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 2 נוכחים:
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 4 תמיר גליק ושירה בריק חיימוביץ'עו"ד  – כ המשיבהב"

 5 עו"ד אלון גילדי, עו"ד אורי קידר ועו"ד שמרית סמג'ה – היועץ המשפטי לממשלהב"כ 
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 7 

 8 פרוטוקול

 9 ב"כ המבקש:

 10אני רוצה להתחיל מהנקודה המשותפת גם להתייחסות לדברי בית המשפט וגם לבקשה של היועמ"ש. 

 11התיק הפלילי עוסק בנגזרת ספציפית של יחסי שוחד לכאורה, כל מה שאומר מעכשיו בהקשר הזה זה 

 12לכאורה. טענה שמוזס הציע לנתניהו שהוא יעשה איזשהו שימוש בעיתון שנמצא בשליטתו על מנת 

 13 ב את הסיקור. להיטי

 14האירוע הזה וכתב האישום שהוגש בעקבותיו, הוא מטבע הדברים, בא להגן על הערך החברתי המוגן 

 15בעבירת השוחד ונקרא לו טוהר המידות. אין ספק שהאירוע הזה קרי החקירה, הייתה מעין פטיש 

 16ת בקרקע. בעקבותיה אכן נוצרו גלי הדף והוצפו ראיות שונות שהצביעו לכאורה שעיתון ידיעות אחרונו

 17שהוא מוצר חדשותי מהמעלה הראשונה, אני חושב שהותיק היום במדינה, שבמהותו ובעיקרו מציג 

 18הבידור, ספורט וכולי, אפילו הם במובן נגזרים מהמוצר  -עצמו כמוצר שמספק חדשות, וגם התוספות

 19החדשותי. האזרח הסביר לא היה מתמקד בחדשות הספורט אלא אם הוא מניח שהמוצר הוא מוצר 

 20 תי רציני. חדשו

 21בכל  ה שעומדת כאן היא אכן חדשנית, אךותו ערך חברתי, ואני חושב שהסוגיאנחנו לא מדברים על א

 22הצניעות אני חושב שהיא חשובה מאוד. אני חושב שעם החשיבות שיש לכל תיק פלילי, בטח כזה 

 23 שעוסק בסוגיות ברמות ממשל כאלה, השאלה מה המחויבות של כלי תקשורת שמספקים חדשות

 24לציבור היא שאלה חשובה. יש מידה מסוימת של חדשנות, אבל בהחלט שהתוצאה שאנחנו חושבים 

 25שבית משפט צריך להגיע אליה היא שלב אחד מעל שכבה עבה ומוצקה של יסודות שקשורים גם לדין 

 26 המשפטי, לדיני הגנת הצרכן,  וגם למאפיינים הייחודיים של חדשות.

 27ל תקופה ארוכה, והומוגניות של קבוצה, ודברים מהסוג הזה, אכן, יש קושי מסוים אם מדובר ע

 28שבמובן מסוים הם מתרחשים בהרבה תובענות ייצוגיות. לפעמים בעוצמה גדולה, לפעמים פחותה, 

 29אבל במידה הם מתקיימים תמיד. האירוע שאנחנו מדברים עליו, אני חושב שאם אנחנו לא נפחות 

 30התגובה של ידיעות אחרונות, אבל מעבר לכך זה יהיה  לעבור שלב אחד ונבחן באמת, קודם כל את
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 1מחסום בלתי עביר. השאלה שאנחנו מציגים בפני בית המשפט, אנחנו חושבים שהיא חשובה, 

 2והמסגרת הייצוגית היא הכי ראויה והכי מתאימה לה, היא אף פעם לא תתברר. וזו סוגיה חשובה. 

 3 רת הזה וגם אחרים. אין לנו אמות מידה וכלים שינחו גם את כלי התקשו

 4אני חושב שיש הבדל בין עיתונאי ספציפי, לצורך העניין, וכללי האתיקה שחלים עליו והאופן שבו הוא 

 5מיישם אותם או לא, לבין תופעה שבה הוקטור מגיע מכיוון אחר. שיקולים של המוציא לאור, שיקולים 

 6ערכת החדשות שתפעל באופן כלכליים, אישיים כאלה ואחרים שמגיעים מלמעלה, ומשפיעים על מ

 7 מסוים והאופן הזה פוגע במהות, בליבה של מערכת החדשות. 

 8פעם למשל לא הבחינו בין פרשנות, מאמרי דעה לבין ידיעות, ולאט לאט התמצקה הידיעה שחייבים 

 9ת מאפיינים שעוזרים לקורא להבחין בדעות של הכותב הספציפי. כמו שהיה בעבר להבחין. יש לפרשנו

 10 שיווקי. עם תוכן

 11לכן אנחנו חושבים שהשלב הבא, והוא שלב במידה מסוימת רחב יותר, ואולי חשוב יותר כי הוא 

 12 מתחיל ממש מלמעלה, הוא עוסק באותה זיקה בין שיקולים כלכליים לשיקולים חדשותיים. 

 13, מה שנקרא, הם לא כ"כ רלוונטיים לענייננו. הם היו אותו פטיש 2000הגילויים הנוספים בפרשת 

 14שגרם להרבה עיתונאים לבוא ולספר על האופן שבו לשיטתם ומחווייתם התנהלה מערכת ידיעות 

 15אחרונות. אנשים, עיתונאים באים ואומרים שאמרו להם כך או אחרת, מנעו מהם כך או אחרת. 

 16השאלה בסוף אם היה שוחד ואם ההצעה התמצקה לשוחד לא משפיעה על התנהלות העיתון לפני או 

 17 אחרי. 

 18בר שאני רוצה לומר, הקושי שבית המשפט הציף אנחנו מודעים אליו, היסודות של העילה הם עוד ד

 19אינהרנטיים, אם אנחנו מניחים ומקבלים את הנחת המוצא, שאני חושב שאני צריך לקבל אותה, 

 20שהחדשות הם גולת הכותרת של מוצר חדשותי, ואם אנחנו מקבלים במסה קריטית מסוימת שבכלי 

 21במשך תקופה מסוימת, חרג מאותן אמות מידה של דיווח אובייקטיבי, ענייני,  תקשורת מסוים,

 22 מחויבות לקורא ללא שיקולים כלכליים של המו"ל, אני חושב שהעילה קיימת.

 23במקרה זה ההטעיה היא במוצר, חדשות, מטיבו, מצהיר על עצמו. זה לשאלת בית המשפט אני משיב, 

 24הזה מרזה, או המקרר הזה חוסך בחשמל, המוצר  המוצר. אני לא צריך פרסומת שתאמר התה

 25החדשות, מעצם טבעו, מצהיר על עצמו כעל תיווך אובייקטיבי ומהימן של עובדות מהעולם לקורא. 

 26בוודאי שלעיתון יש דעות שונות, ושיקולים... אם המקרר לא היה מקרר כלל, ולא היה פרסום... יש 

 27ו רואים מנעד, נשתמש בדוגמת הקירור או הרעש, יש גם טווח, מקובל עליי לצורך העניין שאם אנחנ

 28רף שבו אפשר לראות התאמה מינורית שהיא במתחם הסבירות, אם נמצא מקרר אחד יותר שקט ויש 

 29מאה שפחות שקטים, אז זה מובן. אבל ככל שנרד ברף אז אותה אי התאמה הופכה להיות הטעיה 

 30 לצורך העניין.

 31של הערכות ומסקנות אובייקטיביות קיימות בכל תיק. אני קשיים אובייקטיבים תמיד יש, במובן 

 32חשוב שהשוואה למקרר קצת עשתה עוול למוצר המיוחד שעומד כאן. כי בכל זאת, המאפיינים הם 

 33שונים. יהיה יותר קשה למדוד את הרעש או את הקירור, אבל זה לא אומר שאי אפשר למדוד וזה לא 

 34אני שב ואומר שאני באמת ובתמים חושב שהעניין הוא אומר שבנסיבות מסוימות חייבים למדוד, ו

 35עקרוני, שהוא חשוב, ואין אמצעי אחר להביא את הדבר הזה לאיזה קווים מנחים לעתיד. קשה יהיה 

 36למצוא מסגרת, אם יש אירוע ספציפי של עיתונאי, זה לא אותו דבר וזה לא כמו קביעה של לבוא ולומר 
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 1מוכרים חדשות. מה זה המוצר, איזה מחויבות יש, אלה  אנחנו מוכרים מקררים, תה, אנחנו גם

 2 השאלות.

 3קשה לקבל איזשהו מידע באופן כללי על מקומות עבודה, ובטח מקומות מהסוג הזה. אין ספק 

 4היה פטיש שגרם לשבר טקטוני כזה או אחרת שפתח צוהר. זו כשלעצמה הזדמנות  2000שהאירוע תיק 

 5ישקעו חזרה אלא באמת יישמעו ויתבררו. אני אכן הייתי  , ואולי חד פעמית, שהדברים לאמיוחדת

 6שמח אם התשתית העובדתית שלי הייתה מוצקה יותר. קשה לי לראות כרגע בשלב שאני נמצא עם 

 7היכולות הספציפיות שלי איך אותם שנים שחלפו שינו את הסיטואציה. אני כן חושב שהאנשים הללו 

 8ועוד, אמרו דברים מסוימים, אני חושב שאחרי שתהיה  שציטטו אותם, שחלקם יצא לי גם לדבר איתם

 9תגובה גם אולי סוף סוף של ידיעות, אני חושב שהרבה דברים יהיה אפשר לעמת ולאמת, גם באמצעות 

 10אותם אנשים ספציפית שמצוטטים שם, זה כרגע אולי לא אידיאלי אבל זו בהחלט תשתית מספקת 

 11שבחקירה נגדית יהיה אפשר לאשש חלק נכבד  תשובה. אח"כ אני מאמין ומקווהבשביל לדרוש 

 12 מהטענות כאן בבית המשפט.

 13 

 14 :כ המשיבהב"

 15אני חושב שחברי התבלבל בנטלים. אני אזכיר שתובענה ייצוגית, ותובענה בכלל, הפסיקה קובעת שעל 

 16המבקש להציג בפני בית המשפט תשתית ראייתית ראשונית מבוססת. עכשיו שמעתי במו אוזני את 

 17שהיה שמח אם התשתית שלו הייתה מוצקה יותר, זה מעלה הרהורים האם היד לא הייתה חברי אומר 

 18 קלה מידי על ההדק להגיש תביעה שהמטרה האמתית שלה היא לעשות באז גדול ומרשים. 

 19לגוף העניין, אני מתנצל בפני בית המשפט, אני כמעט אילם משום שידיי כבולות. אנחנו, הכוונה 

 20הכוונה לנו כעורכי דין, לא היינו זקוקים ליועץ המשפטי שיגיש לבית המשפט לידיעות אחרונות, וגם 

 21בקשה ויציין שבשלב הנוכחי זה לא ראוי שאנחנו נקיים שיחות על הנושא עצמו עם אנשי העיתון. כך 

 22נהגנו עוד כשהגשנו את הבקשה הראשונה, בפני כב' השופט קינר, וכך אנחנו ממשיכים לנהוג גם היום, 

 23דה שהיועץ המשפטי אומר דברים ברורים ואנחנו כאנשים שומרי חוק כמובן מכבדים אותם לאור העוב

 24  ופועלים לפיהם.

 25אני אסתפק בהערה אחת כללית, מי שחושב שעיתונאי כמו, אתן כדוגמא בלבד, נחום ברנע, או סימה 

 26נאיבי קדמון, מישהו יכול להכתיב או להגיד להם מה לומר או מה לחשוב, זה אדם שהוא כנראה 

 27 במיוחד. אפילו בשיחות פרלמנט של חברים דברים כאלה לא יכולים לקרות.

 28עיתון ידיעות אחרונות מספק לקוראיו, בימים טובים ובימים רעים, במלחמות, בקיץ ובחורף, מוצר 

 29איכותי. זה מוצר עיתונאי שכולל את טובי העיתונאים, כולל עשרות עמודים ומדורים רבים בכל יום 

 30פש שנים אחרון ולהתחיל לח 7ויום. החוכמה הכי קלה, באמת הכי קלה, זה לנבור היום בארכיון 

 31עמודים  30. כל יום Yולא בעמוד  X"תפסתי אותך" הנה כאן שמת תמונה של פוליטיקאי בעמוד 

 32ומעלה עם עיתון, אז היום מישהו ישב על הארכיון ומצא. האם אלה הראיות שמספיקות לנהל הליך 

 33 ייצוגי? אני חושב שהתשובה ברורה.

 34 -תגישו תגובה שמתייחסת למה שישאם אני לוקח את החלטה כב' השופט קינר, מה הוא בעצם אמר? 

 35מה שיש זה כלום. באותה החלטה גם כב' השופט אומר שקטעי עיתונות זה לא ראייה ולא צריך 

 36ן להתייחס? אני חושב שלא מהטעמים של היועץ המשפטי, והדגשנו את זה, להתייחס. אז למה כ
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 1המשפטית והעובדתית כרגע מהטעמים המקוריים שלנו, אין לנו את המסוגלות, אין לנו את האפשרות 

 2להגיש תשובה לטענות שהם בעצם, בשלב הנוכחי, טענות שנטענות בצורה רהוטה, יפה מאוד, אבל 

 3 ברמה העובדתית הן חלולות.

 4לשאלת בית המשפט, אין בכוחי לענות על השאלה איזה תצהירים הייתי מגיש במסגרת תגובה לבקשה 

 5אם בית משפט בהחלטה יאמר שעל אף מה שמציין לאישור, כי לצורך כך אני צריך לשבת איתם. 

 6היועמ"ש בבקשה שלו, בית המשפט לא רואה מניעה שאני אלך ואשב עם הלקוחות שלי ואדון איתם 

 7על הנושא, אז אעשה את זה כמובן. אבל אני לא רוצה להיכשל ולהכשיל חלילה. אין לי תשובה מי 

 8שביל זה לשבת עם הלקוחות. בוצעו שיחות ייתי מצרף תצהיר שלו מכיוון שאני צריך בהמצהיר שה

 9 כלליות ביותר בלבד, בלי לדבר עם אנשי מפתח, בלי להיכנס לפרטים. 

 10 

 11 :היועץ המשפטי לממשלהב"כ 

 12חוזר על האמור בבקשה ובתשובה. בהמשך לדיון שהיה חשוב לי להדגיש שהיועמ"ש לא מביע עמדה 

 13 לגבי הבקשה, מעבר לדברים שציינו.

 14כללי, אני חושב שהמצב המשפטי הוא ברור ומוסכם. יש כלל לפיו ההליך הפלילי אציג את הדברים ב

 15לכשעצמו לא מצדיק את עיכוב ההליך האזרחי, אבל הפסיקה הכירה בזה שכשיש אינטרס משמעותי 

 16ההליך האזרחי מעוכב. למעשה אנחנו נמצאים בהליך שקבע את זה, כי בהחלטה שנתן כב' השופט 

 17התקבלו החלטות שהורו על עיכוב  1.5.2018.-וגם ב 8.10.2017-, גם בקינר, בשתי ההחלטות שלו

 18ההליך, ושהכירו בכך שיש לפחות באותו שלב אינטרסים שהצדיקו את עיכוב ההליך, בשלב החקירה. 

 19גם היום משהוגש כתב האישום היועמ"ש סבור שזה מקרה מובהק שמצדיק לעכב את ההליך. בעצם 

 20עיתון ידיעות אחרונות יצטרך להגיש תגובה, והיא תידרש להיתמך  -מה יקרה? הרי אם ההליך נמשך

 21בתצהיר, וכמו שציינו וגם כב' השופט קינר קיבל את זה, גם אם זה לא יהיה תצהיר של מר מוזס, 

 22 התגובה תידרש להיערך בתיאום איתו כי אלה הטענות בתביעה.

 23אבל יבואו יש להניח עדים כאלה  אחרי זה הבירור של הבקשה הזו יימשך, ואנחנו כמובן לא יודעים,

 24ואחרים, וייחקרו בחקירה נגדית ויגישו תצהירים, והדבר יביא לזה שגרסת מוזס לגבי האירועים 

 25תיחשף באופן פומבי, תיחשף לגורמים מעורבים מידיעות שייתכן וחלקם הם עדי תביעה בהליך 

 26שורים למשיבה או שהיו לגבי עדים שק ., צורף לבקשההפלילי. צירפנו את רשימת העדים לתיק

 27אנשים שעבדו או עובדים היום בידיעות אחרונות. מר  11קשורים למשיבה, אני מפנה למספר העדים 

 28, מר רון ירון, מר דון אייכנוולד, מר רן רימון, מר אביטל טיפנברוןבר, מר ניר חפץ, מר ערן -שילה דה

 29 רהב, גב' איילת צור, גב' שרון מצנע, מר שלמה קראוס. 

 30עצם לשיטתנו הפגיעה שעלולה להיגרם להליך הפלילי, שמצדיקה את עיכוב ההליך. למה זה קורה זו ב

 31לבקשה לאישור הבקשת העיכוב הוגשה ביחס  -ההליכים. חשוב להגיד 2בעצם? בגלל קשר ההדוק בין 

 32שה כפי שהוגשה, על מה שהיא כוללת. היא כוללת התייחסות לתמלילים ולאירועים של השיחות שהוג

 33. זה קשר הדוק וברור. עכשיו בכל 2000, בין השאר, שהם גם במוקד כתב האישום על פרשת 2014-מ

 34 סיונות האבחנה פחות רלוונטיים כי זו הבקשה שהוגשה.יהנ

 35כרגע לפחות אי אפשר לדמיין תרחיש שהבקשה הזו מתקדמת בלי להתייחס לדברים האלה שכמו 

 36הטריגר גם להגשת התביעה, גם לפרסומים, כמו שחברי ציין והיא גם הופיעה וציטטנו, הם בעצם 
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 1שחברי כינה את זה פטיש באדמה, וגם מבחינה מהותית, כי בעצם שני ההליכים, הפלילי והאזרחי, 

 2עוסקים בסוגיה של יכולת השפעה על תוכן הפרסומים בעיתון מטעמים כאלה ואחרים של בעלי 

 3 ת פגיעה בהליך הפלילי. המניות. הקשר פה הוא לשיטתנו קשר הדוק וברור עם יכול

 4חשוב להדגיש פה, שהתביעה הפלילית היא תביעה שעדי התביעה הם מה שמכונה עדים מהמעגל 

 5הפנימי, זה דבר שהוא אופייני במידה מסוימת לתיקים כלכליים, וזה מראה את הקושי לנהל את 

 6הם מהמעגל ההליכים במקביל. הכוונה במעגל הפנימי הם שחלק מהעדים בהתנהלות הנאשם מוזס 

 7הפנימי של ידיעות.  אני לא יודע מי יובא לעדות, אבל העדים הם מהמעגל הפנימי. זה גם מחדד את 

 8 הקושי ואת החשש מפגיעה בהליך הפלילי.

 9אם היינו סבורים שההחלטות הקודמות בתיק סתמו את הגולל על הבקשה הזאת וזה ברור שהיא 

 10 ים אלא של שורה אחת ואומרים שהוחלט הנושא. תתקבל, אז לא היינו מגישים בקשה של כמה עמוד

 11 

 12 עו"ד גילדי:

 13 אין לנו טענה שעורך הדין של ידיעות לא יכול לדבר עם הלקוחות שלו כל עוד לא מתבצע שיבוש. 

 14 

 15 :כ המשיבהב"

 16 העדים שצוינו בפרוטוקול לעיל? התביעה הייצוגית מתייחסת לאירועים בזמן עבר. 11כולל 

 17 

 18 עו"ד גילדי:

 19אני לא רוצה להטעות. בלי קשר, עו"ד יכול להיפגש עם לקוח שלו, שהוא במקרה הזה תאגיד. לכן 

 20לשאלה כשאתה אומר שאתה רוצה להיפגש עם לקוח זה תלוי עם מי אתה מדבר. אני לא חושב שכל 

 21 עובדי ידיעות אחרונות הם לקוחות שלך. 

 22הם לא לקוחות שלו. לא כל עובדי  מה שחברי שאל זה האם הוא יכול להיפגש עם אנשים שלהבנתי

 23התאגיד הם לקוחות של חברי. לכן חברי צריך להגדיר היטב מי לקוח שלו. ברור שלהיפגש עם אנשים, 

 24כל עובדי ידיעות אחרונות, בוודאי שחלקם לא עובדי ידיעות אחרונות, לא נכנסים בהגדרה של לקוח 

 25 שלו. 

 26פה בקשה עם מי חברי יכול או לא יכול להיפגש. כל יש פה בקשה של היועץ להקל בתהליך אזרחי. אין 

 27אדם שומר חוק וחברי בוודאי. לכן ברור שהוא לא יכול לשבש משפט. מעבר לזה אני לא אומר לו מה 

 28 עליו לעשות.

 29 

 30 ב"כ המשיבה:

 31האמירה להיפגש עם הלקוח היא לא נכונה, אפילו מיתממת. משום שלא רק זכותי, אלא חובתי, כדי 

 32ל, להיפגש עם מי שעשוי לעזור לטענות של הלקוח. אם אותו אדם מכיר את המידע לתת ייצוג יעי

 33מפיו את גרסתו הרלוונטי ויכול לעזור והיום כבר אינו בתאגיד אלא במקום אחר עדיין חובתי לשמוע 

 34לאירועים. לבוא אליו לומר לו טוענים ליחסים שבתקופה שלך כעובד נעשה כך וכך, אני מבקש 

 35 העדים שחברי הזכיר את שמם, זה נשאר עמום. 11א קיבלתי תשובה ברורה לגבי שתתייחס לכך. ל

 36 
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 1 :היועץ המשפטי לממשלהב"כ 

 2אני חושב שאם לעו"ד גליק יש שאלות לגבי עם מי הוא יכול להיפגש, אני חושב שזה לא לבקשה הזו. 

 3ו, או לא הבקשה שלנו לא עוסקת באתיקה של עו"ד, אם הבקשה שלנו תידחה, וההליך נמשך כסדר

 4הייתה מוגשת מלכתחילה, עדיין האיסור לשבש משפט קיים. הוא לא קשור ישירות בבקשה שלנו. 

 5 ברור שיש קשר במובן הכללי.

 6בין מר מוזס  2014מה יקרה פה בעצם? יש פה בקשה שכוללת טענות שמתייחסות לאותן פגישות בשנת 

 7מופיעות בכתב האישום, מצורף, גם  לבין ראש הממשלה, ופגישות שמופיעות בתוכן העניינים שלהם

 8חברי הפנה אליו. בעצם כשתוגש תגובה היא צפויה לכלול גם התייחסות עובדתית, תגובה לטענות 

 9האלה. זה לא כתב הגנה. זה תגובה שאמורה להיתמך בתצהיר. יכול להיות שע"י ניר מוזס, יכול להיות 

 10ין ודברים מול מוזס. כי כל הבקשה היא שלא. מה שלא מתקבל על הדעת שהתגובה הזאת תיערך בלי ד

 11 מכוונת אל מוזס. 

 12הבעיה בזה שכשיבוא מוזס וייתן את הגרסה שלו, אנחנו לא יודעים אם זה רק הוא, יש עוד גורמים 

 13 בידיעות שייתכן ויתכללו את אותם עמדה. והעמדה הזו תיחשף פומבית, תיחשף לעדים במשפט.

 14 

 15 עו"ד גילדי:

 16מועברת לעדים במשפט. זה קורה אחרי שעדי התביעה העידו ולא בכדי. גרסת הנאשם בחקירות לא 

 17הנאשם המנהל או היה מנהל שלהם, טוב להליך הפלילי שלא ישמעו את הגרסה שלו לפני כן, כי אחרת 

 18יש חשש מובנה להתאמות. שזה הייחוד בתיק כלכלי. בתיק של גרימת מוות ברשלנות יש יריבות בין 

 19 עדי התביעה לנאשם.

 20כלכלי הוא חריג לתיקים רגילים. בגלל שעובדים מאותו מעגל, כפופים או היו כפופים. ייתכן שיש תיק 

 21 גם עדי תביעה נוספים.

 22 

 23 :כ המשיבהב"

 24דוגמאות ממה ששמעתי, הזכירו כאן את רון ירון, שהיה העורך הראשי של ידיעות  2אני יכול לתת 

 25של וואי נט, שניהם בגדר דוגמה, כך צריך  אחרונות, ואת שמו של ערן טיפנברון שהיה העורך הראשי

 26לבדוק לגבי כל השאר. הם כיהנו בתקופה של האירועים שטוענים כלפינו בתובענה הייצוגית ואני חושב 

 27שמתבקש שאני אשב, אשמע את גרסתם, ולאחר מכן אוכל להחליט האם אני זקוק להם למידע 

 28 מושכלת איתם.כלשהו, או לתצהיר מהם, או לגבש אסטרטגיה אחרי פגישה 

 29בר גם היה עורך  -גם שמות אחרים ממה שאני זוכר שהוזכרו כאן, למשל ניר חפץ, אותו דבר. שילה דה

 30ראשי של ידיעות אחרונות. צריך לעשות הצלבה של תאריכים ולראות איזה טענה מתייחסת לקדנציה 

 31 שלו, אם יש דבר כזה.

 32 

 33 :היועץ המשפטי לממשלהב"כ 

 34לכן בעצם ההיבט פה הוא בשלב הגשת התגובה, כמו שחברי עו"ד גליק מציין, הרי תוגש פה תגובה 

 35מטעם ידיעות, ולא משנה אם היא תיתמך בתצהיר של א' ב' או ג' אבל עצם החשיפה שלה תפגע בהליך 

 36ים הפלילי. היא בעצם תוצג גרסת העיתון, שתיערך על בסיס בחינה מקצועית שעשו חבריי מול הגורמ
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 1הרלוונטיים. חלק מהשמות הוזכרו. והיא תוצג, והיא גם תוצג פה וגם כשתיערך יש דין ודברים בין 

 2אנשים שאחרי זה יהיו במשפט. בזה לשיטתנו חלק מהפגיעה. לא לדבר, אם התיק הזה יימשך, ואז 

 3 יכול להתחיל מצעד של אנשים שהגישו כל אחד תצהיר מטעמו. 

 4ה כב' השופט קינר ולא השתנתה, וזה הרגישות והחשיבות של התיק נקודה שדיבר עלימעבר לזה יש 

 5היבטים. האחד קשור לזהות הגורמים המעורבים. והשנייה, ופה יש תמימות דעים  2הפלילי. יש לזה 

 6בינינו לבין המבקשים, זו הסוגיה של עיתונות חופשית במשטר דמוקרטית והיא קשורה גם לתביעה 

 7ב שאם מסתכלים על כתב האישום שמסבירים התובעים על סעיפי הפומבית וגם להליך. אני חוש

 8 העבירה, אז הדברים האלה עולים בצורה די ברורה. 

 9אני אגיד כמה מילים על האיזון, היועמ"ש לא מקל ראש בזה שיש כאן הליך אזרחי שמתעכב כבר כמה 

 10תיק הפלילי לא שנים, וזה ברור לכולנו שאם הבקשה תתקבל הוא יתעכב עוד פרק זמן לא קצר. ה

 11יסתיים בחודש, זה ברור. אבל דווקא בגלל שמדובר בתביעה ייצוגית אנחנו סבורים שהאיזון עוד יותר 

 12לכל ₪  2,000נוטה לקבלת בקשת היועמ"ש. ראשית הפגיעה החומרית היא מוגבלת, התביעה פה היא 

 13הייצוגית, ולכן במידה  תובע. שנית, זה באמת איזשהו זהות תכליות שבין ההליך הפלילי לבין התביעה

 14מסוימת התביעה הפלילית משררת תכליות שעומדות גם בבסיס התביעה הייצוגית, וזה מצמצם את 

 15הפגיעה שיש ובסוף הפגיעה הזאת היא עיכוב, אנחנו לא טוענים לרגע שאי אפשר לברר את התביעה 

 16תקבל, ההליך הזאת. אנחנו כאמור גם לא מביעים עמדה בשאלה האם אולי בסוף, אם הבקשה ת

 17הפלילי יעזור או לא לתובע, למבקש, בראיות, בהכרעות, אני לא יודע מה. אבל בסוף אנחנו מדברים 

 18 פה על עיכוב.

 19לאור כל זה, לאור החשיבות הרבה של ההליך הפלילי, לאור הזיקה והדברים שפורטו, אנחנו חושבים 

 20ואנחנו כאמור חוזרים על שהמקרה הזה הוא בהחלט מהמקרים החריגים שמצדיקים את העיכוב 

 21 הבקשה לעכב את ההליך.

 22לעניין הפגיעה בהליך האזרחי, כי לכאורה להגיד בואו נתקדם צעד, אולי הוא פחות יפגע בהליך הפלילי 

 23אם רק תוגש תגובה של ידיעות, אבל אם ממילא, סתם לדוגמה, הגשת התגובה מצד ידיעות יש סיכוי 

 24 80%יודע שהשלב הבא של חקירת מצהירים שיש סיכוי של שיפגע בהליך הפלילי, אז אני  40%של 

 25שיפגע בהליך הפלילי, אז זה לא יעזור לי להתקדם גם את הצעד הראשון כי ממילא התובע לא יקבל 

 26את מלוא ניהול ההליך שלו עד שיסתיים ההליך הפלילי ואז אין שום תועלת להתחיל את המהלך הזה, 

 27 ליך האזרחי בשלב שבו הוא נמצא היום.לכן אנחנו חושבים שצריך להתיר את הה

 28 

 29 ב"כ המבקש:

 30בין השיקולים השונים. זה נכון אבל לפני כן לקראת סוף הטיעון חברי דיבר על האיזון שיש לעשות 

 31סיבות  2צריך לראות מה בכלל קיים, איזה חשש בכלל יש. הפסיקה בעניין הזה הייתה באמת ברור, יש 

 32י מידע, זה לא המקרה. השני זה חשש משיבוש, וגם כאן אנחנו לעיכוב הליך אזרחי. הראשון זה פער

 33לא בשלב החקירה כמובן, אנחנו אחרי שניתנה גרסה, גם בבקשות דיברו כל הזמן על החשיבות 

 34שהגרסה הראשונה תינתן בחדר החקירות וכך היה. ההנחה שיש חשש שיבוש היא לא מבוססת, בכל 

 35פט זה אני מנהל תיק אחר, בכל תיקי צווארון לבן הכבוד, גם כתבתי בבקשה שספציפית בבית מש

 36הרבה מהעדים הם אנשים שעדיין סובבים את הנאשם, הכפופים לו מעידים. אני מניח שזה אתגר 
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 1שהרשויות מתמודדות איתו תמיד. הוא לא שונה בתיק הזה, ואם כבר בתיק הזה הוא הרבה פחות 

 2 היום בידיעות.קשה, משום שם לידיעתי אף אחד מאותם שמות לא עובד 

 3אם וככל שיש חשש ספציפי אז לבית משפט יש כלים, אפשר לעשות הליך בדלתיים סגורות אם צריך, 

 4אפשר לקבוע שעדות מסוימת תהיה שלא לפרסום. אפשר וכדאי שעדים לא יעידו אחד ליד השני. אפשר 

 5ד אחר, הוא לא לצמצם את החשש. חברי אמר שייתכן שיהיה עד כזה, ייתכן שיהיה צורך לדבר עם ע

 6יודע ובצדק כי הוא משער, כי אנחנו אפילו לא יודעים אם החשש התיאורטי הזה יהפוך להיות מוחשי. 

 7 כרגע הכל ספקולציה. 

 8אין ספק שהפגישות הללו בין מוזס לבין נתניהו היו הטריגר לחקירה ולתביעה וכולי. ההנחה שבהכרח 

 9דו של חברי ואני חושב שלא סתם לא נאמר. אני תתייחס התגובה לפגישות, זה לא הנחה שנאמרה מצי

 10לא חושב שמזווית הראיה של התביעה הזו, השאלה מה נאמר בפגישות, מה הובטח בפגישות לא כ"כ 

 11 רלוונטית. 

 12 

 13 בהסכמת הצדדים מתקיים דיון מחוץ לפרוטוקול.

 14 

 15 ב"כ המבקש:

 16בהליך הפלילי מה שהוא יתמקד בו יהיה עצם ההצעה ועצם ההצעה למתת של מוזס, זה הצעת השוחד. 

 17השאלה אם הוא יכול להטות או לא, לא רלוונטית להליך הפלילי. אצלנו זה בדיוק הפוך, פחות רלוונטי 

 18השאלה מה אמר מוזס לנתניהו ולהיפך. בוודאי שזו אינדיקציה למה שהתרחש בידיעות אחרונות אבל 

 19 אם מוזס התכוון או לא התכוון לתת שוחד, אין לה קשר בל יינתק לעילת התביעה שלנו. 

 20כמו שאמרתי, בכל תיק צווארון לבן יש עדי תביעה קשורים לנאשם. זה לא שונה עם כל הכבוד. יש לא 

 21 מעט אמצעים למתן חשש אם וככל שהוא יגיע ויהיה מוחשי. 

 22רלוונטית למקרה שלנו. אין חשש אמורפי כזה, אחד היה עד  בסוף, כל הפסיקה שציין חברי אינה

 23מדינה, שהיה חשש בהליך האזרחי... אנחנו במצב הפוך, בד"כ הנתבע אומר לי אין מידע להתגונן, 

 24לפעמים זה בגלל חקירה ותפסו את הקלסרים, לפעמים זה מטעמים אחרים. המצב כאן הפוך, יש את 

 25החשש משיבוש הוא פתיר, אפשר לפתור אותו יום ביומו, אם  המידע אצל הנתבעת וזרועותיה וכולי,

 26 בכלל וככל שיקרה. הוא לא שונה מתיק אחר. 

 27 

 28 :היועץ המשפטי לממשלהב"כ 

 29החשש הוא לא תיאורטי. בהגשת תגובה מטעם ידיעות אחרונות ככל שהיא תתייחס לעובדות הנטענות 

 30האישום, כל התייחסות כזו שתוגש בבקשת האישור שהן גם עובדות שחלקן עומדות בבסיס כתב 

 31בטח ובטח י פלוני או אלמוני, מטעם ידיעות אחרונות לא משנה ע"י מי מטעמה, ותגובה בתצהיר ע"

 32הסיטואציה הזו כשלעצמה  -שתאושר בסופו של דבר, אנחנו מניחים, ע"י נוני מוזס טרם הגשתה

 33פו את עמדת מוזס. היא תיחשף מהווה חשש לשיבוש ההליך הפלילי, כיוון שבסיטואציה הזו הם יחש

 34בתוך הארגון, בפני עדי תביעה שצפויים להעיד בהליך הפלילי. אין חשש תיאורטי, אין ספקולציות, יש 

 35א החוצה, ברגע שזה מפורסם, חשש ממשי. את הדבר הזה אי אפשר לבחון בדיעבד. ברגע שהמידע יוצ

 36 שהתגובה תוגש, אי אפשר להשיב את הגלגל אחורה.
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 1 

 2 ב:ב"כ המשי

 3 חיכיתי שיאמר משהו קונקרטי ועדיין לא נאמר. לא נאמר שום דבר, מה החשש?

 4 

 5 ב"כ המשיבה:

 6אנחנו הסכמנו לבקשה מטעמים אחרים, שאנחנו לא יכולים להתגונן. בנסיבות שאינני יכול לנהל שיח 

 7חופשי עם מרשיי ועם הגורמים הצריכים לעניין הרי שמן הסתם תיפגע היכולת שלנו להציג הגנה 

 8 ראויה בפני בית המשפט.

 9בין אם יוחלט כך או אחרת, אני חושב שזה לא יהיה נכון לעשות איזשהו שעטנז משפטי, נקרא לזה 

 10כך, ולקבוע שניתן להגיש תגובה בלי טענות כאלו או אחרות, זה בלתי אפשרי. התגובה צריכה 

 11ת. להעלות טענות להתייחס לכל הטענות בבקשה. למשיב יש זכות שהטענות שלו יוצגו כמקשה אח

 12 משפטיות בלי להתייחס לעובדות קונקרטיות זו ברכה לבטלה.

 13 

 14 :כ המבקשב"

 15הדברים פורסמו כבר. אנשים התראיינו בכלי תקשורת וסיפרו באופן פומבי על העבר שלהם בידיעות. 

 16 אז בואו ניקח את העובדות ונראה שהן לא מקימות חשש במקרה הזה.

 17 

 18 ב"כ הצדדים:

 19האם יש צורך במתן החלטה בבקשה  14ונמסור הודעה משותפת לבית המשפט בתוך אנו נבוא בדברים 

 20 של היועמ"ש.

 21 

 22 
<#5#> 23 

 24 החלטה

 25 .1.6.2020הצדדים יגישו הודעה משותפת כמפורט בדבריהם בפרוטוקול הדיון עד ליום 

 26 

 27 .2.6.2020נקבע למשימה כללית למתן החלטה ליום 

 28 
<#6#> 29 

 30 
 31 במעמד הנוכחים. 18/05/2020, כ"ד אייר תש"פניתנה והודעה היום 

 32 

 
 

 שופטת, רבינוביץ ברון איריס

 33 
 34 סיטבון אופק ידי על הוקלד


