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 החלטה

 1להורות על המשך עיכוב ההליכים "( ץ המשפטיהיוע)להלן: "בפניי בקשת היועץ המשפטי לממשלה 

 2)להלן:  1כנגד המשיבה  "(המשיב)להלן: " 2בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש המשיב 

 3)להלן:  "2000בפרשה המכונה "פרשת עד לסיום שלב העדויות בהליך הפלילי, "( וזאת המשיבה"

 4 . "(ההליך הפלילי"

 5עלול לשבש  האם החשש שניהול ההליכים בתובענה זוהשאלה העיקרית שבמוקד המחלוקת היא, 

 6, או , עודנו בעוצמה המצדיקה המשך עיכוב התובענה שבפנייאת ההליך הפלילי ולפגוע בתקינותו

 7 ללא דיחוי נוסף.  ,ובענה הייצוגיתשמא יש להעדיף את המשך בירור הבקשה לאישור הת

 8 רקע

 9, בטענה כי כנגד המשיבההמשיב זו בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש עניינה של תובענה  .1

 10המשיבה הציגה לציבור קוראיה מצג שווא, לפיו הוצאתו לאור ותוכנו של העיתון 'ידיעות 

 11אחרונות' שאותו היא מפיצה, נעשית משיקולים ענייניים ועל פי כללי העיתונות המקובלים, 

 12בעוד שבפועל, פעלה המשיבה משיקולים אישיים ואינטרסים כלכליים של בעלי מניותיה. בכך, 

 13וביצעה עוולות את חובותיה הצרכניות, החוזיות והעיתונאיות, המשיבה רה הפלגישת המשיב, 

 14 (. ", בהתאמהההליך האזרחי, ""בקשת האישור)להלן: "קוראיה כלפי ציבור 

 15בקשת האישור מתבססת במידה בלתי מבוטלת על פרסומים וציטוטי דברים הנוגעים לחשדות  .2

 16"(, בהיותו בעל מניות מוזסמוזס )להלן: " כנגד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו וכנגד מר ארנון
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 1י של המשיבה. בד בבד, חשדות אלו, הם העומדים ביסוד החקירה אחראהעורך הו עיקרי

 2  ."2000הפלילית המכונה "פרשת 

 3תמלילי השיחות שבין מר מוזס ברבים בקשת האישור הוגשה ימים ספורים לאחר שפורסמו 

 4 ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. ל

 5הגישה בקשה לדחיית המועד להגשת תגובתה לבקשת האישור, בקשה זו נדחתה על המשיבה  .3

 6ידי בית המשפט. בהמשך, התייצב היועץ המשפטי לממשלה וביקש להורות על עיכוב הליכים 

 7 בתיק עד לסיום החקירה הפלילית, מחשש לפגיעה בחקירה.

 8ט על עיכוב ההליכים עד , הורה בית המשפ9.10.17בהחלטת בית משפט )כב' השופט קינר( מיום  .4

 9. בתמצית, הסתיימה החקירה מושא הבקשה כי ימים מיום קבלת הודעת היועץ המשפטי  30

 10הוטעם כי מתקיימות הנסיבות החריגות שיש בהן כדי להביא לעיכוב הליך אזרחי, מקום בו 

 11צוין  כןמתנהל הליך פלילי באותו עניין. נקבע כי קיים קשר הדוק בין ההליך הפלילי לאזרחי ו

 12ופן עקיף למושאי החקירה. עוד כי לפחות חלק מהראיות הנוספות עשויות להיות קשורות בא

 13הסוגיה המצויה בחקירה פלילית מהווה חלק מרכזי מהראיות התומכות בבקשת כי , נקבע

 14מוזס במשיבה והטענות האישיות המופנות כלפיו מחייבות מר בכיר של תפקיד הכי ההאישור ו

 15באופן שייחשף גם לטענות ועדויות אחרות. כמו כן, הגרסאות  ,ת התשובהאת מעורבותו בהכנ

 16הוטעם, כי לאינטרס הציבורי, אמור להינתן משקל ניכר  כןאף לאחרים. שימסרו עלולות להגיע 

 17תובענה ייצוגית, שאחת ממטרותיה בקשה לאישור שמדובר בבפרט שעה ומעמד בכורה 

 18רתו וכי יש להבחין בין מקרים בהם בקשה שכזו העיקריות היא אכיפת הדין והרתעה מפני הפ

 19מוגשת על ידי בעל דין, לבין מקרים בהם הבקשה מוגשת על ידי היועץ המשפטי, שהאינטרס 

 20 הציבורי לנגד עיניו. 

 21מאז ניתנו מעת לעת החלטות נוספות בבקשות שעניינן המשך עיכוב ההליכים וזאת עד לקבלת  .5

 22 החלטה בדבר הגשת כתב אישום.

 23כנסת כי החליט להגיש כתב אישום נגד ה, הודיע היועץ המשפטי ליושב ראש 21.11.2019ביום  .6

 24האישומים שבכתב האישום, מבוסס  הל מר נתניהו, כאשר אחד מבין שלושראש ממשלת ישרא

 25, הוגש כתב 28.1.2020"(. ביום ההליך הפליליובו נאשם גם מר מוזס )להלן: " "2000פרשת "על 

 26 האישום לבית המשפט המחוזי בירושלים. 

 27כעת, שב ומבקש היועמ"ש להורות על המשך עיכוב הליכים בתיק זה עד לסיום שמיעת העדויות  .7

 28בתיק הפלילי, תוך שמצוין כי יתכן שבהמשך יעתור היועץ המשפטי להמשך עיכוב ההליכים אף 

 29 מעבר לכך.
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 1 בעוד המשיבה מסכימה לה.המשיב מתנגד לבקשה,  .8

 2 טענות הצדדים

 3 המשפטי היועץ טענות עיקרי

 4המקרים בהם יש לעכב הליך אזרחי מחמת בא בגדר המקרה הנדון טוען כי  היועץ המשפטי .9

 5לגישת היועץ המשפטי, בשל ההליך הפלילי המתנהל באותו עניין.  הצורך להבטיח את תקינות

 6הקשר ההדוק בין ההליך הפלילי לזה האזרחי, המשך בירור בקשת האישור ומסירת גרסה מצד 

 7המשיבה, עלולים להביא לשיבוש ההליך הפלילי. היועץ המשפטי הבהיר, כי סביר להניח שמר 

 8ר בתגובה מוזס, בהיותו גורם מרכזי, לכאורה, בנסיבות שבמוקד המחלוקת, יידרש להגיש תצהי

 9לבקשה ולמצער יהיה מעורב בהכנתה ואף יש להניח כי תידרש הגשת תצהירים מאת עובדים 

 10אחרים במשיבה הנמנים על עדי התביעה בהליך הפלילי. היועץ המשפטי סבור כי כפועל יוצא 

 11מכך, תיחשף גרסתו של מוזס כלפי כל, לרבות כלפי עדים אחרים העתידים להעיד בהליך הפלילי 

 12חשש לשיבושו ולפגיעה ביכולתו של בית המשפט הפלילי לגבש ממצאי מהימנות ביחס ומכאן ה

 13לעדים שיעידו בפניו. כן סבור היועץ המשפטי שהפרשה מהווה נדבך משמעותי עליו נשענת 

 14בקשת האישור ושניסיון המשיב למעט מעוצמתה של זיקה זו, בטענה כי בקשת האישור נסמכת 

 15 ניסיון מלאכותי.  גם על אינדיקציות אחרות, הוא

 16ההליך הפלילי, חרף עיכוב נוסף של בירור תקינות היועץ המשפטי סבור כי יש להעדיף את  .10

 17ההליך הפלילי, שבתקינות ההליך האזרחי, משעלול להיגרם נזק משמעותי לאינטרס הציבורי 

 18ץ היוע כתוצאה מעיכוב נוסף של ההליך האזרחי. משמעותי או בלתי הפיךבעוד שלא ייגרם נזק 

 19ולטענתו יש בקביעות אלו כדי להצדיק המשך  9.10.17המשפטי מפנה לקביעות בהחלטה מיום 

 20 עיכוב ההליכים כמבוקש על ידו.

 21עוד טוען היועץ המשפטי, כי הנזק שעלול להיגרם למבקש או למי מחברי הקבוצה הנטענת הינו 

 22האישור ולאחר מכן  מצומצם באופן יחסי וכן כי הליכים ייצוגיים מתבררים בשני שלבים )שלב

 23 ם. עבארוכים מט כיםייצוגית עצמה( ומכאן שמדובר בהלישלב ניהול התובענה ה

 24ביחס לטענת המבקש בבקשת האישור לפיה לא קיים "קשר הדוק" בין בקשת האישור להליך  .11

 25 הפלילי, טוענת המשיבה בתגובתה כי מדובר בטענה מלאכותית המהווה אף שינוי חזית.

 26 

 27 
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 1 המשיב טענות עיקרי

 2המשיב טוען כי הבקשה אינה מלמדת על קיומם של טעמים בגינם יש לחרוג מהכלל לפיו אין  .12

 3זאת ביתר בעצם קיומו של הליך פלילי כדי למנוע בירור הליך אזרחי במקביל לו. לגישת המשיב, 

 4הליך שמוזס אינו צד לבעוד פלילי שבו מעורב מר מוזס, שאת בעניננו כאשר מדובר בהליך 

 5  .אישיות משפטית נפרדת שהינהאלא המשיבה,  ,האזרחי

 6המשיב מציין כי קיימים מקרים רבים בהם מנוהלת תביעה כנגד חברה, כאשר במקביל מוגש 

 7כתב אישום פלילי נגד בעל מניות, נושאי משרה או אורגנים של החברה, מבלי שאחד מההליכים 

 8 יעוכב. 

 9רטית לנסיבות המקרה. קהתייחסות קונאין בטיעוני היועץ המשפט לגישת המשיב, עוד  .13

 10אין הבדל בין המקרה הנדון לבין כל מקרה אחר בו מתנהלים הליכים מקבילים, פרט לטענתו, 

 11מציין, המשיב  לזהות הגורמים המעורבים כאשר בפרשה נאשם גם ראש הממשלה מכהן.

 12מקרים של פרקליט המדינה הנוגעת ל 16.11כי הבקשה אינה תואמת את הנחיה בהקשר זה, 

 13 בהם מנוהלים הליכים פליליים ואזרחיים במקביל.

 14המשיב מוסיף על כך וטוען, כי אין "קשר הדוק" בין ההליכים, שעה שבקשת האישור עוסקת  .14

 15בהתנהלות המשיבה בעבר כלפי לקוחותיה, בעוד שההליך הפלילי עוסק בכוונות עתידיות. 

 16מוזס לראש מר בעיקרו על הזיקה בין בנוסף, נטען כי בעוד ההליך הפלילי מושא הפרשה מבוסס 

 17הממשלה, בעוד שהבקשה נסמכת על אינדיקציות נוספות לבד מזו, לרבות עיתונאים אחרים 

 18 שעבדו עבור המשיבה. 

 19עוד נטען, כי בשלב הנוכחי שבו מצוי ההליך הפלילי, חומרי החקירה צפויים להיות מועברים 

 20שנמסרו מצד הנאשמים בחקירתם, בעוד על פי דין לידי ההגנה, לרבות גרסאות עובדתיות 

 21שהיועץ המשפטי לא הבהיר כיצד דווקא הכנת תגובה לבקשת האישור תפגע בהליך הפלילי. 

 22בהיעדר תשתית  המשיב סבור כי החשש שמא הכנת תגובה תוביל לשיבוש ההליך הפלילי, נטענת

 23 עובדתית שתתמוך בה. 

 24 שעניינה –ה שבבקשת האישור חשיבות השאלבנוסף, טוען המשיב כי הבקשה מתעלמת מ

 25הפלילי והאזרחי,  –קוראיו וכן מהעובדה ששני ההליכים ל המספק חדשות מחויבותו של עיתון

 26 מעוררים שאלות שונות. 

 27לפרק  מבוקש לעכב את ההליך האזרחי שכן נוסף על אלו, טוען המשיב כי הבקשה אינה סבירה, 

 28 . זמן ממושך
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 1 דיון והכרעה

 2ששקלתי את בפניי ולאחר  ב"כ הצדדים הצדדים ושמעתי את טיעוניבטענות לאחר שעיינתי  .15

 3הגעתי לכלל מסקנה כי בשלב זה, יש לקבל את  –מכלול הנסיבות והשיקולים הנדרשים לעניין 

 4הבקשה בחלקה ולהורות על עיכוב נוסף של ההליך האזרחי, עד לתום שמיעת עדי התביעה בגדר 

 5 ". 2000"פרשת  -ההליך הפלילי, בכל הנוגע ל

 6כידוע, הכלל הוא כי קיומו של הליך פלילי אינו מצדיק, כשלעצמו, עיכוב של הליך אזרחי  .16

 7,  . בכלל זאתהמתנהל באותו עניין, אלא אם כן מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות זאת

 8כאשר ישנו חשש שבירור ההליך האזרחי ישבש את או כאשר זכותו של מתדיין עלולה להיפגע 

 B.G 9היועץ המשפטי לממשלה נ'  2173/05ההליך הפלילי כראוי )ר' ע"א  האפשרות לברר את

Assistance Ltd  ,10גוסב נ' אלקטרה מוצרי  5812/10; רע"א 6-5( בפסקאות 13.2.06)מאגרים 

 11 לופטין נ' מוניקה תכשיטים בע"מ 854/97(; רע"א 9.8.10)מאגרים,  ( בע"מ1951צריכה )

 12( )להלן: 10.10.10)מאגרים  דגני נ' וינראון 2822/10א ; רע"4-3ת (, בפסקאו30.4.97)מאגרים, 

 13)מאגרים,  היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונים ואח' 8577/17ע"א ; 4"( בפסקה עניין דגני"

 14י.ב.י.ב. נכסים ואחזקות בע"מ ואח' נ' עזבון  24201-07-14ת"א )ת"א( (; 9.1.17החלטה מיום 

 15 (. 14-9( בפסקאות 15.3.18)מאגרים, המנוח רביקוביץ ואח' 

 16במקרה הנדון, אני סבורה כי על אף שבקשת האישור עוכבה זה מכבר במשך תקופה שאינה  .17

 17 וכילשיבוש ההליך הפלילי עודנו קיים עלול להביא מבוטלת, החשש שקידום ההליך האזרחי 

 18 את השמירה על תקינותו של ההליך הפלילי. במכלול הנסיבות יש להעדיף 

 19וכפי שעולה מטענות  9.10.17 -ו 1.5.18שנקבע בהחלטות קודמות שניתנו בהליך זה מהימים  כפי .18

 20פרסומים שונים שהופיעו על  , בין היתר,הוגשה בעקבות ומתבססתהצדדים, בקשת האישור 

 21מר  בתקשורת ובהם חלקי תמלילים משיחות שהתקיימו בין מר מוזס לבין ראש הממשלה

 22קשר זה. עניינים אלו, הם שעומדים ביסוד החקירה הפלילית ופרסומים נוספים בה נתניהו

 23הכנת כתב תשובה לבקשת מאחר ומושא הפרשה וכתב האישום שהוגש בגדרה. עוד נקבע, כי 

 24האישור מצריכה, בין היתר, התייחסות לנושאים אלו ובהינתן מעמדו של מר מוזס במשיבה, 

 25האישיות בשל הטענות וזאת  ,ירברי כי לא ניתן לשלול את האפשרות שיידרש להגיש תצה

 26אף ככל שלא יוגש תצהיר מטעם מר מוזס, הצורך  המופנות כלפיו  ובשל מעמדו במשיבה.

 27  . , לאור המפורט לעילעולה בבירור במעורבותו בהכנת התשובה

 28 . 9.10.17 -ו 1.5.18למותר לציין, כי לא הוגש ערעור על החלטות בית המשפט מהימים 
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 1מוצאת, כי יש לקבל את עמדת היועץ המשפטי לפיה כל עוד לא נשמעו  בנסיבות האמורות אני .19

 2ה וקיום הליך ההוכחות בבקשת הפלילי, הכנת התשובה והגשת עדי התביעה בגדר ההליך

 3להביא לחשיפת גרסתו של מר מוזס בפני עדים או גורמים מעורבים  , בין היתר,יםעשוי האישור 

 4גביית עדויות עם גורמים או עריכת בירורים ול במיוחד אם מלאכת ההכנה תכלו. זאת אחרים

 5קיים עדים אחרים. חשש זה מקבל משנה תוקף בנסיבות הפרטניות שבמקרה הנדון, שעה ש

 6לילי, כפי שפורטו לפרו' שחלק מעדי התביעה בהליך הפהעובדה ההליכים ולנוכח  קשר הדוק בין

 7הפנימי" של המשיבה, עליו נמנים, בין מצויים "במעגל  לפרוט' הדיון(  30-27שו'  4עמ'  'הדיון )ר

 8ב"כ . ובשים לב למעמדו של מר מוזס אצל המשיבה ,בעבר או בהווה היתר, עובדי המשיבה

 9כי לגבי חלק מהשמות של עדי התביעה שנזכרו יהיה צורך כי יבוא עמם בדיון המשיבה ציין 

 10ככל שיחל בירור הבקשה לפרוט' הדיון(.  31-24שו'  6בדברים לצורך הכנת התשובה )ר' עמ' 

 11חשיפת לאישור אף יהיה צורך בחקירת המצהירים בדיוני ההוכחות. מצב דברים זה ובכלל זאת 

 12חשש לפגיעה לגרסתו של מר מוזס, בטרם מסרו את עדותם בהליך הפלילי, מעוררת  תביעה עדי

 13 ההליך הפלילי. בתקינות 

 14מסרו זה מכבר את  ה שהעדים דת המשיב לפיה העובדאין בידי לקבל את עמלנוכח האמור, 

 15טענת כך גם, . לפגיעה בתקינות ההליך הפליליחשש את ה גרסאותיהם בהליך החקירה, שוללת

 16אינה יכולה להתקבל , לא פורטה דיהכי הטענה ו המשיב לפיה החשש מפני שיבוש הוא ערטילאי

 17ל המעגל הפנימי ש פירוט עדי התביעה שצוינו בפניי לפרו' הדיון כמי שנמנו, בין היתר, על לאור

 18 . ולאור דברי ב"כ המשיבה, כמפורט לעילהמשיבה 

 19כמו כן מקובלת עליי עמדת היועץ המשפטי לפיה על אף שההליך האזרחי שבפניי עוכב זה מכבר  .20

 20במשך תקופה שאינה מבוטלת, מדובר בפגיעה זמנית הנעוצה בעיכוב של ההליך האזרחי וכן כי 

 21מוגבל מדובר בפגיעה מוגבלת, בשל כך שהנזק שנטען כי נגרם ליחידי הקבוצה הייצוגית הוא 

 22יך הפלילי משרת תכליות שעומדות גם בבסיס התביעה הייצוגית, בעוד שפגיעה ובשל כך שההל

 23  .לאינטרס הציבוריבלתי הפיך י עלולה לגרום נזק משמעותי ופוטנציאלית בהליך הפליל

 24אינני מקבלת את עמדת המשיב לפיה המקרה הנדון אינו שונה מכל הליך פלילי אחר במהלכו  .21

 25אני סבורה כי  ם.ניין, פרט לזהות הגורמים המעורבימתברר הליך אזרחי העוסק באותו ע

 26בנסיבות המייחדות את המקרה הנדון, קיים חשש שעדי התביעה, שלמצער חלקם נמנה על 

 27עידו בהליך הפלילי ובכך טמון יייחשפו לגרסתו של מר מוזס לפני שהמעגל הפנימי של המשיבה, 

 28(. העובדה שבקשת האישור מופנית 4 סיכון לפגיעה בהליך הפלילי )השוו: עניין דגני, בפסקה

 29כלפי המשיבה, בהיותה אישיות משפטית נפרדת מזו של מר מוזס, אין בה כדי לגרוע מהחשש 

 30לפגיעה בהליך המשפטי, לאור מעמדו המשמעותי של מר מוזס במשיבה ולאור העובדה שלמצער 
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 1וקד ההליך חלק מטענות בקשת האישור מופנות כלפיו במישרין וטענות דומות עומדות במ

 2 הפלילי. 

 3יתר על כן, בהתחשב בהיקף הנזק ליחידי הקבוצה כפי שנטען ובהתחשב באופיו הזמני של עיכוב 

 4הדיון בהליך הייצוגי ולנוכח שאחת ממטרותיו של ההליך הייצוגי היא אכיפת הדין והרתעה 

 5ליך הייצוגי אני סבורה כי הפגיעה בה –מפני אכיפתו ותכלית זו ניצבת גם ביסוד ההליך הפלילי 

 6 אינה שקולה בעוצמתה לזו העלולה להיגרם להליך הפלילי. 

 7וגש מקיימים מקרים רבים בהם מנוהלת תביעה כנגד חברה, כאשר במקביל המשיב טען כי  .22

 8, מבלי שאחד מההליכים כתב אישום פלילי נגד בעל מניות, נושאי משרה או אורגנים של החברה

 9ביחס לטיב ההליך  באופן תמציתי וללא פירוט רבענה קיים קושי לקבל טענה זו, שנט .יעוכב

 10עדים ולחשש שהתעורר באותם הפלילי שאותו מבוקש להשוות למקרה שבפניי וביחס לזהות ה

 11 , ושעה שכל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו.מקרים

 12טענת המשיב לפיה ההליך האזרחי עוסק בהתנהלות המשיבה בעבר, בעוד שההליך הפלילי  .23

 13עתידיות, אין בה כדי לשלול את העובדה שהזיקה הנטענת בין מר מוזס לראש עוסק בכוונות 

 14, היא הניצבת במוקד ההליך הפלילי והיא מהווה נדבך משמעותי אף בגדר מר נתניהו הממשלה

 15אינדיקציות נוספות, טענות ובקשת האישור שבפניי. העובדה שבקשת האישור מבוססת גם על 

 16 אינה גורעת מכך. 

 17, שעה של פרקליט המדינה 16.11הבקשה אינה תואמת את הנחיה קבל טענה לפיה אין לכמו כן,  .24

 18ככל שנראה ככלל, שגם שם צוין כי בצד הכלל לפיו אין לעכב הליך אזרחי בשל הליך פלילי, "

 19הנטייה תהייה  –כי ניהול ההליכים במקביל יפגע בחקירה או בהליך הפלילי או המשמעתי 

 20 (. 16.11להנחית פרקליט המדינה מס'  6פסקה  " )ר'לבקש עיכוב ההליך האזרחי

 21 . עם זאת, מטעמים אלו, אני סבורה כי יש להורות על עיכוב נוסף של ההליך האזרחי שבפניי .25

 22בהינתן כי החשש עליו הצביע היועץ המשפטי לממשלה מתמקד בהשפעה על עדי התביעה ובשל 

 23בורה כי בשלב זה יש לעכב את פרק הזמן המשמעותי שבו עוכב ההליך האזרחי זה מכבר, אני ס

 24ההליך האזרחי אך עד לתום שלב שמיעת עדי התביעה בהליך הפלילי. זאת, תוך שימור זכותו 

 25 של היועץ המשפטי לשוב ולעתור בבקשה נוספת, שתיבחן לגופה, ככל שיתעורר הצורך בכך. 

 26 

 27 

 28 
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 1 

 2 סוף דבר

 3על המשך עיכוב ההליכים  , בשלב זה, הבקשה מתקבלת בחלקה. אני מורהנוכח כל האמור ל .26

 4"פרשת בעניין בבקשת האישור שבפניי וזאת עד לתום שמיעת עדי התביעה בגדר ההליך הפלילי, 

2000 ." 5 

 6 . 28.3.2021היועץ המשפטי ישוב ויעדכן בדבר התקדמות ההליך הפלילי וזאת עד ליום  .27

 7 . 30.3.21נקבע למשימה כללית למתן החלטה ליום  .28

 8 ו לידיעת הצדדים. המזכירות תעביר החלטתי ז

 9 

 10 , בהעדר הצדדים.2020ספטמבר  30, י"ב תשרי תשפ"אהיום,  נהנית

      11 

             12 
 13 


