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בית המשפט הנכבד מיום  נוגע לאופן יישום החלטתעה מחלוקת בנתגלבין הצדדים  .1

למילות החיפוש שתשמשנה את היחידה החוקרת לצורך ביצוע נוגע ובפרט, ב 9.6.2021

 .  ל ידי המאשימהבאופן פרטני ע יבחנוחלקים מתוך המדיה הדיגיטלית שלא חיפוש ב

 , כמפורט להלן. בית משפט נכבד זה תייהנחאת  תבקש המאשימהבעניין זה 

לחוק סדר הדין הפלילי  74סעיף  לפי( הנאשמים)להלן:  3-1בבקשה שהגישו הנאשמים  .2

 כל, הם ביקשו כי המאשימה תעביר לידיהם "את 1982-]נוסח משולב[, תשמ"ב
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מכשירי הטלפון הנייד שלו ומתכתובת המיילים מכל ההתכתבויות והשיחות של ישועה 

שלו עם גורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת, גורמים 

הכל בקשר עם מעורבותו הנדרשת או המוצעת בנוגע לסיקור, מרשויות האכיפה ואחרים, 

)ב( 33)סעיף " מעורבות בתכנים, עריכה וכיו"ב באתר וואלה או באמצעי תקשורת אחרים

  , ההדגשות הוספו(. 3-1לבקשת הנאשמים 

הנה כי כן, מתוך עמדתם שלפיה חיפושי המחשב שנערכו עד כה במדיה הדיגיטלית אינם  .3

משקפים לאשורה את תמונת מעורבותו של ישועה בנושאי הסיקור בוואלה, ביקשו 

קטגוריות שנמנו הנאשמים לקבל לידיהם  כל תכתובת של ישועה עם גורמים המשתייכים ל

ככל שיש לה קשר לנושאי סיקור. בקשה זו לא החריגה ולא סייגה מתוכה  –בבקשתם 

תכתובות עם גורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת או 

  או של בני משפחתו, או כל גורם אחר. 1של נאשם גורמי אכיפה שיש להם קשר לסיקור 

לא חלקה , משפט במהלך הדיון שקדם להגשת הבקשה על ידי הנאשמיםנוכח הערות בית ה .4

להרחיב את החיפוש במדיה  שראה בית המשפט צורךעל ה בתגובתה לבקשההמאשימה 

התמקד הדיון במנגנון שבאמצעותו יתבצע  ,לפיכךיגיטלית כמבוקש על ידי הנאשמים. הד

 חיפוש זה. 

החלטתו של בית משפט נכבד זה, שקיבלה  9.6.21לאחר דיון במעמד הצדדים, ניתנה ביום  .5

  –חלקית את בקשת ההגנה וקבעה, בין היתר, כך 

"על גורמי הפרקליטות להנחות את הגורמים המקצועיים ברשויות 
החקירה, לבצע חיפושים נוספים בחומרים שבמכשירי הטלפון של העד 
ישועה, על פי מילות מפתח נוספות. בלא למצות, מילות מפתח אלה 

את שמותיהם של גורמים כמפורט לעיל )כלומר, גורמים  יכללו
להחלטת בית המשפט,  8קטגוריות המנויות בסעיף שש ההמשתייכים ל

הח"מ(; מילים רלוונטיות בהן נעשה שימוש בתכתובות לתאר פעולות 
עריכה באתר שהעד קשור בביצוען )כגון "לדרדר" "להוריד" "שיפודים"( 

לרבות כאלה אשר תתבקשנה על ידי ת, וכל מילת חיפוש רלוונטית אחר
 להחלטת בית המשפט, ההדגשות הוספו(.  10ההגנה" )סעיף 

ציין בית המשפט הנכבד דוגמאות למילות חיפוש הוסיף ולהחלטה  10יתרה מזו: בסעיף  .6

כלל בדוגמאות אלה מונח שלפי הסבריו של העד ישועה, קשור אף שיש לעשות בהן שימוש, ו

פרוטוקול ראו "שיפודים" ) –של נתניהו ובני משפחתו באתר וואלה  לסיקור באופן ייחודי

 (. 712-710, עמ' 5.4.21מיום 

גורמים המילות החיפוש יכללו את כל כי  ,החלטת בית המשפט קובעת, אם כן, מפורשות .7

. רלוונטיתמילת חיפוש  כל לאחת משש הקטגוריות האמורות, כמו גםהמשתייכים 

מילות חיפוש הקשורות במעורבות של העד ישועה בסיקור  לא החריגה מתוכהההחלטה 

. זאת, להבנתה של המאשימה, לאור או בסיקור גורמים אחרים ובני משפחתו 1של נאשם 

לפיה יש מקום להרחיב ולמצות את היקף החיפוש במדיה  ,עמדתו של בית המשפט

באופן שיביא  ,רבותו של העד בסיקור באתר וואלההדיגיטלית של העד בכל הנוגע למעו

זאת, בין אם מעורבות זו.  מעורבות החקירה יכלול תמונה מלאה יותר בדבר שחומרלכך 

 ובני משפחתו או לגורמים אחרים, ובין אם לאו.  1זו נוגעת לנאשם 

 מצ"ב כנספח א' לבקשה.  9.6.21החלטת בית המשפט הנכבד מיום 
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המאשימה תעביר לפיו וסכם, מלמתווה ומכוחה, הגיעו הצדדים  על בסיס החלטה זו .8

, ולנאשמים ניתנה מדיה הדיגיטליתלנאשמים מילות חיפוש שתשמשנה לעריכת חיפוש ב

 אפשרות להעביר מילות חיפוש נוספות. 

 מצ"ב כנספח ב' לבקשה.  18.6.21הודעה בדבר מתווה מוסכם מיום 

ו יום ועל אותמילות חיפוש מטעמם. בלמאשימה רשימת העבירו הנאשמים  22.6.21 ביום .9

המאשימה לנאשמים רשימת מילות חיפוש מטעמה פי המתווה המוסכם, העבירה 

 הנאשמים(. הוצעו על ידי מילות החיפוש שחלק מ ,בין היתר , )הכוללת

בסמוך לאחר מכן התקבלה פניית הנאשמים כולם לפיה יש לפסול חלק מן המילים  .10

, ירה פסולה בניגוד לדין""השלמת חקבטענה כי מדובר בהמצויות ברשימת המאשימה, 

ולבני  1נוגעות לנאשם  אלהחיפוש מילות משום ש . זאת, לטענת הנאשמים,כלשונם

הנאשמים לפסול מילות עוד ביקשו ולא רק "לגורמי חוץ" שאינם קשורים בו. משפחתו, 

על ידם בדיונים חיפוש שהן שמות של גורמים שעלו בחקירותיהם הנגדיות, ושלגביהן נטען 

 4גורמים רלוונטיים שלא הועברו אליהם. ב"כ נאשם ל הנוגעותתכתובות ר בכי מדוב

וטענה כי אחת ממילות בתכתובת עם המאשימה, לנימוקים אלה אף היא הצטרפה 

חורגת מתכלית החיפוש, כפי שהיא משתקפת  –החיפוש שהוצעו על ידי המאשימה 

 בהחלטת בית המשפט.

התכתובת המלאה בין המאשימה לב"כ הנאשמים בנושא מילות החיפוש מצ"ב כנספח 

 . ג' לבקשה

לרבות פסילת שמותיהם של גורמים השייכים לאחת  –בקשות אלו לפסילת מילות חיפוש  .11

כולל פררוגטיבה של אינו הופנו למאשימה על אף שהמתווה המוסכם  –משש הקטגוריות 

על כן, הנאשמים אינם כופרים כלל ברלוונטיות של מילות  ההגנה לפסול מילות חיפוש. יתר

חיפוש אלה או בכך שמדובר בתכתובות שעשויה להיות להן נגיעה לאופן התנהלותו של 

 ישועה בכל הקשור לסיקור באתר וואלה. 

פי שהיא עולה מהתכתובת עם המאשימה, המאשימה תטען כי בבקשתם הנוכחית, כ .12

כרסם בהחלטת בית המשפט הנכבד ולסגת מן מבקשים הנאשמים הלכה למעשה ל

 כך נראה, לטעמם, המתווה המוסכם להרחבת החיפוש בהתקני המדיה של העד ישועה.

החיפוש : אכן, היא ולאהחיפוש שעליו הורה בית המשפט נועד לצרכיהם, ולצרכיהם בלבד. 

פר לא נועד לשהוא נולד מבקשתם של הנאשמים והנוסף בהתקני המדיה של העד ישועה 

לא ניתן עם זאת, לאחר שהוכר הצורך בחיפוש נרחב נוסף,  .מאשימהאת עמדותיה של ה

בין ועד לצרכיה הבלעדיים של ההגנה. החיפוש, כמו כל חיפוש, נ הואלקבל את העמדה ש

 נועד לצורךאם הוא נערך בשלב החקירה ובין אם הוא נערך לאחר שהמשפט כבר החל, 

  ל צד כזה או אחר. ולא לצורך מטרותיו ש גילוי האמת

בהתאם להחלטת  . לעמדתה,הנאשמיםשל מכל וכל על עמדתם אפוא חולקת המאשימה  .13

לנושאים שפורטו "כל מילה רלוונטית"  , מילות החיפוש צריכות לכלולבית המשפט

המאשימה סבורה כי על פי לשונה ועל פי תכליתה כאמור, . להחלטה( 10)סעיף בהחלטה 

לאחר שמרבית עדותו של העד ישועה כבר  –שבו ניתנה  וההקשרעיתוי כמו גם לאור ה
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החלטת בית   –והוא פירש והסביר את המונחים הרלוונטיים לדרישות הסיקור  ,נמסרה

נועדה להביא למיצוי את פעולות החקירה הנוגעות לחיפוש במדיה הדיגיטלית של המשפט 

מעורבות של ישועה בסיקור  לעלאתר אך ורק תכתובות המעידות מיועדת  אינההעד, והיא 

  בלבד, כפי שטוענים הנאשמים.  "1שאינם קשורים לנאשם  גורמי חוץ"

כעולה מהתכתובות שצורפו לבקשה זו, ב"כ הנאשמים מבקשים לפסול לא רק  יתר על כן, .14

ובבני משפחתו, אלא גם מילות חיפוש נוספות, שעלו  1מילות חיפוש הקשורות בנאשם 

השייך  – כמו למשל, את שמו של ערן טיפנבורן, ך המשפטבמהל מחקירותיהם שלהם

  עמדה זו מעוררת תמיהה.לקטגוריית אנשי התקשורת. 

לעד ישועה  3, הציגה ב"כ נאשמת 25.5.2021שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד ביום בדיון  .15

תכתובת בינו לבין ערן טיפנבורן, תוך שהיא מפנה את תשומת לב בית המשפט לכך שמדובר 

אני מראה לך התכתבות שלך ", על אף שמדובר בעד תביעה )בתכתובת שלא הועברה להגנה

ו אנחנו בעדי תביעה שמים לב שעכשי כבודכם, אתם. 201עם עד תביעה מספר 

ב"כ (. 25.5.2021ואילך לפרוטוקול מיום  2629' עמ..." שהתכתובות שלהם  לא מוגשות.

תוך שהיא  לטעמה רלוונטית,בהיותה  ,ותכתובת זישועה הציגה אפוא, לעד  3נאשמת 

למרות זאת עתה, היא . "חומר החקירה"מלינה על כך שזו לא הועברה אליה במסגרת 

 מבקשת שלא לערוך חיפוש הקשור בגורם זה. 

לקטגוריות אף הוא , המשתייך שמו של ניר שלוםבאותו אופן, מתנגדת ההגנה לחיפוש  .16

 תכתובות לא מעטותישועה לעד  ההגנה הציגהבמהלך החקירה הנגדית . שנמנו בהחלטה

למרות את דעתה כי מדובר בתכתובות רלוונטיות, עם גורם רלוונטי. בכך וגילתה  עם שלום

 זאת, עתה, היא מתנגדת לשימוש בשמו של שלום כמילת חיפוש בחומר.

דרישות הציגה לעד ישועה תכתובות מהן עולה כי שלום העביר  ההגנה אף יתרה מכך,  .17

על רקע זה לא ניתן לקבל את התנגדות גם  .1נאשם  ושאינ ם פוליטיסיקור מטעם גור

מחריגה מהחלטת בית המשפט תכתובות התנגדות הלחיפוש הנוגע לגורם זה, ההגנה 

 בירור אמורות להיכלל בה. בש

 גם התנגדות ההגנה לשימוש במילת החיפוש "מוזס" או "הגדול" אינה מתקבלת על הדעת .18

. במהלך החקירות הנגדיות הציגה בקנה אחד עם החלטת בית המשפט הנכבד אינה עולהו

, הקשורות בממשק בין וואלה לווינט מתוך החומר החדש ההגנה לעד ישועה תכתובות

 ,למשל)ראו, ". סיקור, תוך אזכור של "מוזס" או בכינוי נוסף שלו, "הגדולבקשות בנושאי 

גילתה את ההגנה (. 2980, עמ' 31.5.21ום מי 1פרוטוקול החקירה הנגדית של ב"כ נאשם 

דעתה כי מדובר בתכתובת רלוונטית, העוסקת בגורם רלוונטי. מה, אם כן, ההיגיון 

 בהתנגדות לכך ששמו של גורם רלוונטי זה ייכלל במילות החיפוש? 

דוגמאות אלה ממחישות לא רק את הסתירה הפנימית שבעמדת ההגנה, אלא גם את  .19

 1בטענה שהן קשורות בנאשם  –לפסול מילות חיפוש רלוונטיות  בקשת ההגנהשהעובדה 

 ןשהתכתובות עמם הטענה ומשפחתו, תוך השמטת שמותיהם של גורמים שההגנה עצמה 

מטרה שלשמה לכך שהחיפוש לא ישרת את הבהכרח תוביל  –רלוונטיות והציגה אותן לעד 

  . להחלטת בית המשפטולא יביא למיצוי החיפוש במדיה הדיגיטלית בהתאם  נועדהוא 
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יתרה מזו. החלטת בית המשפט הנכבד חייבה את המאשימה לערוך גם חיפוש פרטני בחלק  .20

)ב( למתווה המוסכם, לכך 4הצדדים הסכימו, בסעיף מהמדיה הדיגיטלית של העד ישועה. 

גורמים שהיו מעורבים שהמאשימה תעבור באופן פרטני על תכתובות של העד עם "

, ככל ר, ששמם עלה בתכתובות שהוצגו לעד בחקירותיו הנגדיותבבקשות סיקור באת

 שגורמים אלה יזוהו על ידה בתיבות המייל". 

ובני  1נוגעות לנאשם ם בחיפוש פרטני כזה עשויה המאשימה לאתר תכתובות הברור, כי ג .21

תכתובות הקשורות בשמות שנכללו במילות החיפוש שהוצעו על ידי משפחתו, או 

שככל שיאותרו תכתובות גם, ברור הנאשמים לפסול. כעת מבקשים המאשימה ושאותם 

על המאשימה לסווגן כרלוונטיות ולהעבירן לעיון הנאשמים, בהתאם לחובות  ,כאלה

חייבת דומה חובה . ובהתאם להחלטתו של בית המשפט הנכבד על פי דין יההמוטלות על

  מעבר פרטני. הדיגיטלית שלגביה לא ייערךמדיה לגבי הלחול גם 

סיכומו של דבר. על פי החלטת בית המשפט, מילות החיפוש צריכות לכלול דוגמאות  .22

ישועה מעורבות העד וונטית אחרת, שקשורה לוכל מילה רלשנמנו בהחלטה ספציפיות 

בסיקור. כך לשון ההחלטה, וכך הגיונה. ההחלטה אינה מחריגה מילות חיפוש רלוונטיות 

ני משפחתו, ובוודאי שהיא אינה מחריגה גורמים רלוונטיים או בב 1הקשורות בנאשם 

שעלו בחקירותיהם הנגדיות של הנאשמים. להגנה לא ניתנה, במסגרת המתווה המוסכם, 

 אינה משרתת את המטרהשכזו  הפררוגטיב, לגופה. הפררוגטיבה לפסול מילות חיפוש

תמונה ,  קבלת קרי – בבסיס החלטת בית המשפט הנכבד דהשלהבנתה של המאשימה עמ

מלאה של תכתובות בנושא הסיקור, בין ישועה לגורמים רלוונטיים, כפי שהוגדרו 

 בהחלטה. 

מחלוקת שנפלה המאשימה את הנחיית בית המשפט הנכבד בנוגע ל אור כל האמור, תבקשל .23

 מילות החיפוש שתשמשנה את היחידה החוקרת בביצוע החיפושים. בין הצדדים ביחס ל
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