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 כעותר המבקש להצטרף
 
 

 
 המשיב מטעםהודעה מעדכנת 

 לבקשה להצטרפות כעותר להליך מטעם המשיב ותגובה
 

מוגשת בזאת הודעה מעדכנת , 23.9.20-ו 14.9.20מימים בית המשפט הנכבד  תובהתאם להחלט .1

   . להצטרפות כעותר להליךה לבקש מטעם המשיב וכן תגובה מטעם המשיב

 

יורה על פתיחה  ,היועץ המשפטי לממשלה המשיב, העותרים כי בקשתבמוקד העתירה דנן  .2

שני פרסומים שפורסמו בתקשורת בנוגע וזאת לאור  ,נוגע למסירת מידעבחקירה פלילית ב

בכתב האישום שהוגש נגדם  נאשמים העותרים ", שבמסגרתה4000ת "פרשה המכונה פרשל

  . 28.1.20ביום 

 

הרכב של בית המשפט הנכבד )כבוד הנשיאה חיות, לפני התקיים דיון בעתירה  14.9.20ביום  .3

 . כבוד השופט סולברג וכבוד השופט קרא(
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לעניין אחד משני  ,בדיקהבהעמיק ל לשקול התבקש המשיב, היועץ המשפטי לממשלה,בדיון 

בין העותרים לבין  טלפון מע של שיחותפרסום הקלטות ש  הפרסומים שבמוקד העתירה, הוא 

)להלן:  10.6.20 ביום 13תוכנית "המקור" בערוץ מסגרת כתבה בששודרו ב ,מר אילן ישועה

 . (ההקלטות

 

של מעגלי  פיםומיקוד נוס מיפוי בכלל זה, העלה בית המשפט הנכבד את האפשרות לבחון

  .בעניין בחקירה לפתוח האפשרות בחינת לצורך, האמורות להקלטותהיו נגישים האנשים ש

 

 הורהובהתאם להן נדרש להערות בית המשפט הנכבד בכובד ראש,  היועץ המשפטי לממשלה .4

  .בעניין מעמיקה נוספת ובדיקה בחינה –ובהקדם  – בצעל

 

 להקלטות נגישים שהיו גורמיםה רשימת למיקוד פעולל המשפטי לממשלהבפרט, הורה היועץ 

, בהינתן גם שזהו אחד הפרמטרים המרכזיים לבחינת אפקטיביתלצורך חקירה ככל הניתן 

  .בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה הרלוונטית לעניין נושאה

 

גם לאחר מיפוי ומיקוד נוסף של רשימת הגורמים השונים נותרת  העלתה כי שנעשתה הבדיקה

, ותטנגישות להקל בעלי שהיו ל מיש ,אנשים 150-כ כדי עדהמגיעה , מאוד גדולהקבוצה עדיין 

, על כל המשתמע כשנתיים וחציועומדת על , ארוכה מאוד הרלוונטית לחקירההתקופה כי אף ו

 . מכך

 

, והיא תהיה כרוכה מדובר בחקירה נרחבת שסיכוייה להניב תוצאה נמוכים ביותר, פיכךל

בנוסף גם על היבטים ; וזאת השלכות משמעותיות נוספותבבפרטיות הנחקרים ו ניכרת בפגיעה

  . רלוונטיים אחרים בשאלה האם יש לפתוח בחקירה פלילית במקרה זה

 
 סבורהיועץ המשפטי לממשלה מדוע  ויובהר, ה ותוצאותיהרכבדיקה שנעל בנוגע יפורטלהלן  .5

 אין ענייןבנסיבות הלאור ממצאי הבדיקה העדכנית ובחינה נוספת של מכלול השיקולים,  כי

ועל כן דין העתירה להידחות, בהיעדר עילה להתערבותו  במקרה דנן לפתוח בחקירה פלילית

   .של בית המשפט הנכבד בהחלטה

 

המעדכנת, בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד בסיום  הגשת ההודעהבמהלך היום שנקבע ל .6

בהליך  1הוא נאשם ראש הממשלה,  ו של מר בנימין נתניהו,הוגשה בקשת הדיון שהתקיים,

. ייאמר כבר כעת, כי המשיב אינו מתנגד לעצם (המבקש)להלן:  להצטרף להליך כעותר, פליליה

, האמור בבקשה הובא לפני היועץ המשפטי להלן רטופיכפי ש צירוף המבקש כעותר, אולם

בנסיבות  לפיהמסקנתו לשנות מ ולממשלה, ואחר בחינת הדברים לא ראה היועץ כי יש ב

 . לפתוח בחקירה פליליתהעניין אין 

 

 ן היקף הנחקרים הפוטנציאלייםילעני ה,נערכש הנוספת נפתח, אם כן, בהצגת ממצאי הבדיקה .7

משמעויות הכרוכות בחקירה, ובכלל זה בהיבט הפגיעה הכרוכה התמונה באשר ל חידודו

וב נשומצוידים בנתונים אלה בשורה ארוכה של נחקרים פוטנציאליים למול תוחלת החקירה, 

 ין. יעל האיזון בין מכלול השיקולים הנוגעים לענ גם ונביט
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לא קמה עילה להתערבות בית המשפט הנכבד בהחלטתו  לאור כל המפורט המשיב יטען, כי

משמדובר בהחלטה ראויה, מבוססת וסבירה שלא לפתוח בחקירה פלילית במקרה דנן, 

התשתית העובדתית והמשפטית  לחלוטין, הנטועה היטב במכלול השיקולים הרלוונטיים לאור

 . בענייננו

 

מעבר לכך שמדובר בהחלטה ראויה וסבירה כשלעצמה יוזכר, כבר כאן בפתח הדברים, כי 

מסגרת הדיון, ולמעשה נקודת המוצא כמו גם נקודת הסיום, היא לא בשאלה מה היה מחליט 

האם בביקורת שיפוטית שמעביר  בית המשפט הנכבד במקום היועץ המשפטי לממשלה, אלא

בהחלטת יימצא כי  ,על פי עילות הביקורת המקובלותבית המשפט הנכבד את החלטת המשיב, 

. עילה כזו היועץ המשפטי לממשלה נפל פגם המקים עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד

רים , אך ורק במקפסיקתו של בית משפט נכבד זהכפי שנקבע פעמים רבות בעשויה לקום, 

 –וביתר שאת מקום בו הגורם המחליט הוא ראש התביעה הכללית בעצמו  –חריגים ונדירים 

 שבהם נפל פגם מהסוג של חריגה קיצונית ממתחם הסבירות.

 
 הדברים יפורטו כעת. .8

 עדכון – פלילית בחקירה בשאלה האם לפתוח מעמיקה בדיקה

 
בחקירה בנוגע לעבירות הנוגעות  בתגובה המקדמית לעתירה, השאלה האם לפתוח כאמור .9

 4.1114מס'  על רקע הנחיית היועץ המשפטי לממשלה למסירת מידע האסור בגילוי נבחנת

 4.2.20מיום  "קווים מנחים למדיניות אכיפה בעבירות הנוגעות למסירת מידע האסור בגילוי"

הנחיית  :; להלן גם1מש/)ההנחיה צורפה לתגובה המקדמית מטעם המשיב לעתירה כנספח 

 (. ההנחיהאו  היועץ המשפטי לממשלה

 

 אינםהעותרים כפי שנאמר מטעם העותרים במפורש בדיון שהתקיים לפני בית המשפט הנכבד, 

  .על יישומה במקרה דנן אלא של ההנחיה על הוראותיהחולקים 

 

בנוגע לעבירה של  החלטה האם לפתוח בחקירה פלילית נגד עובדי ציבורכמפורט בהנחיה, 

טעונה איזון עדין ומורכב בין השיקולים והאינטרסים שעל הפרק.  מסירת מידע האסור בגילוי

ועוצמתה; תוחלת החקירה  מוגנים מהות הפגיעה באינטרסים עומדיםבמוקד השיקולים 

הפגיעה הקשה העלולה להיגרם לנחקרים פוטנציאליים ככל  ; בזיקה לכך,ומורכבותה

 סוגיית חופש העיתונות והחיסיון העיתונאי.יותר; ושמספרם גבוה 

  

ישיבה  16.9.20ביום  התקיימה, 14.9.20בדיון ביום  בהמשך להערות בית המשפט הנכבד .10

 אפשרותה את לשוב ולבחון פעם נוספת , שתכליתהבנושא בראשות היועץ המשפטי לממשלה

העמקת  לצורך החקירה, וזאתהיבט תוחלת ובדגש על , נוספות קונקרטיות בדיקות לבצע

 .המדוברות ההקלטותמסירת ן יעניבחקירה פלילית לפתוח בבחינה האם יש ה

 

 – לבצע, הנכבד המשפט בית להערות בהמשך, לממשלה המשפטי היועץ הנחה הישיבה בתום .11

  .בחינה ובדיקה מעמיקה נוספת בעניין –ובהקדם 
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את הגורמים שלהם  עוד פות ולמקדלמ אפשרותלבחון  , הורה היועץ המשפטי לממשלהפרטב

החלטה  לצורךוככל שאפשרות כזו קיימת, לבצע את הבדיקה בהקדם , להקלטות נגישות היתה

  .בעניין פלילית חקירה פתיחת בדבר

 

של  נוסף מיפוי תוך, נעשתה בדיקה ובחינה מעמיקה נוספת בהתאם לכך, לאחר הישיבה אכן .12

בתקופה  ורמת נגישותם, לקובצי ההקלטותלהם היתה נגישות ש ברשויות האכיפה הגורמים

ועד מועד פרסום ההקלטות  ,2018 בינואר ,האכיפהלרשויות  ההקלטות מסירת ממועדש

 . 10.6.20ביום  ,בתוכנית "המקור"

 

זו  לאורך תקופה האכיפה היו נגישים להקלטות האמורות רשויותבקרב , נמסרשהמידע על פי  .13

יחידה ארצית )יאל"כ  –משטרת ישראל  רשויות שונות: רשות ניירות ערך; גורמים משלוש

 פרקליטות המדינה. ;(אכיפה כלכליתל

 

, מודיעין ובקרת מחלקת חקירותעובדים ב 55-לכ, נמסרשהמידע  על פי: לגבי רשות ניירות ערך

. לאלה להקלטות האמורות נגישותהיתה  (מחלקת חקירות :)להלן ברשות ניירות ערךמסחר 

, וכן הקלטותלנגישות  שגם להם היתה, מערכות מידע ממחלקתעובדים  7-יש להוסיף עוד כ

במחלקת חקירות, העובדים קרב בבאשר לאפשרות למיקוד נוסף  .שתי מתמללות חיצוניות

, תוך תוקף עבודתם במסגרת החקירהמעסקו והכירו את ההקלטות  עובדים 35-כנמסר כי 

המדובר נובע מאופייה של עבודת החקירה על ידי מחלקת חקירות  שצוין כי מספר העובדים

במסגרתן נדרשות פעולות חקירה רבות במקביל הכוללות תשאולים ש, בחקירות מעין אלה

   וחיפושים ועל כן צוות גדול של חוקרים מעורב בחקירה.

 

-כ נכללים , במעגל המורשים של הפרשהנמסרשהמידע על פי : יאל"כ –לגבי משטרת ישראל 

תקופה לאורך השוטרים, שהם קצינים וחוקרים שמכירים את החומרים ועסקו בהם  97

עוד נמסר, כי לכלל הקצינים והחוקרים אשר עסקו בחקירה היתה נגישות  הרלוונטית.

בחקירה זו עסק מספר רב של כי  כן נמסר למקד עוד את הרשימה. לא ניתןלהקלטות וכי 

לב  בשים כןו, החקירה היקףוביחידה חוקרת זו, נוכח  הין אלשוטרים, כמקובל בחקירות מע

במקביל לפעולות גורמים רבים  של)למשל, חקירות פרונטליות  במקביללביצוע פעולות חקירה 

 . אחד כל חוקרים מספרצוותי חקירה המונים  ידי עלחיפוש(, וזאת 

 

 15-לכ היתה הרלוונטיתבמהלך התקופה , נמסרמידע שה: על פי לגבי פרקליטות המדינה

. גישה לחומרים ,מטפלים בתיקשטיפלו או  ,(מיסוי וכלכלה) אביב-מחוז תל מאנשי פרקליטות

לכל  ,ותוקן ן מחשובי שהתברר בדיעבדיבשל עני ,זאת, במהלך חלק מן התקופה היתה עם

 בודדים גורמים למספר וכן, אנשים 106-כ המונהאביב )מיסוי וכלכלה(, -פרקליטות מחוז תל

 זה ובכלל בתיק החקירה חומרי נשמרו שבה לתיקייה גישה, המדינה בפרקליטות נוספים

   .האמורות להקלטות
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שלהם היתה נגישות להקלטות האמורות  ברשויות האכיפהמספר העובדים  על פי נתונים אלה, .14

 :כמפורט להלןהיה  10.6.20עד יום  2018 ינוארמש בתקופה

 

שלהם היתה נגישות להקלטות  ,ברשויות האכיפה של הגורמים הרשימה ה"מורחבת"

  . עובדים 062-מלמעלה  מונהעד מועד הפרסום,  האמורות

 

היתה נגישות להקלטות להם ש ,ברשויות האכיפה של הגורמים הרשימה ה"מצומצמת"

גם ידוע כי בתוקף תפקידם אכן עסקו בהקלטות והכירו ר שאועד מועד הפרסום  האמורות

 . עובדים 150כמעט  מונהאותן, 

 

לגבות מהם הודעות  צורךעשוי להיות ר שא ,עובדי ציבורשל  מאוד גדול מספרבאפוא  מדובר .15

היעדרו  חרףוזאת , באזהרה חקרוייבנוגע לאפשרות שהם מי שמסרו את המידע, ואפשר שגם 

 . מהם למי ביחסממשי  חשדשל 

 

שורה  לגבי תלקבלת נתוני תקשור הבקש כגון, נוספים צעדים גם עשויים להידרשכמו כן 

  .שנים אחורהוהכל באופן נרחב,  –עובדי ציבור אלה  ארוכה מאוד של

 

 לחומרים נגישות שהיתה להם רק בשל כך , רבים אלה, כלפי עובדי ציבורמעין נקיטת צעדים  

 קונקרטי לגביהם ולו ראשית חשדלא שיש בו ,תוקף תפקידם בשורות רשויות האכיפהמ

 של גדול בציבור ובלתי מידתית קשה בפגיעה, כרוכה )ומכאן גם תוחלת החקירה הנמוכה(

 , לאור מהותם של האמצעים השונים.םבפרטיות ביותר חמורה פגיעה זה ובכלל, עובדי ציבור

 

 אל מול תוחלת חקירה נמוכהמדובר בתשומות חקירה עצומות, כי לא למותר לציין  ,כן כמו

 .ביותר

 
, על כל הכרוך בכך מבחינת הפגיעה בנחקרים ובכלל מסיבית "רבים"החשדת ב אפוא מדובר .16

כך שאין נגד מי מהם כזו של עובדי ציבור, ללא פרופורציה ל סיטונאיתהחשדה  זה בפרטיותם.

ספציפי, אינה מוצדקת בנסיבות העניין, ודאי אינה מתחייבת מן הדין, ואינה עולה בקנה חשד 

 אחד עם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה )אשר עליה כזכור העותרים אינם חולקים(. 

 

 .לחקירה הרלוונטית התקופה משךעולה אף מ המבוקשתהחקירה  של הרחב היקפהבנוסף,  .17

כנית והת מועד שידור לבין (,2016-2015) השיחות בהם התקיימו םמועדיהנוכח פער הזמן בין 

, ואף אפשר שניםפני  מסירת ההקלטות יכולה היתה להתבצע עלש, הרי (2020) הושמעו בהש

פגיעה ה. לפיכך, נגישות להקלטות עובדי הציבורשהתבצעה לפני התקופה בה היתה למי מ

 . המדובר התקופה לאורך לב בשיםיותר  עוד מתעצמתאף  בעובדי הציבורהאמורה 

 

 : לענייננו הרלוונטיים המועדים את תחילה נזכיר

, 2015 יוליהשיחות שהקלטותיהן הובאו במסגרת הכתבה בתוכנית "המקור" הן מחודשים 

ואלה גם המועדים שהחל מהם יכול שהקלטות  – 2016 ודצמבר 2016 נובמבר, 2015 ספטמבר

  ;השיחות מצויות בידי הצדדים השונים שהשתתפו בהן
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  ;2018 בינואר רקההקלטות הועברו לרשויות האכיפה על ידי מר אילן ישועה 

  ;2018 בפברוארחקירה גלויה בפרשה נפתחה 

 .2010.6. ביוםהכתבה בתוכנית "המקור", שבמסגרתה הושמעו ההקלטות, שודרה 

 

 וחצי שנים כשלוש בין אפוא חלפו ועד לשידור הכתבה השיחותהתקיימותן של  מועדמ

 חלפו הכתבה לשידור ועד האכיפה לרשויות ההקלטות מסירת וממועד, שנים לכחמש

  .וחצי כשנתיים

 

קלטות, על ידי גורם ההועברו האת התקופה שבה באופן מדויק למקד  בנסיבות אלה, לא ניתן

קבלת נתוני תקשורת של בלתי ידוע, לידי כלי התקשורת. לכן, חקירה פלילית עשויה לחייב 

והכל,  ;בפרטיות הכרוכה בכך ביותר , על הפגיעה הקשהעובדי ציבור מאותלביחס  )!(שנים

השתייכות מבלי שקיים חשד קונקרטי כלשהו ביחס לעובדי ציבור אלה מעבר לעצם הכאמור, 

 השיחות להקלטות היתה להם נגישותגדולה של מי שבתוקף תפקידם  לקבוצה שלהם

  .האמורות

 
בהקשר זה יובהר עוד, כי צווים המאפשרים קבלת נתוני תקשורת של אדם הם צווים פוגעניים  .18

וחודרניים שאינם ניתנים על ידי בתי המשפט ליחידות החוקרות כלאחר יד. ככלל, מקום בו 

מתבקש צו כזה על ידי היחידה החוקרת, עליה להציג בפני בית המשפט תמונה ראייתית 

שהתגבש נגד אותו אדם. גם מקום בו עומדת היחידה  נקרטיהקומשמעותית של החשד 

החוקרת בנטל זה, היא מתבקשת לעשות ככל שניתן על מנת לצמצם את התקופה שאליה 

 מתייחס הצו, באופן שיפחית את הפגיעה הקשה בזכויותיו של החשוד. 

 

בנסיבות המקרה שלפנינו, קשה אם לא בלתי אפשרי להרים את הנטל הראשון שכן, כפי 

שהוסבר, לא התגבש חשד קונקרטי נגד מי מעובדי הציבור המעורבים. בנוסף, כפי שהוסבר, 

לא ניתן לתחום ולצמצם את התקופה הרלוונטית לצו. התוצאה היא, אפוא, פגיעה קשה, 

של עובדי הציבור, מעצם השתייכותם הארגונית באופן חמורה ובלתי מידתית בפרטיותם 

 שספק אם הוא עומד במבחנים המופעלים ביחס למתן צווים כאלה בדרך כלל. 

     

אורך התקופה מוביל גם הוא למסקנה כי ישנה תוחלת בנוסף לפגיעה הקשה בפרטיות, כמו כן, 

 נמוכה לחקירה בעניין.    

 
בעבירה של מסירת מידע האסור בגילוי פירושה  זה במקרה בחקירה פתיחההנה כי כן,  .19

על ההשלכות הבלתי  ,כלפי שורה ארוכה מאוד של עובדי ציבור פתיחה בחקירה פלילית

וזאת גם בשים לב למשך התקופה הארוך  ,מבוטלות הכרוכות בכך מבחינת הפגיעה בהם

 .כלפיהם מינימליתראייתית  ותשתיתחשד סביר  בהיעדרוהכל,  – שלגביו רלוונטית חקירה

 מידע למסירת הנוגעים במקרים ובפרט, בחקירה לפתיחה המקובלים למבחניםמנוגד  הדבר

שיש לנקוט  לזהירות גם ובניגוד, בעניין לממשלה המשפטי היועץ בהנחיית גם שמפורט כפי

 הודעה בהמשך יפורט גםש כפי אתוז –בעניין, כך גם על פי פסיקתו של בית משפט נכבד זה 

 .זו
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בגורמי רשויות  אינו מתמצההפוטנציאליים בנוגע למסירת המידע  הנחקרים מעגל מעבר לכך, .20

  יוסבר. האכיפה.

 
 בין. מדובר בהקלטות של שיחות טלפוניות האכיפה ברשויות נואי ההקלטות מקור, ראשית

( 1' )עותר אלוביץמר אילן ישועה, מר שאול  – רשויות האכיפה עם נמנים שאינם צדדים שלושה

עד  השנכב קדמהשעל פני תקופה  השיחות התקיימו והוקלטו(. 2' )עותרת אלוביץ יסאיר' וגב

 ולפתיחתישועה  מר ידי על האכיפה לרשויות של הקלטות השיחות למסירתןוחצי  תייםכשנ

קלטות, מטעמיו ההעביר את המי מהצדדים לשיחה ש הנמנע מן לא ,לפיכך .פרשהב החקירה

 ולפתיחת האכיפה לרשויות ישועה מר ידי על החומרים העברת לפני שלו, לגורמים שונים

שגורם שלישי שקיבל את ההקלטות הוא שהעבירן  . גם אין זה מן הנמנעבפרשה החקירה

אין לכאורה מקום לזנוח כיוון חקירה זה, לו היתה  על כן, .בהמשך או לעיתונאים לעיתונאי

 המעורבים בשיחה גופה. כלל אל מולגם נפתחת חקירה, 

 

הואשמו במסגרת כתב  ,ות, אשר היו אף הם צד לשיחעצמם ין, כי העותריםוציבהקשר זה 

ש"העלימו" את  בכךבין היתר  ,האישום שהוגש בעניינם גם בעבירה של שיבוש מהלכי משפט

את המכשיר  "להעלים"אילן ישועה מר ואף ביקשו מהמכשירים הסלולאריים שלהם 

נסיבות אלה לא ניתן לשלול כי לעותרים היו ב .(1לכתב האישום 24-23)ראו עמ'  הסלולארי שלו

    הקלטות של אותן שיחות.

 

חקירת שלושת הצדדים לשיחות, שכן הם מצויים  בנסיבות אלה, פתיחה בחקירה משמעותה

לפיכך, ובנוסף לכל יתר השיקולים המורים על כך שאין  באותה קבוצת התייחסות בהיבט זה.

 של בעיצומו, זו מעין חקירהלפתוח במקרה זה בחקירה פלילית כמפורט בהודעה זו, יצוין כי 

מהלך לא  אעד תביעה, הי אהו ישועה מרו נאשמים הם העותרים במסגרתו, מתנהל פלילי הליך

אין לחקירה מעין זו כל קשר לחקירת  גם שגרתי ולא מוצדק בנסיבות העניין. ממילא

 .ציבור בעובדי מדובר אין שכן, "הדלפות"

 
כי עוד הרבה קודם למועד מסירת ההקלטות לרשויות האכיפה )שנעשתה כאמור  יצוין, יתשנ

יש לו זיקה לענייננו: בכתבה נרחבת מאת אשר אפשר ש( פורסם בתקשורת מידע 2018בינואר 

, מתוארת התרחשות דומה לאירועים 20152 מאוקטוברהעיתונאי גידי וייץ במוסף הארץ, 

המתוארים בכתב האישום. הגם שלא פורסמו בכתבה ציטוטים מההקלטות מושא העתירה, 

ביום , ששודרו בכתבה בתוכנית "המקור" 2015הרי שהאפשרות שהקלטות מיולי וספטמבר 

עוד טרם שההקלטות הועברו על לעיתונאי , וחומרים אחרים הנוגעים לפרשה, הועברו 10.6.20

, בוודאי אינה ספקולטיבית גרידא, ויש בה 2018בינואר  ידי מר ישועה לרשויות האכיפה

 להקרין על התוחלת החקירתית באופן מובהק. 

 

                                                           
   קישור לכתב האישום כפי שמפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים:  1

-2000-1000-01/he/files_cases_and_verdicts_case-2020-1-https://www.gov.il/BlobFolder/news/28

4000.pdf 
  https://www.haaretz.co.il/magazine/1.2763613"הארץ":  האינטרנט של באתרקישור לכתבה   2

https://www.gov.il/BlobFolder/news/28-1-2020-01/he/files_cases_and_verdicts_case-1000-2000-4000.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/28-1-2020-01/he/files_cases_and_verdicts_case-1000-2000-4000.pdf
https://www.haaretz.co.il/magazine/1.2763613
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וזאת גם במענה לשאלת בית  ,יצוין בהקשר זה .ישועה אילן מר את רק לחקור לאפשרות אשר .21

גורמים שונים להקלטות,  נגישותם וחשיפתם שללנוכח כי  ,ין זהיבענהמשפט הנכבד בדיון 

המשיב אינו רואה מקום לזמן, באופן שרירותי, רק חלק מהם לחקירה, תוך "החשדתם" של 

שים לב גם , וב, בהיעדר אינדיקציה מיוחדת לכךדווקא יותר מכל הגורמים האחריםאחדים 

 . במקרה דנןלמספר הגורמים הרב 

 

מר ישועה הוא עד תביעה במשפטם של העותרים, ועדותו  כאמור, כי לציין למותר לא כן כמו

כוח העותרים, -י שהודיעה לאחרונה המאשימה לבאיפכ שכן, הקרובה בתקופה להישמעצפויה 

 יודגש, כי יש להישמר מפני. בהקשר זה ישועה צפוי להיות עד התביעה הראשון במשפטמר 

ללא בסיס  בעניין הדלפות נטענות, חקירה הליכיפתיחה של שימוש לרעה חלילה ב אפשרות של

, כאמצעי עקיף להשפעה על המשפט הפלילי המתנהל בעניינם של העותרים והמבקשמתאים, 

ר עומדים לעותרים שבו כאמור עתיד מר ישועה, ובקרוב, להעיד כעד תביעה. זאת בפרט כאש

כוחם הכלים המתאימים במסגרת ההליך הפלילי כדי לעמוד על מהימנותו של עד -ובאי

על כך גם יורחב בהמשך התביעה )וזאת מבלי להשמיע כעת כל עמדה בהתייחס לקו טיעון זה(. 

  הדברים.

 

העותרים לנוכח העניין הרב שמעוררים "תיקי האלפים", ובכללם האישום נגד כמו כן יוער כי 

, מצאו דרכם אל למרבה הצער, עוסקת בהם התקשורת בהרחבה. בתוך כך, ונגד המבקש

של חומרי  רבים מאודפרסומים  יםלא ידוע ותממקורראוי ולא תקין ולא  באופןהתקשורת 

ישועה.  חקירה, ובכללם כאלה שהיו גם בידי הנאשמים השונים, ושכלל לא היו ברשותו של מר

ת העותרים כדי ואין די בטענבכל הכבוד,  גם על רקע זה ייאמר, בנוסף לכל יתר השיקולים, כי

ככאלה שמצדיקות  ,ההקלטות האלה דווקא לעומת פרסומים אחרים שפורסמו לייחד את

 חקירה פלילית. 

 

 לכאורה לעבירה האפשרי החשדמהות אשר  ,בשונה מאנשי רשויות האכיפהיצוין, כי  עוד

 , מר ישועה)מסירת מידע האסור בגילוי בתוקף תפקידם כעובדי ציבור( ברור לגביהם הוא

בהינתן האפשרות כמו כן, . ולפיכך עבירה זו אינה רלוונטית לגביו ו עובד ציבורנאינ

לגיבוש חשד  ספק אם בכלל קיים בסיס משפטי קלטות הועברו זמן רב לפני חקירה צפויה,השה

 עבירת שיבוש מהלכי משפט או כל עבירה אחרת. כידוע, עבירת שיבושבנוגע ל ישועהכלפי מר 

דורשת הליך משפטי תלוי מהלכי משפט, שעניינה "כוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי", 

 העבירה כלל אינה מתגבשת.  –עדרו של יסוד כזה יועומד, או צפי לקיומו של הליך כזה, ובה

 

לאור כל זאת, לעמדת המשיב אין בנסיבות העניין הצדקה עניינית לקבל את גישת העותרים 

 דווקא.  שלפיה יש להפנות את הזרקור לכיוונו הספציפי של מר ישועה

 

תוחלת חקירתית נמוכה. זאת  של מר ישועה בעניינו לחקירה כי ,האמור לכל בנוסףיצוין,  כן

לא מבוטל מהתקופה הרלוונטית שימש מר ישועה כמנכ"ל אתר "וואלה".  בחלקשמאחר 

 בנסיבות אלה, .עם עיתונאים רבות מר ישועה שיחות מטבע הדברים קיים תפקידו מתוקף

לא  )מעבר לפגיעה שיש בה כשלעצמה בפרטיות, כפי שפורט לעיל(  בקשת נתוני תקשורת שלו

ת שיצביעו על שיחות למספרי טלפון של נפקותם של נתוני תקשור שכןהיה לעזר רב, ת
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, בלשון בעניינו השיחות, היא מוגבלת מאוד לתוכןעיתונאים, מבלי שבכך יש אינדיקציה 

  המעטה. 

 

ת המקום להתייחס גם לבקש , בחלק העוסק בטענה שיש לחקור את מר ישועה דווקא,כאן  .22

המבקש כי יש לחקור  , ועל יסודם טועןרפו להשצומזכרים , הממקדת עצמה בשני המבקש

, ששודרו בכתבה בתוכנית ההקלטות דנן ה לכאורה שללמסירבנוגע ישועה  מרבאזהרה את 

 . לעיתונאי ברוך קרא ,10.6.20"המקור" ששודרה ביום 

 

כי  לחוקריוניר חפץ  מר מסר ,יום קודם לכן ,23.10.18ביום  כי ,צוין 24.10.18במזכר מיום  

, כשאילן 4000מקור מסר לו שבימים אלה עובדים על הכנת תוכנית "המקור" בעניין תיק "

ישועה הוא האדם שמספר לברוך קרא את סיפור התיק, ואף מסר לו מסמכים בעניין. בהמשך 

ניר חפץ סיפר כי אילנה דיין כי " במזכר צוין. כן "דיין נהסיפר כי הדברים נאמרו לו ע"י איל

ואמר לה כי אם היא  מו בעניין הכנת תוכנית משלה בנושא, אך הוא סירבביקשה להיפגש עי

  ".רוצה לשוחח עימו, עליה לדבר עם תנ"צ אלי אסייג כדי לקבל אישור.

 

לימי  לכאורה מתייחס ,2018אוקטובר  חודשמ , שהוא כאמורכי המזכר נראה מדברים אלה

אכן שכתבה  ,לתוכנית "המקור" קרא ברוך העיתונאיבעניין הפרשה על ידי  כתבה ה שלהכנת

בעוד  וזאת – 2018 נובמבר בחודשכעבור זמן קצר,  לאחר מכן בתוכנית "המקור" שודרה

רביב  ,אחר , של עיתונאיאחרתשבמוקד העתירה דנן נמצאות הקלטות שהושמעו בכתבה 

  . כשנה וחצי לאחר מכן, קרי 2020ביוני של "המקור",  אחרתבתוכנית  ודרוקר, אשר שודר

 

 אשר ביקשה ,עיתונאית כיאמר  חפץ מרשעולה מהמזכר הוא ש כל :יתרה מזאת, וזה עיקר

מספר דברים בפרשה לעיתונאי  ישועה מרשאמרה לו משלה,  תוכניתבעניין הכנת  עימולהיפגש 

 מסר לאותו עיתונאי מסמכים בעניין.  גם, ושהמתחר תוכניתשל 

 

מדובר משום ש. וכל זאת למה? המשפט הפליליאין ערך ראייתי ממשי במונחי אמירה זו ל

מי היא נסמכת, כמה גלגולים עבר המידע עד שהגיע  על בעדות שמועה, אשר לא ידוע על מה או

את  שמא מדובר בהערכה או השערה, שלה או של מי שמסר להו, )אם בכלל( אל העיתונאית

של אותה עיתונאית על  תוכניתהעוסקת בהכנת  שיחה מסגרתחפץ ב מר, המוצג להמידע

כן כנית המתחרה. וו, כפי שצוין במזכר, מוטרד מאשר ייאמר עליו בתהואשבעוד הפרשה, 

עליו שחשף את המקור כנית "המקור" ועיתונאי תלהניח כי קשה על פני הדברים , כי יצוין

 . נסמך

 

 ,אמור לעיללאור מאפייניו כ ,בעניין זה חפץ מר ערכו הראייתי של העדכון שמסר אם כן מהו

 מי הואנמסר נפוצים, למשל, ברשתות החברתיות, בהם אחרים ש ובמה שונה הוא מפרסומים

המשקל ? דומה כי המקור לידיעה זו או אחרת, בלשון השערה או בלשון של סימן קריאה

הראייתי של פרסומים כאלה הוא קלוש ואין בו כדי להצדיק, כשלעצמו, פתיחה בחקירה 

אותו דבר, ערך ראייתי  –במונחי ערך ראייתי לפלילים  – הוא אלה ושל אלה של םערכ פלילית.

 קלוש. 
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 המלאה תקינותם על לשמור ורצון זהירות מטעמייצוין כי חרף המשקל הראייתי הקלוש,  כן

ישועה  מר זומןאת המידע האמור  חפץ מרהיום בו מסר  למחרת כברשל הליכי החקירה, 

כי  ישועה מר, מסר המבקש לבקשת שצורף הנוסף מהמזכר כעולה .לשיחה ביחידה החוקרת

שלא לשוחח עם אנשי  מפורשות הוזהראף אחד לא שוחח איתו בעניין החקירה. מר ישועה 

 פניות אליו תהיינה באם החקירה גורמי את מיידית ליידעתקשורת בנושא החקירה והתבקש 

  . לעשות כןהבטיח ו, זה מסוג

 

, קונקרטיבידי רשויות האכיפה מידע משהיה  , כי מהמזכרים המצורפים עולה כילציין חשוב

, בדבר פרסום אפשרי של חומרי חקירה, פעלו ממשי ראייתי ערך ומשולל רחוק מידע אם גם

  למנוע פרסומים עתידיים מסוג זה.הבהרה שנועדה  הרשויות לברר את הנושא ותוך

 
לכך  בנוסף כי עולה, ותוכנו מועדו זה ובכלל מאפייניו על, האמור במזכר דברים, מן הכן כי הנה .23

שמדובר בעדות שמועה לא מבוססת, הרי שאין בו אינדיקציה שממנה ניתן ללמוד על כך שהוא 

, ובניגוד לטענת ממילא. הושמעו שבה ובתוכנית דנן העתירה שבמוקדעוסק בהקלטות 

הבאתו בחשבון של מזכר זה בהחלטה המקורית של היועץ המשפטי -המבקש, אין באי

שמדובר במזכר  בשים לב לכך עלהלא  זכרואשר   – לממשלה שלא לפתוח בחקירה בעניין זה

 כדי לכרסם או לפגום בהחלטה זו.  – החומר שנערך לפני כשנתיים ולהיקף

 

 ספציפי אחר עיוןלהובאו כעת לפני היועץ המשפטי לממשלה. אף מזכרים אלה  מכל מקום,

ישועה חשד מר מקים נגד האמור במזכרים אינו בהם, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי 

, שכן אין במידע יותר מאחרים שהיו נגישים להן, הקלטות המדוברותקונקרטי למסירת ה

ישנה שלילה גורפת  גם למולותוך ש לעיל, כמפורטערך ראייתי ממשי,  23.10.18שבמזכר מיום 

" כפי הנטען חזקה ראייתית אינדיקציהמחרת. לפיכך, אין לפנינו "היום בישועה  מר שהציג

 רחוק מכך.. לבקשה( 24)סעיף   בבקשת ההצטרפות

 

. בשונה משיחה בה נערכו המזכריםשמזו  מבט כעת נערך בנקודת זמן אחרתה, כי גם ויודגש

מאוחרת בהרבה למועד כנית וכנית עתידית, כעת מדובר על תות שידור שתכליתה מניעה, טרם

שכבר שודרה ובה הוצג מידע, אשר אפשר שנמסר בעבירה, וכעת השאלה שעל הפרק  המזכרים,

. משזו השאלה, יש תוכניתבין מסירת מידע שהופיע יהיא האם לפתוח חקירה פלילית בענ

האם לפנינו חשד סביר כלפי מי מהנחקרים לבחון באופן מקצועי את התשתית הראייתית ו

 . שאלה זו נבחנת בזהירות ובקפדנות, נוכחהפוטנציאליים, המצדיק פתיחה בחקירה פלילית

 ים הפוטנציאלייםוכות בחקירה פלילית מבחינת החשודההשלכות המשמעותיות הכר

     .בהמשך הדבריםנתייחס  התייחסנו לעיל ונוסיף אליהם, ומטעמים נוספים

  
עד  ו שללפגוע במהימנות עשויהולבסוף, בבקשת ההצטרפות נטען, כי עצם הפתיחה בחקירה  .24

  תביעה מרכזי.

 

בו ההחלטה שמפני מצב  היטב יש להיזהר על כך ייאמר, כי הדברים מחדדים עוד יותר כי

 ההליך הפלילי או תושפע מןן מסירת מידע תוטה יבשאלה אם לפתוח בחקירה פלילית בעני
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, כפי שהודיעה המאשימה אשר תחל בפתחו ,ישועהמר  עדותו הצפויה שלמובמועד קרוב  הצפוי

 להליך זה. כעותר להצטרף המבקש  בסמוך לפני הגשת בקשת

 

מדיות התשתית נגזרת ן המידע שפורסם יהחלטת המשיב אם לפתוח בחקירה פלילית בעני

היועץ  תיהנחימ בהיקש, יןילענהראייתית והאיזון בין מכלול השיקולים והאינטרסים הנוגעים 

  .בעניינם של עובדי ציבור בנושא מכבר זה שנקבעההמשפטי לממשלה 

 

כוחם הכלים המתאימים במסגרת ההליך הפלילי -זאת בפרט כאשר עומדים לעותרים ובאי

כדי לעמוד על מהימנותו של עד התביעה )וזאת מבלי להשמיע כעת כל עמדה בהתייחס לקו 

 יםכידוע, חקירה נגדית היא אחד הכלים המשמעותיים ביותר העומדזה, טיעון זה(. בכלל 

לרשות נאשמים במשפט פלילי, אשר באמצעותו יכולים לעמוד הם על מהימנותם של עדי 

 התביעה. 

 

היועץ  124/58אגרנט עוד בבג"ץ  שופט )כתוארו אז(ה ודלעניין זה ראו את אשר נפסק על ידי כב

, שם נפסק (2.1.59) 23, 5, פ"ד יג נ' השופט המנהל את החקירה המוקדמת לממשלה המשפטי

כמכשיר היעיל ביותר שהומצא עד היום והמשמש בידי " כי כלי החקירה הנגדית רואים אותו

, בהראותן, לערער את מהימנות העדשכן ביכולתו " ,"[...]דין לשם גילוי האמת במשפט-בעל

פק או כי פעמו בלבו מניעים למסירת עדותו שהם כה כי מקור ידיעותיו הוא מפוק ,למשל

 (.במקורלא  הדגשותה) ".נפסדים עד כדי לשלול אמון באמיתותה

 

השופט לוי  ודשל כבחוות דעתו ל 80סקה י, פמשה פרג נ' מדינת ישראל 37/07ע"פ  עוד ראו

 :אסמכתאות שםהו (10.3.08)

 
כאמצעי המסייע מכאן תפקידה המרכזי של החקירה הנגדית ]...[ "

בשלב זה ניתנת לנאשם הזדמנות להעמיד . להגיע לחקר האמת
, ועליו לנצל זאת כדי לשכנע את גרסתו של העד במבחן הביקורת

משפט זה כבר עמד על כך לפני שנים רבות כאשר -בטענותיו. בית
, כי חקירה נגדית בכוחה "לערער את השופט ש' אגרנטקבע, מפי 

, למשל ... כי פעמו בליבו מניעים ]ה[מהימנות העד, בהראות
למסירת עדותו שהם כה נפסדים עד כדי לשלול אמון באמיתותה" 

מדינת  4390/91ע"פ ; וראו גם את 23, בעמ' הנ"ל 124/58בג"צ )
 5329/98ע"פ (; 1993) 694, 661( 3)פ"ד מז ישראל נ' חאג' יחיא,

 11339/05צ בג"(; 2003) 280, 273( 2)פ"ד נז דג'אני נ' מדינת ישראל,
 24בפסקה  המשפט המחוזי בבאר שבע,-מדינת ישראל נגד בית

((. מכאן המסקנה, כי ככל שבחקירה היה 8.10.06טרם פורסם, )
המשפט -פגם או קושי, הרי שההליך האדברסרי שהתנהל בבית

איפשר להגנה לתקן פגמים אלה, או לפחות למזער אותם. וודאי 
ממושכת ויסודית כמו זו שכך הוא כאשר מדובר בחקירה נגדית 

לא  –שבקו תחתי  הההדגש) ".בה נקטה ההגנה בפרשה הנוכחית
 . (במקור

 

 (:3.2.03) 281-280 ,273( 2), פ"ד נזדג'אני נ' מדינת ישראל 5329/98ע"פ  ראו וכן

 
לנאשם עומדת זכות חקירה נגדית של עדי התביעה. זכות זו "

על דרך מאפשרת לו להתמודד עם ההאשמות המופנות נגדו 
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והיא משמשת  ,העמדה במבחן את אמינות גירסת עדי התביעה
 ]...[ אמצעי דיוני חשוב בדרך להוכחת חפותו.

 
הזכות לחקירה נגדית הוכרה בישראל כזכות דיונית מן המעלה ]...[ 

( הנשיא אגרנטהמשפט )מפי -הראשונה, ועל חשיבותה עמד בית
היועץ המשפטי נ' השופט המנהל את החקירה  124/58בג"ץ ב

 . 23[, בעמ' 1המוקדמת ]
 

דין. היא -החקירה שכנגד היא מכשיר יעיל לגילוי האמת בידי בעל
, והיא מאפשרת גם השלמת הימנות העדנועדה לבחון את מ

עובדות ונתונים הנדרשים לצורך השלמת התמונה העובדתית כדי 
 לא –ות שבקו תחתי ההדגש) ]...[" להעמידה במבחן האמת

  .(במקור

 

 ישועה מר של בעניינו פלילית בחקירה לפתוח מקום כלאין  כי היא המשיב עמדת, האמור נוכח

 בו, הפלילי ההליך נועד כך לשםהטעם שיש צורך לעמוד על מהימנותו של עד תביעה.  מן

  .תביעהה ישל עד םמהימנות לבחינת המתאימים הכלים שמוריםם כוח-באיו לנאשמים כאמור

 

שאין לפתוח בחקירה פלילית במקרה  כדי להביא למסקנה לעיל אמורכל הדי בלעמדת המשיב,  .25

מעבר לכך, יצוין כי מסקנה זו מתחזקת ומתחדדת גם בשים לב לשיקולים המרכזיים  .זה

הנוספים המפורטים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, בדבר מהות הפגיעה באינטרסים 

  המוגנים ועוצמתה, ושאלת חופש העיתונות והחיסיון העיתונאי, כפי שיוסבר כעת.

 השיקוליםמכלול איזון 

בנסיבות  השלכותיהו, היקפה התוחלתבסיס לחקירה, ל בתמונה שהבאנו לעיל באשרמצוידים  .26

לבחון נפנה העניין, ובכלל זה הפגיעה הכרוכה בה בשורת עובדי ציבור ללא הצדקה ממשית, 

הפרסום  תפגיע בדבר ,ית היועץ המשפטי לממשלההנחיב המפורטים שיקוליםאת שאר ה

, ולאיזון אשר החיסיון העיתונאיו חופש העיתונות שאלתכן ו ,ועוצמתהמוגנים הבאינטרסים 

    .ערך היועץ המשפטי לממשלה בין מכלול השיקולים הללו

 

שגרם הפרסום ההנחיה לפגיעה אפשרית בהיבט הפגיעה באינטרסים מוגנים, מתייחסת  .27  

 ;חקירהפגיעה בהליכי  ;סיכון חיי מקור מידע מודיעיני ;בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה

ובאמון הציבור  ;בזכות הנחקר להליך הוגן צדדים שלישיים;של נחקר והפרט של  צנעתב

מן העבר השני ניצבים עקרון חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת; . אכיפת החוק במערכת

סיון העיתונאי; הפגיעה בפרטיות ובכבוד האדם הכרוכה ב"החשדת יהמורכבות הכרוכה בח

ופוליגרף )ראו  דוגמת מחקרי תקשורתוחודרניים שימוש באמצעים פוגעניים בים" ורב

 2מש/התייחסות לאמצעי אחרון זה במכתבו של העוזר הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, נספח 

 ; השפעת החקירה על תפקודו של הגוף הנחקר כולו.  (מטעם המשיב לעתירה לתגובה המקדמית

 

ן יראוי להבחין בנסיבותיו הקונקרטיות של העני .בנחקר או בחקירהפגיעה ה בבחינתנפתח   .28

הצטברותן משקפת תמונה כי אין מדובר בפגיעה חמורה המצדיקה  בכל הכבודשלפנינו, אשר 

 פתיחה בחקירה. 
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 חקירה, על הכרוך בכך מבחינת הפגיעההניהול  מהלךבלא נעשה פרסום שה תחילה נזכיר .29

בגדר חשוד בלבד הנחקר בעת שהוא בשמו הטוב של  האפשרית בחקירה או הפגיעה האפשרית

 נוספת פגיעהשל מבלי להקל ראש באפשרות טרם הוחלט האם להגיש נגדו כתב אישום. ו

פרסום מדובר בשהרי לאור השמעת ההקלטות בפומבי בתוכנית, בתדמיתם שחשים העותרים 

, פורסם לציבוראף  אישוםהכתב , ותרים בפרשהנגד העו נעשה לאחר שכבר הוגש כתב אישוםש

. בשלב זה, ההקלטות האמורות אף נדחתה על ידי בית משפט נכבד זהפרסומו  עתירה בענייןו

חלק ממסכת הראיות העומדת ביסודם של האישומים החמורים בעניינם של  כבר מהוות

לכתב  19עמ'  ראו) לו בנספחו האישום כתבבמסגרת  וציטוטים מהן אף הובאוהעותרים, 

 במשפט ההוכחות שלב (.37 סעיף, 64' עמ, האישום לכתב' א נספחו; 87-86 סעיפים האישום,

לפיכך,  .ישועה מרפרשת התביעה עתיד להעיד  בתחילתו, 2021 ינואר בחודש להתחיל עתיד

ההקלטות אף עתידות להישמע בתוך פרק זמן לא רב באולם בית המשפט, במסגרת ההליך 

 שיתקיים בדלתיים פתוחות.הפלילי 

 

על אף  ,העתירה מושאשלא היה צד להקלטות , המבקש כלפי שאת ביתר נכונים הדברים 

 שמדובר בחומר חקירה באישום נגדו. 

 

 , כי אמנם בכתב האישוםבדיון זה, בהמשך להערות בית המשפט הנכבד בעניין בהקשר יצוין כן

 הסיקלאין כלל לעמדת המשיב  אך, הנשמעות בהקלטות השיחות תמליליממופיע רק חלק 

כתב . בנאשמיםאת הפגיעה  בהכרח מחמיר של ההקלטות חלקים אחריםפרסומם של ש מכך

 העותריםשל , ובכלל זה שורת ציטוטים דוגמאות מייצגות כולליםנספח לו ההאישום ו

אינו סוקר ואינו מתיימר לסקור את כלל חומר  כתב האישוםודאי ששו תוך, ונאשמים אחרים

ישועה.  מר שיחות שהתקיימו בין העותרים לביןמכלול תוכן הבתיק, לרבות והראיות החקירה 

בוודאי שהחלטתה של המאשימה לכלול דוגמאות מסוימות בכתב האישום ולהשמיט אחרות, 

דה שלפיה פרסום של אינה משקפת עמדה ביחס לרלוונטיות של חומרי חקירה אחרים או עמ

. םמיאשתמלילים או התכתבויות שלא נכללו בכתב האישום מגלם פגיעה חמורה יותר בנ

ההחלטה בדבר ניסוחו של כתב האישום התקבלה מטעמים מקצועיים הקשורים בהליך 

הפלילי ועל פי דין, ולא על פי שיקולים הקשורים בפרסומם הפוטנציאלי של חומרי חקירה 

 כאלה ואחרים. 

 

מניחה כי  םמיאשבחקירה עקב פגיעת הפרסום האסור בניתרה מזאת, הטענה לפיה יש לפתוח   .30

 ולפיהןלעיל,  עלושהו האפשרויות מן כלילבעבירה, ומתעלמת  נעשהש אסור פרסום לפנינו

 שלא נמסרו שההקלטות אפשראינדיקציה באשר למועד מסירת המידע לעיתונאי,  עדריבה

ועד למסירתן לרשויות האכיפה  2016-ו 2015-קיום השיחות ב למןש שניםה מהלךב, בעבירה

כמוסבר לעיל, בין במישרין לעיתונאי, בין לגורם  ,לשיחה הצדדים ידי על וזאת, 2018בינואר 

  שלישי אשר לימים מסרן לעיתונאי.

 

יועץ ההברורה של עמדתו לצד , כי יצוין בדבר פגיעה בזכותם להליך הוגן לטענת העותרים ראש .31

מסירת מידע האסור בגילוי וכי המקום לבירורו רבה כי הוא רואה בחומרה  המשפטי לממשלה

אין  עמדתו היא כי ,של חומר ראיות הוא בית המשפט המוסמך ולא "כיכר העיר" התקשורתית

, מדובר אכהכידוע לעושים במל .בפרסומים כדי להשפיע על הוגנות ההליך המשפטי עצמו

חזקה על בית המשפט המחוזי המוכרע על בסיס ניתוח חומר הראיות.  מעמיקוהליך יסודי ב



14 
 

מכל מקום, המקום לבירור ו. בחינת הדברים שיעלו בפניובהדן בתיק שיעשה מלאכתו נאמנה 

 הוא ההליך הפליליטענות כאלה או אחרות בנוגע להשלכות אפשריות של פרסומים שונים על 

 ,וא בית משפט מקצועיהש ,בפני בית המשפט הדן בתיקעצמו ובמסגרת ההליך הפלילי  כאמור

יצוין, כי  .המיומן בבחינת ראיות באופן מקצועי וענייני תוך נטרול "רעשי רקע" כאלה ואחרים

 .20 .15.11נקבע ליום  בנושא חומרי חקירהדיון 

 
לעמדת המשיב אין בפגיעה באינטרסים המוגנים  ,, לנוכח כל האמור לעילזהחלק סיכומו של  .32

בענייננו, לאור מהותה ועוצמתה על רקע מכלול נסיבות העניין, כדי להצדיק פתיחה בחקירה 

 פלילית. 

 

ראו לעניין זה, בשינויים המחוייבים, דבריו של בית המשפט הנכבד ]כבוד השופט )כתוארו( אז 

התנועה  6241/14שופטת )כתוארה אז( חיות וכבוד השופט זילברטל[ בבג"ץ ג'ובראן, כבוד ה

(, שעסק בעתירה לפתיחה 5.5.16) למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה

 בחקירה בהמשך לפרסומה בתקשורת של מצגת ביטחונית סודית: 

 

מידע מתוך מצגת מסווגת שהוצגה בפני ועדת השרים  הדלפת"
ן חמור ואין חולק כי יש בה על פני הדברים כדי להקים היא עני

חשד סביר לביצוע עבירה פלילית. עם זאת, לאחר שבחנו את 
 לעצמת באשרמכלול השיקולים ואת עמדת גורמי הבטחון 

 במקרה הציבורי ולאינטרס המדינה לביטחון שנגרמה הפגיעה
 שלא 1 המשיב בהחלטת להתערב מקום מצאנו לא, הקונקרטי

 (.במקור לא ההדגשה; 2" )פיסקה .בחקירה לפתוח

 

 .אכיפת החוק אמון הציבור במערכתל הנוגע לפגיעת הפרסום בשיקונפנה כעת לבחינת ה .33

נעדרת   הלחקירעשויה להיות ה שהשפעלהתייחס אף ללהציג מבט כולל ובהקשר זה נבקש 

העושים  בעובדי הציבורפגיעה להפרסום על תפקודו של הגוף הנחקר, כמו גם בסיס של 

להטות את הכף כנגד פתיחה בחקירה פלילית  ותעשוי יפורטומלאכתם נאמנה, אשר בנסיבות ש

 .ן פרסום פלונייבעני

 

מסירת חומרי חקירה לגורם בלתי מוסמך היא אסורה ופסולה, וכי טיפול אין חולק, כי  .34

ודדות עם המקרים להרתיע. אולם, עצם הצורך החשוב בהתמגם ם בכוחו במקרה מתאי

    הפסולים, אין די בו לבסס נקיטת פעולות חקירה פלילית במקרה שאינו מתאים לכך.

 

בענייננו, כמפורט בהודעה זו, נעשתה, בהמשך להערותיו של בית המשפט הנכבד, בדיקה  .35

 השאלה האם יש לפתוח בחקירה פלילית בנסיבות העניין. מענה על מעמיקה לצורך 

 

אודות התשתית על בשורת פסקי דין נפסק על רקע כל המפורט בהודעה זו, ייאמר כי 

המינימלית הנדרשת לפתיחה בחקירה פלילית, נוכח ההשלכות המשמעותיות הכרוכות 

 . בהחשדת אדם בביצוע עבירה פלילית

 

לפתיחה "פרקליטה וחוקרי משטרה נקבע כי על  כך, בעתירה לחקור פעולות איסוף מידע

בחקירה פלילית נגד אדם עלולות להיות השלכות משמעותיות, ועל כן מתחייבת בחינה זהירה 
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צנגוט נ' -נץ 1685/18ץ "בג] "של תלונה או מידע שהתקבל בטרם החלטה על פתיחה בחקירה

התנועה למען איכות השלטון  6410/14בג"ץ ראו  כן. [(9.7.18) 7סקה י, פמפכ"ל המשטרה

ניצב אפרים -ין החלטה שלא לפתוח בחקירה נגד תתיבענ, (4.2.15) המדינהאל נ' פרקליט רביש

להיות 'עשויה עצמה, לפלילית, כשהחלטה על פתיחה בחקירה "כי  נקבע שם, ברכה המנוח

 הצורך ומכאן, 'בעלת השלכות גורליות על הנילון ובעלת משמעות מיוחדת לציבור בכללותו

לחוות דעתו של כבוד  101)פיסקה  "הרלוונטי החומר מכלול סמך על, מושכלת החלטה בקבלת

 השופט שהם; ההדגשה במקור(. 

 

 7516/03דנג"ץ ] "תשתית ראייתית ברמה המצדיקה פתיחה בחקירה"נפסק, כי נדרשת כן 

על התשתית כי , ו[(דנג"ץ נמרודי( )להלן: 12.2.04) 5, עמ' נמרודי נ' היועץ המשפטי לממשלה

טביש נ' היועץ  9018/17בג"ץ ] "חשד סביר לביצוע עבירה"הראייתית הראשונית לבסס 

א "עכן ראו ו ;(26.11.18) לחוות דעתו של כבוד השופט אלרון 35סקה י, פהמשפטי לממשלה

 [. עוד נקבע כי(עניין פלונים :; להלן10.4.19) 8סקה יפ, משטרת ישראלפלונים נ'  2394/18

בטרם  [...] קירה פלילית על החשוד וזכויותיואכן, נוכח ההשלכות המשמעותיות של פתיחת ח"

תנקוט צעד כזה על רשויות החקירה להעריך את המידע הראשוני, ולבחון האם הוא עומד ברף 

. [(6.11.19) 3סקה י, פלממשלה היועמ"שנ'  טראובמן 3126/19ץ "בג] "המינימלי האמור

שנועד לבחון אם יש הצדקה  חקירתית-כי הליך בדיקה ראשונית טרום ,בהתאם לכך גם נפסק

נ'  בישראל השלטוןהתנועה למען איכות  3993/01בג"ץ ראו ]הוא הליך ראוי  לפתיחה בחקירה,

 . [(29.1.02) 6, פיסקה היועץ המשפטי לממשלה

   

בג"ץ ראו והשוו ]דברים אלה נכונים ויפים אף לזהירות בפתיחה בחקירת אנשי אכיפת החוק  .36

(; 5.8.03) 21-20, 17סקאות י, פ49( 6, פ"ד נז)נ' היועץ המשפטי לממשלהנמרודי  1689/02

ח"כ מיקי רוזנטל נ' היועץ המשפטי  5023/16"ץ בג גם והשוו; 4-3 , עמ'נמרודידנג"ץ 

. [ענין רוזנטל()להלן:  (12.3.20 )לחוות דעתו של כבוד השופט הנדל  14ה סקיפ, לממשלה

מנורמות  הסוטה נגד חוקר משטרהישנו אינטרס לפתוח בחקירה פלילית כי , מפסיקה זו עולה

שלטון על  ההגנשם הלגם וזאת , ההתנהגות המחייבות את אנשי המשטרה בביצוע תפקידם

אין  כללבו מקום כעולה גם כן מפסיקה זו, אולם,  .החוק ואמון הציבור במערכת אכיפת החוק

עלולה החקירה  ,הנוכחי במקרה כמותשתית ראייתית ראשונית שתצדיק פתיחה בחקירה, 

נוכח סיכויי ממשית תועלת  עדריהב, אמון הציבור במערכת אכיפת החוקלפגוע ב דווקא

כלי בידי המתלונן להשפעה והפעלת לחץ על שמש עלולה ל, ולעיתים אף החקירה הנמוכים

בו מקום  רקכל אלה, מחייבים כי ההחלטה לפתוח בחקירה תתקבל  .החוקרים או העדים

  ישנה תשתית ראייתית ראשונית שתקים חשד סביר שיצדיק זאת.  

 

אין אינדיקציה אין מחלוקת שהגיע לידי עיתונאי מידע, אולם , שלפנינון יבנסיבות העני .37

שתבסס חשד באשר לזהות מוסר המידע, ולו לגבי חלק מן הנחקרים הפוטנציאליים, ואף לא 

באופן שמרחיב מאוד את יריעת החקירה, אינדיקציה באשר למועד מסירת המידע לעיתונאי, 

 . בעבירהובשלב שבו לא דובר כלל  טרם פתיחת החקירהנעשה הדבר אפשרות כי  אף לא שוללו

 

סיכוייה בעת ש, "החשדת רביםשהוסבר לעיל, פתיחה בחקירה תהא כרוכה ב" לפיכך, כפי

והגברת  לא תועיל ל"ניקוי שמה" של המערכת. חקירה כזו עד מאוד להניב תוצאה נמוכים

, בעצם קריםתפגע בכל אחד מהנח חקירה כאמור – עיקר הוז –מעבר לכך האמון בה. 

http://www.nevo.co.il/case/5784824
http://www.nevo.co.il/case/23506424
http://www.nevo.co.il/case/5765960
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כל , על השתייכותם לצוות המטפל בתיקים דנן עצםבגין  רק בהליך חקירה פלילית םהעמדת

עשויות פעולות חקירה הב םבפרטיות וכן תפגעההשלכות המשמעותיות הכרוכות בכך, 

ל במועד סמוך והכתחקות אחר מכלול קשריהם על מנת לחפש אצל כולם קשר קונקרטי. לה

   . בו יעיד תחילה העד ישועהבעבירות חמורות, ם של העותרים והמבקש משפטלפתיחת 

  

משאבי  צריךתאף  ותקופה ארוכה, היקף נחקרים גדולחקירה שעניינה באין צריך לומר גם, כי  .38

התייחסות הפסיקה לזיקה בין רף התשתית בהקשר זה  והשוו ראו .חקירה לא מבוטלים

כוח אדם ושאר המשאבים אשר "הראייתית לבין משאביה המוגבלים של הרשות החוקרת: 

מבחינת המשטרה, לא הייתה הצדקה להשקיע  עומדים לרשות המשטרה הם מוגבלים מטבעם.

השקעת משאבים מוגבלים אלו בחקירת המקרה שלא העלה חשד ממשי לביצוע עבירה. 

ובמקרים דומים היא בגדר בזבוז בגלל הסיכוי הנמוך לגלות ולמנוע משאבים במקרה זה 

. סיכוי זה משמעו תוחלת נמוכה יחסית של הנזק הצפוי, שאינה מצדיקה נקיטת אמצעי עבירה

, פיסקה רוזנטלענין  ; וראו גם, ההדגשות לא במקור9סקה י, פפלוניםן יעני] "מנע משמעותיים

   [.(12.3.20 )תו של כבוד השופט הנדל לחוות דע 9

 

ובכללם האלפים",  תיקי"ן הרב שמעוררים ינוכח העניכאמור, שעוד נבקש להתייחס לכך  .39

מצאו דרכם עוסקת בהם התקשורת בהרחבה. בתוך כך, , ונגד המבקש האישום נגד העותרים

, של חומרי חקירה דומא  פרסומים רבים יםלא ידוע ותאל התקשורת ממקורלמרבה הצער 

אחרים,  לפרסומיםהפרסום דנן  לאבחן ביןהעותרים ביקשו . והכול באופן לא ראוי ולא תקין

העברת  מסגרתבאליהם  ולא הועברנכון למועד פרסומן בתקשורת מדובר בהקלטות שבכך ש

בעת  הםאשר היו מצויים גם בידיבשונה מפרסום חומרים אחרים  וזאת ,חומרי החקירה

עדיין רשימת הנחקרים , בשל כך נחקריםה לצמצם את מעגל ןניתאף אם  ,אולם. שפורסמו

שאין נגדם כל חשד  איש, 150-, ולכל הפחות כהיא ארוכה וכוללת מאות אנשיםהפוטנציאליים 

פני אחרות,  , אין בהבדל נטען זה כדי להצדיק יחס אחר למסירת מידע זו עללפיכךקונקרטי. 

 ן מסירת מידע זו לעומת אחרות.  יבעני אפקטיביות של חקירה אפשריתואין בה גם ללמד על 

  

 מקרים להקל ראש בצורך להתמודד עם או התופעה את להכשיר כדיבאמור  אין, כי ויודגש .40

שהמקרה  אלא .בחקירה פתוחל יש מתאים במקרה כי וברימסירת מידע שאין למוסרו,  של 

 דנן אינו כזה בשים לב לכל אשר פורט. 

 

ית המנוי אף הוא בהנחי ,חיסיון העיתונאישיקול הנוגע לחופש העיתונות וללעוד נתייחס  .41

גלאט  9705/11. כאמור בהנחיה, תוך הפניה לפסק הדין בע"א היועץ המשפטי לממשלה

במסגרת ההחלטה אם , ועיתונותבחופש ה(, קיים אינטרס ציבורי 21.10.14)ברקוביץ נ' קרא 

את אופיו הציבורי של  אותו, ובתוך כך גםיש להביא בחשבון גם לפתוח בחקירה פלילית 

  יבורי בחשיפתו.המידע והעניין הצ

 

להיות אפיק חקירה יעיל, שהרי הוא יודע לכאורה היתה חקירת העיתונאי יכולה  בהקשר זה,

. אולם יש להניח שהעיתונאי יסרב לחשוף את המקור ויטען רסםימה זהות מקור המידע שפ

לחיסיון. החיסיון העיתונאי הוא אמנם יחסי ובית המשפט רשאי לחרוג ממנו, אולם בתי 

המשפט נוקטים זהירות רבה בכך, ולפיכך פנייה לבית המשפט בבקשה להסרת החיסיון 

מדת המשיב המקרה דנן אינו העיתונאי תיעשה בנסיבות מיוחדות ובמקרים חריגים בלבד. לע
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בא בגדר הנסיבות המיוחדות והמקרים חריגים כאמור, ואינו מצדיק פנייה לאפיק החריג 

בקשה למתן צו לקבלת נתוני התקשורת של  גםוהמוקשה של הסרת החיסיון העיתונאי. 

מקום העיתונאי היא צעד חריג ביותר, אשר פגיעתו בחופש העיתונות ברורה. זאת בפרט 

אינו ידוע, ומדובר,  –במישרין או שמא באמצעות צד ג'  –ועד מסירת המידע לעיתונאי שמ

)יולי  2015פני תקופה של שנים, משהשיחות התקיימו בשנים -לפיכך, בנתוני תקשורת על

, כשלוש שנים וחצי עד 2020נעשה ביוני שפרסום עד ל)נובמבר ודצמבר(, ו 2016-וספטמבר( ו

 כחמש שנים לאחר קיום השיחות.   

 

מסירת מידע האסור רבה  היועץ המשפטי לממשלה רואה בחומרה – לומרלחזור ו כאן המקום .42

פתוח אין ל סבור כי אולםה חשיבות במניעתה ובחקירתה ככל שנעשתה, וסבור כי ישנבגילוי, 

 הנחיה, נוכח השיקוליםאמור בם לכך בהתאם למיהמתאי יםאלא במקרבחקירה פלילית 

והדברים כמובן נכונים גם ביחס . לעילהוצבע  והאיזון המורכב עליוהחשובים הכרוכים בדבר 

נשנתה להדלפות של מידע שתכליתן לפגוע במאמצי התביעה הכללית, תופעה שלמרבה הצער 

 בה לא מעט בתקופה האחרונה. 

 

יסיים וקריטיים, במשפט הפלילי ובכלל בהתנהלותה של רשות מינהלית מושכלות יסוד בס

הציבורי  האינטרסרקע זה, בצד  עלעל פי נסיבותיו. לגופו והם שכל מקרה נבחן  ,מקצועית

כאמור, החלטת היועץ המשפטי במקרים של מסירת מידע האסור בגילוי  טיפולנוגע להחשוב ב

 נסיבותיו הפרטניותמו במקרה קונקרטי נגזרת לממשלה האם לפתוח בחקירה פלילית אם לא

אשר העותרים אינם חולקים על נקבעו בהנחיה, , בשים לב לאמות המידה ששל המקרה שבפניו

 סמכותו יישום תוך ,הכל כמפורט בהרחבה לעיל – ולאיזון בין מכלול השיקוליםהוראותיה, 

בהתאם לנסיבותיו של כל  השונים, למקרים ושוויוני אחיד באופן של היועץ המשפטי לממשלה

 .מקרה

 
בהתאם לקווים אשר כמפורט לעיל, בענייננו, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה מדובר במקרה  .43

אשר פורטו בתגובה המקדמית מטעם המשיב  בשים לב לנתונים ;בהנחיה המנחים שנקבעו

העמקת הבחינה והבדיקה בהמשך להערותיו של יתר שאת לאור וב לעתירה ולעיל בהודעה זו;

היועץ המשפטי לממשלה סבור כי  .אינו מצדיק לפתוח בחקירה פלילית – בית המשפט הנכבד

תמונה הראייתית ונתוני תוחלת החקירה שלפנינו, אל מול עוצמת הפגיעה לנוכח הבמקרה דנן, 

לפתוח בחקירה פלילית מכל , אין קבה מדובר, והאיזון עם מכלול האינטרסים שעל הפר

 הטעמים שפורטו. 

 

 פרקליט' נ ליברמן 2511/08בבג"ץ  מקרההויודגש, כי המקרה דנן שונה מהותית ומשמעותית מ .44

בו (, עניין ליברמן :)להלן שוטרים לחקירת המחלקה מנהל' נ ליברמן 1736/10ובג"ץ  המדינה

 . נפתחה חקירה שם בעקבות הערות בית המשפט הנכבד בהצביעם על כך כי, העותריםנאחזים 

 

 דובר במסמך פנימי של גורמי האכיפה; אשר היו חשופים לו אנשים מעטים ליברמןבעניין 

שותפי סוד, כעולה מפסק  13) מתוך גורמי האכיפה, יחסית למקרה שלפנינו יחסית מאוד

 . החקירה של בעיצומה; ותוך שהפרסום בתקשורת נעשה הדין(
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שבכל המאפיינים האלה שונות מהותית ומשמעותית  נסיבותבענייננו, לעומת זאת, מדובר ב

 : ליברמןמעניין 

 

-2016ים האכיפה, והשיחות נעשו בשנ רשויותב אין מקורן מלכתחילה ההקלטות, ראשית

והחקירה  2018ינואר ברק עה לרשויות האכיפה החומרים נמסרו על ידי מר ישו כאשר, 2015

קרי, אף ייתכן בהחלט שמוסר ההקלטות לעיתונאי  – 2018שנפתחה הפכה לגלויה בפברואר 

לעיתונאי,  האפשרי מועד העברת ההקלטותלנוכח אינו מתוך גורמי האכיפה, ואף ייתכן ש

  ;עבירה כלשהיביצוע דובר במ איןשאינו ידוע, כלל 

 

בהקלטות שמספר האנשים שהיו נגישים להן הוא רב מאוד, ועשוי להגיע בענייננו מדובר , שנית

  ;ליברמןן יבהם דובר בעניש, הרבה יותר ממספר האנשים עד מאות אנשים

 

, כאשר אישום כתב הגשת לאחרנעשה לא בשלב החקירה, אלא  בענייננו הפרסום, שלישית

הם כבר בחזקת נאשמים, שכתב האישום הידוע ברבים  ,הנפגעים הנטענים מפרסום ההקלטות

מייחס להם עבירות חמורות המגוללות בכתב האישום, תוך שחלק מהציטוטים מהשיחות 

, ותוך שהחומרים השונים ונספחיו הפומבי המוקלטות אף מופיע במסגרת כתב האישום

 .לתיים פתוחותעתידים להידון בתוך פרק זמן לא רב לפני בית המשפט בהליך המתקיים בד

 

נוכח כל זאת, לעמדת המשיב ברור כי ישנם הבדלים עמוקים ומשמעותיים בין ענייננו לבין 

 ותוך שהשוני בכל פרמטר הוא רב וחשוב. ,, בשורת פרמטריםליברמןעניין 

 

 כי המשיב דוחה מכל וכל את טענת העותרים, כפי שהועלתה בדיון, שלפיה בהקשר זה יצויןכן  .45

ה הזה לא תיפתח חקירה פלילית, כי אז לעולם לא תוכל להיפתח חקירה, וכי מדובר אם במקר

(. 5, שורה 15; עמ' 17-16, שורות 2באירוע "פשוט" ולא מורכב )ראו בפרוטוקול הדיון עמ' 

שלא ניתן להעלות על הדעת מקרה מובהק  מקרה קיצוןדנן כ מקרההעותרים מציגים את ה

תוך שלעניין זה נתלים העותרים בכך שהחומרים האמורים  ,לפתיחה בחקירה פלילית ממנו

 . טרם הועברו מהתביעה להגנה נכון למועד פרסום הכתבה

 

  :אין לכך יסוד בכל הכבוד, לעמדת המשיב,

 

 המדינהבאינטרס חיוני של  למשל שפרסומם פוגע או עשוי לפגועאין מדובר בחומרים  (א)

 )כגון חומרים ביטחוניים מסווגים(; 

 

ושנוצרו פרק זמן משמעותי טרם בכלל  בחומרים שמקורם לא ברשויות האכיפה מדובר (ב)

שמקור המידע הוא  ברורה ת מוצא"הנח, כך שגם אין לקבל כ"שנפתחה החקירה בעניין

 ; דווקא ברשויות האכיפה

 

פרק זמן שבעטיו אף  חלף אכיפהבין מועד השיחות למועד מסירת הקלטותיהן לרשויות ה (ג)

  עבירה; כלל לא בטוח שנעברה
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ההקלטות פורסמו לאחר שכבר הוחלט להגיש כתב אישום, ולא בעיצומה של החקירה,  (ד)

 בית בפני מובאות להיות עתידות שהראיותותוך פורסם לציבור  שעה שכתב האישום אףו

 ; המתקיים בדלתיים פתוחותבהליך  רב לא זמן בעוד הפלילי בתיק הדן המשפט

 

, ועשוי להגיע למאות אנשים לחומרים הוא רב מאוד,מספר הגורמים להם היתה נגישות  (ה)

 ; אנשים 150-ואף במעגל ה"מצומצם" יותר עסקינן בכ

 

למועד שידורן מסירת ההקלטות לרשויות האכיפה  התקיימות השיחות ומועד בין מועד )ו( 

, על הכרוך בכך גם מבחינת הפגיעה הקשה בפרטיות שניםשל ההקלטות חלפו מספר 

לו היו מתבקשים ומתקבלים נתוני תקשורת הנוגעים במיוחד  ,העיתונאיובחיסיון 

 הרלוונטיים.  םלגורמי

 

אדרבה, . כנטען מכלול נתונים אלה מצביע על כך שממש אין מדובר בענייננו ב"מקרה קיצון"

מדובר במקרה שלעמדתו המקצועית של היועץ המשפטי לממשלה ברור כי נסיבותיו מעידות 

ווים המנחים שנקבעו בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה )שעליה גם במובהק, לאור הק

לפתוח בו בחקירה העותרים אינם חולקים, כפי שנאמר במפורש בדיון בבית המשפט(, כי אין 

 פלילית. 

 
 לא היה המידע בידידנן  שבמקרההמשליכים יהבם על כך  ,במענה לטענת העותרים כמו כן, .46

כדי להצדיק פתיחה  כךאין בכי ייאמר  ,הפרסום של החומרים בתקשורתהגנה טרם מועד ה

יתר הנתונים  שורת כדי לבטל את כל וב אין בחקירה פלילית במקרה הזה דווקא. נתון זה

, אשר בהם יש כדי להטות את הכף בבירור למסקנה כי לאור שפורטו לעיל הרלוונטיים

לפתיחה בחקירה  מתאים מקרהזה  אין האיזונים שנקבעו בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה

שמכשיריהם , נתון זה גם כלל אינו מובן מאליו, כפי הצגתו, לאור היות העותריםפלילית. 

אין בנתון זה כדי ללמד על  גםכאמור, , כךבתוך . , צד לשיחההסלולאריים לא נמצאו

אפקטיביות של חקירה אפשרית, זאת נוכח היקפם הגדול של גורמי רשויות האכיפה שהיו 

נגישים לחומרים, כמו גם פרק הזמן המשמעותי מאז מועד התקיימותן של השיחות 

היקף  של אפשרית הפחתה היא בעיקרה זה נתון של משמעותו המוקלטות ועד מועד פרסומן.

 , כמפורט לעיל.גם כך למאוד עד ארוכהשהיא  –הפוטנציאליים  הנחקרים

 

מכשיר הטלפון הנייד של מר הותרת העותרים בדיון בדבר  מטעם לטענה במענה, יצוין כן . 47

ומכל מקום, יצוין  ,לא הוחזר למר ישועה דווקא, כי על פי שנמסר, מכשיר זה ישועה ברשותו

 מר שכן, יצורהעותרים ל מבקשיםכפי הרושם ש של עובדה זו לענייננו נפקותה ברורה לא כיגם 

באמצעות דואר  2018 בינואר האכיפה לגורמי ההקלטותקובצי  את בעצמו העביר ישועה

 .נמצאו לאחר מכן גם בטלפון הנייד שנתפס השאל לכך מעבר, אלקטרוני
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 סיכום

 

בדיקה ובחינה  היועץ המשפטי לממשלהביצע הערותיו של בית המשפט הנכבד, נוכח , לסיכום .48

שצוינו בהערותיו של בית  בין היתר, בשים לב לדגשים, וזאת כמפורט לעיל ,מעמיקה נוספת

 . המשפט הנכבד

 

היקף הגורמים זהות והבחינה לגבי והבדיקה  והועמקה פעם נוספת היטב נהבכלל זה, גם נבח

ונבחנה האפשרות לצמצם את מעגל  ,שלהם היתה נגישות להקלטות ברשויות האכיפה

 . החשודים הפוטנציאליים

 

הנתונים זו, קיומה של בדיקה מעמיקה נוספת  לאחרלעמדת היועץ המשפטי לממשלה, 

מצביעים על כך שבהתאם לקווים המנחים שנקבעו  שנאספו ומכלול הנסיבות הרלוונטיות

   .  קרה זהבמ ח בחקירה פליליתולפת בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, אין

 

ואין  ,בגילוי אסורה מידע מסירתרבה  בחומרה רואה לממשלה המשפטי היועץ: שוב ויודגש .49

 .במאומהמכך  בעמדתו כי אין מקום לפתוח בחקירה פלילית בנסיבות המקרה דנן כדי לגרוע

הכל חקירה, המשפטי לממשלה על פתיחה ב היועץיורה מקרה מתאים מבחינת נסיבותיו ב

ולפסיקתו של בית משפט נכבד זה לאורך השנים,  הבהנחיהמפורטים קווים המנחים ל בהתאם

 כפי שפורט. 

 

לאור כל המפורט לעיל, המקרה שלפנינו אינו מקרה כזה. , יועץ המשפטי לממשלהלעמדת ה

 לעמדת המשיב מדובר ובהצטרפו לאמור גם בתגובה המקדמית מטעם המשיב לעתירה,

בזהירות  למכלול נסיבות העניין הנדרשת וסבירה לחלוטין, ראויה ,מבוססת, עניינית חלטההב

, תוך השונים מכלול השיקולים הרלוונטייםומאזנת איזון הולם, ראוי ומנומק בין  ,ובאחריות

ה כל עילה קימאינה מו תשתית העובדתית והמשפטית הרלוונטית,נטועה היטב בשהיא 

  . להתערבות בה

 

לא למותר להזכיר מעבר לכך שההחלטה היא כאמור ראויה, מבוססת וסבירה כשלעצמה,  .50

מושכלות יסוד, המהווים את מסגרת הדיון ולמעשה את נקודת הפתיחה כמו גם נקודת הסיום 

בית משפט נכבד זה חזר ופסק, פעם אחר פעם, כי הוא אינו נכנס בנעליהם של שלו. כידוע, 

אלא מבצע ביקורת  ,חן כיצד היה הוא מחליט לו היה במקומםובו גורמי התביעה והחקירה

של המשפט המינהלי. יתרה המקובלות שיפוטית על החלטותיהם, על פי עילות ההתערבות 

כי לגורמים אלה מוקנה שיקול דעת רחב מאוד מכך: בית משפט נכבד זה פסק פעם אחר פעם 

מרחב ההתערבות השיפוטית בשיקול  בנוגע לניהול ההליך הפלילי, על כל שלביו, ובהתאם לכך

דעתם של גורמים אלה בסוגיות אלה הוא צר מאוד, ושמור למקרים יוצאי דופן וחריגים 

עשרות, אם לא מאות פעמים, נאמר ביותר, בהם נמצאה חריגה קיצונית ממתחם הסבירות: "

י רחב בפסיקתו של בית משפט זה, כי נקודת המוצא היא, שלתביעה מסור שיקול דעת מקצוע

בסוגיות שונות הנוגעות להליך הפלילי על כל שלביו, החל מהחקירה, דרך הגשת כתב האישום 

וכלה בשלב הערעור. התערבות בשיקול דעת הרשויות תיעשה במשורה ובמקרים חריגים 

" ]דברי כבוד השופט עמית ונדירים בלבד, כאשר ההחלטה הנדונה לוקה בחוסר סבירות קיצוני




