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  ,"זמן אמת"בתוכנית  10.2162. שודר ביוםהתייחסות הנהלת בתי המשפט לתחקיר אשר 

 "כאן"תאגיד השידור ב

 

היועץ המשפטי  ,עו"ד ברק לייזר – , ובאופן ספציפיגורמים בהנהלת בתי המשפט אמש שודר "תחקיר" לפיו

חומרים חסויים ורגישים לנאשמת בשם גב' לכאורה מסרו  –וכן גורמים ממערך הדוברות  להנהלת בתי המשפט

מתוך נקמנות של מערכת בתי המשפט במבקריה. לאורך התחקיר , אשר עומדת לדין בתיק פלילי ,לורי שם טוב

, אלא הוא עם אותה נאשמתהיה בקשר או שהו כללא מוצגת ולו ראיה אחת לכך שעו"ד לייזר העביר חומר כולו 

 מבוסס כולו על הקלטה של אותה נאשמת המספרת לנאשם אחר שקיבלה את החומר מ"ב.ל.". 

 

תמול בשעות הצהריים, לאחר שתכני התחקיר התבררו לו ביתר פירוט, שיגר עורך דין לייזר מכתב לתאגיד א

 ובו ציין מפורשות כי: 

 

ובין הגב' שם טוב ומר זר, או מי  מעולם לא היה כל קשר ביני"
מטעמם ומעולם לא הועבר על ידי כל חומר אליהם בוודאי שלא חומר 

 חסוי.
מדובר בטענות מופרכות, שקריות וחסרות בסיס, אשר מצער מאוד 

  שנטענות בתחקיר.
למען הסר ספק, מעולם לא נטענה על ידי טענה שנסחטתי על ידי 

ידי חוקרי -זו נטענה בפניה עלהגב' שם טוב. למיטב הבנתי טענה 
המשטרה במסגרת חקירתה וככל הנראה הוצגה לה כאילו נאמרה 

  בשמי "כתרגיל" חקירה.
אני לא נסחטתי על ידי הגברת שם טוב ולא טענתי טענה כזו 

 "מעולם.
 

נוסח העו"ד לייזר אף דרש כי הדברים יפורסמו במסגרת הכתבה או לאחר שידורה אך נענה שהדבר אינו אפשרי. 

 . המלא של המכתב מצורף

-במסגרת התחקיר נזכרים מספר תיקים שהתנהלו בדלתיים סגורות בבית המשפט ומהם לכאורה הודלפו על

כך לדוגמה התחקיר מקדיש דקות רבות ידי הנהלת בתי המשפט או מי מטעמה מסמכים אסורים בפרסום. 

, תוך הטעייה זאתרמים בהנהלת בתי המשפט. בידי גו מסמכיםו לכאורה דלפוהממנו לתיק הנאנסת מגן העיר 

שהצליח להוציא מסמכים ממערכת "נט  "הלמו" המכונההאקר הודה  2012הציבור, שכן כבר בשנת של 

 . (https://www.israelhayom.co.il/article/46195)רצ"ב לינק לכתבה: המשפט" 

 

  . מרכזיות שעלו בתחקיר לסוגיות להלן תוצג התייחסות הנהלת בתי המשפט

 

 ?ומי הוא צבי זר ש. מי היא הגב׳ לורי שם טוב המוזכרת בכתבה

הגברת לורי שם טוב היא נאשמת בתיק פלילי חסוי שמתנהל בימים אלו בבית המשפט המחוזי בתל אביב ואשר 

אישומים בעבירות שונות. במסגרת כך, הייתה הגב' שם טוב עשרות במסגרתו מיוחסות לה ולנאשמים נוספים 

 .2019עד חודש מאי  2017נתונה במעצר מחודש פברואר 

https://www.israelhayom.co.il/article/46195
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החזיקה הגב' שם טוב תעודת עיתונאי המקנה לה זכות עיון בתיקי בית המשפט הפתוחים  2016-2013בין השנים 

 לציבור.

 

  שם טוב ובין נאשם נוסף בתיק, מר צבי זר. הגב' מבוססות על שיחות ביןטענות "התחקיר" מרבית 

  

 קיבלה לורי שם טוב מעו"ד ברק לייזר חומרים חסויים?  ש. האם 

בטענות מופרכות, שקריות כפי שפירט מפורשות עו"ד ברק לייזר במכתבו לתאגיד אשר לא שודר, מדובר  – לא

כי עניינו של  2018ות עוד בשנת הודיעה הפרקליט החקירהבתום . הנושא אף נחקר במשטרה ווחסרות בסיס

  .בלא צורך בטיפול נוסף נסגר עו"ד ברק לייזר

 

 מן התיקים שנזכרו בכתבה?חסויים חומרים הודלפו על ידי הנהלת בתי המשפט  האםש. 

ידי -על לידי הגב' שם טובמתוכם חומרים נזכרים מספר תיקים לגביהם נטען כי הועברו  "התחקיר"במסגרת 

החזיקה הגב' שם טוב תעודת  2016 - 2013ידי מערך הדוברות. כפי שצוין, בין השנים -עו"ד ברק לייזר או על

, זאת במסגרת עקרון פומביות בתיקים אשר מסווגים כפתוחים לציבורלעיין  עיתונאי מכוחה היא הייתה זכאית

 הדיון, כך למשל:

 

ם לציבור עד היום, כך שכל אדם שמחזיק בתעודת עיתונאי תיקי סילמן שנזכרים בכתבה הם תיקים פתוחי -

 יכול לפנות לדוברות הנהלת בתי המשפט ולקבל כתבי בית דין מהתיק. 

, שבעה 31.3.16בדיון שהתקיים ביום רק . 2015תיק מאי פאטל: התיק הוגש לבית המשפט בספטמבר  -

יון בתיק בדלתיים סגורות, ולנוכח הדאת חודשים לאחר פתיחתו של התיק, ביקשה עו״ד סדובניק לקיים 

עד אותו מועד היה התיק פתוח לעיון  על סגירת דלתיים בתיק.  במועד זה הסכמת הצדדים הורה ביהמ״ש

 כל עיתונאי בעל היתר עיון. 

מודגש כי לא הועברו לגב' שם טוב חומרים חסויים  –אשר לטענה בדבר העברת חומרים מתוך תיקים חסויים 

 וצגו בכתבה רחוקים מלשקף את המציאות: והדברים כפי שה

 

כאילו צורף אליו מטעם בתחקיר ", הוצג רצ״ב חסוימטעם מערך הדוברות שבו נכתב "ה 2016משנת המייל  -

מצילום המסך של המייל כפי שהוצג בתחקיר, אפשר להיווכח באופן , ואולם. חסוי קובץ מתיק הדוברות

)לצורך השוואה ראו הצרופה שהוצגה במייל הנוגע לתיקי  כלשהו צורף קובץ לאלמייל בלתי אמצעי כי 

סילמן(. לא מן הנמנע שגב' שם טוב היא זו שצירפה לפנייתה חומר כלשהו שעניינו התיק החסוי, ועל כך 

 הגיבה הדוברות שמדובר בתיק חסוי, ושהמצורף לפנייתה של שם טוב חסוי. 

מצא פרצה במערכת "נט הודה האקר כי  2012בשנת כפי שצוין והדברים פורסמו, גן העיר: פרשת האונס ב -

במסגרת תביעה אזרחית שהגישה המתלוננת נפסקו לה . מסמכים מהתיק המשפט" ובאמצעותה הוציא

כמו כן, ובקשר להליך האזרחי  פיצויים בגין תקלה זו במערכת המחשוב שאפשרה את הוצאת החומר.

וממצאי הבדיקה נמסרו לעו"ד סדובניק  2015 התקיימה בדיקה פנימית בהנהלת בתי המשפט עוד בשנת

 . 2020לבקשתה בחודש אוגוסט 
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 לתחקיר?  ש. מה הקשר של עו״ד אביגדור פלדמן 

קובע ללא כל היסוס מפליא הדבר שסנגור פלילי מנוסה , ופרשןעל תקן של ין לתחקיר יכי עו״ד פלדמן רוא נראה

שיח בין שני נאשמים והצגה מגמתית  וזאת על בסיסמסקנות נחרצות וקשות נגד מערכת בתי המשפט כולה, 

 של מייל שהוזכר לעיל.

 

 ?לנדיהאם נעשה שימוש במערכת נט המשפט לאיסוף חומרים על האלוף גיורא איש. 

(, השופט מיכאל שפיצר, הוא 2018 – 2012אל מנהל בתי המשפט דאז  ) נציגות השופטים לא. במענה לפניה של

באתר המשפטי פורסמו הפניות לפסקי דין שלדברים שכתב האלוף איילנד, וכלל  התייחס במייל אל השופטים

קיים המנהל דאז  6.8.2013ביום , וכך גם ניתן לראות בתוכן המייל שפורסם בתחקיר. כמו כן, הפרטי "נבו"

 .שפיצר מיוזמתו פגישה עם האלוף איילנד לליבון הדברים

 

 ?הפוגעניים ברשת" הנזכר בכתבהש. מהו "נוהל שפיצר" או "נוהל הפרסומים 

נועד לסייע להנהלת בתי  . הנוהל2015משנת  ברשת פוגעניים עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים נוהלמדובר ב

ופרסומים קשים כנגדם, שעולים  של שופטים ברשתות חברתיות "שיימינג"המשפט להתמודד עם תופעה של 

, במסגרת צוות עבודה משותף להנהלת בתי המשפט 2019בשנת . נוהל זה עודכן לכאורה עד לכדי עבירות פליליות

 והשימוש בו מצומצם למקרים חריגים ביותר המתחייבים בדין האיזונים תוך שמירה עלולמשרד המשפטים 

 וניתן לצפות בו באתר האינטרנט של הרשות השופטת: 

 | הרשות השופטת 2019-12נוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת | מספר החלטה  

)www.gov.il( 

 

 מצ"ב:  -

o  ."מכתבו המלא של עו"ד ברק לייזר לעורך "זמן אמת 

o  ינון מגל ובן כספית ברדיו לינק לראיון שנתן הבוקר עו"ד ברק לייזר בתוכנית של

FM103 :

https://www.ifat.com/InfoBuzzerItemPage/?resourceId=11010650

&appUser=0&infoType=2 

  

https://www.gov.il/he/departments/policies/manager_of_courts_directives_offensive_publications_on_the_web
https://www.gov.il/he/departments/policies/manager_of_courts_directives_offensive_publications_on_the_web
https://www.gov.il/he/departments/policies/manager_of_courts_directives_offensive_publications_on_the_web
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26.10.2021 
 כ' חשון תשפ"ב שלישי יום

 

 מר ארנון סגל, עורך תוכנית זמן אמת ב"תאגיד השידור הישראלי" לכבוד: 

 

 שלום רב,

תחקיר זמן אמת תחת הכותרת: "בכירי הנהלת בתי המשפט מסרו מידע חסוי לבלוגרית במטרה   הנדון:

 למנוע ביקורת״

 

בהמשך לתגובה התמציתית שניתנה בשמי באמצעות דוברות בתי המשפט לשאילתה שלכם ובעקבות הפרומו 

באופן חד משמעי ושאינו לתחקיר והפרסומים בעיתון הארץ וברשת ב' הבוקר, אבקש להעמיד דברים על דיוקם 

 משתמע לשתי פנים:

טוב ומר זר, בה נשמעת הגב' שם טוב מתרברבת על כך שהיא מקבלת מגורם -הקלטת השיחות בין הגב' שם

בכיר בהנהלת בתי המשפט חומרים חסויים, נבדקה ונמצאה על ידי גורמי המשטרה והפרקליטות כשקרית. 

וקח ביני ובין הגב׳ שם טוב מהווה פגיעה -כאילו היו יחסי תן בנסיבות אלו, הצגת הדברים על ידכם בתחקיר

  בשמי הטוב.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מעולם לא היה כל קשר ביני ובין הגב' שם טוב ומר זר, או מי מטעמם ומעולם 

 לא הועבר על ידי כל חומר אליהם בוודאי שלא חומר חסוי.

  סיס, אשר מצער מאוד שנטענות בתחקיר.מובהר בטענות מופרכות, שקריות וחסרות ב 

למען הסר ספק, מעולם לא נטענה על ידי טענה שנסחטתי על ידי הגב' שם טוב. למיטב הבנתי טענה זו נטענה 

  ידי חוקרי המשטרה במסגרת חקירתה וככל הנראה הוצגה לה כאילו נאמרה בשמי "כתרגיל" חקירה.-בפניה על

 וב ולא טענתי טענה כזו מעולם.אני לא נסחטתי על ידי הגברת שם ט

גורמים שזיהו  החומרים הנזכרים בכתבה אשר מצאו את דרכם לרשת האינטרנט, מקורם בפעילות זדונית של 

פרצות במערכת נט המשפט בשעתו ושמו ידם על מסמכים לרבות מסמכים מתיקים חסויים שהתנהלו במערכת. 

    עניין זה אף הוא נבדק, נחקר וטופל. 

ף האמור לעיל אתם מוצאים לנכון לשדר את התחקיר, הכולל דברי בלע בגנותי, אני עומד על כך כי ככל שחר

  תפרסמו מכתב זה במלואו.

 

 בברכה,

 עו״ד ברק לייזר

 

 

 


