוא עיין במסמכים הסודיים והוא מחזיק בהם.

עובדה זו הוסתרה על ידי מתי גולן בחוות דעתו ונחשפה רק בחקירתו הנגדית בבית המשפט.

778. במקרה קל יותר, שנדון בפסיקה, שבו העתיק שמאי נתונים ומספרים שבכתב התביעה לתוך חוות דעת,
מבלי להפעיל שיקול דעת עצמאי, ומבלי לבדוק ולחקור את הטענות שהוצגו בפניו, ומבלי לקבל מסמכים

וראיות שיש בהם כדי לתמוך או לשלול את הטענות, נקבע, כי אין לתת לחוות הדעת משקל כלשהו.

ת''א (שלום נצ') 3343-07 קיבוץ רמת יוחנן ני חיר יונס (פורסם בנבו, 19.03.2009).

כאן הדברים חמורים הרבה יותר. מתי גולן חתם, ללא היסוס, על סברות מועתקות מתוך מאמרו של
מרמרי, שהוא עצמו פעל בניגוד לה (!) והסתיר זאת מבית המשפט. התנהגות מתי גולן, אשר שיתף פעולה
ללא סייג עם משרד ב"כ התובעת, בחתימה על מסמך שכזה, עומדת, בניגוד מוחלט לכל סטנדרט מקצועי

, אשר אמור לחול על מי שמתיימר להיות מומחה, ומגיש חוות דעת לבית המשפט. או אתי

כך אירע, שרק במועד חקירתו הנגדית, התברר למתי גולן, שהפרסום הויזואלי לא היה שום "חיסול
ממוקד", אלא להיפך פרסום עיתונאי זהיר ואחראי ביחס למסמכים שהיו ידועים למאות אנשים (0, שלא

הוביל את החוקרים למאומה. מתי גולן נאלץ להודות, שהוא לא יודע, איך הגיעו החוקרים אל התובעת.

779. אס לא די בכך, התברר שמתי גולן לא ידע עובדות בסיסיות, הקשורות בפרשה, כיון שהוא לא טרח
לבדוק אותן בטרם כתיבת חוות דעתו - עובדות המשמיטות את היסוד מתחת לחוות דעתו.
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; 779.1. מתי גולן לא ידע עובדות בסיסיות ביחס לתובעת, המוכיחות כי לא היה סיכון בפרסום ויזואלי
של המסמכים בכתבה "מכירת חיסולי', וכי גס התובעת חשבה כך, במועד אותו פרסום.

ן כך, הוא לא ידע, כי חלפו שנה וחודשיים מאז שחרורה מן הצבא ועד למסירת המסמכים
| לבלאו (עמ' 293), הוא לא ידע כי המדובר במיילים שנכנסו ללשכה ולא יצאו ממנה (עמ' 295),
; הוא לא ידע שהיא השתמשה בחיילת | הוא לא ידע כיצד אחסנה התובעת את המסמכים
; אחרת על מנת לצרוב את החומרים לדיסק און קי (עמי 296), והוא גס לא ידע כמה אנשים

נחשפו למסמכים אלו בתוך מערכת הביטחון (עמי 288).

| 779.2. מתי גולן לא ידע את העובדות, כי המדינה לא הצליחה לאתר את התובעת, חרף הפרסומים,
| כך שבתר שהנתבעים לא התרשלו בביצוע הפרסומים.

1 מתי גולן לא ידע, שהוקם צח"מ לאיתור המקור וכמה זמן לקח עד שהצליחו לאתר את
| המדליף, תם לא ידע, שהשב"כ לא איתר התובעת כמקור לאחר הפרסומים (עמי 283).

| טרם כתיבת חוות הדעת לא בירר מתי גולן כיצד הצליח השב"כ להגיע אל קם (עמי 291). מתי
גולן לא ידע כי לא הצליחו להגיע לתובעת על יסוד המסמכים (עמ' 291).

| 779.3. מתי גולן לא קרא מסמכים בסיסיים, הנדרשים לצורך כתיבת חוות דעתו, המוכיחים כי
| המדינה עצמה אישרה, כי לא ניתן היה לגלות את התובעת מן הפרסומים בעיתון, וכי התובעת
| הוציאה את המסמכים לצורך פרסומם בעיתון, רצתה בפרסום ויזואלי שלהם, והסכימה לכך.

| מתי גולן לא קרא את כתב האישום נגד התובעת (עמ' 277), לא קרא את פסקי הדין של
| התובעת בבית המשפט המחוזי והעליון (עמ' 278-279), ואף לא קרא את כל ההליכים שהיו
: הוא | לגבי עיכוב ביצוע בעליון (עמ' 279). מתי גולן לא קרא את חומרי החקירה בעניו התובעת
| לא קרא את הפרוטוקולים של חקירות התובעת במשטרה ואף לא את תיקי המעצר; וגם לא

| קרא את חקירות התובעת בשב"כ (עמ' 279).

/ ערב כתיבת חוות הדעת, החומר עליו מתבסס מתי גולן היכו רק המידע אשר פורסם בעיתונות,
"רק את הדיווחים בעיתונות", כלשונו (עמ' 279) -מידע חלקי וחסר.

| 779.4. מתי גולן התעלם בחוות דעתו, מהתנהגותה של התובעת, בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון
| בפרשת גלאט ברקוביץ, לפיה יש לבחון את התנהגות העיתונאי בהתחשב בהתנהגות המקור.

מתי גולן לא ידע דבר בעניו המעורבות שלה בהכנת הכתבות (עמ' 299), לא בדק את
התנהלותה לאחר שיחת הטלפון שקיבלה מהשב"כ (עמ' 319), לא בדק על ההתקשרויות
הטלפוניות שנעשו בין המקור לעיתונאי ("לא נראה לי רלוונטי", עמ' 319), ואף לא ידע כי

הודתה, שעשתה טעות בכך שלא השמידה את המסמכים (!) (עמ' 298).

ודוק ?. את חוות דעתו, כיצד יש לכתוב את הכתבה "מכירת חיסול" הוא כתב, בלי לדעת בכלל
על השותפות והמעורבות של התובעת בכתיבת הכתבה.

הכתבה/ את המעורבות שלה? "ש. אתה יודע את השותפות שלה ביחד עם בלאו על הכנת 
ת. לא, היא לא סיפרה לי. הם לא טיפת לי."

(עמ' 299 ש' 30-31 לפרוטוקול חקירת מתי גולן מיום 12.7.16).

780. כל העובדות הללו, המוכיחות רשלנות מקצועית בהכנת חוות דעתו, שלא לומר נסיון מכוון להטעות,
נחשפו בחקירה הנגדית של מתי גולן, על ידי הנתבעים. טענת התובעת בסיכומיה, כאילו מתי גולן נשאל

שאלות "אזוטריות" הינה חסרת שחר, במקרה הטוב.

781. על כל אלה מתעלה העובדה, שמתי גולן, מי שהציג עצמו בחוות דעתו כ"בעל רשיון לעריכת דין", אך
לדבריו לא חידש אותו מזה שנים (ע' 271-272), איננו עורך דין פעיל, ואין לו שום מומחיות פלילית,
התיימר להכתיב סטנדרט התנהגות חדש של שיבוש חקירה, כ"אלף בית", כביכול, של התנהגות

עיתונאית, בהתעלם מן הכלל הבסיסי, לפיו העיתונאי כפוף לחוק.
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התובעת הביאה לבית המשפט מי שביצע עבירה פלילית של שיבוש חקירה ולא הועמד לדין, מתגאה
בגן/ וניסתה להציג אותו כמי שמכתיב, כביכול, סטנדרט של אתיקה מקצועית לעולם העיתונות (כך!) -

מעשה מופרד/ שקשה להאמין שבוצע, אלמלא חזינו במו עיניו ב"הוות דעתו" ובעדותו בבית המשפט.

מתי גולן, ש"הכשיר", לשיטתו, ביצוע עבירות פליליות של שיבוש הליכי חקירה, לא שאל את עצמו את
השאלה המתבקשת, מה היתה עושה התובעת, אם הנתבעים היו מזהירים אותה: משבשת חקירה,

משמידה ראיות ונמלטת מהארץ (!). עד כדי כך היתה חוות דעתו מנותקת מהמציאות.

782. להבדיל אלף אלפי הבדלות, המומחית מטעם הנתבעים, ענת סרגוסטי, הינה בעל מומחיות רלוונטית
וניסיון עשיר ועדכני בתחום התחקירים העיתונאיים, היתה אובייקטיבי ביחסה לשני הצדדים, ניגשה
לכתיבת חוות הדעת באופן ניטרלי וללא דעות קדומות, כתבה חוות דעת עצמאית ומקורית, מבוססת
ומקצועית, שהתייחסה לפרקטיקה העיתונאית, בחנה את התנהגות המקור ואת התנהגות העיתונאי,

התחשבה בדין הפלילי, בפסיקת בית המשפט בפרשת גלאט ברקוביץ ובחומר הראיות.

783. דבריה בסיום החקירה, לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים לזלזל בה, מדברים בעד עצמם, וממחישים את
בכירותה, מקצועיותה, ואת הפער התהומי בין חוות הדעת שכתבה, לבין "חוות הדעת" של מתי גולן.

"סליחה, אגי חייבת להפסיק אותך, אני ערכתי את מהדורת החדשות המרכזית של חדשות ערוץ 2, זה
, זה לא אתר שולי, זה לא משהו קטן ערך שאתה אומר לא ערכת עיתון, אני ערכתי מהדורת לא דבר שולי
חדשות מרכזית שיש לה צפיית שיא, ואחריות שיא יש בעניו, במשך כמה שנים, כולל עריכה של אולפו
, באמת אין לזה שום מקום. , אני מבקשת לא לזלזל, לא בנסיוו המקצועי שלי ולא בבכירות שלי שישי
עכשיו לשאלה, יש מחלוקת ביני לבין מתי גולן, כן, אני אגיד לך עוד משהו, חוות הדעת שלי מסתמכת
על עובדות שמתחילות בתחילת הסיפור, חוות הדעת של מתי גולו בחלקה מועתקת ממאמר דעה שכתב
חנוך מרמרי שלא ידע את כל העובדות בתיק ולא את כל השתלשלות העניינים, זה היה מאמר דעה
שהוא היה דעתו ופרשנותו נכוו לעת כתיבת הדברים בלי לבדוק את כל הזה ומתי גולו העתיק ממנו,
פלוס מתי גולו התייחס רק לסיגמנט אחד מתוך הפרשה הזאת ולא לכל מהלד השתלשלות העניינים. זה
מה שיש לי להגיד לך. לגבי הבכירות אני לא רואה את עצמי פחות בכירה ממתי גולן או מחנוך מרמרי,
עם כל הכבוד לשניהם שנשאו בתפקידים של עריכת עיתון. לא רואה את עצמי בכירה פחות מהם, לא

מקצועית פחות מהם ולא בעלת פחות נסיוו משני האנשים האלה"
(עמי 492 ש' 12-25 לפרוטוקול חקירת ענת סרגוסטי מיום 27.10.16).

לו.2. חוות הדעת של ענת סתוסטי

784. ענת סרגוסטי, המומחית מטעם הנתבעים, נתנה חוות דעת עצמאית, מקצועית והגונה, לאחר בדיקה של
חומר הראיות (להבדיל ממתי גולן, שלא בדק זאת כלל), ועדותה היתה ברורה ואמינה לחלוטין.

785. מומחיותה, בתחום הרלוונטי לעיסוקנו, גוברת בעליל על מומחיותו של מתי גולן, כפי שעולה מתיאור
הדברים בפתח חוות דעתה המקצועית.

"אני עיתונאית מ-1980. הצטרפתי לשבועון "העולם הזה", עם סיום לימודי הצילום במכללה של הדסה
בירושלים. התחלתי את עבודתי כצלמת, וכעבור שנתיים התחלתי גם לכתוב כתבות בנוסף לעבודתי

כצלמת ושם רכשתי את מקצוע העיתונות.
אחרי מכירתו וסגירתו של "העולם הזה" הצטרפתי לקבוצה שהקימה את חברת החדשות של

ערוץ 2, ועבדתי שם כ-15 שנה.
התחלתי את דרכי ככתבת שטח, ובמשך השנים עשיתי תפקידי עריכה בכירים. בין השאר ערכתי
במשך שנים אחדות את המהדורה המרכזית של 8 בערב, וכן את אולפן שישי, חדשות מוצאי השבת

ועוד.
כמו כן במשך שנים אחדות הייתי כתבת בכירה של אולפן שישי והכנתי עשרות כתבות תחקיר למגזין

זה.
במשך השנים שימשתי כעורכת לתוכניות רבות גם מחוץ לחדשות 2, בין השאר ערכתי במשך כמה

שנים תוכנית תחקירים מדעית בערוץ 8, תוכניות ספיישלים, ועוד ועוד.
שנים אחדות שימשתי פרשנית קבועה בתוכנית הבוקר "סדר יום עם קרן נויבך" בקול ישראל.

במהלך שנותיי הרבות בעיתונות עסקתי במאות, אם לא אלפי תחקירים בעיתונות המודפסת
והאלקטרונית,וכך נחשפתי והתמודדתי באופן יומיומי עם מגוון רחב של נושאים, גם בעלי רגישות

ביטחונית גבוהה.
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כמו כן עבדתי באופן רצוף עט מקורות שוגים הן במימסד הביטחוני והן מחוצה לו. דיברתי עם מאות
ואלפי אגשים, שסירבו להיחשף, אך היו מוכנים למסור מידע, חומר, מסמכים ועוד. טיפלתי בכולם

ברגישות, אן לא ויתרתי על טובת הציבור, ועל זכות הציבור לדעת.
בשנת 2005 יזמתי קורס תקשורת וטלויזיה ליוצאי אתיופיה על שט ויקי שירן, ומאוחר יותר אף פעלתי

למען שילובם של בני קבוצות מיעוט בכלי התקשורת.
הייתי חברת הנהלת האגודה לזכויות האזרח בשנים 2006-20x3 ומייעצת לארגון בנושאי תקשורת.

בשגת 2008 נבחרתי לעמוד בראש אגינדה, מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית.
בשנת 2013 ייסדתי עם מספר עיתונאיות את תא העיתונאיות המונה מספר מאות עיתונאיות,

שהתפרסמו, בין היתר, בקמפיין לשמירת ארגוני התקשורת נקיים מהטרדות מיניות.
אני מרצה לתקשורת, ובשגים 2008-2013 לימדתי קורסים תחת השם "תחקיר עיתונאי" במכללה

למינהל,במכללה האקדמית ספיר ובמרכז הבינתחומי,
כיהנתי כחברת ועד בארגונים לשינוי חברתי וזכויות אדם: קשב, המשפט האקדמי למשפט ועסקים.

בעבר שימשתי כמנהלת של ארגון זכויות האדם בצלם בארצות הברית.
כיום אני עיתונאית עצמאית, כותבת טורי דעה, כתבות שונות, משתתפת בתוכניות רדיו וטלוויזיה, ובין

השאר גם עורכת ספרי עיון. כמו כן עורכת כעת תחקיר גדול לסידרה דוקומנטרית."

786. חקירתה הנגדית על ידי ב"כ התובעת חשפה, באופן מדהים, את העולם הפלילי העברייני, אשר התובעת
מבקשת לגרור אליו את עולם העיתונות: משלוח "שליחים" אל המקור כדי להזהיר אותו, שהשב'יכ

בעקבותיו על מנת שהוא יוכל לשבש את החקירה (כך!), דלבור ב"קודים" (כך!) ועוד ועוד.

הדברים הגיעו לשיא, כשב"כ התובעת כיסה להוציא מסרגוסטי הודאה, כי על עיתונאי לשבש את
החקירה לגילוי המדליף?!!}.

סרגוסטי דחתה נסיון זה בתוקף, ועמדה על כך ש"הכח היה בידי התובעת" - אס היא, המקור העבריין,
רצתה לשבש, היא יכולה היתה לשבש בעצמה. סרגוסטי לא היתה משבשת במקרה כזה את החקירה ולא

היתה מייעצת לאף עיתונאי לעשות כך - עדות ברורה, אמינה והגיונית, הנתמכת בהוראות הדין.

787. ומעל לכל - בחקירה הנגדית של עגת סרגוסטי נמנע - שוב - ב"כ התובעת מלהציג בפניה את הודאות
בעל הדין של התובעת (בערוץ 10 ובחקירתה הנגדית בתיק דנן), מהן עולה מה היא היתה עושה בפועל:

משמידה ראיות ומשבשת חקירה - הודאות בעל דין המסיימות למעשה את הדיון בסוגיה זו.

788. עם כשלון החקירה הנגדית, ואין פלא בכך, לאור העובדה ששום עיתונאי בר דעת לא היה משבש חקירה,
בחרה התובעת להעלות טענות בסיכומיה, מן הגורן ומן היקב נגד סרגוסטי, ללא קשר לעובדות נשוא

התיק דנן, ללא קשר לשאלות נשוא חוות דעתה, ואף תוך סילוף של דבריה בחקירה הנגדית.

789. התובעת טוענת. כי סרגוסטי לא דיברה עם בלאו לפני חוות דעתה -

ומה בכךז חוות דעתה של סרגוסטי התבססה על פרקטיקה עיתונאית מקובלת, שידועה לה מזה שנים
; על הוראות הדין הפלילי, המוכרות לכל; על חומר ראיות בהליך הפלילי שהיא קראה באופן עצמאי
; ועל מסמכים ועובדות נוספות שאינם שנויים במחלוקת, וכן על עמדתו של בלאו והעיתון, כי אסור ! בעיון

! לעבור עבירה פלילית של שיבוש חקירה.

ן יצוין, כי מתי גולן עצמו טען, כי לא שוחח עם ענת קם לפי חוות הדעת (ע' 276). אילו היה משוחח עם ענת
ן קם, ואילו היתה מוסרת לו את העובדות האמיתיות, הדבר היה אמור לשנות את חוות דעתו לחלוטין.

[ 790. התובעת טוענת. כי סרגוסטי אינה יודעת מה נקודת המוצא של השב"כ, בהתייחסות לפרסום -
ן

1 מדובר בטענה ריקה מתוכן. סרגוסטי אינה הרמטכ"ל, אינה ראש השב"כ, וכמובן שאין לה מידע, מה היו
? מגוון שיקוליהם בפרשה זו, בכל הנוגע לנקיטת מהלכי החקירה, חסרי התקדים.

; 791. התובעת טוענת, כי סרגוסטי הקטינה את משקל פנייתו של עופר קול. למרות שבכתב ההגנה נטעו כי
מדובר בפניה חריגה -

קריאת עדותה של סרגוסטי מוכיחה בבירור, כי היא טענה, בהיבט של הפרקטיקה העיתונאית המקובלת,
כי אין חריגה בכך שגורם כלשהו פונה לעיתון ומבקש חומר, לאחר שמתבצע פרסום עיתונאי בעניינו.
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התובעת לא חלקה בתיק זה על הפרקטיקה העיתונאית המקובלת, עליה העידה סרגוסטי, שבמסגרתה
מטפל העיתון בפניות של גורמים, השואלים שאלות ו/או מבקשים חומרים, לאחר הפרסומים בעניינם.

הנתבעים הסבירו, כי הפניה של עופר קול היתה חריגה, במשקפי "הצפיות" של אפשרות פתיחת חקירה,
שהרי המסמכים כבר פורסמו בעיתון, לא היתה מחלוקת באילו מסמכים מדובר וכי הם אותנטיים, ולכן

היה חשש, שמאחורי הפניה ה"רגילה", מסתתרת בקשה לקבלת מסמכים לצורך חקירה (כפי שאירע).

כפי שהבהיר זאת בלאו בחקירתו הנגדית:

"ש. אני מבע שעל הפניה החריגה הזאת אתה לא מספר לענת קם. אתה לא אומר לה - תדעי לך,
עופר קול יצר איתי קשר, מיחידת דובי צה"ל? זה לא קורה!

ת. עוד פעם/ אני הושג שהבהרתי שהחייגות פה היא גזה שהמסמכים גבי פורסמו אז זה באמת
גראה יוצא דופן. אבל בוא,".

(עמ' 545 שי 12-15 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.16).

792. התובעת טוענת. כי סרגוסטי טענה. שמאחר שלא באו אל התובעת עם צו, היא לא היתה צריכה לתת
לשב"כ מסמכים, ושואלת בסיכומיה. מדוע בלאו נתו את המסמכים ללא שום צו -

בטרוניה של התובעת אין כל ממש. התובעת, האוחזת בגישה, כי היא רשאית לשבש הליכים, יכולה
היתה, לשיטתה שלה, להשמיד את המסמכים בעצמה, והיתה לה אף שהות לעשות זאת, כאשר השב"כ
קרא לה. במקום זאת, היא הלכה והפלילה את עצמה. הדבר שונה מבלאו, שנאמר לו שיש חקירה

ושאסור לו להשמיד מסמכים.

"ת: לא היה צי<ך מידע, היא לקהה את הסיכון, היא ידעה שהיא עשתה דבר סופר חמור,
, ? למה היא לא השמידה את המסמכים האלה? למה היא לא השמידה את המסמכים האלה

למה היא חיכתה עד ששבי'כ יבוא אליה ואז הודתה, אפילו השב"כ לא קרא לה לחקירה, הרי
לא באו אליה באמצע הלילה עם צו משפטי,

ש: ולאורי בלאו באו? לא.
ת: אבל אורי בלאו אמרו לו שזאת חקירה.

ש: הם זימנו לאותו תשאול בדיוק,
ת: לא, אמרו לו שזאת חקירה, אמרו לו שזאת חקירהי ומה הוא גת; להם אורי בלאו בפגישה

הזאת, כלום. מה היא אמרה בפגישה, יש לי 2,000 מסמכים, בוא אני אתו לד את המסמכים,"
(עמ' 481 ש' 14-22 לפרוטוקול חקירת ענת סרגוסטי מיום 27.10.16).

בלאו נתן את המסמכים ללא צו, כיון שהיה ברור, שהוא חייב לתת את המסמכים: על פי החוק, מדובר
; מבחני הסרת החסיון על פי הלכת ציטרין התקיימו, בעבירה פלילית של אחזקת המסמכים על ידו

ולמעשה אף לא היו רלותטים, כיון שהטענה היתה כלפיו, ישירות, שהוא עבריין בעצם אחזקתם על ידו.

מסקנת התובעת בסיכומיה, כי כנראה שלסרגוסטי אין כל הבנה "בגרוש" לגבי המעמד של חקירה בשב"כ
הינה עוד התייחסות מבזה בסיכומי התובעת, שלא היה לה מקום, ואין בה כדי לשנות את העובדה

שהתובעת היא זו שהחליטה להשאיר את המסמכים אצלה, משיקוליה שלה.

793. לטענת התובעת. סרגוסטי לא בדקה כמה עיתונאים הועמדו לדיו בגיו שיבוש חקירה. התובעת מסיקה.
שהדבר מנטרל, כביכול, את עדותה בדבר חובת הציות לחוק (כך!). שכן, לטענת התובעת, איו מדד

שמלמד שהסיכוו בעניו עבירת השיבוש גבוה יותר (כד!) -

פשוט לא להאמין. חובת הציות לחוק הפלילי עצמאית וחלה על כל אזרח, לרבות עיתונאי, בין אם הוא
יועמד לדין על כך או לא. לא ניתן לבסס חובת זהירות, שמשמעה חובה, כביכול, לעבור על החוק הפלילי,

על בסיס "סרגל השוואה" של סיכון להעמדה לדין. זו רמת הטיעון של התובעת.
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794. לטענת התובעת. עמדת סרגוסטי. כי איו להעלות על הדעת שעיתונאי יצור קשר עם מקור וישבש חקירה.
עומדת בניגוד לסעיף 58 לכתב ההגנה. ומהווה איפה ואיפה, כביכול, שהרי עיתונאי מחזיק דרך קבע

מסמכים בניגוד לדיו �

באשר לסעיף 58 לכתב ההגנה, וכפי שפורט לעיל, התובעת בחרה להשמיט את פתיח סעיף 58 לכתב
ההגנה מסיכומיה, העוסק, במפורש בשיבוש חקירה, וחוזרת על בדיה זו, שוב ושוב, כאילו שיש בה ממש.

בנוסף, כפי שעולה מקביעת בית המשפט העליון בגזר דינה של התובעת, שאף מצוטט בסעיף 71.8
לסיכומיה, במקרה של עיתונאי, שנאלץ להחזיק חומר סודי האסור ברגיל בהחזקה, לצורך עבודתו
העיתונאית ושליחותו הציבורית, המדינה מוכנה לסבול את הפער שבין אכיפה דקדקנית של החוק לבין
. הריסון שמכתיבה ההכרה בערך של עיתונות חוקרת, ופער זה הוא "מרווח הנשימה של הדמוקרטיה"

מה בין זה לבין העבירות הפליליות שהתובעת מצטערת שלא ביצעה ומלינה על בלאו שלא סייע להל!

795. לטענת התובעת. סרגוסטי לא בדקה כמה כתבות, למרות שהעידה כי התובעת כתבה 4-5 כתבות ביום -

התובעת עצמה אישרה בחקירתה הנגדית, כי היתה מפרסמת חמישה אייטמים ביום (ע' 37 שי 19-20), כך
שהטרוניה על סרגוסטי מופרכת מעיקרה. סרגוסטי קראה את כתבות התובעת בזמן אמת, זכרה את
ההיקף שלהן, ולא היה צורך, לצורך חוות דעתה, לעשות בדיקות מקיפות ודקדקניות בעניו זה. העובדה

שהתובעת נטפלת בסיכומיה לענין זה, רק ממחישה את קלישות טענותיה, ונסיונותיה להלאות.

796. לטענת התובעת. סרגוסטי היתה קשורה למיזם של עיתונאים נגד העמדתו לדיו של בלאו, בגין המסמכים
שהוחזקו ברשותו -

ומה בכך? זו היתה גם עמדתו של מתי גולן, הן בפרסום בגלובס והן בעדותו.

ראה: כתבה בגלובס "כך סיבך "הארץ" את אורי בלאו" מיום 1.6.12:

"לו גלאי קיבל את המסמכים ורק פרסם אותם, הייתי אומר שאסור להעמידו לדיו, כי תוגתו
העיתונאית היא להביא לציבור את מיטב ומרב המידע שהוא יכול להשיג."

(מוצג 2.17 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמי 392).

וכן עדותו של מתי גולן:

"ש. אז החזקת ידיעות סודיות, לפי שיטתך, זו עבירה חמורה ז
ת. אגי לא אמרתי את זה.

ש. אני שואל אותך, לשיטתי.
, כמקבל מידע, צריך לפרסם אותו. , כעיתונאי ת. לשיטתי

ש. אני הבנתי את התשובה אבל השאלה היתה,
ת. כך שאם הוא מקבל ידיעות חסויות, בוודאי. כל העיתונאים עוסקים כל יום עם חימר מסווג.

ש. ומחזיקים מסמכים סודיים.
ת. בו, בטח. בעד זה אמרתי שלא הייתי בא אליו בטענה אם זה מה שהוא היה עושה."

(עמי 282 ש' 24-31 לפרוטוקול חקירת מתי גולן מיום 12.7.16).

אין בכך כדי לפגום כלל, בשאלות נשוא חוות דעתה, עליהן ענתה בבהירות ובמקצועיות, לפיהן אורי בלאו
לא התרשל כלפי התובעת, בעוד שהתובעת, על פי שיטתה שלה, התרשלה.

797. התובעת טוענת. כי ענת סרגוסטי לא נתנה מעולם חוות דעת מומחה בעניו התרשלות של עיתוו -

ומה בכך? מתי גולן עצמו לא זכר אם נתן בעבר חוות דעת (עמי 272 שי 10-18 לפרוטוקול חקירת מתי גולן
מיום 12.7.16), ועל "חוות דעתו" בתיק זה אלן צורך להכביר מילים נוספות. אין בכך כדי לפגום כלל

בנכונות חוות דעתה של סרגוסטי בתיק זה.
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798. התובעת טוענת, כי ענת סרגוסטי התקשתה, כביכול. להסביר מדוע חוות דעתה לא מיתה משתנה אם
היתה יודעת שחיילת נדונה למחבוש בשנת 2002 -

אין שחר לטענה. התובעת היא זו שלא הצליחה להסביר מדוע מקרה זה של החיילת (שמעולם לא הוכח
קשר למחדל כלשהו של בלאו) קשור לחוות הדעת של ענת סרגוסטי, ביחס להתנהלות הספציפית,

שאירעה במקרה דנן, אשר היה, ביו היתר, "סופר חריג", במהלכי החקירה חסרי התקדים.

799. התובעת מלינה בסיכומיה על כד, שסרגוסטי העידה שכל עיתונאי עוסק עם חומרים רגישים -

הטענה אינה לענין. סרגוסטי העידה, כי גם כתבת ברנז'ה, שחושפת מקור, יכולה לגרום לנזק רב, וזאת
ללא קשר לשאלה, האם בעקבות הכתבה תיפתח חקירה על ידי השב"כ.

800. התובעת טוענת. כי סרגוסטי אישרה. כביכול, בחקירתה. שעמדתה הינה "אכזרית" כלפי המקור -

הטענה לא נכונה. שאלת ב"כ התובעת כללה שני מרכיבים, וסרגוסטי השיבה על האחרון שבהם,
ש"וודאי'' שאסור היה לבלאו לדבר עם המקור. ואכן, זהו הדין בישראל, החל בנסיבות המקרה דנן.

801. התובעת טוענת, כי סרגוסטי פרסמה מאמרים שונים בעתוו הארץ ומנסה לזקוף זאת, כביכול. לחובתה -

בטענה אין כל ממש, שהרי במאמרים שפרסמה סרגוסטי לאורך השנים אץ כדי לשנות את חוות דעתה,
המקצועית והנכונה, בתיק דנן. העובדה שסרגוסטי מפרסמת מאמרים בכלי התקשורת השונים בארץ,

ביניהם "הארץ", מוכיחה אף היא את מעמדה ואין בכך כל זיקה לעיתון "הארץ''.

לז* חובת הזהירות הועילה שהוטלה על הנתבעים

802. התובעת טוענת בסיכומיה כי על הנתבעים מוטלת, כביכול, חובת זהירות מוגברת, ומנמקת טענה זו
במספר נימוקים שונים (שבכולם אין ממש), ובכלל זה, הטענה, שבפסק הדין בפרשת גלאט ברקוביץ

נקבע, כביכול, כלל לפיו קיימת, כביכול, חובת זהירות מוגברת בפרשה רגישה.

803. יש לדחות את טענת התובעת.

804. ראשית. בענייננו מצויים כל המרכיבים של חובת זהירות רגילה (ולא מוגברת) בשל העובדות הבאות:

804.1. המסמכים שפורסמו בכתבה "מכירת חיסול" הגיעו אל עיתון הארץ בנסיבות שבהן,
מלכתחילה, לא היה כל חשש לחשיפת זהות התובעת בפרסומם.

המסמכים שפורסמו בכתבה "מכירת חיסול" אינם נושאים את שמה של התובעת, ואין בהם
שום פרטים מזהים שלה, כאשר למאות אנשים היתה גישה אליהם, והם אף נמסרו לבלאו זמן

רב לאחר שחרורה של התובעת מן הצבא, והכתבה פורסמה באופן זהיר ללא חשיפת המקור.

בנוסף לכך, המסמכים עברו, בטרם פרסומם, תהליך של "עיקור" של סיכון לביטחון המדינה
מפרסומם בעיתון, לאחר שבוצעו מחיקות על ידי העיתון ועל ידי הצנזורה.

804.2. הוראת סעיף 38 לפקודת הנזיקין אינה מתקיימת בענייננו, כפי שפורט לעיל.

805. טענת התובעת, בסעיף 44 לסיכומיה, כי "אין כל גריעה מעצם חובת הזהירות כלפי התובעת, רק משום
שהיא עברה עבירה'' וכי "קו הגנה זה של בלאו והנתבעים איננו מתאים לאמצעי תקשורת'/ הינה ניסיון

להטעות ולסלף את עמדת הנתבעים.

הנתבעים חזרו וטענו כי יש לחם חובת זהירות (רגילה) כלפי התובעת, אלא שחובת זהירות זו אינה יכולה
להטיל עליהם שום חובה לבצע עבירות פליליות של שיבוש מהלכי חקירה, סיוע לעבריין והשמדת ראיות,

וזאת לאור הוראות הדין הפלילי, המחייב כל אזרח במדינת ישראל, לרבות עיתונאים.
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806. שנית, כל הנימוקים שהתובעת מנסה להביא כראיה מדוע הוטלה על הנתבעים חובת זהירות מוגברת,
כביכול, אינם לענין כלל, כפי שנראה להלן.

807. סיפור החיילת. התובעת טוענת בסיכומיה, כי לבלאו יש, כביכול, רקע של "שריפת" מקור, ומפנה לכתבה
שעסקה בחיילת שנשפטה בצבא לפני שנים רבות.

את בלאו אסור היה לשאול על פי הדין האם החיילת הינה המקור, התובעת לא זימנה לעדות את החיילת,
לא הוכיחה אילו אמצעי חקירה ננקטו במקרה של החיילת, לא הוכיחה שמץ מעשה או מחדל של בלאו

בפרשת החיילת, לא הוגשה שוס תביעה מצד החיילת, ואפילו שמץ טענה מצד החיילת לא הוכח.

כל שיש ברשותה של התובעת הוא מסמך המאזכר עדות שמיעה של נועם פורר (שהתובעת בחרה במודע
לא לזמנו להעיד) שטוען שבלאו אמר לו ש"החיילת נשברה ואמרה למפקדיה ונשפטה לריתוק" (נספח
17 לתצהיר התובעת, סעיף 62), כך שאפילו אם נניח, שהיה מקום להסתמך על מסמך בלתי קביל זה (ואין

זה המקרה), בלאו לא חשף את החיילת כמקור.

: התובעת הודתה בחקירתה הנגדית, כי היא לא יודעת, אם החיילת נחשפה, כביכול, בגלל בלאו

"ש: מאיפה את יודעת שמקורות שלו נשלפו, מאיפה לקחת את הסיפור הזה של השריפות איזה
שריפה?

ת: מהחיילת שנכנסה לכלא צבאי בגלל מסמך,
ש: אבל את הרי בדקת, אמרת שהוא עשה פרסומיה גל הדברים האלה היו בידיעתן הרי, על יסוד

זה הלכת אליו 1�
ת: את הסיפור של החיילת שלו שנכנסה לבית סוהר לא ידעתי קודם.

ש: ומאיפה את יודעת שזה בגללו, מאיפה את יודעת מה היה שמן
ת: מאחר שהיא לא תבעה ולא ניתנה החלטה משפטית בעניינה אז אני לא יודעת,"

(עמ' 82 ש' 8-15 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

טענת התובעת בחקירתה הנגדית, כי בלאו אמר לפורר, שהחיילת הינה מקור ענק ובכך, כביכול, חשף
אותה, לא הוכחה כלל.

כפי שכבר פורט לעיל, בלאו סירב להתייחס (כפי שהדין מחייב) לשאלה, האס פורר שימש או לא שימש,
טרם יום 26.1.09, כמקור עיתונאי שלו, והוסיף וציין, כי לפלא הוא שקם, עיתונאית במקצועה, בתביעה

העוסקת בחסיון עיתונאי, מנסה להוציא ממנו תשובה לשאלה זו.

התובעת גם לא הוכיחה מה בדיוק נאמר לפורר, מתי בדיוק נאמרו הדברים לפורר, באיזה הקשר נאמרו
הדברים וכדומה, ובוודאי שהיא לא הוכיחה, מה היו הסיכומים, אם וככל שהיו, בין בלאו לבין החיילת,

ביחס לשאלה, האם מותר לו לשוחח בעניינה ביחס לאחרים, לפני או אחרי שנשפטה.

כפי שציין בלאו בתצהירו, המקרה של אותה חיילת ברצועת עזה שהואשמה בהדלפה אליו, יכול ללמד,
לכל היותר, על אפשרות חקירה, מוגבלת בזמן, על ידי הצבא בלבד, להבדיל ממהלכי החקירה חסרי
התקדים בתיק דנן, אשר גם התובעת הודתה בחקירתה הנגדית כי היו חסרי תקדים. ככל שהתובעת
רצתה להסתמך על פרשת החיילת, לצורך הטלת חובת זהירות מוגברת כביכול, היה עליה להוכיח מה
שאירע שם באמצעות הבאת עדים וראיות. התובעת לא עשתה זאת, וזאת בהתאם ל"שיטתהי', לאורך כל

המשפט, להפריח סברות והשערות, במקום להביא עדים וראיות. מחדליה המובהקים פועלים לחובתה.

808. עיסוקו של בלאו. התובעת טוענת, כי בלאו פרסם במשך שנים פרסומים עיתונאיים בתחום הצבאי, ומפנה
לפסיקה הקובעת קביעת רף התנהגות מחמיר יותר של בעל מקצוע מנוסה לעומת בעל מקצוע מתחיל.

יש לדחות את הטענה. הפסיקה האמורה התייחסה לידיעות המיוחדות של בעל המקצוע, בתחום עיסוקו
. תחום עיסוקו המקצועי של בלאו חינו עיתונות, ולא אכיפת החוק כלפי עבריינים. לבלאו אין המקצועי
ידיעה מיוחדת, ביחס לשיקולים של הרמטכ"ל ו/או ראש השב"כ, האם לפתוח או לא לפתוח בחקירה

לגילוי מבצעי עבירות, והאם לנקוט, או לא לנקוט, במהלכי חקירה חסרי תקדים, במקרה מסוייס.

טענת התובעת בסיכומיה, כי הטיפול של התובעת, כעיתונאית בתחום הברנז'ה, עסק, כביכול, בשיחות על
גבול הרכילות והזוטות, לא נטענה על ידי התובעת, בתצהירה או בחקירתה הנגדית, ולא הוכחה מעולם.
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809. פרשה ביטחונית או לא ביטחונית. התובעת טוענת, כי עיתון הארץ אבחן בין פרשה ביטחונית ללא
ביטחונית, במסגרת סיכומיו בפרשת גלאט ברקוביץ. אין שום סתירה בין הדברים. עיתון הארץ טען
בסיכומיו, כי לא סביר היה לצפות פתיחת חקירה באותה פרשה, שלא היתה ביטחונית, ולא שלל את

האפשרות, שגם בפרשה ביטחונית תתקיים חובת זהירות רגילה, בהתאם לנסיבות הספציפיות שלה.

810. המוטיבציה של התובעת. התובעת טוענת, כי העתיקה את המסמכים באופן נמהר מלשכת אלוף פיקוד
מרכז, לא היתה חדורת מוטיבציה וממוקדת מטרה, וכדומה.

דברים אלו עומדים בניגוד מוחלט לראיונות שנתנה לתקשורת שהוצגו במשפט, לקביעות בית המשפט
בעניינה, בהליך הפלילי, אודות התכנון, המחשבה, ההכנה והביצוע של מעשיה שלה ונחישותה להשיג את
המטרה, של הפצת המידע ברבים, כמו גם לעובדה שהיא תכננה את מעשיה, והמתינה לשעת כושר

לשחרור החומר לפרסום בעיתון. התובעת "ממחזרת" גירסת כזב שכבר נדחתה.

טענת התובעת, בסעיף 63 לסיכומיה, כי ביקשה, כביכול, לפרסם את תחקירי מלחמת לבנון, הינה
מופרכת. התובעת לא טענה זאת, לא בחקירתה בשב"כ ולא בחקירתה במשטרה, ואף הודתה בהליך
הפלילי שלה, שלא אמרה לבלאו שמדובר בתחקירי מלחמת לבנון {מסמך 2.2 לתיק מוצגים של הנתבעים,

עמ' 182, ציטוט מעמי 89 שי 2-10 לישיבת 29.8.11).

811. הטענה כי התובעת הינה מקור (עבריין) חסר ניסיון קודם בביצוע המעשים. חובת הזהירות של בלאו
מתייחסת לביצוע עבודתו העיתונאית, שאותה ביצע בזהירות ראויה, ללא כל פגם. אין לו חובת זהירות

"מוגברת", ואף לא "רגילה", לספק לתובעת עצות, הדרכה או אזהרה כיצד להתחמק מרשויות האכיפה.

812. הטענה שבלאו "מאתגר" את המערכת. התובעת טוענת, בסעיף 53 לסיכומיה, כי בלאו אמר לה שהוא
אוהב לאתגר ולעצבן את המערכת, וכי הדברים הללו היו אולי שיקול מטעמה לתת לו את החומר. בלאו
הוא עיתונאי העושה את עבודתו, משיג סיפורים עיתונאיים חשובים ומפרסם אותם לתועלת הציבור,
שהצבא לא אוהב שיתפרסמו, והתובעת אף סברה שהדבר אפילו שיקול לתת, דווקא לו, את החומר,

לצורך פרסומו ברבים. ברור שהדברים אינם מקימים על בלאו שום חובת זהירות מוגברת.

התובעת אף הודתה בחקירה נגדית, כי חובתם של הנתבעים כעיתונאים הינה לקבל מסמכים, גס אם הם
נמצאים על הכוונת של השלטונות (ע' 116 לחקירתה הנגדית).

טענת התובעת, בסעיף 53 לסיכומיה, כי בלאו היה אמור לומר לה, שלא לתת לו את המסמכים, או לקחת
אותם בחזרה, הינה ניסיון מדהים להפוך את עצמה ממקור ל"לא מקור" (0, ומראה, עד היכן מוכנה
התובעת להרחיק לכת, בטענות בדיעבד, בניגוד לכוונתה האמיתית לפרסם את החומר, וחיפושה אחר

עיתונאי שימלא את שאיפתה.

שוב, בולטת העובדה, שהתובעת הופתעה ממהלכי החקירה חסרי התקדים שהיו בענייננו, ומנסה לטפול,
בדיעבד, האשמות שווא על בלאו, ביחס לניסיונו ועברו העיתונאי, אשר הפכו, בהבל פה, מיתרון עבור
התובעת לחסרון, כביכול, של בלאו. מהלכי החקירה חסרי התקדים לא היו צפויים מראש, עם כל ניסיונו
העיתונאי של בלאו, ולא ניתן להשתמש בהם כדי להקים חובת זהירות "מוגברת", בדיעבד, עליו. כפי

שציין בית המשפט העליון בפרשת גלאט ברקוביץ, לא בוחנים תיק ב"חוכמה שגדיעגד".

813. שלישית, העובדה שמדובר בפרשה ביטחונית או רגישה, כשלעצמה. אין בה כדי להוביל תמיד למסקנה,
בדבר הטלת חובת זהירות "מוגברת" על עיתונאי. יש צורך לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו.

אין פלא, אפוא, שהנתבעים דחו את ניסיון ב"כ התובעת לחלץ מהם בחקירותיהם הודאה כללית,
א-פריורית, בסוגיה זו, אשר מצריכה בדיקה, לגופם של דברים, ובין היתר, מה היו פרטי נסיבותיה של
אותה פרשה, איזה מידע בדיוק מסר המקור באותה פרשה, מה בדיוק התפרסם בעיתון באותה פרשה

וכדומה.

כדוגמא נציין, כי נתבע 4, זילברברג, נשאל באופן כללי וסתמי, אם יש חובת זהירות מוגברת בפרשה
בטחונית רגישה, והשיב בשלילה (עמ' 432). ב"כ התובעת לא המשיך ופירט בפניו את נסיבות אותה פרשה

עלומה.
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814. רביעית, בית המשפט העליון לא קבע בפרשת גלאט ברקוביץ, שוס קביעה קטגורית וגורפת כביכול, של
חובת זהירות מוגברת בכל פרשה רגישה, יהיו נסיבותיה אשר יהיו, אלא קבע, שאפילו אם הוא מוכן
, שקיימת חובת זהירות מוגברת במקרה של פרשה רגישה, הרי שהנתבעים באותה פרשה עמדו בה. להניח

ן
, אני נכון אף להניח כי קיימת חוגת זהירות מוגברת שעת שמדובר בפרשה רגישה, וכי קייט "כשלעצמי
תנאי מכללא ביחסים בין מקור לעיתונאי כי האחרון לא יחשוף את זהות המקור וינקוט אמצעי זהירות
למנוע את חשיפתו. אלא שהשאלה אינה במישור העקרוני אלא הקונקרטי - האט בנסיבותיו של
המקרה, ועל פי התשתית הראייתית שנקבעה על ידי הערכאה הדיונית, המשיבים הפרו את חובת
| הזהירות, האט היו יכוליט לצפות את חקירת ההדלפה והאמצעים שננקטו במסגרת החקירה, והאט יש

קשר סיבתי משפטי בין פעולותיהם לבין חשיפתה של המערערת כמקור ההדלפה",
(סעיף 26 לפסק הדין גלאט ברקוביץ (עליון), מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים).

815. חמישית, והוא עיקר, בדיקת הדברים במישור הקונקרטי - כפי שקבע בית המשפט העליון בפרשת גלאט
ברקוביץ שיש לעשות - מוכיחה, כי הנתבעים לא הפרו כלל שום חובת זהירות כלפי התובעת, בין אם
מדובר בחובת זהירות רגילה, חובת זהירות מוגברת או כל חובת זהירות אחרת. בנוסף לכד. שום חובת

זהירות, לא רגילה, לא מוגברת ולא אחרת, לא יכולה לחייב את הנתבעים לבצע עבירות פליליות.

לח. העדר קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי

לה.4 ניתוק קשר סיבתי: התובעת הטעתה, לשיטתו?, את בלאו

816. כפי שפורט לעיל, התובעת לא אמרה לבלאו, בשום שלב, שהיא לא מתירה פרסום ויזואלי.

התובעת גם לא אמרה לבלאו את הנימוק, המופיע בסעיף 60 לתצהירה, לפיו אין מקום לבצע פרסום
ויזואלי של מסמכים שנשאו "תאריך ספציפי" ונקשרו "לאלוף פיקוד המרכז" שבלשכתו שירתה התובעת.

התובעת גם הציגה מצגים הפוכים בפני בלאו, של הסכמה לפרסום ויזואלי.

די בכך כדי לקבוע כי התובעת הטעתה, לשיטתה, את בלאו.

817. אם נלך לפי שיטת התובעת, לפיה, הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול" היה "הסיבה בלעדיה אין",
לפתיחת החקירה (טענה מוכחשת וכוזבת, שלא הוכחה מעולם), הרי שהטעיית בלאו על ידי התובעת,

מנתקת קשר סיבתי בין הפרסום לבין החקירה, ודי בכך כדי לדחות את תביעתה מכל וכל.

818. ואם נלך לפי המציאות האמיתית, לפיה הפרסום הויזואלי בכתבה "מכירת חיסול" לא היה "הסיבה
בלעדיה אין", לפתיחת החקירה, הרי שהעובדה שהתובעת לא אמרה לבלאו את הנימוק המופיע בסעיף
60 לתצהירה, ולא אמרה לו, בשום שלב, שהיא רואה סיכון, כביכול, לחשיפתה, מפרסום ויזואלי של
מסמכים שנשאו "תאריך ספציפי" ונקשרו "לאלוף פיקוד המרכז" שבלשכתו שירתה התובעת (הנימוק
המופיע בסעיף 60 לתצהירה) מהווה הטעיה של בלאו, שדי בה כדי להקהות את עוקצן של טענותיה כלפיו.

ראה בעניו זה קביעת בית המשפט העליון בפרשת גלאט ברקוביץ, בסוגיית הטעית ברוך קרא:

//לכל אלה יש להוסיף כי לא מצאתי אצל המערערת תשובה לטענת המשיבים כי הטעתה את קרא בכד
שמסרה לי ארבעה עמודים מטיוטת חיקור הדיו בדרום אפריקה, מבלי לומר לו כי אין מדובר בבקשה
עצמה. כך נוצר אצל המשיבים הרושם כי המדובר בבקשה שכבר נשלחה לדרום אפריקה. ברי כי
מבחינת הסכגה לחשיפת המקור, לא דין טיוטא כדין בקשה שעברה ידיים רבות בחו"ל ובדרכה לחו"ל.

גם בכך יש כדי להקהות עוקצו של טענות כלפי המשיבים" (סיפת סעיף 39 לפסק הדין).

לח.2. ניתוק קשר סיבתי! התובעת התרשלה באופו קיצוני ובלתי סביל בשמירה על המסממם
שברשותה

819. התובעת נטלה אלפי מסמכים צבאיים מן הצבא, הותירה אותם ברשותה, ובחרה שלא להשמיד אותם,
או, למצער להסתיר אותם, לא במועד מסירתם של המסמכים בדיסק און קי לבלאו, וגם לא לאחר מכן.

התובעת הודתה במשפט ב"טעות" שלה, כלשונה.
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"ש; הבנתי, תגידי לי בבקשה, מסרת את המסמכים לבלאו, למה לא השמדת אותם אז ונגמר העניו ל
ת: זו בנראה היתה טעות שלי.

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

(עמ' 125 שי 20-24 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

ראה גם הודאתה, בסעיף 71.5 לסיכומיה, כי "אין חולק שמעשה כזה לא בוצע".

820. התנהלותה הרשלנית הקיצונית של התובעת ביחס למסמכים שברשותה באה לידי ביטוי גם בעובדה,
שהיא איבדה דיסק, שהכיל מסמכים צבאיים מסווגים, אשר לא אותר, עד עצם היום הזה.

ראה;

"ש: את איבדת דיסק 00, נכון? שעליו מסמכים סודיים.
ת: נכוו*

ש: כמה באלה איבדת ז
ת: אהד.

? ש: ושם היו כל המסמכים הסודיים
ת: למיטב זיכרוני בו."

(עמי 147 ש' 15-20 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 19.5.16).

כן� י
"ש: הבאת דיסק מהצבא ואת הדיסק הזה הכנסת ללפטופ שלך שהיה לך בבית, נכון ז

ת: נכון.
/ ש: את הדיסק הזה, היכן הוא

ת: אנחנו לא יודעים. אני לא יודעת.
ש: לא יודעים עד היום נכוו;

ת: נכוו,"
(עמ' 90, ש' 10-15 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

במאמר מוסגר יצוין, כי התובעת טענה, כי עברה בדיקת פוליגרף, וכי נמצאה דוברת אמת בשאלה, שהיא
אינה יודעת היכן הדיסק עם המסמכים המסווגים שהיא איבדה (ישיבת 4.6.111, ע' 60 שי 15, מוצג 2.2
לתיק המוצגים של הנתבעים) - רשלנות התובעת בעניו זה חינה מובהקת. כך גם טען פרקליטה של
, שאותו דיסק נעלם. שוב, מעשה רשלנות." (תפ"ח -17959-01 : "צודקת חברתי התובעת בהליך הפלילי
10, פרוטוקול טיעונים לעונש מיום 1.9.11, מוצג 2.7 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 291 ש' 24-25).

821. על כך יש להוסיף, שהתובעת גם לא גילתה לבלאו, שהמסמכים שהיא מסרה לו אינם כל המסמכים שהיא
נטלה מן הצבא, ולמעשה, היא שומרת אצלה מסמכים צבאיים נוספים, שהלא נטלה ללא רשות מהצבא.

התובעת העמידה, אפוא, את עצמה, בסיכונים נוספים, כמקור, שהיא לא שיתפה את בלאו ביחס להם.

822. התנהגות התובעת מנתקת כל קשר סיבתי ודי בה, כשלעצמה, כדי לדחות את התביעה.

.* האמצעים שננקטו במסגרת החקירה היו חסיל תקדים בתי לח.3, ניתוק קשי סי

823. כפי שציין בית המשפט העליון בפרשת גלאט ברקוביץ, יש צורך לבחון, בין היתר, האם הנתבעים יכלו
לצפות את "חקירת ההדלפה והאמצעים שננקטו במסגרת החקירה".

ן 824. התובעת הקדישה זמן רב, בחקירות הנגדיות של הנתבעים, על מנת להוכיח, כי חיה עליהם לצפות את
1 עצם פתיחת חקירת ההדלפה,

| 825. התנהלות זו של התובעת היתה מיותרת בעליל, שהרי הנתבעים לא חלקו כלל על העובדה, שניתן היה
1 לצפות פתיחת הליך של בדיקה או חקירה, בהיקף מוגבל ומצומצם.

1
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טענת הנתבעים היתה שונה, ועמה לא התמודדה התובעת. הנתבעים טענו, כי האמצעים שננקטו במסגרת
החקירה היו חריגים, חסרי תקדים, ובלתי צפויים מראש, ובין היתר, כללו כדלקמן �.

825.1. הקמת צוות חקירה מיוחד, שכלל גורמים שונים הן בשב"כ, הן במשטרה, והן בצבא.

825.2. ביצוע מהלכי חקירה בהיקף חסר תקדים, שנמשכו תקופה ממושכת של קרוב לשנה לאחר
הפרסומים בעיתון הארץ, והכל תחת תעודות חסיון. העובדה שהמדינה ידעה כי קרוב לכ-300

איש היתה גישה למסמכים רק מוכיחה את היקף הבדיקות המעמיקות שבוצעו על ידה.

825.3. פניה חסרת תקדים של השב"כ אל אורי בלאו לקבלת כל המסמכים הצבאיים שברשותו,
במשך כל תקופת עבודתו, כולל בפרשות עבר. שלא קשורות כלל לתיק דנן. לאחר כישלון

המאמצים הממושכים לאיתורו של המקור.

ראה עדות עו"ד מיבי מוזר;

"תזכור, אמרתי כגר קודם, לבלאו היה ארכיון, כשם שיש להרבה עיתונאים, ארכיון גדול
ונרחב שבא ממקורות שונים. המדינה רצתה את כל הארכיון שלו, זו היתה דרישה חסרת

תקדים. רצו את כל הארכיון שלוי/
(עמ' 400 ש' 1-4 לפרוטוקול חקירת מיבי מוזר מיום 5.9.16).

לא ניתן היה לצפות מראש מהלך כה חסר תקדים, ואין פלא שהתובעת לא ניסתה בכלל
לתקוף נקודה מהותית זו במסגרת העדויות במשפט.

825.4. המשך חקירה מודיעינית, תחת תעודות חסיון, לאחר קבלת 49 המסמכים מכלאו.

826. הנתבעים אכן הוכיחו, כי לא ניתן היה לצפות את האמצעים שננקטו במסגרת החקירה, בראיות הבאות:

826.1. דברי בלאו בחקירתו הנגדית ?.

"כב' השופט: אדוני, אין צורך בציטוטים. הוא שואל אותך, אורי בלאו, האם אתה הערכת
שזה יעורר מהומה או יעורר חקלרה או יעורר התנגדות מצד מערכת הביטחון.

, לא אף אחד אחר. האם אתה באופן אישי
ת. בוודאי קיוויתי שהכתבה הזאת תעורר עניין ציבורי. גם ענת קם קיוותה ולכן
היא העבירה את זה. האם חשבתי, ציפיתי, שתתנהל חקירה חסרת תקדים

כזו, בסדר גודל שמעולם לא ראינו כמותו? לא. לא צפיתי כדבר הזה."
(עמ' 514 שי 4-9 לפרוטוקול חקירת אורי בלאו מיום 13.2.17).

826.2. עדויות הנתבעים, לרבות חוות דעת מומחה של סרגוסטי, שקבעה כדלקמן:

"ניתן לומר, כי הערכת הסיכון של ענת קט, כי הפרסומים לא יחשפו אותה כמקור, היתה
סבירה, ואכן, בפועל, הפרסומים בעיתון לא חשפו אותה, אלא שקם לא צפתה את העובדה
שהמדינה, באופו חריג ותקדימי, תפעל במאמצים נרחבים, בכל הערוצים האפשריים (שב"כ,
משטרה, צה"ל), ועם כל הכלים והעוצמה שברשותה (כולל באמצעים מתוחכמים, תחת
תעודות חסיוו), במשך חודשים רבים וללא ליאות, לאיתור המדליף ותפרוץ את החיסיוו

העיתונאי, היחסי ממילא. עם כל הכבוד, לא ניתו לבוא בטענות אל הנתבעים על כד."
(סעיף 38 לחוות דעת מומחה ענת סרגוסטי).

וכן�

"התנהלות גורמי החקירה בפרשה (שב"כ, משטרה וצבא) היתה חריגה ולא שגרתית,
והתבטאה בפעולות אגרסיביות ומתוחכמות כאחד, שהיו כרוכות במאמצים רבים ונרחבים,

לאורך זמן, וטיבם המדוייק אינו ידוע, עד עצם היום הזה, עקב תעודות החיסיון."
(סעיף 87.1 לחוות דעת מומחה ענת סרגוסטי).
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סרגוסטי הוסיפה בחקירתה הנגדית כי מדובר במקרה "סופר חריג", אשר לא דומה לכלום,
ולכן לא ניתן להשוות אותו לשום דבר אחר:

".... זה גט מאוד נדיר, אנ< חייבת להגיד לך, חשפו את הדברים, זה סופר חייג, אחדי כתבה
עיתונאית, גם המשטרה וגם השב"ב וגם הצבא, נכחו בחקירה וזה מאוד חריג, זה מאוד חריג
/ זה מאוד חריג, אנחנו עוסקים פה בסיפור (לא קרה מעולם שעיתונאי יועמד לדין על דבר כזה
שהוא מאוד ייצא דופן, הוא לא דימה לכלום ולכו ההשוואה היא, אי אפשר להשוות את זה
, אני לא רוצה להגיד, כן, לא זכור, לשום דבר. זה סיפור מאוד חריג, לא זכור לי, לא זכור לי
אף פעם עיתונאי לא הועמד לדין על עבירה כזאת, ולא זכור לי מקרה שבו כל כך הרבה
רשויות התגייסו כדי למצוא מקיר של מסמך שפורסם באיזה שהוא עיתון. זה מאוד מאוד

חריג." (עמ' 464 ש' 14-20 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת סרגוסטי מיום 27.10.16).

המקרה דנן הוא לא רק "סתם" חריג. הוא מאד מאד חריג. התובעת לא הביאה שום ראיה,
ודאי לא חוות דעת מומחה נוגדת בעניו החריגות הרבה וחסרת התקדים של האמצעים

שננקטו במסגרת החקירה, ולא סתרה כלל את עדותה של סרגוסטי בעניו זה.

826.3. התובעת הודתה בעצמה, בחקירתה הנגדית, כי החקירה היתה חסרת תקדים בהיקף שלה.

"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).

הנה כי כן, התובעת עצמה מודה, שמהלכי החקירה היו חסרת תקדים, כך שלא ניתן לבוא
בטענות אל הנתבעים על שלא צפו מראש מהלכים שהיו חסרי תקדים.

בית המשפט הנכבד מתבקש לייחס משקל להודאת בעל דין זו של התובעת.

במאמר מוסגר יוער, כי טענת התובעת, כאילו "על יסוד הצילומים" פתחו בחקירה לא
הוכחה במשפט, ואפילו אם היתה מוכחת, לא מועיל לה, הן מהטעם שהתובעת הסכימה
לפרסום הויזואלי, והן מהטעם שהתובעת היתה צריכה להוכיח, בין היתר, שאד ורק בגלל
הצילומים נפתחה החקירה ושאלמלא הצילומים לא היתה נפתחת החקירה, ולא עשתה זאת.

827. בפסק דין גלאט ברקוביץ קבע בית המשפט העליון, כי מאחר ועו"ד גלאט ברקוביץ טענה בהליך קודם, כי
החקירה היתה חסרת תקדים בהיקפה, הרי שיש בכך "מעין השתק שיפוטי" כנגדה.

ראה:

"30. הייתה זו המערערת עצמה שטענה בהליך הפלילי כי ההחלטה בדבר עצם קיום החקירה והדרך
בה נעשתה, מהוות סטייה בוטה ממדיניות היועץ המשפטי במקרים קשים וחמורים עיד יותר
של הדלפות הקשורות בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. המערערת הלינה על "מהלכי
? הצביעה על פרשיות נוספות בהן חקירה חמורים ופוגעניים שננקטו באופן חסר תקדים..."
הודלפו פרסומים הנוגעים לחקירות המתנהלות בעניינו של ראש הממשלה דאז אריאל שרון
(עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 5.5.2004); והעלתה טענות של "הגנה מן הצדק" לגבי דרך ניהול
החקירה ועצם העמדתה לדין. ניתן לראות בדברים אלה מעיו "השתק שיפוטי" כלפי
המערערת, שבהליך דנו טוענת היפוכו של דבר, כי המשיבים יכולים היו לצפות כי תיפתח

חקירה בעניין ההדלפה"."."
(סעיף 30 לפסק הדין גלט ברקוביץ (עליון), מוצג 2.19 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

בענייננו, התובעת הודתה, כי החקירה שנפתחה היתה חסרת תקדים בהיקף שלה, ולכן מדובר בהשתק
שיפוטי ו/או מעין השתק שיפוטי, ואף למעלה מכך, הודאת בעל דין, לחובתה.

828. התובעת לא הביאה שום עד ושום ראיה על מנת לטעון, שניתן היה לצפות, כביכול, את מהלכי החקירה
: הכל כך חריגים בהיקפם ובעוצמתם, ואין פלא בכך, שהרי עמדתה בענין זה היתה כעמדת הנתבעים

מהלכי החקירה היו חסרי תקדים.
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; 829. בא כוחה של ענת קם, עו"ד פלדמן, התבטא בעניו זה ממש בעיתון גלובס (נספח 47 לתצהיר בלאו)

"למיטב ידיעתי'/ מוסיף פלדמן, "זו הפעם הראשונה שנפתחה חקירה נגד עיתונאים שעד כה היו מחוץ
למשהק הזה"* פלדמן מדגים זאת בעזרת מקרה ואנונו: "מרדכי ואנונו מסר את כל מה שהיה גידיו
לעיתונאי של יסאנדיי טיימס/ פיטר הונאם. מעולם לא נגעו בשערה משערות ראשו למרות שהוא נחקר
בעניין. רק בשלב סופי של הפרשה, אחרי שואנונו השתחרר מבית הסוהר, אז אסרו עליו לחזור

לישראל".

830. מסעיף 294.1 לסיכומי התובעת עולה, כי באי כוחה של התובעת סבורים ("ולדעתנו"...), כי "עוצמת"
החקירה ו"רצינותה" נצפו, כביכול. עדויות הנתבעים, חוות הדעת מטעמם והודאת בעל הדין של התובעת,

בנוגע למהלכי החקירה, גוברים על סברות של ב"כ התובעת, שממילא נוקטות בלשון עמומה וסתמית.

831. לפיכך יש לקבוע העדר צפיות ו/או אי קיום ו/או ניתוק של קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי. ולדחות את
התביעה.

לח.4, ניתוק קשו סיבתי: הפניה של השב"נ אל אווי בלאו לקבלת 3ל המסמנים היתה חסות
תקדים

832. במסגרת החקירה, ולאחר שכשלו כל המאמצים לאתר את המקור, ביצעה המדינה מהלך חריג וחסר
תקדים, של פניה לאורי בלאו, לקבל ממנו את כל המסמכים שברשותו, כולל אלו שלא היו קשורים כלל

לענת קם.

833. המדינה ביצעה, באופן חסר תקדים, מעין "חיסול ממוקד" לפעילות העיתונאית של בלאו, כאשר ביקשה
ליטול מידיו את כל ארכיון המסמכים הצבאיים שהוא שמר, במשך שנים, במסגרת מילוי תפקידו.

834. כך, גם ההסכם הראשון וגם ההסכם השני עם השב"כ לא הגבילו את עצמם אך ורק למסמכים הקשורים
לכתבה "מכירת חיסול" או ליתר הפרסומים שבעיתון, שנבעו, בין היתר, מהדלפת המסמכים על ידי

התובעת, אלא גם לפרסומים אחרים לחלוטין, שלא קשורים כלל אל התובעת.

מדובר ב"מעשה תקדימי", שלא היה כדוגמתו בעבר, והמדינה עצמה הודתה בכך בהליך הפלילי:

"יתרה מכך, נערך איתו הסכם כשלא ידענו שיש לו כ-2000 מסמכים וגם כשנחקרה ונודע הדבר - נערך
עימו לבסוף הסכם לחזרתו ארצה, הכול כדי להבטיח שלמדינה יוחזרו כל המסמכים שבידיו כולל
מסמכים שלא קשורים כלל לענת קם - מעשה תקדימי! מאותה סיבה בדיוק שהיא לא נעצרה

מלכתחילה - הכול כדי להבטיח החזרת כל המסמכים הביתה!".
(מוצג 2.6 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 166, ציטוט מעמ' 4 לטיעונים לעונש של המדינה).

835. התנהגות זו של המדינה לא תיתה צפויה מראש ומנתקת כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

לחי5. ניתוק קשו סיבתי: תהסנם עם השב"נ ומסיות 49 המסמנים היי מחויבי המציאות

836. כפי שפורט לעיל, העובדות מוכיחות, כי החקירה לא חשפה את התובעת, אלא היתה זו התובעת בעצמה
שהחליטה להודות כי היא המקור. אפילו נלך לפי שיטת התובעת (המוכחשת והכוזבת) לא ניתן לבוא

בטענות אל הנתבעים, עקב ניתוק קשר סיבתי, בעקבות ההסכם (הראשון) עם השב"כ, כמפורט להלן.

837. מסירת 49 המסמכים בעקבות ההסכם עם השב"כ היתה מחויבת המציאות מן הטעמים הבאים:

838. ראשית, אסור היה לבלאו, על פי החוק, להחזיק את המסמכים ברשותו, והוא אף הורשע בעבירה פלילית
של "החזקת ידיעות סודיות", לפי סעיף 113 לחוק העונשין.

אף שביצע נאמנה את תפקידו העיתונאי, לשיטת המדינה, על פי החוק, בלאו היה בגדר עבריין פלילי,
בעצם אחזקת המסמכים, כך שניתן היה לדרוש ממנו ישירות, בטענה שאחזקת המסמכים על ידו מהווה
עבירה פלילית, ללא קשר לחסיון העיתונאי כלפי המקור, למסור את המסמכים, כך שהוא היה מחויב

למסור אותם לשב"כ.
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839. שנית. התובעת עצמה טענה, שבלאו היה מבצע בצוותא של עבירה פלילית, יחד איתה, של העבירה שבה
היא הואשמה, כך שגם לפי שיטתה, לא ניתן לבוא בטענות לבלאו על מסירת המסמכים לשב"כ.

כך טען פרקליטה של התובעת בבקשה דחופה להמצאת חומרי חקירה:

13. כפי שעולה בבירור מן העובדות הנטענות בכתב האישום, לפחות אחת משתי העבירות בהל
מואשמת המתלוננת לא יכולה היתה לבוא לאוויר העולם, ולו לכאורה, מבלי השתתפותו של מר
בלאו ואף השתתפותו הפעילה, שכן, כפי שמציין במפורש כתב האישום, אורי בלאו הינו
מקבלה של אותה ידיעה סודית שנמסרה, לכאורה, על ידי המבקשת",(נספח 45 לתצהיר בלאו).

כך טעו גם ב"כ התובעת, עו"ד בומבך, בערעור על גזר הדיו שניתן בעניינה:

99. עוד ייאמר, כי ההגנה טענה בעמי 113 לפרוט/ כי החוק הפלילי לא מכיר בהבדל בין עיתונאי
ן, כשאורי לבין המקור שלו. "הם שניהם, לפחות, מבצעים בצוותא לפי הגדרות חוק העונשי

בלאו יודע שהמסמכים הוצאו באופן שבו הוצאו, לא ברשות ולא בסמכות",
100� המערערת טוענת, כי המדינה נוקטת בענייו זה איפה ואיפה, במובן זה שננקט הליך פלילי רק
כנגד אחת מבין שני מבצעי בצוותא של עבירה פלילית (ראו; סעיפים 29 (א) ו�(ב) לחוק
העונשיו, לעניין 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).

בנסיבות אלו, מכח השתק שיפוטי ו/או מעין השתק שיפוטי, וודאי שהתובעת אינה רשאית לבוא בטענות
אל בלאו על מסירת 49 המסמכים אל השב"כ.

840. שלישית, והרבה למעלה מן הצורך יצוין, כי אפילו אם נניח, שהיתה מתעוררת שאלה של חסיון עיתונאי,
הרי שהחסיון העיתונאי לא יכול לעמוד לתובעת, וזאת לאור התקיימותו של המבחו המשולש של הלכת
: המסמכים שברשותו הינם רלוונטיים, מהותיים (נוגעים לעבירת פשע חמור של ריגול נגד ציטריןי
המדינה), ולא ניתן היה להישען על ראיות אחרות, כדי לחשוף את זהות מבצע הפשע, לאחר שהמאמצים,
במשך כשנה, לאתר את המקור נכשלו, כך שבלאו היה חייב למסור את המסמכים שברשותו אל המדינה.

כפי שציין בלאו בסעיף 129 לתצהירו (ולא נחקר על כך) התובעת עצמה, כעיתונאית, ידעה היטב,
שהחסיון העיתונאי, הוא יחסי, ואפשר לקחת את המסמכים ממנו, עם פריצתו של החסיון, כך שאין לה

על מה להלין.התובעת לא התמודדה עס נקודה זו בסיכומיה, ולא בכדי.

841. מאחר והתובעת מודה, כי עד למסירת 49 המסמכים על ידי בלאו, לא נחשפה התובעת (וכפי שהובהר
לעיל, גם לאחר מכן, מסירת 49 המסמכים לא חשפה את התובעת), ומאחר ומסירת 49 המסמכים היתה

מחויבת המציאות, הן לפי החוק והן לפי שיטתה, הדבר מנתק כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

לח.6* ניתיק קשו סיגתי: התנהגות התובעת בעקבות פניית השב"3 אליה

842. לאחר מסירת 49 המסמכים של בלאו למדינה, התנהלה "חקירה מודיעינית", ובמסגרתה, בוצעה פניה
מטעם השב"כ אל התובעת, והתובעת הבינה כי אחת האפשרויות להזמנתה לחקירה בשב"כ הינה קיומה

של חקירה בנוגע להדלפת המסמכים לכתבה "מכירת חיסול".

"ש: ז"א הבנת שאת הולכת לשב"כ כאשר אחת האפשרויות זה אורי בלאו, נכון!
ת: נכון."

(עמ' 79 ש' 25-26 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

] 843. התנהגות התובעת בעקבות הבנתה זו, מעשיה ומחדליה, מנתקים כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי,
| לנוכח העובדות הבאות:

844. ראשית, התובעת התקשרה בסמוך לאחר פניית השב"כ אליה אל בלאו, כדי לברר את האפשרות שהשב"כ
חוקר את ההדלפה, אך לא הצליחה להשיגו.
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ייעי'יד ז. ליאונד: חברי רוצה להפריע בסדר, נעשה את זה יותר לאט.
בעצם השב"כ מתקשר אלייך, יש לך חשש שזה נוגע לאורי בלאו, את מנסה להשיג

אותו, נכון, מצלצלת אליה
יג: נכוה"

(עמי 81 ש' 1-4 לחקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

השיחה הטלפתיה האמורה התקיימה בטלפון רגיל ולא "בטוח"- עניו עליו הלינה התובעת בתיק זה.
התובעת, לשיטתה. החשידה את עצמה, בהתנהגות זו, כי היא המקור להדלפה. התובעת אף טענה כי
התקשרה לגורם נוסף בעיתון הארץ, ובכך לשיטתה, החשידה את עצמה, בהתנהגות זו, כי היא המקור

להדלפה.

.... "עו"ך ז. ליאונד:
בעצם השב"כ מתקשר אלייך, יש לך חשש שזה נוגע לאורי בלאו, את מנסה להשיג אותו,

נמו, מצלצלת אליו?
ת: נכין.

ש: אח"כ את מתקשרת לעוד מישהו מעיתון הארץ, נכון ן
ת: נכין.

זהז ש: מי
ת: חייט לוינסון."

(עמ' 81 ש' 2-8 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 14.2.16).

845. שנית, במועד השיחה הטלפונית עם השב"כ, היתה ברשות התובעת שהות מספקת לדחות את מועד
הפגישה בשב"כ, לרבות לצורך התייעצות אפשרית עם עורך דין מטעמה. התובעת בחרה לא לעשות זאת.

במועד השיחה הטלפונית עם השב"כ, היתה ברשות התובעת שהות מספקת לבצע את כל מה שאמרה
שהיתה עושה אם היתה יודעת שיש חקירה, דהיינו, להגיע אל דירת המגורים, כדי להשמיד או להסתיר
את המסמכים שברשותה ולפרק את המחשב לאלף חתיכות. התנהגות זו אומנם היתה עבירה של שיבוש

מהלכי חקירה, אך, לשיטת התובעת. היתה עושה זאת. מה, אם כן, מנע ממנה לעשות זאת?!

846. לענין השהות שהיתה לתובעת לביצוע הדברים נפנה לאמירות התובעת בחקירתה הנגדית, שם מודה
התובעת כי ביקשה שיתחשבו בלימודיה ועל כן ביקשה לבוא למתקן השב"כ אחרי הלימודים שלה
("אמרתי לו שיש לי שיעור עד 12:00, שאלתי אותו אם אני יכולה להגיע אח"כ, הוא אמר לי שכן..",
עמ' 78 ש' 24 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16), בהליך הפלילי ובכתבה בידיעות אחרונות, לפיהן
מדובר בבקשה מנומסת להגיע לשב"כ, לא דחופה {נמסר לה כי השב"כ חיפש אותה עוד בשבוע שעבר),

וכי התובעת סיכמה על מועד הפגישה, ונסעה אליו, כי היתה "מאוד סקרנית" �

"כפי שסיכמתי עם רני נסעתי אליו אחרי השיעור כי הייתי מאיד סקרנית" (מוצג 2.2 לתיק המוצגים
של הנתבעים, עמ' 162, ציטוט מעמ' 69 שי 10-11 לישיבת 4.6.11) מוכיחים כי היתה לה שהות בענין זה.

וכן�

"הייתי מאוד-מאוד סקרנית. התלבשתי ויצאתי, וכשחיכיתי לאוטובוס התקשרתי אליו. הוא אמר:
'שלום, מדבר רני מהשב"כ, חיפשתי אותך בשבוע שעבר ולא ענית, רציתי לדעת מתי אנחנו יכולים
להיפגש'. ניסיתי לשאול מה ולמה, והוא רק אמר: 'אני לא יכול להסביר בטלפון. אם את יכולה לביא

"/ אלינו למשרדים, אודה לך
(מוצג 2.18 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 425, תחת הפסקה "דצמבר 2009 הזמנה לפגישה בשב"כ").

847. בהקשר זה נבקש להפנות לסעיף 10 להחלטת בית המשפט העליון בבש"פ 1159/10 מדינת ישראל נ' ענת
: קם (פורסם בנבו, ניתן ביום 14.4.10) נכתב

"ביום 17.3.10 הוגש תסקיר מעצר בעניינה של המשיבה.

מהתסקיר עולות ההערכות הבאות: התסקיר מתמקד בתיאור קשיים ומורכבות מיוחדים באישיותה
של המשיבה, ומתאר היבטים שונים הקשורים בכך, בהקשר זה נכתב בתסקיר כי קיימים אצל
המשיבה קשיים רגשיים שונים העלולים להביאה לפעיל בדרך של הכשלה עצמית הקשורה להפרת
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תנאי חלופת המעצר שהוטלו עליה, יחד עמ זאת, שירות המבחו התרשם כי ביום ברורה למשיבה
החובה לקיים את החוק, ובו ברורה לה משמעות הפרת החוק. השירות המליץ על המשך החזקתה של
המשיבה בתנאים מגבילים של מעצר בית, בכפוף לפיקוח הוריה ודודתה, בין בדירתה בתל אביב, ובין
בדירת הוריה בירושלים. על פי התסקיר, ניתן לשקול גם שעות התאווררות מחוץ לבית, בליווי אחד

המפקחים".

התובעת, כפי שעולה מן התסקיר, נוטלת על עצמה במודע סיכונים העלולים להביאה לכלל הכשלה
עצמית. כך גם נהגה בהגעתה הרשלנית אל השב"כ, מבלי שהיא טורחת להגן על עצמה, באופן מינימלי, על

פי שיטתה שלה.

848. התובעת, בהתנהגותה, ניתקה קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

לח.7. מתוק קשר סיבתי: התובעת החשודה את עצמו? בשב"ב, כי היא המקור,
להתבטאויותיה ובשפת הגוף שלה

849. במועד זימוכה של התובעת לפגישה בשב"כ, השב"כ לא ידע כלל שהתובעת היא המקור לפרסומים
שבוצעו בעיתון הארץ. זימונה נועד, בסך הכל, כמו רבים אחרים, כדי לברר אם יש ברשותה מידע כלשהו

בנוגע להדלפה של מסמכים ספורים שעלו מהפרסומים בעיתון הארץ.

השב"כ בוודאי שלא ידע, שהתובעת נטלה אלפי (!) מסמכים, ללא רשות, מן הצבא, וכל שהיה ידוע לו
הוא על הדלפה של מסמכים בודדים, אשר התפרסמו בכתבות בעיתון הארץ. הא ותו לא.

; "השב"כ מלכתחילה היה חשוב לו לקבל את ראה דברי ב"כ המדינה בהליך הפלילי של התובעת
המסמכים. הם לא ידעו שכל המסמכים אצלה בבית כשהיא הוזמנה לחקירה",

(מוצג 2.3 לתיק המוצגים, עמ' 223, ציטוט מעמ' 9 שי 20-21 לישיבת 26.1.10).

850. התובעת החשידה את עצמה כמקור להדלפה, במהלך הפגישה בשב"כ, בהתבטאויותיה ובשפת הגוף שלה,
: ובכך ניתקה כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי, כמפורט להלן

התבטאות מחשידה מסי 1 של התובעת -

851. בתחילתה של הפגישה בשב"כ, ועוד בטרם נמסרה לתובעת מטרת הפגישה, אמרה התובעת, מיוזמתה,
כדלקמן: "שרתתי בלשכת אלוף פיקוד מרכז. לשכה בזיונית מבחינת בטחוו מידע. זה היה פשוט
חוסר... הפקרות כל מה שהיה שם מבחינת מסמכים בטחוניים" (מוצג 2.1 לתיק המוצגים מטעם

הנתבעים, עמ' 3) - עסקינן בפרט מחשיד, הנוגע ללב ליבה של עבירת הדלפת המסמכים.

התבטאות מחשידה מס' 2 של התובעת -

852. בתחילת הפגישה בשב"כ, נמסר לתובעת, כי השב"כ עורך בדיקה, בעקבות סדרת כתבות לפני כשנה,
בעיתון הארץ. בשלב ראשוני זה, ועוד בטרם נאמר לתובעת באיזה עיתונאי בעיתון הארץ מדובר, ועוד
בטרם הוצגו בפניה הכתבות עצמן, התובעת השיבה מיד ?. "אורי בלאו כתב על זה", והחוקר ר' השיב לה:

"כל, סדרת הכתבות של אורי בלאו. יפה" (מוצג 2.1 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 8).

התובעת ידעה לציין, ראשונה ומיוזמתה (י), את שמו של בלאו, מתוך עשרות רבות של עיתונאים בהארץ,
ביחס לסדרת כתבות עלומה, שפורסמה כשנה קודם לכן.

853. התובעת טוענת, בסעיף 266 לסיכומיה, כי מאחר שהחוקר ח ידע מראש שמדובר בסדרת הכתבות של הרי
שהיא "לא גילתה דבר-מה מרעיש או הפתיעה את חוקרי השב"כ".

הטענה כמובן מופרכת. אין שום תמיהה על כך שחוקר השב"כ ר' הכיר את הכתבות של בלאו, שהרי
הכתבות הללו נחקרו על ידי השב"כ. התמיהה היא על התובעת, אשר לא עבדה בעיתון הארץ, ואשר
נכנסה לפגישה בשב"כ, בחלוף קרוב לשנה מאז הפרסומים בעיתון הארץ, ומבלי שנמסר לה מיהו
העיתונאי בעיתון הארץ, ועל איזו סדרת פרסומים בכלל מדובר, ידעה מיד לומר, כי "אורי בלאו כתב על

זה" (כך!).
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התבטאות מחשידה מסי 3 של התובעת -

854. בתחילת הפגישה, מסר חוקר השב"כ לתובעת, כי היא שירתה בפיקוד מיכז, בסמוך לתאריכים של
המסמכים שפורסמו בעיתון הארץ.

מדובר בעובדה בסיסית, הנוגעת לעצם ביצוע העבירה כבר בצבא, עוד לפני העברת המסמכים לבלאו;
אשר לא ניתן להסתירה וכוללים גם בקורות החיים ששלחה לשב"כ כשרצתה להתקבל שם לעבודה,
והתובעת אף היתה מוכנה לקראתה, שהרי המתינה עם העברת המסמכים קרוב לשנה טרם מסירתם
לבלאו, והעיקר, בעובדה זו אין כדי להוכיח, כי התובעת היתה המקור להדלפה, וחוקי השב"כ אף לא

האשים את התובעת, כי היא המדליפה.

בתגובה לדבריו של חוקר השב"כ, התובעת מפגינה, שוב, בקיאות מפליאה, בפרטי הכתבות שפורסמו
קרוב לשנה לפני כן: "אט זכרוני אינו מטעני אחד המסמכים, אני פשוט זוכרת את הסריקה שלו בעיתון
זה מסמך דווקא של חטיבת המבצעים ולא של הפיקוד" (מסמך 2.1 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 9).

(לקרוא ולא להאמין!)

התבטאות מחשידה מסי 4 של התובעת -

855. לאורך השיחה, חוקר השב"כ לא הציג בפני התובעת שום ראיה, אשר יכולה לקשור אותה, כביכול,
לכתבה "מכירת חיסולי'. חוקר השב"כ אפילו לא אמר לתובעת, שקיימת, כביכול, ראיה כלשהי נגדה.

856. התובעת מודיעה לחוקר, כי אם היתה לה את הזכות החמישית (באנגלית) היא לא היתה עונה לשאלה,
האם יש לה קשר להעברת המסמכים לאורי בלאו. ה"זכות החמישית" הינה הזכות לאי הפללה עצמית.

התבטאות מחשידה מסי 5 של התובעת והודאה כי היא המקור -

857. בהמשך החקירה, התובעת אומרת לחוקר השב"כ, שהיא מבינה שגם שפת הגוף שלה מדברת בעד עצמה,
דהיינו, שהיא מבינה שהיא מפלילה את עצמה בשפת הגוף שלה (מסמך 2.1 לתיק המוצגים של

הנתבעים, עמי 12), ולאחר מכן היא פשוט מודה כי היא המקור, מבלי שהוצג בפניה בדל ראיה (!).

ראה גס הודאת התובעת בחקירתה הנגדית =

"ש: נלך הלאה. עכשיו את הוספת ואמית שהיה לד קשה להסתיי את האמת בחקייה, נכון ל
ת: נכו0

ש: גם מבחינת שפת הגוף, כמו שהתבטאת. וגם שפת הגוף של< מדבית בעד עצמה. את יוצה
ליאות ארג זהו את עושה עם היאש,

ת: לא, אני זיכית שאמיתי את זה."
(עמי 133 שי 21-25 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 19.5.16).

התבטאות חוקר השב"כ ביחס להתנהגותה המחשידה של התובעת

858. למעלה מן הנדרש יצוין, כי לאחר שהתובעת הודתה, כי היא המקור, ומספקת לחוקרים גירסה נרחבת,
המפלילה אותה, התובעת שאלה את חוקר השב"כ, באיזה שלב הוא הבין שהיא המקור לכתבה "מכירת

חיסול", והוא עונה, כי הוא הביו זאת מיד מהמשפט הראשון שלה. כאשר היא התחילה לשוחח עימו (!).

"ע - באיזה שלב של השיחה שלנו הבנת ? שזה ממני,
י - מהמשפט היאשוו, בואי נגיד, שלפני שאמרת כבי.. את כועסת על עצמך?

כ* ע-.
י-כןן

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

י - כן. אבל תשמעי בסוף...
ע - אתה מתחיט על היום הזה שנתפסת אתה לא מתחיט על היום שעשית".

(מסמך 2.1 לתיק מוצגים של הנתבעים, בעמי 103)
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859. גס על פי דברים אלו של חוקר השב"כ ברור, כי התובעת החשידה את עצמה, כי היא המקור להדלפה,
והתנהגות זו מצידה מנתקת כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

התבטאות התובעת ביחס להתנהגותה המחשידה

860. התובעת עצמה טענה, בראיון לתוכנית המקור בערוץ 10 (נספח 28 לתצהיר בלאו), כי היא עצמה לא יכלה
לעכל עד כמה היתה "מטומטמת" בחקירתה בשב"כ, ולכן הפסיקה את קריאת התמליל של החקירה

שלה בשב"כ כבר אחרי שלושה עמודים.

, קראתי את התמלול שלי של החקירה הזאת, אגי "במאמר מוסגר, אני אגיד לך שאיזה יום, ישבתי
הפסקתי אחרי שלושה עמודים. לא יכולתי לעכל כמה מטומטמת הייתי שט." (דקה 41-04:49 �04).

861. התובעת, כעולה מדבריה, הבינה כבר אחרי שלושה עמודים של תמליל החקירה ('), שהיא החשידה את
עצמה, שהיא המקור, בהתבטאויותיה ה"מטומטמות". עדות עצמית זו של התובעת מדברת בעד עצמה.

862. ודוק: הנתבעים אינם מייעצים לתובעת לכזב בחקירתה ולא עשו כן.

דא עקא, כלפי מי שטוען, שהיה משמיד מסמכים אילו הוא ידע על החקירה, הצגת הדברים, בדרך זו,
בלית ברירה, הינה מתבקשת, כדי שהעובדות המלאות יובאו לידיעת בית המשפט הנכבד.

לח.8. ניתוק קש1 סיגת<: התובעת הודתה בשב"כ משיקולים עצמאיים שלה

863. התובעת סיפקה לאורך השנים שלל של גירסאות מדוע היא הודתה בשב"כ, כי היא המקור, אשר המכנה
המשותף שלהם הינו כי מדובר בהחלטה עצמאית שלה, ללא כל קשר להתנהגותם של הנתבעים.

די בחלק מן הגירסאות הללו, כדי לדחות את התביעה, ובוודאי בהצטברות! הכוללת, כפי שנראה להלן.

1 - התובעת החליטה, שהיא תודה, אם החוקרים מגיעים אליה, ביוו שהפרסום נעשה גירסה מסי
ומטרתה הושגה ולא היתה לה כוונה להסתיר את הדברים

: 864. פרקליטה של התובעת טען בהליך הפלילי של התובעת כדלקמן

"לא יחקרו את כל ה-300 ויגיעו מיד למשיבה? ואני אומר, אין ספק, לאור התנהגותה בחקירה עכשיו,
1 שאם היו מגיעים אליה בנובמבר 2008 גם היתה מתוודה. היא לכאורה מבחינתה הפרסום נעשה

1 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).

865. הנה כי כן, על פי שיטת התובעת עצמה, לא היתה לה כוונה להסתיר את הדברים.

866. יוער, כי במהלך חקירתה הנגדית בתיק זה, ניסתה התובעת לחזור בה - כהרגלה ובדיעבד, לאחר שנים -
ן מן הדברים הברורים שטען פרקליטה בשמה בהליך הפלילי.

ת\ אני לא מתיימרת לדבר גשמו, אבל שוב, אם היו מגיעים אלי בנובמבר 2008, אתה יודע מגיעים >>
אלי זה אמירה מאוד מאוד כללית, אני לא יודעת מה זה היה אם היו מגיעים אלי, אם השב"כ
היה מתקשר אלי, אם השב"כ היה פורץ אלי הביתה באמצע הלילה, אני לא יודעת מה זה

1 מגיעים אלי בשלב הזה וכנראה שהייתי מתוודע כי כנראה שגם אז הייתי מפחדת מהם.
ו ש: יפה, כי את אומרת: "לכאורה, אני מתייחס להמשך, מבחינתה המניע נגמר, מבחינתה
ן הפרסום נעשה ומטרתה הושגה והדברים הסתיימו ולא היתה לי כל כוונה להסתיר את

1 הדברים", זה מה שאת אומרת, זה נכון או לא נכון י
ת: לא, זה מה שהוא אומר.

ש: אבל זה נכון או לא נכון! אגי יודע שזה הוא אומר, הוא אומר את זה מפיך כשאת באולם.
ת: אם היו מגיעים אלי בנובמבר 2008 כנראה, אני מודה, כי כנראה היית* מפחדת מהם כבר אז."

(עמ' 108 ש' 4-13 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).
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עינינו הרואות: את האמירה ההחלטית והנחרצת, לפיה "אץ ספק", שהיא היתה מודה שהיא המקור,
החליפה אמירה ספקנית, כי "כנראה" שהיא היתה מודה שהיא המקור, וגם הנימוק התחלף: מהעדר

כוונה להסתיר את הדברים (!) לנימוק חדש של 'יפחד" מן השב"כ.

מי שטוען ש"אין ספק" (!!) שהיה מודה, אינו יכול לבוא לבית משפט אחר, עם סיפור אחר ונימוק אחר.

די בהשתק שיפוטי ו/או מעין השתק שיפוטי, כדי לדחות את טענות התובעת.

867. נקודה ראויה לציון הינה התנערותה של התובעת בתיק דנן מדברי פרקליטיה שלה עצמה בהליך הפלילי,
כאילו מדובר באנשים זרים לחלוטין הטוענים עבור עצמם, בעוד היא עצמה נוכחת באותן ישיבות בבית
המשפט, מקווה כי טענותיהם יתקבלו, וכמובן אינה סותרת את דבריהם בשום שלב שהוא. כל בר דעת
מבין כי פרקליטים אלו לא אמרו דברים מהגיגי ליבם, אלא לאחר שנפגשו ושוחחו ממושכות עם

התובעת, והחליטו, שהקו שיש להוביל הוא שיתוף פעולה מלא עם חוקריה - קו הפוך לטענותיה כיום.

868. מאחר והתובעת מתנערת מדברי פרקליטיה שלה (מה שכמובן בלתי אפשרי לבצע אותו משפטית ובדיעבד,
שנים לאחר מעשה, ובמיוחד לאור העובדה שכבר זכתה לקיצור עונשה על סמך טענתה כי שיתפה פעולה,

ומתחרטת על מעשיה), כדאי להזכיר לה מה היא עצמה העידה בבית המשפט בהליך הפלילי.

כרקע לדברים נציין, כי בתחילת חקירתה בשב"כ, כאשר מסר לה החוקר, כי הוא בודק משהו הנוגע
בעיקרו בתקופת השירות הצבאי של התובעת, השיבה מיד התובעת: "עשיתי משהו רע?". ב"כ המדינה

הפנתה את התובעת לדברים אלו ושאלה, האם באמת היא לא ידעה שהיא ביצעה מעשה רע.

: התובעת השיבה

"ש. מפנה לת/6 עמי 7 למעלה שאלת "עשיתי משהו רע?" האט לא ידעת באמת
ת. כי לא הבנתי לאן המ מכוונים ומה הם רוצים לשאול על תקופת השירות הצבאי שלי ולא חשבתי
שיהיה נכוו לפתוח את השיחה בהיי הגשתי את המסמכים, רציתי לראות מה רוצים ממני ודי מהר
הודיתי במעשה" (פרוטוקול דיון מיום 29.8.11 בתפ"ח 17959-01-10, מוצג 2.2 לתיק המוצגים מטעם

הנתבעים, עמ' 187 ש' 5-8).

הנה כי כן, לתובעת, גם לשיטתה, היה שיקול דעת מלא, היא ידעה מה היא רוצה, חשבה שלא כדאי
להודות מיד בהדלפה, אלא לראות לאן הרוח נושבת, ו"די מהר הודיתי במעשה" (!) - הכל הפוך מן

הדמות הבדיונית שהמציאה בתיק זה, של מי שאיננה מבינה, כביכול, מה לעשות בסיטואציה שכזו.

גירסה מסי 2 - התובעת הודתה, כי היא הבינה ששפת הגוף שלה מדברת בעד עצמה ולא ניסתה באמת
להסתיר שהיא מעורבת

: 869. התובעת טענה בעדותה בהליך הפלילי את הדברים הבאים

"הבנתי ואמרתי את זה בתשאול ששפת הגוף שלי מדברת בעד עצמה ולא ניסיתי באמת להסתיר שאני
מעורבת", (מוצג 2.1 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמוד 163 - ציטוט מתוך עמוד 70 לפרוטוקול חקירת

התובעת בישיבת 4.6.11 בהליך הפלילי שלה).

התובעת, שלדבריה שלה עצמה לא ניסתה באמת להסתיר שהיא מעורבת (!), ושהיתה מודעת לכך ששפת
הגוף שלה מסגירה אותה (עוד עניין שלנתבעים אין קשר אליו£ עוד מעזה לבוא בטענות אל הנתבעים,

מדוע לא סייעו לה לשבש את החקירה. התנהגותה זו שוללת כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

גירסה מסי 3 - התובעת הודתה, כ< הבטיחו לה שלא להעמיד אותה לדיו פלילי

870. אחת מטענותיה המרכזיות של התובעת בהליך הפלילי היתה, כי היא הודתה בשב"כ, מאחר והבטיחו לה
שלא יינקטו כנגדה שום הליכים משפטיים.

: וכך טען פרקליט התובעת בהליך הפלילי
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ייעו"ד פלדמן: אנו גטען למשפט זוטא. נגיש בכתב את כל הטענות למשפט זוטא, ליגות שמות תערים
שאנו נבקש שיעידו. נבקש שמשפט הזוטא יתנהל במסגרת סגורה ולא במהלך הרגיל של שמיעת
הראיות. אבל אגי יבול לומר בבר עתה בי עיקרו של משפט הזוטא שלא הופעלו אמצעים פסולים כנגד
הנאשמת מסוג אלימות או דברים מהסוג הזה, אלא שנאמר לה באופו חד משמעי מיום חקירתה
הראשוו שבמידה ותשתף פעולה ותעביר את בלל המסמכים, הדברים לא ישמשו לצורד העמדה לדיו
אלא לצורך צמצום הנזק, והראייה שאכן הנאשמת מהיום הראשון שבו נחקרה, לא נעצרה אפילו ליום

אחד- דבר שהוא חריג ביותר בסוג העבירות הללו".
(מוצג 2.1 עמ' 202 ש' 9-15 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

והוסיף וחיזק את הדברים אודות ה"הבטחה" לתובעת ?

"ניתנה למבקשת הבטחה שאומרת כי אם היא תשתף פעולה באופו מלא, וזה מופיע במפורש
בהודאותיה הראשונות, לא יינקטו הליכים משפטיים כנגדה...

.... והדבר החשוב שמדגיש הבטחה זו שענת לא נעצרת, לא רק שהיא לא נעצרת אלא שהמשטרה
מבקשת כי תשהה במעצר בית"..

: וכן

"עו"ד פלדמן: אנו טוענים להודעה פסולה, שעל פי אם תשתף פעולה מרשתי, היא המשיכה לשתף
פעולה גט בימים הבאים, לא יינקטו כנגדה הליכים משפטיים".

וכן�

"אנו ננהל משפט זוטא בלא קשר לשאלת ההודאה. אנו נודה בהוצאת המסמכים ונטען בי הודאתה של
מרשתי אינה קבילה במשפט. גבירתי לא יכולה לומר בי היא חוסמת לי את קו ההגנה של משפט

זוטא".
(העתק מפרוטוקול הדיון מיום 22.7.10 בבש"פ 4141/10 צורף כנספח 55 לתצהיר בלאו).

871. בתיק דנן, שנים לאחר מעשה, העלתה התובעת גירסה הפוכה למה שטענו בא כוחה בבית המשפט העליון,
וטענה כי לא היתה שום הבטחה מצד השב"כ.

"ש: אולי הפלט יזכיר לך את הדגרים, בשב"ב הבטיחו לך לשיטתך שלא יעמידו אותך לדין, נכון
ת; בשב"ב לא מבטיחים שום דבר. אומרים דברים ומשאירים להט לעצמם תמיד סייגים ופתחים

והתחמקויות.
ש: אבל עוה"ד שלך טענו בהליכים המקדמיים,

ת: שנאמר לי,
ש: סליחה, לא שמעתיז

ת: אני אומרת שלמיטב זכרוני עוה"ד שלי טענו שנאמר לי, לא הובטחה שום הבטחה, לא ניתנה
שום התחייבות בכתב, נאמר לי בשב"כ שהאוריינטציה העיקרית שלהם היא להחזיר את

המסמכים ולא ללכת להליך פלילי.
ש: אבל אחת הסיבות שהפרקליטים טענו ותמיד היית בכל הישיבות האלה, נכון, הם אמרו שאחת

, נבון? הסיבות שאת הודית זה משום שהבנת שבכד יבוא העניו לסיומו ולא תעמדי לדיו פלילי
, לא משום שהבטיחו לי באיזשהו אופן חד משמעי. ת: משום שהבנתי

ש: וזו היתה הסיבה שהודית?
ת: אחת מהו.

ש; אחת מהן, אוקיי. מה הסיבה הנוספת ז
ת: שהבנתי שהרצון הוא, שהמסמכים לא יגיעו לאיזשהם גורמים לא רצויים. לא היתה לי שום
כוונה שהמסמכים יגיעו לגורמים לא רצויים, והואיל והשב"כ לא סמך על האנטי וירוס של

המחשב שלי אז החזרתי להט את המסמכים".
(עמי 75 ש' 3-21 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

כך, לפתע פתאום, דואגת התובעת לאבטחת המידע של המסמכים {דיסק אחד כזכור נעלם), שלשיטתה,
היא כלל לא ידעה היכן הם נמצאים בכלל, והאם הס עמה בלפטופ שלה, או שמא בדירתה...
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872. בין לפי גירסתה של התובעת בהליך הפלילי לפיה הובטח לה כי לא תועמד לדין, ובין לפי גירסתה החדשה,
בתיק דנן, שלא היתה שום הבטחה, אלא היא הודתה, מאחר והיא הגינה מדברי חוקר השב''כ, שבכך
יבוא העניו לסיומו ולא תעמוד לדין פלילי, וכיון שהבינה שהרצון הוא, שהמסמכים לא יגיעו לגורמים לא

רצויים, ברור שמדובר בשיקול עצמאי של התובעת, המנתק קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

גיוסה מסי 4 - התובעת המיומה, כי היא השבה שיהיה לשב"* דרד להוביה כי היא המקור

873. התובעת טענה בכתבה בידיעות אחרונות כי היא הודתה, מאחר והיא חשבה בחקירתה, שיהיה לשב"כ
דרך להוכיח, כי היא המקור, ושעדיף שלא להסתבך בשקרים .?

"שפת הגוף שלי דיברה בשבילי: קצת מכווצת, קצת מקפיצה את הרגל. ההערכה שלי הייתה כבר אז,
, תהיה להם דרך להוכיח שכן ושעדיף לי לא להסתבך איתם גם בשקר. היום שגם אם אגיד שזו לא אני

אני מניחה שהם כבר ידעו. מהר מאוד אמרתי לו שאני העברתי את המסמכים".
{מוצג 2.18 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמ' 426 פסקה ימנית למטה£.

874. גם לפי גירסה זו, מדובר בהערכה עצמאית של התובעת, שהתבצעה, לטענתה, במהלך הפגישה בשב"כ,
שאין בה כדי להטיל שום אחריות על הנתבעים.

875. ויודגש, אין מחלוקת, כי התובעת הודתה, מבלי שהציגו בפניה בדל של ראיה(!) .?

ש.- לא גברתי, עט כל הכבוד, את בסעיף 19 לתצהיר שלך אמרת שהחלטת להודות בהזדמנות
הראשונה.

ת: הודאה מלאה בכל מעשיי ולשתף פעולה.
ש; עוד לפני שאמרו לך, לא הציגו לך בדל ראיה, נכוו .י

ת: נכוו".
(עמוד 75 ש' 30-32 ועמוד 76 ש' 1-2 לחקירת ענת קם בישיבת 17.5.16).

876. התובעת לא המתינה, אפוא, עד שיציגו בפניה בדל ראיה, במסגרת החקירה, כדי למסור תגובה לכך אלא
ביצעה הערכות עצמאיות משל עצמה, ועל בסיסן החליטה שכדאי לה להודות, ולא להיתפס בשקרים.

התנהגותה שוללת כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

גירסה מסי 5 - התובעת הודתה, כי היא השבה שהשב"ב הופך לה את הבית

877. התובעת טענה בחקירתה הנגדית בתיק דנן, כי היא הודתה בשב"כ, כי היא המקור, מאחר והיא סברה,
שבעודה נמצאת בחקירה בשב"כ, השב"כ "הופך לה את הבית".

"ש: את בעצם בחקירה בשב"כ הודית בנטילת כל המסמכים, גם מסמכים שלא עשית לגביהם מיון
ומסרת אותם בדיסק און קי לבלאוז

ת: נכון.
ש; את החומר כשהוא היה, למה הודית בעצם בכל המסמכים, גם אלה שלא נתת לוז
ת: כי פחדתי שהשב"כ נמצא, בזמו שאני יושבת איתו במשרד, והופך לי את הבית."

(עמי 88 ש' 21-25 לחקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

878. מדובר בשיקול שלא הועלה בהליך הפלילי שלה, שבו העלתה על נס את שיתוף הפעולה שלה עם השב"כ
ואת כוונתה שלא להסתיר את הדברים, כך שיש להתעלס ממנו לחלוטין.

879. הטענה עצמה תמוהה, בלשון המעטה, שהרי התובעת טענה בתיק דנן, שהיא הלכה אל הפגישה בשב"כ עם
הלפטופ שלה, כשהיא סבורה, לטענתה, באותה עת, שמצויים עליו אלפי המסמכים שהיא נטלה מהצבא.

"ש: אבל את יודעת שאת הולכת לשב"כ עמ 2,085 מסמכים סודיים, לשב"כ, כשאחת האפשרויות
שהולכים לחקור אותך על ה- 2,085 המסמכים האלה, נכון?

ת: שאגבבדיעבד הסתבר,

ת: בדיעבד הסתבר שעל הלפטופ הזה בכלל לא היו המסמכים, הם היו על המחשב שנשאר אצלי
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בבית. אני לא זכרתי את זה,"
25-26 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16). (עמ' 86 ש' 18-20,

וכן�

"ת: כשחשבתי שרוב המסמכים, גם בתשאול שלי בשב"כ אני בתום לב, אתה יכול לראות את זה,
אני אמרתי להם קחו את המחשב שלי כי השבתי שהמסמכים עליו, אני לא זכרתי אפילו שהם
לא עליו. וכמו שאמרתי לך לפני שלושה משפטים, אגב בסוף הסתבר שהמסמכים בכלל לא היו

על הלפטופ הזה."
(עמ' 87 ש' 21-24 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16).

880. מדוע, אפוא, חששה התובעת חשש כה רחוק, שהשב"כ יהפוך לה את הבית (ובמיוחד כשנמסר לה, טרם
הפגישה, שהשב"כ מחפש אותה עוד מהשבוע שעבר, והיא יודעת שלא הפכו לה את הבית בשבוע שעבר...),

ולא חששה חשש קרוב ומוחשי חרבה יותר, שהשב"כ יבדוק את הלפטופ שהיא מביאה לפגישה עצמה?!

הדברים מדברים בעד עצמם ומעוררים מחשבות נוגות על אופי הטענות שהתובעת מוכנה לטעון, מן הגורן
ומן היקב, ללא כל עכבות.

881. מכל מקום, באחריותה של התובעת היה לדאוג לשמירת המסמכים שהיא נטלה מן הצבא, לרבות
השמדתם ו/או הסתרתם (מעשים פליליים שהתובעת, לשיטתה, מוכנה לעשות) וצעדיה המודעים בעניו זה

מנתקים כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

882. להשלמת הטיעון נתייחס לטענת התובעת, בסעיף 265 לסיכומיה, כי היה לתובעת "בלבול טבעי" לגבי
מיקום המסמכים על מחשביה וניסיונה לראות בכך הוכחה שהיא מקור "לא מקצועי" ו"לא מנוסח".

אם התובעת אפילו לא טרחה להציץ בלפטופ השייך לה, שעמו היא נסעה אל השב"כ, ואשר, לסברתה, היו
בו אלפי המסמכים שהיא נטלה מן הצבא - כולל בסיווג סודי וסודי ביותר - ביודעה שאחת האפשרויות

הן שהיא אמורה להיחקר על המסמכים שהיא הדליפה, הרי שהיא רשלנית מאין כמותה.

החלף את המילים "לא מקצועי" ו"לא מנוסה" בסיכומי התובעת במונח המתאים יותר: "רשלן" והרי לך
עוד הודאה של התובעת, המספיקה לקבוע ניתוק קשר סיבתי כלפיה.

גירסה מסי 6 - התובעת הודתה, כי היא המקור, כי רצתה לרצות את חוקריה ולהרשימם, מבלי לדעת
ומבלי להביו את השלכות מעשיה

883. התובעת טוענת בסעיף 71.17 לסיכומיה, כי היא הודתה, כיון שהיא רצתה לרצות את חוקריה ולהרשימם,
וזאת "מבלי דעת ומבלי הבנה מהן ההשלכות" של דבריה.

884. מדובר, כמובן, בגירסה הפוכה לחלוטין מגירסתה בהליך הפלילי, לפיה היא ידעה היטב, ואף הבינה היטב
את השלכות מעשיה, והסתמכה-כך טענה - על "הבטחה" של השב"כ שלא להעמיד אותה לדין פלילי.

885. הנה כי כן, כשנוח לה, התובעת מבינה היטב מה מדובר עמה, וכשלא נוח לה, היא הופכת למי שאין לה, כך
לשון הסיכומים של התובעת, לא דעת ולא הבנה מהן ההשלכות של דבריה. ונזכיר: מדובר בעיתונאית,
דעתנית, מחוננת, שאף ניסתה להתקבל לעבודה בשב"כ -פשוט אין קשר בינה לבין הדמות הדמיונית

שבסיכומיה.

886. הרבה למעלה מן הצורך יצוין, כי במסגרת החקירה בשב"כ, ולאחר שהודתה כי היא המקור, התובעת
התבטאה בהתבטאויות שונות, המעידות כי היא הבינה היטב את ההשלכות של מעשיה.

הוסבר לה במפורש, שהשב"כ רוצה את המסמכים, כי יש סכנה לכך שהם יסתובבו "בחוץ", הוסבר לה
שהיא יכולה לקחת עורך דין, הוסבר לה שיהיה הליך פלילי, ושהיא יכולה להקטין את הנזקים בשיתוף

פעולה, והיא קיבלה את ההחלטה, להקטין את הנזקים שלה על ידי שיתוף פעולה מלא.

"ע- כאילו אני באה ואומרת שהעברתי פה את המסמכים אז אין שום משמעות לשום דבר אחר כך.
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1- לא יש משמעות, תראי אני אגיד לך למה, כי אם אני גא ואומי תקשיבו, הגיעו* ענת אחיי 5 דקות של
, שיחה הגינה, הבינה כמה דברי אמורים אמרה ואללה חברה יכול להיות טעיתי, איך לקחתי לא לקחתי
אנחנו עוד לא נכנס לזה, אני ק1דט כל מוכנה לתת את זה כדי שזה לא יהייה בחוץ כי זה מסוכן. <ש לזה
משמעות רבה באמת אני אומר, בהתייחסות אליך בהמשך. וזה דבר שמשחק, משחק לחלוטין. עכשיו
אמ את אומרת לי תשמע יש לי מסמכים בוא נלך לקחת אבל מצד שני יש מסמכים אצל עוד עשרה
אנשים אחרים שהעברתי להם ואני לא לוקח אז מה הואילו חכמים בדברים האלה. את מבינה מה אני

? אומר
ע- אני מבינה מה אתה אומר."

(מוצג 2.1 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 14}.

יכן�
"ש- תראי. כל מה שאת אומרת עלול ויכול לשמש כנגדך. אבל המנעות שלך להשיב על כל השאלות
יכולה לסבך אותך הרבה יותר עמוק מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. עכשיו, במקום הנוכחי יש לד
את הזכות להיוועץ בעורך דיו את הזכות לעשות מה שאת רוצה. את לא עצורה, את לא מעוכבת אבל כל
, חיפוש הסגרה. אם עוד אנו נמצאים בשלב הזה אני לא הולך עכשיו ומבצע מהלכים רועשים, או קי
, זה הליך שיזקף לזכותך. אבל כל דבר (נקטע) אנחנו עושים כרגע בהליך, שיתוף פעולה מלא שלך, או קי
ר- לא לא, רגע תסביר שניה. הליך שיזקף לזכותך בהליך הפלילי שמיו הסתם יהייה הליך המשך

לטיפול הזה, אבל את תהייה במצב הרבה יותר טוב."
ע- אתה אומר "מין הסתם" ואני שוב חוזרת לשאלה אם ואיך אפשר למנוע אותו. אני כבר פה, אתם כבר

קיבלתם מספיק תשובות אני חושבת שנוכחתם שיש נכונות ושיתוף פעולה.
ר- לחלוטין, לחלוטין.

ע- איד אני יכולה למזער את הנזקים שלי ל
ש- אני אסביר לך, בראייתי שלי - זה למסור את הכל."

(מוצג 2.1 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 18).

887. בהמשך, כשטענה התובעת כי היא שקרנית גרועה, אמר לה החוקר, כי היא קיבלה את ההחלטה הנכונה
לשתף פעולה ולמסור את המסמכים שברשותה �

"ע- אני שקרנית גרועה.
ר- אוקיי את קוראת לזה שקרנית גרועה אני קורא לזה בו אדם ברמה גבוהה שמבין ומקבל את

ההחלטות הנכונות."
(מוצג 2.1 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים, עמ' 27).

ו משכך, איך בכלל אפשר לטעון, שהתובעת לא הבינה, כביכול, את פשר מעשיה, לאחר כל אלו?!

גירסה מסי 7 - התובעת הודתה, כי היא פחדה מו השב"כ

| 888. התובעת התמקדה בסיכומיה בגירסת ה"פחד" מן השב"כ, אשר הוביל אותה, לשיטתה, להודות בכך
] שהיא המקור, וזאת, כמסתבר, מתוך סברה שגירסה וו משרתת אותה יותר טוב משאר גירסאותיה.

ן 889. כבר בפתח הדברים בענין זה יובהר, כי מי שאיננו פוחד להגיע אל השב"כ, החוקר את ההדלפה, עם
1 הלפטופ, כשהוא סבור, באותה עת, שעל הלפטופ מצויים אלפי המסמכים המסווגים שהוא נטל שלא כדין

מן הצבא, יקשה עליו, כמובן, לשכנע כי הוא פחד מחוקרי השב"כ, ולכן, כביכול, הודה.

890. התובעת עצמה לא טענה בפני חוקריה בשב"כ, שהיא הודתה עקב פחד מן השב"כ, ולא בכדי.

891. גירסת ה"פחד" גם לא הועלתה בהליך הפלילי של התובעת, כנימוק מדוע היא הודתה כי היא המקור,
אלא הועלתה שם גירסה אחרת, אודות שיתוף פעולה מלא עם חוקריה (ואף חרטה כנה על מעשיה).

, שהיא היתה מודה, אם התובעת אף טענה, באמצעות פרקליטה, בהליך הפלילי שלה, ש"אין ספק" (כך!£
החוקרים היו מגיעים אליה, בנובמבר 2008 (שאז בוודאי שלא ידעה על שום חקירת שב"כ), שכן לא היתה

לה שום כוונה להסתיר את הדברים
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בית המשפט הנכבד כבר קבע בתיק דנן, כי ניתן לעמוד על מניעי התובעת לביצוע העבירו?, מתוך
הקביעות השיפוטיות בהליך הפלילי שלה.

"אולם, טעם זה אינו קיים בענייננו כאשר ניתן לעמת על מניעיה של התובעת לפרסום לאחר שבית
המשפט המחוזי וביר* המשפט העליון עמדו על מניעיה של התובעת ומניעיה פורסמו בפסקי הדין
שניתנו בעניינה בהליך הפלילי. מניעיה נבחני לעומקם על ידי בתי המשפט בהליך הפלילי תוך חיפוש
אחר היקוד הנפשי שהוביל לביצוע העבירה וניתו להפנות לממצאים והמסקנות שם ולחקור את

התובעת גם בעגיין זה" (החלטת בית המשפט הנכבד מיום 4.5.16).

כך גם ביחס למניעי התובעת ביחס להודאתה כי היא המקור. התובעת כבולה ביחס לשאלה, מדוע היא
הודתה כי היא המקרר, בגירסתה בהליך הפלילי שלה, בממצאים ובמסקנות של בתי המשפט, כפי שהיא

כבולה ביחס לשאלה, מה היו מניעיה לביצוע העבירה. די בכך כדי לדחות את גירסת ה'יפחד", על הסף.

892. הנתבעים בוודאי שאינם יכולים להיות אחראים לפחדים בלתי רציונליים, של מי שלא הוצג בפניו בדל
ראיה למעורבות כלשהי בהדלפה, ואף מובהר לו, עם תחילת השיחה עמו, כי הוא בסך הכל נשאל,

במסגרת בדיקה המקיפה גם אחרים, ביחס לפרשה. התנהגות התובעת בעניו זה מנתקת כל קשר סיבתי.

893. גירסת התובעת אודות "פחד" מן השב"כ קרסה בחקירתה הנגדית. התובעת הודתה, כי "בנראה" שהיא
היתה מודה, גם אילו היתה נחקרת על ידי מחלקת ביטחון מידע בצבא, שממנה היא לא פחדה כלל.

"ת: ידעתי שאסור להוציא את המסמכים האלה וידעתי שהם צריכים להישאר בצבא.
ש: אז למה הודית?

ת: זו פעם ראשונה שנודע לי שהשב"כ מתעסק בדבריפ האלה, כי יש מחלקת בטחון מידע בצה"ל
והיא זו שאמונה על הדברים האלה.

ש: ז"א אם היית נחקרת על ידי מחלקת בטחוו מידע, הגברת קם, לא היית מודה ז
ת: כנראה שהייתי מודה."

(עמי דר ש' 14-19 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16].

894. בשולי הדברים נבקש להתייחס לטענת התובעת, בסעיף 267 לסיכומיה, שהיא "אפילו לא ידעה שהחקירה
בשב"כ מוקלטת" - טענה המועלית על מנת לשרת את הקו של מי שלא הבינה, כביכול, את פשר מעשיה.

מעיון בתמליל החקירה בשב"כ (מוצג 2.1 לתיק המוצגים של הנתבעים, ע' 15) עולה, כי התובעת היתה
מודעת היטב לאפשרות של הקלטת החקירה שלה בשב"כ, ואמרה בעצמה לחוקריה� "אם אתה מקליט

את זה אתה יכול אחרי זה כאילו לקחת את זה לבית משפט וזהו אין לי הרבה מה לעשות עם זה ן".

ובהמשכו של אותו עמוד היא אומרת לחוקר שלה = "יש לך גם אינטרס מאוד גדול להגיד את זה כי אתה
רוצה את שיתוף הפעולה שלי, אתה רוצה לשכנע אותי ששיתוף הפעולה שלי יועיל לי".

עינינו הרואות� בניגוד לנסיונה של התובעת ליצור מצג, כאילו לא היתה מודעת להקלטה, או לאפשרות
הקלטה, התובעת נטלה זאת בחשבון במועד חקירתה בשב"כ, והיתה מודעת היטב למשמעות מעשיה.

הדבר לא הפריע לה לנסות לטעון אחרת בסיכומיה.

לח*9. ניתוק סשר סיבתי: התובעת החליטה להודות בעבירות פליליות נרחבות הרבה יותר
מאשר היה ידוע לשב"ב

895. נימוק נוסף לניתוק קשר סיבתי נעוץ בעובדה שבמועד חקירתה בשב"כ, איש מגורמי אכיפת החוק לא
ידע, ולא דמיין בכלל, שהתובעת ביצעה עבירות פליליות כה נרחבות, ונטלה אלפי מסמכים מן הצבא.

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 קם, שהוזמנה לחקירה. גם בשלב זה לא הביו איש כי
לנאשמת יש כמות כה אדירה של מסמכים ואיש לא דמיין שמדובר ב-2085 מסמכים וכן יש להבין את

פעולות השב"כ והמשטרה בתיק עד שהתבררה עומקה של העבירה".
{מסמך 2.6 לתיק מוצגים של הנתבעים, עמ' 263).
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: כך גם טען פרקליט התובעת בהליך הפלילי

"אן 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 תשמעו, ואם לא היו שומעים ממנה לא היו יודעים שבד הדבר, היא אומרת שהעתיקה
שמונה מאות ומשהו מסמכים, מספרת את התהליך ואומרת זה נמצא אצלי בבית. לוקחת אותם הביתה
נותנת את המחשב. האם גן מתנהג אדם שיש לו כוונת לפגוע בכטחון המדינה? יש פה שיתוף פעולה

מוחלט עט חוקרי השב"ב.,." (העתק מפרוטוקול דיון� מיום 26.1.2010 צורף כנספח 54 לתצהיר בלאו).

896. כך, במקום שתועלה טענה כלפיה מדוע היא הדליפה מסמכים ספורים, שממילא פורסמו לאחר בדלקת
צנזורה, הובילה התובעת את עצמה למצב שבו הועלתה נגדה טענה חמורה בהרבה של הדלפת אלפי

מסמכים, כולל מסמכים סודיים ביותר. התנהגות התובעת מנתקת כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

ב3ל מקרה בבדיקת פוליגרח .* התובעת היתה נתפסת בתי ניתוק קשי סי לו*,10.

897. מחומר הראיות בתיק עולה, כי המדינה ערכה בדיקות, אלו גורמים היו קשורים למסמכים שהודלפו
לעיתון הארץ, ובמסגרת בדיקות אלו הגיעה גם אל התובעת. כאשר התובעת הגיעה לשב"כ, ועוד בטרם

הודתה כי היא המקור, נמסר לתובעת, במפורש, כי היא צפויה לעבור בדיקת פוליגרף.

"ר- אוקי. יפה, עכשיו, זה הלין הבדיקה. אנחנו ננהל ביננו שיחה ננסה באמת לראות איזה קשר, אם
יש, יש לך בכל הסיפור הזה. אני כבר אומר מראש כי הליכים כאלו מסתיימים בסוף בבדיקת פוליגרף,

, כמעט ואין חריגים. זה הסיפור. אלה הדברים." אוקי
{מוצג 2.1 עמ' 10 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

: וכן

"ש- אוקי, אני שואל בציר שלך אני לא בוחן ובודק צירים אחרים. להתחייב על כל ההליך סיום בבדיקת
פוליגרף שאנחנו באמת נוודא כי זה כל מה שהיה, שלא מסרת את זה לאנשים אחרים, שלא מסרת את

זה לעיתונאים אחרים, שאת לא מחזיקה חומר אחר ברשותך..."
(מוצג 2.1 עמי 19 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים).

898, התובעת, שטענה בעצמה בשב"כ כי היא "שקרנית גרועה" (מוצג 2.1 עמ' 17 לתיק המוצגים מטעם
הנתבעים) לא יכולה היתה לעמוד, כמובן, בבדיקת פוליגרף, כך שהיא היתה נחשפת, בכל מקרה, כמקור.

די גם בכך על מנת לנתק כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

לח.11. מתוק קשי סיבתי: התובעת טענה, בי העמדתה לדיו פלילי בעבירות שבה הואשמה
היתה הסית תקדים

899. עיקר הנזקים שהתובעת טוענת להם הינמ העמדתה לדין בהליך פלילי, על כל המשתמע ונובע מכך, בכל
הקשור להיקף העבירות החמורות שבהן הואשמה, הוצאותיה המשפטיות וכדומה.

900. ואולם, אחת מטענותיה המרכזיות של התובעת בהליך הפלילי היתה חריגות העמדתה לדין בעבירה של
ריגול, באופן חסר תקדים, בכל תולדותיה של מדינת ישראל

כך טענה התובעת, באמצעות עו"ד פלדמן, בעתירה לבית המשפט העליון.

"34. עובדות אלה מגבירות את החשש, שמא תעודת החסיון הוצאה ללא מחשבה יתרה ומבלי
להתיחס באופן ספציפי לנסיבות הייחודיות המרכיבות את המקרה דנן, בו, לראשונה בתולדות
המדינה, מקור המוסר ידיעה לעיתונאי ישראלי [הכפוף לתקנות ההגנה] מועמד לדיל. מדובר
בסוגיה רגישה ביותר לחופש העיתונות, יחסי עיתונאי�מקור, זכות הציבור לדעת ועקרונות
הדמוקרטיה בישראל. על כן, התייחסות גורפת וכללית זו כפי שהיתה עד כה אינה ראויה

ואיננה מתקבלת על הדעת"
(מוצג 2.13 לתיק המוצגים של הנתבעים, עמי 349, סעיף 34 לעתירה).
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901. התובעת אף הביאה כעד הגנה מטעמה את העיתונאי רביב דרוקר, כדי שיעיד על הנסיבות שבהן הועמדו
מקורות לדין פלילי.

התובעת טענה, בהודעת הערעור שהגישה, באמצעות עו"ד בומבך, לבית המשפט העליון על גזר דינה,
שבית המשפט המחוזי התעלם מעדותו של רביב דרוקר, לפיה, במקרים בעבר, "לא הועמד לדין" איש מן

המקורות, וטענה, כי העמדתה לדין בעבירות ריגול הינה "מעשה חסד תקדים במשפט הישראלי":

"טעה בית המשפט קמא בהתעלמי בליל מעדותו של מי דביב דתקד - עיתונאי בערוץ 10, המגיש
תכנית תחקירים ומשמש כפדשן פוליטי. דדוקר העיד, גי לעיתים קרובות, העבודה העיתונאית בתהום
הפוליטי נסמכת על קבלתם ועיבודם לפרסום של מסמכים שהוצאו ללא דשות חוקית. באותם מקדים
הידועים לו, כשהתגלה זהותם של המקורות העיתונאיים שמסדו את המסמכים, לא הועמד לדיו איש
מהם והסנקציות שננקטו נעו ביו נזיפה לביו הדחה מתפקיד. בכל הכבוד, עדות זו, שלא נסתדה, מחזקת
את עמדת ההגנה כי העמדתה לדיו של המערערת בעבירות "ריגול", בהייתה מקור לעיתונאי ישראלי,

, סעיף 138 להודעת הערעור) מהווה מעשה חסד תקדים במשפט היש1אלי".(נ/5

902. טענת התובעת, כי מדובר במעשה "חסר תקדים במשפט הישראלי'/ ובהעמדה לדין שלה בעבירת ריגול,
"לראשונה בתולדות המדינה" (!), מנתקת, כמובן, כל קשר סיבתי עובדתי ו/או משפטי.

לט, מבחני הקשף הסיבתי - התייחסות לטענות בתובעת

903. בפרקים ט' וי' לסיכומיה סוקרת התובעת פסיקות משפטיות שונות, בסוגיית הקשר הסיבתי, אשר אין
בהן כדי להועיל לה, בין היתר, כיון שהן מתעלמות מן הנסיבות הספציפיות דנן, לרבות הודאות בעל דין,

השתק שיפוטי ו/או מעין השתק שיפוטי, החלים על התובעת לנוכח טענותיה בתיק דנן ובהליך הפלילי.

להלן נתייחס לטענות התובעת.

932. צפיות. התובעת טוענת כי היה על הנתבעים לצפות את עצם פתיחת החקירה. "נשתכח" מליבה, שגם
לשיטתה, מהלכי החקירה היו בלתי צפויים, ובנוסף לכך, "הנזק", שעניינו העמדתה לדין פלילי של
התיבעת בעבירות שבהם הואשמה, גם הוא היה בלתי צפוי, לשיטתה. התובעת מנועה ומושתקת

מלהעלות טענות בענין זה לאור טענותיה בתיק דנן ובהליך הפלילי שלה.

933. "גורם זר מתערב". התובעת טוענת, כי הנתבעים יטענו כי חקירת שב"כ היתה גורם זר מתערב ולטענתה,

ניתן היה לצפות התנהגות של השב"כ כגורם זר מתערב. לטענתה, היה על הנתבעים לצפות כי פרסומיו של
בלאו יובילו לחקירת שב"כ או חקירת משטרה או חקירה משולבת של שתי רשויות אלו.

התובעת שוב טועה ומטעה. הסוגיה של "גורם זר מתערב" מתייחסת למקרה שבו כבר בוצע מעשה רשלני
על ידי פלוני ולאחר מכן הופיע "גורם זר מתערב". במקרה דנן לא היה שום מעשה רשלני מצד הנתבעים

כלל וכלל, בשום שלב שהוא.

התובעת עצמה טענה בחקירתה בתיק דנן, כי היא לא צפתה בכלל שהשב"כ יפעל בנושא, אלא כי העניו
יטופל על ידי "מחלקת ביטחון מידע בצה"ל", והודתה, כי כנראה שהיתה מודה, אם היתה נחקרת שם

(עמ' 77 ש' 14-19 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 17.5.16). אם כך, מה לה להלין על הנתבעים?!

בוודאי שלא ניתן היה לצפות שיוקם צוות מיוחד שיכלול גם שב"כ, גם משטרה וגם צבא, שיקבל
סמכויות כל? נרחבות, עד שיפעל בנושא במשך קרוב לשנה, באמצעים החוסים תחת תעודות חסיון,

שהסדתן נדחתה על ידי בית המשפט.

934. טענה לצפיות בעקבות המקרה של גלאט ברקוביץ - התובעת טוענת, כי היה על הנתבעים לצפות, כביכול,
את "עוצמתה" ו"רצינותה" של החקירה בעקבות המקרה של גלאט ברקוביץ.

מדובר בטענה סתמית ועמומה אשר אין בה כל ממש. התובעת לא הוכיחה טענה זו כלל. שום גורם לא
הובא מצידה להעיד על כך שניתן היה לצפות, כביכול, את מהלכי החקירה שהתקיימו בפרשה דנן, אשר

היו חסרי תקדים, אף לפי דברי התובעת עצמה בחקירתה הנגדית בתיק זה.
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שום גורם לא העיד שניתן היה לצפות, כביכול, את הפניה החריגה וחסרת התקדים לבלאו למסור את כל
המסמכים המסווגים שברשותו, עם כישלון המאמצים לאיתורו של המקור. צעד שכזה לא ננקט מעולם,

גם לא במקרה (החריג כשלעצמו) של פתיחת החקירה בפרשת גלאט ברקוביץ.

935. הודאת התובעת בחקירה בשב"כ. התובעת מפנה לפסק הדין של בית המשפט המחוזי בפרשת גלאט
ברקוביץ, שבו נקבע, כי אין לקבוע ניתוק קשר סיבתי בין התרשלות של אחרים לבין הנזק, במקרה שבו

מקור מוסר אמת בחקירתו ומודה שהוא המקור, וכל אין לדרוש מן המקור להמשיך ולשקר בחקירה.

הדברים שנקבעו על ידי בית המשפט המחוזי אכן נכונים, אך אינם רלוונטיים למקרה דנן. הנתבעים
אינם מצפים שמקור ישקר בחקירתו או שישבש חקירה וישמיד מסמכים (הכל נתון לשיקול דעתו של
המקור) אולם אם התובעת טוענת כי היתה משמידה ומסמכים ומשבשת חקירה, אם היו מודיעים על כך,
ועל יסוד "מחדל" זה של הנתבעים, שלא סיפרו לה על החקירה, מייחסת להם "רשלנות" (כך!), אין מנוס

מלהתייחס לטענותיה, מופרכות ככל שתהיינה.

בענייננו, הפרסום לא היה רשלני ולא חשף את התובעת. גם החקירה, וגם מסירת 49 המסמכים על ידי
בלאו לשב"כ לא חשפה אותה. התובעת הגיעה לחקירה כאשר החוקרים לא יודעים שהיא המקור, והיא
אפילו לא הואשמה על ידם שהיא המקור. בדל ראיה לא הוצג בפני התובעת. התובעת, משיקוליה (שיתוף
פעולה מלא), בחרה להודות, ואף השתמשה בשיקולים עצמאיים אלו כראיה לטובתה בהליך הפלילי.
במקרה שכזה, הודאתה בחקירה, כי היא המקור, בוודאי שמנתקת קשר סיבתי (וזאת מעבר לעובדות

הנוספות שהוכחו במשפט, אשר מנתקות אף הן קשר סיבתי).

הדברים יפים במיוחד לנוכח העובדה שהתובעת כבר טענה בהליך הפלילי שלה שהיתה מודה, אס
החוקרים היו מגיעים אליה בנובמבר 2008, שכן לא היתה לה שום כוונה להסתיר את הדברים.

טענת התובעת, בסעיף 297 לסיכומיה, כי התובעת לא יודעה מראש כי היא עלולה להיחקר בשב"כ בנוגע
להדלפה של המסמכים לבלאו, תוך ציון שתי אפשרויות (זימון לשב"כ בעניו הרב מלמד או בעניו קירות
החיים ששלחה לשב"כ) מופרכת. התובעת "שכחה" את מה שנכתב בסעיף 31 ו-71.17 לסיכומיה, כי היא
ידעה שיש אפשרות שלישית, שהיא מזומנת לשב"כ בגין המסמכים שהדליפה לבלאו, ואף פעלה. בזמן
אמת, טרם הגעתה לשב"כ בעניו זה, כשניסתה להתקשר לבלאו ואף טענה כי התקשרה לחיים לוינסון

מ"הארץ". משכך, יש לדחות את טענותיה באשר לעניין זה.

936. סעיף 38 לפקודת הנזיקין ("דבר מסוכן"). התובעת טוענת, כי אם וככל שייקבע כי הנתבעים התרשלו
כלפי התובעת במובן של סעיף 38 לפקודת הנזיקין, הרי שקביעה זו טומנת בחובה, לטענתה, חזקה של

יצירת קשר סיבתי משפטי בין ההתרשלות הנטענת לבין נזקיה של התובעת.

כפי שהוכח לעיל, סעיף 38 לפקודת הנזיקין לא נטען בכתב התביעה ודי בכך כדי לדחות את הטענה.

זאת ועוד. תנאי מקדמי לתחולת סעיף 38 לפקודת הנזיקין הוא הוכחת קשר סיבתי בין הפרסום
הויזואלי לבין הנזק הנטען והוכחת גרימת נזק כתוצאה מאותו "דבר מסוכן" נטען (מוכחש).

ראה; "גם בהנחה שהחומרים שהוזרמו לקישון הם מסוכנים מטבעם - הנחה שניתן לחלוק עליה
באשר חלק מהחומרים נמצאים במזון ובמי השתיה, וחומרים במו ניקל וכרום נמצאים בהפצים
כמו שעוני יד וסכינים ומזלגות - אין בטענה זו כדי לסייע למערערים. סעיפי העברת הנטל
, אם ה"תה התרשלות מצד המזיק, אך הם אינם פוטרים את הניזוק עניינם ברכיב האשם, קרי
מהוכחת הקשר הסיבתי. ממילא איננו נדרשים לשאלה המקדמית אם החומרים שהוזרמו הם

מסוכנים לצרכי סעיף 38 לפקודת הנזיקין.

זאת ועוד. תנאי מקדמי לתחולת הסעיף הוא שהוכח כי הנזק נגרם על ידי הזיבר המסובו. וזו
בדיוק השאלה שעל המערערים היה להוכיח: האם המחלות שנגרמו להם, נגרמו על ידי

החומרים שהוזרמו על ידי המפעלים".

(ע"א 6102/13 מיכאל עצמון נ' חיפה כימיקלים בע"מ (פורסם בנבו, ניתן ביום 24.9.15).

התובעת לא הוכיחה אף אחד מהם. אדרבא, הוכח שאין קשר סיבתי ושלא נגרם לה נזק מהפרסום
הויזואלי. הפרסום הויזואלי לא חשף אותה ולא היה הסיבה בלעדיה איו לפתיחת החקירה.
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בכוסף לכך כפי שהוכח לעיל בסיכומינו, נסיבותיו של סעיף 38 לפקודת הנזיקין לא חלות כלל בענייננו,
שכן תנאיו המצטברים, כפי שנקבעו בפקודת הנזיקין וכפל שהתווספו בהלכה הפסוקה, אינם מתקיימים.

שום חזקה בדבר קיומו של קשר סיבתי משפטי, כביכול, לא נוצרה, ולא יכלה להיווצר, כנגד הנתבעים.

937. התייחסות לאלמנט הקשר הסיבתי בפסק הדיו בעניו אלוו תמיר. התובעת טוענת, כי בפסק הדין בענין
אלון תמיר נקבע, כי קשר סיבתי מוכח לכאורה בהתבסס חזקה המבוססת על טעמי הגיון וסבירות.

מדובר באמירה כללית, שאין בה כדי להועיל לתובעת, באשר בענייננו דנן אין שום קשר סיבתי, ואפילו
אם נניח שהיה, הוא נותק, וכל זאת, על בסיס טעמי הגיון וסבירות, וגם על פי גירסת התובעת, הודאותיה

וטענותיה שלה עצמה בתיק דנן ובהליך הפלילי, הפועלים דווקא לחובת התובעת ומשתיקים אותה.

938. ההקשר החוזי של מבחני הקשר הסיבתי. התובעת מצטטת בסיכומיה מפסיקות שונות העוסקות
במקרים של הפרות הסכם, וטוענת, כי מחדליו של בלאו למסור לה אינפורמציות שונות, המצביעות,
לטענתה, על פתיחתה של החקירה, ומאפשרות לה, כביכול, לקבל יעוץ משפטי, מהווים, כביכול, משום

הפרות הסכם, ולטענתה, "הפרות אמון של ממש" (כך!).

אין כמובן שחר לדברים. עובדתית, בין בלאו לבין התובעת לא נכרת שום הסכם בתחום העברייני הפלילי
של אזהרה מפני פתיחת חקירה, וגם לא נכרת שום הסכם בנוגע לאפשרות יצוגה על ידי עורך דין למקרה
של פתיחת חקירה. התובעת לא טענה בכתב התביעה לקיומו של הסכם, כביכול, בעל תוכן שכזה. ולא

טענה להפרה שכזו. הנתבעים שבים ומתנגדים לכל ניסיון של התובעת לשנות ולהרחיב חזית בעניו זה.

לא חיה שום הסכם בעל תוכן שכזה, וממילא לא בוצעו שום הפרות כלפי התובעת, בוודאי לא הפרות
אמון. הניסיון של התובעת לצבוע את הדרישות הבלתי חוקיות והפליליות במובהק שלה מבלאו, באצטלא

של הפרת, כביכול, של הסכם (מוכחש) לא יצלח.

מ. התייחסות לפסק הדיו בעניו אלוו תמיי ני רשות השידול

939. התובעת מפנה בסיכומיה, בעמודים 71-72, לפסק הדין בעניו אלון תמיר נ' רשות השידור.

באותו מקרה, רשות השידור הפרה את ההסכם עם המרואיין, אשר התנה אה עריכת הראיון המצולם
בכך שדמותו הוסווה וקולו יעוות. ההסוואה הטלויזיונית לא היתה טובה, וניתן היה לזהות את המרואיין

מן השידור הטלויזיוני. בית המשפט פסק, ובצדק, לחובתה של רשות השידור.

940. התובעת נתלית באמירה המופיעה כאותו פסק דין, לפיה המקור רשאי לסמוך על המקצועיות של גוף
התקשורת ואנשיו, ורואה בה משוס סתירה, כביכול, לטענתם של הנתבעים, כי יש צורך לבחון את

התנהגות התובעת, המקור, לצורך בחינת סבירות התנהגות העיתונאי.

941. יש לדחות את טענות התובעת, המשקפות חוסר הבנה של המאטריה המשפטית.

942. ראשית, הקביעה, כי יש לבחון את התנהגות המקור לצורך בחינת סבירות התנהגות העיתונאי, הינה
ההלכה המחייבת של בית המשפט העליון, כך שברור שהנתבעים זכאים להסתמך על פסיקה שיפוטית זו.

ראה פסק הדין בעניו גלאט ברקוביץ:

"המערערת ביקשה לבחון את התנהלות המשיבים במנותק מהתנהלותה�שלה. אלא שמלאכתו של בית
המשפט אינה נעשית בהלל מק. השאלה אם עיתונאי התרשל כלפי מקור תלויה בגורמים רבים, לרבות
המקור עצמו והתנהלותו של המקור" (סעיף 17 לפסק הדין גלאט ברקוביץ (עליון), מוצג 2.19 לתיק

המוצגים של הנתבעים).

מכאן, שהתנהלותו של העיתונאי נגזרת מזהותו ואופיו של המקור ומטיבו של המידע. לכל אלה יש
השלכה על השאלה אם יש לייחס לעיתונאי התרשלות, ואם כץ, האם יש לייחס למקור אשם תורם כזה
או אהר. לכו, איני מקבל את טענת המערערת כי יש לבחוו את הדברים במנותק מהתנהגותה
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והתנהלותו;, הו בזמו אמת והו בחקירות ובהליבים שלאחר מכו" (סעיף 17 לפסק הדין גלאט ברקוביץ
(עליון), מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים).

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

943. שנית. אין שום סתירה בין פסיקת בית המשפט העליון בפרשת גלאט ברקוביץ (עליה הסתמכו הנתבעים)
לבין פסק הדין בעניו אליו תמיר, לאור ההבדלים הבולטים בין המקרים ?.

943.1. בפסק הדין בעמן אלון תמיר לא התעוררה שאלת ההסתמכות של העיתונאי על תוכן המידע
שמסר המקור, שהרי ההסוואה היתה צריכה להתבצע ללא קשר לתוכן המידע שמסר המקור,

במסגרת הראיון המצולם עמו.

בענייננו, להבדיל, מתעוררת שאלת ההסתמכות של העיתונאי על תוכן המידע שמסר המקור,
שהרי התובעת סיפקה מצגים ברורים לחלוטין לעיתונאי בלאו, בשיחות עימו, שאין כל חשש
לסיכונה מפרסום ויזואלי, אך לאחר מכן שינתה את גירסתה (התובעת סיפקה בעניו זה מספר
גירסאות: פעם טענה שחשבה שאין בכך סיכון לחשיפתה, לאחר מכן טענה שלא ידעה אם יש
בכך סיכון ואחר כך העזה וטענה שהיתה משיבה על כך בשלילה מיידית - סעיף 60 לתצהירה).

אם התובעת, כפי שעולה לשיטתה, הטעתה את בלאו, אין היא יכולה להלין אלא על עצמה.

943.2. בפסק הדין בענין אלון תמיר היה צורך חיוני לבצע הסוואה לגבי המרואיין.

לעומת זאת, בענייננו, לא היה שוט צורך חיוני להסוות את המסמכים, שהרי לא היה בהם,
אפילו היו מתפרסמים כפי שהם, כדי לחשוף את זהותה של התובעת (המסמכים לא מזכירים
( את שמה, למאות אנשים היתה גישה אליהם, הם פורסמו זמן רב לאחר שחרורה מהצבא
| ועוד). בפועל, כמשנה זהירות ולמעלה מן הצורך, הם פורסמו ויזואלית לאחר מחיקות (על ידי

העיתון ואף על ידי הצנזורה, מטעמיה שלה).

943.3. בפסק הדין בעניו אליו תמיר נפסק, כי התובע לא היה צריך לנקוט אמצעי פיקוח ובקרה, על
האופן הטכני של ההסוואה, שהרי עניו זה נתון היה בידי אנשי המקצוע ברשות השידור.

כך גם בענייננו. התובעת לא היתה צריכה לנקוט אמצעי פיקוח ובקרה על האופן הטכני של
הפרסום הויזואלי של המסמכים בעיתון, והיתה רשאית לסמוך בעניו זה על המקצועיות של

העיתון. ענין זה אכן בוצע ללא דופי על ידי העיתון ולתובעת לא היתה שום טרוניה על כך.

943.4. בפסק הדין בענין אלון תמיר, רשות השידור הפרה את ההסכם עם המרואיין, ואין זה פלא
שהוא בא בטענות על כך. בענייננו, בלאו לא הפר שום הסכם עם התובעת, והתובעת עצמה

ראתה את הפרסום הויזואלי ושמחה עליו, עד כדי כך שהתקשרה, נרגשת, לברך את בלאו.

943.5. בפסק הדין בעניו אליו תמיר, רשות השידור חשפה את המרואיין, כבר מן השידור עצמו ולא
נדרשה כל חקירה נוספת ביחס לכך, כדי לדעת מיהו המרואיין. כאן, המקרה שונה בתכלית:
הפרסומים לא חשפו את התובעת וגם החקירה לא הצליחה לחשוף אותה. התובעת חשפה

עצמה, מרצונה ומשיקוליה, בחקירתה בשב"כ. אין לה להלין אלא על עצמה בלבד.

943.6. בפסק הדין בעניו אלון תמיר לא התעוררה כלל שאלה של שיבוש חקירה, השמדת ראיות
והימלטות מן הארץ. התובעת, לעומת זאת, מתחרטת על כך שלא ביצעה עבירות פליליות אלו

ובאה בטענות אל העיתונאי מדוע לא סיפק לה הדרכה, עצה ועזרה כיצד לשבש חקירה.
ן

מא. התייחסות לפסיקה בסוגיית הסכמה מדעת של חולו?
|

944. בפרק י' לסיכומיה, מרחיקה התובעת לכת, ומנסה להשוות את עניינה "לחולה שלא נתנה לרופא הסכמה
מדעת לטיפול רפואי".

במסגרת זו התובעת אף מעזה וטוענת, בסעיף 309 לסיכומיה, כי "הנתבעים ביצעו בתובעת "ניתוח"
קשה, שאיננו אלא ניסוי בבני אדם" (כך!!) - אמירה פוגענית, חמורה ומבזה, שלא היה לה כל מקום,

ואשר מצדיקה, כמו קטעים פוגעניים נוספים בסיכומיה של התובעת, חיוב בהוצאות לטובת הנתבעים.
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945. כל בר דעת מבין שאין שחר לטענות התובעת.

946. הנתבעים בלאו וזילברברג היכם עיתונאים, שהתובעת השתמשה בשירותיהם המקצועיים, על מנת לפרסם
כתבות, בעלות ענץ ציבורי, וכך אכן אירע, לשביעות רצתה של התובעת.

947. ה"טיפול" העיתונאי; כולל עבודה מול הצנזורה, היה ללא דופי, ולתובעת היו שבחים על כך, כפי שציין
פרקליטה של התובעת עצמה בהליך הפלילי, בכנותו את בלאו "עיתונאי אחראי".

948. הנתבעים אינם צריכים לספק לתובעת "טיפול" בתחום הפלילי העברייני. אין זה מתפקידם, והעובדה
שהנתבעים לא שיבשו חקירה, היתה מחייגת על פי חוק, כך שלא ניתן לבוא בטענות אליהם כלל. אין

מדובר באדנותיות או פטרונות אלא בהתנהגות ראויה של הנתבעים בהתאם לחוק הפלילי.

, אשר , העיתונאי לצעדים שהתובעת מבקשת כי הנתבעים יבצעו, אין כל קשר ענייני לשירות המקצועי
ניתן על ידם, ויש להבחין, הבחן היטב, בין השירות המקצועי, שניתן ללא דופי, לבין ניסיונה של התובעת

לדרוש מהנתבעים למסור לה מסרים אודות החקירה, המערבים ומסבכים אותם בביצוע עבירה פלילית.

השווה ?.

"זאת ועוד, מגלי לקבוע עמדה באשר למעורבות ולמודעות עורכת דינו של הנאשם בהעברת מסרים ביו
החשודים, יצויץ כי כאשר ה"שירות המקצועי" שמסר עורך הדין ללקוח נוגע במעורבות בביצוע עבירה,
אזי לא חל על הדברים כל חסיון, שכן לא רק שאיו לדברים כל קשר ענייני לשירות מקצועי שאמור לתת

עורך דיו ללקוח, אלא שהם אף מנוגדים לו (קדמי, שם, עמי 1088)"

ת"פ (מחוזי י-ם) 34088-10-11 מדינת ישראל נ' ליאור מי רז (פורסם בנבו, 25.02.2015).

949. בלאו לא יצר שוס סיכון נוסף עבור התובעת. הסיכון, עליו מדברת התובעת, הינו סיכון פלילי, שנוצר
מלכתחילה על ידה, בעקבות החלטתה לבצע עבירות פליליות. סיכון זה היה, ונותר, כל העת, מוטל עליה.

950. בלאו גס לא יצר בפני התובעת שוס מצגים מטעים. התובעת ידעה מראש על אפשרות פתיחת חקירה, ואף
התכוננה לכך, כשבחרה את עיתוי מסירת המסמכים לבלאו, ומשהתממש סיכון זה של פתיחת חקירה,
היא אינה רשאית לבוא בטענות על כך. הדברים יפים, במיוחד, כאשר מהלכי החקירה היו חסרי תקדים.

951. התובעת ידעה גם על האפשרות שהיא מזומנת לשב"כ לחקירה בנוגע לפרסומים של בלאו, והחליטה,
למרות זאת, ללכת לחקירה, ללא יעוץ משפטי, ואף לוותר, בחקירה, על חיעוץ המשפטי, ואף להודות
בנטילה אסורה של אלפי מסמכים מהצבא (הרבה מעל ומעבר למסמכים הספורים שהשב"כ ידע עליהם).

952. לתובעת היתה אוטונומיה מלאה על מעשיה הפליליים, על שיקוליה והחלטותיה, לכל אורך הדרך. איש
לא מנע ממנה לשבש חקירה, להשמיד מסמכים או לברוח מן הארץ, ככל שחפצה בכך. העובדה שהיא לא
ידעה, לטענתה, מרכיב עובדתי, שהיה נחוץ, לשיטתה, כדי שישמש לה "טריגר" לשבש את החקירה,

להשמיד את המסמכים או לברוח מן הארץ, אין בו כדי להקים לה עילת תביעה כנגד הנתבעים.

. לתובעת, 953. לחולה יש ציפייה לגיטימית מן הרופא, שימסור לו את המידע הנדרש לצורך הטיפול הרפואי
בשום שלב, לא היתה שום ציפייה לגיטימית וסבירה, שהנתבעים, עיתונאים בעיסוקם, ימסרו לה מידע

הנדרש, לשיטתה, לצורך תכנון המשך הפעילות העבריינית הפלילית שלה.

טענת התובעת, כי מדובר בפגיעה ב"זכות לאוטונומיה" של העבריין הפלילי, לקבל לידיו את כל הנתונים
הדרושים לצורך קבלת החלטה מושכלת, האם לבצע, או לא לבצע, עבירות פליליות - מופרכת מאליה.

954. לתובעת, כמקור הנוטל מסמכים סודיים מן הצבא, לא היתה שום ציפייה סבירה לגיטימית שהנתבעים
ישבשו את החקירה עבורה. העובדה שהתובעת הינה עיתונאית בעצמה, ומבינה היטב כי על העיתונאי
לפעול בהתאם לחוק (כשם שהוא נדרש, על פי חוק, למשל, לקבל אישור צנזורה) רק מעצימה את

האבסורד הגלום בטענותיה.
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: מאחר ואין לתובעת שום גירסה עובדתית בסיכומיה, מה היא היתה עושה בפועל (בורחת מהארץ 955. ודוק
; משבשת את החקירה או לא), התובעת מלינה, בעצם, על כך שנמנעה ; משמידה מסמכים או לא או לא

ממנה האפשרות לשקול, האם לבצע עבירות פליליות חמורות אלו או לא.

מדובר בתהיות, הנטועות עמוק בתוך מתחם "שיקול הדעת" (אם אפשר לקרוא לכך "דעת" בכלל)
, ולא בתוך מתחם "שיקול הדעת" החוקי והמותר. לשיטתה, אם היתה יודעת עובדות העברייגי הפלילי
שהיא לא ידעה בזמן אמת, הסיכוי שהיא היתה מבצעת עבירות פליליות חמורות נוספות של שיבוש
חקירה, הימלטות מהארץ והשמדת מסמכים (מעבר לעבירות החמורות שהיא כבר ביצעה) היה גובר.

מדובר בתביעה מופרכת מיסודה, העומדת בניגוד מוחלט לדין, שלא היתה צריכה לבוא לעולם כלל.

956. עקרון יסוד מוכר במשפט הישראלי הינו כי יש להתעלס ממציאות הקיימת מחוץ לחוק.

כך, בפסק הדין שניתן בפרשת כואל אברהמי נדון מקרה של התרשלות (בענייננו, לא היתה התרשלות),
שגרמה לנזק למבנה מסוים, אך ביחס לאותו מבנה, כבר הוצא צו הריסה, ודינו היה הריסה בכל מקרה.

בית המשפט העליון דחה את התביעה לרשלנות ביחס לנזק לאותו מבנה, למרות שהוכחה התרשלות
(בענייננו, לא היתה התרשלות), בין היתר, בנימוק, שאי אפשר להחזיר לקדמותו מצג שעליו הכריז בית

המשפט כמנוגד לחוק.

, מיכן אני להבין לרוחי? של יעדה מקומית שאינה ממהרת לבצע את הצו מתוך התחשבות עם "כשלעצמי
מצוקת הפרט, אט הדבר אינו פוגע באינטרס ציבורי עדיף. אבל כל זה איני עניו לכאן, כי רק זכויות
הצדדים וחובותיהם של בעלי�דין הם מעניננו, וממציאות הקיימת מחוץ לתחום החיק ואולי אף בניגוד
לחיק עלינו להתעלם, לשון אחרת, אותו נזק שבאבדן ההשהיה של ביצוע הצו אינו נזק שבית�משפט יכול
להביאו בחשבון. העקרון שעליו מושתתת חובת הפיצוי בנזיקין הוא החזרת המצב לקדמותו, ככל
שאפשר להשיג מטרה זו על�ידי תשלום כסף, ואיו לדרוש מנתבע שיחזיר לקדמותו מצב, שעליו הכריז
בית�משפט כמנוגד לחוק. מכאן המסקנה הנוספת שגם היסוד של גרם נזק, שהינו אחד מיסודותיה של

עילת תביעה ברשלנות, לא הוכח".

.120 , יט 114, עא 413/64 כואל אברהמי נ' ראש העיריה, חברי המועצה ובני העיר תל אביב יפו

-. אפשרו לי לשבש חקירה, : החזירו אותי למצבי הקודם התובעת, לאורך סיכומיה, טוענת, למעשה
להשמיד ראיות, לברוח מן הארץ, או לפחות לקבל החלטה "מושכלת" (!), האם לבצע עבירות פליליות
חמורות שכאלו. פגעתם ב"אוטונומיה" שלי (כך!!), "לשקול", האם לבצע עבירות פליליות חמורות או לא.

ממציאות המנוגדת לחוק יש להתעלם. קל וחומר ממציאות שהתובעת כמהה אליה, המנוגדת בעליל לחוק
הפלילי, ואף לאינטרס הציבור.

בוב, העדי אחריות של הנתבעים 1-4

957. לתובעת אין, ולא היה מעולם, כל עילת תביעה (מוכחשת) כנגד הנתבעים 1-4, או מי מהם.

בוודאי שלא יכולה להיות לה כל טענה כלפי אורי בלאו, אשר פעל מעל ומעבר למתחייב ממנו, נטל על
עצמו סיכון, כדי שלא לחשוף את התובעת, ועל כך המדינה באה עימו חשבון, הוגש כנגדו כתב אישום,

והוא הורשע בדין.

958. להלך נתייחס לטענות התובעת, בפרק ו' לסיכומיה, בנוגע לנתבעים 3 ו-4, עמוס שוקן ואבי זילברברג.

מב.1. הנתבע 3, עמוס שוקו

959. עמוס שוקן הינו בעל מניות ודירקטור בהוצאת עיתון הארץ בע"מ. הוא אינו עורך ראשי, סגן עורך ראשי,
עורך חדשות או עורך מכל סוג שהוא.

ה), 960. בית המשפט המחוזי בתל אביב כבר קבע, בפסק דינו בעניו גלאט ברקוביץ (אשר הוגש כראיה בתיק ז
כי אין זה מתפקידו של עמוס שוקו לפקח על עבודת הכתבים בעיתון.
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, , סגן עורך לאשי "57. שוקן הוא בעל מניות ודירקטור בנתבעת 4, בעלת העיתון. הוא אינו עול? ראשי
עורך חדשות או עורד מכל סוג שהוא. הוא אינו נוהג לפקח על עבודתם של כתבים בעיתון, ואיו זה פלל
מתפקידו לעשות פה לנוכח ההפלדה הבלולה הקיימת ביו המעלפת העיתונאית למעלפת העסקית של

.... (סעיף 57 לפסק הדין גלאט ברקוביץ (מחוזי), מוצג 2.19 לתיק המוצגים של הנתבעים). העיתון

961. לעמוס שוקן לא היתה שום מעורבות בהכנת, כתיבת, עריכת או פרסום הכתבה "מכירת חיסול", או יתר
הכתבות, והוא גם לא נפגש ולא שוחח עם התובעת, באותה עת.

כפי שהצהיר עו"ד מיבי מוזר, עמוס שוקן לא שוחח עימו במשא ומתן שקדם להסכם מחודש ספטמבר
2009, אלא לאחר שנודע דבר מעצרה של קם. ועו"ד מיבי מוזר מסר לו מידע על אודות המשא ומתן
המתנהל עם המדינה להסדרת שובו ארצה של בלאו, וחקירתו תוך שמירה על חסיון המקורות של בלאו

(סעיף 24 לתצהיר עו"ד מיבי מוזר). עדותו של עו"ד מיבי מוזר לא נסתרה כלל.

בנסיבות אלו, לא היה כל צורך בהגשת תצהיר מטעם עמוס שוקן בתיק זה.

962. התובעת טוענת בסיכומיה, כי מאחר ועמוס שוקן לא הגיש תצהיר בתיק זה, קיימת "חזקה", כביכול,
שעמוס שוקן מסכים לקבל אחריות אישית על נזקיה.

963. הטענה מופרכת וחסרת שחר.

964. ראשית, בתיק הוגש כתב הגנה מטעם כל הנתבעים, ונדחו במפורש גס הטענות (המוכחשות) של התובעת
כנגד עמוס שוקן, כך שהוא, כיתר הנתבעים, לא קיבל על עצמו שום אחריות אישית על נזקיה הנטענים.

965. שנית, על פי הפסיקה, ככלל, נתבע איננו חייב להגיש שוס תצהיר עדות ראשית מטעמו, והוא רשאי
להסתמך על יתר התצהירים. העדויות והראיות המובאות במשפט, לצורך דחיית התביעה כנגדו.

ראה:

"4. ככלל נתבע אינו חייב להגיש תצהיל, וככל שאין מוגש תצהיר מטעמו על בית הדין לקיים את
הדיון לשמוע את העדימ שעדותם הלאשית הוגשה בתצהיר , ולתת את פסק דינו על סמך
הראיות שהובאו בפניו (דב"ע נד/217-3; נה/32-3 אסתר גורה - חביב האני ואח/ עבודה אלצי
כרן כט (6), 125, ניתן ביום 29.4.96), כד גם תובע אינו חייב בהגשת תצהיר והוא רשאי להוכיח
את תביעתו על ידי עדים או ראיות אחרות (ע"א 6092/00; ע"א 7219/00 כדורי פיתוח עירוני
בעי'מ ני אוטמזגין דוד ואח/ פ"ד כרך נו(6) 786). ואולם משנתבע אינו מגיש תצהיר מטעמו או

אינו מביא עדים, רשאי התובע לבקש מבית המשפט
5. להעיד את הנתבע מטעמו כמו כל עד אחר ועליו לנמק את בקשתו, וברי כי לא בכל פעם יתיר

בית המשפט לתובע להעיד את הנתבע. "

ע"ב (עבודה חיפה) 3005/04 מוהמד ביאדסי ני מדינת ישראל - נציבות שירות המדינה (פורסם
בנבו, 05.10.2004)

וכן-. "באשר לבקשה לפטור הנתבעים 3 ו- 4 מהגשת תצהירי עדות ראשית - בעל דין אינו חייב
להגיש תצהיר עדות ראשית שלו אם הוא אינו בקיא בעובדות, כאשר מובן מאליו שהוא יכול
לסמוך על תצהירים של עדים אחרים מטעמו. על כן, זכותם של הנתבעים 3 ו- 4 להחליט שאיו
הם נותנים תצהיר. בנסיבות אלו, הבקשה למתן פטור מהגשת תצהיר מיותרת. על כן, בקשה זו

נדחית."

תא"מ (שלום כצי) 3719-04-13 מוסטפא ליךאוי ני עזבון המנוח אסעד אבו האטום ז"ל (פורסם
בנבו, 14.01.2014)

ואכן, בענייננו, הוגשו מטעם כל הנתבעים, לרבות מטעם עמוס שוקו, כתבי טענות, תצהירי עדות
ראשית, חוות דעת מומחית, עדויות וראיות, כך שעמוס שוקן רשאי היה להסתמך עליהם, ואכן

מסתמך עליהם, לצורך דחית התביעה כנגדו, אף ללא צורך בהגשת תצהיר מטעמו.
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966. שלישית, התובעת לא העלתה שום טענה עניינית כנגד הנתבע 3, המצדיקה את זימונו לעדות, וטענותיה
הקלושות בסיכומיה מוכיחות זאת. בנסיבות אלו, לא היה צורך בתצהיר מטעם עמוס שוקן.

לשם השוואה, במסגרת תביעתה, טענה עו"ד גלאט ברקוביץ, כי היא דיברה, עם ברוך קרא, על פיקוח,
כביכול, של עמוס שוקן, ועל "כספת של שוקן" - שתי טענות כזב שנדחו אף הן בבית המשפט.

די היה בטענות אלו של עו"ד גלאט ברקוביץ כדי להקים צורך בהגשת תצהיר מטעם עמוס שוקן (שנתבע
אף הוא באותה תביעה), והוא אכן הגיש תצהיר, ואף נחקר נגדית בבית המשפט, ועדותו, הדוחה את

טענות עו"ד גלאט ברקוביץ, נמצאה אמינה ונתקבלה בבית המשפט.

בענייננו, התובעת לא טענה, שהיא דיברה, כביכול, עם בלאו, על פיקוח, כביכול, של עמוס שוקן, ואיו לה
גם שום טענה כלפי עמוס שוקן, כאילו הוא היה צריך, כביכול, לפקח על בלאו.

לאור כל האמור לעיל, ברור לחלוטין, ששום "חזקה" (מוכחשת) לא קמה כנגד עמוס שוקן.

967. התובעת טוענת בסיכומיה, כי להבדיל מן המקרה דנן, בתביעת עו"ד גלאט ברקוביץ, עמוס שוקן הציע
לעו"ד גלאט ברקוביץ להשתתף בחלק מהוצאותיה בהליך הפלילי, והיא תמהה, מדוע עו"ד מיבי מוזר,

ששלח מכתב, לפיו ראוי להימנע מהעמדתה של עו"ד גלאט ברקוביץ לדין, לא עשה זאת בעניינה.

968. יש לדחות את טענת התובעת.

ראשית. כל הטענות הללו אינן נוגעות לסוגיית הרשלנות, כביכול, ודי בכך על מנת לדחותן.

שנית, בעניינה של התובעת, סברו גם פרקליטיה, בהליך הפלילי, שאין מחלוקת שהיא אכן ביצעה עבירה,
המצדיקה את העמדתה לדין שהרי דובר על נטילת אלפי מסמכים מסווגים מהצבא (הטענה כאילו ניתנה
לה הבטחה בשבי'כ שלא להעמיד אותה לדין נזנחה על ידי התובעת בהליך הפלילי), ולכן הס גם מיקדו את
קו ההגנה בטענה שיש להפחית מעונשה, וזאת עקב שיתוף הפעולה שלה, החרטה הכנה, העובדה שלא
היתה לה כוונה, כביכול, להסתיר את הדברים ועוד נסיבות, שכיום התובעת מתכחשת להם, לאחר

שקוצר עונשה. לא היה גסיס לטענה, כאילו אין מקום להעמיד את התובעת לדין, אף לשיטתה.

לעומת זאת, במקרה של עו"ד גלאט ברקוביץ סבר העיתון, שלא היה אינטרס להעמיד אותה לדין, וזאת,
בין היתר, נוכח העובדה שהיא חשפה מידע בעל ענין ציבורי רב, שלציבור בישראל חשוב לדעת, ערב
הבחירות, שעניינו קיומה של חקירה כנגד ראש הממשלה המכהן אריאל שרון ז"ל בעבירה של שוחד,

ובנסיבות אלו אכן נשלח על ידי עו"ד מיבי מוזר מכתב בנושא.

בנוסף, התובעת לא שאלה את עו"ד מוזר בחקירתו הנגדית שאלות בעניו המכתב שנשלח בפרשת גלאט
ברקוביץ, כך שתמיהותיה בסיכומיה, הן נסיון מאוחר, ולא מוצלח, להקשות קושיות סרק, כדי לחפות על

מחדליה.

שלישית. ההצעה להשתתפות בחלק מהוצאות עו"ד גלאט ברקוביץ נעשתה בפרשה אחרת. שונה
בנסיבותיה, לפנים משורת הדיו, ואין להן רלוונטיות לטענת התובעת בתיק דנן.

עמוס שוקן הציע לעו"ד גלאט ברקוביץ, מבלי שביקשה זאת, ולפנים משורת הדיו. השתתפות של העיתון,
בחלק מהוצאותיה בהליך הפלילי, וזאת על רקע תחושת הכעס מכך שנפתחה חקירה, בפרשה לא
בטחונית, ביחס למידע בעל ענין ציבורי רב, שהיה מקום לגלותו לציבור, ערב הבחירות (חקירה לעבירת
שוחד כנגד ראש הממשלה שרון ז"ל), וכן על רקע הביקורת על ההליך השיפוטי שננקט בחקירה, להוצאת
פלט שיחות העיתונאי קרא, ללא ידיעתו, תוך הצגתו כחשוד, כביכול, בעבירה של שיבוש מהלכי חקירה,

ואף שלאמיתו של דבר, ברוך קרא לא ביצע שום עבירה של שיבוש חקירה.

עו"ד גלאט ברקוביץ דחתה את ההצעה, והודתה לעמוס שוקן על כך. ואולם, מאוחר יותר, בתביעתה,
טענה עו"ד גלאט ברקוביץ, בכזב, כי ההצעה האמורה מהווה הודאה באחריות, כביכול, מצד העיתון (י).

בית המשפט המחוזי דחה גם טענה (מקוממת) זו של עו"ד גלאט ברקוביץ, במסגרת פסק דינו.
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אילו עיתון הארץ היה מציע להשתתף, לפנים משורת הדין, בהוצאות התובעת בהליך הפלילי, הרי שלא
מן הנמנע, שהתובעת - בדומה לעו"ד גלאט ברקוביץ - היתה מנסה להשתמש בכך נגד הארץ, ופרקליטיה

היו טוענים, שהעובדה שעיתון הארץ מימן את קו ההגנה הכוזב שלה מהווה, כביכול, הוכחה לנכונותו.

969. התובעת מפנה, בסעיף 273 לסיכומיה, לתשובה לשאלון, שבו נכתב, בין היתר, כי מו"ל העיתון חינו אחד
האחראים משפטית על הכתבים, ומנסה ללמוד משום על אחריותו, כביכול, של הנתבע 3, עמוס שוקן.

יש לדחות את טענת התובעת. התשובה לשאלון התייחסה אל הנתבעת 1, הוצאת עיתון הארץ בע"מ.

עמוס שוקן איננו מפקח על עבודת הכתבים, אין זה מתפקידו לעשות זאת, ואין כל עילת תביעה כנגדו.
למותר גם לציין, כי מאחר שלא נפל שום פגם בעבודת העיתונאי בלאו, הרי שממילא לא ניתן לבוא

בטענות אל מי שאמור היה לפקח עליו (וכאמור לעיל, לא היה זה מתפקידו של עמוס שוקן לפקח עליו).

970. התובעת מרחיקה לכת ומפנה, בסעיף 274 לסיכומיה, לשלט, שהיה מתח על שולחן נשיא ארה"ב טרומן
("1-1619 5ק310 >!0ו61 1116"), ומנסה ללמוד מכך, על אחריות, כביכול, של עמוס שוקן.

התובעת טועה גם בעניו זה. על פי הדין האמריקאי, יש לנשיא ארה"ב סמכות החלטה בעניינים
מסויימים, והוא אינו רשאי להעביר את סמכות ההחלטה בהם לאחרים, כך שהאחריות "נעצרת" אצלו.

באופן דומה, מתפקידם של השופטים במדינת ישראל להחליט בסכסוכים הנתונים לסמכותם העניינית,
והם אינם רשאים להעביר את סמכות ההחלטה בהם לאחרים, כפי שציין זאת בית המשפט העליון י. "אך
האחריות מוטלת לפתחנו - כדברי הנשיא הארי טרומן "9616 5ק0*5 >01ו61 6ודו'י; אין לנו כתף להישען

עלית". בע"מ 3329/08 פלונית ני היועץ המשפטי לממשלה (פורסם בנבו, 18.06.2008)

להבדיל, עמוס שוקן לא נטל חלק בהכנת הכתבות, שהתובעת הלינה עליהן בדיעבד { לא ערך אותן ,? לא
החליט על פרסומן בעיתון; וגם לא היה זה מתפקידו ליטול חלק באותן כתבות, כך שלא היה מקום

להפנות אליו טענות, בדבר קבלת אחריות, כביכול, על החלטות, שאין זה מתפקידו כלל ליטול אותן.

971. ראה גס דברי התובעת בחקירתה הנגדית:

"ש ז גחזור לנתבעים נוספים שתבעת. את ציינת את עמוס שוקן שנתבע בתיק, לא ראיתי שם שום
? גירסו? עובדתית שייחסת לו בתצהיר שלד, ושאלתי היא, האם היה לד קשר עימו כלשהו

ת: היה לי קשר איתו כשעבדתי בוואלה, לא היה לי קשר איתו בהקשר של הכתבה הזאת.
ש: באיזה שנה זה היה שהיה לך קשר איתת

ת: בין אוגוסט 2007 למרץ 20x0, התקופה שעבדתי בוואלה ברנזיה וסיקרתי את עיתון "הארץ",
והוא כמו"ל עיתון "הארץ" היה לי קשר איתו. אפילו ישבתי איתו פעם לארוחת ערב אחרי טקס

פרסי סוקולוב.
ש: כן, והזכרת מילה או חצי מילה איתו בנושא של המשפטן

ת: לא.''
(עמ' 155 ש' 18-26 לפרוטוקול חקירה נגדית ענת קם מיום 19.5.16).

התובעת עשתה "מעשה עוי'ד גלאט ברקוביץ" והגישה אף היא תביעה כנגד עמוס שוקן, מתוך רשלנות
וחוסר אחריות מוחלט, ללא שמץ בסיס. התביעה כנגדו נדחתה שם, וכך יש לעשות גם כאן.

מב-2. הנתבע 4, א*י זילברבת

972. הנתבע 4, אבי זיבלרברג, שימש כעורך החדשות בעיתון, בשבוע שבו פורסמה במוסף הארץ כתבת
התחקיר "מכירת חיסול" (28.11.08).

973. הנתבעים ציינו, כבר בכתב ההגנה, כי אין כל עילת תביעה כנגד הנתבע 4:

"נתבע 4 - לא שימש כראש מחלקת התחקירים באותה עת, ולא היה ממוגה על הנתבע 2 ולא אחראי
למעשיו וממילא אין הוא חב באחריות כלשהי כלפי התובעת ויש למחוק על הסף את נתבעים אלו

מהתביעה." (סעיף 9 לכתב ההגנה של הנתבעים).
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974. אבי זילברברג חזר על הדברים, גם בסעיף 3 לתצהירי: "אוי* בלאו עבד ככתב במוסף האיץ. לא ה<יתי
העורך שלו, לא הפעלתי אותו ולא עסקתי בעריכת הכתבות שפרסם במוסף. באותה עת בזמנים

הילוונטימ לתביעה זו לא היתה קיימת מחלקת תחקיריט וממילא בלאו לא היה שייך אליה."

975. בסיכומיה טוענת התובעת כי זילברברג טיפל בפרסומים שונים בעיתון הארץ, ידע על חקירת בלאו
בשב"כ, על טיוטת ההסכם עם השב"כ ועוד, אלא שטענות אלו אינן מקימות לתובעת שום עילת תביעה

כנגדו.

התובעת מלינה על שזילברברג לא שאל את בלאו "שאלות נוקבות" בנוגע להסכמתו של המקור לפרסום
הויזואלי, אלא שהשאלות שבלאו נשאל באותה עת על ידי ניר בכר ועל ידי זילברברג היו די והותר,

ובפועל, כפי שהוכח, התובעת אכן הסכימה לפרסום הויזואלי, כך שאינה יכולה לבוא בטענות על כך.

התובעת טוענת, כי זילברברג טען, שהוא ובלאו לא פנו בדברים לעו"ד מיבי מוזר, בנוגע לפניית עופר קול.
כפי שפורט לעיל, לשיטת התובעת, בסעיף 293 לסיכומיה, היה על הנתבעים "לצפות את החקירה
הסמויה או הסמויה "חלקית" של השב"כ/משטיה, בקשי עט הפרסומים, וזאת בבר מו השיחות
הראשונות של אל"ם עופי קול (לאחי הפיסומים הראשונים בסוף נובמבי 2008)" והתובעת הבהירה,
בצורה חד משמעית, כי היתה משבשת את החקירה, כבר במועד הפניה של עופר קול לעיתון, כך שברור

שהיא אינה יכולה לבוא בטענות בעניו זה.

976. התובעת לא הצביעה על שום מעשה ו/או מחדל של אבי זילברבג, בנוגע לעבודה העיתונאית שלו בכתבות,
המהווה רשלנות, כביכול, וכל שיש בפיה כלפיו היא אותה טרוניה מופרכת, שהעלתה גם כלפי אחרים,

מדוע העיתון לא ביצע עבירות פליליות, ומדוע העיתון לא סייע לה לעבור עבירות פליליות.

מג. יש לפטור את הנתבעים מאחריות כלפי התובעת

977. הנתבעים יטענו, כי הם לא התרשלו כלל כלפי התובעת ויש לדחות את תביעתה כנגדם, במלואה.

978. הנתבעים יטענו, בנוסף ו/או לחילופין, כי יש לפטור אותם מאחריות כלפי התובעת, גם מן הטעמים
הבאים:

979. ראשית, התובעת הסתכנה מרצון, ולפיכך אין לה זכות לפיצוי, לפי סעיף 5 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש).
התובעת בחרה שלא ליטול יעוץ של עורך דין, החשידה את עצמה והפלילה את עצמה, מרצונה.

980. שנית, התנהגות התובעת היא זו שהביאה לידי האשם, ולפיכך אין לה זכות לפיצוי, לפי סעיפים 64 ו-65
לפקודת הנזיקין (נוסח חדש).

981. סעיף 64 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) קובע:

"64. "אשם" הוא מעשהו או מחדלו של אדם, שהמ עוולה לפי פקודה זו, או שהם עוולה כשיש בצדם
נזק, או שהם התישלות שהזיקה לעצמו, ויוא<ם אדם כמי שגים לנזק באשמו, אם היה האשם הסיבה

או אחת הסיבות לנזק; אולם לא יראוהו כד אם נתקיימה אחת מאלה:

(2) אשמו של אדם אחי הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק".

וכך פורש הסעיף בהלכה הפסוקה:

"סעיף 64(ב) נוקט לשון "הסיבה המכרעת לנזק", אולם הוא פורש כטומן בחובו מבחן עובדתי בסיסי;
מבחן "האילמלא", משמע, עלינו לשאול עצמנו האם אילמלא התרשלה הנתבעת כנטען, היה הנזק
, ומכאו גם גורית קורה ממילא. מובן שתשובה חיובית לשאלה זו שוללת קיומו של קשר סיבתי עובדתי

אי-חיוב בנזיקין."

.305 ת.א. (ת"א) 60108/90 אילנה טנא ג' סטאר טורס בע"מ, פ"מ תשנ'יג(4) 296,

� וכן
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, אם היו? "הסיבת המכרעת לנזק". לשון "".לאמור, יכול שאשמו של אחי ינתק את הקשר הסיבתי
אחרת, פעולה מגוונת של אדם אחר שהיתה הסיבה המכרעת לנזק מנתקת את הקשר הסיבתי; בתנאי

שלא ניתן היה לצפות את הפעולה."

.830 ע"א 7021/99 עיזבון המנוח שלומי ויצמן ני בן ציון סלע, פ"ד כו(1) 822,

982. סעיף 65 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) קובע:

הביאה לידי האשם, רשאי בית "60. נתבע שגרם לנזק באשמו, אלא שהתנהגותו של התובע היא ש
המשפט לפטור אותו מחבותו לפצות את התובע או להקטין את הפיצויים ככל שבית המשפט

יראה לצודק".

983. לאור כל הנסיבות שהוכחו במשפט, יש לקבוע, כי אשמה של התובעת הינו הסיבה המכריעה לנזק
(המוכחש), וכי התנהגותה של התובעת היא שהביאה לידי האשם, ולפטור את הנתבעים מכל תשלום

פיצויים, בהתאם לסעיפים 64 ו/או 65 לפקודת הנזיקין.

984. שלישית. לתובעת אשם תורם, בשיעור של 1000/0 לנזק (המוכחש), ולפיכך אין לה זכות לפיצוי, לפי סעיף
68 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש).

ראה גם עדות התובעת עצמה:

"ש; תראי, בראיון אצל דרוקר את אומרת, עוד לפני שהתחלת להתגולל על אחרים, "זה מצב
, אני לא באה בטענות לאף אחד", את זוכרת שאמרת את זה 1 שהבאתי אותו על עצמי

ת: לא.
ש: את לא זוכרת. אז בוא נביא את הקטע מפיך.

!
(ההקלטה מושמעת לעדה)

עו"ד ז. ליאונד: את זה אמרת בלי אזהרה, זה היה אמת או שכמו בשב"כ?
ת: לא, זו היתה אמת.

ש: מהל
ת: זו היתה אמת."

(עמ' 62 שי 24-27, עמי 63 ש' 29-32, עמ' 64 ש' 1-2 לפרוטוקול חקירת ענת קם מיום 17.5.16).

985. רביעית, טענות התובעת, בסעיפים 303-304 לסיכומיה, בענין סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת
חוזה) תשל"א-1970, מקדימות את המאוחר, ומניחות, כי הוכח, כביכול, שהנתבעים הפרו הסכם. בפועל,

הנתבעים לא הפרו כל הסכם עם התובעת, והתובעת לא הוכיחה שום הפרת הסכם מצידם.

כל טענות התובעת, אודות התייצבותה לחקירת השב"כ, ללא ידיעה על המגעים שביו בלאו לבין המדינה,
אינן מקימות לה שום טענה של הפרת חוזה כלפי הנתבעים, ובוודאי שלא הפרת אמון מצידם. הנתבעים

לא שיבשו חקירה, ולתובעת אץ ולא היתה שום צפיה, המוכרת בדין, לכך שהנתבעים ישבשו חקירה.

בכל מקרה, התובעת איננה זכאית לפיצויים בגין נזק שלא ניתן לצפות מראש, כתוצאה מסתברת
מההפרה (המוכחשת), ולפיכך אין לה זכות לפיצוי, לפי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
תשל"א-1970. כמפורט לעיל, לא היתה צפיות של מהלכי החקירה חסרי התקדים, לרבות הקמת צוותים
מיוחדים וחקירות תחת תעודות חסיון, ובוודאי שלא היתה צפיות של הפניה החריגה וחסרת התקדים אל
אורי בלאו, למסור את כל המסמכים שברשותו, כך שהתובעת אינה זכאית לכל פיצוי מן הנתבעים.
הדברים יפים מקל וחומר, נוכח העובדה, שהעמדת התובעת לדין, בעבירה שבה הועמדה לדין, היתה

חסרת תקדים, לשיטת התובעת עצמה, כך שהיא אינה זכאית, אף מטעם זה, לקבלת פיצוי מן הנתבעים.
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מד. ה1צא1ו3 משפט ר<אל<וז*

986. עסקיע בתביעה משוללת יסוד, אשר יש בה משום שימוש לרעה בהליכים משפטיים על ידי התובעת.

987. התובעת הסתירה, במכוון וביודעין, לאורך המשפט, לרבות בתצהיר עדותה הראשית, את העובדות
הידועות לה היטב, עוד מן ההליכים הפלילים בעניינה, מהן עולה, כי הנתבעים לא התרשלו כלל כלפיה

ולא גרמו לה כל נזק, והעלתה גירסה כוזבת ביודעין, במטרה להוליך שולל את בית המשפט הנכבד.

988. התובעת, בהתנהגותה חסרת תום הלב, על דרך של העלאת שלל טענות סרק, בלתי רלוונטיות ובלתי
ענייניות, הסבה לנתבעים, ביודעין, הוצאות משפט מיותרות, וגרמה להתארכות המשפט שלא לצורך.

התובעת, שלא יכולה היתה לבסס את תביעתה, פנתה לדרך של ספקולציות, השערות, עדויות סברה
ופרסומים בלתי קבילים, במטרה לייצר "מסך עשן", שיסתיר שאלן בידיה שום עילת תביעה כנגד

הנתבעים.

989. מדובר בתביעת סרק, שלא היה מקום להגישה מלכתחילה, ובמיוחד הדברים אמורים באשר לטענת
התובעת, כאילו היה על בלאו לשבש את החקירה, המתנהלת על ידי הצבא, המשטרה והשב"כ. התובעת

היא זו שהודתה במעשיה. לא ניתן להציל את המקור מעצמו.

990. גס התובעת מבינה שאין שחר לטענותיה כלפי הנתבעים, ולכן גם אמרה, ביוזמתה, את הדברים הבאים
בראיון לערוץ 10, זמן רב לפני הגשת כתב התביעה בתיק דנן �

"גם בשאנשים רוצים להתעלות מעל ההתלהמות ,הם מבינים שאני זו שעברתי על החוק ואורי, שאמנם
יצא לא בסדר מול השב"ב וברח ובל הדברים האלה, בשורה התחתונה, עשה את העבודה שלו ואני זו
שעברה על החוק .גם אם רוצים להיות מאוד נאורים, העובדות לא לטובתי" (ראיון התובעת לתוכנית

28:16, נספח 28 לתצהיר בלאו). �28: "המקור" בערוץ 10, דקי 36

991. סיכומי התובעת, הנוקטים בלשון פוגענית ומבזה, תוך העלאת טענות סרק, שאין בהן כל ממש, במטרה
להציל את התביעה, שלא הוכחה ואף קרסה במשפט, מצדיקים, כשלעצמם, את חיוב התובעת בהוצאות.

992. לנוכח כלל הנסיבות, היקף הזמן, הטרחה והמאמץ שנאלצו הנתבעים להשקיע בהתגוננות מפני תביעה זו,
מן הראוי לחייב את התובעת בהוצאות כספיות נכבדות, בשיעור ריאלי.

מה. סוף ד5ר

993. בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה לחלוטין, לדחות את כל טענות התובעת כלפי הנתבעים,
לקבל את כל טענות הנתבעים, ולחייב את התובעת בהוצאות המשפט.

994. בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות, מכל וכל, את גישתה של התובעת, לפיה על עיתונאי מוטלת חובה
להנחות ולייעץ למקור שמסר לו מסמכים שהושגו בעבירה, כיצד לשבש את החקירה, להשמיד את

הראיות ולהימלט מן הארץ.

995. הנתבעים דוחים מכל וכל את כל טענות התובעת כלפיהם, בין אם ניתנה להן התייחסות בסיכומים אלו
ובין אם לאו. הנתבעים לא התרשלו כלפי התובעת ולא גרמו לה כל נזק.

996. הנתבעים מתנגדים, ויתנגדו, לכל נסיון מצידה של התובעת לשנות ו/או להרחיב חזית, בסיכומי התשובה,
מעבר לטענות (המוכחשות) ולגירסה (המוכחשת) שהועלו בסיכומיה של התובעת.

997. הנתבעים מתנגדים, ויתנגדו, לכל נסיון של התובעת להעלות בסיכומי התשובה טענות שכבר נזנחו
! בסיכומיה.
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998. לאור כל המקובץ לעיל, דחיית התביעה מתחייבת בנסיבות העניו. אין לאפשר לתוגעת להמשיך להתל
! בבתי המשפט שדנו בענייניה בטיעוני "זיגוג'/ ולחמוק מאחריות, כשהיא יודעת את האמת לאשורה �

ו

עשו? או* העגודה שלו" 1 "אג< זו שעגרתי על החוק, ואולי, בשךלו? והתוגה,
| ! "זו? מצג שהגאתי אותי על עצמ<, אנ< לא באה גטענות לאף אחד"

ן ; (מתוך דברי התובעת בשידור בערוץ 10).
ן

| : 999, ולפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה, ולחייב את התובעת בהוצאות משפט ריאליות,
ן (בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, ובשכ"ט ב"כ הנתבעים, בתוספת מע"מ כדץ.
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