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א. חובה להציג תמרור אזהרה טרם עיוו בסיומי הנתבעים, מכיוון שהם מתיימרים לייחס לנתבעים ידיעה בזמן אמת של
פרטי מידע, אף שאלה נודעו להם רק לאחר שהתובעת נעצרה ביום 15.12.09. היינו, פעמים רבות מביאים הנתבעים

'הוכחה' לטיעונם, בדמות אירועים, התבטאויות או ראיות, שכלל לא היו ידועים להם בזמן אמת, ועד ליום 15.12.09.
ביים, הינה מגוחכת. כן ראו מוצגים 35-37 ב. הציפייה (סעיף 9) כי התובעת תציג "נתון עובדתי" לגבי חקירה מודיעינית של ש
למוצגי התובעת, בהם הודגם ניסיונה של התובעת לפנות לשב"כ. בדומה, הטענה בסעיף 626 לסיכומיהם, כי הם ציפו

שהתובעת תעיד עד מטעמה על ניהול המו"מ בין שב"כ לבין אנשי "הארץ", הינה פשוט בלתי נתפסת או מובנת.
ג. בהמשך לסעיף 19 לסיכומי הנתבעים: מדובר בטענות התובעת בטיעונים לעונש. ייאמר כבר כאן, והדברים יפים גם
בהתייחס ליתר סיכומי התגובה, לא בכדי קבע המחוקק בסעיף 42א לפקודת הראיות כי "ממצאים ומסקנות שבגזר הדין,
להבדיל מהכרעת הדין" אינם קבילים כראיה לכאורה" (כב' השופט עמית, בעל דעת הרוב בע"א 8684/11 אלקיימ נ' עזבון המנוח

ניב יבור, 2014). כן ראו, ת"א (חיפה) 60268-05-12 סאלח נ' סלאח, 28.1.15; "...ריהאם הגישה תצהיר לעניין ההטרדות הנטענות
במסגרת הראיות לעונש בעניינו של סופיאן, אך מגזר דינו עולה כי לא נחקרה בחקירה נגדית, ולא ניתן לדעת אם נכחה באולם כלל. ואולם, אפילו היתה
נחקרת, כזכור, סעיף 42א(א) לפקודת הראיות קובע כי ממצאים בגזר הדץ אינם קבילים כראיה במשפט אזרחי, ומקל וחומר תקף הכלל לגבי טיעונים

לעונש או תצהירים לעניין העונש''
: עילת התביעה היא "למה לא שמרתם עליי" עד הגיעי לשב"ב. מה שקרה בשב"כ, נשפט לפי אמות מידה ד. אשר לסעיף 24
אחרות בתבלית. הפנינו לכך שבעניין ברקוביץ נקבע כי אין לצפות מהמקור לשקר את שב"כ. הפניית הנתבעים ל"גרסה
בהליך הפלילי" חותרת תחת הכלל שממצאים בגזר הדין ובפרוט הטיעונים לעונש, אינם קבילים במשפט דנן. הנתבעים
; למה שתעשה כן?י לא ניתן לה הקל מטיחים, ושבים ומטיחים בתובעת מדוע לא השכילה לפנות לעו"ד עד שנתפסה

; מדובר אז בבת 21/22 שכתבה ידיעות רכילות. מה לה ולעו"ד צמוד ב'חיוג מחיר'? שברמזים כי המצב מצריך זאת
ה. אשר לסעיף 30 ולמקומות אחרים שבו מצוטטים הדברים מברקוביץ-עליון: התנהלות המקור, אפילו לפי ציטוט זה, הינה

גורם אחד מני רבים['], בבחינת השאלה אם עיתונאי התרשל כלפי מקור.
: האמת המשפטית בעניין זה נקבעה בפסק דינו של ביהמ"ש העליון בע"פ ו. אשר לטענה בדבר "מניעי התובעת" (עמ' 10-11)
8445/11, כאמור בסעיף 71.8 לסיכומי התובעת. הנתבעים שוגים קשות כאשר הם מפנים, בעקשנות, לדברים שנאמרו
במשטרה או בשב"כ וכד'. מעבר לכך, מה משנים ה"מניעים"ל? מישהו חולק על כך שהתובעת רצתה שהמידע ייצא החוצה?
האם זו השאלה? לפי אותו ההיגיון, ובהמשך לאמור בסעיף 40 לסיכומיהם, אם התובעת רצתה לספק את תאוות הפרסום
שלה, אז לעיתון 'מותר' לקחת סיכונים עצומים עבורה??? סעיף 41 משווה את העיתון והעיתונאי לאיזה משרד יחסי ציבור
ש'תופר' למקור חבילת פרסום, במקום שהנתבעים ידונו בחליפת ההגנה שהם היו מחויבים לתפור לתובעת, נוכח הסכנה
הגדולה שנבעה מהחלטתם לפרסם מסמכים מסווגים על גבי העיתון. בעמי 10-11 לסיכומיהם, מובלט הבשל המחשבתי
של הנתבעים. התובעת פנתה לבלאו ולעיתון, כי סמכה עליהם שיבצעו את הפרסום בדרך מקצועית ואמינה, ללא גרימת
סיכונים עבורה, ובוודאי - ללא החמרת סיכונים עבורה, או מידור מוחלט שלה מתהליכים אינהרנטיים לשלומה הפיזי
ולחירותה. הרי עמדה לה האפשרות להפיץ את המסמכים באמצעות האינטרנט, מבלי הכסות המכובדת של עיתון "הארץ".
ז. אשר לאמור בעמ' 12 לסיכומי הנתבעים = סוגיית "הסבמת" התובעת לפרסום הוויזואלי - אכן, התובעת ביקשה לטשטש
ככל הניתן את העקבות אליה, אבל יש להפריד בין עצם נטילת המסמכים והעברתם לבלאו, לבין עצם ההסכם ובעיקר
ההבנה של פרסום המסמכים עצמם על גבי העיתון (במנותק מפרסום המידע שאצור במסמכים אלה). סעיף 65 לסיכומי
: מסירת המסמכים לשם פרסום תוכנם. נכון שהיא לא אמרה לבלאו שלא הנתבעים מציין את הדיוק בסיכומי התובעת
לפרסם את המסמכים עצמם, אך היא סמכה על שיקול דעתו (ס' 68 לסיכומי הנתבעים) ומכל מקום כיוונה לכך
שהמסמכים עצמם לא יפורסמו. בכל מקרה, בלאו לא טוען כי דיבר על כך מפורשות עם התובעת, או כי הוציא ממנה

הסכמה מפורשת לפרסום המסמכים. זו הייתה, אפוא, החלטה אישית שלו ושל עורכי הארץ.
: נכון. ציטוט ממסמכים סודיים איננו דומה בלל לחשיפתם על גבי העיתון. גם לא הוכחה פרקטיקה כזו[!]. ח. אשר לס' 73
שיחות עם בלאו על המסמכים, ומתן הסבר לתוכנם, אינם משליכים על השאלה אם נכון ומתאים לפרסמם על גבי העיתון.

: עדות בלאו על הפגישה בקפה לנדוור הינה סתומה. נניח שהם אכן ישבו ו"דיברו על הכתבה" המתגבשת, ט. אשר לס' 76
והתובעת אכן פירשה עבורו שמות קוד, והם עברו על כמה מסמכים שבהם בלאו מצא עניין.... הרי אין כאן עדות של בלאו,
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כפשוטה "ואז אמרתי לה, את מבינה שאני מתכוון לפרסם את המסמכים עצמם על גבי העיתון, כן? את מבינה?? את מודעת
לכלל ההשלכות הנובעות מכך??". מילה לא נאמרה. וזו הייתה צריכה להיאמר, בהינתן פערי הניסיון והמעמד ביניהם.

י. אשר לסי רך ?. במחילה מכבודם של הנתבעים ובאי כוחם, הרי שזו ממש בדיחה. (א) איך עיתונאית העוסקת ברכילות
ברנז'אית מודעת בכלל למה שקורה בענייני בטחון המדינה? האם היא עצמה פרסמה אי פעם מסמך שכזה על גבי עיתון או
מסך של אתר אינטרנט?? (ב) הנתבעים כשלו מלהוכיח פרקטיקה שכזו (ראו פרק ד.12 לסיכומי התובעת). לא מפליא
שהאמור, במעט בהיחבא, בסעיף 11 לסיכומיהם, לא מלווה בציטוט מתאים של התובעת (זו "הפרקטיקה המקובלת"
בסיכומי הנתבעים, מחוץ לסעיף זה...); (ג) פרק ד3 לסיממי הנתבעים הוא ספקולטיבי מאוד, כל כולו נסמך על אמירה
רפה של בלאו בסעיף 76, כי התובעת נתנה לו את המסמכים והיא "מבקשת שהם יתפרסמו". מכאן ממשיכים הסיכומים
וכבר מעגנים את העובדה שהתובעת נתנה את הסכמתה לפרסום המסמכים עצמם (במובחן מתוכנם), שעה שלכל היותר

ניתן לומר שהתובעת הבחינה בפרסום המסמכים עצמם, ולא השכילה לבוא בטענות לבלאו או לעיתון.
: אין חולק שהתובעת ראתה את הפריוויו, אך היא לא ידעה מראש מה הולך להתפרסם במוסף של יום שישי. יא. אשר לסי 81

מדוע התובעת "שקטה"? כי לא הבינה עד הסוף את המשמעות של העניין, ובוודאי שלא הוסברו לה מלוא ההשלכות.
: נדגיש שוב את אשר ציינו בסעיף 18 לסיכומינו, כי מקור "שמח" מפרסום, איננו פוטר את העיתונאי והעיתיו יב. אשר לסי 84
מדאגה לאותו המקור. "שמחתו" של המקור, ולימוד שגוי של "הסכמתו" לפרסום, אינם תופסים כאן (כשם שעבירה של
, אינה מתחשבת כלל בהסכמתה של הנערה]. דהיינו, ה'הסכמה', לאו הסכמה היא, מתוך "בעילה אסורה בהסכמה''
שהתובעת לא הייתה בשלה לגבש הסכמה לעניין זה, בהיותה חפה מכל ידיעה אודות ההשלכות המעשיות של פרסום חריג

ונדיר זה.
ובתוך כך: התובעת סמכה אותה עת על שיקול הדעת העיתונאי של בלאו והעיתון, והניחה כמובן כי הפרסום שפורסם עבר
את כל הבדיקות המחמירות לא רק בפן הצנזוריאלי, אלא גם בפן ההגנה על המקור. בתביעה זו הוכח כי לא כך היה, וכי
הפרסום היה, למעשה, אקט חריג מאוד ונדיר מאוד, שהנתבעים עצמם לא הצליחו למצוא לו תקדים אחד. ולכן התובעת

לא ראתה כל מקום לדאגה וכלל לא ידעה כי בסמוך ממש לאחר הפרסומים, כבר החל מסע ציד לאיתורה.
: הנתבעים למדים שמכיוון שהיו עוד פרסום של מסמך מסווג בעניין גלעד שליט, והתובעת לא הגיבה עליו יג. אשר לפרק ד5
באופן ביקורתי או אחר, הרי שהיא הסכימה גם לפרסום זה וגם הסכמה זו מלמדת על הסכמתה ל"מכירת חיסול".
הנתבעים תמהים איך לא הלינה בחודש מרץ 2009, לאחר שראתה כבר 4 פרסומים של מסמכים מסווגים. אך מנגד, הלך
רוח זה תואם את הטענה כי התובעת סמכה ידיה על בלאו והנתבעים, וכי לא הייתה לה כל סיבה שלא לסמוך עליהם (בשלב
הזה, הארץ כבר קיבלו טלפונים מאל"ם עופר קול ונועם פורר כבר עוכב לחקירה - התפתחויות שלתובעת לא היה שום
מושג לגביהן). אשר לסעיף 91: זהו ניסיון בלתי צליח לגניבת דעת. בוודאי שתחושותיה הקשות היו מאז יום מעצרה, משום
שעד אותה עת הכל זרם, להבנתה ולידיעתה, למישרין. הרי אם הייתה חושדת במשהו, בוודאי שהייתה שואלת שאלות

ומבררת עובדות. ומנגד, הנתבעים לא מסרו לה כל שביב מידע ממנו ניתן היה ללמוד אודות התפתחות 'מדאיגה' כלשהי.
: ניסיונות תמוהים לפסימאנליזה של חקירת השב"3. הרי אם הייתה נוהגת כ"בקשת" הנתבעים, היו אלה יד. אשר לפרק ד6
מלינים שהיא רק ניסתה להציל את עורה, ולדבר אין סוף. מה המשקל של אמירה לשב"כ כי לא התכוונה לפרסם
המסמכים עצמם? זה הרי נעשה בפועל. התובעת ניסתה לנווט את התנהגותה ברגע המשבר העצום בחייה, והניסיון לקחת
שברירי משפטים וללמוד מהם "אחורה וקדימה" הוא פשוט מגוחך. אבן הבוחן האמיתית מצויה הרחק ממשרדי השב"כ,
במשרדי עיתון הארץ, במשרדו של בלאו ובראשו. איך שלא הופכים זאת, ההסכמה לא ניתנה מפורשות לבלאו, ובוודאי
שהיא לא ניתנה בדרך מושכלת ומיודעת. בלאו מבקש כרגע "לרומם" את השתיקה תוך כדי ובדיעבד, לאיזושהי ''הסכמה

מפורשת" בזמן אמת, שעה שהדברים רחוקים מאוד מכך, בכל היבט.
, נודעו לתובעת דברים : הנתבעים אינם רוצים, או אינם מעוניינים להבין, כי רק במהלד ניהול התיק הפלילי אשר לפרק ד7

שלא היו ידועים לה בזמן אמת, בכל הנוגע לתרומת פרסום המסמכים המסווגים לחשיפה שלה.
: ואפילו אם התובעת הסכימה, ואפילו מפורשות ביקשה ומפורשות הסכימה (ולא כן היה), האם בכך אשר לפרק ד8
מסתיים תפקידו של העיתון והעיתונאי? מה ערכה של חובת הזהירות המוגברת כלפי מקור של פרשה ביטחונית? וכי הדבר
מסתכם בהשגת הסכמתו להסתכן מבלי לייעץ לו דבר על משמעות הסיבון? כל הציטוטים של התובעת שמטרתם להוכיח
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"גרסה", לקוחים ממקומות שבהם לא נדונה השאלה של פרסום המסמכים עצמם על גבי העיתון. באורח פלא, הנתבעים
למדים מכל דבר (וראו, ס' 110) את מה שהם רוצים, ללא קשר לנושא העדות עצמה (שב"כ, משטרה, משפט פלילי). מה

הקשר בין עיתוי הפנייה לעיתונאי לבין מסקנה לגבי הסכמתה לפרסום המסמכים עצמם, במובחן מהמידע האצור בהם!
: היא הנותנת. בעת עדותה מיום 4.6.11 נשאלה התובעת אם אותם שני מסמכים סרוקים שהופיעו טו. אשר לסעיף 114
ב'מכירת חיסול' עוררה אצלה את החשש שמא יובילו אליה, ועל כך השיבה "לא חשבתי על זה באותו זמן. הנסיון שלי
כמקור היה די דל באותה התקופה. לא ראיתי את הסימן שנגרם לי בעת הפרסום". ואכן, מקור כה בוסרי לא אמור
"לחשוב" על הסיכון או ''לראות" את הסיכון, אלא מוטלת חובה על העיתונאי להסביר את הדברים ברחל בתך הקטנה.
: "לא : כפי שהעידה התובעת במשפט הפלילי (עמ' 159 למוצגי ההגנה) לכך נצרף את אשר כבר אמרנו בסעיף 15 לסיכומינו
דיברנו מעולם כשהמסמכים מול עיני ע"ג המחשב שלי". עדות זו עומדת בניגוד לתיזה כאילו התובעת הבינה מה בדיוק
עומד לקרות. לכן גם לא הייתה מוטרדת מהסדרת ענייני הצנזורה, "לא דיברתי עם אורי על הצנזורה אד ידעתי שאורי
עובד בעיתון רציני ומכובד והוא עיתונאי לא מהיום וזה היה די ברור שיעשה את זה". שוב, לא דיברו על עניין זה, כי סמכה

על בלאו והעיתון. ואם הם לא דברו איתה על סיכון מיוחד כתוצאה מחשיפת מסמכים על גבי העיתון, אז היא לא דאגה.
טז. אשר לפרק ו1 = סעיף 60 לתצהיר העדות הראשית של התובעת, מתייחס למצב דברים שבו מתקיים שיח ערני בין התובעת
לבין בלאו על תוחלת הסיכון שצפוי לתובעת, לנוכח סוג המסמכים ומאפייניהם. לכן כל הדיבור על "גרסאות" ועל תזוזה
בגין גרסאות (סע' 124-125, 146 לסיכומיהם) הוא מיותר לגמרי. ונשווה להלכה שהתעצבה לאחרונה ב-ע"א 7633/12
, מאירי, צפריר ושותי, עורכי דין בע"מ (2014), בה נקבע "שחובת הזהירות דורשת קבוצת גיאות בע"מ ני גולדפרב לוי, ערן
מעורך הדין להזהיר את לקוחו ולהבהיר לו את מכלול הסיכויים והסיכונים הטמונים בהחלטתו המשפטית". עוד נקבע, כי "כדי להגיע
למסקנה לגבי היקף חובת האזהרה הדרוש נדרשת בחינה של מספר אמות מידה ביחסים שבין עורך הדין ללקוחו ובאופי של ההחלטה
העומדת לבחינה. שלוש אמות מידה מרכזיות, אשר ניתן להצביע עליהן כרשימה לא סגורה, הן מיהות הלקוח ומעורבותו, תוחלת הסיכון
הנלקח ומורכבות הסוגיה הנדונה... דומה כי ככל שהסיכון גדול יותר וודאי יותר, כך על עורך הדין לפעול יותר לאזהרת לקוחו. ככל
שהסיכון מזערי יותר וודאי פחות, כך ניטה להקל על מידת חובת האזהרה הנדרשת מעורך הדין". כן נקבע, כי "ככל שחובת האזהרה

מוגברת יותר, כך יש לנקוט באמצעים רבים ומשמעותיים יותר על מנת להזהיר את הלקוח". ונמחיש את אמות המידה על ענייננו:
מיהות הלקוח ומעורבותו: בהתאם לניתוח המשווה מול מקרה ברקוביץ, התובעת נמצאת על הקצה הבעייתי ביותר
: הסיכון שנלקח בעניינה של התובעת הינו הגבוה ביותר האפשרי, ואכן הסתיים ; תוחלת הסיבון הנלקח בסקאלה
; מורכבות בחשיפתה, בהעמדתה לדין פלילי ובהטלת עונש כבד של 54 חודשי מאסר בפועל (אחרי מעצר בית של שנתיים)
הסוגיה הנדונה: לא יכול להיות ספק כי החלטת הנתבעים לפרסם מסמכים צבאיים מסווגים על גבי דפי עיתון הארץ,
הייתה ועודנה סוגיה נדירה, חריגה ומורכבת מאין כמותה. כאן נפנה לניתוח עדותה של הצנזורית דאז, בגוף סיכומי
התובעת. לכך נוסיף את ה"מוטיבים המיוחדים" שהביא עמו בלאו לפרסומים אלה, בתור כתב ותיק לענייני צבא וביטחון,
שכבר ראה בעבר כיצד מקור שלו באוגדת עזה 'נשרף', שידע כי המערכת חיפשה אותו וביקשה לבוא עמו חשבון, כהגדרת

עורך דינו, עד ההגנה, עו"ד מיבי מוזר.
יז. כלומר, סעיף 60 לתצהיר התובעת מגלם שיח שמתקיים - תיאורטית בלבד[!] - בהינתן שבלאו מגשים את חובת הזהירות

המוגברת שלו כלפי התובעת, ומזהיר אותה מפני הסיכונים הכרוכים בפרסום המסמכים על גבי העיתון.
יח. בניגוד לסעיף 127 לסיכומיהם: התובעת לא ידעה שהפרסום הויזואלי מסכן אותה, משום שהדבר לא הוסבר לה. בהליך
הפלילי היא העידה, כי לא הקדישה לכך מחשבה, ובהליך דנן, העוסק באחריות בלאו והעיתון, היא ציינה כי לא התקיים

איתה שיח כלשהו (לא כל שפן שיח מזהיר ומחמיר) שאמור היה לעורר אצלה מודעות מיוחדת.
: זהו ניסיון פתטי להעמיס על "עגלת הסכמות התובעת" את הפרטים מתוך המסמכים המסווגים. כן יט. אשר לסעיף 130
העידו עדים על כך שפרסום המסמכים המסווגים עצמם הוא זה שדקר את העין, וזו בוודאות אחריות הנתבעים כלפי

התובעת.
: "טענות" התובעת אינן הדבר היחידי הרלוונטי כאן, והן רחוקות מלהיות העניין הרלוונטי כ. אשר לסעיפים 130+131
העיקרי. סיכומי הנתבעים הם גסחריר אחד מתמשך, שנועד להסיט את האש אל התובעת, כאשר עיקר העיקרים של
הבחינה המשפטית הינו התנהגות העיתון והעיתונאי, בוודאי כאשר אנו עוסקים בפרשה ביטחונית, כפי שהשכילו אותנו
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העיתון ובאי כוחו בסיכומיהם נפרשו* ברקוביץ-מחוזי (אשר נותחו בהרחבה בגוף סיכומי התובעת). להתנחלויות כאלה
ואחרות של התובעת יש מקום - אולי, ומבלי לנקוט עמדה סופית - בשלב הערכת הנזק, אן לא בשלב האחריות.

: מדוע לא ניתן להבחין בין מתן עזרה לעיתונאי בפרשנות מסמן, לבין עצם הפרסום שלו ע"ג העיתון? כא. אשר לסי 134, סיפא
כב. אשר לטענת "כזב מסי 4" בסעיפים 151-153 = הנתבעים עושים פיל מזבוב ודווקא מבליטים את מחדליו של בלאו. הרי
התובעת הבהירה בסעיף 17 לסיכומיה כי "בניגוד לאי דיוק בתצהיר התובעת, הרי שהתובעת ובלאו שוחחו ביניהם מדי
פעם בפעם עד ליום 25.10.09 (נ/1), אן שיחות אלו יוחדו לעיסוקה של התובעת ככתבת האלה בראנז'ה, כאשר בלאו עצמו
לא סיפר לתובעת, מעולם, דבר וחצי דבר על כלל ההתפתחויות שהתרחשו וקרו מאז סוף נובמבר 2008 (החל משיחת
הטלפון שקיבל מאלי'מ עופר קול) ועד ליציאתו מישראל, ביום 1.12.09, ובכלל זה (כפי שיומחש בהרחבה להלן) כל מגעיו
ומגעי הנתבעים ובא כוחם עם שב"כ". מה 'יצא' לנתבעים מן הכינוי 'כזב/ אם ברור שטעותה בעניין זה התובעת הייתה
בתום לב, והרי לא היה לה כל תמריץ שלא לדייק. מכל מקום, כעת הובהר, כי בלאו אכן שוחח עם התובעת בענייני דיומא
עד ליום 25.10.09, אך כל אותה עת לא אמר לה דבר וחצי דבר על דבר ההתפתחויות החמורות בעניינו. עובדה זו אף
מאיינת כל טענה מצדו לכד שיצירת קשר עם התובעת עד צאתו לחו"ל (1.12.09) הייתה מחשידה אותה... הנה הוכח
לכולם שהוא שוחח עמה כמה וכמה פעמים, ללא קושי. ואם כך היה, ואם המהות הייתה שיחות דיומא, ואם במילא בלאו
כבר יצר קשר עם התובעת באותה התקופה, מדוע בלאו לא מצא לנכון להגיד לה ולו מילה אחת בקשר להליכים מול שב"כ?

(בהינתן שחששו מכך ש'יעלף על השיחות שלו עם התובעת, מנוטרל מעצם העובדה שהוא יצר עמה קשר!).
: "לא התירה" מתייחס לערב הפרסומים. התובעת מעולם לא כג. אשר לטיעון "הגירסה הרביעית" בסיכומי התובעת (159-164)
הסכימה פוזיטיבית לפרסומים. "לא ביקשתי שלא לפרסם" איננו בגדר מתו הסכמה פוזיטיבית. "לא התירה" משמע =
העניין לא עלה מולה ולא הוטח בה; בלאו לא מימש את חובת האזהרה ואת חובת היידוע והעניין לא חצה את תודעתה.
"לא התירה" במובן של פנייה מפורשת אליה שהייתה צריכה לבוא ומחוייבת הייתה מכוח חובת הזהירות, ולאחריה הייתה
אמורה לבוא התרה פוזיטיבית. הטיעון בסוף עמ' 31 מגוחך: אי אמירה או הסתמכות על שיקול דעת בלאו אינם בגדר

"להתיר פוזיטיבית". אין זאת אלא, שהנתבעים מקוששים כעת הסברים מאולצים להסברת מחדליו הגדולים של בלאו.
: "המדינה כד. בפסק דינו של ביהמ''ש העליון בעניינה של התובעת, צוטט בהסכמה גזר הדין של בלאו מבית משפט השלום

מכירה... במעמדו המיוחד של עיתונאי חוקר לעניין סעיף 113 הנ"ל, מבינה שכחלק מהותי מעבודתו בשליחותו
הציבורית עליו להחזיק חומר פודי האפור ברגיל בהחזקה. ומוכנה היא ל0בול את אותו פער שבין אכיפה דקדקנית של
החוק לבין הריפון שמכתיבה ההכרה בערך של עיתונות חוקרת: פער זה הוא מרווח הנשימה של הדמוקרטיה. התנהלות
המדינה אף מאפשרת הפקתה הזהירה של מסקנה נופפת, שלא נאמרה במפורש, ולפיה ברגיל לא יועמד עיתונאי לדין.

אם יידרש למסור חומר סודי ומסוכן לביטחון המדינה שהגיע לידיו ואכן יעשה כן."
כה. טיעון מרווח הנשימה הדמוקרטי, שמכיר בכך שעיתונאי הוא עבריין להלכה, אך לא למעשה, צריך להתפרש גם על יידוע
המקור שנפתחה חקירה או שמתנהל הליך בירור/תשאול שעלול להפוך לחקירה. אם לא נגיד כך, מה ההבדל בין עיתונאי
שקיבל מסמכים כתוצאה מביצוע פשע (מעשה שלא מקים נגדו כל חובה לדווח על המקור לשלטונות), לבין עיתונאי שהגביר
מאוד את הסיכון למקור והבין, לימים, כי השלטונות החלו במעשים לחניקתו של אותו מרווח נשימה דמוקרטי?? הרי גם

בחלופה הראשונה המדינה מוכנה ילסבולי את העובדה שישנו מקור.
: יש בה המחשה תמציתית לגניבת הדעת בעמודים קודם לכן. אין כל הבדל כו. הטבלה בסעיף 165 לסיכומיהם, הינה מצוינת
בין "גירסה 1" ל"גירסה 2" - גם אם התובעת סיפרה לחוקר השב"כ, כי מן הזווית שלה, היא ביקשה ש"כך תצא הכתבה",
הרי שעניין ידיעתה על מידת הסיכון, הינו משליםנ!] ולא חלופינ!]. הוא פשוט לא העסיק אותה ולא חצה את תודעתה,
בעיקר משום שבלאו לא שוחח אתה על כך ולא הבהיר לה (כמתחייב!) את מידת הסיכון הנגזרת מכוונתו לפרסם מסמכים
צבאיים מסווגים על גבי העיתון. גם "גירסה 3" איננה חלופית, אלא משלימה[!], שכן כאן נכנס יסוד חדש - פניית בלאו

והנתבעים אליה, על מנת לדון בעניין המיוחד מאוד של פרסום המסמכים הצבאיים המסווגים.
גם "גירסה 4" איננה חלופית, אלא אינהרנטית לכל העדויות עד אותה עת: התובעת מעולם לא "התירה" לבלאו דבר, כי
הוא לא ביקש מפורשות את רשותה ולא ניהל אתה שיח מושכל וגלוי, שבסופו ביקש את רשותה המפורשת (גם ס' 169
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לסיכומי הנתבעים רחוק מלהמחיש "הסכמה פרטנית"). הנתבעים מצטטים באופן קטוע את ס' 79 לסיכומים העיקריים,
אך נמנעים מציטוט של ס' 78 לאותם הסיכומים, שם נכתב אודות האמצעים שאותם נקט העיתונאי קרא, בקשר למקור
: "אמצעים אלו ננקטו מבלי שהתובעת דרשה זאת מן הנתבעים", ברקוביץ. ונדגיש, למתקשים להבין את מעשהו של ברוך קרא

גם במצב בו המקור עצמו התווה כללי עשה/אל תעשה והתקיים על כך שיח ממצה מול העיתונאי.
: אל קווי ההבחנה הרבים בין התובעת לבין המקור ברקוביץ, הוסיפו הנתבעים חידוד מאיר עיניים בס' 168 לסיכומיהם
כאן הומחש כי בניגוד לברקוביץ הממוקדת מטרה, התובעת נתנה לבלאו "שיקול דעת מלא" והבינה כי הוא יבחר מה אפשר
לפרסם. כמובן, שבנסיבות אלה על בלאו היה להחמיר עם עצמו ולהסביר לתובעת מהם התוצרים הטבעיים שינבעו
מבחירתו האישיתנ!] להתרכז בעניינים ספציפיים שעניינו אותו. על כן, אין בפנינו "4 גרסאות", אלא גרסה אחת, מרובדת.

כז. בסיכומים העיקריים הסברנו מדוע אין תוחלת רבה ב'תפיסתה' של התובעת בגירסה כזו או אחרת שנאמרה במשרדי שב"כ
ובמשטרה, בימים הראשונים למעצרה. גם אין לשעות לכל אותן מסקנות בגרוש כי "בלאו קיבל מן התובעת הסכמה
פרטנית לפרסום ויזואלי של המסמכים", החוזרות תדיר לכל אורך סיכומי הנתבעים (ראו, ס' 169, 174), ללא כל תשתית

ראייתית.
: מעבר ל"מכירת חיסול", 5לא1 לא פנה אל התובעת בענייו פרסומיו העתידיים כח. אשר לעדות בלאו המצוטטת בסעיף 170
(עד מרץ 2009), לא התייעץ עמה בענייו אותם הפרסומים, תם לא שמע ממנה /בקשות/ לפרסם עוד דברימ. המסמכים
הופקדו אצלו במשמרת ושימשו אותו, לפרסם בהתאם לשיקול דעתו. חרף כל זאת, ככלב שב על קאו, הנתבעים ממשיכים

להפנות לעדות זו של בלאו (ראו סעיף 202), שאינה אמת.
כט. בניגוד לסעיף 175 לסיכומיהם, בלאו לא הציג לתובעת את המסמכים אלא רק שאל אותה על מונחים מתוך המסמכים. כך
: "לא דיברנו מעולם כשהמסמכים מול עיני ע"ג העידה התובעת במשפט הפלילי, ביום 4.6.11 (עמ' 159 למוצגי ההגנה)
המחשב שלי". יש לחבר עדות זו לעדותה של התובעת במשפט דנן, ביום 17.5.16, הנזכרת בסעיף 176 לסיכומי הנתבעים,
ממנה עלה כי היא לא זכרה אם בלאו הביא לפגישתם עותקים מודפסים של המסמכים כדי להציג לה. ואכן, מן העמוד
הראשון לנספח 20 לתצהיר בלאו, עולה כי התובעת מסרה לבלאו הבהרות ממוקדות - שמות מבצעים, שמות יעדים של
מבצע ומונחים צבאיים כגון "סכו"ם", "פעמו"ן". מדובר בעליל בשאלות שנשאלו בשיחה בע"פ, ולא תוך הצגת

המסמכים.
ל. אשר לסעיף 182 לסיכומי הנתבעים: הוא מאמץ את פרשנות התובעת למונח "לא לציטוט ולא לייחוס'', וכך טענה התובעת
בסיכומיה (ראו סעיף 178 לסיכומיהם). תצהירה של התובעת בעניין זה היה ברור, כאשר צוטטו דבריה לבלאו במהלך
נסיעתם המשותפת מת"א לירושלים. הנתבעים מדחיקים (ללא הצלחה) את האפשרות המעשית לקשור את התובעת

(כמקור) לפרסום הכתבה "מכירת חיסול", בהינתן ההתפתחויות מסוף נובמבר 2008 ועד 15.12.09.
: גם מסירת המסמכים לבלאו כדי שיפרסם זאת בעיתון המחוייב לכללי הצנזורה - מכוח החלטה של לא. אשר לסעיף 189
התובעת כי זו דרך הפרסום המועדפת עליה - איננה מחסנת את בלאו והעיתון, משום שישנו כר פעולה נרחב לדרד פרסום

תוכו המסמכים, ולא היה כל הכרח לפרסמם בשלמותם על גבי העיתון, בדרד בה נדירה ומסוכנת למקור.
: זהו כשל מובהק של הנתבעים. בעניין ברקוביץ, העיתונאי ברוך קרא פנה אל המקור בנוגע למסמך שאיננו לב. אשר לסעיף 195
בטחוני או מסווג, כחלק מחובת הזהירות כלפיה, וביקש את הסכמתה הפוזיטיבית. הנתבעים, ביודעם את ה'בעיה' הנגזרת
מהתנהגות תקינה של קרא, מכנים אותה כעת "מעל ומעבר לסטנדרט הזהירות הנדרש". זו זריית חול בעיניו של הקורא.

זהו, לכל הפחות, סטנדרט הזהירות הנדרש.
: הטענה כאן מנוגדת לס' 99 לתצהיר בלאו, שם נאמר, כי לכל היותר התובעת "לא הביעה שום התנגדות לג. אשר לסעיף 196
שהיא'' לפרסום הכתבה המקדימה ולכך שזה מה "שהולך להתפרסם". אך בס' 196 כבר מוצגת גרסה מתפתחת, לפיה בלאו
שאל אותה לדעתה והיא "הסכימה לפרסום הויזואלי". מובן כי אמירה כזו הייתה חייבת למצוא מקום בתצהיר בלאו, ולא
בכדי לא נעשה כן. ובכל מקרה, התובעת לא העידה כן, והיא מעולם לא נתנה את הסכמתה הפוזיטיבית והמודעת לפרסום

הויזואלי הנ"ל.
: טיעון מקומם על כך שהתובעת "ראתה ולא באה בטענות" ואף מוטח בה כי "הייתה יכולה לד. אשר לסעיף 201 וסביבתו
למנוע את הפרסום הויזואלי שבכתבה בענין גלעד שליט" במרץ 2009. זו טענה הנטענת משפל המדרגה המוסרית. והרי
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בחודש מרץ 2009 כבר ידע בלאו על פנייתו החריגה של אל"ם עופר קול וסביר שידע על תשאולו בשב"כ של מקור אחר שלו,
מר נועם פורר. בלאו לא התייעץ עם התובעת ערב פרסום הכתבה במרץ 2009, ולא השיג את אישורה הפוזיטיבי לכתבה זו.
בלאו רק מחזק את טענת התובעת, כי נוח לו לראות בשתיקתה כאיזה "קארד בלאנש" לפרסום חוזר ונשנה של מסמכים
צבאיים מסווגים על גבי העיתון. סעיף 230 לסיכומיהם, מביך ומגוחך, שכן יש בו ביטוי לאותה "הסכמה נמשכת" (שמעולם

לא ניתנה, והייתה חייבת להיות פוזיטיבית) לפרסם מסמכים צבאיים מסווגים, ככל העולה על דעתם של בלאו והעיתון.
: שתיקתה של התובעת, נבעה מהיותה בלתי מיודעת ובלתי מתהרתנ!] - לכן העניין לא היה 18811£ במגעיה עם לה. ונדגיש
בלאו, מטוב ועד רע. שונים היו פני הדברים אילו במקום לדבר על הא ועל דא, בלאו היה מעדכן את התובעת על מה שחשוב
באמת. כל 'קריאת' הסכמה לתוך התנהגות התובעת, איננה מנטרלת את חובת הזהירות המוגברת של בלאו והעיתון כלפי

התובעת. מה שרלוונטי הוא הסכמה מודעת, ולא הסכמה הנלמדת, בדיעבד, ובאופן ספקולטיבי, ע"י העיתונאי.
לו. אשר להשוואת נסיבות ברקוביץ לנסיבות דנן, בסעיפים 212-223; בבר לא ניתן לדעת אם לצחוק או לגכווג. הנתבעים,
בצר להם, מרוממים את התובעת מכל היבט, מציגים אותה כמעין "כותבת משותפת" של 'מכירת חיסול' (ראה גם סעיפים
72, 398 לסיכומיהם) ובעיקר מתעלמים, שוב ושוב, מחובת היידוע וחובת האזהרה שהייתה מוטלת עליהם מכוח הדין.

סעיף 220 הוא מופת של הוצאת דברים מהקשרם, בסעיף 71.14 לסיכומי התובעת.
- ואגב, אם התובעת אכן הייתה "כותבת משותפת" של בלאו (אף שבפועל היא ענתה לבלאו על כמה שאלות ולא דיברה עם
אף אדם אחר, לא כתבה דבר, לא ערכה דבר, לא קיבלה תשלום ואפילו לא בונוס, ובקיצור - לא עשתה דבר אשר יכול
להגדירה כ"כותבת משותפת") מדוע לא הוצעו לה שירותים משפטיים של משרד ליבליד-מוזר, כבר מן הרגע הראשון?
מדוע לא התייחסו אליה כ"עיתונאית בעיתון הארץ"?? לא רק מן הפן המהותי, אלא גם מן הפן המימוני והמשפטי - והרי
חזינו כיצד התייחסו לבלאו הנמלט (מימון שהותו בחו"ל למשך כמה חודשים, הטסות חוזרות ונשנות של עורכי-דינו

ללונדון ופאריז, המשך תשלום משכורתו בהיותו בחו"ל, מימון מלא של עורכי הדין).
; גילה הצעיר של לז. בנוסף, הנתבעים מצניעים בכוונה נתוני יסוד שהטילו על בלאו חובה מוגברת במיוחד בלפי התובעת
; וכאן אנו מדברים על ניסיון רלוונטי לעניין מושא התביעה, באשר ; חוסר ניסיונה בדיוק היכן שהניסיון 'מדבר' התובעת
; עדותו של ניר בכר לגבי צפייתם אין דין פרסום ידיעות או רכילויות ברנז'איות, כדין פרסומים שבלאו התמחה בהם
; ובקיצור: ניתן להשוות ; העמדת ייעוץ משפטי שוטף לנתבעים כחלק ממערכת עיתון ותקוותם כי הפרסום יחולל סערה
זאת להבדל בין פרקליטה בכירה בפרקליטות המדינה לבין פרח משפטים שזה עתה הוסמך לעריכת דין. אכן, שניתם

"עורכי דין" חברי הלשכה, אך ביניהם פעורה תהום ענקית של ניסיון, ידע והבנה.
? וכי ניתן להעיד גורמי צבא או שב"כ, על מעורבותם בהחלטה לפתוח חקירה או על דרכי לח. האם סעיף 233 נכתב במדינתנו
ניהולה??? ואגב, גם בברקוביץ לא הוכח דבר, ובכל זאת נקבע בביהמ"ש העליון כי היה כאן קשר סיבתי עובדתי מובהק.
ועוד בעניין זה הפנתה התובעת לעובדות בסעיף 119 לסיכומיה. התובעת לא נמנעה מהבאת ראיות, שכן החוק הברור וכן
התנהלות המדינה בעניינה, מנעו ממנה מלהעיד את החוקרים. עובדה היא שהנתבעים לא השכילו, בתוז סיכומים עבי

כרס של 999 סעיפים, למצוא ולו תקדים אחד לתובע ש"נמנע" מהבאת עדים בגת אלה.
לט. פרשנות "תעודה בדבר ראיות חסויות" בסעיף 242 לסיכומיהם, מביכה ביותר, אם נשווה את דברי הנתבעים ללשון נספח
10 לתצהיר בלאו. כמובן, שטענות הנתבעים לגבי אותה "סיבה בלעדיה אין", מתנגשות חזיתית, ובמלוא העוצמה, עם
עדותה של הצנזורית ועם הפרסום בעיתון "הארץ" של מסיבת העיתונאים הנדירה אותה קיים ראש השב"כ דאז. אלה

האחרונים מבהירים היטב, מעל ומעבר לנטל ההוכחה הנדרש, מה היו הטריגר ו"העוגן" לבדיקה המיוחדת.
: כדאי להבהיר מושכלות יסוד שכאילו נשתכחו מלב הנתבעים. נספח 6 לתצהיר מ. על רקע סעיפים 248-9 לסיכומיהם
התובעת הינו כתבתו של עיתונאי "הארץ" (עמוס הראל) על תדרוך לעיתונאים של ראש השב"כ. כעת טוענים הנתבעים כי
כתבה זו, של בכיר בעיתון הארץ, איננה קבילה. הם 'שוכחים' כי בשלב כלשהו בפרשת ההגנה, הם ביקשו להגיש כתבה
אחרת שלו [נ/8] כדי להוכיח פרקטיקה עיתונאית מקובלת. עוד הם שוכחים כי בסעיפים 25-26 לכתב ההגנה, הם הכחישו
את סעיפים 19-25 ו-27 לכתב התביעה, ואילו סעיף 26 לכתב התביעה לא הוכחש כלל, והרי זהו סעיף הזהה לסעיף 25
לתצהיר התובעת. כלומר, הנתבעים לא הכחישו כלל בכתב הגנתם, את עצם כינוס מסיבת העיתונאים ואת הקט*ג הארון
שציטטה התובעת מתון כתבה שפרסם עיתון הארץ ביום 8.4.10. על מה אפוא מלינים כעת הנתבעים וטוענים, כלפי כתבה
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של עיתון הארץ עצמו, כי "הפרסום אינו קביל"? י ז אשר על כן, בהעדר הכחשה בכתב ההגנה, יש לקבל את האמור בנספח 6
לתצהיר התובעת, כראיה לאמיתות תוכנו. ראו גם, תקנה 83 תקסד"א ("שתיקה כהודיה"). והרי, "טענות שבכתב
אדה נ' חב1ת אלקה התביעה שלא הוכחשו או שהודו בהן י התובע פטור מלהוכיחך' נע"א (מחוזי, נצרת) 426/99 סי
החזקות, 2000]. אין מדובר בפרסום של דבר מה בלתי קביל, אלא טענת עובדה בכתב התביעה, שלא הוכחשה בכתב ההגנה.
ואכן, הנתבעים לא העזו להכחיש כתבה של עיתונאי בכיר שכותב בעיתונם (ובכנות, טוב שנמנעו מכך), ועליהם לשאת

בתוצאות הראייתיות הנובעות מכך.
מא. מאלף להפנות ל-ת"א (ת"א) 198929/02 ואנונו מרדכי ני ידיעות אחרונות בע"מ (27.11.05), שבו נשא פרי מאמצם של באי

; כוחם של הנתבעים כאן (משרד ליבליך-מוזר) ונקבע כלל מחריג הנוגע להתבטאות פומבית של ראש השב"כ
"נסכם את הכלל המחריג, שביסוד פסק דין זה, תוך הבאת דוגמה נוספת: חרף ההלכה הכללית (ראה דברי כבוד השופט
שמגר, דלעיל), על כך שאין די למפרסם להסתמך על "מקור מהימן בעיניו", הרי ייתכנו חריגים לכלל רחב זה: כך, אפ
עיתונאי מפרסם ידיעה עובדתית (להבדיל מפרסום הבעת דעה), (כמו, למשל, על העברת קצין בכיר מתפקידו, או על
מעשה שנחשף בגוף שאינו גלוי לציבור, או על זהותו של עבריין בכיר שנמלט, או על מעצרה של דמות מוכרת, או על
התאבדות עצור או נחקר, וכו'), כידיעה שאותה שמע במסיבת עיתונאים שנערכה, כי אז פרסומה בהסתמך על מעמדו
העליון של מפכ"ל המשטרה בהיררכית המשטרה, כמו לגבי ידיעה כזו מפי ראש אמץ העומד בראש היררכית המודיעין
הצבאי, וכמו מפי ראש השב"כ או ראש המוסד, וכמו מפי הרמטכ"ל (להלן ולעיל: "המקור הבכיר") (ואינני מתיימר
המחריג: כשמדובר בעומדים בראש מערבות להגדיר כאן רשימה סגורה של האישים והארגונים הללו) -הרי, וזה הכלל
אלה, וכשמדובר במערכות המושתתות על סיווג מידע ועל מידור מידע ועל היררכיה בנגישות למידע מסווג וממודר
שכזה, כי אז ההסתמכות העיתונאית על מקור כה בכיר, שאין בכיר ממנו, במערכת שכזו, משחררת - ככלל - את
העיתונאי המפרסם מחובת בדיקה נוספת, והסתמכות כזו מספקת לשם פרסום הידיעה, ומעמידה את תוכן הידיעה
בחזקת אמת, שחלה חזקת תום לב על פרסומה". [ובהשלמה נפנה למוצג 33 של התובעת, שהינו פרסום רשמי מתוך אתר

שב"כ].

מב. לגבי מבחן ה"אלמלא" שמפורט בסעיף 255 לסיכומי הנתבעים, הרי שבסוף סעיף 26 לכתב התביעה מצוטט ראש השב"כ -
"... בתשובה לשאלה מדוע היה מקום לחקור את הדלפת המסמכים כשכל מה שפורסם התש על ידי "הארץ" לצנזורה ואושר שם, השיב
דיפקין: ימצופה ממני להפעיל שיקול רעת. כשאני רואה שלא מדובר בבמה משפטים בכתבה בעיתון, אל^ במסמך אותנטי

סודי של הצבא שמתפרסם, אני בודקי". אין ברור מזה. בסעיף 255 לסיכומי הנתבעים, מופיעה אקרובטיקה
מילולית שקורסת לתוך עצמה, ולוקחת עמה לתהום הנשייה כל היבט של הגיון ושכל ישר. די לנו אם נצטט קצרות מתוך
ברקוביץ-עליון, מפי כב' השופט עמית: "לצורך הדיון, ניתן לצאת מנקודת הנחה כי קיים קשר פיבתי עובדתי בין הפרסום לבין חשיפת
זהותה של המערערת כמקור ההדלפה. פשיטא כי אילולא הפרסום בו החלו המשיבים לא הייתה חקירה, ואם לא הייתה חקירה, לא היו

מגיעים אל המערערת". ציטוט זה עונה גם על נדבכי הכחשה תמוהים בסיכומי הנתבעים (למשל, סעיפים 266-270).
: שוב אמירה מגוחכת, לפיה נדרש מהתובעת להוכיח כי הפרסום הוויזואלי בלבד היה הסיבה בלעדיה אין מג. אשר לסי 257
לפתיחת החקירה. מהיכן שאובה תובנה זול איך בדיוק הוא 'מתקשר' עם העובדה שסעיף 26 לכתב התביעה לא הוכחש

כלל?
מד. הדיון בסעיפים 256-260 לסיכומי הנתבעים, לא מתמודד באופן רציני עם האמור בפרק ד.8 לסיכומיה העיקריים של
התובעת. הצנזורית הינה עדה מיוחדת במינה, משום שהיא הייתה, הלכה למעשה, סיסמתרף שיש ביכולתו לזהות כתבה
נפיצה, שמושכת לקיצוניות ומסכנת את מקור ההדלפה. דברים אלה בעדותה, הובלטו בפרק ד.8 לסיכומי התובעת.
ממש כשם שהצנזורית צפתה שפרסום המסמכים יוביל למקור (הגם שלא העבירה מידע זה ל"הארץ"), כך היה על "הארץ"

לצפות זאת כעניין של היגיון בריא - פרי ניסיון מקצועי של הנתבעים.
מה. בפרק יד.2 טוענים הנתבעים כי "הוכיחו" שאין קשר בין הפרסום הוויזואלי בכתבות בלאו, לבין חשיפתה של התובעת
לבסוף. אנו תמהים, אם הכתבות היו "כה" בלתי מזיקות, מדוע זה התעורר צורך לתשאל את בלאו בשב"כ? כאן הבהירה
התובעת בסיכומיה, כי הפרסומים בשנת 2008 היו המחולל האפקטיבי של חקירה סמויה בעניינה, ואילו בלאו והעיתון
החמירו את מצבה כל העת, עד לתשאול בלאו וכן - לאחריו. ההתרשלות מעולם לא צומצמה לפרסום ספציפי שהוביל
ישירות לגילוי מקור ספציפי. ההתרשלות מתוארת כשורה ארוכה של מעשים ומחדלים שלבסוף הובילו, בשיא התהליך,

לאיתורה של התובעת, בעוד היא איננה מיודעת ואיננה מתהרת, לא מיניה ולא מקצתיה.
7



מו. בפרק טו1 מוצגת הצהרה של ב"כ המדינה, "כי הפרסומים בעיתון הארץ לא חשפו בלל את זהותה" של התובעת. התובעת
איננה מכחישה כי זהו תרחיש אפשרי (ולא ודאי) שייתכן כי היה נכון, עד לתשאולו של בלאו בשב"כ (והרי איננו יודעים
; נדמה כי דווקא ממוצג נ/4 ניתן ללמוד כי בחודשים הראשונים ועד לחודש אוגוסט 2009, כמעט דבר על טיב חקירות שב"כ
; ואילו מיום תשאולו של בלאו בשב"כ, נשלטה החקירה ע''י המשטרה - צח"ם "עקיפה כפולה" וכן ענף חקירות באמ''ן
; עניין עובדתי זה, העולה מראיות שמצויות בתיק דנן, מחליש , ניתן לראות רצף פעולות של שב"כ עד ליום 15.12.09 3.8.09
מאוד את הטיעון כאילו שב"כ "הסתובב שנה סביב עצמו" ולא הצליח להגיע אל המקור). ואולם, החל מתשאולו של בלאו
בשב"כ ועד לזימונה של התובעת למשרדי שב"כ, התרחשו נמה אירועים שבהם הפרו הנתבעים את חובתם בלפי התובעת.
; וכמו כן, לא יכול להיות חולק שהפרסום הויזואלי הוביל את השב"כ לחקור בדבר (ראו עמ' 216 למוצגי הנתבעים, ש' 9
; כותרת המשנה בנספח 6 לתצהיר התובעת - ; עמ' 263 למוצגי הנתבעים, בסעיף 1 עמ' 219 למוצגי הנתבעים, ש' 10-15
; וכן פרק ד.8 לסיכומי התובעת בעניין עדותה של הצנזורית). דהיינו, דבריה "הפרסום שהתחיל את הכל" והאמור מתחתיו
של עו"ד פורר-גפני הינם בבחינת שטר ושוברו בצדו, ואולם הנתבעים מתעלמים מן הסיבה בלעדיה אין לעצם פתיחת

החקירה.
מז. אשר לנספח 7 לתצהיר התובעת: הנתבעים מבקשים לדון בטיעון של דחוח הלוי רק על מנת לדחותו מייד. ואולם, הטיעון
היה שהמקור מצוי "במפקדת פיקוד מרכז" שיש לו נגישות לתיקיות של אלוף הפיקוד, וכי כך למד מי שמביט בעין
מושכלת על פרסומי הנתבעים. תשובת הנתבעים, בסעיף 286, 'סוחבת' לתמיהה המיתממת "באיזו יחידה של פיקוד מרכז"
היה מצוי המקור, שעה שמפקדת פיקוד יש רק אחת. ובתוך כך נזרק לחלל הטיעון כי היו בפיקוד מרכז "מאות רבות של
אנשים" שיכלו להדליף, אך דחוח הלוי התרכז, משום מה, במקור המצוי במפקדת פיקוד מרכז, שיש לו נגישות לתיקיות

של אלוף הפיקוד. ברור שמדובר במספר זעום של חיילים או קצינים שעונים על התנאים שהוא הגדיר.
מח. בסעיף 274 לסיכומיהם, מצטטים הנתבעים מתוך נספח 11 לתצהיר בלאו. ואולם, באופן מדהים, הציטוט בראש הפיסקה
השלישית, שמייחס לב"כ המדינה אמירה כאילו "ל-300" הייתה גישה למסמכים, כלל איננו מופיע בנספח 11 לתצהיר
בלאו. אמירה זו, שממילא מתכסה בבעייתיות כשלעצמה (היא אינה ראיה המעידה על אמיתות תוכן הדברים), משמשת

301). ובכל מקרה, ועל כך אין חולק - בלאו לא ידע בלל נתון זה, בזמו אמת. ,289 את הנתבעים הלאה בסיכומיהם (ס' 285,
מט. בכל הנוגע לפרק טו3, הנתבעים מתעלמים כליל מאמירות מקצועיות של מרמרי (סעיף 81 לסיכומי התובעת), המופנות כלפי
שיקול הדעת של העיתונאי והעיתון. אמירות מקצועיות אלה, שאומצו ע"י מתי גולן, הינן יפות ונכונות, בין אם ענייננו
ייבחן במנותק מהתנהגות המקור, ובין אם לאו. המסר החוזר ונשנה של הנתבעים, בין השורות ובתוככי השורות, הוא שהם
היו בבחינת קבלני ביצוע של המקור, וכאשר המקור ביקשה להסתכן הס "זרמו" יחד איתה. זהו מסר מביך, שכמובן איננו
בהתאם לדין הישראלי, וקביעותיו המקצועיות של מרמרי התייחסו בראש ובראשונה לחובה המוגברת של העיתון
והעיתונאי. קשה להאמין כי בסעיף 292 לסיכומיהם, הם מעלים על נס את הסתמכותם על "ניהול הסיכונים" של התובעת,
ומרוממים אותו מעל ומעבר לכל שיקול אחר, כאילו הייתה זו ההדלפה העשירית של מקור מנוסה, ולא הדלפה ראשונה
ובוסרית של התובעת (שמידתה חריגה ונדירה), בעניין ביטחוני רגיש. הנתבעים אף נוקטים פרשנות שגויה של דברי כב'
השופט עמית בברקוביץ-עליון, שם נאמר (כך כתבו הנתבעים בסעיף 30 לסיכומיהם) כי - "השאלה אם עיתונאי התרשל
כלפי מקור תלויה בגורמים רבים; ללמת המקור עצמו והתנהלותו של המקור". ברור, כי מאפיין "ניהול הסיכונים" של
2 מסמכים בדיסק-און-קי ואומר לו "תפרסם מה שנראה לך מעניין", איננו מן המשובחים, מקור שמעביר לבלאו 000,
ובוודאי שהוא מגביר את חובת הזהירות כלפי המקור ולא פועל לצמצומה. ולכן, ככל שיש להתחשב בהתנהגותו של

המקור, הרי שעניין זה מפורש בעליל לחובת הנתבעים - היה עליהם לראות את תמרורי האזהרה כבר לפני הפרסומים.
נ. נוסף על האמור, אם כך מתייחס עיתון הארץ למי שהיה עורכו הראשי 14 שנים תמימות (דהיינו, ניסיון להלעיגו ולרמז
שהוא "איננו מביףי וייאיננו יודע היכן הוא חי"), נקל להבין עד לאן ירחיקו הנתבעים בניסיונם להרחיק עצמם מכל שביב

של אחריות. הכל מותר. הנייר סובל הכל, כולל יריית חצי לעג לעבר חנוך מרמרי.
נא. בכל הנוגע להתייחסות הנתבעים לאמור בכתבות שפורסמו והביאו דברים מפי מי שלא היה עד במשפט דנן, הרי שלנתבעים
(גם כאן) סטנדרט כפול. בסעיף 829 לסיכומיהם, הם מרשים לעצמם לצטט את אחד מבאי כוחה הקודמים של התובעת.

מתוך עיתון "גלובס'י. אז כעת זה כן בסדר להביא ציטוט מהעיתונות?
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: כצפוי, וכדרכם, מעדיפים הנתבעים כסות על פני מהות. בין אם נב. באשר לחוות דעת מתי גולו, פרק טו4 לסיכומי הנתבעים
הנתבעים 'אהבו' את הדרך שבה אימץ גולן את האמור אצל מרמרי, ובין אם לאו, הרי שביהמ"ש הנכבד אמור להתעסק
במהות. ומכך התרחקו הנתבעים בחקירתו הנגדית של גולן (ראו ס' 88 לסיכומי התובעת). מר גולן לא הובא כדי לספק
עדות ראיה על מה שקרה[!], כאילו היה עד ראיה לתאונת דרכים, אלא להבהיר לבית המשפט, ממרום ותקו, ידיעותיו
וניסיונו, את הדרך שבה צריכים היו הנתבעים לשמור על המקור, כחלק מחובתם המתמדת לשמור על חיסוי זהותו לעולמי
עד. הנתבעים מפנים אמנם לעדה מטעמם, גב' סרגוסטי, וטוענים כי היא "בדקה את העובדות". אך היו אלה "עובדות"
שהנתבעים הזינו אותה כמובן, ואף היא לא ידעה דבר בזמן אמת. הנתבעים התחמקו לחלוטין גם מהבחירה האישית
והערכית של מר גולן, שלא לבגוד, לעולם, במקור שלו. הם נמנעו מכל דיון בטענת גולן, כי אילו הוא היה במצבו של בלאו,
הוא היה טורח לגלות למקור על התשאול בשב"כ תוך הסתכנות בעשיית עבירה ותוך נכונות לספוג את התוצאות. זה מה

שהוא כינה "אלף-בית של עבודה עיתונאית מקצועית", ומכאן בדיוק בורחים הנתבעים.
נג. פרקים לד1 ו-לו1 בסיכומי הנתבעים, מבקשים לנגח את עדותו של מתי גולו (להזכיר, מי שכיהן בזמנו כעורך האחראי
בעיתון "הארץ", כשיאה של קדנציה של כמעט 20 שנה בעיתון זה), והוא מפציר בקורא שלא להשתכנע ממילה אחת שלו,
רק משום שהיא מגיעה מן הצד של התובעת. כך יעשה לאיש אשר העז להעיד כנגד הנתבעים, והם לא נותנים לעובדה שהוא
עצמו נמנה על שורותיו הראשונות של העיתון, כדי להפריע לכך. הם אפילו מבקשים כי בית המשפט "יגיד את דברו" ביחס
לעדות מומחה זו, שהתובעת "העזה" להביאה לבית משפט נכבד זה (סעיף 756). מדובר בשפל עמוק במיוחד בסיכומי
הנתבעים, שפשוט מובכים שבשר מבשרם, עיתונאי בכיר שנמנה בעבר על צמרת העובדים המקצועיים של עיתון זה, אמר
(בדרכו, בסגנונו) את המובן מאליו של עשה ואל-תעשה. הנתבעים גם יורדים לביבים (סליחה על הביטוי) ו"מלשינים" לבית
המשפט הנכבד כי משרד ב"כ התובעת החליט עבור מר גולן, מה מתאים ומה לא מתאים. אין זה משנה, מבחינתם, שמתי
גולן עיין היטב בחוות הדעת וחתם עליה, כשהוא עומד מאחוריה. מנגד, קשה לנו להאמין שבלאו, או בכר, או זילברברג,
הכינו בעצמם את תצהיריהם ובמיוחד כאשר שני האחרונים חזרו, במקום מסוים, על אותה פיסקה בדיוק... היה מוטב
אילו הנתבעים, וגם באי כוחם הנכבדים, היו נוטלים קורה מבין עיניהם. לגוף העניין, הנתבעים מדגישים (היינו מתפלאים
אם לא) את הנקודות שאותן מר גולן לא ידע או לא קרא. כמובן, שהם לא מתייחסים למהות הטענות שמופיעות לכל אורך
חוות דעתו, וממילא נראה לנו מוקשה הזלזול התהומי בדבריו, כאשר אין אפילו מענה ענייני אליהן, מראשית ועד סוף

(לבדיל מטענות אווירה, שמשופעות בסיכומי הנתבעים).
נד. אשר לעדות הצנזורית = ס' 326 לסיכומיהם מוצא להטיף מוסר לצנזורית, על שלא התנהגה "בצניעות" מספקת בעדותה.
כמובן שהנתבעים דוחקים לקרן זווית את ניסיונה העצום של הצנזורית במאטריה הספציפית בה אנו עוסקים, גם על רקע
ניסיונה האישי מתחום המודיעין. אין בסיכומי הנתבעים מענה לעיקרי עדותה, כפי שסוכמו בסיכומי התובעת. האמירה
בסעיף 319 כאילו התובעת "הסכימה להסתפק בפראפרזה" בביהמ"ש העליון, הינה מקוממת. מדובר היה בערכאה הגבוהה

בישראל, ואותה פראפרזה ניתנה לאחר שהתובעת מיצתה את כל האפשרויות החוקיות שעמדו לה.
נה. אשר לעדות יוסי בר מוחה: אכן קבע בית המשפט כי אין מדובר בעדות סברה של מומחה, אך זהו בדיוק העניין. כאן העיד
מי שעבד כ-15 שנה בעיתון הארץ ומקומוניו. הוא הגיע על מנת להעיד על מה שעשת כעיתונאי ב"ז?ארא/;. זו, אם תרצו,
הפרקטיקה העיתונאית המקובלת על אמת (ולא כסיסמה בטיעוני הנתבעים). זו עדות ישירה, על רקע הקושי העצום להעיד
עיתונאי שעובד או עבד בעיתון "הארץ" ן עדות שמסייעת מאוד בהבנה מהי חובת זהירות של עיתונאי ועיתון כלפי מקור.
לא ברורה לנו טרוניית הנתבעים בסעיפים 328-330 לסיכומיהם. והרי בר מוחה לא הובא על מנת לספר על חקירת השב"כ.
לעיצומה של עדות, הנתבעים מזלזלים באופן מקומם במי שערך תחקירים כ-15 שנה לפני מתן עדותו, והם מכנים את
אותה התקופה "מחתות זרים ורחוקים" (סעיף 331.1), כאילו הנתבעים עצמם המציאו את העיתונות ב-15 השנים
האחרונות... וכי בשנות ה-90 לא נערכו תחקירים עיתונאיים? לא נעשה שימוש במקורות? האמירה בסעיף 331.1 כי בר
מוחה לא עסק בענייני צבא וביטחון הינה נכונה. אלא שהדבר מדבר לגנות הנתבעים, מכיוון שאת כל מה שעשה ונהג בר
מוחה בעניינים 'אזרחיים', יש להחיל, מקל וחומר (בן בנו של קל וחומר) על הסוגיה הביטחונית הרגישה בה אנו עוסקים

במשפט זה.

9



: הנתבעים מבקשים להוכיח, כי הם ביצעו את הפרסום הויזואלי "על פי הפרקטיקה נו. אשר לאמור בפרק ט"ז לסיכומיהם
העיתונאית המקובלת". התובעת התייחסה לטענה זו במסגרת פרק ד.12 לסיכומיה. הנתבעים מציגים מצג שווא תמוה
(סעיף 333), לפיו אותה פרקטיקה "מקובלת" שכוללת פרסום ויזואלי של "מסמכים", "לא היתה שנויה במחלוקת בתיק
זה". קשה לדעת אם לצחוק או לבכות בקוראנו את ס' 333 לסיכומיהם. ודאי שהדבר היה בתוככי עילת התביעה, והרי
התובעת ייחסה לנתבעים התרשלות וכן הפרת הסכם מולה, והרי בעצם הפרסום של מסמכים צבאיים מסווגים סודי ביותר
(ולא רק ''מסמכים", כלשון העוועים בס' 333) הם ביצעו את אותה התרשלות והפרת הסכם. ובתוך כך, אין כל אמירה
בכתב ההגנה מטעם הנתבעים, כי פעולה כזו או אחרת הייתה "מכוח פרקטיקה עיתונאית מקובלת". הלכה למעשה, זוהי
טענה שנטענה לראשונה רק בתצהירי בלאו, בבר וזילברברג ובן בחוות דעתה של גב' סרגוסטי. בכל מקרה, ברור כי טענה
מאוחרת זו, דורשת הוכחה מצד הנתבעים, שהרי זו טענה שהם עצמם העלו והיא משרתת את האינטרס שלהם. הנתבעים
היו צריכים להוכיח כי פרסום, על גבי העיתון, של מסמכים צבאיים המסווגים "סודי ביותר", הוא בגדר פרקטיקה
מקובלת, וכי יש לו מופעים שגרתיים שניתן להוכיחם על נקלה. ובוודאי שכך, משעה שלנתבעים גישה קלה ומקסימלית
לארכיונים שונים בעניין זה בדיוק. הוכחה כזו אף מתחייבת, מכיוון שאילו הנתבעים היו עושים כן, היה בכך כדי להקל
עליהם להדוף את טענות התובעת כלפיהם במישור חובת הזהירות הקונקרטית. במובנים אלה, פרק טז1 לסיכומי הנתבעים
: "דיני הראיות הולכים אחר הינו טעות מושגית אחת גדולה, ונסתפק בכך. ראו גם, רע"א 8744/08 קרנית ני ויצמן, 2010
... שנית, על בעל דין הנטל להביא המשפט המהותי ונטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט
ראיות שהנגישות שלו אליהן גדולה מזו של הצד שכנגד...". ודאי שהנתבעים לא הוכיחו כי חתימת הסכם מול שב"כ הינו בגדר

פרקטיקה עיתונאית מקובלת.
נז. אלא שכאן הגיע "רגע האמת". במסגרת פרק טז2 לסיכומיהם, טענו הנתבעים כי הם עצמם הוכיחו את עניין הפרקטיקה
המקובלת. ואיך עשו כן? באמצעות תצהירי בלאו, בכר וזילברברג, וכן באמצעות חוות דעתה של גב' סרגוסטי. כל אלה
: מהיכן לנו כי מדובר בפרקטיקה עיתונאית מקובלת? מכוח עצם אמירתנו הניחו את המבוקש, ונקלעו לטאוטולוגיה הבאה
כי מדובר בפרקטיקה עיתונאית מקובלתנ!]. כך נוהג מי שמתיימר להרים עצמו באמצעות שרוכי נעליו. והדבר הגיע לכך
שבסעיף 344 סיפא "הוצע" לתובעת להביא חוות דעת נגדית לחוות דעת סרגוסטי, אף שאין מקובלת פרקטיקה לפיה

התובע מביא חוות דעת המתייחסת לחוות דעת מטעם הנתבע. אבל כנראה שבסיכומים הכל מותר.
ולצד כל זאת נבהיר, הרבה מעבר לנדרש: "מנהג ופרקטיקה מקובלת אינם חזות הכל, והליכה בדרכם בכל מקרה ומקרה, אף אם
מתברר כי מדובר בפרקטיקה שגויה, עלולים להנציח מצב בלתי רצוי, לעודד קיפאון ושמתות וליצור הרתעת חסר שתמנע חדילה מן
הגורמה הפסולה. לפיכך, ועל מנת שלא להשריש פרקטיקות פסולות או שגויות, יש לאפשר הסתמכות על הפרקטיקה רק אם הדבר משרת

.((22.7.2007 את התכלית בדבר צדק, הגינות ושוויון" (ע"א 9647/05 פוליבה בע"מ ני מזיינת ישראל, פסקה 38 (
: טענת התובעת, כי היה מצופה מהם להביא ראיות לפרסומים ויזואליים נח. והנה בסעיף 346 מגיעים הנתבעים לתורף העניין
קודמים, נראית להם 'תמוהה'. כל כך 'תמוהה', עד כי נשתכח מהם כי הם עצמם עתרו, באיחור קולוסאלי, לצרף ראיות
: אין חולק כי לתצהירי הנתבעים ולהוריד באלה בדיוק (נ/8, נ/9, שדווקא נזכרים בסוף סעיף 349 לסיכומיהם). כאן נשיב
סרגוסטי, לא צורפה אפילו לא דוגמא אחת לכתבה של "הארץ", או של עיתון אחר, שבה ניתן לראות "פרקטיקה" דומה
לענייננו. הדעת נותנת, כי נתבעים שכאלה, בעלי גישה מקסימלית לארביבי עיתונות, היו יכולים להמציא כמה עשרות
דוגמאות, אילו היה מדובר, באמת ובתמים, בפרקטיקה מקובלת. וגם כאשר הואילו הנתבעים לרדת מרמת הסיסמאות
לקרקע המציאות העובדתית ודיני הראיות, הם הפנו, לכל היותר, לדוגמאות נ/8, נ/9. התובעת התייחסה ארובות

לדוגמאות אלה (סעיף 129 לסיכומיה), שאינן מוכיחות דבר, ואילו הנתבעים פשוט לא השיבו לכך.
נט. בצר להם, ובהעדר כל ראשית הוכחה לכך שאכן פעלו בהתאם לפרקטיקה עיתונאית מקובלת, שבים הנתבעים לעדות
,- כך העידה ; אישור בלב כבד הצנזורית, כאילו לא ידענו שמה שפורסם עבר את אישורה. אלא שהיה זה אישור עם כוכבית
הצנזורית. היא אף ביקשה להעביר "מסר" התרעתי לעורכי הארץ ורק לימים גילתה כי המסר לא הועבר. בסיכומי התובעת
נפרשה דאגתה הגדולה של הצנזורית מכך שחרף התרת הפרסום, לא יהיה בו הגנה למקור, אלא דווקא סכנה למקור. גם
הציטטות מעדות הצנזורית (סעיף 352) חיו חלקיות, וחובה לקרוא אותן אל מול סעיפים 99-100 לסיכומי התובעת, שם
הועמדו הדברים באור המדויק. אגב כך נעיר, כי הנתבעים עושים פלגינן בדיבורא בעדות הצנזורית, או מעין צ'רי פיקינג,
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והם מתיימרים ליטול באיזמל מנתחים רק נקודות שלסברתם יועילו להם. אך את עדות הצנזורית כדאי לקרוא ביחד עם
פרק ד.8 לסיכומי התובעת. כך בדומה, מרהיבים הנתבעים עוז ו'נוטלים' בפינצטה מחודדת, מובאה מתוך ספרו של מתי
גולן (ייעיף 371 לסיכומיהם) כדי "להוכיח" טענה כלשהי, אך כמובן שהם מתעלמים מכל דבר אחר שהוא כתב ואמר... זה

רציני??
: אין משמעות אמיתית להשחרה שביצעה הצנזורה. את גורמי אכיפת החוק עניינה ההדלפה עצמה, כאשר הובן ס. עוד נעיר
היטב כי מדובר במסמכים בסיווג "סודי ביותר" (הסיווג לא הושחר!). המסמכים שפורסמו היו הגשר באמצעותו ניתן
להגיע אל המקור, וזהות המקור לא נגזרת מקוד מבצע שהושחר או שם יחידת השב"כ שהושחר, אלא דווקא מאותם

פרטים ושמות שנותרו חשופים (כאן נפנה לנספח 7 לתצהיר התובעת ובו קריאה חכמה של כל מה שנותר גלוי וחשוף).

סא. גם ההתייחסות בסעיף 351 לעדותו של בלאו כי "בעבר פרסם מסמכים מסווגים" וכי "ארכיון כל העיר אינו מצוי ברשותו",
הינה מביכה ביותר. כל העיר תינו מקומון של רשת שוקת!], ולנתבעים היה די זמן על מנת לגשת לשם ולאתר דוגמאות

שמאוד יעזרו להם במשפט דנן. ואולם, הנתבעים לא עשו כן. חזקה כי לא איתרו כל דוגמא ל'פרקטיקה' זו[!].
: כשושנה בין החוחים, מופיעה, סוף כל סוף, הסכמת מה עם סיכומי התובעת, בכך שנאמר סב. אשר לסעיף 372 לסיכומיהם

"שסוגיית המניע של התובעת הינה פחות חשובה". דברים אלה מתנגשים כמובן עם המקום העצום שהוקדש ע"י
הנתבעים עצמם בעניין "המניע", הן בחקירות הנגדיות והן בעמי 10-11 לסיכומיהם. אך מוטב מאוחר מאשר אף פעם. ואם
"סוגיית המניע של התובעת הינה פחות חשובה", אזי גם הנתבעים יסכימו, כי עלינו להתרכז בחובתם המוגברת כלפי

התובעת.
: האם התובעת סג. פרק י"ח לסיכומי הנתבעים הינו מופת להרחקת בלאו והעיתון מכל שביב של אחריות. אשר לסעיף 376
ביצעה סינון "מהותי"??? הרי לא ידעה בכלל ולא זכרה בכלל מה היא העבירה לבלאוני], אולי מלבד כמה מסמכים. הדבקת
התואר "עיתונאית" לתובעת, גם בפעם המאה (והפעם בסעיף זה), איננה יכולה לרבע את המעגל - כתבת בראנזיה בת 21/2
אינה מבצעת "ניהול סיכונים" שרלוונטי כלל לסוגיה קא עסקינן. זהו פשוט טיעון רדוד ויש להתפלא שהנתבעים דבקים
כל העת בהשוואה בין התובעת כ"עיתונאית" לבין בלאו כעיתונאי ותיק ומנוסה בענייני צבא וביטחון, שמאחוריו מקרה
מצער של ישריפתי מקור, שעובד בעיתון שבעת קבלת המסמכים מהתובעת, היה מצוי בעיצומה של תביעה על חשיפת

מקור, כלומר - היה מצופה שינהג בזהירות מוגברת.

: התובעת הורשעה בעבירה פלילית של איסוף והחזקת ידיעה סודית, בהסדר טיעון. נכון שאחד מיסודות סד. אשר לסי 383

: (א) אדישות- בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות העבירה הוא מחשבה פלילית, אך זו יכולה להיות אחת משתיים

האמורות; (ב) קלות דעת- בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, מתוך תקווה להצליח למנען. ונדמה כי דווקא

"קלות דעת" הינו יסוד נפשי המתאר נכונה את הלך רוחה של התובעת, בזמן אמת, בו החליטה לפתע למסור את הדיסק

: התובעת נטלה סיכון בלתי סביר ובלאו היה חייב להבין כי כך היא עושה. התובעת, און קי לבלאו. שהרי כך באמת היה
כמו כל מקור, קיוותה כי לא תיתפס, אך זו נשארה בגדר תקווה. מכל מקום, אין בכך כל תנא דמסייע לנתבעים.

סה. פרק יט3 לסיכומי הנתבעים = "קשת ההשלכות" משמע, לא החשש העקרוני שיש למקור (כל מקור) כי הוא ייתפס, אלא
המשמעות הנוספת והמאוד בעייתית, הטמונה בכך שהעיתון בחר - משיקוליו, ובהחלטה שתוארה כ'מקצועית' - לפרסם
מסמכים צבאיים מסווגים על גבי העיתון. בפועל הוכח, כי בלאו והעיתון התפרקו מחובת הזהירות המוגברת שהוטלה

עליהם, ולא השכילו להבין עד כמה פרסום חריג שכזה, ידקור את עיניהם של ראשי מערכות הביטחון, וימריץ אותם
לחקירה בעניין. סעיפים 390-393 ממחישים אף הם, עד כמה מבקשים בלאו והעיתון להרחיק עצמם ממילוי כדבעי של
חובתם. וכי רצון, ילדותי משהו, להבין את המפקדת לשעבר של התובעת, טומן בחובו רצון להתעמת חזיתית עם ראש

השב"כ???

סעיף 392 לסיכומיהם, הוא ההמחשה הקיצונית ביותר בפרק זה: הנתבעים פשוט הופכים את היוצרות, ומטילים (ללא כל
עיגון משפטי והגיוני) על התובעת, את ה'נטל' לבקש הסברים מבלאו, בזמן אמת, על קשת ההשלכות הפליליות שעלולות

להיגזר מן הפרסומים. הנתבעים כותבים כך, ביודעם כי לא בלאו ולא עורכיו בעיתון, קיימו איזשהו דיון ביניהם, בנוגע
לסיכון החריג שאליו נחשף המקור, כתוצאה מהחלטתם לפרסם את המסמכים המסווגים עצמם, ובשעה שדווקא בלאו

והנתבעים זוכים לייעוץ משפטי צמוד.
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סו. פרק כ' לסיכומי הנתבעים "מתכתב" עם פרק ד.9 לסיכומי התובעת, בהתייחס לניתוח עדותו של ניר בכר. לא נתעמת כעת
עם מכלול האמור בסיכומי הנתבעים (אלה כצפוי, מוצאים כי עדותו של בכר מושלמת ו"לא נסתרה כלל", וכי טיפולו
בפרשה היה 'מופתי', לא פחות), ורק נצביע על מספר עניינים שהובלטו בסיכומי התובעת ונותרו ללא מענה אמיתי או אפילו
: בס' 401 אישרו הנתבעים כי "בכר לא שאל שאלות על זהות המקור, וראה בר1(, כלשונו, 'שאלות קיטבג/ אושרו בהם
לאור היכרותו עפ בלאו". זאת על רקע האמור בס' 106 לסיכומי התובעת, שבו הובלט עד כמה הסתפק בכר בתיאורי בלאו,
ולא נפנה לברר בעצמו פרטים חיוניים, ואף לא ראה רלוונטיות לברר בזמן אמת אם המקור "יודע מה המשמעות של
פרסום המסמכים''. הנתבעים דחקו לקרן זווית את משמעות העובדה שבכר הודה כי המסמכים שפורסמו ב"מכירת
חיסול'/ היו "בהחלט" מסמכים "נדירים ממש", שהביאו אותו להניח כי "הפרסום הזה יעורר הדים משמעותיים" (ס'
105 לסיכומי התובעת). בס' 408 מתנאים הנתבעים בציטוט ''המלא'' של דברי בכר, אך ברור שעדותו נסמכת על מבט
לאחור ועל ליקוט פריטי מידע של ''חכמה בדיעבד''. עיקר המיקוד הוא בעובדה הפשוטה שבזמן אמת, הוא הבין כי
, אכן יעורר הדים משמעותיים. כאן היה צריך לעצור ולממש במלואה את חובת הפרסום של אותם ''מסמכים נדירים ממש''
הזהירות המוגברת שלו כלפי המקור. ניר בכר אפילו לא התקרב לפריפריית הזהירות המוגברת שהייתה מוטלת גם עליו,

והעדיף - כך למדנו היטב - ''לסמוך על בלאו''.
סז. האמור בסעיף 403 לסיכומי הנתבעים, חינו בלתי מתקבל על הדעת. דברי ראש השב''כ אמנם התייחסו למכלול המסמכים
שאותם העבירה התובעת לבלאו, אך ברור שתיאור זה מתאים גם לאותם שני מסמכים שחוללו את הבדיקה מלכתחילה.
אנו טוענים, כי בהחלט היה על בכר ''להיכנס לספקולציה, מה יחשוב ראש השב''כ, לאחר שהוא יראה את הכתבה", ולו

מהפן של הגנה על המקור (ואפילו במצב דברים בהו המקור אישר את פרסום המסמכים על גבי העיתון).
סח. הנתבעים לא התייחסו כלל לאמור בסעיף 115 לסיכומי התובעת, ולפיו, בכר אישר כי לאחר הגשת תביעתה של ברקוביץ
נגד עיתון הארץ ועיתונאיו (ינואר 2007), לא התחולל כל שינוי בהתנהלות הפנימית של העיתון ועיתונאיו. כלומר, גם
הסכסוך העז שהתקיים בין עיתון הארץ לבין המקור ברקוביץ, וגם טענות שונות של המקור כנגד הדרך שבה עיתון הארץ

ועיתונאיו שמרו עליו, לא שינו דבר וחצי דבר בהיערכות של האחרונים, כלפי מקורות אחרים.
הנתבעים המשיכו ולא התייחסו כלל לסתירה ביו בכר לביו זילברבת, בסעיף 111 לסיכומי התובעת.

סט. בסעיף 406 לסיכומי הנתבעים, נדונה "הערכת סיכונים" שהתובעת ובלאו עשה בבית קפה. זה עורבא פרח. באותה פגישה
לילית, ביקש בלאו לברר פרטים ומושגים עם התובעת. לא נעשתה כל ''הערכת סיכונים" ביניהם ובלאו לא הסביר (ואף לא
טען במשפט זה כי הסביר) את מכלול הסיכונים שבפניהם תעמוד התובעת, אם תפורסם כתבה הכוללת גם חשיפה של
מסמכים צבאיים מסווגים. גם סעיף 406 הוא אות ומופת לקריסת מערכות ערכית של הנתבעים, החוזרים על המונח
"הערכת סיכונים", מבלי שהם עשו זאת פעם אחת[!] בעניינה של התובעת, ויותר מכך - הם מתקשטים בטענה כי התובעת

"ניהלה בעצמה'' את סיכוניה. חוכא ואיטלולא.
ע. פרק כ''א לסיכומי הנתבעים ''מתכתב'' עם פרק ד.13 לסיכומי התובעת, בהתייחס לטענה כי במשפט זה, מוטלת על
הנתבעים הראיה שלא הייתה בהתנהגותם משום התרשלות. בכל הנוגע לטענת הסרק בדבר שינוי או הרחבת חזית, נפנה
: "מותר להביא בכתב טענות כל הוראת דין שהטוען מתכוון להסתמך עליה, אך אץ בעל דין מנת מהסתמך על לתקנה 74(ב) לתקסד"א
הוראת דין כאמור מחמת שלא הביא אותה בכתב טענותיו''. ואכן, קיימת הלכה פסוקה מפורשת, אשר התירה לבעל דין להעלות
בסיכומיו הוראות דין ולהסתמך עליהן, חרף העובדה שאלה לא צוינו בכתב טענותיו. נפנה לאמירות מפורשות בנוגע
; פסקה 10) ו-ע''א 7183/13 אסתר ברק נ' דלתא קפיטל , ב-ע''א 6157/08 אסמאעיל נ' מילאדי (5.9.11 לתחולת תקנה 74(ב)
; פסקה 15) שבו נקבע - ''סעיף זה מעניק מעין "פטור" לתובע, אשר איננו נדרש לפרט בנתב התביעה את גרופ בע"מ (12.07.15
הוראות הדין עליהן הוא מסתמך. הפסיקה הבהירה ש"פטור" זה הוא רחב; התובע איננו נדרש להפנות בכתב התביעה לסעיף קונקרטי בחוק,

ואף איננו חייב לפרט בכתב התביעה את העילה המשפטית שעליה מתבססת תביעתו...". על כן, לא ברורה תמיהת הנתבעים בענין זה.
עא. בכל הנוגע לסעיף 419 לסיכומי הנתבעים, הרי שנדרש כי הדבר המסוכן ''נעזב או נמסר'' ע''י בעליו (התובעת) ונמצא בחזקת
: "הלכה פסוקה היא כי החזקה אדם אחר (בלאו). כאן מתאימה הרישא לציטוט המובא בראש עמ' 82 לסיכומי הנתבעים
מכוחו של הכלל חלה על מקרים של "עזיבה" או "מסירה" שבהם הבעלים או הממונה על החפץ עזב אותו או מסר אותו
לאחר ועקב שימוש שנעשה בו על-ידי אותו אדם אחר נגרם נזק". אכן כך. הלכה פסוקה זו, המצוטטת ע''י הנתבעים!!],
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היא זו שמחילה על עליהם את חזקת הדברים המסוכנים, שממילא נולדה מן "הקושי הנובע מהתערבות של גורם זר
בהשתלשלות שהובילה לקרות הנזק", כאמור בפסיקה אחרת שציטטו הנתבעים בתחתית עמ' 81 לסיכומיהם.

עב, ונדגיש כי משעה שהמסמכים נמסרו לבלאו, הוא הפך להיות "הממונה" על המסמכים, שכן הוא שלט במה שיפורסם, ואיך
שיפורסם. אין זה משנה כי החל מרגע מסירת המסמכים לבלאו, היו בלאו והתובעת 'מחזיקים' במסמכים. זאת משום
שרק בלאו היה בעל אפשרות וסמכות לפרסם את המסמכים בעיתון "הארץ". הנתבעים לא הוכיחו כי השימוש במסמכים

היה "רגיל" (פרקטיקה מקובלת), ועניין זה עומד בעוכריהם גם בהקשר זה (אגב ס' 421 לסיכומיהם).
עג. הכחשת הנתבעים את הטענה כי מדובר בדבר ''מסוכן", הינה פתטית ממש. מדובר במאות מסמכים צבאיים מסווגים,
שנמסרו לבלאו לאחר שהוצאו בפשע מתוככי הצבא. בלאו החזיק במסמכים אלה, וינק מהם תכנים לכתבותיו (בל נשכח
את כלל הכתבות עד לחודש מרץ 2009). אכן, כל כתבה זכתה לאישור צנזוריאלי. אך מה שלמדו רשויות הביטחון היה,
שבידי בלאו מצויים מסמכים צבאיים מסווגים שהגיעו אליו שלא כדין, וכי אלה משמשים מקור לכתבותיו בענייני צבא

וביטחון, שפורסמו ברצף זמנים קצר, בין החודשים 11/2008-3/2009.
עד. טענת העוועים של הנתבעים, בסעיף 422.3, לפיה הפרסום הויזואלי של המסמך "לא היה הסיבה בלעדיה אין לפתיחת
חקירה", מוטב היה לה אילולא נכתבה. לא רק שזו הייתה הסיבה בלעדיה אין, אלא שכאן החל התהליך החקירתי שהוביל,

בחלוף הזמן, לאיתורה של התובעת וזימונה למשרדי שב"כ.
עה. ההנחה בסעיף 423 לסיכומי הנתבעים, לפיה הטיפול העיתונאי של הנתבעים היה "ללא דופי", לכל אורך הדרך, איננה
מציאותית (ואנו מעדנים את לשוננו). סיכומי התובעת הוכיחו הפוך מכך. בהתנהלות הנתבעים נמצא גם נמצא דופי חמור

וקיצוני, לכל אורך מערכת היחסים בין בלאו לבין הנתבעת, על סרגל הזמן שמיום היכרותם ועד ליום 15.12.09.
עו. פרק כ''ב לסיכומי הנתבעים, דן בתחולת הכלל בסעיף 41 לפקודת הנזיקין. בבל הנוגע לתנאי הראשון להפעלת הכלל
"הדבר מדבר בעד עצמו", הרי שהציטוט המובא בראש עמ' 84 לסיכומי הנתבעים מוכיח בעליל כי התנאי מתקיים. רק
במהלך ההוכחות בתיק דנן, נודעה גרסתם של הנתבעים וכלל עדי ההגנה, לגבי מעשים ומחדלים שנעשו על סרגל הזמן
שמיום היכרותם של התובעת ובלאו, ועד ליום 15.12.09. גם התנאי השני מתקיים, נוכח האמור בסעיף 136.2 לסיכומי
התובעת. משעה שכלל המסמכים הועברו לידיו של בלאו ולשליטתו, הרי שהוא הפך ל"בעל היכולת הטובה ביותר למנוע את
התרחשות" הנזק. בבל הנתע לתנאי השלישי, הרי שהתובעת מפנה לסעיפים 136.3 ו-137 לסיכומיה. הנתבעים לא הוכיחו
כי "הרבו באמצעי הזהירות", כפי דרישת הפסיקה, והם כל העת 'מדלגים' על שורת המעשים והמחדלים מתשאולו של
בלאו בשב"כ ועד ליום 15.12.09. כמו כן הם שבים ומטעים את בית המשפט הנכבד בכך שטוענים כי מסירת 49 המסמכים
ע"י בלאו, לא הביא לחשיפת זהותה של התובעת כמקור. התובעת הוכיחה, כי אמצעי זהירות מוגבר, שהיה הכרחי בנסיבות
העניין, היה יידוע שלה על דבר תשאולו של בלאו בשב"כ ועל הליך המו"מ בין הנתבעים לבין השב"כ, בחודש וחצי שלאחר
; שהרי, לצורך טיעון אחר התשאול. ההפרדה שהנתבעים בוחרים לעשות, בינם לבין התובעת, הינה מלאכותית ומטרידה
שלהם, הם 'מנכסים' את התובעת כמעין כותבת-שותפה של מכירת חיסול, או כמי ש'אישרה' את הכתבות שכללו את
: "...התובעת היתה עיתונאית בעצמה, ועבדה עמ בלאו המסמכים שהעבירה, ולו בשתיקה (ראו סעיף 216 לסיכומיהם
במשותף על הכנת הכתבה ימכירת חיסול"'); אך כל זאת נפסק, כך לפתע, ממועד תשאולו של בלאו בשב"כ (ראשית 8/09)
ועד ליום 15.12.09. כאן, טוענים הנתבעים בהיפוך, התובעת כבר איננה 'שותפה' שלהם, או לפחות של בלאו, בדבר או בחצי
דבר; כאן, הם מפתיעים, היא מצויה בצד אחר של המתרס, ולכן אסור לגלות לה (במובחן מעובדי העיתון שכן ידעו ומבא
כוח העיתון שכן ידע) דבר ממה שקורה. זו סתירה פנימית בוטה, שמטואטאת מתחת לשטיח הטלאים של גרסת הנתבעים.

עז. ועל כך נוסיף, כי "התרשלות הפתעת ביכולתו של התובע להוכיח את הקשר הסיבתי, כיוון שהיא עצמה מונעת את התממשות מדר
.(2009 הדברים הלא-רשלני, עשויה להניא להעברת הנטל לנתבע לשלול את קיומו של קשר סיבתי" (ע"א 1457/07 ע' הרצליה ני כץ,

עח. בפרק כ"ג לסיכומי הנתבעים, הם טוענים כי מוצגים ת/3 ות/4, שהינם פרסומים של בלאו בעיתון הארץ מן הימים 4.12.08
ו-8.1.09, לא הגבירו כל סיכון לתובעת. הנתבעים שבים למחוזות הזויים, כמו למשל מחשבותיה הכלליות של התובעת
בחקירתה במשטרה, במקום לאחוז את השור בקרניו ולהסביר, איך בדיוק עומדת התנהלותו העיתונאית של בלאו בעניין
זה, ביחס לחובת הזהירות המוגברת כלפי המקור (שאין חולק כי 'סיפק' גם את המסמכים המסווגים שעמדו בבסיס שני
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פרסומים אלה)? אין מענה לתהיות חשובות אחיות שהועלו בפיק 14.1 לסיכומי התובעת, כמו למשל תיחום הזמן של
המסמכים שנחשפו, לתקופת שירותה של התובעת בלשכת האלוף.

עט. בפרק כ"ד לסיכומי הנתבעים, הם דנים בהתקשרויות הטלפוניות ביו התובעת לביו בלאו. הנתבעים טוענים, שוב באופן
מתמיה (סעיף 442), כי התובעת "לא הוכיחה, אפוא, כי היא נחשפה, כביכול, כתוצאה מן ההתקשרויות הטלפוניות של
, וכי חוק בלאו". זאת ביודעם כי אין בנמצא ראיה בעניין זה, וכי השב"כ לא מוסר ראיות לנחקריו או ''לכל המתעניין"
השב"כ אוסר לקרוא לעדות את עובדי שב"כ. נוכח הכללים בס' 38 ו-41 לפקנ"ז, היה מוטל על הנתבעים הנטל להוכיח כי
בשיחות טלפון ומסרונים אלה, לא היה טמון כל סיכון או אלמנט של הגברת סיכון. ואף מבלי סעיפים אלה, התובעת

הוכיחה כי לבלאו ולנתבעים היה רקע מיוחד שממילא הצריך זהירות קיצונית (בבחינת להיזהר בצוננין) בתקשורת מולה.
פ. הנתבעים אמנם נאחזים בס' 444, בקביעה של ברקוביץ-עליון, לגבי כך שעיתונאי איננו בלש או סוכן סמוי (קביעה שנקבעה
שנים לאחר קרות הפרשה דנן), ואולם עניינה של התובעת נבחן היטב, כאמור בס' 209-215 לסיכומי התובעת. תשומת לב:
הנתבעים לא מתייחסים כלל לאמור בסעיפים 209-215 לסיכומי התובעת. תחת זאת, מסתפקים הנתבעים בהפניה לחוו"ד
סרגוסטי, אשר לא שקללה כלל את העובדה שהתקשורת בין בלאו לבין התובעת לא עסקה ברכילות עיתונאית, אלא
; הניסיון בפרק ; לאחר מכן הם מוצאים להתייחס קצרות לחוו"ד מתי גולן, בהתעלם מסעיף 12 לחוות דעתו בסודות הצבא
כד4 לסיכומי הנתבעים לייחס לתובעת שימוש בטלפונים רגילים, הינה בדיוק שורש הענייןנ!!!] - התובעת לא התבקשה
לעשות אחרת, והיה זה בלאו שהכתיב (ממרומי ניסיונו כעיתונאי בענייני צבא וביטחון) פרקטיקה של תקשורת בטלפונים
מזוהים-רגילים (ס' 450 לסיכומיהם). הניסיון המגוחך להטיח בתובעת, ילדה בת 21 אותה עת, מדוע היא לא הכתיבה
אחרת ומדוע היא (ס' 456) ''בחרה" אחרת, הוא פשוט מפליאנ!]. הרי אם בלאו היה רק מניף את הזרת וגוזר על עצמו
זהירות מיוחדת (כך צריך היה לנהוג, כמינימום), ודאי שהתובעת הייתה מתיישרת מייד. אך הנתבעים מרחיקים מעצמם,
כל הזמן, ולכל אורן סיכומיהם, כל שביב של אחריות משפטית. הנתבעים אינם מפנימים כלל את הבדלי הוותק, הניסיון
והידע בין בלאו לבין התובעת, והם מתעקשים להתייחס אל התובעת כשווה לבלאו בהיבטים אלה. אין לקבל מהלך טיעון

זה. זהו ספיו מתמשך.
: ברקוביץ תוארה על ידם כ"בעלת פא. לנתבעים גם נוח לשכוח את מה שהם ייחסו למקור ברקוביץ, כאמור בסיכומי התובעת
ידע בתחום האזנות הסתר ויכולות משטרתיות לביצוע איתורי שיחות, וזאת כתוצאה מעבודתה רבת השנים כפרקליטה
ל? או אפילו קרוב לכך? ואגב, אין זה משנה כי אותה עת התובעת היתה בפרקליטות". וכי זה תיאור של התובעת כאן?
עיתונאית של רכילות ברנז'ה או כי עמדה בקשר עם עיתונאים אחרים מ"הארץ". שכן, מערכת היחסים עם בלאו הייתה
מטיב אחר לגמרי והיא טמנה בחובה את הסיכון הגבוה ביותר (ללא תחרות) עבור התובעת ובלאו כאחד. מסיכון גבוה זה

נגזרת חובת הזהירות של בלאו כלפי התובעת.
פב. סעיפים 455-457 לסיכומי הנתבעים מפליאים עוד יותר. הרי כאן הם פורשים בפני בית המשפט הנכבד את ידיעתם על
היכולות המשוכללות של רשויות החקירה. אך הם אינם מסבירים, מה בדיוק טרח בלאו ועשה, בהינתן ידיעות אלה???
והרי אם המידע בסעיף 457 לסיכומי הנתבעים היה בידי בלאו והוא המשיך "עסקים כרגיל" לשוחח מטלפון נייד לטלפון

נייד אחר, אזי זוהי הודאת בעל דין על התרשלותו החמורה.
פג. גם סעיף 462 "שוכח" דבר חשוב מאוד (לשון עדינה לגניבת דעת מובהקת...). בסעיף 148 לסיכומי התובעת, התייחסנו
, כי שיחה שלו עם התובעת, לאחר פניית אל"ם עופר קול, היתה 'מסמנת' את התובעת. כאן לעדותו של בלאו בעמ' 546
נטען, במענה לדבריו, כי ממילא היו (כעניין עובדתי) שיחות רבות ביניהם, כולל חילופי מסרונים, ולכן שיחת עדכון קצרה

על פניית אל"ם קול, לא היתה, כשלעצמה, יוצרת בעיה או שמא חשד.
פד. בכל הנוגע לפרק כה.2 בסיכומי הנתבעים: ס' 469 לסיכומי הנתבעים, מכיל הגזמות וגוזמאות - ראשית, בין פרסום 'מכירת
; שנית, התיאור "חקירה חיסול' לבין זימון בלאו לתשאול בשב"כ, חלפו מעט יותר מ-8 חודשים (ולא "קרוב לשנה")
; שלישית, בלאו שב ומפנה לנספח 11 לתצהירו, מאומצת" נאמר ע"י ב"כ המדינה, ואף אחד לא יודע דבר על טיב ה"מאמץ"

אך שם לא כתוב דבר על "300 איש". ונחזור על העיקר: הפרסומים ב"הארץ" היו סיבה בלעדיה אין לפתיחת החקירה.
פה. בסעיף 472 'קוראים' הנתבעים מסקנה שלא הייתה ולא נבראה. גם אם נמצא לייחס משקל כלשהו לדברי ב"כ המדינה (הן
מהפן הראייתי הטהור, והן מהותית - בהיותה זו שאמורה להסביר ואולי לתרץ את מהירות ודרך ההגעה אל התובעת), הרי
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277 לסיכומי התובעת, שהציטוט בנספח 12 לתצהיר בלאו פשוט מוכיח את טענת התובעת דווקאנ!]. שכן, כאמור בסעיף 2.
בנספח 12 לתצהיר בלאו, טענה ב"כ המדינה מה פירוש דבריה שלקח לשב"כ "מספר חודשים" להגיע אל התובעת - "מרגע
קבלת המסמכים מספטמבר/אוקטובר עד להזמנתה לחקירה בדצמבר". ואגב, גם בלאו "הסכים" כי 23.9.09 (יום מסירת
49 המסמכים המסווגים לידי שב"כ) נפל אחרי ראש השנה ולפני יום כיפור וסוכות, דהיינו סביר ביותר להניח כי לאחר
תקופת החגים של אותה השנה, נערכו הפעולות והבדיקות האחרונות בשב"כ בעניין איתור המקור, ואז הגיעו אל התובעת,

כעבור שבועות אחדים. עניין של אריתמטיקה פשוטה.
פו. גם הציטוט (פרפרזה) בסעיף 473 לסיכומיהם, לא מקהה את המסקנה הראייתית לחובת בלאו. הרשויות אכן הסתייעו ב-
49 המסמכים שבלאו העביר, (כולם מסמכים שרק התובעת העבירה לו ורבים מהם קשורים למפקדת אלוף פיקוד מרכז)
ויחד עם פעולות חקירה אחרות, הגיע מי שהגיע אל התובעת (ולא לאף אחד אחר מלשכת אלוף פקמ"ז!). כמובן, שהתובעת

טוענת כי הנתבעים נמנעו כל העת מליידע אותה על דבר המגעים מול שב"כ.
פז. בכל הנוגע לסעיפים 474-475, הרי שהנתבעים מתעקשים לקרוא הפוך מן הכתוב. והרי לשיטתם, ב"כ המדינה טענה כי
"מעת מסירת המסמכים התחילה חקירה מודיעינית שהובילה למשיבה". אז איך הם כותבים בסעיף 475, כי "החקירה

המודיעינית עצמה לא חשפה את התובעת"??? זה מגוחך.
פח. האמור בס' 476-478 לסיכומיהם, הוא פרי מוחם הקודח של הנתבעים. זה ניחוש גרידא. האמור בס' 478 חינו (שוב) גניבת
דעת. והרי בתחילת עמ' 8 לחקירת השב"כ, כבר מובחר לתובעת כי מדובר בבדיקה על סדרת כתבות "שהייתה לפני גשנה...
של אורי בלאו". זה ההקשר האמיתי. לגבי "בחירתה" של התובעת להודות בשב"כ, בסיטואציה הקיצונית שבה היא הייתה

ביום 15.12.09, נפנה לאמור בסיכומים העיקריים. ודאי שהנתבעים לא יודעים מה שב"כ ידע, או לא ידע, ביום 15.12.09.
פט. מה פירוש טענת הנתבעים בסעיף 479?? שהתובעת הייתה אמורה לשקר לחוקרי השב"כ?? כלומר, מבחינתם שתשקר על
מנת להגן על ההדלפה ועל העיתונאי בלאו?? זה בהחלט סטנדרט כפול מארץ האגדות. הרי היו אלה הנתבעים שייחדו
; והנה אינספור מלים לחשיבות שמירת החוק ויהי מה (כל עוד דובר במה שהיה מצופה כי בלאו יעשה בהתייחס לתובעת)
כעת הם "לא תופסים" מדוע ולמה התובעת אמרה אמת לחוקרי השב"כ... כל טיעון ה"הפללה עצמית", הינו חלק ממנגנון
של סיבה ותוצאה. הנתבעים אינם 'נדרשים' לסיבה ומתרכזים מאוד בתוצאה (התובעת הגיעה לשב"כ ללא כל ידיעה
; התובעת דברה אמת בחקירתה ולא ניסתה - בתמימותה, בחוסר מוקדמת על חקירת שב"כ כבר מזה כמה חודשים לפחות
ניסיונה, מפאת אי הכנתה ואי מוכנותה - להסתיר פרטי מידע). אך הסיבה היא לב העניין. זו בדיוק שאלת האחריות של

הנתבעים כלפי התובעת, עד לרגע שבו הגיעה התובעת למשרדי שב"כ ביום 15.12.09.
צ. הטענה בסעיף 485 לסיכומי הנתבעים, היא אחיזת עיניים משפטית. והיא בדיוק מה שמאפיין את קו ההגנה המרהיב של
הנתבעים, שעושים "הכל כולל הכל" על מנת לחמוק משביב של אחריות. כעת הנתבעים נוטלים ציטוטים מתוך פרק הדן
ברכיבי עוולת הרשלנות (ובכלל זה, מבחן הצפיות), וטוענים, שאם אכן כך היה, כטענת התובעת, אזי אותה צפיות ממש
(במישור הנזיקי), הקימה מניעות לטובת הנתבעים, במישור הפלילי (לפי רכיבי עבירת שיבוש הליכי משפט). כל אותן נורות
אזהרה שחייבו פעולה מצד הנתבעים, מתורגמות על ידיהם (ראו, סעיף 487) כנקודות זמן 'אסורות' של שיבוש חקירה
"צפויה" או קיימת. בכך מרוקנים הנתבעים מתוכן, את חובת הזהירות המוגברת כלפי מדליף מידע בענייני צבא וביטחון.
לשיטתם, הם יוצרים מרחב חסינות מזוויע ממש, לפיו דווקא במצבים רגישים אלה, יזניחו העיתון והעיתונאי את המדליף
ולא ידברו עמו כלל, החל מרגע קבלת המסמכים המודלפים, בשל החשש לעבור עבירת שיבוש הליכי משפט, בשל חקירה
'צפויה' או קיימת. קרי, סעיף החוק הפלילי יוצר חסינות עבור הנתבעים, מכל תביעה אזרחית של המקור כלפיהם, כי תמיד
הם יוכלו לטעון, שהפרסום הרגיש, מעצם טיבו וטבעו, יצר צפי לחקירה פלילית, ולכן "בדין'' הם זנחו את המקור. וכל
זאת, כאשר הנתבעים עצמם לא טוענים כלל כי הם צפו שתתקיים חקירה, ולא בכדי גם הוכח, כי לא נעשתה כל פנייה
לעו''ד מיבי מוזר בחודש נובמבר 2008 או בחודשים לאחר מכן. בפרק כ"ו לסיכומיהם, נדונה סוגיית הצפיות על-פי
ציטוטים של התובעת בסיכומיה, ואין כל הפניה למקום אחד שבו הנתבעים טענו כי צפו חקירה כלשהי (למען הדיוק,

התובעת הסבירה מדוע הנתבעים "היו צריכים לצפות", במישור הנורמטיבי, את האירועים הללו).
צא. אך האמת היא שבפרק כ"ו לסיכומי הנתבעים, התבלבלה להם דעתם. במישור הנזיקי, אין נדרשת צפייה בפועל, אלא רק
; ואילו יכולת לצפות את הנזק שייגרם לתובעת במישור הפיזי, ומכאן נגזרת היכולת לצפותו גם במישור הנורמטיבי
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העבירה הפלילית של שיבוש הליכי משפט, דורשת כי יתקיים יסוד נפשי של מודעות לטיבה של ההתנהגות המשבשת
ולהתקיימותה של הנסיבה בדבר היותו של ההליך - "הליך שיפוטי". כן כולל יסוד זה דרישה ל"כוונה מיוחדת" לשבש

הליכי משפט, דהיינו - "מטרה" או "שאיפה" לפגוע בהליך השיפוטי, במהותו או בתוצאתו. הנתבעים כאן, כלל לא דנו
בהיבטים אלה[!] ואף לא טענו כי כך היה, עד אשר בלאו זומן לתשאול ראשון בשב"כ.

צב. ואגב, חרף כל מעשיו של בלאו עד להגשת כתב האישום נגדו (בעבירת ריגול), הוא לא הואשם בעבירת שיבוש, אף שהמסכת
העובדתית [ראו גם מוצג ת/5] מלמדת היטב על מעשי שיבוש. קרי, מערכת אכיפת החוק לא התעניינה כלל בעבירה זו, והרי
בלאו ועורכי דינו טוענים - כל העת - כי זה היו? הדבר היחידי שהטריד אותם בקשו* ליידועה של התובעת. זוהי עוד ראיה

לכך שהנתבעים "הוטרדו" מזבוב, ובמשפט דנן הם הפכו אותו לפיל.
צג. בכל הנוגע לפרק כ"ז לסיכומי הנתבעים, הרי ששוב קו ההיתממות עולה על גדותיו. לא רק שהתובעת העידה שני עדים
שטענו כי חובת יידוע ו"אזהרה" מוטלת בהחלט על עיתונאי המחויב לשמור על המקור, אלא שמטבעם של דברים, וכפי
שהתובעת הוכיחה, מרבית המקורות לכתבות בענייני צבא וביטחון (אם לא כולם!) העם - מניה וביה - עבריינים
; ולכן המינוח 'עבריין' יתאים באן רק למי פוטנציאליים (משמעתיים או פליליים). אכן, לא כולם נתפסים (מטעמים שונים
שנתפס ונשפט והורשע בגין עבירה), אד הדבר איננו מעמעם לרגע את הטיב הבסיסי של המעשה העברייני הטמון בעצם
הוצאת המסמכים מרשויות המדינה, והעברתם לידי עיתונאי. ולכן, חובתו של העיתונאי כלפי המקור איננה 'נזנחת', אף
; הרי "עבריינות" זו הולידה את ההדלפה לא לרגע אחד, רק מכוח ידיעתו, כי המקור הינו 'עבריין', או חשוד בביצוע עבירה

וזו הובילה לכתבה עיתונאית מרעישה. בל אמירה אחרת, תכרית את ענף העיתונות החוקרת.
: כך, סעיף 411 לחוק העונשין קובע ועוד זאת: לבלאו 'נוח' לשכוח עבירות נוספות שאותן הוא עבר, מעצם היותו עיתונאי
עונש של עד 7 שנות מאסרש של מי שקיבל "במזיד, בעצמו או על ידי שלוח, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע
כי בפשע נגנב, נסחט, הושג או נעשה בו" (עבירה המסתפקת ביסוד נפשי של עצימת עיניים, ראו ע"פ 5529/12 אוהב ציון

; ואילו סעיף 413 לחוק העונשין קובע עד 6 חודשי מאסר למי שמחזיק "דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר נ' מ"י (2014)
שיש עליהם חשד סביר שהם גנובים, ואין בידו להניח את דעתו של בית משפט שרכש את ההחזקה בהט כדין".

צד. האמירה בסעיף 490 הינה אחיזת עיניים, מכיוון שהתביעה דנה בתקופה בה התובעת ובלאו לא היו חשודים או נאשמים.
אין מדובר בחובת זהירות "של עבריין כלפי עבריין אחר", וההשטחה של הסוגיה מפליאה במיוחד, כאשר היא באה מכיוונו
: התביעה דנן מופנית כנגד הנתבעים, בנוגע לתקופה שבה של עיתון כה מכובד. על מנת שהנייר לא יימצא חסר, נבהיר
התובעת טרם זומנה לחקירה כלשהי, דהיינו מסוף אוקטובר 2008 ועד ליום 15.12.09. בתקופה זו, אין "שני עבריינים"
בזירה, אלא עיתונאי (בלאו) ומקור (התובעת), אשר אמורים להתנהל, לפי סטנדרטים של זהירות המוכתבים מיחסי
עיתונאי-מקור ובהתאם ליחסי הכוחות ביניהם, על כל מופעיהם הנורמטיביים. עד ליום 15.12.09, אף אחד לא הגדיר את

התובעת כ"חשודה" וכמובן שהיא עצמה לא ידעה שהיא מוגדרת ע"י מאן דהוא כ"חשודה".
- רק על רקע דברים אלה, יש להביט (ובהשתאות עצומה) בסעיפים 493-494 לסיכומי הנתבעים, שבהם מתבצע "וידוא
הריגה" בכל חובה אלמנטרית של עיתונאי כלפי מקור, על רקע הדלפת מסמכים צבאיים מסווגים. בעליל, הנתבעים פוטרים
עצמם מכל חובה כלפי התובעת, אותה הם מכנים (בגלגול עיניים צדקני...) "מקור עבריין פלילי". הנתבעים מפנים לסעיף
71.5 לסיכומי התובעת, בו צוטט משפט מתוך ברקוביץ-עליון, לפיו - "המקור י3ול לעיתים לנקוט אמצעי זהירות משל-עצמו
שיצמצמו את האפשרות לחשיפתו (כמו העלמת או השמדת מסמכים)". דהיינו, ביהמ"ש העליון ראה באקט של העלמת או השמדת
מסמכים פאקט לגיטימי של מקור, המהווה אמצעי זהירות לגיטימי מצדו. על מה אפוא 'רועשים' הנתבעים? הם אפילו לא
נתנו לתובעת הזדמנות סבירה לעשות כן, בזמן המתאים - זמן אמת, ובמיוחד שכבר מעת שקיבל לידיו את הדיסק און-קי,

יכול היה בלאו להגיד לתובעת למחוק הכל ממחשביה, לטובתה היא.
צה. ההשתאות אינה פוסקת, שהרי בסוף עמ' 94 לסיכומיהם, גורסים הנתבעים כי לא הייתה מוטלת עליהם כל חובה "לנקוט
בפעולות" על מנת לספק לתובעת ייעוץ משפטי, בסרגל הזמן 31.10.08-15.12.09. התובעת (שלא הורשעה בדבר) מכונה על
ידם "עבריין", והם לא חשים כל חובה כלפי עבריין, ובכלל זה הם לא רואים כל מקום לכך שעיתונאי ידון עם המקור על
נטילת ייעוץ משפטי הולם, כאשר הנסיבות מחייבות זאת. לדידם, העיתון "לא אמור לסייע לעבריין", ושזה האחרון ידאג
לעצמו. כך הם מכנים את המקור לכתבה שהסעירה מדינה שלמה - "עבריין". אגב כך נעיר, כי קיים סיכוי סביר לכך
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שהתובעת לא הייתה הופכת "עבריין", אילו היו הנתבעים עומדים בחובת הזהירות כלפיה, והדברים הועמדו על מכונם
בסיכומים העיקריים. דהיינו, מחדלי הנתבעים תיו אלה שהביאו את התובעת לכדי הגדרת "עברייףי. רק בעקבות הכתבה
"מכירת חיסול" טרחה המדינה לבדוק את המקור להדלפת המסמכים המסווגים. עד אז, אפילו לשיטת הנתבעים, אף אחד

במדינה לא ידע כלל על כך שהתובעת הוציאה מסמכים כלשהם[!].
צו. עוד ייאמר, אגב ס' 491 לסיכומיהם, כי התובעת אכן טענה, בהליך הפלילי, כי בלאו היה מבצע בצוותא של העבירה. ואולם,
הנתבעים שוכחים לציין כי טענה משפטית זו, מעולם לא התקבלה ע"י בתי המשפט. חרף זאת, הנתבעים עצמם טוענים,

חליפות, כי התובעת הייתה "כותבת משותפת" עם בלאו, ואולם את שוברו של שטר זה הם 'שוכחים'.
צז. בסיכום פרק כ"ז לסיכומי הנתבעים, הם כותבים מה הייתה התובעת עלולה לעשות אם בלאו היה מפסיק לרגע את חידלונו
: המתמשך ומיידע אותה על מה שקורה. כאן הנתבעים מניחים הנחות מופלגות עד דמיוניות. נחזור לרגע לקרקע המשפטית
השאלה היא לא מה היה קורה אילו, אלא מדוע לא קרה מה שהיה צריך לקרות (יידועה של התובעת). הנתבעים אף דנים
בכך שבלאו היה מסכן עצמו בעבירה פלילית, אך הדיון שלהם לא מתרחב לשיקולי מדיניות, למדיניות תביעה ברורה וכד'.
הם גם שוכחים כי בלאו עצמו הועמד לדין, רק משום שהחציף פניו בפני הרשויות, בשתי הפרות מהותיות של הסכם
שנחתם עמו. בעינינו ראינו, כיצד הייתה מוכנה המדינה למתוח את חבל סובלנותה, העיקר שלא להעמידו לדין פלילי (עד
שלא הותיר לה ברירה ברהב התנהגותו). ואפילו כאשר הועמד לדין פלילי, ריחמה עליו המדינה והסכימה, כי הוא יורשע
בהסדר טיעון, ולאחר מכן תידון עתירה משותפת לעונש יחיד של ארבעה חדשי מאסר, שירוצו בעבודות שירות. אכן,
המדינה הייתה מוכנה למתוח עד קצה גבול היכולת את הרצון לייחס דבר מה פלילי לבלאו. זוהי העדות הטובה ביותר לכך
שכל טענות בלאו על "הסתכנות" מצדו בפלילים, אינן קשורות כלל למציאות במשפט הישראלי. יותר מכך, הוא עצמו
(כמודגם בסיכומי התובעת) לקח את החוק לידיים וצפצף על הרשויות, וגם לאחר כל זאת נהגו בו בזהירות גדולה, כבכלי
חרסינה שביר, וחלילה שלא יבלה יממה אחת בבית האסורים. אז הגיעה העת לשים סוף ללהג ה"פלילי" שאיננו פוסק
בסיכומי הנתבעים. הוא פשוט דמיוני ומטרתו להסיח את דעתו של הקורא מן העוול הנורא שנגרם לתובעת עקב התנהגות

הנתבעים.
צח. בבל הנוגע לפרק ב"ח לסיכומי הנתבעים = ה"ציטוט" מפסק הדין בברקוביץ-מחוזי, איננו ראיה בתיק זה. הנתבעים בתיק
זה לא מסרו כל עדות, בכתב או בע"פ, שיש בה קשר לאמור בסעיף 503 לסיכומי הנתבעים. ראו במיוחד, סעיף 70 לסיכומי
התובעת. בסעיף 504 כבר מוכנים הנתבעים "להתיישר" במקצת עם האמור בסיכומיהם בברקוביץ-מחוזי, ומאשרים כי
"גם אם ניתן היה להסיק מפרשת גלאט ברקוביץ, בי יש סיבוי לעצם פתיחתה של חקירה בפרשה בטחוגית, איך בבן כדי

להועיל לתובעת, שהרי איש לא צפה; ולא יבול היה לצפות, את פעולות החקירה חסרות התקדים...".
על כך נשיב, כי בסעיף 288 לסיכומים העיקריים הבהרנו, כי כלל עיקרון הגולגולת הדקה מהווה חריג לציפיות של סוג
הנזק. אם לניזוק יש רגישות מיוחדת ולכן נגרם הנזק, נחייב את המזיק בנזק אפילו שהוא לא יכול היה לצפות את סוג
הנזק (כלל "הגולגולת הדקה"). מעבר לכך, אפילו לפי גרסת הנתבעים, הם הבינו כבר ביום 3.8.09 כי השב"כ מעורב בהליך
חקירת העניין, ולכל הפחות, כבר אז (לשיטתם) נוצרה אצלם הבנה ברורה וחד-משמעית לגבי "חוסר התקדים" של פעולות

החקירה. עדיין נותרו בידיהם 4.5 חודשים על מנת ליידע את התובעת בעניין זה.
צט. בסעיפים 507-9 מעמידים הנתבעים פני שה, ו'נדהמים' מכך שהתובעת דרשה מהם, כך ממש, לתרגם את חובת הזהירות
המוגברת כלפיה, לאמירות ולמעשים. והרי בברקוביץ-עליון צוין, ללא שמץ של ביקורתיות, וללא כל הסתייגות, כי בכך יש
איזושהי עבירה פלילית, כי "המקור י3ול לעיתים לנקוט אמצעי זהירות משל-עצמו שיצמצמו את האפשרות לחשיפתו (כמו העלמת או
השמדת מסמכים)". ועל כן, לא ברורה (לשון המעטה) תדהמתם הקולוסאלית של הנתבעים מכך שהתובעת ציפתה מהם
ליידוע פשוט אודות מצב הדברים, כך שהיא תוכל לקבל החלטה בכוחות עצמה ולפי שיקול דעתה. התדהמה צריכה להיות

מופנית כלפי מחדליהם של הנתבעים לכל אורך התקופה עד 15.12.09, ולא כלפי התובעת.
: השאלה "מה התובעת היתה עושה"י איננה חשובה, בפן המשפטי הטהור (במובחן מכך שהיא אולי מעניינת ק. אשר לס' 512
את הקורא). התובעת יוצאת כנגד התרשלות מרחיקת-לכת של הנתבעים, אשר הובילה לפגיעה באוטונומיה שלה, פגיעה
בזכותה לעצב את חייה ואת גורלה. וראו, פרק י' לסיכומים העיקריים, ובמיוחד ס' 309-311 לסיכומים אלה. בפרק ל'
לסיכומיהם, הנתבעים 'מהנדסים' טענה, לפיה התובעת אמרה כי אילו הייתה יודעת את האמת העובדתית, היא הייתה

17



; וכן אמרה כי אם היה בלאו מטלפן אליה "זה אולי "מפרקת ארג המחשב שלי לאלף חתיכות" ובכך משבשת הליכי חקירה
היה מביא אותו לכתב אישום של שיבוש הליכים" ן וכן אמרה שאילו בלאו היה מספר לה היא הייתה "מתייעצת, דואגת
לייעוץ משפטי ומשמידה את המסמכים שברשותי". בכל אלה רואים הנתבעים עבירה פוטנציאלית, של שיבוש הליכי
משפט. כל אלה, כמובן, תרחישים דמיוניים, של "מה היה קורה אילו". בחיי המעשה, בלאו והנתבעים לא אמרו כלום, ולכן
בפני התובעת לא הייתה כל אפשרות לנקוט צעד כזה או אחר. השאלה איננה "מה התובעת היתה עושה", אלא "מדוע
הנתבעים לא עשו, קודם לכל, את מה שחובה היה עליהם לעשות"? בעניין אחרון זה, העובדות הן חד משמעיות, ובכך
: הם לא יידעו את התובעת בדבר ובחצי דבר. ועל כל אלה נוסיף כי אותה "השמדת ראיה", אפילו הייתה מודים הנתבעים

מבוצעת לבסוף, לא פורשה בברקוביץ-עליון לגנותו של המקור, אלא דווקא כחלק אינטגרלי ממאמצו להקטין את נזקיו.
: בע"א 145/80 [ועקנין נ' מ.מ בית שמש], נקבע לגבי הצבתו של שלט אזהרה קא. נזכיר מושכלות ראשונים לגבי תרחיש דמיוני
בבריכת שחייה ולגבי תוכן השלט, שעה שבזמן אמת "לא היו במקום שלטים, שאסרו קפיצה למים רדודים. לא היה כל פיקוח. איש

: הישר בעיניו יעשה. רק לאחר התאונה נקבע שלט, הקובע 'זהירות, מים רדודים, הקפיצה אפורה', ונקבעו דרכי פיקוח להשלטת סדר..."
"אם השלט היה כולל בחובו איסור על הקפיצה, יש להניח, על�פי ניסיון החיים הכללי, כי מספר ניכר של מתרחצים
היו מעיינים בו ונוהגים על-פיו. כתוצאה מכך, יש סיכוי סביר, כי הלכה למעשה היה נוצר משטר ונוהג בבריכה,
לפיהם אין קופצים לבריכה אלא בצד הצר והעמוק. על רקע סבירות התגבשותו של נוהג זה, סביר הוא להניח, כי
הניזוק שלפנינו היה נמנע מלקפוץ למים הרדודים. אכן, מוכן אני להניח, כי מאזן ההסתברות הוא, שסביר להניח,
כי הניזוק עצמו לא היה מעיין כלל בשלט. אך אין בכך ולא כלום. שכן השאלה אינה, אם קריאת השלט על-ידי
הניזוק היא כשלעצמה הייתה מונעת הנזק. השאלה היא, אם קיומו של השלט ואיסור הקפיצה בו היו יוצרים, הלכה
למעשה, מציאות כוללת, אשר במסגרתה סביר יותר להניח, שהניזוק לא היה קופץ למים במקום האסור, מאשר

להניח, שהוא היה קופץ בהם. נראה לי, כי על שאלה אחרונה זו התשובה היא בחיוב"

; שנית, החובה של קב. מכאן אנו למדים, כי ראשית, קמה חובה על הנתבעים לנקוט אמצעי זהירות סבירים כלפי התובעת
המזיק לנקוט אמצעי זהירות סבירים, איננה קשורה לכך שהניזוק לא "ישמור על עצמו" נוכח אמצעי הזהירות[!]. שיטתנו
המשפטית מחייבת את המזיק, לנקוט אמצעי זהירות סבירים (ולעתים מוגברים), ללא קשר להתנהלותו העתידית של
הניזוק, ביחס לאותם אמצעים. ודברים אלה מתחברים גם לכל אותן אמירות של התובעת, בסיטואציות מאוחרות יותר
(ערוץ 10, ידיעות אחרונות). כל אלה אינן משליכות על חובת הזהירות המוגברת של הנתבעים כלפיה, בזמן אמת, ועל
; שלישית, ההנחה בדיני הנזיקין היא, שנקיטת אמצעי זהירות מצד תרגומה של חובה זו לנקיטת אמצעי זהירות מעשיים
המזיק, הייתה מביאה (כעניין של מאזן הסתברותי - "סביר יותר להניח") למניעת הנזק שנגרם לניזוק. הנחת עבודה זו

פועלת לחובתם של הנתבעים דנן ועליהם היה הנטל להפוך את הקערה על פיה. בכך הם כשלו.
קג. בנוסף, ניסיונם ליטול ציטוטים של התובעת שנאמרו פה ושם, ללא כל ייעוץ משפטי קונקרטי באותו העניין, ולגזור מהן
מסקנות ראייתיות לחובתה, הינו פתטי. התובעת עומדת מאחורי סעיפים 160 ו-163 לסיכומיה, שם תואר מה ניתן היה
לעשות במהלך הייעוץ המשפטי, אילו רק הייתה ניתנת לה האפשרות. ודאי שייעוץ משפטי מקצועי, היה אמנם מתחשב
ברצונותיה של התובעת, אך הדברים היו מעובדים ונשקלים, הרבה יותר מאשר 'שליפת' תשובה למראיינת בערוץ 10,

כאשר התובעת מצויה בתיסכול עמוק, במעצר בית. וכי אין הדבר ברור??
קד. ועל כל אלה נוסיף, כי במשפטנו ישנו ערך סגולי לפעולתו של בעל המקצוע כשלעצמה (ראו, חובת האזהרה בהלכת קבוצת
גיאות לעיל), ללא קשר 'תוצאתי' לאיזושהי פעולה שהלקוח/המקור יעשה או לא יעשה. ראו גם, ת"א (נת') 19724-11-14
: "יודגש, כי כאשר עורך הדין מפרט בפני לקוחו את מכלול הסיכויים והסיכונים הגלומים ירון לידני ני אליעזר ברכה (10.11.17)
בעסקה והלקוח מחליט להסתכן, הלקוח למעשה נוטל על עצמו את הסיכון באופן מודע ועליו לשאת באחריות למעשיו, אולם על
עורך הדין לוודא כי ההחלטה של לקוחו היא החלטה מושכלת וכי הוא מבין את מלוא משמעות הסיכון אשר לקח, ובמקרים

מתאימים עליו להמליץ בפניו האם מדובר בסיכון שראוי לקחת ובכל מקרה לתת מענה הולם לסיכון בנוסח החוזה".
קה. דהיינו, על מנת שהתובעת תיקח את הסיכונים על עצמה ותישא במלוא ההשלכות המשפטיות הנובעות מכך, יש תחילה
לבחון עד כמה היא עברה הליך מושכל של יידוע והטמעת הסיכונים, מפי הנתבעים כאן. אנו מסכימים כי אם הנתבעים היו
מבצעים את הליך האזהרה והיידוע, ואו אז התובעת הייתה מחליטה להיוועץ עם עו"ד וכן "לפרק את המחשב", או לנסוע
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לחו"ל ומשם לנהל מו"מ עם המדינה (כמעשה בלאו!) ומאוחר יותר נעצרת ומועמדת לדין פלילי, היה נוצר קושי ממשי
לתבוע את נזקיה מאת הנתבעים, משום שהם היו מסבירים (והפעם - בצדק) כי הם ביצעו את כל הנדרש מהם.

קו. ה'ציפיה' בסעיף 537 לסיכומיהם, כי התובעת "תמסור גירסה" בסיכומים, לגבי אותה החלטה שהיא הייתה מקבלת, אילו
בלאו היה מיידע אותה, איננה ברורה (וכי בסיכומים "מוסרים גירסה"?). במצב דברים היפותטי, כגון המצב דנן, אין כל
צורך ''לקבל גירסה" על התרחשות שלא התקיימה. ואכן, בסעיפים 160 ו-163 לסיכומיה, מסרה התובעת את עמדתה
המלאה בעניין זה, והנתבעים אכן ציטטו משם. אין ויכוח, כי אילו ננקטו אמצעי הזהירות מצד בלאו והנתבעים, התובעת
הייתה יכולה לקבל החלטה מושכלת הרבה יותר, שהייתה מונעת את נזקה לחלוטין, או לפחות ברובו. השווינו זאת להפרת
חובת היידוע לפי חוק זכויות החולה. ניתן גם להשוות זאת לעוולה ספציפית של הפרת חובת היידוע ["פגיעה ביליבת
, 2015]. כן ראו, לעניין הזכות לאוטונומיה"'] אגב דיון בנזקי טיפולי הקרנות נגד גזזת - ע"א 1535/13 מי'י נ' איבי
; כן ראו, לגבי הפרת חובת חבותו של רופא כלפי מטופל - ת"א (חי') 59456-11-14 ע. ק ני דייר אפרים דביר (24.9.17)
היידוע של רופא שיניים כלפי התובעת - ת"א (ת"א) 33568-08-11 קאטי לוי ני דייו* תאופיק דראגימה, (28.9.16). בהמשך
לקביעות בעניין קאטי לוי, הנתבעים אינם מפנימים, אף לא כעת, כי "עצם הפגיעה באוטונומיה מזכה בפיצוי". וכי "עצם אי מתן

זבות הבחירה מהווה פגיעה באוטונומיה" (עניין קאטי לוי). ושוב נפנה לסעיף 163 לסיכומינו.
קז. ובהדבק הדברים של סעיף 560 לסיכומי הנתבעים: אין כאן כל תמיהה. יש כאן כרונולוגיה פשוטה - במשך חודשים
ארוכים, לא יידעו את התובעת ולא הזהירו אותה על מה שקורה, ולכן היא לא חשבה כלל לפנות ולקבל ייעוץ משפטי (ואגב,
ייעוץ משפטי על מהל היא הרי לא עודכנה בדבר!); לימים, במסגרת חקירתה בשב"כ, ותוך כדי החקירה, היא החליטה
; היא הרי לא הייתה מתואמת עם בלאו...) ולא להודות הודאה מלאה (שהייתה הרבה מעל ומעבר למה שהחוקרים דמיינו
להתייעץ בעניין זה עם עו"ד. אין כאן סתירה או "השתק". דבר הוביל לדבר. משהבינה התובעת כי היא נתפסה ברשת, היא
החליטה לשתף פעולה. זאת היא עשתה באותו העיתוי וכחלק משיקול דעת עצמאי שהיא הפעילה, לבדה, ללא כל
התייעצות, במעמד החקירה, ובעיקר - על פי מה שהיה ידוע לה באותה עת. כשם שלא היינו מעלים בדעתנו לדרוש מלקוח

מלומד של עו"ד, לקבל החלטות "בעצמו", כך אין לדרוש זאת מהתובעת כאן
קח- בפרק ל"א לסיכומיהם, ממשיכים הנתבעים "לטחון" עד דק טענות קודמות, ולא נלאה את בית המשפט בהתייחסות
פרטנית אליהן. רק נציין כי עטם של הנתבעים 'קלה' עד כדי כך, שגם את חרטת התובעת בהליך הפלילי הם 'הצליחו'
לסובב לטובתם. מה הקשר בין חרטתה של התובעת בעניין הוצאת המסמכים מהצבא, לבין העובדה שבלאו והנתבעים
הפקירו אותה לרשויות החקירה?? זאת לא נדע. רק נבהיר, כי זהו מדרון חלקלק נוסף מבית היוצר של הנתבעים, ממש

"בית ספר למקורות מתחילים", שבו המקור נמצא - תמידית - בסכנת נפשות. אכן, "הארץ, לא מה שחשבת".
קט. נוכח האמור עד עתה, אין כל שחר לטענות הנתבעים בדבר "השתק שיפוטי" או "תוצאת לוואי ראייתית" של השתק זה
(סעיפים 565-572 לסיכומיהם). נשוב ונדגיש את המחסום הראייתי הקיים, בכל הנוגע ל'אימוץ' פרוטוקולים בעניין גזר
הדין, להליך אזרחי מאוחר בזמן, ואת נכונותו של ברקוביץ-עליון להכיר בכך שמקור ''יכול לעיתים לנקוט אמצעי זהירות משל-

עצמו שיצמצמו את האפשרות לחשיפתו (כמו העלמת או השמדת מסמכים)".
קי. גם פרק ל"ב לסיכומי הנתבעים הינו ניסיון (מתיש) נוסף, לגנוב את דעתו של הקורא. בדיעבד, הכל ''קל" ו"פשוט" בעיני
הנתבעים, ואפילו בעיני גב' סרגוסטי מטעמם (ראו ראש עמ' 108 לסיכומיהם). וראו בעיקר סעיף 579 לסיכומיהם. אך כפי
: מה בדיוק הייתה התובעת אמורה להגיד לאותו עו"ד מדומיין?? והרי בלאו והנתבעים כלל לא העמידו שכבר הטעמנו
אותה על חומרת המצב. אם וככל שהיא הייתה פונה, היה מדובר בתיאור כללי ביותר של נסיבות העניין, ללא הידרשות
ללב הענייה הליך בדיקה/חקירה, שהפך לתשאול גלוי כנגד בלאו, ביום 3.8.09, והביא איתו רצף התרחשויות בחודשים

שלאחר מכן. היינו, העיקר היה חסר מו הספר... וכי זו "התייעצות'' לשמה?
קיא. הדיון הארכני בסעיף 584 לסיכומי הנתבעים, הינו מיותר. מדובר היה בשיקול דעת שהתובעת הפעילה בתוככי חקירתה
בשב"כ, ואילו התביעה דנן עוסקת בהפרת חובות הזהירות המוגברות עד זימונה לחקירה זו. וכן יש לשקלל את הפוזיציה
המבלבלת של חקירתה בשב''כ, אשר התנהלה כשיחה פתוחה, כאשר שאלותיה של התובעת (עמ' 16 למוצג הגנה 2.1, שורה
: "יש אפשרות להמנע מהליך פלילי"?) לא נענו בבירור, אך גם לא נשללו נמרצות (בחכמתם של חוקרי השב"כ המנוסים). 5
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ולכן ברור, כי התובעת הייתה במעמד חריג, כאשר היא נחקרת ע"י בעלי ניסיון רב בתחום, ומתומרנת בקלות להודאה, ללא
עו"ד, מתוך שקלא וטריא ''תוך כדי תנועה", כי זה מה שהכי יעזור לה באותה סיטואציה.

: ''זה באמת די נדיר שמסמך קיב. פרק לג1 לסיכומי הנתבעים - עופר קול: בסעיף 590 מצויה הודאת בעל דין כפולה של בלאו
...". בלאו לא אמר "חקירה" ולא הבין שפורסם בעיתון, אתה אומר שזה חריג, למה לעזאזל הוא פונה ומבקש את זה ממני
שזו "חקירה", אלא פנייה, ועוד פנייה חריגה. אך לא יותר מכך[!]. גם אל"ם קול העיד על חריגות הפנייה הזו. בסעיף 593
; מוצג : מכוח מה שנודע לכולם רק בדיעבד (סעיף 591 לסיכומיהם הנתבעים מבצעים "הנדסה חוזרת" פסולה ומדהימה
נ/4, שנחשף הרבה לאחר שהתובעת נחקרה בשב"כ), הם 'מסיקים' באופן המעוות ביותר שיכול להיות, כי "במועד פניית
אל"ם קול לעיתון הארץ כבר נפתחה חקירה... לכן היה אסור לבלאו לשבש את החקירה הקיימת, במתן אזהרה
לתובעת...". זו גניבת דעת בראש חוצות. זו חכמה שבדיעבד הכי בוטה שניתן להעלות על הדעת. גם אל"ם קול לא העיד
: ראש מחב"מ פנה אליו "וביקש ממני שאפנה לכתב או שהוא עצמו עשה את אשר התבקש כחלק מאיזו "חקירה". נזכיר
למערכת העיתון ואבקש מהם שיחזירו את המסמכים שברשותם". וכי זו חקירה? שלא לדבר על כך שבזמן אמת,

הנתבעים לא הבינו כלל כי מדובר בחקירה (ראו גם סעיף 150 לסיכומי התובעת).
קיג. בפרק לג1, הנתבעים מרחיבים את ההיתממות המשפטית לקצווי ארץ: הם יודעים שבפועל, בלאו לא ידע על כל "חקירה"
ולא "צפה" (בהתרשלותו, בגאוותו) כל חקירה, אך הם עושים שימוש בטענת התובעת כי היה על בלאו לצפות חקירה כבר
מרגע הפרסומים החריגים. מכיוון שכך, קמה לבלאו ולנתבעים "הגנת חסינות", כי הרי מי שיכול היה לצפות וצריך היה
לצפות, דינו כמי שצפה, ולכן "אין לשבש חקירה". הנתבעים מזגזגים כאן לכל עבר, וראו במיוחד סעיף 602 לסיכומיהם,
שבו כבר מוסכם עליהם כי מפיו של אל"ם קול לא יצאה כלל המילה "חקירה" או כי פנייתו לנתבעים היא "אגב
חקירה'/ ובכל זאת הם מהסים אותה במחי עט. אז מה? הרי התובעת קבעה בסיכומיה כי הייתה צפיות... כלומר, הם
מתרחקים ממה שבלאו חש או חווה או חשב. ובלאו? בכלל לא הבין שפנו אליו כחלק מ"חקירה"נ!!!]. ובכלל לא פנה לבקש
ייעוץ משפטי כתוצאה מפנייתו של אל"ם קולני], כעולה מסעיף 603 לסיכומיהם. כלומר, אפילו לשיטת הנתבעים
(שמטפסים על כל קיר משפטי על מנת לאתר כאן "חסינות" הרמטית לכל קשר ענייני עם המקור), לא הייתה קיימת כל

מניעה, בזמן אמת, לכך שבלאו ייצור קשר עם התובעת, ויגיד לה "יש פה משהו, היזהרי".
קיד. שלא לדבר על כך, שבמועד פנייתו של אל"ם קול, לא היה לבלאו כל יסוד נפשי לביצוע עבירה פלילית. העבירה הפלילית של
שיבוש הליכי משפט, דורשת כי יתקיים יסוד נפשי של מודעות לטיבה של ההתנהגות המשבשת ולהתקיימותה של הנסיבה
בדבר היותו של ההליך - "הליך שיפוטי". כן כולל יסוד זה דרישה ל"כוונה מיוחדת'' לשבש הליכי משפט, דהיינו - "מטרה"
או ''שאיפה'' לפגוע בהליך השיפוטי, במהותו או בתוצאתו. הנתבעים כאן, כלל לא דנו בהיבטים אלה[!] ואף לא טענו כי כך
חיה, עד אשר בלאו זומן לתשאול ראשון בשב"כ. מעיון בפרק לג1 לסיכומי הנתבעים, נבין עד כמה הם לא מתמודדים עם

התגבשות החובה כלפי המקור, כבר בסמוך לאחר השיחות עם אל"ם קול.
קטו. בסעיף 610 לסיכומיהם, החליטו הנתבעים לטעון בנוגע למצב דברים שבו נועם פורר עדכן את בלאו על חקירתו בשב"כ,
ביום 26.1.09. בלאו ממשיך בעמדה העיקשת לפיה, אפילו היה פורר יוצר עמו קשר ומודיע לו שנחקר על רקע היותו מקור
פוטנציאלי לכתבות מושא תביעה זו, הרי שגם אז לא יכול היה ליצור קשר עם התובעת, מחשש לשיבוש החקירה. הנתבעים
ממשיכים להתעלם מכך שבלאו הינו עבריין-מתמיד מכוח היותו מחזיק מסמכים מסווגים, וזוהי עבירה חמורה בהרבה

(שכאמור, "נסלחת" ברגיל, במסגרת מרווח הנשימה הדמוקרטי) מחשש לניסיון שיבוש חקירה.
קטז. פרק לג3 לסיכומי הנתבעים, מתיימר להשיב לפרק ד.17 לסיכומי התובעת: בכל הנוגע לטענת ה"דיסקרטיות", הרי שכאן
בלאו והנתבעים מבקשים לשכנע כי הם הרכינו ראש גם בפני בקשה (אפילו לא דרישה!) אגבית או העדפה אישית
ל"דיסקרטיות". הרי כעת, המטרה מקדשת את האמצעים. אותו עיתונאי רב מעללים (בלאו) שהתגאה בהתגרות במערכת
הביטחון, עליה הוא כתב פעם אחר פעם (ראו תכנית 'עובדה', נספח 9 לתצהיר התובעת), מצייר עצמו כעת כאיזה כלב
מאולף שמציית לאדוניו, רק כי הוא מבקש. וכמובן, ה'דיסקרטיות' הייתה רק כלפי המקור, ולא כלפי בעלי תפקידים
: בלאו בעיתון או עורכי דינו. והדברים מובלטים בסעיף 618 לסיכומיהם - שם כבר בלאו מועלה למעלת קדוש שבקדושים
גזר על עצמו תענית דיבור מול המקור, גם אם תתקבל הטענה שחוקר השב"כ לא הזהיר אותו ולא אסר עליו לשוחח עם

המקור. עד כדי כך הוא הפך להיות מחמיר יותר מאחרון הקדושים המעונים. זה פשוט נלעג.
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קיז. במפגיע, בלאו והנתבעים יישמו עליהם את הפרשנות המחמירה ביותר שניתן להעלות על הדעת, וזו איננה התנהלות סבירה.
רחוק מכך. בסעיף 620 מצוטטת חקירת בלאו בשב"כ, שם אומר לו החוקר "דבר עם מי שאתה חושב"נ!!!]. עד כמה

עיתונאי צריך להיות ציניקן, כדי "לפרש" את האמור כך שיגזור על עצמו תענית דיבור מול המקור???
, ט"ז). ובאותו במובלט עולה, כי מליבו של בלאו נשתכחה עצתו של החכם באדם - "אל תהי צדיק הלוה" (קהלת, פרק ז'
הפרק אנו מוצאים את החובה לבחור בשביל הזהב, בדרך האמצע, בין מידת הצדיקות המוגזמת, לבין מידת הרשעות

: "אל-תהי צדיק הרבה, ן�אל-תוונחכמ יותר: למה, תשומם". הגמורה (ממש כפי גישת הרמב"ם למצבים אלה)
קיח. הטענה, בסעיף 619 לסיכומיהם, הינה, כמובן, מגוחכת למקרא. בלאו מבקש לשכנע כי עורך דינו ייעץ לו שלא ליצור קשר
עם המקור, אך דווקא עצה אחרת שלו לבלאו, הופרה ע"י האחרון (העברת המסמכים לשב"כ, בעקבות ההסכם מול שב"כ).
כלומר, יש מקרים שבהם ניתן להפר עצה של עוי'ד מוזר, ויש מקרים שבהם "רצוי" דווקא לדבוק בה. על ה'תכנית
כבקשתך' הזו, התובעת שילמה בריבית דריבית. ושוב נדגיש, כי מערכת החוק תמיד התייחסה להיבטים הפליליים בעבודת
העיתונאי בכפפות של משי, כפי שגם טען עורך דינו של בלאו בתיק הפלילי (סעיף 197 לסיכומי התובעת), והכל במסגרת
מרווח הנשימה הדמוקרטי, שבו ידוע לכל, כי עיתונאים מחזיקים באמתחתם חומרים סודיים ומסווגים. וראו, סעיף 678
; חובה על עיתונאי לקיים חוק, כל חוק, לסיכומי הנתבעים. על כן, הטיעון הפלילי הדווקני של הנתבעים ("חוק הוא חוק
; מנטרה החוזרת בווריאציות שונות לכל אורך סיכומיהם), פשוט איננו מציאותי. לא רק ובעיקר חוק פלילי, על דקדוקיו"
בהתאם לעדויות מתי גולן ויוסי בר-מוחה, אלא גם נוכח קביעות ערכיות בגזר דינו של בלאו, שניתנו על רקע טיעונים מצד

המדינה ומצד בא כוחו של בלאו בהליך הפלילי, ואומצו לבסוף גם בביהמ"ש העליון (ס' 678 לסיכומי הנתבעים).
; הכל אצלו תלוי על כן, בלאו הוא זה שטוען "לפי נוחיותו", פעם כך ופעם אחרת, כאילו הייתה זו 'תכנית כבקשתך'
אינטרס. ואגב - "מרווח הנשימה של הדמוקרטיה" הינו ביטוי של ב"כ בלאו(!) בתיק הפלילי, ראו ה"ש [5] לגזר הדין ב-

ת"פ (ת"א) 10677-07-12 מדינת ישראל נ' אורי בלאו (3.9.12).
: אם בלאו מבקש את אמון בית המשפט באמירותיו הרבות כי יש חוק פלילי אחד והוא "מחייב קיט. ונוסיף ולא נלאה מלהוסיף
את כולם", אזי איך הוא יסביר את העובדה שבמשך חודשים ארוכים (החל מסוף אוקטובר 2008) הוא החזיק בידיו דיסק
און�קי עם מאות מסמכים צבאיים מסווגים שהתובעת מסרה בידיו? וכי אז החוק הפלילי לא חל עליו?? וכי אז לא חל עליו
סעיף 113(ג) לחוק העונשין? והרי מדובר בסיכון מתמיד שבלאו היה מוכן לקחת, לא רק בהקשר התובעת, אלא במשך שנים
ארוכות שבהם היה עיתונאי בענייני צבא וביטחון. ואגב, הנתבעים עצמם מודים בסיפא לסעיף 670 כי בלאו "(ש)היה
עבריין, על פי החוק היבש, בעצם אחזקת המסמכים על ידו". אז כאשר מגיע הרגע לשמור על המקור, בלאו זונח כל
אינסטינקט עיתונאי והופך להיות "אזרח שומר חוק" שמקפיד עם המקור שלו, קלה כחמורה? וזאת כשהוא, בו-זמנית,
וכהודאתו כעת, "עבריין על-פי החוק היבש"? בלאו-העיתונאי ודאי היה קורע את הנתבע-בלאו לגזרים, על חוסר העקביות
המתואר בטיעונו זה. אך כעת בלאו נתבע, והוא מוכן לסבול כל טענה ורבע טענה מבית היוצר של פרקליטיו, וליישם כאן,

בלוליינות, "תכנית כבקשתך", רק על מנת שתוסר ממנו אחריות כלפי התובעת. כך ממש.
קכ. גם הטענה בשתי השורות האחרונות של סעיף 678 לסיכומי הנתבעים, כאילו יש להבחין בין עבריינות פלילית "מותרת",
לבין עבריינות פלילית "מובהקת", הינה טענת סרק. כמובן, שהנתבעים מדברים כאן מנחמות ליבם, ולא מביאים כל
אסמכתא מוכרת לכך שאותו "מרווח נשימה" איננו יכול להכיל גם יצירת קשר בין עיתונאי לבין מקור! זהו אותו מקור

שהעניק לעיתונאי את המסמכים הסודיים שכן מצויים (לדידם) בתוככי מרווח הנשימה הדמוקרטי.
קכא. פרק לג4 לסיכומי הנתבעים מבקש להשיב לפרק ד.18 לסיכומי התובעת = בסעיף 627 הנתבעים ממשיכים לטעון "מכל הבא
ליד". התובעת טענה כי מסגרת ההסכמות לא כללה כותרת "סודי" ולא הוכרזה ככזו... הנה הפתח המובהק, כך סברה
התובעת, לחוסר מחוייבות לשמור סודיותנ!]. אך לא. כעת הנתבעים בצד של השב"כ ואפילו יותר מחמירים ממנו. שהרי
לדידם, העדר זה ממש לא אומר שההסכם הוא "בלתי סודי". לדידם, "מטבע הדברים היה צורך לשמור אותה בסוד". כך
מדברים עיתונאים בישראל... מעדיפים, בכל כוחם, פרשנות הפוכה למשמעות פשוטה, העיקר להחמיר עם עצמם באופן

המכביד ביותר האפשרי. הכל הם עושים, על מנת לפטור עצמם משביב אחריות כלפי התובעת.
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קכב. וכאן גם נדגיש: כל המגעים מול שב"כ וניהול המו"מ עמו, כמו גם חתימה על אותה מסגרת הסכמות בחודש 9/09, אינם
בגדר "פרקטיקה עיתונאית מקובלת", אלא הפוך מכך. הנתבעים היו חייבים לדעת כי מדובר באירוע חריג ביותר, ובלתי

מקובל בעליל, ולנהוג בהתאם וליידע את התובעת ולהזהירה.
קכג. הניסיון הבוטה והמתמיד של הנתבעים, לאמץ כל פרשנות, מופרכת ככל שתהיה, העיקו* להסיר מהם כל שביב אחריות,
: בסעיף 175 לסיכומיה, ציטטה התובעת את סעיף 2 למסגרת ההסכמות, אשר מגיעה לאחד משיאיו בפרק לג5 לסיכומיהם
קבע, שחור על גבי לבן, מה יקרה אם "תיפתח חקירה לאיתור מקור ההדלפה''. ראו בהרחבה, סעיפים 175-176 לסיכומי
התובעת. בתמצית = מדובר במצג רשמי של המדינה, לפיו אין מתנהלת (אותה עת) "חקירה לאיתור מקור ההדלפה". זה מה
שהוצהר בזמן אמת, עוד לפני שנגלו לנתבעים ולתובעת, אסמכתאות שונות, שהעידו כי בפועל, החלה חקירה מאחורי

הקלעים, שלא הייתה ידועה (כמובן) לתובעת ולנתבעים.
קכד. בפרק לג5 אנו רואים, בפשטות, איך אפילו הצהרה בכתב של המדינהנ!], שהיה ביכולתה להקנות הגנהנ!] בכל הליך פלילי
שהיה ניזום, אם בכלל, כנגד בלאו, נדחית על ידיהם. בין היתר, נטען בסיכומיהם, כי "עובדתית" החקירה כבר החלה בטרם
פניית אל"ם קול... כלומר הנתבעים מתעלמים מן המצג הפנטסטי בזמן אמת, לטובת פרישת חכמתם בדיעבד. למעשה,
הנתבעים אומרים/לא אומרים, כי השב"כ לא כתב אמת בשורה זו. זה בהחלט מעניין, וגס מוזר, אך התובעת מדגישה את
העובדה שהצהרה זו, בכתובים, הקנתה לנתבעים את ההגנה שהם כביכול חיפשו, מפני הליך פלילינ!], וזאת בהתאם
לידיעותיהם באותה עת[!]. וראו גם סעיף 183 לסיכומי התובעת, המצטט את דברי בלאו לאילנה דיין במענה לתמיהה על
מסגרת ההסכמות - "הם התחייבו לא להגיע אליה". אכן. זה מה שבלאו הבין בזמן אמת. אך את המטבע שמתחת לפנס,
הנתבעים מתעקשים שלא לראות. תחת זאת, מגיע לשולחננו סעיף 636 לסיכומיהם, שמעלה תהיות כבדות משקל על הבנת

הנקרא של הנתבעים. גם סעיף 637 מביך את הקורא, והרי מדובר בנספח שצורף לתצהיר התובעת ובקריאה תמה שלו.
קכה. פרק לג6 לסיכומי הנתבעים מתיימר לנתח את סעיף 244 לחוק העונשין. סעיף 644 לסיכומיהם, נסמך על מאורעות שאירעו
לאחר שהתובעת נעצרהנ!]. כלומר, הנתבעים מתיימרים לתאר מה הם יכלו לדעת בזמן אמת (עד 15.12.09), בעזרת אמירות
שנאמרו שנים לאחר מכו. זו "מידת" הרצינות. הרי בפועל, בלאו יכול היה לנהל שיח לגיטימי עם התובעת. במקום זאת,
הוא בחר לשתוק, ואילו כיום הוא כנראה מעיד על עצמו ש"ראה מראש" את השיבוש. אין זאת אלא שבלאו ופרקליטיו
... בפועל, בלאו שתק, ואין כל אינדיקציה כי בשנת 2008 או משייטים בזמן כאילו היינו בסרט המשך ל"בחזרה לעתיד"
2009 הוא צפה "כאפשרות קרובה לוודאי'', כי התובעת תשבש הליכי חקירה. ולכן אין זה משנה מה היה קורה אם בלאו כן

; שהרי בפועל, לא פנה, לא הזהיר ולא שמר עליה. היה פונה לתובעת ומזהירה ומיידעה
: טיעונם אינו ברור. הפתיח ש'הושמט' איננו קכו. פרק לג7 לסיכומי הנתבעים - ניסיון כושל להתמודד עם סעיף 58 לכתב הגנתם
אומר דבר. אותו פתיח מתאר את דעתם של הנתבעים על דברי התובעת. ואילו הקטע שצוטט בסעיף 176 לסיכומי התובעת,
הינו גרסת הנתבעים באשר למעשיהם ולידיעותיהם. ועל רקע גרסה זו, יש לקרוא היטב (כלא מאמינים) את 2 הפסקאות
האחרונות של סעיף 655 לסיכומי הנתבעים, שמאשרות לנו את האמור בסעיף 58 לכתב ההגנה, ולפיו - בלאו "לא ידע כי
הוא נמצא כביכול תחת חקירה מתמשכת. ההיפן 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". ושוב חוזרת הקושיה למקומה: אם כך היה, אז למה לא פנה בלאו לתובעת כבר בחודשים אוגוסט-ספטמבר

2009? הרי אין חקירה, אין מעקבים, אין עניין במקור. מה החשש???!!!
קכז. פרק לג8 לסיכומי הנתבעים מתיימר להשיב על טענה בסעיף 174 לסיכומי התובעת (לפיו, דווקא מסירת כל המסמכים
שבידיו, הייתה מסייעת לתובעת, ולפחות מקטינה את נזקה, גם אם בלאו כשל בכך שלא יצר עימה קשר). כל טענות
הנתבעים על התנהגותה של התובעת בחקירת שב"כ ובהודאתה שם, הינה חצי אמת (במקרה הטוב). שכן, הנתבעים
מתמידים ומתעלמים מהתהליך כולו .? התובעת הרי הודתה, כי בלאו לא טרח ליידע אותה על המהלכים הרבים שהוא
והנתבעים נקטו בעניין זה מול השב"כ. התובעת הגיעה לשב"כ, כשהיא חפה מכל ידיעה מוקדמת ומכל הכנה מוקדמת,
ולכן לא הייתה יכולה להיערך לה ולהיטיב את האינטרסים שלה. במובן זה, סעיף 659 לסיכומי הנתבעים, דוקר את העין,
אך גם את הלב, כי יש בו הדגמה מצערת למשמעות שנובעת בדיוק מהמחדל הגדול של הנתבעים כלפי התובעת. הנתבעים

22



האלה עדיין מפרידיםש בין אקט של מסירת כל המסמכים לשב"כ, לבין התנהגותה של התובעת בחקירתה ["היא הפלילה
את עצמה" הם טוענים באופן מעורר פלצות]. הנתבעים שוכחים, כמובן, את המקף המחבר, שהיה אמור לשזור כל פעולה
של בלאו הפוגעת במקור, עם מודעות של המקור לפעולות אלה, על מנת שהמקור יידע מה נעשה בעניינו, ואו אז יוכל לפעול
מכוח ידיעת העובדות. כל אלה, חסרים מן הספר שהנתבעים חיברו. הנתבעים לא שמרו על המקור. והנה כעת הם מפנים

כלפיה אצבע נוקבת: ''על מי את מלינה?? הרי הפללת את עצמך...''. בושה וכלימה. אין תיאור אחר.
: אין מדובר כלל בסתירה(0, אלא בטיעון משלים. ודאי, שכדי למזער ככל הניתן את נזקיה וסיכונה של קכח. במענה לסעיף 661
התובעת (ואגב, גם את נזקיו של בלאו), היה מוטב למסור את כל המסמכים, במשולב עם מתן הודעה לתובעת על עשיית
מעשה זה. ואולם, משעה שבלאו החליט, על דעת עצמו, ובניגוד לעצת פרקליטו, למסור רק 49 מסמכים מסווגים, היה עליו

לעשות כן ביתר חכמה, ולא 'לצבוע' את המסמכים בצבע עז של פיקוד מרכז ובכך לסגור על גורלה של התובעת.
קכט. פרק לג9 לסיכומי הנתבעים, מתיימר להשיב על האמור בפרק ד.19 לסיכומי התובעת = לאחר שנסיט מן הדרך את טענות

הסרק בסעיפים 667-669, ונזכור בלבנו את הטענה בסעיף 670 (אשר ממוטטת, למעשה, את כל טיעוני הטהרנות של בלאו,
; לעיל הדגשנו עבירות נוספות אותן לפיהם הוא הקפיד לשמור ת"ק פרסה מכל הסתכנות או ראשית הסתכנות בפלילים
עבר, מתוקף העובדה שקיבל לידיו "נכסים שהושגו בפשע"), נתמודד עם טענות הנתבעים - האחת, מדובר היה בדואר
,15 ,12,14 ,11 ,9 ,8 נכנס, ולא בדואר יוצא. אם נביט בנספח 22 לתצהיר התובעת, נבין בפשטות כי מסמכים מס' 2, 3, 7,
31(1)-(7), 31(13), 31(17)-(18), חינם מסמכים שיצאו מלשכת אלוף פיקוד מרכז. מדובר ב-27 ,28 ,27 ,24 ,23 ,22 ,20 ,18 ,16
מסמכים מסווגים מתוד 49. זהו אכן "רוב" המסמכים. שנית, גם אם התובעת לא יודעת מה בדיוק כללה החקירה
המודיעינית, הרי אין ספק שמספר שבועות אחרי שבלאו העביר לשב"כ את 49 המסמכים, היא זומנה לשב"כ. מהיכן

הביטחון באמירה "גם החקירה המודיעינית לא חשפה את התובעת"? מהיכן הנתבעים יודעים זאת?
- בלאו גם מתעלם מכך שאותם 49 מסמכים שהוא העביר לשב"כ, "שוייכו" לתובעת בלבד, אף שההסכם מול שב"כ לא

הכתיב זאת לבלאו(!), והוא לא חשב כלל (לשיטתו שלו, לפיה עליו להשיב מספר מצומצם של מסמכים מסווגים) להקטין
את המספר הזה ו'למהול' את המסמכים הללו במסמכים של מקורות נוספים שאינם קשורים כלל לתובעת ולכתבות
שנכתבו בהסתמך על המסמכים המסווגים שהיא העבירה לבלאו. ועוד נתמה: מדוע בלאו לא העביר רק את המסמכים
שנזכרו בכתבותיו בחודשים 11/2008-03/2009??? מדובר היה במסמכים בודדים שייתכן והיו מונעים את זיהויו של

המקורנ!!!]. בלאו כלל לא חשב על כך. וכן, בלאו מתעלם באלגנטיות מסעיפים 188-9 לסיכומי התובעת.
קל. פרק לג10 לסיכומי הנתבעים, איננו מתמודד עם האמור בפרק ד.20 לסיכומי התובעת, ובוודאי שאין בו הסבר מניח את
הדעת להתנהגותו העבריינית המתוארת בסעיפים 192-194 לסיכומי התובעת. פרק ד.20 כולו מציג פרקטיקה עבריינית של

בלאו, חלקה הנכבד - בחסות ובעצת עורכי-דינוש, המספקת למשפט אזרחי זה, גם אם נכון שיצדיק' זה, לא "הורשע"
בסופו של דבר. הנתבעים אינם מצליחים ליישב את הפער בין פרקטיקה עבריינית זו, לבין רחיצתו בניקיון כפיו, כאשר
: יש באמת להתפלא כיצד עורכי דין דובר במערכת היחסים מול התובעת. ובאשר ל"הגנבת" ראיה המתוארת בסעיף 682

מלומדים מבקרים שימוש בהחלטה שיפוטית פומביתני] הנוגעת לבלאו. עד לאן הגענו?
קלא. פרק לג11 לסיכומי הנתבעים מתיימר להתמודד עם האמור בפרק ד.21 לסיכומי התובעת, אד הוא רחוק מלהשיב לטיעונים.
הנתבעים סבורים, כנראה, כי המימרה "עיתונאי איננו סוכן חרש", מקנה להם חסינות הרמטית כלפי התביעה דנן. אלא
שהם אינם מפנימים כי אחרי מקרה ברקוביץ, ובוודאי לנוכח עברו האישי של בלאו, לא ניתן היה לזלזל כך בהגנה על
התובעת. פרק ד.21 ממחיש, עד כאב, עד כמה השכילו בלאו והנתבעים לדאוג לעצמם ולהגן על עצמם, ואילו התובעת

חודרה בעליל ממרחב מוגן זה. בלאו והנתבעים אף לא השכילו לראות, כי כל פעילותו והווייתו של בלאו, החל מרגע ששמע

כי התובעת נעצרה, הייתה "שיבוש אחד גדול" של החקירה נגדו. אך מעניין שכאן היה מוכן בלאו, וכך גם עורכי דינו, לקחת
את כל הסיכונים האפשריים... זה בדיוק ההבדל הקטן-גדול.

: באותות ובמופתים מנסים הנתבעים להוכיח כי התנהלותם, יעם קלב. פרק לג13 מוקדש כולו לסעיף 208 לסיכומי התובעת
בענין זה, היתה ללא כל דופי". האם כך? יש כאן החמצה גדולה. זאת משום שאותה התנהגות עבריינית וכוחנית של

: כך באמת דואגים למקורותנ!!!], וסעיף 2ו' להסכם מספטמבר 2010 יוכיח. הנתבעים אל מול הרשויות, הוכיחה עצמה
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קלג. פרק לג14 לסיכומי הנתבעים מטפל, באריכות מיוחדת, בטענות חמורות שהעלתה התובעת כנגד עו"ד מ' מוזר, אשר בחר
לנקוט צעד נדיר במקומותינו, כאשר קם מספסל פרקליטי ההגנה וצעד אל עבר דוכן העדים, על מנת להעיד מטעם ההגנה
: אנו מאמינים כי עו"ד מוזר עצמו, לא היה חוסך שבטו אם היה עומד במקומנו, מן העבר [ובנימה אישית (מאת הח"מ)
השני]. בסעיף 700 מדברים כעת הנתבעים על כך שמוזר לכאורה ידע כי "קיימת אפשרות קרובה לוודאי, שהתובעת תשבש
את החקירה". זו אמירה חלושה וקלושה. מוזר כלל לא ידע מיהי התובעת אז. מוזר לא העיד בתצהירו על הנחות שכאלה

ולא יכול היה ''לצפות" את האמור. זו פשוט החכמה שבדיעבד שמבוטאת כאן. הא ותו לא.
קלד. סעיפים 708-709 לסיכומי הנתבעים שבים ומאחזים את עיניו של הקורא, ובעיקר סעיף 709 (נדרשות כמה "קריאות" של
סעיף זה על מנת להבין מה כוונת הנתבעים). כזכור, בסעיף 59 לכתב התביעה, נטען כי בחודש אוגוסט 2009 כבר ידע בלאו,
בוודאות, כי הוא תחת חקירה, שהרי שב"כ דרש ממנו (באופן שהנתבעים עצמם טענו כי הוא "חסר תקדים") להשיב לו את
המסמכים המסווגים שבידיו. והנה בסעיף 58 לכתב ההגנה, וגם בסעיף 709 לסיכומים, נטען כי הוצג בפניו "מצג" של חוקר
השב"כ, כי הוא (בלאו) "איננו תחת חקירה ואיננו תחת מעקבים, וכי לשב"כ אין עניין במקור אלא בגורל המסמכים".
: אז איזו "חקירה" התנהלה בשב"כיל אם לשב"כ אין עניין במקור ובלאו עצמו (כמאמר כתב ההגנה) - כאן ישאל השואל
איננו מצוי תחת חקירה, אז את מי בדיוק חוקרים??? אין זאת אלא, שהנתבעים מנסים ליישב בסיכומיהם את הסתירות

הגלויות בין תצהיר עו"ד מוזר, ס' 58 לכתב ההגנה, ועדות עו"ד מוזר בבית המשפט.
קלה. סעיף 710 לסיכומי הנתבעים איננו מתקרב לשכנע כי 'יעו''ד מוזר ידע את כל העובדות הדרושות". סיכומי התובעת הוכיחו
כי הוא אפילו לא הכיר את מוצג 2.16 שהינו סטנוגרמה של תשאול בלאו בשב''כ, ולו בטרם ניסוח תצהירו וחתימתו על
תצהיר במשפט זה. למרבה המבוכה, הנתבעים אינם מכחישים זאת, ובסעיף 711 הם כותבים "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
; אך מעטות הפעמים שבהם ידועים לו...". כבר פגשנו עורכי דין שהפרו את חובתם כלפי הלקוח או כלפי צד שלישי

"מתגאה" עורך הדין בכך שלא עיין כלל במסמך רלוונטי ביותר (וחשוב ביותר), טרם חתימתו על תצהיר.
ולעיצומם של דברים: בסיכומי התובעת הוכח כי דווקא הדברים שנאמרו לבלאו, הן תוכנם והן נימת אמירתם, ובמצטבר

להבנת בלאו כי הוא או המקור אינם תחת חקירה כאן, בהחלט איפשרו לבלאו ליצור קשר עם המקור.
קלו. סעיף 714 לסיכומי הנתבעות, פשטני עד אימה. האמירה לפיה "כל עורך דיו מתחיל", גם כזה שאיננו עוסק כלל בתחום
הפלילי, יודע לזהות עבירה של שיבוש הליכי חקירה, היא אמירה אומללה ביותר. כאן מדובר בעיתונאי שבפניו הוצגו
; עיתונאי ששב"כ אומר לו "דבר עם מי שאתה חושב". אלה הם מצגים ע"י שב"כ לגבי חוסר התעניינות במקור עצמו
רכיבים קריטיים במתן העצה, כמו גם שקילתו של אינטרס של צד שלישי (עניין שבו עורך-דינו של החשוד בפלילים, איננו
מתעניין בדרך כלל), שכלפיו אותו עורן-דין חב חובות זהירות מיוחדות, בה בשעה שמקבל העצה (בלאו) חב בעצמו חובות
; והכל בזמן שהן העיתונאי והן עורך הדין יודעים כי אותו צד שלישי (התובעת) כלל זהירות מיוחדות כלפי אותו צד שלישי
איננו מיוצג. בכל הכבוד, זה לא מתאים ל"כל עורך דין מתחיל''. דברי הנתבעים (גם) בעניין זה, מדאיגים ממש ומעידים על
זלזול עמוק, ובלתי נתפס, בזכויות בסיסיות של התובעת, בזמן אמת. ונעיר גם זאת: כאשר בלאו הפך לנאשם בפלילים,
שכר "הארץ'' את שירותיו של עו"ד ז'ק חן על מנת לייצג את בלאו. נדמה לנו שמעשה זה, מעיד יותר מכל דבר אחר, על כך

שידוע לנתבעים וחשוב להם להתאים את זהותו של עורך הדין למאטריה הפלילית דווקא. וד''ל.
קלז. סעיף 716 לסיכומי הנתבעים נמנה על מועדון הסעיפים המבישים. הנתבעים מתעלמים מן הפער העצום ביחסי הכוחות
והמשאבים (משאבי ידע, ייעוץ משפטי קבוע, משאבי כסף) בין התובעת לבין הנתבעים. באיזו חוצפה משפטית הם מרשים
לעצמם 'לשלוח' את התובעת, על חשבונה, לעו"ד "בעל מומחיות בתחום הפלילי" (הנתבעים "לארג'ים" על חשבון
; הם משווים את ; בראש אותו עמוד הם הסתפקו ב"עורך דין מתחיל" עבור בלאו...) על מנת לדאוג לענייניה. אכן התובעת
יכולותיה ומשאביה של ילדה בת 22 למשאבים וליכולות של עיתון "הארץ", על יועציו ומשאביו, ורק מתעלמים מכך

שהתובעת לא הבינה כלל, אף לא ברמז, כי היא נתונה בסכנה כלשהי המחייבת צעדים כאלה.
קלח. הטענה ה"מקורית" בסעיף 719, לפיה דברי חוקר השב"כ לבלאו, בעניין זה שהשב"כ לא מעוניין להגיע אל המקור, "לא עלו
כדי התחייבות רשמית ומחייבת של המדינה", איננה מחזיקה מים. אמירה זו ממש הייתה מחסנת את בלאו מכל עבירת

"שיבוש", באשר היא השליכה ישירות על היסודות העובדתיים והנפשיים של בלאו, בזמן אמת.
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קלט. גם הדברים בסעיף 721, הינם, כמובן, רחוקים מלשכנע. בלאו מבקש להציג תסריט של "להרים טלפון למקור'' מתוך
שאננות. ודאי שהיו דרכים אלגנטיות יותר, להודיע לתובעת כי בלאו תושאל בשב"כ על עניין הכתבות שהיא הייתה להן
המקור, וכי עליה לדעת זאת ולעשות כמיטב הבנתה. זה שיבושי?? אלא שכיום נוח לבלאו להציג תסריט כה מגושם ונטול

אינטליגנציה, של יצירת קשר ישיר עם התובעת, מייד לאחר תשאולו בשב"כ.
קמ. גלגלי הצדקנות של הנתבעים, עובדים "שעות נוספות" בסעיפים 722-731 לסיכומיהם. כעת הם מתווכחים, כתגרנים בשוק,
על נוסח אפשרי של הודעה לתובעת, שצוין בסעיף 231 לסיכומיה. כל מילה שם זוכה לביקורת והקנטה. אלא שהם לוקים
בתסמונת של "חכמה בדיעבד", ומשום מה אינם מציינים את אשר היה ידוע לבלאו בזמן אמת[!], וזה עיקר הכשל שלהם.
; כמו שלמדנו, קיים "מרווח הם גם מתעלמים מכך שהיותו של בלאו עיתונאי, משליכה על פרשנות הדין הפלילי כלפיו
נשימה דמוקרטי", שחל לא רק על עבירות ריגול, אלא גם על עבירת שיבוש. ושוב: לפי כל הפרמטרים שהוכחו, בזמן אמת
לא התקיימו כלל היסודות העובדתיים והנפשיים של עבירת השיבוש, אצל בלאו. כך שלא משנה מה בלאו הבין, לימים, כי
התובעת הייתה עושה אם היה מספר לה. אגב, קשה לדעת אם בלאו והנתבעים היו שמחים לראות את התובעת משוחררת
וחיה את חייה. מן הסיכומים עולה כי הם היו ונותרו אדישים לגורלה, וכל פעולותיהם הונחו מכיבוד דקדקני של החוק
; להבדיל מיחסם אל בלאו ומעשי עבריינותו). בעוד שהתובעת הציעה (בתרחיש הדמיוני) (כאשר דובר ביחסם אל התובעת
כי בלאו ייצור עמה קשר ויגיד לה להיוועץ בעו"ד ולשקול צעדיה, הנה בסעיף 729 כבר נאמר כי היא דרשה ממנו "עצות

משפטיות בתחום הפלילי". על מה מבוססת גוזמה זו?? לא נדע.
קמא. בהתייחס לאמור בסעיפים 732-736 לסיכומי הנתבעים, הרי שבניגוד לאמור בסעיף 736, חובת הזהירות של עו"ד כלפי צד
שלישי, איננו; מצומצמת לעסקה חוזית של לקוח מיוצג עם לקוח בלתי מיוצג, או להסתמכות פוזיטיבית של הבלתי-מיוצג
: , מפי כב' הנשיא ברק (בעל דעת הרוב) על מצגיו של עורך הדין. ראו, ע"א 2625/02 נחום ני דורנבאום, פ''ד נח(3) 385
"לדעתי, אין מקום לקביעה גורפת כי תיתכן אחריות של עורך�דין כלפי מי שאינם לקוחותיו רק בשני מצבים חריגים ומוגדרים מראש. נוטה
אני לדעה כי אין לקבוע מסמרות בעניין זה, ומוטב להותיר את בחינת קיומה של חובת זהירות לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה, בהתאם
לכללי האחריות המקובלים בעוולת הרשלנות". בנוסף, אם הנתבעים היו נותרים נאמנים לטיעונם האחר, לפיה התובעת הייתה
"כותבת משותפת" לכתבה, אזי לא היה כאן "צד שלישי" אלא צד ישיר (התובעת) שעו"ד מוזר היה חב לה חובת נאמנות.

עוד המחשה ללוליינותם של הנתבעים בהעלאת הטיעונים בסיכומיהם.
קמב. בסעיפים 741-746 לסיכומיהם, מבקשים הנתבעים להתמודד עם טענת הסטנדרט הכפול של בלאו ועורכי דינו. והנה כאן
: כלל פעילות בלאו, הנתבעים ועורכי דינו, הייתה, מתברר כעת, במסגרת "מתוח הנשימה של נמצא לנו ה"מזור" המיוחל
הדמוקרטיה בישראל" (סעיף 745). ובכלל, בלאו "הגן על מקורותיו" ולכן "מותר לו". רק בסעיף 746 מתקרבים הנתבעים
לרגע האמת המשפטי, שם מצוי תורף העניין. אך שלא במפתיע, הם מפספסים את העיקר: העובדה הפשוטה היא, שכדי
להציל את עורו, היה "מוכן" בלאו להסתכן בעבירות פליליות על מנת להגן על מקורותיו. אך משום מה, כאשר היה מדובר
בתובעת, הוא לא היה מוכן להסתכן (לשיטת הנתבעים) בכל מעורבות, או ראשית מעורבות, או כביכול מעורבות במשהו
שירמז על פלילים. כן ראו, בהשלמה, סעיף 234 לסיכומי התובעת. מעשיו של בלאו, שהיו בעליל שיבוש לשמו של הליך
החקירה בעניינו (כמתואר באריכות בסיכומי התובעת), לא הולידו לבסוף עבירה של שיבוש מהלכי חקירה. אכן, לאותו

חשש מדומיין של בלאו בשנת 2009, לא הייתה אחיזה מציאותית או משפטית כלשהי.
קמג. בפרק לה מבקשים הנתבעים להסביר, מדוע ניתן לעשות שימוש בפרוט' אשר בהם מופיעים דברי הפרקליטים משני
: הצדדים, בהתייחס לפסיקה שהביאה התובעת בסעיף 275 לסיכומיה. כאן מסבירים הנתבעים כי הדבר "קל ופשוט"
מכיוון שהתובעת לא הביעה התנגדות לצירוף הפרוט' עם תחילת חקירתו הנגדית של בלאו, הרי שהיא 'נתפסת' במחדלה,
ויותר מכך: כל אותם פרוט' לא סתם הופכים קבילים, אלא "קבילים הם כראיה לאמיתות תוכנם". התוגעת דוחה את
המהלך הווירטואחי. במהלך המשפט (ועד לחקירתו של עד ההגנה האחרון, בלאו), הספיק בית המשפט הנכבד ליתן מספר
החלטות בנוגע לקבילות של נספחים כאלה ואחרים. מוזר הוא, שהנתבעים נתפסים לעניין זה, לאחר שבית המשפט כבר
אמר את דברו כמה פעמים. וכי בהינתן כל אותן החלטות קודמות, נדרשה התובעת להגיד דבר מה בעניין זה? לדעתנו - לא.
שנית, הלכת לימור פופיק חינה ידועה, והיא עוסקת באופן ספציפי ב"פרוטוקול דיון גמשפט הפלילי" (היא עצמה מפנה
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; ראו רע"א 275/96). ולכן, מיותר היה לבקש ולמנוע, את מה שממילא נחסם ונמנע בהלכה להלכות קודמות ומיוסדות
הפסוקה, הרבה לפני שהתביעה דנן הוגשה. על כן, אין כל "קבילות" או "כשרות".

: קשה לרדת לעומק בליל הטענות בסעיף 770 לסיכומי / קבילים) קמד. ובאשר לסוגיית ו?משקל (אם חלילו? ייקבע בי תפרוט
הנתבעים. הנתבעים מפנים רק לפרוט' אחדים, ומנסים 'לתפוס' את התובעת על כלל האמור בכלל הפרוט', כאילו שמינו
אותה לאחראית על כל מה שיוצא מפיהם של סנגוריה בעניין הפלילי, ומפיה של באת כוח המדינה שם. עניין אחרון זה הינו
; שם הנתבעים מבקשים 'לתפוס' את אבסורדי במיוחד, נוכח האמור בפסקה השלישית לסעיף 770.3 לסיכומי הנתבעים
התובעת על 'מחדלה' שלא לטעון כנגד ינכתותי דבריה של באת כוח המדינה(!). כלומר, דבריה של מישהי שבית המשפט
הנכבד כלל אינו מכיר, 'מוכחים' מאליהם, רק משום שהתובעת לא התקוממה כנגד אמירתם לפרוט'. וייאמר כי ההלכה
הפסוקה לא מבחינה בין דברים כאלה ודברים אחרים בפרוט', אלא קובעת כי יש להעיד את אותו "זר" שאמר דברים
לפרוטי (סיפא לציטוט בס' 275 לסיכומי התובעת), על מנת להגיש את אותו הפרוט' בתיק דנן. וגם הדוגמא המובאת כעת
("300 איש" היו חשופים, כביכול, למסמכים שאותם נטלה התובעת), יכולה להיות מוסברת, אלטרנטיבית, בכך שב''כ
המדינה ביקשה להסביר, או לתרץ, מדוע חקירת ההדלפה נמשכה, לכאורה, זמן רב. ואולי בכך ביקשה לכסות על מחדל של

המשטרה או שב"כי ומי ערב שמדובר ב-"300 איש"? מספר 'יפה' זה, מעולם לא הוסבר.
קמה. בבל הנוגע לחוות דעתה של גבי סרגוסטי (סעיפים 782-801) הרי שהצדדים, וזה כבר לא פלא, חלוקים תהומית גס בעניין
: פרק ד.24 לסיכומי התובעת. ובתוך כך נעיר, שגם מבלי להיות "מומחה" לעניין, בולטת לעין התבנית הגרפית זה. והשוו
שבה הוכנה חוות דעת סרגוסטי, והיא זהה לחלוטין ליתר תצהירי ההגנה. כמו כן, "התגאות" הנתבעים בכך שהיא
"התחשבה בדין הפלילי, בפסיקת בית המשפט בפרשת גלאט ברקוביץ", רק מעידה עד כמה 'נדחפו' לחוות דעתה דברים
שאינם ממין העניין, באשר היא איננה משפטנית מומחית בעניין זה, אך משום מה 'בחרה' לעטר את חוות דעתה בעניינים
אלה. וד"ל. בחקירתה הנגדית, ירדנו ממרום ניסוחיה אל קרקע המציאות, ואז גם הבנו מהו בדיוק ה"ניסיון הרלוונטי"
שלה, ועד כמה לא ניתן להשוותו לניסיונו של מר גולן. כן גילינו כי מחוות דעתה נשמטו פרטים רלוונטיים הקושרים אותה,
אישית, לעיתון "הארץ" ולבלאו (ס' 246-248 לסיכומי התובעת). מעבר לכך, מתקיים "פינג פונג" בין טענות התובעת כלפי
גב' סרגוסטי וכלפי קלישות עדותה, לבין ניסיון הנתבעים להגן על עדותה, בכל מחיר. חרף "זעמם" של הנתבעים, גב'

סרגוסטי איננה יודעת כלל כיצד נראית ומתנהלת חקירה בשב"כ (ונאחל לה שלא תדע לעולם).
קמו. בפרק ל"ז לסיכומיהם, מבקשים הנתבעים להתמודד עם האמור בפרק ד.3 לסיכומי התובעת, הנושא את הכותרת "חובת
הזהירות המיוחדת, המוגברת והמוחמרת של בלאו כלפי התובעת". בעוד התובעת הביאה בסיכומים טיעונים רבי טעם

לנימוק עמדתה זו, הרי שהנתבעים (כהרגלם) דוחים טענות אלה, אחת לאחת, ועוד בטענה כי אלה "אינם לענין כלל"ני].
קמז. לגבי מקרה החיילת ששימשה לבלאו מקור = בלאו לא מצליח להסביר מדוע אין המדובר בעניין דרמטי שהטיל עליו חובה
מוגברת. סעיף 807 הינו בלבול הדעת, שאין בו להפריך את האמור בסעיפים 54-56 לסיכומי התובעת, ובמיוחד את דבריו
האותנטיים של נועם פורר לחוקר השב"כ - "החיילת הייתה מקור ענק", בהתייחסו, דרך פלא, לחיילת מאוגדת עזה משנת

2002... מקרה זה, כפי שהסברנו, היה אמור להיצרב בתודעתו של בלאו, ולא להישכח כל כך מהר.
קמח. הטענה בסעיף 808 מוזרה ומקוממת כאחד. בסעיפים 58-61 לסיכומיה, המחישה התובעת את חובת הזהירות המוגברת
שאותה מטילה ההלכה הפסוקה על בעל מקצוע מנוסה/מומחה/בעל ידיעות מיוחדות, כאשר הדברים נעשים ביחס ישר:
ככל שבעל המקצוע יותר מנוסה / יותר מומחה / יותר בעל ידיעות מיוחדות, כך גוברת חובת הזהירות שלו כלפי אותו אדם
כלפיו מכוונת חובת הזהירות. כאן טוענים הנתבעים, כי בלאו אכן מומחה בעיתונות, אך הוא איננו מומחה ב"אכיפת החוק
כלפי עבריינים". טענה זו, איך לומר, מביכה מאוד. ההלכה הפסוקה הגדירה חובות זהירות מוגברות, בהתייחס לבעלי
מקצוע אלה, בהתייחס למצב דברים שבו הפרקטיקה שלחם הסבה נזק לתובע. תחום עיסוקו של בלאו אמור לכלול
; וזאת, לא רק בעתות "שלום", אלא גם, ובעיקר, (ובוודאי שצריך לכלול) הפעלתם של כלים יישומיים להגנה על מקורות
בעתות "מלחמה"/"מצוקה". אחרת, מהי המשמעות המשפטית של רמת זהירות אובייקטיבית מצדו של עיתונאי מומחה
ומנוסה? כל אמירה אחרת, חותרת תחת ההבנה הבסיסית של חיסיון עיתונאי-מקור ושל החוזה הבלתי כתוב ביניהם.
התובעת הוכיחה עד כמה בלאו לא נזהר במעשיו כלפיה, כאשר הציפייה ממנו הייתה המקסימלית ביותר. ועיון בסעיף 811
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לסיכומי הנתבעים, מביך אף הוא. עבודתו העיתונאית של בלאו, מתפרשת במפורש גם על דאגה למקור והגנה על המקור,
וזאת ביחס ישר לטיב הפרסום ו"מסוכנותו", הכל כמבואר בסיכומי התובעת.

קמט. המענה בסעיפים 809-810 לסיכומי הנתבעים, פשוט איננו מתמודד עם טענות התובעת המוכחות, בסעיפים 62-63
לסיכומיה. המענה בפסקה הראשונה לסעיף 812, קלוש ביותר, ובמיוחד משעה שהעדות המפורטת בסעיף 53 לסיכומי
התובעת, לא נסתרהני]. סעיף 813 הוא פשוט נלעג, משום שהתיק דנן איננו מקרה תיאורטי שניתן 'להתלבט' אודותיו, אלא
בחירה אוטונומית של בלאו והנתבעים לפרסם מסמכים צבאים מסווגים על גבי העיתוןנ!!!]. האם גם במצב זה, "יש צורך

לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו"? או שמא הדברים מובהקים מאליהם?
אשר לסעיפים 814-5 = איננו מסכימים להסתייגות הנתבעים. כב' השופט עמית קבע בבירור, כי "קיימת חובת זהירות

מוגברת שעה שמדובר בפרשה רגישה", ומכאן החל הדיון בעניין הפרת חובת הזהירות וקיומו של קשר סיבתי.
קנ. בפרק לח לסיכומי הנתבעים, המתפרש לעייפה על פני סעיפים 816-902, הם מבקשים לטעון טענות להעדרו של קשר סיבתי
(עניין שזכה לדיון בעמ' 73-80 לסיכומי התובעת). אחד הכשלים העקרוניים שמצויים בטיעון זה, הינו העובדה שמקרה
ברקוביץ התרחש כשנה ותשעה חודשים טרם היכרותם של בלאו והתובעת. ולכן, כל אותן קביעות שהיו יפות למקרה
: מי שנכווה ברותחים חייב היה להיזהר בצוננין. ברקוביץ, כבר אינן יכולות לעמוד 'לטובת' הנתבעים. כפי ששנינו והסברנו
אם עד מקרה ברקוביץ, הסתובבו הנתבעים ויתר עיתונאי הארץ בשאננות יחסית של "מה כבר יקרה"?, הרי שממקרה
ברקוביץ, כבר לא ניתן היה להישאר שאננים, לא כל שכן - חצופים בעליל (ראו עדותה של הצנזורית על התנהלות בלאו!).
רק אחרי ששבנו והדגשנו את הנקודה הקריטית הזו, נפנה להשיב למענה מטעם הנתבעים. אשר לפרק לח1: לא ברור על
: אפילו נכונים הדברים בס' 819-820, לא ברור מה הקשר לחבות ; אשר לפרק לח2 מה סומכים הנתבעים את דבריהם
הנתבעים. אילו התובעת הייתה מתודרכת ע"י בלאו בעניינים אלה, ניחא. אך משעה שבלאו היה אדיש לכל עניין שמירת
המסמכים ולעניין 'השמדתם', לא ברור מהיכן הוא בא בטענות לתובעת. ודאי שלא ברור כיצד התנהלות זו של המקור
: ; אשר לפרק לח3 "מנתקת כל קשר סיבתי". זו אמירה מופרכת. האמור בס' 821 - לא ברור על מה נסמך והוא גם לא הוכח
הנתבעים זורים חול בעיניו של בית המשפט, כאשר מחד גיסא (ס' 825) מודים כי "ניתן היה לצפות פתיחת הליך של
בדיקה או חקירה, בהיקף מוגבל ומצומצם", ומאידך גיסא (ס' 826) מסבירים כי לא ניתן היה לצפות את האמצעים
שננקטו בחקירה. למעשה, מבלי משים, הנתבעים גם 'יורים לעצמם ברגל', מכיוון שאם, כהודאתם כעת, "ניתן היה לצפות
פתיחת הליך של בדיקה או חקירה, בהיקף מוגבל ומצומצם", אזי מדוע לא נערך בלאו כדבעי אל מול התובעת, עוד טרם
הפרסומים בסוף נוב' 2008?? הרי מזווית האינטרס של התובעת, מה לי חקירה "בהיקף מוגבל ומצומצם", מה לי חקירה
"בהיקף חסר תקדים", כל עוד מדובר בצפיות מינימאלית לחקירה?! ואם הנתבעים מודים (ולו כעת!) כי "ניתן היה לצפות
פתיחת הליך של בדיקה או חקירה, בהיקף מוגבל ומצומצם", אזי צפייה זו חייבה את בלאו להדריך את התובעת בכללי
עשה ואל תעשה שמן הראוי כי מקור בעניין רגיש כל כך, יידע אותם ויפעל על פיהם. כן היה מתחייב כי בלאו יספר לתובעת
לאן עלול להוביל הפרסום של מסמכים צבאיים מסווגים ע"ג העיתון, וכיצד ישליך הדבר על חייה. דבר מביו אלה לא נעשה.
קנא. בכל הנוגע לטענת הסרק, כי "לא ניתן היה לצפות את האמצעים שננקטו בחקירה" הרי שהנתבעים לא 'הוכיחו' אותה,
וממילא לעדותם בעניין זה יש משקל מוגבל מאוד, משום שהמבחן הוא, ברובו, אובייקטיבי-נורמטיבי, ולא נגזר בלעדית
ממה שבלאו או גב' סרגוסטי משערים שקרה. בסיכומיה, פרשה התובעת יריעה ענפה של כל אותם נתונים ושיקולים שהיו
צריכים להביא את בלאו לצפות כי מעשיו יגדישו את הסאה מבחינת הרשויות. הנתבעים אפילו אינם יודעים איזה אמצעים
ננקטו ע"י החוקרים. מכל מקום, הנתבעים כלל אינם מתייחסים לעקרון "הגולגולת הדקה" ולעקרון לפיו נדרשת צפייה של
הליך הגרימה, בקווים כלליים, ולא לפרטי פרטים. לכן, אם ישנה כיום הודאה מצד הנתבעים, כי אכן נצפה "הלין של
בדיקה או חקירה, בהיקף מתבל ומצומצם", הדגש הוא על המילים "הליך של בדיקה או חקירה" ולא על האלמנט
ה'מקטיף. שהרי, "הצפיות הנדרשת אינה צפיות מדויקת של כל פרטי תהליך הגרימה, אלא צפיות של סוג התהליך רדי לחזות את

ההתרחשות בקווים הכללים" [ע"א 8027/14 שורוש נ' שליאן, 2015]. "סוג התהליך" הינו חקירה שתוביל לאיתור המקור.
קנב. הטענה בסעיף 827 איננה ברורה. במקרה שלנו כבר יש "תקדים" לחקירה פולשנית לאיתור המקור, והוא מקרה ברקוביץ.
מכל אותם טעמים שאותם פירטו מי מהנתבעים ובאי כוחם, במסגרת סיכומי ברקוביץ, היה על הנתבעים דנן לצפות
בהחלט כי בנסיבות דנן, תיפתח חקירה, ולא בהיקף "מוגבל או מצומצם". כלומר, דווקא משום קווי האבחנה בין פרשתנו
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לבין פרשת ברקוביץ, ודווקא משום שחלפו שנה ותשעה חודשים בין היום בו ברקוביץ הגישה את תביעתה כנגד עיתון
"הארץ" לבין המפגש בין בלאו והתובעת, חיה על בלאו לצפות היטב כי תיפתח חקירה בעניין ההדלפה.

קנג. אשר לפרק לח4: לא ירדנו לפשר האמור. המציאות המשפטית הפוכה לגמרי, בהשוואה לדברי הנתבעים כאן. הרי אם בלאו

צפה "הליך של בדיקת או חקירה; בהיקף מוגבל ומצומצם" בחודש נובמבר 2008, הרי שתשאולו בשב''כ ביום 3.8.09, לא

"מנתק" קשר סיבתי, אלא דווקא מעבה אותוני] - כי כעת הוא יודע שאותו "הליך של בדיקה או חקירה" אכן קרה ועדיין
קורה, ומה שנצפה על ידו, התקיים במציאות העובדתית. זה הפוך מניתוק של קשר סיבתי[!]. דווקא אז ניתנה בידיו
: אם בלאו חש הזדמנות פז להקטין את נזקה של התובעת ואף למנוע אותו, אך הוא כשל מעשות כן. לגבי סעיף 833 נציין

שהמדינה ביקשה ליטול לידיה "את כל ארכיון המסמכים הצבאיים שהוא שמר", אזי למה בחר להשיב 49 מסמכים

מסווגים בלבד, שכולם הודלפו לו ע"י התובעת, ומחציתם כוללים קישור ישיר למפקדת אלוף פיקוד מלכד. מדוע לא

כ??? העביר ''תמהיל" מסמכים שירחיקו כל חשד מהתובעת ויבלבלו את חוקרי שב"

קנד. אשר לפרק לח5: אף כאן, לא ירדנו לפשר האמור. המציאות המשפטית הפוכה לגמרי. הרי אם בלאו צפה "הליך של בדיקה

או חקירה, בהיקף מוגבל ומצומצם" בחודש נובמבר 2008, הוא נדרש היה לצפות תוצאה אפשרית של התערבות גורמי

החקירה בעניין הפרסום ובעניין השבת המסמכים המסווגים שהוא פירסם (וראו, סעיף 292 לסיכומי התובעת). אך הגעה
להסכם עם שב"כ והחלטתו האישית(!) של בלאו 'ליישם' את ההסכם באמצעות מסירת 49 מסמכים מסווגים (שהתובעת

העבירה לו) לידי שב"כ, איננה מנתקת את הקשר הסיבתי. סעיף 840 לסיכומי הנתבעים הינו ניסיון "אצילי" (לשון סגי
נהור) לתת הסבר מדוע היה 'מוצדק' למכור את התובעת, אלא שהנתבעים מעולם לא אמרו כי פלוני פנה אליהם בדרישה

"לקחת את המסמכים" מבלאו על רקע הלכת ציטריו, וזאת שעה שידוע להם כי דרך המלך היא פנייה לבית משפט בעניין

: ע"ח (מחוזי-ת"א) 47724-01-16 מדינת ישראל ני חברת החדשות הישראלית בע"מ, זה וכפיפות לביקורת שיפוטית (ראו

; וכן הוראת סעיף 43 תחנת טייבה, 6.11.06 ; כן ראו, ב"ש (כפ"ס) 4393/06 רשות השידור נ' משטרת ישראל - 12.9.16

לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט-1969). נוכח האמור, היינו מרחיקים לכת ואומרים גם

זאת: דווקא הפגנת עמדה עיקשת מצד הנתבעים, הייתה מאלצת את שב"כ/משטרה לפנות ולהגיש בקשה לקבלת צו

מתאים, ואז הנתבעים היו פורשים את עמדתם בבית המשפט, כך שאפילו לפי 'שיטתם', הייתה התובעת יכולה ללמוד
מעצם ניהול ההליך על הסכנה הנשקפת לה, ללא כל מעורבות אקטיבית של בלאו(!).

: מדובר בפרק מביש במיוחד. הניסיון לתלות בתובעת את קולר האשמה בגין התנהגותה לאחר פניית קנה. אשר לפרק לח6

השב"כ אליה, כבר חוצה לחלוטין גבולות של טיעון סביר. איך ניתן להתעלם מחוסר יידועה של התובעת?? איך ניתן

להתעלם מחוסר אזהרתה של התובעת?? איך ניתן לצפות ממנה כי בנסיבות אלה היא תתייעץ עם מאן דהוא, משעה שאין
היא מסתובבת עם "יועץ משפטי קבוע" (להבדיל מבלאו המנוסה, ומיועציו המשפטיים המנוסים - זו הטענה - לא פחות)??

איך ניתן לצפות ממנה כי תקדים פני רעה, אם הוכח כי היא סברה כי שב"כ מבקש לשוחח עמה בשני עניינים אחרים

)?? גם הניסיון לחלוטין שהיו "חמים" הרבה יותר באותה עת (נזכור: שנה ויותר לאחר הפרסומים בסוף נובמבר 2008!

הקלוקל ללמוד דבר מה "פסיכולוגי" בסעיף 847, לא יצלח, במיוחד משעה שהציטוט שם מדבר על "הפרת תנאי חלופת

המעצר" שהוטלה אז על התובעת, ולא על חקירתה בשב"כ. ומקל וחומר, כאשר הנתבעים לא הביאו חוות דעת פסיכולוגית.
בקיצור: הנתבעים מוליכים כאן שולל את הקורא. הם פוקדים את עוונם על התובעת, ללא רחמים, אך גם ללא ביסוס

כלשהו, ובמיוחד - מטאטאים אל מתחת לשטיח טיעונם, את כל מה שלא נוח להם.

: ה'שיפוט' המחוצף שמבצעים הנתבעים לדבריה של התובעת ואף ל"שפת הגוף שלה" בחקירת שב"כ, הינו קנו. אשר לפרק לח7

מביך, לכל הפחות. ושוב, אילולא כל מחדלי הנתבעים עד ליום 15.12.09, התובעת כלל לא הייתה מגיעה לחקירה בשב"כ,

או שמגיעה לחקירה זו במצב שונה בתכלית. ובתוך כך, אם נטה אוזן בכל זאת לטענת הנתבעים, הרי בסעיף 858 הם מפנים

לכך שחוקר השב"כ הבין שהתובעת היא המקור "כבר מהמשפט הראשון", כלומר הרבה לפגי שאמרה משהו על בלאו וכוי.

ואם כך קרה, אז מה לנו כל האמירות של התובעת לאחר אותו "משפט ראשון"??? הערה נוספת: אם החקירה נוהלה

באמצעים "מיוחדים" שכללו הוצאת רישום שיחות ומסרונים של בלאו, הרי שחוקרי שב"כ יכלו להבין, כי התובעת יצרה
עמו קשר ראשוני בסוף אוקטובר 2008, כאשר הכתבות פורסמו בראשית נובמבר 2008 וסוף נובמבר 2008. אלה נתונים

גולמיים שניתן היה להגיע אליהם, נוכח התרשלותו התהומית של בלאו, שלא הקפיד כלל בעניין זה, לא קלה ולא חמורה.

28



: שתי השורות הראשונות בו, מספרות את הסיפור כולו. כל הטיעונים על ''מה הייתה התובעת עושה" הינם קנז. אשר לפרק לח8
ספקולטיביים כמובן. העובדה הקשה והמוכחת והרלוונטית הינה אחת: אכן, התנהגותה והתנהלותה של התובעת היו
"ללא קשר להתנהגותם של הנתבעים". שכן, הנתבעים הסתירו ממנה מידע חיוני, לא יידעו ולא הזהירו אותה, כפי שהיה
מצופה ומתחייב מהם. רק תחת הנחת מוצא זו, ניתן להפליג ב'גרסאות' של התובעת לגבי מה הייתה עושה "אילו". לגוף
העניין, התובעת תבהיר פעם נוספת: הסיטואציה אליה היא נקלעה (חקירה בשב"כ) הינה התוצר הסופי של שרשרת
ההתרשלויות והמחדלים של הנתבעים כלפיה. כאן נשוב ונפנה במיוחד לסעיף 296 לסיכומים העיקריים, שבו יש מענה
לטענות רבות של הנתבעים, החוזרות על עצמן באופן מתיש, כי בחקירת התובעת בשב"כ (בה אמרה אמת) יש משום

"ניתוק הקשר הסיבתי".
נפנה גם לברקוביץ-מחוזי, בסעיף 35: "התובעת קיוותה שלא תפתח חקירה בעקבות הפרסום, כשזו נפתחה, קיוותה שלא
להיתפס. כשנחקרה לראשונה, הכחישה. בחקירתה השלישית נשברה והודתה. אין לקבוע נורמה שתאמר, שמי שמוסר אמת
בחקירתו ומורה, מנתק בכך את הקשר הסיבתי בין התרשלות של אחרים לבין הנזק. אין גם לדרוש מהתובעת, שתנהג
כאחרונת העבריינים ותמשיך לטוות שקרים נוספים לאורך כל חקירתה. אין מקום להתחבט בשאלה, האם אלמלא הודאתה, די
היה בחומר הראיות כדי להרשיעה בפלילים (כפי שבפרשת ועקנין הנ"ל לא נותק הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לתוצאה, רק

בשל האפשרות, שגם לו היו בבריכה שלטים ומצילים נוספים עדיין היה הנער קופץ קפיצת ראש מסוכנת במים רדודים)".
קנח. פרק לח8 לסיכומי הנתבעים, עמוס כולו בניתוחים "פסיכו-אנליטיים" ואחרים, שפשוט אין להם קשר לעילה המשפטית
הנתבעת כאן, ולנוכח מה שאמרנו כעת, לעיל. בהשאלה מן המימרה הידועה, הנתבעים מתחמקים מן האנליזה
הנזיקית/חוזית הפשוטה, ומרחיקים במכוון לפסיכואנליזה של התובעת. האנליזה הנזיקית/חוזית של יחסי הצדדים,
מובילה בבירור למסקנת החבות כלפי הנתבעים, ולכן נוח להם להתגדר כל העת בין אמירה כזו או אמירה אחרת של

התובעת (ידיעות אחרונות, ערוץ 10) או באי כוחה, במקום להתמקד בעיקר. והדבר מובלט בפרק לח8 לסיכומיהם.
קנט. רק בלבול משפטי יוביל את הקורא לראות בדברי פרקליט התובעת בהליך הפלילי (לגבי הספקולציה התיאורטית, מה היה
קורה אילו היו מגיעים אליה בחודש נובמבר 2008) באיזשהו "השתק" כלשהו לתשובתה המלאה והכנה בתיק זה, כמצוטט
בסעיף 866. זאת נוסף על כך שדברים אלה, כלל אינם קבילים, בהתאם לסעיף 42א-ב לפקודת הראיות. ראו להמחשה, ת"א
(שלום, ת"א) 111413-99 שמעונוביץ נ' הארגון למימוש האמנה על בטחון סוציאלי (ישראל מערב גרמניה) [28.10.16];

רע"א (י-ם) 35801-09-10 1.6.^ חברה לביטוח בע"מ נ' בר מוחאי אריאל [14.6.11],
: התובעת הודתה בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון, ולכן לא התקיים כל הליך ראייתי בקשר עם קס. כאן נבהיר
הרשעתה. ההליך הראייתי היחידי שהתקיים, היה במסגרת ראיות לעניין עונשה של התובעת בגזר הדין. ומכיוון שסעיף
42א לפקודת הראיות אינו חל על "ממצאים ומסקנות שבגזר הדין" (להבדיל מהכרעת הדין), הרי שאותם "ממצאים
ומסקנות שבגזר הדין" אינם קבילים כראיה במשפט אזרחי, ולכן אין כל מקום להיזקק לסעיף 42ב לפקודת הראיות.
דברים אלה נאמרים גם על רקע סעיף 891 לסיכומי הנתבעים, וציטוט החלטה בתיק זה מיום 4.5.16, אשר הפנתה
ל"ממצאים" ו"מסקנות" בגזר דינה של התובעת ובפסק דינו של ביהמ"ש העליון, אשר דן בערעור על חומרת העונש (היינו,
על גזר דינה של התובעת ,? היינו על "ממצאים ומסקנות שבגזר הדין"). נספח 15 לתצהיר בלאו, הינו מתוך פרוט' דיון בשלב

המעצר(!) של התובעת. וממתי פרוט' דיון בתיק מעצר קשור לעניין סעיפים 42א-ב לפקודת הראיות??
קסא. בכל הנוגע לטענת הסרק "גירסה מס' 6", מופנה בית המשפט הנכבד לסעיף 71.17 לסיכומי התובעת, מראשיתו ועד סופו,
על מנת ללמוד על הלך רוחה של התובעת בעת חקירתה בשב"כ, מעבר לציטוט החלקי המובא בסעיף 883 לסיכומי
: כלפי התובעת, הם מצטטים 'חופשי' את חוקרי שב"כ ולוקחים הנתבעים. הנתבעים גם נתפסים בכשל מובנה בטיעונם
; ואולם, כאשר מדובר בחילופי הדברים בין בלאו לבין דברים כהווייתם וכפשוטם (דהיינו, ללא כל טריק או שטיק, כביכול)
חוקר השב"כ וכאשר מדובר בהתייחסות למסמך ההסכמות עם שב"כ, הרי שכאן טענו הנתבעים כי אסור היה לקחת את
הדברים כפשוטם, אפילו אם קיימת סטנוגרמה ברורה ואפילו קיים הסכם כתוב לפיו "אין מתנהלת חקירה לאיתור

המקור". כך שקשה לעקוב אחר ההיגיון הפנימי של טענות הנתבעים (גם) בהקשר זה.
קסב. בכל הנוגע לסעיף 889 לסיכומי הנתבעים, הרי שהתובעת כבר הוכיחה כי אותו לפטופ היה בתיקה, משום שהוא שימש
אותה בלימודיה. דווקא עובדה זו מוכיחה, כי ה 01ח[וח ?0 316*5 של התובעת לא היה בכלל קשור לעניין חקירתה כמקור.
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התובעת הגיעה לחקירה כשהיא סבורה שמדובר, ככל הנראה, בשני עניינים אחרים לגמרי. גם ''גירסה מס' 7'' מתעלמת,
: "פחד" מחוקרי כמובן, מכלל ההתרשלויות של הנתבעים, כלפי התובעת, ברצף התקופה שעד להגעתה למשרדי שב"כ. ועוד

שב"כ איננו שולל "שיתוף פעולה מלא" עימם. לשווא מנסים הנתבעים לתקוע טריז בגרסת התובעת.
קסג. אשר לפרק לח9: סעיף 896 לסיכומי הנתבעים, מנוי אף הוא על אותה רשימת סעיפים מתארכת שבה נוהגים הנתבעים כבת
יענה. כעת מוסבר לקורא, כי אותה תובעת בלתי מיודעת, בלתי מוזהרת (ע"י הנתבעים), נטולת כל ייעוץ משפטי מוקדם,
הייתה זו ש"הובילה את עצמה למצב" שבו הודתה בהדלפה של אלפי מסמכים ולא רק "מסמכים ספורים". זהו במובהק
הדיסוננס הקוגניטיבי של הנתבעים ושל סיכומיהם. הם כל העת מדברים ומתנהגים במנותק ובמרוחק מהתובעת. והרי

בלאו היה אמון על הגנתה של התובעת בדיוק מפני מצב "יום הדין" הזה. ובכך כשל.
: שוב, לא ברור לנו מה בדיוק אמור "לנתק" כאן את הקשר הסיבתי. הליך הצפייה בענייננו, כלל כמובן קסד. אשר לפרק לח11
את האפשרות שהזנחת המקור והתרשלות רבתי כלפיו, תביא לאיתורו, לתפיסתו ולחקירתו. ולכן, העמדה לדין פלילי בגין
כך, הייתה בגדר הצפוי, ומקרה ברקוביץ יוכיח חד וחלק כי הנתבעים (דווקא הם) היו מודעים היטב לאפשרות זו, שהרי גם
ברקוביץ הועמדה לדין פלילי, וגם משמעתי. "חוסר התקדים" כוון לכך שדובר בהעמדה ראשונית לדין פלילי, בגין עבירת
"ריגול". ואולם, לא רק שסוג הנזק היה צפוי (אגב דיוננו בסוגיית הקשר הסיבתי ובעקרון הגולגולת הדקה ובכך שגם
"פעולה מגוונת של גורם זו* עשויה להיות צפויה"), קרי - העמדה לדין פלילי, אלא שגם היקף הנזק היה מצוי בגדר הליך
הצפייה, שהרי לא רק שנדרשת כאן צפיות "בקווים כלליים בלבד" אלא שבלאו ידע היטב איזה "חומר נפץ" יש בידיו ומהו
פוטנציאל הנזק שייגרם למקור, אם זה האחרון יוזנח לחלוטין ולא יהיה שותף לתהליכים שהתרחשו מהשיחה עם אל"ם
קול ועד ליום 15.12.09. ועל כן, ובהתאם לגרסת הנתבעים בסיכומיהם, ניתן אף לקבוע כי לכל הפחות החל מיום 3.8.09,
כבר יכולים היו הנתבעים לצפות, בקווים ספציפיים ממש (ולא "כלליים בלבד'') כי שב"כ יבקש לשים את ידיו על התובעת.

חרף זאת, הם לא עשו דבר על מנת למנוע את נזקה של התובעת.
קסה. אגב דברים אלה, נחדד נקודה נוספת: הנתבעים, ללא כל אסמכתא מהימנה, טוענים כי התובעת מושתקת במשפט זה, נוכח
טענות משפטיות שהיא טענה (באמצעות באי כוחה) בתיק הפלילי. בכל הכבוד, לא מוכרת לנו הלכה משפטית זו, ומקל

וחומר - כאשר מדובר בטענות שלא נדונו, או לא בוררו, או לא התקבלו. נקודה זו חוזרת ונשנית בסיכומי הנתבעים.
: את המשפט המסיים את הפיסקה השניה בסעיף 933 לסיכומיהם, צריך לגזור ולשמור קסו. במענה לפרק לט לסיכומי הנתבעים
- "במקרה דנן", כותבים הנתבעים, "לא היה שום מעשה רשלני מצד הנתבעים כלל וכלל, בשום שלב שהוא". נזכור היטב
הכחשה מוחלטת זו. סעיף 934 לסיכומיהם, מביך ביותר. וכי מקרה ברקוביץ שהתרחש (הגשת כתב התביעה מטעמה!)
כשנה ותשעה חודשים טרם שבלאו והתובעת הכירו, לא היה אמור להקים אצל הנתבעים חשש מובנה מפני חקירת
הדלפות, בנוגע למקרה בוטה, רגיש ו"בטחוני" הרבה יותר? ודאי שכן[!]. הנתבעים, בכוונת מכוון, מתחמקים מכל דיון
בהליך הצפיות ומתעלמים מן ההלכה הפסוקה הברורה בעניין זה. לאמירה בס' 935, כאילו חוקרי שב"כ הגיעו לחקור את
התובעת "כאשר החוקרים לא יודעים שהיא המקור", אין כמובן כל עיגון. בס' 937 לסיכומיהם, הנתבעים כלל אינם
מתמודדים (ברצינות) עם האמור בס' 302 לסיכומי התובעת. בס' 938 לסיכומיהם, מעדיפים הנתבעים לקחת את הדיון

ה"חוזי" למקומות איזוטריים, במקום לראות את הדברים נכוחה (וראו, סעיפים 303-305 לסיכומי התובעת).
קסז. בפרק מ/ לסיכומיהם, מבקשים הנתבעים להתמודד עם האמור בפרק ח' לסיכומי התובעת (פס"ד אלון תמיר). הנתבעים
מבקשים, כמובן, לקעקע אמירות בעניין אלון תמיר, שמזיקות להם במשפט זה. בכל הנוגע לסעיף 942, הרי שהתובעת כבר
התייחסה אליו והדגישה כי "המקור עצמו והתנהלותו של המקור" נמנים על אותם "גורמים רבים" שלפיהם נבחנת
התרשלותו של העיתונאי כלפי המקור. לא מדובר בגורם הדומיננטי או העיקרינ!]. ומכל מקום, בנסיבות דנן הוכח עד כמה
מיהות המקור, כישוריו, ניסיונו, גילו, השכלתו הרלוונטית והיכרותו עם הרשויות החוקרות, היו שונים בתכלית ממקרה
ברקוביץ, עד אשר אין לך כל ברירה אלא לבצע היקש הפוך לענייננונ!], דהיינו - אותם הציטוטים בסעיף 942 לסיכומיהם,
ם אל הנתבעים כבומרנג. ולכך נוסיף כמובן את הייעוץ המשפטי הקבוע שליווה את בלאו והנתבעים, אך לא את ההרי

התובעת (ולהבדיל כמובן מברקוביץ, פרקליטה בכירה בפרקליטות המדינה).
קסח. גרסת הנתבעים בסעיף 943.1, כי התובעת "סיפקה מצגים ברורים לחלוטין לעיתונאי בלאו, בשיחות עמו, שאין כל חשש
לסיכונה מפרסום ויזואלי..." הינה מופרכת על פניה. התובעת ובלאו לא שוחחו על האפשרות הספציפית הזו, ומשונה (לשון

30



עדינה) איך בסוגיה כה קריטית, בלאו לא טרח לנהל דין ודברים ממוקד ומהודק, ותחת זאת הסתפק (בלשון פרקליטיו)
ב"מצגים ברורים לחלוטין" (גרסה משונה, שמעולם לא הובהרה, ולא בכדי). מה הפירוש המוצע? שהתובעת ביקשה לאבד
את עצמה לדעת בחסות עיתון הארץ?? וגם אם 'שאפה' לכך (ולא כך היא!), מה בדיוק עשה בלאו? התקין את חבל התלייה

וייצב את לוחות הגרדום?? זהו תפקידו של העיתונאי כלפי המקור??
קסט. גרסת הנתבעים בסעיף 943.2, כי "לא היה שום צורך חיוני להסוות את המסמכים", מצערת במיוחד, בתום הליך ההוכחות
דנן, לאחר שכבר הוכח כי היו אלה מסמכים אלה בדיוק ש'דקרו את העין' לשלטונות, והתניעו - הם ולא אחר - את הליך
הבדיקה והחקירה לאיתור המקור להדלפה. כמו כן, כמות הטענה בנוגע לכמות האנשים שלהם הייתה גישה למסמכים
שפורסמו, בסעיף 943.2, "מתאימה" לחכם בדיעבד, ולא לבלאו והנתבעים, שערכו את השקלא וטריא בחודש נובמבר 2008,
מבלי לדעת את הכמות. בסעיף 943.3, מודים הנתבעים (וזהו רגע נדיר בסיכומיהם, שלפתע מופיע בעמ' 174) כי אכן,
"התובעת לא היתה צריגה לנקוט אמצעי פיקוח ובקרה על האופן הטכני של הפרסום הויזואלי של המסמכים בעיתון,
: התובעת לא אישרה לבלאו לפרסם מסמכים צבאיים . ונוסיף והיתה רשאית לסימון בענין זה על המקצועיות של העיתון"
מסווגים, וגם אם ראתה את הפרסום המקדים ולא מחתה לאוזני בלאו, הרי שהדבר לא נעשה משום שהיא "פיקחה
; ; אין זה מיכולתה ומסמכותה מהותית" (במובחן מ"טכנית") על הפרסום הויזואלי. התובעת מעולם לא ביקשה לעשות כן
ואין לפקוד עליה את עוון הנתבעים. יתר הטענות כבר מהוות מיחזור של טיעונים קודמים, בהם הצדדים חלוקים. כדאי

למקד זרקור לציטוטים שהובלטו בסעיף 279 ובסעיף 302 לסיכומי התובעת.
קע. פרק מא לסיכומי הנתבעים מבקש להתמודד עם פרק י' לסיכומי התובעת - עניין ההסכמה מדעת לטיפול רפואי. פרק זה
בסיכומי התובעת, עסק בהתמודדות המחוקק והפסיקה עם סוגיית פערי המידע בין רופא לבין מטופל, על רקע זכויות יסוד
בסיסיות של המטופל. ההיקש לענייננו, בואר בסעיפים 309-310 לסיכומי התובעת, כמעין אפילוג לסיכומיה. אל מול טענות
: "אנו עיתונאים, והרלוונטיות של מערכת היחסים מצויה בעבודה אלה, מנסים הנתבעים לטעון את הטיעון הבא (בתמצית)
עיתונאית, ולא ב'עצות לעבריין המתחיל'. על כן שתקנו, ובדין שתקנו". לכך משיבה התובעת, כי במסגרת יחסי עיתונאי-
מקור, על מערכות היחסים האתיות, החוזיות והנזיקיות ביניהם (כמפורט בברקוביץ-מחוזי ובברקוביץ-עליון), העיתונאי
מחוייב לשמור על המקור, ואחריות זו הינה בגדר חובת זהירות מוגברת לפי עוולת הרשלנות, והיא איננה 'נעצרת' בשלב
הפרסום או מעט לאחריו, אלא היא רלוונטית ומתמ1ת, כל אימת שהעיתונאי מבין כי המקור מצוי בסכנה, נוכח
הפרסומים, בין אם אנו מצויים ימים ספורים לאחר הפרסום ובין אם עברו שמונה או תשעה חודשים מאז הפרסום. הגיע

הזמן לפרק את מטען "החכמה בדיעבד" המשופע גם בפרק זה:
קע.1. בשנת 2009, הנתבעים לא ידעו כלל מה בדיוק תעשה התובעת עם המידע שהייתה עליהם חובה למסרו לה (ולו באופן
; לתשומת לבך"). כעת הם 'מתחננים' לקבל גירסה לקוני, כגון "בלאו נחקר אגב הכתבות שאת שימשת להם מקור

עובדתית בדבר התרחיש ההיפותטי של "מה הייתה עושה", אך הם מנעו את התגשמות התרחיש במו פיהם הסגור.
קע.2. הכתמתה של התובעת ב"פליליות" או "חשש לגלישה לפלילים", הינה בלבול מושגי מדאיג. התובעת הייתה "עבריינית",
ממש כשם שבלאו מודה כי הוא "עבריין" (בהתאם לחוק היבש) בעצם החזקת המסמכים המודלפים. אנו לא מכוונים
כאן, חלילה, לאחוות עבריינים, אלא לכך שמרווח הנשימה של הדמוקרטיה, תמיד ידע להכיל בתוכו, לא רק את
העיתונאי "העבריין" (ולא סתם "עבריין". אלא בעבירת ריגול חמורה!!!) אלא גם את המקור שהביא את המסמכים
והמידע לידי העיתונאי, במעשה עבירה (אם צבאית, אם משמעתית, אם פלילית). ולכן, מכוח אותה מדיניות שבשתיקה
שהתירה לעיתונאי גישה ל- ואחזקה של מסמכים צבאיים מסווגים, הייתה מוטלת על בלאו חובה לספר לתובעת, ולו
באופן כללי, ולו בתמציתיות יתרה, על עצם העובדה שהוא תושאל/נחקר בעניינה ובעניין מסמכים שהיא העבירה לו.

שכן העניין הקובע הוא המידע שהיה בידי המקור, כדי שהאחרון יגיע להחלטה מושכלת ומודעת.
קע.3. הניתוח של הנתבעים, יוצר אפליה גלויה ביו בלאו לבין התובעת. לפי עמדת הנתבעים, בלאו (עבריין לפי החוק היבש)
; לכן יכול וצריך לדאוג לעצמו, החל מהרגע שהוא יודע כי השב"כ בעקבותיו. לכן הוא מתייעץ עם עורכיו ועורכי דינו
הוא מנהל מו"מ עם שב''כ, במשך חודש וחצי! לכן הוא גם חותם על מסגרת הסכמות ש'תסדיר' (אין לך מילה אחרת)
את עבריינותו ואף תלבין אותה למען הסדר הטוב. כל אלה, אגב, לא עצרו את בלאו מ''תכנון המשך הפעילות העבריינית
הפלילית'' שלו, וכאן יוכיחו מעשיו החל מחתימת מסגרת ההסכמות ועד ששב לישראל (אוק' 2010). דהיינו, כל אלה,
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משום מה, מותרים לעבריין בלאו ולא זוכים לכל ביקורת בסיכומי הנתבעים. אך כאשר התובעת מרימה ראש וטוענת ?.
מדוע לא סיפרתם לי שבלאו תושאל בשב"כ ביום 3.8.09? מדוע לא סיפרתם על הגעה למסגרת הסכמות בחודש ספטמבר
; כאן הנתבעים כבר מאבדים את שלוותם ויוצאים 2009? מדוע בלאו לא גילה לי כי השיב 49 מסמכים שהדלפתי לו?
חוצץ כנגד ה"עבריינית" שהעזה בחוצפתה לדעת מה קורה איתה, עד כמה היא בסכנה, עד כמה היא קרובה למאכלת...

סיכומי הנתבעים מנותקים לחלוטין מהמציאות.
קעא. עם כל הכבוד לפסק הדין משנת 1964, המצוטט נרחבות בסעיף 956 לסיכומי הנתבעים, הרי שבמהלך עשרות השנים שחלפו
מאז, כבר ראינו מקרים בהם התחשבו בתי המשפט במציאות ובעובדות "מחוץ לתחום החוק". למשל, השתת פיצויי
הפקעה לפי חוק התכנון והבניה, על מקרקעין שעליהן מבנה שנבנה ללא היתר, תוך התחשבות בעצם קיומו של מבנה זה
; למשל, השתת פיצויים לפי סעיף (ה"פ (מחוזי, י-ם) 12970-09-10 ראובן מחבר נ' ועדה מקומית לתכנון ירושלים, 2011)
12(ב) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943. ראו דברי כב' השופטת חיות (כתארה דאז) אשר הצטרפה לפסיקתה

של כב' השופטת ארבל בע"א 3015/06 מדינת ישראל ני פנינה פינקלשטיין (2008) וקבעה, כי בהחלט יכולות להיות "נסיבות

מיוחדות המצדיקות תשלום פיצויים המביאים בחשבון את השימוש הבלתי חוקי". כן ראו, סמכותה של רשות מקומית לחייב
בארנונה, נכס שנבנה ללא היתר, תוך התרכזות במבחן "השימוש" ודחיית מבחן חוקיות הקמת הנכס (ע"ש (מחוזי-ת"א)

752/87 רונן נ1 ועדת הערר לענייני ארנונה נתניה, 1988). זאת ועוד. בעקבות ההלכה שנפסקה ברע"א 6339/97 רוקר נ'

סלומון, פ"ד נה(1) 199, נדחו תביעות של בעלי מקרקעין לסילוק ידם של השכנים/הפולשים, חרף העובדה הבלתי ניתנת
לערעור בדבר עצם הבעלות ושטח הבעלות. וכל זאת מכוח עקרון תום הלב. ראו, ת"א (עכו) 3106-01 אבו נג'ם נ' עזאם

; וכן, פסק דינו של ביהמ"ש העליון בע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (2012), אשר שלל מהבעלים, סעד של פינוי (2010)

פולשת (בשטח של 2.3 מ"ר "עליו בנוי חלק ממטבח ביתה"); וכן ראו את פסק דינו של ביהמ"ש העליון בע"א 4157/13

דמארי אילנה נ' פקיד שומה רחובות (3.2.15), בו נקבע כי יש לראות בכספי מעילה כהכנסה החייבת במס, וזאת אף חרף
השבתם לבעליהם, וכן נקבע כי ניתן לייחס לתשלומי ההשבה של כספי המעילה אופי של הוצאה בייצור ההכנסה, וכי
במקרים מסוימים ניתן לאפשר לקזז את תשלומי ההשבה באופן רטרואקטיבי, ולו באופן חלקי, כנגד הכנסה משנים
שקודמות לשנת ההפסד, משיקולי צדק ומניעת עוול. מכל מקום, ברור בי איו בנמצא בלל הגורס בי יש להתעלם

מ"מציאות המנוגדת לחוק"; הפוך מבד.
קעב. בפרק מב, מבקשים הנתבעים להסביר מדוע לתובעת אין עילה כלשהי כנגד אף אחד מהם, אך נוכח הדלות של סעיף 957
לסיכומיהם, דומה שהם מכוונים את עיקר הטענה כלפי הנתבעים 3-4. בכל הנוגע לנתבע 3, 'שוכחים' הנתבעים את האמור
בסעיף 9 לכתב ההגנה, שם הובהר כי הנתבע חינו מי ש"עומד בראש החברה המוציאה לאור את העיתון", היינו בראש

הנתבעת 1. כמו כן, הנתבעים מעולם לא הגישו בקשה ממוקדת לסילוק על הסף של התביעה כנגד הנתבעים 3-4, וממילא

גם בית המשפט הנכבד לא עורר עניין זה מטעמו (אף שכמובן היה מוסמך לעשות כן). סעיף 961 לסיכומי הנתבעים הוא

, אלא מכוח עדות של עו"ד פסול, באשר הוא מייחס לנתבע 3 ידיעות, מעשים ואף מחדלים, שלא מכוח עדותו של הנתבע 3

מ' מוזר בהתייחס, כביכול, לנתבע 3. אין להכשיר מהלך זה, שרק מתעצם בפרק מב1 לסיכומיהם.
קעג. הנתבעים דוחים באחת את הטענה כי נודעת משמעות משפטית לכך שהנתבע 3 לא הגיש תצהיר עדות ראשית, והם טוענים

כי הוא רשאי "להסתמך על יתר התצהירים, העדויות והראיות המובאות במשפט". גם אם מותר לנתבע בתביעה אזרחית,
שלא להגיש תצהיר עדות ראשית ולא להעיד, הרי ברור שהדבר נושא עמו משקל ראייתי מכביד לחובתו. כך, לא שמענו כל

גירסה מפיו של הנתבע 3, מדוע הוא ביקש מעו"ד מוזר להיפגש עם התובעת, לאחר מעצרה ביום 15.12.09. כמו כן, היה

נדרש לשמוע מפיו של הנתבע 3, לכל הפחות בתור מי ש"עומד בראש החברה המוציאה לאור את העיתון" ובתור מי
ש"אחראי משפטית על כל הכתבים של העיתון" (ס' 273 לסיכומי התובעת), איך הוא נערך למנוע מקרים דומים לאלה של
ברקוביץ, במיוחד בהינתן העובדה שברקוביץ תבעה את העיתון ואותו אישית, שנה ו-9 חודשים לפני ההיכרות בין בלאו

לתובעת. הותרת הדברים ללא עדות מפורשת, מדברת כמובן בעד עצמה. עוד נפנה לכך שהנתבע 3 הינו "האחראי לאמצעי

התקשורת" בהתאם לס' 11 לחוק איסור לשון הרע. ואם כך הדבר בפרסום לשון הרע, מקל וחומר בעניינה של תביעה זו.

הנתבעים מנעו מהתובעת להוכיח עד כמה מר שוקן ידוע כמו"ל מאוד מעורב מערכתית, שאיננו מסתיר זאת כל אימת
שהוא מביע דעתו. מהתובעת נמנעה כל אפשרות לרסק את הניסיון ליצור 'חומה סינית' בין בעלות ובין מעורבות תכנית.
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קעד. סעיף 968 לסיכומי הנתבעים, הוא בבחינת גניבת דעת, המהווה כנראה "תחליף עדות". זהו מעשה פסול בתכלית. עמדת
, לגבי "חוסר האינטרס" בהעמדתה לדין פלילי, לא מנעה מהנתבע 3 ומהעיתון, לנקוט עמדה העיתון בפרשת ברקוביץ
ציבורית / מוסרית דומה, גם כלפי התובעת, ללא קשר להודאותיה בשב"כ ובמשטרה, ובמנותק מכך (למשל, פנייה נרגשת
לגזור עליה עונש מקל, נוכח "חשיבות" המידע שהיא הביאה לחשיפתו). לכך נוסיף את הקמפיין שנוהל למען בלאו ונגד

העמדתו לדין - כאילו הוא לבד נרדף ע"י השלטונות - קמפיין שהגב' סרגוסטי הייתה ממובילותיו, כפי שהוכח.
: זאת הוא קעה. אנו אנוסים להתייחס לטיעון כי הנתבע 3 הציע לברקוביץ כי הוא ישתתף בחלק מהוצאותיה בהליך הפלילי
עשה, כך נכתב בסיכומים (ס' 968) "על רקע תחושת הכעס" שלו משורת אירועים שפורטו. על כך נתמה קשות: האם
במקרה של התובעת לא התפתחה אצלו אותה "תחושת כעס" בדיוק, אחרי שהבין מי זו בדיוק המקור ומה בדיוק נחשף על
גבי העיתון, בשל הדלפת המקור? ואס כן - מדוע לא הציע אותה הצעה? ואם לא - מה בדיוק נסיק מכך? אז הנה ''פתרון
קל" - הנתבע 3 לא יתייחס לכלום, ובסיכומים "תובהר" עמדתו. וראו במיוחד, פיסקה אחרונה לסעיף 968, שם חוזות
, עניין זה הצריך עינינו בספקולציה נוספת של הנתבעים "מה היה קורה אילו". לגבי "תפקידו" ו"אחריותו" של הנתבע 3

את הנתבעים להגשת תצהיר מטעמו. ומשלא הוגש, לא ניתן כעת לפתח טענה כגון זו בסעיף 970 לסיכומיהם.
בכל הנוגע לאחריותו של הנתבע 4. הרי שהתובעת התייחסה לכך בסעיפים 269-272 לסיכומיה. התייחסות הנתבעים בפרק

; היא ממש מביכה. מב2 לסיכומיהם בעניין זה. אפילו לא מרגיזה
: הטענות המשפטיות נטענות כאן בדוחק רב, ומכל מקום הן שבות וחוזרות וסובבות את קעו. אשר לפרק מ"ג לסיכומי הנתבעים

עניין צפיות הפעולה והתערבות גורם זר בהליך הגרימה, ובכך כבר דנו ארוכות לעיל ובסיכומים העיקריים.
קעז. הנתבעים נמנעו מלהשיב לפרק ד.22 לסיכומי התובעת (עדותו של בלאו בבית המשפט) ויש לזקוף זאת לחובתם. מדובר

בפרק חשוב בסיכומי התובעת, בהינתן כי בלאו הוא עד ההגנה העיקרי בתיק זה.
: "ההגנה על מקורות המידע, הדרושה לצורך ביצוע קעח. נשוב ונזכיר את אשר צוטט בסעיף 44 לסיכומי התובעת [מהלכת ציטרין]
התפקיד העיתונאי, לרבות ההגנה על כיבוד יחסי האמון אשר על יסודם נמסר מידע תמורת הבטחה שהמקור לא יתגלה, היא
איפוא בגדר אינטרס של הציבור ולא עניינו הפארטיקולארי של העיתון או של העיתונאי הנוגעים בדבר. בשל אופיו האמור של

האינטרס המתואר גם טבעי והגיוני לראותו בתוך המערכת המורכבת והמשולבת של יתר האינטרסים הציבוריים''.
ציטוט זה מדגיש, אס עוד יש צורך בכך, את הנורמה המשפטית לפיה התובעת, איננה מצויה "מחוץ" לאינטרסים
הציבוריים הנעלים של חופש הביטוי, זכות הציבור לדעת וחופש העיתונות, אלא דווקא בתוככי האינטרסים הללו.
אינטרסים נעלים אלה (המפורטים גם בסעיף 44 לסיכומי התובעת), מצטרפים לאותו מרווח נשימה של הדמוקרטיה, שגם
בתוכו מצויה התובעת (כמקור עיתונאי), לצד עיתונאים ועיתונים, והם כולם באותו הצד של המתרס. אך בתביעה דנן
ובסיכומים שהוגשו, עולה בעליל כי הנתבעים מידת את התובעת והוציאו אותה, בכוונת מכוון, מחוץ למחנה. וזאת נעשה
מתוך דאגה צרה לאינטרסים העצמיים שלהם ותוך הפרת חובות נזיקיות וחוזיות מוגברות כלפי התובעת, ותוך הגברת
הסיכון עבורה, עד אשר התובעת נותרה בודדה לגורלה, כאשר אף אחד לא שוחח עמה, או יידע אותה, או הזהיר אותה

מהתקיימותם של אירועים הרי גורל עבורה. אין להשלים עם התנהלות הנתבעים ואין לקבלה.

קעט. אשר לטענת החיוב בהוצאות "ריאליות", הרי שלתובעת נגרמו הוצאות משפט אדירות בניהול ההליך וכמובן בהתמודדות
עם סיכומי ההגנה בתיק זה, אשר הוגשו במימדים חסרי פרופורציה ואילצו את באי כוחה לייחד תקופה ארוכה במיוחד

לשם מתן מענה על 183 עמודי הסיכומים הללו, ואף "להילחם" על היקפם של סיכומי התשובה דנן.
מו הדיו ימו הצדק לקבוע כי הנתבעים אחוזים לנזקיה של התובעת, ולחייב את הנתבעים בהוצאות משפט ניכרות

ובשכ"ט עו"ד. / /

///
ב רונן, ער'ד אילן ממבך, ער'ך ירי

ב"כ התובעת
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