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חוות דעת
האזנות סתר בחקירות פליליות
 .1בידי משטרת ישראל ופרקליטות המדינה הופקד אחד התחומי החשובי ביותר
של המדינה המודרנית  להג על הציבור ולהבטיח את שלומו .עליה לפעול למניעת
עברות ולגילוי ,לתפיסת עברייני ולהעמדת לדי ,ולקיו הסדר הציבורי וביטחו
הנפש והרכוש .על מנת שהמשטרה תוכל לבצע את תפקידיה הופקדו בידיה סמכויות
להפעיל אמצעי הולמי ובה ,בי היתר ,מעקב אחר חשודי ,תצפיות ,איסו מידע
מודיעיני וכ האזנות סתר לשיחותיה של חשודי לש חקירה או למניעת עברות
מסוג פשע.
חשיבות האזנות הסתר למאבק בפשיעה בישראל רבה ומרכזית .בד בבד יש לזכור כי
היתר להאזנת סתר נות כוח רב בידי הגור המאזי ופוגע בזכויות החשוד ובזכויות
אחרי הנמצאי עמו בקשר .כוח זה טעו ריסו ומחייב הפעלת שיקול הדעת במשנה
זהירות .חובתה הכפולה של המשטרה  קידו החקירה מזה ושמירה עקבית על זכויות
הפרט מזה  מציבה לפניה משימה מורכבת ומחייבת אותה לשמור על האיזו הראוי בי
השניי.
 .2ב 6.7.08החליטה ממשלת ישראל לבקש ממבקר המדינה להכי חוות דעת על פי
סמכותו מכוח הוראת סעי  21לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[,
בנושא האזנות הסתר בחקירות פליליות ,דרכי ביצוע והשימוש בתוצריה .זאת ,נוכח
תלונות שהועלו בעניי זה בשני האחרונות.
לש הכנת חוות הדעת הקי מבקר המדינה צוות בראשותו בהשתתפות מנהלי
ועובדי האחראי לביקורת בגופי הנוגעי בדבר ,שהעיקריי שבה  המשטרה
והפרקליטות .כמו כ קיי מבקר המדינה דיוני ע קשת רחבה של גורמי שיש ביד
מידע על הנושא ולפיכ' יש באפשרות לשפו' אור על סוגיות שונות בעניי זה ,ובה
גורמי אכיפת החוק )המשטרה והפרקליטות( ,סנגורי ,נאשמי ואישי ציבור שוני.
במהל' הבדיקה התקבלו במשרד מבקר המדינה תלונות על אופ השימוש בהאזנות
סתר ובכלל תלונתו של מר חיי רמו ,לשעבר שר המשפטי והמשנה לראש הממשלה,
בדבר דר' פעולת של המשטרה והפרקליטות בהקשר של העמדתו לדי ומשפטו ובעניי
איהעברת תוצרי האזנות הסתר לפרקליטיו .התלונות נבחנו וחלק מ המתלונני
ופרקליטיה א נשמעו בעל פה.
 .3חוות דעת זו של מבקר המדינה סוקרת את הליכי ההסדרה של האזנות הסתר
בישראל ואת יישו הנורמות בתחו זה בידי רשויות האכיפה .ממצאי בדיקת תלונתו
של השר לשעבר חיי רמו מובאי בחוות הדעת בפירוט ,א' ה רק בגדר דוגמה
לדרכי יישו הנורמות האמורות.
בבדיקה עלה כי במהל' השני האחרונות היו ליקויי בעבודת גופי האכיפה בנושא
האזנות הסתר ,שמקור בהיעדר כללי ברורי לביצוע ההאזנות ולשימוש בתוצריה
וכ באייישומ של כללי קיימי .נושא זה הוסדר באופ הדרגתי במהל' השני ורק
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לאחרונה הוסדר באורח מקי ,ההול את חשיבותו ואת רגישותו .אול ,כללי
ונהלי לא די לה שיועלו על הכתב .עיקר העיקרי הוא בלימוד ,בשינונ,
בהטמעת ובהפנמת העקרונות העומדי בבסיס בידי העושי במלאכה.
אשר לדרכי פעולת של המשטרה והפרקליטות בעניינו של מר רמו  יודגש ויובהר כי
חוות דעת זו של מבקר המדינה אינה עוסקת בהרשעתו של מר רמו ,שכ מדובר בפסק
די חלוט ,ובוודאי אי היא דיו נוס על ההכרעה השיפוטית בעניינו לרבות בסוגיות
הקשורות בהאזנות סתר שבית המשפט ד בה .ע זאת ,ממצאי הבדיקה מצביעי על
ליקויי משמעותיי אשר גרמו לתקלה החמורה שבעטייה לא הועברו לנאש  מר
רמו  חומרי הנוגעי למשפטו שמקור בהאזנות סתר .ליקויי אלו לא נבעו מכשל
מערכתי או ארגוני אלא בעיקר מכשל אישי של בעלי התפקידי שעסקו במלאכה ומאי
קיו הכללי על ידי אות בעלי תפקידי :תנ"צ מירי גול )ראש יאח"ה לשעבר(,
שהשתחררה בינתיי מ השירות במשטרת ישראל לאחר שנות עשייה מוצלחות
בתפקידי בכירי במשטרה; סנ"צ ער קמי )ראש מפלג לשעבר ביאח"ה(; פרקליטת
מחוז תל אביב ,עו"ד רות דוד; והתובעת במשפט רמו ,עו"ד אריאלה סגלאנטלר.
תקלה זו היא בגדר רשלנות ממשית א כי לא היה בה זדו ,ובגינה יש לשקול א יש
להסיק מסקנות אישיות כלפי המעורבי .על היוע -המשפטי לממשלה לבחו את
עמדתו ָ0עניי בשי לב למכלול הגורמי הרלוונטיי ולסעיפי החוק הנוגעי בדבר,
לרבות היבטי הקשורי בתקופת ההתיישנות הקבועה בדיני המשמעת .בעת הבחינה
יש להביא בחשבו שיקולי נוספי ובה תרומת ארוכת השני למאבק בפשיעה
ולאכיפת החוק וחלו הזמ ,ויש להתייחס למעשיו של כל אחד מה בנפרד .דוח מפורט
זה יועבר על כ ליוע -המשפטי לממשלה ,עו"ד יהודה וינשטיי .יודגש כי עו"ד יהודה
וינשטיי לא היה שות לטיפול של המשטרה והפרקליטות בפרשת רמו ולא קיבל
להתייחסותו את טיוטות חוות הדעת שהועברו לתגובותיה של הנוגעי בדבר.
כאמור ,חוות דעת זו הוכנה מכוח סעי  21לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח
משולב[ ,ולפיו "המבקר חייב בהכנת חוות דעת בכל עניי שבתחו תפקידיו ,א יתבקש
לכ' מאת הכנסת ,מאת הוועדה או מאת הממשלה .חוות דעת כאמור תונח על שולח
הכנסת ותפורס במועד שיקבע המבקר" .נוכח העובדה שחוות הדעת התבקשה בידי
הממשלה ,היא תוגש ג לממשלה.

ירושלי ,תמוז התש"ע
יוני 2010

מיכה לינדנשטראוס ,שופט )בדימ'(
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור
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מבוא
ב 6.7.08החליטה ממשלת ישראל כדלקמ:
"·Ï‡ ‰ÂÙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,1958-Á"È˘˙‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁÏ 21 ÛÈÚÒ ˙‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰
˙Â¯È˜Á· ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ‡˘Â· ,Â˙ÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚ ,Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ˙˘˜·ÓÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÌÈ˘· ‰Ê ‡˘Â· ÂÙÂ‰˘ ˙ÂÂÏ˙Â ,Ô‰È¯ˆÂ˙·Â Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ,ÚÂˆÈ·‰ ÈÎ¯„ ,˙ÂÈÏÈÏÙ
.1"˙ÂÂ¯Á‡‰
סמו לאחר החלטת הממשלה החל מבקר המדינה לבדוק את הנושא בסיוע צוות מקצועי ייעודי
)להל  צוות הבדיקה(; הצוות החל בעבודתו ביולי  ,2008ובפברואר  2009סיי& את איסו %החומר
ועיבודו .ביוני  ,2009בהתא& לכללי הצדק הטבעי ,העביר הצוות טיוטה של חוות הדעת לכל
המבוקרי& לקבלת תגובת& .בחודשי& ספטמבראוקטובר  2009נפגש מבקר המדינה ע& המבוקרי&
ושמע את טענותיה& ובינואר  2010העביר לה& טיוטה נוספת של חוות הדעת לקבלת תגובת&.
במהל הבדיקה הגיעו למבקר המדינה תלונות על האזנות סתר ובכלל תלונתו של מר חיי& רמו
בדבר התנהלות המשטרה והפרקליטות בעניי משפטו ואיהעברת תוצרי האזנות הסתר לפרקליטיו
)להל  פרשת רמו( .התלונות נבחנו בידי צוות הבדיקה ,וחלק מ המתלונני& ופרקליטיה& א%
נשמעו בעל פה.
בידי צוות הבדיקה נאספו מסמכי& רבי& ,ונשמעו בפניו עדויות של רבי& הקשורי& להאזנות הסתר,
לרבות גורמי אכיפת החוק )המשטרה והפרקליטות( ,סנגורי& ,נאשמי& ואישי ציבור שוני& .בי
היתר נפגש צוות הבדיקה ע& אלה :שר המשפטי& והמשנה לראש הממשלה לשעבר  מר חיי&
רמו; שר המשפטי& לשעבר  פרופ' דניאל פרידמ; השר לביטחו הפני& לשעבר  ח"כ אבי
דיכטר; היוע ,המשפטי לממשלה לשעבר  עו"ד מני מזוז; פרקליט המדינה  עו"ד משה לדור;
פרקליט המדינה הקוד&  עו"ד ער שנדר; המשנה לפרקליט המדינה )ענייני& פליליי&(  עו"ד
שוקי למברגר; פרקליטת מחוז ת"א  עו"ד רות דוד; פרקליטת מחוז חיפה לשעבר  עו"ד לילי
בורישנסקי; מפכ"ל המשטרה  רבניצב )להל  רנ"צ( דודי כה; מפכ"ל המשטרה הקוד&  רנ"צ
בדימוס משה קראדי; ראש אג %חקירות ומודיעי )להל  אח"&( הקוד&  ניצב יוחנ דנינו; מנהל
בתי המשפט  השופט משה גל; השופט בדימוס ורדי זיילר ,ניצב בדימוס עו"ד משה מזרחי ותנ"צ
בדימוס עו"ד מירי גול .כמו כ נפגש הצוות ע& פרקליטי חשודי& ונאשמי& שפנו אליו ,ע& גורמי
מטה שוני& במשטרת ישראל ,ע& בעלי תפקידי& שוני& בעבר ובהווה ביחידה הארצית לחקירות
הונאה )להל  יאח"ה( ,ע& בעלי תפקידי& ברשויות חקירה אחרות וכ ע& מתלונני& שוני& שביקשו
לשטוח את טענותיה& .חלק ניכר מאלה א %הגיבו בכתב ובעל פה על טיוטת חוות הדעת שנשלחה
אליה&.
הצוות זכה לשיתו %פעולה מלא של המשטרה והפרקליטות ,וה העבירו לו מסמכי& רבי& אשר
סייעו בהכנת חוות הדעת .ראויה לציו במיוחד עזרתה של רפ"ק )כתוארה אז( אנה ב מרדכירזיאל,
ראש חוליית תשתיות סיגינטיות 2במחלקת איסו %וטכנולוגיה שבמטה הארצי.
חוות דעת זו של מבקר המדינה סוקרת את הליכי ההסדרה של האזנות הסתר בישראל ואת יישו&
הנורמות בתחו& זה בידי רשויות האכיפה בכלל .ממצאי בדיקת תלונתו של השר לשעבר חיי& רמו
מובאי& בחוות הדעת בפירוט ,א ה& רק בגדר דוגמה לדרכי יישו& הנורמות האמורות.

__________________

1
2

החלטת ממשלה מס'  3742מ.6.7.08
סיגינט  :(Signal Intelligence) SIGINTאיסו #מודיעי! המבוסס על האזנה לאמצעי תקשורת
)להבדיל מאיסו #באמצעות בני אד.(%
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1958-Á"È˘˙‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁÏ 21 ÛÈÚÒ ˙‡¯Â‰ ÁÂÎÓ ‰ÎÂ‰ ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ,¯ÂÓ‡Î
]Ì‡ ,ÂÈ„È˜Ù˙ ÌÂÁ˙·˘ ÔÈÈÚ ÏÎ· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Î‰· ·ÈÈÁ ¯˜·Ó‰" ÂÈÙÏÂ ,[·ÏÂ˘Ó ÁÒÂ
ÏÚ ÁÂ˙ ¯ÂÓ‡Î ˙Ú„ ˙ÂÂÁ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡Ó Â‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡Ó ,˙ÒÎ‰ ˙‡Ó ÍÎÏ ˘˜·˙È
˘‰˘˜·˙‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ."¯˜·Ó‰ Ú·˜È˘ „ÚÂÓ· ÌÒ¯ÂÙ˙Â ˙ÒÎ‰ ÔÁÏÂ
·ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˘‚Â˙ ÔÎ ÂÓÎ .‰Ï˘ÓÓÏ Ì‚ ˘‚Â˙ ‡È‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„È
.‰Ï˘ÓÓÏ

רקע
"האזנת סתר" ,כהגדרתה בחוק האזנת סתר ,התשל"ט) 1979להל  חוק האזנת סתר או החוק( ,היא
האזנה לשיחת הזולת באמצעות מכשיר ,לרבות הקלטת השיחה ,בלי הסכמת איש מ המשוחחי.
האזנת סתר מתבצעת באמצעות ציתות לטלפו או באמצעות הטמנת מכשיר האזנה במקו הימצאו
של מי שמאזיני לו )האזנת נפח(.
האזנת סתר אסורה אלא א כ נית לה היתר על פי די ,וביצועה ללא היתר או השימוש בתוצריה
ה עברה פלילית שדינה מאסר חמש שני ,כאמור בסעי 2 #לחוק:
"‰Ê‡‰· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˘ÂÓÈ˘Â ÔÈ„Î ‡Ï˘ ¯˙Ò ˙Ê‡‰ .2
)א( המאזי האזנת סתר שלא על פי היתר כדי ,דינו  מאסר חמש שני.
)ב( המשתמש ביודעי וללא סמכות כדי בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על ידי
האזנת סתר ,בי שנעשתה כדי ובי שנעשתה שלא כדי ,או מגלה ידיעה או תוכ שיחה
כאמור ביודעי לאד שאינו מוסמ& לקבלה ,דינו  מאסר חמש שני.
)ג( המציב או המתקי מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדי או כדי לאפשר שימוש בו
למטרה האמורה ,דינו  מאסר חמש שני".
משקבע המחוקק איסור זה ,הוא הוסי #וקבע ג פרוצדורה לביצוע האזנות סתר לחקירת עברות
מסוג פשע 3בידי גורמי אכיפת החוק ,בפיקוח בתי המשפט .האיסור וחריגיו )המתירי האזנות
למטרות שונות( נועדו לאז בי שתי זכויות מתנגשות :זכותו של היחיד לפרטיות ,ומולה  זכותו
של הציבור לביטחו ולהגנה מפני עברייני.
אי חולק כי האזנת סתר לשיחותיו של אד ללא ידיעתו היא אמצעי פולשני הפוגע בזכותו
לפרטיות .4בר יש שפגיעה זו מוצדקת לש הגנה על הציבור מפני גורמי עויני ופליליי
שכוונת לפגוע בחייה ,בגופ ,ברכוש או בכבוד של יחידי בחברה .משטרת ישראל אחראית
למניעת עברות ולגילוי ,לתפיסת עברייני ולהעמדת לדי ,ונוכח העלייה בהיק #הפשיעה  ולא
פחות ,בשל העובדה שהיא הולכת ונהיית מתוחכמת יותר  נדרשת המשטרה לנקוט אמצעי
הולמי  גלויי וסמויי  כדי לשמור על ביטחו הציבור .אמצעי אלה כוללי ,בי היתר ,מעקב
אחר חשודי ,תצפיות ,איסו #מידע מודיעיני וכ האזנות סתר לשיחותיה של חשודי בביצוע או
בתכנו של עברות פליליות.
__________________

3
4

על פי חוק העונשי! ,התשל"ז ,1977פשע הוא עברה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש
שני.%
מבקר המדינה" ,(2004) ·54 È˙˘ ÁÂ„ ,האזנות סתר" ,עמ'  ;304279ע"פ )ב"ש( ˙È„Ó 7336/97
 ,ÒÈÒ˜Â·‡ ' Ï‡¯˘Èפ"מ נח).188 (1
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חשיבות האזנות הסתר ככלי למלחמה בפשיעה אינה מוטלת בספק ,בוודאי על רקע קיומ של
ארגוני פשיעה במדינת ישראל ,שלחלק פעילות בילאומית ,והתעצמות בשני האחרונות.5
כאשר הפשיעה גואה ,וארגוני הפשיעה עושי שימוש תדיר באמצעי טכנולוגיי מתקדמי,
מאיימי על עדי ועל מתלונני ומגבירי את מאמציה לחדור ללב השירות הציבורי במדינת
ישראל ,חובתה של המשטרה לפעול בכל האמצעי החוקיי שבידיה ולהתאי את הכלי שבה
היא משתמשת למציאות חיינו .על חשיבות האזנות הסתר למשטרה במלחמתה בפשיעה עמד
בדבריו לפני צוות הבדיקה היוע' המשפטי לממשלה דאז ,עו"ד מני מזוז" :הרוש שלי הוא שאי
מיצוי מספיק אפקטיבי של הכלי החיוני הזה של האזנות סתר .המציאות בישראל ובמדינות אחרות
שבלי האזנות סתר ובלי אמצעי טכנולוגי אחרי ...לא יכול להתקיי מאבק אפקטיבי בתחומי
פשיעה מוגדרי שהבולטי בה ה שחיתות ופשיעה מאורגנת ...אנחנו ממשיכי לנהל את
המלחמות של המאה ה 21בכלי של המאה הראשונה ...חקירות עדי ,אלה כלי שהיו אולי באל#
הראשו לפנה"ס; הפשיעה משתכללת כל הזמ ,מערכת אכיפת החוק חייבת לנצל את הקדמה
הטכנולוגית ג לצרכיה היא ,כפי שהפשיעה מנצלת אות לצרכיה".
דברי דומי אמר פרקליט המדינה לשעבר עו"ד ער שנדר" :מי שחושב שאפשר למפות ארגו
פשיעה שלא באמצעות האזנת סתר טועה טעות מרה .כי עדי מדינה יהיו מעט מאוד א בכלל ,כי ה
חסי על חייה ...הדר& היעילה האמיתית ,ודאי לא היחידה ,להילח בפשיעה הקשה זה באמצעות
האזנות סתר" .ג לדעת פרקליט המדינה הנוכחי ,עו"ד משה לדור" ,האזנות סתר מיירטות ]מידע
הנוגע ל[תיק המודיעי או לתיק החקירה בדר& מדויקת ...בעיקר עובדות שנוגעות לשיחותיה של
הדוברי או המשתתפי בשיחה .זה בשו פני ואופ לא אומר שמה שנאמר בשיחות הוא בהכרח
משק #את המציאות אבל זאת ראיה אותנטית חשובה ,שמאפשרת לחוקר ,שכמעט תמיד בדיעבד
חוקר עברות ,לדעת כיצד מטופל נושא כזה או אחר בי המשתתפי בשיחה".
החשיבות של השימוש בהאזנות סתר במלחמה בפשיעה הודגשה לפני צוות הבדיקה ג בדברי ראש
אח" דאז ,ניצב יוחנ דנינו" :האזנות הסתר הוא אחד מהכלי המרכזיי ,הבודדי שנשארו לנו
שאיתו אנחנו עוד יכולי להביא את הראיות מחו' לחדר החקירות .לכ אני אומר ,חשוב וראוי
למצוא את הדר& שנשתמש שימוש ראוי ומושכל בכלי ,אבל צרי& לזכור שהכלי הזה הוא אחד
מהכלי המרכזיי שיהיו בידינו כדי להילח בפשיעה".
ראש אג #המודיעי לשעבר ,ניצב בדימוס חיי קליי ,התייחס א #הוא לחשיבות האזנת הסתר ,נוכח
התגברות הפשיעה בכלל והפשיעה החמורה בפרט ,וציי כי יש לוודא כי השימוש בכלי זה יהיה
מבוקר ומפוקח כראוי.

האזנות סתר בישראל
היק האזנות הסתר
בחינת נתוני האזנות הסתר בישראל מעלה כי בשני  20082004נתנו בתי המשפט בישראל היתרי
להאזנה ל 958 ,778 ,614 ,632ו 1022מואזני ,בהתאמה )כמבואר בהמש&  לחלק מ המואזני
נית יותר מהיתר אחד( להל טבלאות המפרטות את מספר ההיתרי שהמשטרה ביקשה וקיבלה,6
__________________

5
6

מבקר המדינה" ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,המאבק בארגוני הפשיעה" ,עמ' .453
היתר להאזנת סתר יכול לחול על כמה קווי טלפו! )ניידי %או נייחי (%ולהינת! בגי! עברה אחת או יותר.
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את סוגי העברות שלחקירת נית ההיתר ואת היק #ההאזנות ביחס להיק #החקירות בעברות מסוג
פשע.7
נתוני שמסרה המשטרה על ההיתרי בשני :20082004

.1

2004
2005
2006
2007
2008

¯ÙÒÓ
˙Â˘˜·‰
˘Â˘‚Â‰
962
996
**1,255
1,484
1,797

¯ÙÒÓ
˙Â˘˜·‰
˘„ÂÁ
3
14
7
11
16

¯ÙÒÓ
ÌÈ¯˙È‰‰
˘*ÂÚˆÂ· ‡Ï
246
101
127
98
83

¯ÙÒÓ
ÌÈÊ‡ÂÓ‰
632
614
778
958
1,022

*
**

מסיבות טכניות או מסיבות הנוגעות לחקירה.
הנתוני %שהתקבלו מהמשטרה לשנת  2006אינ %מתאזני.%

.2

נתוני שמסרה המשטרה על מספר קווי הטלפו שהואז לה ,לפי סוג העברה:
‰¯·Ú ‚ÂÒ
רצח ,ניסיו! רצח ,הריגה
סמי%
מרמה בנסיבות מחמירות ,שוחד ,זיו #בנסיבות מחמירות
הלבנת הו!
סחיטה באיומי ,%תקיפה בנסיבות מחמירות
יצוא ,יבוא וסחר של אמצעי לחימה
שוד ,גנבה בידי מורשה ,גנבה בידי עובד ציבור ,התפרצות
ביטחו! המדינה
בריחה ממשמורת חוקית ,בריחה ,סיוע לבריחה
הצתה
עברות על חוק המאבק בארגוני פשיעה ,התשס"ג.2003
קשירת קשר לביצוע פשע
חטיפה
אונס
הדחה בחקירה ,הדחה בעדות
סחר בנשי%
חוק מחשבי%
גנבת רכב ,סחר ברכב גנוב ,סחר בחלקי רכב גנוב
Î"‰Ò

*

2006
299
251
112
27
60
103
54
11
24
12
72
161
3
1
10
5
0
0
1,205

2007
455
512
99
47
90
168
173
27
7
20
196
113
0
14
0
3
1
0
1,925

¯ÙÒÓ
ÌÈ¯˙È‰‰
˘·ÂÚˆÂ
713
881
1,128
1,375
1,698

2008
428
642
68
21
42
131
104
4
3
28
125
141
*13
9
2
0
0
36
1,797

כולל עברת סחר בבני אד.%

__________________

7

המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה נתוני %שאינ %תואמי %זה את זה .ראוי אפוא כי היא תבדוק
ותשווה את הנתוני %שבידיה ותוודא כי יהיה לה מאגר מאוחד ואמי! של נתוני ,%ה! לצרכי %מבצעיי%
ה! לצורכי תחקיר ,פיקוח ובקרה.
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 .3ניתוח הנתוני שמסרה המשטרה על היק #תיקי החקירה בעברות מסוג פשע לעומת היק#
האזנות סתר ,בשני .20082004
¯ÙÒÓ
˙È˜È
‰¯È˜Á‰
˘˙Â¯·Ú Ï
Ú˘Ù ‚ÂÒÓ
˘·˘È Ì‰
ÌÈ„Â˘Á
2004
2005
2006
2007
2008

72,126
70,692
63,529
61,194
61,329

¯ÙÒÓ
˙ÂÊ‡‰‰
˘˜ÂÓÈÂ
·¯˙È‰

˘¯ÂÚÈ
˙Â¯È˜Á‰
˘Â˘Ú
·Ô‰
˙ÂÊ‡‰

¯ÙÒÓ
ÌÈ„Â˘Á‰
·˙Â¯·Ú
Ú˘Ù

¯ÙÒÓ
ÌÈ„Â˘Á‰
˘Ì‰Ï
ÂÈÊ‡‰

713
881
1,128
1,375
1,698

0.98
1.24
1.77
2.24
2.76

103,045
100,427
90,058
87,658
88,314

632
614
778
958
1,022

˘¯ÂÚÈ
ÌÈÊ‡ÂÓ‰
ÔÓ
ÌÈ„Â˘Á‰
0.61
0.61
0.86
1.09
1.15

דרכי הביצוע של האזנות הסתר והשימוש בתוצריה
חשיבות האזנות הסתר למאבק בפשיעה בישראל ברורה וידועה ,ואול ברור וידוע ג שהיתר
להאזנת סתר נות כוח רב בידי הגור המאזי ופוגע בזכויות החשוד ובזכויות אחרי הנמצאי עמו
בקשר .כוח זה טעו ריסו ומחייב הפעלת שיקול הדעת במשנה זהירות .8האיזו בי זכויות האד
שלשיחותיו נית ההיתר להאזי ובי זכות החברה לביטחו ולהגנה מפני עברייני  מחייב כי אנשי
המשטרה יקפידו שההאזנה תפגע בזכויות הפרט מעט ככל האפשר בנסיבות העניי .חובתה הכפולה
של המשטרה  קידו החקירה מזה ושמירה עקבית על זכויות הפרט מזה  מציבה לפניה משימה
לא קלה ומחייבת אותה לשמור על האיזו הראוי בי השניי.
ואכ ,רגישותה הגדולה של ההאזנה והקושי הרב שהמשטרה ניצבת לפניו הובילו להסדרה מקיפה
של השימוש בכלי זה  בחוק ,בתקנות ,בכללי ובנהלי .כל אלו אמנ מגדירי את דרכי הביצוע
של האזנות סתר ,בר האיזו בכל מקרה ומקרה נעשה על פי נסיבותיו ˙ÂÈ˙„ÈÓ‰ .היא כלל היסוד
בתחו זה ,וחובה על כל הגורמי העוסקי בנושא להפעיל בכל שלב ושלב שיקול דעת זהיר
ואחראי משלב קבלת ההחלטה לבקש מבית המשפט היתר להאזנה ובכל השלבי שאחריה:
ההאזנה עצמה ,תמלול השיחות המוקלטות ,השימוש במידע המופק מה והעברת תוצריה
לסנגוריה.
ההסדר הראשוני הוא ,כמוב ,חוק האזנת סתר ,שתכליתו הגנה על הפרטיות 9וקביעת פרוצדורה
ברורה לפגיעה בפרטיות .החוק מטיל אפוא ‡ ¯ÂÒÈעל האזנות סתר שלא על פי היתר כדי וקובע
איזוני ובלמי להבטחת זכויות הפרט ושקילת לעומת זכויות הכלל בכל מקרה ומקרה .לצור& זה
קבע החוק שני עוגני איזו מרכזיי :האחד  ‰¯·Ú‰ ˙¯ÓÂÁ ,היתר להאזנת סתר יינת לחקירת
__________________
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היוע /המשפטי לממשלה ,סיכו %והחלטה  תיק מח"ש - Ï"·Á‡È· ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ˙˘¯Ù ,2403/02
.23.10.03 ,ÈÁ¯ÊÓ ‰˘Ó ·ˆÈ
בג" ,ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ È·¯‰ ÔÈ„‰-˙È· ' Ï‡È‚ÊÂ 1135/02 /פ"ד נו).14 (6
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עברות מסוג פשע בלבד ,ולא לחקירת עברות קלות יותר; האחר  ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˜ÈÙ ,היתר
להאזנת סתר יינת בידי נשיא או סג נשיא של בית המשפט המחוזי בלבד.
לפי החוק ,בקשה להאזנת סתר תוגש לבית המשפט בחתימת קצי משטרה בדרגת ניצב משנה
ומעלה ,שהוסמ& בידי המפכ"ל .הבקשה מוגשת במעמד צד אחד בלבד ,ובהיעדר המואז  שאינו
מיוצג בהלי&  נדרש בית המשפט לתת משקל מיוחד לזכויותיו ולאשר את הבקשה רק א שוכנע,
לאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות ,שההאזנה מוצדקת ונחוצה בנסיבות העניי .בהחלטתו
רשאי בית המשפט להגביל את ההאזנה ,ובכלל זה לקבוע את קווי הטלפו שמותר להאזי לה או
את האזורי שבה ההאזנה מותרת ואת זהות המואזני ולהטיל מגבלות נוספות על פי שיקול דעתו
 למשל העברות שלהאזנה בעניינ יינת היתר .ההיתר יינת לתקופה שלא תחרוג משלושה
חודשי ,והארכתו מחייבת קבלת היתר חדש מבית המשפט .כל אלו מוסדרי בסעי 6 #לחוק האזנת
סתר ,כלהל:
"˙Â¯·Ú ˙ÚÈÓÏ ¯˙Ò ˙Ê‡‰ .6
)א( נשיא בית משפט מחוזי ,או סג הנשיא שהסמיכו הנשיא לעניי זה רשאי ,לפי בקשת
קצי משטרה מוסמ& ,להתיר בצו האזנת סתר א שוכנע ,לאחר ששקל את מידת הפגיעה
בפרטיות ,שהדבר דרוש לגילוי ,לחקירה או למניעה של עברות מסוג פשע ,או לגילוי או
לתפיסה של עברייני שעברו עברות כאמור ,או לחקירה לצרכי חילוט רכוש הקשור בעברה
שהיא פשע.
)ב( הבקשה תהיה על פי טופס שייקבע והיא תידו במעמד צד אחד בלבד ,ומטע
המבקש יתייצב קצי בדרגת סג ניצב )סנ"צ( ומעלה.
)ג( סירב השופט להעניק היתר כמבוקש ,רשאי היוע' המשפטי לממשלה או נציגו לערער
על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט העליו או שופט של בית המשפט העליו שנשיאו
מינהו לכ&.
)ד( בהיתר לפי סעי #זה יתוארו זהות האד אשר האזנה לשיחותיו הותרה או זהות הקו או
המיתק המשמשי או המיועדי לשמש לקליטה ,להעברה או לשידור של בזק ,ואשר
האזנה אליה הותרה ,ומקו השיחות או סוג ,הכל א ה ידועי מראש; כ יפורטו דרכי
ההאזנה שהותרו.
)ה( בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשי מיו נתינת
ההיתר; ההיתר נית לחידוש מפע לפע".
לצד הסדר זה ,שהוא דר& המל& לאישור האזנות סתר ,קובע החוק ג פרוצדורות חריגות למקרי
דחופי ולמקרי בעלי רגישות מיוחדת .כ& ,בי השאר ,יכול מפכ"ל המשטרה להתיר האזנה לזמ
קצר ומוגבל במקרה דחו #לצור& מניעת פשע )סעי 7 #לחוק(; כמו כ ניתני היתרי מיוחדי
במקרי של חקירת עברות ביטחוניות )סעי 8 #לחוק(.
כללי נוקשי ומחמירי במיוחד נקבעו להאזנה לחברי כנסת ,החסיני מפני האזנת סתר מכוח
סעי2 #א לחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיה וחובותיה ,התשי"א ,1951וסעי7 #א לחוק האזנת
סתר :למשל ,במקו שבו נקלטה באקראי שיחה ע חבר כנסת" ,תופסק ,מיד ע היוודע למאזי
שמדובר בחבר הכנסת ,הקשבה לה ,ולא ייער& תמליל שלה; חומר ההקלטה יועבר לעיונו של
השופט שנת את ההיתר" .חוק חסינות חברי הכנסת קובע כללי מיוחדי לאישור האזנה לחבר
כנסת  להגשת בקשה להיתר להאזנת סתר לחבר כנסת נדרש אישור היוע' המשפטי לממשלה,
וההיתר יינת בידי שופט של בית המשפט העליו .כמו כ אוסר סעי9 #א לחוק האזנת סתר להאזי
לשיחה שהעדות עליה חסויה לפי סעיפי  48עד  51לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל"א,1971
כגו שיחה של אד ע עור& די ,רופא ,פסיכולוג או כה דת )להל  שיחה חסויה( ,וקובע כללי
מיוחדי לאישור האזנה לשיחה כזאת :להגשת בקשה להיתר להאזנת סתר לשיחה חסויה נדרש
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אישור היוע' המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה .על פי נוהלי המשטרה ,הגשת בקשה להיתר
להאזנה לאיש ציבור 10מחייבת אישור בכתב של היוע' המשפטי לממשלה או של ראש אח" או
הודעה בעל פה לראש אח" ,בהתא לבכירותה של האישיות הציבורית.
בהתא לחוק ולפסיקת בתי המשפט בנושא 11הותקנו תקנות ונקבעו כללי  הוראות ,פקודות
ונהלי אשר לפיה על המשטרה לפעול .12נורמות אלו שונו ועודכנו כמה פעמי בשני האחרונות
עקב ליקויי שוני שהתגלו בפעילות גורמי האכיפה בנושא זה )ראו בהמש&( .להל מתוארי
ההליכי התקפי במועד הכנת חוות הדעת בעניי הגשת בקשות לקבלת היתר להאזנות סתר ,הדיו
בה בבית המשפט ,הפקת המידע מההאזנות והעברת תוצריה לסנגוריה.
גיבוש הבקשה להאזנת הסתר במשטרה
תחילתו של התהלי& הוא כמוב במשטרה או ברשות חוקרת אחרת ,כהגדרתה בתקנות האזנת סתר,
התשמ"ו) 1986להל  תקנות האזנת סתר( ,13הנדרשת להחליט א המידע שנאס #בידיה מצדיק,
בנסיבות העניי ,להגיש לבית המשפט בקשה להיתר להאזנת סתר.
הבקשה לבית המשפט נחתמת בידי "קצי מוסמ&"  קצי משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה
שהוסמ& בידי המפכ"ל .הקצי המוסמ& נדרש להקפיד על יחס ראוי בי התועלת שתופק מהשימוש
בהאזנת הסתר ובי מידת הפגיעה בזכויות המואז ,ובכלל זה מוטל עליו לשקול שישה שיקולי
מרכזיי ,בדומה לשיקולי שעל בית המשפט לשקול )ראו להל(:
 : ‰ ¯ · Ú ‰ ˙ Â ‰ Ó .1כאמור בחוק ,האזנת סתר תיעשה רק לש גילוי ,חקירה או מניעה של
עברה מסוג פשע; על הקצי המוסמ& לשקול אפוא את חומרת העברה ,נסיבותיה והעניי הציבורי
בחקירתה או במניעתה;
 : ‰  Ê ‡ ‰ ‰ ˙ Â Ï È Ú È .2יש לבחו את הסיכוי לאסו #מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה;
בכלל זה נשקלי ג ההיבט הטכנולוגי  האפשרות המעשית לביצוע האזנת סתר  וההיבט המבצעי
 נחיצות ההאזנה להליכי החקירה והיעדר דר& אחרת להשיג את המידע;
 : ‰ ¯ Â ‡ Î Ï ˙ Â È ‡ ¯ ˙ È ˙ ˘ ˙ .3יש לשקול את עצמת החשד וא התשתית הראייתית
בעניינו מצדיקה האזנת סתר;
 : Ô Ê ‡ Â Ó ‰ ˙ Â ‰ Ê .4יש לבחו את מידת הקשר בי המואז לבי העברה לכאורה; נית
להאזי ג לעדי;
 : ‰ Ú È ‚ Ù ‰ Û ˜ È ‰ .5מעצ טבעה ובשל אופ ביצועה של האזנת הסתר נקלטות בה ג
שיחותיה של מי שאינ חשודי בעברה .יש אפוא לשקול את מידת הפגיעה הצפויה באלה;

__________________

10
11
12

13

המונח "איש ציבור" מוגדר בנוהלי המשטרה.
ע"פ  ,'Á‡Â Ò‡ÈÓÁ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1302/92פד"י מט) ;309 (3ע"פ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 1668/98
 ,ÌÈÏ˘Â¯È· ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‡È˘ ' ‰Ï˘ÓÓÏפד"י נו) ;625 (1בש"פ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 2043/05
 ,È·‡Êתקדי!.
על פי סעי 9 #לפקודת המשטרה ,יפרס %המפכ"ל באישור השר הוראות כלליות שיקבעו עקרונות לעניי!
ארגו! המשטרה ,סדרי המינהל ,המשטר והמשמעת בה והבטחת פעולתה התקינה )להל!  הוראות
המשטרה(; המפכ"ל יפרס %פקודות כלליות שיקבעו פרטי %בנושאי %האמורי %לעיל )להל!  פקודות
המטה הארצי( .כל אג #במשטרה רשאי לפרס %נהלי %הנוגעי %לתחומי עבודתו.
רשות ההגבלי %העסקיי ;%רשות ניירות ער ;0אג #מס הכנסה ומיסוי מקרקעי!; אג #המכס ומס ער0
מוס ;#משטרה צבאית חוקרת; המחלקה לחקירת שוטרי %במשרד המשפטי.%
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האזנות סתר בחקירות פליליות

.˘Â¯„‰ ‰Ê‡‰‰ Í˘Ó

הבקשה להאזנת סתר מוגשת לבית המשפט על גבי טופס שנקבע בתקנות האזנת סתר )בקשה להיתר
האזנה( ,התשס"ז .2007בטופס יש למלא ,בי היתר ,פרטי על אודות המואז ,על מהות החשד ועל
סעי! העברה ,על דרכי ההאזנה ועל מש" ההאזנה .לטופס מצורפי נימוקי הבקשה ,הפרטי
והידיעות שבגינ מבקשי את ההאזנה והגבלות על תמלול השיחה .על פי רוב מציינת המשטרה
בטופס ג את המגבלות שלדעתה יש להגביל בה את ההיתר.
הארכת היתר ההאזנה מחייבת ג היא פנייה לבית המשפט .נוס! על כ" ,על פי נוהלי המשטרה,
בקשה להארכת האזנה ליותר משישה חודשי מחייבת אישור מראש בכתב של ראש אח"
במשטרה ,ובקשה להארכת האזנה ליותר משנה חייבת אישור מראש בכתב של פרקליט המחוז.
הדיו בבית המשפט
בקשה להיתר להאזנת סתר תידו בפני נשיא בית משפט מחוזי או סגנו שהוסמ" לכ".
 .1החוק אינו קובע סמכות מקומית לעניי הגשת בקשות למת היתר להאזנת סתר .לפיכ"
המשטרה רשאית להגיש את הבקשה לכל בית משפט מחוזי באר& ,ללא קשר למקומה של יחידת
המשטרה החוקרת ,למקו שבו שוהה המואז או למקו ביצוע העברה .הלכה למעשה ,כפי שמסרה
המשטרה לצוות הבדיקה ,נהוג כי יחידת המשטרה פונה לבית המשפט במחוז שבו היא ממוקמת.
עוד נמסר כי א הבקשה נדחית ,חל איסור על פנייה לבית משפט אחר.
‡ÈÊÂÁÓ ËÙ˘Ó ˙È·Ï ÌÈ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜· ˙˘‚‰Ï ‰ÈÈË ‡ˆÓ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ Û
ÏÂ˜˘ÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ‡˘ÂÏ ‰˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‡Â‰ ,‡˜ÂÂ„ ÌÈÂÒÓ
„Á‡ ËÙ˘Ó ˙È·Ó ¯·ÚÓÏ ˘˘ÁÂ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÏ˜˙ ÚÂÓÏ ‰¯ËÓ· È·ÈËÓ¯Â Á¯Â‡· Â¯È„Ò‰Ï
„¯˘Ó· Ì˜Â‰˘ ˙ÂÂˆ Ï˘ Â˙ˆÏÓ‰ Ì‚ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ .¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï „Ú ¯Á‡Ï
˙ÂÎÓÒ‰ ÔÈÈÚ· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ Â· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÍÎ ¯˙Ò ˙Ê‡‰ ˜ÂÁ ˙‡ Ô˜˙Ï ÚÈˆ‰˘ ÌÈËÙ˘Ó‰
,(ÌÈ¯ˆÚÓ - ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ) ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎÏ ‰ÓÂ„· ,˙ÈÓÂ˜Ó‰
.(Í˘Ó‰· Â‡¯) 1996-Â"˘˙‰
להל נתוני על הבקשות להאזנות סתר שהוגשו לבתי המשפט בשני :1420082007

__________________
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הנתוני %נמסרו על ידי הנהלת בתי המשפט.
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ÂÂ„˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
‡È˘‰ È„È ÏÚ

˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
Â˜ÁÓ Â‡ ÂÁ„˘

˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
‰Ï·‚Ó· Â¯˘Â‡˘

˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
Â¯˘Â‡˘

˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
Â˘‚Â‰˘

תל אביב
באר שבע
ירושלי
נצרת

ÂÂ„˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
‡È˘‰ Ô‚Ò È„È ÏÚ

689
316
231
215

חיפה
מרכז

אי

ÊÂÁÓ‰
790
392
258
64

156
0

2007
636
313
4
214

349
0

2008

2007

758
381
248
63

154
0

1,853

2007

46
אי
221
אי

335
0

1,321

2008

23

2008

8
1

אי
0

1,785

2007
7
3
6
1
0

267

2008
9
11
2
2
0

32

2007
1
46
89
82
14
0
19

2008
5
69
100
43
8
0
36

2007
688
270
142
133
4
0
226

2008
785
323
158
21
148
0
221

אי

345
0
1,381

1,607 Î"‰Ò

1,632
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היוע& המשפטי לממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2009כי לעתי קרובות
מוגשות הבקשות לבית המשפט כאשר ה כבר כוללת מגבלות על התמלול .הנתו בטבלה בעמודה
"אושרו במגבלה" מתייחס רק להחלטות הכוללות מגבלות שהוסי! השופט .ג המשטרה מסרה
בתשובתה מיולי  2009שככלל ,בקשותיה כבר כוללות את מגבלת התמלול ,ולפיכ" בפועל "צווי
האזנות הסתר )ולפחות רוב המכריע( כוללי מגבלת תמלול".
ÌÈÂ˙‰ ÔÓ ÌÈÂ˘ Â˙È˘ ÌÈ¯˙È‰‰Â Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â· ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÂ˙ .2
˘·1,484 Â˘‚Â‰ 2007 ˙˘· ,‰¯Ë˘Ó‰ ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ ,Ï˘ÓÏ .ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ È„È
·˜˘,ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ ÂÏÈ‡Â ,(ÏÈÚÏ Â‡¯) ÂÁ„ Ô‰Ó 11-Â ,¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ˙Â
·‡.ÂÁ„ Ô‰Ó 19-Â ,˙Â˘˜· 1,607 Â˘‚Â‰ ‰˘ ‰˙Â
המשטרה בתשובתה מסרה כי "בירור ראשוני )ולא ממצה(" ע הנהלת בתי המשפט העלה שככל
הנראה הפער נגר מפני שבתי המשפט רושמי כבקשות נפרדות ג בקשות שאינ עומדות בפני
עצמ ,כגו "בקשות להרחבת תמלול וכ בקשות הבהרה אחרות ביחס לצווי שכבר ניתנו".
ÁÂ˙ÈÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÂ˙· ¯·Â„ÓÂ ÏÈ‡Â‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ,¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰Ï Ú‚Â· ‰¯Ë˘Ó‰Â ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ
˙ÂÊ‡‰Ï ÌÈ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰ ÌÂ˘È¯Ï ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯Â ÌÈÂ˙‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰Ï
ÌÈÙÂ‚‰ È˘ Ï˘ ÌÈÓÂ˘È¯‰˘ ÍÎ ,ÏÂÏÓ˙‰ ˙ÂÏ·‚Ó ˙¯Ò‰Ï ˙Â˘˜· ÌÂ˘È¯Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ¯˙Ò
ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ ÈÂ˙Ï ‰ÈÂ˙ ˙‡ ‰ÂÂ˘˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ .ÌÈÓÈ‰ÓÂ ÌÈ‰Ê ÂÈ‰È
.ÏÈÚÏ ÔÈÂˆ˘ ¯ÚÙÏ ‰·ÈÒ‰ È‰ÓÂ ÌÈÂÎ‰ ÌÈÂ˙‰ Ì‰ ‰Ó ‡„ÂÂ˙Â
 .3הבקשה נרשמת במזכירות בית המשפט ונדונה במעמד צד אחד .מטע המבקש מתייצב קצי
בדרגת סנ"צ ומעלה ,והוא מפרט לפני בית המשפט את העובדות התומכות בבקשה ומצהיר על
אמתות ומציג חומר הנוגע לבקשה .בית המשפט נדרש לרשו פרוטוקול שמשק! את מהל"
ִ
הדיו.15
סעי!  6לחוק מטיל על בית המשפט לשקול את מידת הפגיעה בפרטיות ,ולאחר ששקל זאת ,הוא
רשאי להתיר את ההאזנה המבוקשת ,א השתכנע שהאזנת הסתר נדרשת לגילוי ,לחקירה או למניעה
של עברות מסוג פשע או לגילוי או לתפיסה של עברייני שעברו עברות כאמור או לחקירה לצורכי
חילוט רכוש הקשור בעברה שהיא פשע .פסיקת בית המשפט העליו 16הרחיבה את השיקולי שבית
המשפט נדרש לשקול בבואו להתיר האזנת סתר וקבעה כי עליו לשקול ,בי השאר ,את השיקולי
האלה:
)א( הא החשד הוא לביצוע עברה חמורה אשר יש לציבור עניי מרבי במניעתה או בגילוי
מבצעיה ,והוא גובר על העניי שיש לו בהגנה על פרטיות של האנשי שהבקשה נוגעת לה.
)ב( נחיצות ההאזנה לשיחות טלפו של החשודי להשגת המטרות האמורות ,והא שיטות
חקירה שגרתיות אי בה כדי להבטיח באופ סביר תוצאות דומות.
)ג( היקפו וטבעו של המידע שבידי המשטרה ,והא הוא מעורר חשד נגד מי שמבקשי להאזי
לה במידה המצדיקה פגיעה בפרטיות בדר" של האזנת סתר לשיחות הטלפו שלה.
__________________

15
16

תקנות האזנת סתר )בקשה להיתר האזנה( ,התשס"ז.2007
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)ד( מספר המשוער של האנשי העשויי להשתמש באותו טלפו וששיחותיה עשויות להיות
מוקלטות.
)ה (

סוג האנשי המבקרי במקו ההאזנה או מהות הפעילות המתנהלת ש באופ סדיר.

)ו(

תקופת ההאזנה המבוקשת ,והא נית להסתפק בצו לזמ קצר יותר.

כל אחד מהשיקולי הללו עשוי להשפיע על החלטת השופט בעשותו כל מאמ& כדי לאז בי
האינטרסי הציבוריי הנוגדי ,היינו בי השמירה המיטבית על פרטיות של תושבי המדינה ובי
ההגנה הראויה על הציבור מפני עבריינות מזיקה ומסוכנת.
החלטת השופט נרשמת על גבי טופס הבקשה בי שאישר אותה ובי שסירב לאשרה ,ומפורטי בה
סייגי והגבלות לגבי אופ ביצוע הצו ,א קבע אות .א החליט השופט לדחות את הבקשה,
היוע& המשפטי לממשלה רשאי לערער על ההחלטה.
ביצוע ההאזנה ותמלול השיחות שנקלטו בה
א התיר בית המשפט את ההאזנה ,מועבר צו האזנת הסתר ליחידה שמאזינה ונותנת שירותי
ליחידות החוקרות )להל  יחידת ההאזנה( .ליחידות אחדות יש יכולות לבצע את ההאזנה בעצמ.
המגבלות הטכנולוגיות מכתיבות הקלטה ללא הבחנה של כל השיחות הנקלטות בידי יחידת
ההאזנה ,ולכ מוקלטות ג שיחות רבות שאי לה קשר לחקירה ,לרבות שיחות בי מי שאינ
נכללי בהיתר ההאזנה ושיחות בנושאי אישיי .כל השיחות המוקלטות נשמרות במשטרה ,אול,
כפי שיובהר בהמש" ,מותר לתמלל רק שיחות העומדות בתנאי ההיתר ואלה יהפכו לחומר חקירה.
˙  : ˙ Â Á È ˘ ‰ Ï Â Ï Óהשוטרי המאזיני  המכוני ג ְמ ַש ְק ְל ִטי  תפקיד להקשיב לכל
השיחות המוקלטות ,לסווג ולתמלל את השיחות הדורשות תמלול .למשקלט תפקיד בעל חשיבות
מכרעת בעיבוד תוצרי האזנת הסתר ובהפיכת לחומר חקירה ,שכ הוא שנדרש להבחי בי שיחות
הנכללות בהיתר בית המשפט וקשורות בחקירה לבי שיחות שאינ נכללות בו ואינ קשורות
בחקירה .לפיכ" יש למשקלט השפעה מהותית על החקירה ,על כתב האישו  א מחליטי להגישו
 וממילא ג על זכותו של הנאש לעיי בחומר החקירה .אשר על כ נקבע בנוהלי המשטרה כי
קוד ההאזנה יש לתדר" את המשקלט לגבי פרטי משימתו ובכל הנוגע להיתר ולפרטי המפורטי
בו ,ולוודא שהבי את ההנחיות והוא בקיא בעובדות .יש להדגיש בפניו את הדברי החשובי
הנוגעי לתמלול השיחות שנקלטות בהאזנה .נוס! על תדרו" המשקלט בעל פה ,על מזמי האזנת
הסתר למלא "טופס הזמנת האזנת סתר" ולפרט בו ,בי היתר ,את פרטי נושא ההאזנה ,את מטרתה,
את הידיעות לגבי המואז ופרטי על אודות אורח חייו .לטופס הבקשה יש לצר! את צו ההאזנה
המאושר בידי השופט .המשקלט נדרש לעיי בצו ,לזהות את העברות שנכללו בו ואת זהות
המואזני ולהבי את המגבלות שנקבעו בהיתר.
 .1נוכח החשיבות הרבה של השקלוט ,הוא מל/וה בדר" כלל באיש הערכה שהוא איש מודיעי
שעבר הכשרה מתאימה ,ותפקידו לסייע למשקלט ולפקח על עבודתו על יסוד היכרותו ע תיק
החקירה מזה וע האזנות הסתר מזה; א הגור המזמי הוא חקירתי נדרש ג ליווי של איש
חקירות .על איש ההערכה לתדר" את המשקלט ,לבדוק את רשימת השיחות שנקלטו )להל  דפי
הפקה( ואת סיווג בידי המשקלט ולבחו א יש צור" בשינוי הסיווג או בתמלול שיחות שלא
תומללו בידי המשקלט.
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משקיבל את התדרו" ולאחר שעיי בצו האזנת הסתר ובטופס הזמנת האזנת סתר ,מתחיל המשקלט
להאזי לשיחות ,בזמ אמת או בדיעבד ,לסווג ולתמלל את השיחות הרלוונטיות להיתר ההאזנה.
על פי נוהלי המשטרה ,מסווג המאזי את השיחות לשלושה סוגי עיקריי ,17כדלקמ:
˘  : ˙ Â È Ë  Â Â Ï ¯ ˙ Â Á Èשיחות שתוכנ רלוונטי לאישו; שיחות אלו יתומללו או יתוקצרו
בידי המשקלט וישמשו חומר חקירה.
˘  : ˙ Â Ú ‚ Â  ˙ Â Á Èשיחות שיש לה נגיעה לנושא החקירה; שיחות אלו לא יתומללו ,א" יוכ
תיאור כללי של נושא השיחה או תקציר של תוכנה.
˘  : ˙ Â È Ë  Â Â Ï ¯ ‡ Ï ˙ Â Á Èשיחות שאי לה קשר לנושא החקירה; שיחות אלו לא יתומללו
ולא יתוקצרו על מנת למנוע פגיעה בזכויות הפרט.
על המשקלט לרשו בדפי ההפקה את סוג השיחה  רלוונטית ,נוגעת או לא רלוונטית .בעמודה
"הערות" בדפי ההפקה יירשמו פרטי תוכ השיחה של כל שיחה רלוונטית או נוגעת; נושאי שיחות
לא רלוונטיות יירשמו באופ כללי .תוצרי ההאזנה מועברי ליחידה המזמינה לצורכי החקירה.
מטבע הדברי מתקיי ג דושיח בי יחידת ההאזנה לבי היחידה החוקרת לש השלמת מידע,
לקבלת משוב ,להפקת תובנות ולהכוונה בקשר לסיווג של השיחות .הפרקליט המלווה את החקירה
)א הוצמד לה פרקליט מלווה( נחש! א! הוא לשיחות ,לתמלילי ולדפי ההפקה.
 .2בהתבסס על מסמ" של המשטרה מ 18.01.09שכותרתו "מדדי אפקטיביות האזנות סתר לשנת
 "2008הכי משרד מבקר המדינה טבלה שבה מוצגי נתוני על האזנות הסתר שביצעה המשטרה
באותה שנה 18לפי היחידות המאזינות )מחוז או יחידה ארצית  19היחידה הארצית לחקירות הונאה
]להל  יאח"ה[; היחידה למאבק בפשיעה כלכלית ]להל  יאל"כ[; והיחידה הארצית לחקירת
פשעי בילאומיי ]להל  יאחב"ל[(.

‰„ÈÁÈ‰
˙·È·‡ Ï
„¯ÌÂ
ÌÈÏ˘Â¯È
˘"È
ÊÎ¯Ó
ˆÔÂÙ
‰"Á‡È
Î"Ï‡È
Ï"·Á‡È
Î"‰Ò

˙ÂÁÈ˘‰ ¯ÙÒÓ
˘˜ÂËÏ
18,909
30,779
20,899
6,113
24,923
10,600
45,450
73,590
42,249
273,512

˙ÂÁÈ˘‰ ¯ÙÒÓ
˙ÂÚ‚Â‰ Â‡ ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰
1,140
2,775
363
295
2,078
489
1,100
2,655
8,856
19,751

˘˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÁÈ˘‰ ¯ÂÚÈ
‡˙ÂÁÈ˘‰ ÔÓ ˙ÂÚ‚Â‰ Â
˘˜ÂËÏ
6.0%
9.0%
1.7%
4.8%
8.3%
4.6%
2.4%
3.6%
21.0%
7.2%

__________________

17
18
19

מקור הסיווגי %הוא בפסק דינה של כבוד השופטת פרוקצ'יה בבש"פ È·‡Ê ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 2043/05
 ,'Á‡Âתקדי! .בנוהלי המשטרה הוספו עוד שני סיווגי"  %אינטימי" ו"חסוי".
הנתוני %מתייחסי %ל 88צווי האזנת סתר שבוצעו בשנת  2008בתשע יחידות משטרה ) 10בכל יחידה
למעט  8ביאח"ה(.
במחצית השנייה של שנת  2007אוגדו ארבע היחידות הארציות של המשטרה  יאח"ה ,יאחב"ל,
יאל"כ ,היחידה הארצית לאיתור גנבות כלי רכב ויחידה נוספת  במסגרת היחידה להב .433
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˙Â„ÓÚ· ÂËÏ˜ ˘ ˙ÂÚ‚Â ‰Â ˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰ ˙ÂÁÈ˘‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÓ
.˙Â„ÈÁÈ‰ ¯˙È· Ô‰È¯ÂÚÈ˘Ó ˙¯ÎÈ ‰¯Âˆ· ‰Â·‚ Ï"·Á‡È Ï˘ ‰ Ê‡‰‰
היוע המשפטי לממשלה ,פרקליט המדינה והמשטרה מסרו בתשובותיה למשרד מבקר המדינה כי
הנתוני המובאי לעיל אינ מלמדי על האפקטיביות של האזנות הסתר ,ולדעת ,ג האזנת סתר
שבה יש שיחה אחת רלוונטית או נוגעת היא אפקטיבית .המשטרה בתשובתה מינואר  2010הוסיפה
כי "שיעור השיחות הרלוונטיות בהאזנה מתו כלל השיחות הוא טבעי ,ואי בו כדי ללמד דבר על
נחיצות ההאזנה ,יעילותה ובוודאי לא סבירותה".
ÛÂ˙È˘· ,Á˙ ÏÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ È„Î ‰Ï‡ ˙Â·Â˘˙· ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈ· ¯˙Ò‰ ˙Â Ê‡‰ È Â˙ Ï˘ ˙Â Â˘‰ ˙‡ ,‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
È„Î ,Ô˙ÓÂ¯˙Â ˙Â Ê‡‰‰ È·‚Ï ˙Â ˜ÒÓÂ ÌÈÁ˜Ï Ì‰Ó ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰
˘ÌˆÓÂˆ˙ ÈÏÂ‡ ÍÎÂ ,È·ËÈÓÂ ÏÈÚÈ Á¯Â‡· ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ‰È·‡˘Ó ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ÏÎÂ˙ ‰¯Ë˘Ó‰
‚.ÌÈ Ê‡ÂÓ‰ ˙ÂÈË¯Ù· ‰ÚÈ‚Ù‰ Ì
 .3כאמור לעיל ,בהתא לתקנות האזנת סתר ,רשאית רשות חוקרת אחרת לפנות למשטרה ולבקש
כי תגיש בקשה לצו האזנת סתר .על פי נוהלי המשטרה ,במקרי אלו תעביר המשטרה לרשות
החוקרת את חומרי ההאזנה הגולמיי  #חומרי השמע  #ולא תעסוק בסיווג ובתמלול של החומר.
פעולות אלה ייעשו בידי הרשות החוקרת עצמה .על פי הנוהל המשטרתי ,נדרשת הרשות החוקרת
לפעול בהתא לנוהלי המשטרה הנוגעי להאזנות סתר.
 : È È Ú È „ Â Ó Ú „ È Ó ˙ ˜ Ù ‰נוס $על השימוש האמור מתירות תקנות האזנת סתר להפיק
מהאזנות הסתר מידע מודיעיני .על פי נוהלי המשטרה ,מידע מודיעיני יופק ככלל רק משיחות שבית
המשפט אישר לתמלל.20
הרחבת האזנת הסתר לשיחות נוספות )הסרת מגבלות שנקבעו בהיתר(
במהל האזנת הסתר מאזינה המשטרה בהתא לצו שנית לכל השיחות ומקליטה אות  ,א היא
מתמללת ,כאמור ,רק את השיחות שנית היתר לתמלל  .מטבע הדברי ,לא אחת עולי מהאזנת
הסתר כיווני חקירה נוספי ,ובכלל זה חשד לביצוע עברות נוספות ,ג עברות שאינ פשע ,או חשד
כי בביצוע העברה מעורבי ג אנשי שלא נית היתר להאזי לה.
סעי)13 $ג (1לחוק קובע כי "דברי שנקלטו כדי בדר האזנת סתר יהיו קבילי כראיה בהלי
פלילי להוכחת כל עבירה" .נוכח הוראות החוק והמגבלות שבצו בית המשפט וכדי שלא לאבד כלי
ומידע הנדרשי למאבק בפשיעה ,א נודע למשטרה אגב האזנת סתר כדי כי נעברו לכאורה עברות
נוספות ,ג א אינ בגדר פשע ,או כי בפשע מעורבי חשודי נוספי שלגביה לא נית היתר
להאזנת סתר ,היא רשאית לפנות לבית המשפט לש הסרת מגבלות שהוטלו בהיתר .לצור הפנייה
לבית המשפט נית לתמצת מ השיחה את המידע הרלוונטי לבקשה ולהציגו לבית המשפט .על פי
הנוהג במשטרה ,כל עוד לא הוסרו המגבלות והורחב ההיתר ,לא יתומלל החומר הנוס .21$לפי נתוני
__________________

20
21

הוראות בעניי! הפקת המידע מודיעיני נכללות א #בהצעת חוק האזנת סתר )תיקו! מס'  ,(5התשס"ח
 ,2008הצ"ח הממשלה  .652הצעת החוק התפרסמה בשנית בשינוי קל בהצעת חוק האזנת סתר )תיקו!
מס'  (6התש"ע.2009
הוראות בעניי! הסרת המגבלות שנקבעו בהיתר נכללות בהצעת חוק האזנת סתר )תיקו! מס' ,(5
התשס"ח ,2008הצ"ח הממשלה .652
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המשטרה ,בחודשי יולי  # 222008מרס  2009היא הגישה לבית המשפט  45בקשות להסרת מגבלות
שנקבעו בהיתר.
הטיפול בתוצרי ההאזנה  הגשת כתב אישו והעברת החומר לנאש
 .1זכותו של נאש בהלי פלילי לעיי בחומר החקירה נגדו כדי לכלכל את הגנתו היא זכות יסוד
חוקתית מ המעלה הראשונה .זכות זו עוגנה בסעי 74 $לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[,
התשמ"ב ,1982#היקפה וגדרותיה נקבעו בחוק ובמספר רב של פסקי די  ,ואי עליה עוררי  .בכלל
החומר שיועבר לנאש ג חומר חקירה שהושג בהאזנות סתר )למעט חומר שאינו רלוונטי ,ראו
בהמש( משו שמדובר בחומר שנאס $בחסות היתר שיפוטי שנית במעמד המשטרה וללא ידיעת
הנאש .אשר על כ  ,בכפו $למגבלות שבדי )רלוונטי.ת ,חסיונות למיניה ועוד( יש להעביר
לידיעת הנאש וסנגורו את תוצרי ההאזנה של השיחות הרלוונטיות )תמלילי וחומרי שמע( ואת
דפי ההפקה לסנגוריה.
סיווג השיחות לקטגוריות השונות נועד להבטיח ה את טיב החקירה ה את זכויות החשוד #
ובהמש :הנאש  #ולאפשר הבחנה מיטבית בי מידע הנוגע לחקירה ובי מידע שאינו נוגע לה.
חשיבותו רבה בגלל המגבלות הטכנולוגיות המביאות לצבירת מידע בלתי רלוונטי רב במסגרת
האזנת הסתר .יישומו הנכו מבטיח איזו ראוי בי זכויות המואז לבי טובת הציבור והעברת מידע
באורח מידתי לנאש לאחר הגשת כתב אישו .עמדה על כ כבוד השופטת פרוקצ'יה בפרשת
:23'Á‡Â È·‡Ê ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó
"סיווגו של חומר האזנות סתר לשלוש קטגוריות  #לחומר שאינו נוגע לחקירה ולאישו
כלל ,לחומר ש'נאס '$בחקירה ול'חומר חקירה' ,מייש כראוי את זכות העיו של הנאש
בחומר המצוי בתיק התביעה ואצל גורמי החקירה .הוא מבטיח כי לנאש יינת מידע מלא
על חומר הנוגע לאישו הקשור לעניינו כדי לאפשר לו להכי את הגנתו ולקיי משפט
הוג  .מנגד ,דרכי הסיווג האמורות מגבילות הצגת חומר גולמי שנצבר בידי רשויות החקירה
שאינו נחו להגנת הנאש ואשר הצגתו עלולה לפגוע שלא לצור בזכויות צדדי אחרי
ובערכי חשובי שבאינטרס הציבור .בהינת המגבלות הטכניות והמעשיות המובנות
המלוות את אמצעי החקירה של האזנות הסתר ,נראה כי בכ מושג האיזו הראוי בי ער
ההגנה על זכותו של נאש לנהל את הגנתו במשפט ,תו מיצוי זכות עיו מלאה בחומר
העשוי להועיל לו ,לבי ההגנה הנדרשת מפני פגיעה אפשרית בערכי מוגני אחרי ,ובה
הזכות לפרטיות".
 .2בתו החקירה מתקיימת ישיבת תיאו בי כל הגורמי )יחידת ההאזנה ,מודיעי וחקירות(
לבחינת דפי ההפקה ,מיו השיחות וסיווג בראייה כוללת של תיק החקירה .סמו לאחר מכ מועבר
החומר לגורמי התביעה  #הפרקליטות או התביעה המשטרתית ,לפי העניי  #לצור קבלת ההחלטה
א להגיש כתב אישו ,וא כ  #מה יהיה תוכנו.
המשטרה אחראית לסיווגו הנכו של חומר החקירה ולסידורו של תיק החקירה .24בתיק החקירה יש
לתייק ,בי היתר ,את הבקשה להאזנת הסתר לרבות נימוקי הבקשה והחלטת השופט ,את רשימת
השיחות הרלוונטיות והנוגעות המיועדת לסנגוריה )להל  #דפי הפקה לסנגוריה 25או דפי הפקה
חלקיי( ואת תמלילי השיחות הרלוונטיות .כמו כ על המשטרה להעביר לגורמי התביעה את דפי
__________________
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במועד זה החלה המשטרה להזי! נתוני %על בקשות להסרת מגבלות שנקבעו בצו האזנת סתר.
בש"פ  ,2043/05תקדי!.
טיוטת פקודת המטה הארצי  14.04.03שכותרתה "תיק חקירה  סידורו" עודכנה בעקבות דוח הצוות
המשולב מפברואר ) 2008ראו בהמש.(0
בדפי ההפקה לסנגוריה מצוינות ג %שיחות חסויות.
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ההפקה הכוללי את כל ההתקשרויות שנקלטו )להל  #דפי הפקה לפרקליטות או דפי הפקה
מלאי( .במידת הצור מעבירה המשטרה לגורמי התביעה ג חומרי שמע רלוונטיי .יוער כי
לעתי מדובר בחומר בכמות גדולה מאוד  #מאות וא $אלפי שיחות.
התביעה אחראית להעברת חומר החקירה לידי הסנגוריה בהתא למגבלות שבדי  ,לחסיונות
ולזכויות צדדי שלישיי שהאזינו לה באקראי .החומר שיועבר לסנגוריה יכלול תמלילי שיחות
רלוונטיות ודפי הפקה חלקיי הכוללי רשימה של השיחות הנוגעות ,הרלוונטיות והחסויות .יודגש
כי בהתא לפסיקת בית המשפט העליו שיחות שאינ רלוונטיות אינ נכנסות לגדרו של סעי74 $
לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ,1982#ואי עומדת לנאש זכות עיו כלשהי
לגביה  ,היות שמדובר בחומר שהרשות החוקרת נתקלה בו באקראי ,ואי לו כל קשר לעניי  .לפי
החוק ,מידע ומסמכי שלא הובאו לידיעת הסנגוריה לא יוכלו לשמש ראיה נגד הנאש  #בכפו$
לחריגי שבדי  .במקרי שבה מדובר במידע חסוי יש להוציא תעודת חיסיו כדי .

פיקוח ,דיווח ובקרה
נוכח רגישות הסוגיה של האזנות סתר והחשש לפגיעה בזכויות המואזני ,נקבעו בחוק ובנוהלי
המשטרה מנגנוני פיקוח ,דיווח ובקרה על פעולותיה בנושא .הפיקוח מקוי באמצעות גורמי חו #
משטרתיי  #היוע המשפטי לממשלה והכנסת וגורמי פני#משטרתיי ,כמתואר להל .
 : ‰ Ï ˘ Ó Ó Ï È Ë Ù ˘ Ó ‰ ı Ú Â È ‰ Á Â ˜ È Ùסעי)6 $ו( לחוק האזנת סתר מטיל על מפכ"ל
המשטרה להגיש בכל חודש די וחשבו ליוע המשפטי לממשלה על ההיתרי שניתנו ועל
תנאיה .נוהלי המשטרה מגדירי ומפרטי את סוגי הדוחות שעל בעלי התפקידי במער ההאזנה
ותקשורת נתוני במשטרה למסור וקובע את עיתויָ ,תכולת ונמעניה .על פי הנוהל ,על ראש
חטיבת המודיעי באח" להגיש בכל חודש למפכ"ל וליוע המשפטי לממשלה בש המפכ"ל דוח
הכולל בי היתר את הנתוני האלה :ש החשוד ,העברה המיוחסת לו ,תקופת ההאזנה שאושרה
כולל הארכות ,ותקופת ההאזנה בפועל; תוצאות ההאזנה )מעצר חשודי ,תפיסת סמי וכד'(;
התפתחות החקירה )פתיחת חקירה גלויה ,הגשת כתב אישו וכד'(; נתוני חריגי בתיק ההאזנה או
החקירה.
היוע המשפטי לממשלה הקי לצור זה צוות מיוחד בראשותו הבודק את תוכנו של הדוח ומקיי
ישיבה חודשית בנושא .בישיבה ,בהשתתפות הצוות המיוחד ונציגי המשטרה שעוסקי בנושא,
מוצגי דוחות ונתוני שוני בדבר כל הבקשות להאזנת סתר שהוגשו באותו חודש ,בי שאושרו
ובי שלא ,ומתקיי דיו בסוגיות כלליות הנוגעות לתהליכי העבודה של המשטרה ולקידו תיקוני
חקיקה ודיו על מקרי שיש לבדוק אות בדיקה פרטנית .במסגרת הדיווח והדיו החודשיי בחלק
מהמקרי המדווחי נבדקי מצב החקירה בתיק ,תרומת האזנות הסתר לחקירה וקידומה ,והא
הוגש או עומד להיות מוגש כתב אישו .נוס $על כ ,צוות משנה שמינה היוע המשפטי לממשלה
 #הכולל את המשנה לו ,את מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות ואת קצינת האזנות הסתר
הארצית במשטרה  #בודק בדיקה פרטנית את הלי הגשת הבקשה להיתר האזנת סתר בכמה תיקי
שנבחרי לכ במהל הישיבה החודשית .הדיווח ,הדיו והבדיקה האלה מאפשרי ליוע המשפטי
לממשלה לאתר ליקויי או נושאי הטעוני שיפור.
 : ˙ Ò Î ‰ Á Â ˜ È Ùסעי)6 $ז( לחוק מטיל על השר לביטחו הפני למסור בכל שנה לוועדת
חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת די וחשבו המפרט את מספר הבקשות שהוגשו ואת מספר ההיתרי
שניתנו על פי החוק ,בציו מספר האנשי ומספר קווי הבזק ומתקני הבזק שהותר להאזי לה .על
פי נוהלי המשטרה ,ראש חטיבת המודיעי באח" יגיש בכל שנה לוועדת חוקה ,חוק ומשפט של
הכנסת באמצעות המשרד לביטחו הפני דוח שבו מרוכזי נתוני על ההאזנות שנעשו בשנה
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שקדמה לה .הדוח יכלול את הנתוני האלה :מספר הבקשות להאזנות סתר שהוגשו לאישור בית
המשפט ממוינות לבקשות שאושרו ובקשות שנדחו; מספר ההיתרי שנת בית המשפט ולא בוצעו
מסיבות טכניות או מבצעיות; מספר ההיתרי שנת בית המשפט ובוצעו; מספר ההאזנות בפועל
לסוגיה  #לטלפוני קוויי ,לטלפוני ניידי ,האזנות לתאי קוליי ,האזנות מיקרופוניות ועוד.
 : È ˙ ¯ Ë ˘ Ó - Ì È Ù Á Â ˜ È Ùהפיקוח והבקרה הפני#משטרתיי כוללי סדרת בדיקות
מדגמיות ובדיקת תהליכי שנועדו להבטיח שהפקודות ,ההנחיות והנהלי אכ מקוימי כרוח
ומס ֵפק מבחינת תפוקותיה.
וכלשונ ,ושתפקוד השוטרי תקי ומקצועי ַ
על פי נוהלי המשטרה ,על ראש מחלקת האזנות סתר במטה הארצי לבצע ביקורת יזומה אחת לשנה
בכל אחת מיחידות ההאזנה .בי היתר ייבדקו הטיפול במשאב האנושי )הכשרה והשתלמויות
וחניכה והסמכה(; מעטפת ההפקה )מילוי הצווי בהתא לתקנות ,פיקוח ומעקב אחר החומר
שהופק ,מילוי נכו של כל המסמכי הנוגעי להפקת החומר תו שמירה על הגנת הפרטיות ובכפו$
למגבלות הצו והימצאות כל המסמכי הדרושי בתיקי המשטרה(; תפעול והפקה בהתא להנחיות
)טיפול בתקלות ,שמירת החומר ,אחסונו וביעורו(; הגשת דוחות חודשיי לחטיבת המודיעי  .על
כל פעולת בקרה יש להכי דוח שיכלול את ציו הליקויי העיקריי וגורמיה ,תגובת המבוקרי
על הממצאי ,המלצות לטיפול ותארי יעד לדיווח על תיקונ.

הסדרת השימוש בהאזנות סתר על ידי המחוקק,
המשטרה והפרקליטות
האזנות הסתר ,האיזו הראוי בי הגנת הפרטיות ובי ביטחו הציבור והפיקוח הראוי על המשטרה
עומדי על סדר היו של השיח הציבורי זה זמ רב ,בעיקר כאשר מדובר בהאזנה לאישי ציבור
שאינ מזוהי דווקא ע גורמי פשיעה .במש השני היו פרשות חמורות בעניי זה וכ פרסומי
בנוגע לשימוש בלתי ראוי שעושה המשטרה בכלי חשוב א פוגעני זה .מורכבותה ורגישותה של
הסוגיה הביאו להסדרה מקיפה של הנושא לפרטי פרטי בחוק ,בתקנות ,בנהלי ובהנחיות של
הגורמי הרלוונטיי  #המשטרה והפרקליטות .הוראות אלו מסדירות את ביצוע האזנת הסתר החל
מהגשת הבקשה למת היתר ,דר ההאזנה עצמה וכלה בפיקוח ובבקרה על ההלי כולו .להל
סקירה של תהליכי ההסדרה הנוגעי לבסיס הנורמטיבי של האזנות הסתר.
חוק האזנת סתר
החוק ,שנחקק בשנת התשל"ט 1979#במטרה להג על זכות האד לפרטיות ולאסור האזנת סתר ללא
היתר ,נועד כאמור ליצור איזו בי הזכות לפרטיות ובי זכות החברה להגנה מפני עברייני ואסר
ביצוע האזנת סתר אלא א כ היא נחוצה למאבק בפשיעה ולהגנה על הציבור ,ונית לה היתר בידי
נשיא או סג נשיא של בית משפט מחוזי .האזנת סתר שלא כדי היא עברה פלילית ,ונאסר להשתמש
בה ,אלא בכפו $לסייגי ולמגבלות שנקבעו בחוק.
במהל השני ,נוכח התפתחויות חוקתיות דוגמת חקיקת חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ולאור
הניסיו שנצבר בעקבות הפעלת חוק האזנת סתר ,נעשו בחוק האזנת סתר תיקוני שוני שנגעו
לאיזו בי הזכות לפרטיות ובי צורכי המלחמה בפשיעה .כ ,בי השאר ,הוגבלה האפשרות למת
היתר להאזנת סתר לעברות מסוג פשע בלבד; הוגדר מחדש המושג "רשות הרבי" ,היינו המקו
שבו מותר להאזי באופ חוקי לאד ג ללא הסכמתו; עוגנה בחוק האפשרות לתת היתר להאזנה
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לקו טלפו או למתק ולא רק לאד; נקבעו הסדרי בכל הנוגע להאזנה לבעלי מקצוע שעל
שיחותיה יש חיסיו על פי די ; נקבעו מגבלות הקשורות בהאזנה לחברי כנסת; הוסדר השימוש
בדברי שנקלטו בהאזנת סתר שנעשתה בניגוד להוראות החוק ,בהלי פלילי בשל פשע חמור,26
בנסיבות שנקבעו בחוק; נקבעו חובות הדיווח לכנסת וליוע המשפטי לממשלה.
דוח מבקר המדינה משנת 1991
בשנת  1991פרס משרד מבקר המדינה דוח בנושא ") 27"‰¯Ë˘Ó· Ô˘ÂÓÈ˘Â ¯˙Ò ˙Â Ê‡‰להל #
הדוח הראשו ( .ממצאיו הצביעו על חוסר מידתיות בשימוש שעשתה המשטרה בהאזנות סתר
בהתחשב בפגיעה בפרטיות המואזני .נמצא ג כי המשטרה לא השתיתה את הבקשה להאזנת סתר
על חיוניות ההאזנה ה מבחינת חומרת העברה וה בהתחשב בדרכי סבירות אחרות לאיסו$
הראיות ,לא עשתה מעקב אחר מספר האזנות הסתר המבוצעות בשנה ולא יכלה להערי על פי
נתוניה את מידת חיוניות של ההאזנות שקוימו ואת תרומת לחקירה .מבקרת המדינה דאז ,השופטת
בדימוס מרי ב #פורת ,התריעה על כ שהשימוש של המשטרה בהאזנות סתר לא הוגבל להפקת
מידע ישיר על החשד לביצוע עברה שצוינה בבקשה להיתר ,אלא שימש להגדלת היק $המידע
המודיעיני ,העשוי להביא לחשיפה של עברות או מניעת בעתיד.
ליקויי נוספי שהועלו בדוח נגעו להיבטי שוני של חוק האזנת סתר ,ובכלל זה :בחוק לא נקבע
מהו שימוש כדי במידע שהושג בהאזנת הסתר; לא הוסדר השימוש במידע שהושג מהאזנה
שנעשתה בלא היתר; לא נדרש היתר חוקי להאזנת סתר בבתי כלא ובבתי מעצר; לא הוגדרה "רשות
הרבי" ,שבה מותר להאזי לאד ללא הסכמתו וללא קבלת היתר; לא נקבעו הסדרי בכל הנוגע
להאזנה לשיחות של בעלי מקצוע שעל שיחותיה יש ,על פי די  ,חיסיו .
כאמור ,בעקבות חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ובעקבות פרסו הדוח הראשו תוק בשנת 1995
חוק האזנת סתר תיקו מקי $ובמסגרתו תוקנו עיקר הליקויי שהועלו בדוח.
דוח מבקר המדינה משנת 2003
בתחילת שנת  2002החלו עולות טענות על שימוש שלא כדי בהאזנות סתר שבוצעו ביאחב"ל
בשני  1999#1998לשלושה אישי פוליטיי :מר אביגדור ליברמ  ,שהיה בעבר מנכ"ל משרד ראש
הממשלה ולימי נבחר לכנסת ונתמנה שר החו ; מר מיכאל גורולובסקי ,עוזרו של מר ליברמ
ולימי חבר הכנסת; איש העסקי דוד אפל .האזנות הסתר בוצעו כדי  ,במסגרת חקירה פלילית
ומכוח היתר שנת בית המשפט ,ואול היק $השיחות שתומללו או תוקצרו היה גדול ,ונכללו בה
רבות שלא היו רלוונטיות לחקירה ,לרבות שיחות ע שרי ,חברי הכנסת ואישי ציבור אחרי.28
בנסיבות אלו ובשי לב ג לפניית הממשלה בנושא החליט מבקר המדינה דאז ,השופט בדימוס
אליעזר גולדברג ,כי נושא האזנות הסתר ראוי לבדיקה כוללת .בעקבות זאת בדק משרד מבקר
המדינה בשנת  2003את הליכי הגשת הבקשות להאזנות סתר ,את אופ ביצוע ואת המידע שהופק
מה ; הבדיקה נעשתה באמצעות מדג סטטיסטי מייצג של  206תיקי האזנות סתר שביצעה
המשטרה בשנת  .2001ממצאי הביקורת פורסמו בשנת  ,2004בדוח שנתי 54ב של מבקר המדינה
)להל  #הדוח השני(.
__________________
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על פי חוק האזנת סתר" ,פשע חמור"  פשע שעונשו מאסר שבע שני %או יותר.
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הביקורת העלתה ,בי השאר ,כי לא הייתה הקפדה על פירוט השיקולי שיש לשקול לעניי הצור
בהאזנת הסתר מול מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בה .המשטרה נהגה להגיש לבית המשפט
בקשות כוללניות להיתר האזנה  #לקו טלפו ולא לאד מסוי ,תו הוספת המילה "ואחרי",
והוסיפה לעברה המיוחסת לחשוד את המילי "ועברות פליליות אחרות" .עוד נמצא ביחידות
המחוזיות ,המבצעות את מרבית האזנות הסתר ,כי רק מיעוט השיגו את יעדיה  .ב 30%#מהתיקי
ביחידות המחוזיות וב 21.7%#מהתיקי ביחידות הארציות נמצא שההאזנות לא הניבו מידע רלוונטי
על החשוד והעברה שבעניינ נית ההיתר ,א הופק מהאזנת הסתר מידע כללי להעשרת המאגר
המודיעיני או מידע על עברות שלא בעניינ נית ההיתר )ולא עברות הקשורות אליה ( .כמו כ נמצא
בכמחצית מתיקי המדג כי תומללו או תוקצרו שיחות אישיות ,שיחות בנושאי רפואיי ושיחות
חולי שלא הייתה לה רלוונטיות לחקירה .לא הייתה הקפדה על סדרי ביצוע האזנות הסתר; על מת
מידע בכתב למתמללי על נושא החקירה והנחיות בכתב לתמלול; על כללי רישו השיחות
שהוקלטו בהאזנה; על ניהול תיקי ההאזנות ועל קיו בקרה שיטתית ומתועדת עליה .
כמו כ נמצאו ליקויי בדיווח לגורמי הבקרה החיצוניי  #היוע המשפטי לממשלה והכנסת:
המשטרה לא ציינה את תרומתה של ההאזנה להגשת כתב האישו או לקידו החקירה.
·˙¯Ë˘Ó ˙ ÚË ÁÎÂ Â ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ " ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ú·˜ È ˘‰ ÁÂ„‰ Ï˘ ÂÓÂÎÈÒ
ÔÓ ,˙Â¯ÒÁ ¯˙Ò ˙ Ê‡‰ Ï˘ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ÈÎ Ï‡¯˘È
Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓÂ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· Û˙Â˘Ó· Â˘ÚÈ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰
˙ÂÈÁ ‰ ÂÚ·˜ÈÂ ,‡˘Â ‰ Ï˘ Â˙Â·Î¯ÂÓÂ Â˙Â˘È‚¯Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,‰Ê ÁÂ„Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰
·¯˙¯‚ÒÓ‰ ÈÂ È˘ ÂÓÊÈÈ Û‡ ,Ì˙Ú„Ï ¯·„‰ ıÂÁ Ì‡Â ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â¯Â
."˙È˜ÂÁ‰

בדיקת היוע המשפטי לממשלה
במקביל לביקורת המערכתית של מבקר המדינה הטיל היוע המשפטי לממשלה דאז ,עו"ד אליקי
רובינשטיי  ,על המחלקה לחקירת שוטרי במשרד המשפטי לחקור את פרשת האזנות הסתר
שבוצעו ביאחב"ל בעניינ של שלושת האישי האמורי לעיל.
לאחר קבלת המלצות המחלקה לחקירות שוטרי פרס באוקטובר  2003עו"ד אליקי רובינשטיי
את החלטתו בעניינו של ניצב בדימוס מר משה מזרחי בפרשת האזנות הסתר האמורות )להל #
פרשת מזרחי .(29ממצאי הבדיקה הצביעו על ליקויי חמורי בהתנהלות המשטרה ובעיקר
בהתנהלותו של ניצב מזרחי .בסיכומו של הדוח קבע היוע המשפטי לממשלה כי נוכח אחריותו
הפיקודית והאישית של ניצב מזרחי לאירועי שבדק ,יש מקו להתייחסות "פיקודית#מינהלית" של
הממוני עליו .עניינו של הדוח וממצאי היוע נבחנו ג בבית המשפט העליו .30
המלצות צוות לבנת משיח
בעקבות החלטתו האמורה של היוע המשפטי לממשלה דאז ,המסקנות בפרשת מזרחי ופרסו
הדוח השני של מבקר המדינה הורה היוע המשפטי לממשלה על הקמת צוות הפקת לקחי
__________________
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היוע /המשפטי לממשלה ,סיכו %והחלטה  תיק מח"ש - Ï"·Á‡È· ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ˙˘¯Ù ,2403/02
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בראשות עו"ד לבנת משיח ,המשנה ליוע המשפטי לממשלה לתפקידי מיוחדי דאז .בעשייה
נטלו חלק ג נציגי בכירי ממשרד המשפטי ,מ הפרקליטות ומ המשטרה.
הצוות התבקש לבחו את הצור בשינויי חקיקה או בקביעת נהלי ,בי היתר ,בנושאי האלה:
מערכי הבקרה על הגשת בקשות לצווי האזנת סתר; המידע שחובה להביא לפני בית המשפט בעת
הדיו בבקשה למת צו האזנת סתר או בחידוש תוקפו; ההבדל בי "תמלול" ל"תקצור" לצור
פעילות של מכלול הגורמי העוסקי בהאזנות סתר  #בתי המשפט ,הפרקליטות והמשטרה;
הבהרה בנהלי לגבי היקפה של "הפקה מודיעינית"; בחינת דרכי ליישו הוראות חוק האזנת סתר
בנוגע לאיסור האזנה לשיחות שעליה חל חסיו עור די #לקוח.
באפריל  2005פרס הצוות דוח ע ממצאיו וע המלצותיו שכללו הצעות לתיקו ההסדרי
בנושאי רבי )להל  #דוח משיח( .בי השאר הציע הצוות מערכת שלמה ומעודכנת של נהלי
המסדירי את מכלול ההוראות הדנות בביצוע האזנות הסתר ועוסקי בפרטי פרטי במגוו
נושאי ,החל מתהלי הכנת הפנייה לבית המשפט ,לרבות השיקולי שיש לשקול ,האיזוני
ביניה ,דר ביצוע האזנת הסתר על מגבלותיה ,בי שנקבעו בהיתר שנית ובי שה נדרשות לש
מזעור הפגיעה בפרטיות ,וכלה בדרישות לרישו ולמעקב קפדניי של חומר ההאזנה כדי להבטיח
שליטה מלאה בו.
בעקבות המלצות דוח משיח הכינה המשטרה כ 40#נהלי המסדירי את מכלול הנושאי הקשורי
להאזנת הסתר .הנהלי מקיפי ביותר וקובעי מערכת איזוני בי הזכות לפרטיות ובי הצור
בהגנה על הציבור .בי היתר מסדירי הנהלי את הסוגיות האלה :דרכי הטיפול בבקשות להאזנת
סתר במשטרה והזמנתה; דרכי הטיפול בהאזנות סתר ייחודיות )לחברי כנסת לאישי ציבור,
לעיתונאי ובעלי מקצועות ששיחותיה חסויות(; הפקת התוצרי; סיו הליכי החקירה; הפקת
רשימת השיחות )דפי הפקה( לפרקליטות ולסנגוריה; תפעול טכני של ההאזנה; תפעול מער
ההאזנה; יחסי הגומלי בי יחידות וגופי שוני ודיווח ובקרה .נהלי אלו היו אמורי לשנות
משמעותית את פעילות המשטרה בעניי האזנות הסתר .כמו כ שימשו ההמלצות לניסוחה של
הצעת חוק ממשלתית לתיקו חוק האזנת סתר ,והיא נמצאת בהליכי חקיקה.
הלכת זאבי
ב 2005#נדרש בית המשפט העליו לסוגיית האזנות הסתר בדונו בשאלה מהו חומר האזנות הסתר
שעל התביעה להעביר לעיונה של הסנגוריה .החלטתו בעניי זה )להל  #הלכת זאבי (31קבעה אמות
מידה לסיווג ולמיו של תוצרי האזנות הסתר בידי המשטרה ולהעברת לסנגוריה ,וה משמשות
כיו את המשטרה והפרקליטות .נקודת המוצא להלכת זאבי היא כי בשל מגבלות טכנולוגיות
נקלטות באופ אוטומטי  ˙ÂÁÈ˘‰ ÏÎהמבוצעות מקו הטלפו המואז  ,לרבות שיחות תמימות שאינ
בגדר ההיתר .במצב זה מתעורר חשש לפגיעה בלתי מידתית בפרטיות ,ולכ נפסק כי "מזעור
הפגיעה הבלתי מידתית הנובעת מקליטה בלתי מבוקרת של שיחות מתבצע לאחר הקליטה הפיסית
שלה באמצעות מיו וסיווג השיחות הנקלטות המתבצע בידי הרשות החוקרת על פי תכלית ההאזנה
ומטרותיה" .לשו אחר :ההגנה על הפרט ועל הפרטיות תיעשה באמצעות מיו החומר לאחר
קליטתו ויצירת הבחנה בי שיחות רלוונטיות להיתר ושיחות שאינ רלוונטיות להיתר.
כאמור ,לעניי זה קבע בית המשפט כי על רשויות החקירה להבחי בי שלושה סוגי שוני של
שיחות # ˙ÂÈË ÂÂÏ¯ Ô È‡˘ ˙ÂÁÈ˘ :שיחות שנקלטו שאי לה כל קשר שהוא ע נושא החקירה;
˘ # ˙ÂÚ‚Â ˙ÂÁÈשיחות שיש לה נגיעה כלשהי לנושא החקירה א ה אינ רלוונטיות במישרי או
__________________
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בעקיפי לאישו ,ואי בה חשיבות ממשית להגנת הנאש; ˘ # ˙ÂÈË ÂÂÏ¯ ˙ÂÁÈשיחות שה
רלוונטיות לאישו וה "חומר חקירה" מובהק.
דוח השופט ברנר וההליכי שננקטו בעקבותיו
ב 31.1.07#ניתנה הכרעת הדי בעניינו של מר חיי רמו  ,שהורשע בעברה של מעשה מגונה ללא
הסכמה לפי סעי)348 $ג( לחוק העונשי  ,התשל"ז .1977#במהל משפטו של מר רמו נשמעו
טענות על אי#העברת חומרי חקירה שהושגו בהאזנות סתר לסנגוריה ,ובהכרעת הדי  ,וכ במהל
המשפט ,מתחו השופטי ביקורת על תפקוד של המשטרה והפרקליטות בהקשר זה .נוכח הערות
בית המשפט הודיע ראש אח" דאז לבית המשפט עוד במהל הדיו כי הטענות בעניי זה ייבדקו.
בנובמבר  ,2006סמו לאחר גילוי התקלה ,הודיע היוע המשפטי לממשלה דאז ,עו"ד מני מזוז ,כי
תיעשה בדיקה בנושא ,ובהמש א $הובהר לסנגוריו של מר רמו כי הבדיקה תהיה עצמאית
וחיצונית .ואכ  ,עוד בטר התקבלה הכרעת הדי מינה היוע המשפטי לממשלה את השופט
בדימוס שלו ברנר לבדוק את הליכי ההעברה של תוצרי האזנות הסתר בפרשת רמו לסנגוריה.
ב 12.7.07#הוגש דוח ברנר ליוע המשפטי לממשלה .במסקנות הדוח נקבע כי ÌÈ ÈÈ Ú· ‰ÓÈÈ˜˙‰
.32ÔÂ„Ê ˙ ÂÂÎ· ‡Ï˘ Í‡ "È˙·¯ ˙Â Ï˘¯" ÌÈ¯ÂÓ‡‰
בעקבות דוח ברנר הקי היוע המשפטי לממשלה דאז שני צוותי :האחד  #בראשות עו"ד שוקי
למברגר ,המשנה לפרקליט המדינה לענייני פליליי  #שד בנושא חומר חקירה וחסיונות והגיש
את המלצותיו ב .29.11.07#האחר  #בראשות עו"ד רחל גוטליב ,המשנה ליוע המשפטי לממשלה
)פלילי(  #ליישו האמור בדוח ברנר; הצוות הגיש את המלצותיו ב.19.12.07#
בפברואר  2008גובש לבקשת היוע המשפטי לממשלה דוח המשלב את המלצות שני הצוותי
)להל  #הדוח המשולב( .בי השאר ,נכללו בדוח ההמלצות בענייני האלה :חובת רישו העברה
שבגינה מוגשת הבקשה להיתר כ שבכל מקרה שבו מבקשי האזנת סתר על עברות של שיבוש
חקירה יצוי בבקשה איזו עברה היא מושא השיבוש; חובת תיוק צו האזנת הסתר ודפי ההפקה
לסנגוריה בתיק החקירה; הטמעת חובת הפרקליט המטפל בתיק חקירה שיש בעניינו תיק מודיעי
לברר מהו תוכנו; החלת הגבלות על פירוק תיק חקירה לכמה תיקי ופתיחת תיקי נפרדי לכל
אחד מה; קביעת סמכות מקומית לעניי בקשות להיתר האזנות סתר; הסדרת יחסי הגומלי
והעברת המשוב בי אנשי ההערכה ובי המשקלטי והתיאו ע אנשי החקירות בתו החקירה
קוד העברת חומר החקירה לפרקליטות.
·ÔÚÂˆÈ· ,¯˙Ò ˙Â Ê‡‰Ï ˙Â˘˜· ˙˘‚‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰ ‰Â ˙ÂÈÁ ‰‰ Â ˜Â˙ ÂÏ‡ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú
ÌÂÈÎ ˙‚‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ˘ ÈÙÎÂ ,‰È¯Â‚ ÒÏ Ô‰È¯ˆÂ˙ ˙¯·Ú‰Â
·Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰ ˙Â„Â˜Ù Â ˜Â˙ ‡Ï 2009 ÈÏÂÈ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ ˙‡Ê ÌÚ .ÌÈ ˜Â˙Ó‰ ÌÈÏ‰ Ï Ì‡˙‰
.·ÈÈÁÓ ÍÓÒÓÎ ÂˆÙÂ‰Â
המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי התקבל אישור פרקליטות המדינה לפקודות
המטה הארצי המתוקנות ,ולאחר קבלת תגובות הגורמי הרלוונטיי במשטרה יפורסמו הפקודות.
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יצוי! כי ב 11.12.07פנה שר המשפטי %מר דניאל פרידמ! לשופט בדימוס ורדי זיילר על מנת שימלי/
על הצעדי %שראוי לנקוט בעקבות דוח ברנר וה"שאלות הנוספות שהתעוררו בפרשה זו".
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דוח ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניי האזנות סתר
ב 26.12.06#החליטה מליאת הכנסת על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעניי האזנות סתר
בראשות חבר הכנסת מנח ב #ששו  .אלה היו תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה על פי החלטת
הכנסת :בחינת התשתית החוקית והאיזוני שנקבעו בחוק ובחקיקת המשנה בי הזכות לפרטיות
לבי אינטרסי ציבוריי אחרי ,לרבות הענישה הקבועה בנושא; חקירת סוגיית האזנות הסתר
הנעשות למניעת עברות וגילוי עברייני על כל היבטיה :יישו החוק בידי רשויות החקירה
והתביעה ובידי בתי המשפט לרבות תפיסת ההפעלה ,המקצועיות ,בעלי התפקידי ,מנגנוני הבקרה
והתפוקות של מער האזנות הסתר .ב 26.1.09#פורסמו המלצותיה של הוועדה.
הוועדה המליצה ,בי היתר ,לעבות את מער הפיקוח בתו המשטרה ,לרבות הכנסת שלבי בקרה
בתהלי הפני#משטרתי; לחייב את המשטרה לקבוע מדדי איכות לבחינת האזנות סתר ולהביא
לידיעת בית המשפט; להבנות את שיקול דעתו של השופט הד בבקשה להאזנת סתר ולקבוע סמכות
מקומית של בית משפט לאשר האזנת סתר; לקבוע חובה בדבר ביעור חומר האזנה בחלו $פרק זמ
שייקבע; לקבוע כללי בעניי קליטה מקרית של שיחת חסויה ,אגב האזנה למואז אחר; להרחיב
את טווח הנושאי שהשר לביטחו הפני מחויב לדווח עליה דיווח שנתי לוועדת חוקה ,חוק
ומשפט של הכנסת ,לרבות דיווח בדבר סוג העברות שבגינ הוגשו הבקשות להאזנת סתר ,חלוקה
לפי מחוזות ומש זמ ההאזנה שהותר; לעג את סמכותה של המשטרה ליצור תיעוד חזותי נלווה
להאזנת סתר.33

✩
Ì¯Â˜Ó˘ ¯˙Ò ˙Â Ê‡‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏ‚˙‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
·.ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ-È‡· ÔÎÂ Ô‰È¯ˆÂ˙· ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ÔÚÂˆÈ·Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ¯„ÚÈ‰
‡È·‰ ¯·„‰Â ,˙ÂËÈÏ˜¯Ù·Â ‰¯Ë˘Ó· ÚÂˆ˜Ó‰ ÈÓ¯Â‚ È„È· ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â Á· ·Â¯ ÈÙ ÏÚ
ÌÈ„ÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˘‚Â‰˘ ˙Â ÂÏ˙‰ ÔÓ ÌÏÂ‡Â .‡˘Â ‰ Ï˘ ˙È˙‚¯„‰ ‰¯„Ò‰Ï
ÂÚÓËÂ‰ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ ÈÈ Ú ÂÏÈ‡Â ,(Í˘Ó‰· Â‡¯) ˙Â‡ÈÎ Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ‰ÓÎ Â¯˙Â ÈÎ
.˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ˜˙Ï Á˙Ù ¯È˙Â‰˘ ¯·„ ,‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ·¯˜· ÈÂ‡¯Î
¯Â·Èˆ È˘È‡Ï ¯˙Ò ˙Â Ê‡‰Ó ÂÚ· ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‡˘Â · Â˘Ú ˘ ˙Â˜È„·‰ ÔÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ
˘¯˙Ò‰ ˙Â Ê‡‰ ËÂÚÈÓ ˜¯ ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ÌÏÂ‡Â .˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯È˜Á Ì ÈÈ Ú· ÂÓÈÈ˜˙‰
˜˘È Â‚¯‡· ˜·‡Ó‰ ·È·ÒÂ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ˘Ù Ï˘ ˙Â¯·Ú· ¯Â˘˜ Ô·Â¯ ÂÏÈ‡Â ,¯Â·Èˆ È˘È‡· ¯Â
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˘ÂÚ‰ ÏÚ ‰·ÂÁ˘ Û‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÚÈ˘Ù
˘‡ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ¯˜Ó - ¯Â·Èˆ È˘È‡ ÌÈ¯Â˘˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó·Â ,ÏÏÎÎ ÂÚ¯È
‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï˘ Ì‚ ÁÈË·‰Ï ˘È ,ÌÈÁ˜Ï Ì‰Ó ˜ÈÙ‰ÏÂ Ë¯Ù· - ÏÏÎ‰
.‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ê ·Â˘Á ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï
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האזנות סתר בחקירות פליליות

תלונות שהגיעו למשרד מבקר המדינה
בהחלטתה מ  6.7.08ביקשה ממשלת ישראל ממבקר המדינה כי חוות דעתו בנושא האזנות הסתר
תוכ ג נוכח התלונות שהופנו בשני האחרונות .במסגרת הבדיקה הגיעו למבקר המדינה תלונות
שהגישו חשודי ,נאשמי ופרקליטי ,ובה העלו טענות שונות בנוגע להיתרי שניתנו ,להאזנות
סתר שבוצעו ולשימוש שלא כדי בתוצריה .תלונות אלו נסבו ,בדר! כלל ,סביב התנהלות של
המשטרה ,הפרקליטות ובתי המשפט .צוות הבדיקה בח את כל התלונות שהגיעו למבקר המדינה.
בחלק מ המקרי העלתה הבדיקה כי התלונה אינה נוגעת כלל לנושאי חוות הדעת ,או כי בנסיבות
העניי ונוכח תוכ התלונה אי מקו להמשי! ולהתעמק בה .במקרי אחרי נמצא כי התלונה
ראויה לבדיקה מעמיקה יותר ,וצוות הבדיקה נועד ע המתלונני ושמע את תלונותיה בעל פה.
לאחר בדיקה פרטנית של כל אחת מ התלונות נמצא כי רוב התלונות אינ נוגעות ל"˘ÌÈ
 "˙ÂÂ¯Á‡‰כלשו החלטת הממשלה אלא לתקופה שקדמה לקבלת המלצות דוח משיח ולקביעת
הנהלי שהוכנו בעקבותיה .חלק היו מ השני האחרונות ,א! נמצא כי עניינ תלוי ועומד בבתי
המשפט .להל מובאת תמצית התלונות שנבדקו בידי צוות הבדיקה וממצאי בדיקתו.
תלונת עו"ד דרור חוטר ישי בש מרשו עו"ד יראו פסטינגר
באוגוסט  2008פנה עו"ד דרור חוטר ישי למבקר המדינה בשמו ובש מרשו עו"ד יראו פסטינגר,
חבר הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדי .התלונה נסבה על האזנות הסתר שנעשו בשנת  2000למר
דוד אפל ,ובמסגרת תומללו ,בי השאר ,שיחות בי עו"ד פסטינגר ובי מר אפל .בפנייתו עסק עו"ד
חוטר ישי בהיק $ההאזנות שבוצעו ובהיק $השיחות שתומללו באותה פרשה .לטענתו ,נכללו בה
שיחות אידאולוגיות ופוליטיות של מרשו שתומללו שלא בהתא לצו .עו"ד חוטר ישי סבר כי
בנושא האזנות סתר קיי חשש ש"המטרה מקדשת את האמצעי" ,ובקשתו הייתה כי יוסקו מסקנות
בנוגע לרמת פירוט הבקשה המוגשת לבית המשפט ,בנוגע להיק $השיחות שמותר לתמלל ובנוגע
להעמדה לדי של הפרקליטי וקציני המשטרה שהיו מעורבי באותה פרשה.
צוות הבדיקה נפגש ע עו"ד חוטר ישי וע עו"ד פסטינגר ,וה פירטו את טענותיה ה בנוגע
להאזנות הסתר שבה נקלטו ותומללו שיחות של עו"ד פסטינגר וה בנוגע למקרי נוספי שהובאו
לידיעת.
בדיקת התלונה העלתה כי היא נוגעת ,כאמור ,לאירועי שאירעו בשנת  ,2000לפני התיקוני
שנעשו בעקבות הדוח השני של מבקר המדינה ,דוח היוע %המשפטי לממשלה ,בפרשת מזרחי,
המלצות דוח משיח ופסק הדי בעניי זאבי ,שהביאו ,כאמור ,לשינוי מהותי בתפיסת ההפעלה של
האזנות סתר במשטרה ולתיקו ליקויי שהועלו בתלונת .עו"ד חוטר ישי ציי כי אינו מכיר את
הדוחות האמורי או את התיקוני לפרטיה ,א! ביקש כי משרד מבקר המדינה יבח את האפשרות
להמלי %על הסקת מסקנות אישיות כנגד המעורבי בפרשה שבה עוסקת תלונתו.
Â˘˜È· ‰·˘ ‰¯È˙Ú ‰Á„ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·˘ ‰„·ÂÚÏ ·Ï ÌÈ˘·Â ‰ÂÏ˙‰ ˙ÈÁ· ¯Á‡Ï
Ì‰˘ ÌÈÚÂ¯È‡· È·ÈÒËÈ‡‰ ˜ÂÒÈÚÏ ,34‰˘¯Ù ‰˙Â‡· ÈÁ¯ÊÓ ÒÂÓÈ„· ·ˆÈ ˙‡ ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï
„¯˘Ó ‰‡¯ ‡Ï ,‰˘¯Ù‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ÏÂ Ê‡Ó ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï ,‰ÂÏ˙‰ ‡˘Â
„‚ ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÂÙÂ‚Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÌÈ·¯ÂÚÓ‰Ó ÈÓ
__________________
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תלונת עו"ד שולי אשבול ועו"ד אלדד יניב בש מרש מר דוד אפל
בספטמבר  2008פנו עו"ד שולי אשבול ועו"ד אלדד יניב ,פרקליטיו של מר דוד אפל ,למבקר
המדינה והגישו תלונה מפורטת בנוגע להאזנות הסתר למר אפל מנובמבר  1998עד מרס .2001
לטענת ,המשטרה האזינה לכמה קווי טלפו הקשורי למר אפל במש!  27חודשי ברציפות
וקלטה באותה תקופה כ  85,000שיחות ,חלק הגדול שיחות פרטיות של מר אפל ובני ביתו.
כ  3,000שיחות תומללו או תוקצרו ,וכ  500מה הוגדרו חומר חקירה .עוד נטע כי ההאזנות בוצעו
מכוח של  15צווי שיפוטיי בעניי כמה תיקי וכי הטיפול בחלק מאות תיקי הסתיי ללא
הגשת כתב אישו.
עו"ד אשבול ועו"ד יניב העלו בפניית כמה טענות בנוגע להלי! הוצאת צווי האזנת הסתר ,לאופ
ביצוע ההאזנות ולשימוש בתוצריה .ובכלל זה בחירת שופטי "נוחי" בידי המשטרה ,לרבות
לתתו; בקשות שהוגשו לבית המשפט נוסחו
אי חזרה לשופט שכבר נת צו בפרשה או שסירב ִ
באופ מטעה ולא צורפו לה צווי קודמי להאזנת סתר לחשוד; נפלו פגמי פרוצדורליי
ומהותיי בהחלטות השופטי ,ובכלל זה היעדר נימוקי; נעשה שימוש שלא כדי בתוצרי האזנות
הסתר ,לרבות תקצור ותמלול של שיחות שלא נית לגביה היתר והפרת חסיונות; נפלו פגמי
בביעור המסמכי בתו החקירה.
צוות הבדיקה נפגש ע עו"ד אשבול ,ע עו"ד יניב וע עו"ד רועי אולייניק לשמיעת טענותיה
המפורטות .במסגרת זו ובטענותיה בכתב טענו ,בי השאר ,כי דוח היוע %המשפטי לממשלה
בפרשת מזרחי עסק רק בשניי מ  15הצווי השיפוטיי .עוד טענו כי בפרשה זו נחשפת דר!
פעולה פסולה של המשטרה ,שבה האזנה שהותרה בשל עברה פלונית מובילה להאזנה בשל עברה
אחרת ,וא $שחקירת העברה הראשונית אינה מעלה דבר נמשכות החקירות נגד החשוד עוד ועוד.
במהל! הפגישה התברר כי מקצת התיקי נסגרו ,ואילו תיקי אחרי תלויי ועומדי בבית
המשפט.
˜ÈÈÈÏÂ‡ „"ÂÚÂ ·ÈÈ „"ÂÚ ,ÏÂ·˘‡ „"ÂÚ Â‚Èˆ‰˘ ·¯‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ „ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰ÚÈ·ˆ‰ ,ÌÈ˘ ‰ÂÓ˘Ó ¯˙ÂÈ ÈÙÏ ‰˘Á¯˙‰˘ ,ÂÊ ‰˘¯Ù ÈÎ ˜ÙÒ ÔÈ‡ ,ÔÎ‡ .‰Ù ÏÚ·Â ·˙Î
Ô‰ ÍÎ ÏÚ Â„ÓÚÂ ,‰˘¯Ù· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ï˘ È˘È‡ Ï˘Î ÏÚ Û‡Â È˙Î¯ÚÓ Ï˘Î ÏÚ
„ÂÒÈ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :ÂÚ·˜· ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ô‰Â ÔÈÎ‰˘ ÁÂ„· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
‰˘¯Ù· ÈÁ¯ÊÓ Ï˘ Â˙ÂÏ‰˙‰ Í¯„ ÏÚ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Á˙Ó˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙˜„ˆ ÏÚ ˜ÂÏÁÏ
˘Ï˘ Ì„Â˜Ù˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂÈ˘ ,¯ÂÓ‡Î ,ÂÏÁ ‰˘¯Ù ‰˙Â‡ ˙Â·˜Ú·˘ ‡Ï‡ ."‰¯È˙Ú‰ ‡Â
,˘¯„‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· Ì‚Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ,‰¯Ë˘Ó· :¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂÈ˘ .·˙Î‰ ÏÚ ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ˙‡Â ÔÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ,Ï˘ÓÏ
ÏÂÏÓ˙Â ¯Âˆ˜˙ ˙Â·¯Ï ,¯˙ÂÓ‰ ÏÂÏÓ˙‰ Û˜È‰ÏÂ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˘ÂÓÈ˘Ï
˘ÁÂ„ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˘‰ ÁÂ„‰ ˙Â·˜Ú· Â˘Ú ,¯˙È‰ Ô‰È·‚Ï Ô˙È ‡Ï˘ ˙ÂÁÈ˘ Ï
˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ,ÂÈ˙Â·˜Ú· ı"‚· Ô˙˘ ÔÈ„‰ ˜ÒÙÏÂ ÈÁ¯ÊÓ ˙˘¯Ù· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰˙ÏÚ‰ ‰ÂÏ˙‰ ˙˜È„· .È·‡Ê ˙˘¯Ù· ÔÈ„‰ ˜ÒÙÂ ÁÈ˘Ó
,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÈÏ‰·Â ˜ÂÁ· ‰¯„Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˜Â˙Â ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂ¯ÂÙ· ÂÂ„ ‰ÚÈ·ˆÓ ‡È‰
ÛÏÁ˘ ÔÓÊÏ ·Ï ÌÈ˘·Â ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· .ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÌÂÈÎ ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈ‡˘Â‰ ÔÓ ˜ÏÁ
ÌÈ˘‰ ÔÓ ˙ÂÂÏ˙· ‰˜ÒÚ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ÏÂ ‰ÂÏ˙‰ ˙˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó
ÈÂÂˆ ˙·Á¯‰ ÔÈÈÚ· .‰ÂÏ˙‰ ˙‡ ¯¯·ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰‡¯ ‡Ï ,˙ÂÂ¯Á‡‰
.ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Í˘Ó‰· Â‡¯ ¯˙È‰· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙¯Ò‰Â ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰
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תלונתו של מתלונ א'
באוגוסט  2008פנה למבקר המדינה עור! די בש מרשו )להל מתלונ א'( וביקש כי המתלונ
יבוא לית עדות לפני צוות הבדיקה .המתלונ הוא עובד מדינה ,וכאמור בבקשה ,התנהלה נגדו
חקירה פלילית סמויה שהתבססה ברובה על האזנות סתר.
בפגישה שקיי צוות הבדיקה ע מתלונ א' באוגוסט  2008העלה המתלונ טענות בעל פה והציג
מסמכי שוני .המתלונ נקלע לסכסו! ע הממוני עליו ,לטענתו ,בגלל חשיפת שחיתות .לדבריו,
משעה שנקלע לסכסו! זה החלו הממוני עליו ועובדי נוספי מעלילי עליו עלילות ומעבירי
למשטרה חומרי כוזבי כנגדו .בעקבות תלונות אלו פתחה המשטרה בחקירה פלילית סמויה
בעניינו בחשדות חמורי של שוחד ושל עברות נוספות .במסגרת חקירה זו פנתה המשטרה ב 2004
לבית המשפט וביקשה היתרי להאזנות סתר בגלל חשד לעברות חמורות של שוחד; ההיתרי ניתנו
לתקופה של כמה חודשי .לימי ,לאחר סיו החקירה ,הוגש נגדו כתב אישו בשל גביית כמה
מאות שקלי במרמה בגי ביטוח רכב ובגלל מסירת מידע הקשור בעבודתו לאד אחר ,עברות שלא
היה לה ,לטענתו ,כל קשר לעברות שבגינ ביקשה המשטרה היתרי להאזנות הסתר .תלונתו נגד
המשטרה נסבה אפוא בי היתר על אלה :עצ הוצאת צווי האזנת הסתר על יסוד ידיעות בלתי
לאמת1ת
מבוססות; האזנת סתר לשיחותיו במש! תקופה ארוכה ביותר שבה לא נמצא כל רמז ִ
החשדות המיוחסי לו והגשת כתב אישו נגדו על עברות מינוריות שמלכתחילה לא הצדיקו האזנת
סתר .עוד טע המתלונ בתלונתו כי המשטרה והפרקליטות מסרבי להעביר לו חומרי חקירה
הרלוונטיי להגנתו.
במועד הפגישה היה התיק בעניינו של המתלונ תלוי ועומד בבית המשפט .בדיקת התלונה העלתה
כי צווי האזנת הסתר בעניינו ניתנו לפני פרסו הנהלי שנקבעו בעקבות דוח משיח והסדירו את
הלי! הפנייה לבית המשפט ואת השיקולי שעל המשטרה לשקול קוד הפנייה .עיקר טענותיו של
המתלונ נדונו בבית המשפט במסגרת בקשתו לביטול האישו מחמת הגנה מ הצדק ,ובית המשפט
דחה את טענותיו.
·ÈÂ‡¯‰ ÌÂ¯ÂÙ‰Â ÏÈ‡Â‰Â ,„ÓÂÚÂ ÈÂÏ˙ Â„ÂÚ ÔÂÏ˙Ó‰ Ï˘ ÂÈÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ˘Ó ,ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ
Ô„ ÔÎ‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ Ì‚ ¯¯·˙‰˘ÓÂ ,ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‡Â‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â· ÂÈ˙ÂÚË ˙ÈÁ·Ï
·ÌÚ .‰ÂÏ˙‰ ˙‡ ¯¯·Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÛÈÒÂ‰ ‡Ï ,Ô˙Â‡ ‰Á„Â ˙ÂÚË‰ ÔÓ È¯˜ÈÚ ˜ÏÁ
˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â¯·ÚÏ ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰ ÈÂÂˆ ˙·Á¯‰ ˙Ï‡˘ ‰¯¯ÂÚ˙‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚ ,˙‡Ê
·˙Í˘Ó‰· ,¯ÂÓ‡Î ,ÔÂ„È˙ ÂÊ ‰È‚ÂÒ .¯˙È‰‰ Ô˙È ‰Ï „˘Á ÔÈ‚·˘ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰¯·Ú‰ ÔÓ ˙ÈÏÎ
‚.'‡ ÔÂÏ˙Ó Ï˘ Â˙ÂÏ˙· ¯ÂÓ‡‰ Ú˜¯ ÏÚ Ì

תלונתו של מתלונ ב'
באוגוסט  2008פנה למבקר המדינה עור! די )להל מתלונ ב'( והלי על שימוש שלא כדי
שעשתה המשטרה בהאזנות סתר מ  2007לשיחות חסויות בינו ובי אחת מלקוחותיו .צוות הבדיקה
נפגש עמו .כאמור בפנייתו ,הוא למד מפרסומי בעיתונות כי המשטרה איתרה את לקוחתו
באמצעות איכו מכשיר הטלפו הנייד שלה.
מתלונ ב' מתייחס לאיכו באמצעות הפקת מידע מנתוני תקשורת ואינו טוע כי נעשתה האזנת סתר
שלא כדי או כי השיחות בינו ובי לקוחתו תומללו שלא כדי .בקשתו היא שתיבח שאלת הפקת
נתוני תקשורת משיחות חסויות לצור! איכו.

חוות דעת
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ÈÂ˙ - ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ) ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò ˜ÂÁ· 2007 ˙˘· ‰¯„ÒÂ‰ ˙¯Â˘˜˙ ÈÂ˙ ˙˜Ù‰
˙˜˘˜ÂÁ ÈÙÏ ¯˙È‰ Ô˙È" :Ú·Â˜‰ ,¯˙Ò ˙Ê‡‰ ˜ÂÁÏ ‚9 ÛÈÚÒ· ÔÎÂ ,2007-Á"Ò˘˙‰ ,(˙¯Â
˜ÂÁ· Ì˙ÂÚÓ˘ÓÎ ˙¯Â˘˜˙ ÈÂ˙ ˙˜Ù‰ Ì‚ ¯È˙‰Ï ,ÍÎÏ ˘˜·˙‰ Ì‡ ,¯˙È‰‰ Ô˙Â È‡˘¯ ,‰Ê
Ô˜˙Ó Â‡ ÈÂÓ‰ Ï˘ ,2007-Á"Ò˘˙‰ ,(˙¯Â˘˜˙ ÈÂ˙ - ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ) ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò
ËÏÁÂ‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· ."¯˙È‰‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ˙ÙÂ˜˙ Í˘ÓÏ ,Ì‰È·‚Ï ‰¯˙Â‰ ‰Ê‡‰‰˘ ˜Ê·‰
˘.¯Â¯È·· ÍÈ˘Ó‰Ï ‡Ï

תלונת של עו"ד ד"ר יעקב וינרוט ,עו"ד ירו קוסטלי ועו"ד יואב סגל בש מרש
מר מיכאל צ'רנוי
נגד מר מיכאל צ'רנוי ואחרי תלוי ועומד כתב אישו בגי עברות על חוק הבזק ,התשמ"ב ,1982
ועל חוק איסור הלבנת הו ,התש"ס  ,2000בשל רכישה שלא כדי של מניות חברת "בזק החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ" )להל חברת בזק( ,תו! הסתרת מעורבותו של מר צ'רנוי בעסקה.
במסגרת חקירת הפרשה ביצעה המשטרה האזנות סתר ,שעניינ נדו ,בי השאר ,בהחלטת בית
המשפט העליו ·.È·‡Ê ˙˘¯Ù
בספטמבר  2008פנו עו"ד ד"ר יעקב וינרוט ,עו"ד ירו קוסטלי %ועו"ד יואב סגל ,פרקליטיו של מר
מיכאל צ'רנוי ,למבקר המדינה והגישו תלונה בנוגע להאזנות סתר שבה הוקלט מרש .נושא
התלונה הוא האזנות טלפוניות והאזנות נפח שביצעה המשטרה למר צ'רנוי בשני ,1999 1997
לפני האירועי שבה עוסק כתב האישו בפרשת בזק .כאמור בתלונה ,באות שני ניהלה
המשטרה חקירה פלילית סמויה בעניינו של מר צ'רנוי ובמסגרתה קיבלה היתרי להאזנות סתר בגי
חשדות חמורי דוגמת רצח ,סחר בסמי וקשירת קשר .לטענת הפרקליטי ,לא זו בלבד שמרש
לא נחקר מעול בעברות אלו ,אלא הבקשות להאזנת סתר שהוגשו לבית המשפט התבססו על מידע
עובדתי שבחלקו היה חסר בסיס .למשל ,טענת המשטרה ,כפי שנומקה בבקשה לקבלת היתר
להאזנת סתר מבית המשפט ,כי "כנגד מיכאל צ'רנוי א $קיי צו מעצר בתוק $ברוסיה בגי חשד
לעבירות כלכליות שביצע "...הופרכה ,ונמצא כי אי בידי המשטרה צו המעצר האמור ,ומקור
הטענה הוא ב"חומר מודיעיני" ובכ! ש"תשומת ליבה של המשטרה הופנתה לתוכנית טלוויזיה
באחד מהערוצי הרוסיי ,בה נמסר על דבר קיומו של צו מעצר כנגד ]מר צ'רנוי[ בגי עבירות
כלכליות שביצע בתחו עסקי האלומיניו" .לטענת הפרקליטי ,אלה אינ מקורות מידע מספיקי
ואמיני לצור! פעולה פולשנית של האזנות סתר .זאת ועוד ,בבקשות להאזנת סתר נכתב כי
מצורפי לבקשות מסמכי בדבר "ידיעות קשורות" ,אול משפנו סנגוריו של מר צ'רנוי למשטרה
וביקשו לעיי במסמכי אלו הושב לה כי "אי כיו דר! לשחזר ,אילו מסמכי ספציפיי ,ככל
שהיו כאלה ,צורפו לבקשות כאמור" .לאור כל אלה ביקשו פרקליטיו של מר צ'רנוי את בדיקת
העניי.
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ˆ˘˘Á ‰ÏÂÚ ‰ÂÏ˙‰ ÔÓ ÔÎ˘ ,ÂÊ ‰˘¯Ù ˙˜È„·Ï Ú‚Â· ˙ÂÎÂ¯‡ Ë·Ï˙‰ ‰˜È„·‰ ˙ÂÂ
Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ˙Â·¯Ï ,¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ÌÈ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰Ï Ì„˜˘ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ
˙‡ ÂÁ· ‰¯Ë˘Ó‰Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÈÎ „ÓÏÓ˘ Ú„ÈÓ ÏÎ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ÒÒÂ·Ó ‡Ï
.ÂÈ‰ ÌÓ‡ Ì‡ ,‰Ï‡Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ˙Â˘È‰ ÂÚÓÈ˘ ÌÈÁ˜Ï Â˜ÈÙ‰Â ˜ÈÓÚÓ Á¯Â‡· ÔÈÈÚ‰
ÌÈ˘‰ ÔÓ ˙ÂÂÏ˙" ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ ˙ÂÂÁÏ ˘˜·˙‰˘ - ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÏÂ‡Â
‰ÙÈ˜Ó ‰ÈÁ·Ï ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙¯‚ÒÓ·Â ÌÂÈÎ ˘¯„È‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡˘ ËÈÏÁ‰ - "˙ÂÂ¯Á‡‰
¯ÓÏ ¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ˙Â˘˜·Ï ÂÏÈ·Â‰Â 1999-1997 ÌÈ˘· ÂÚ¯È‡˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓÂ
ˆ'¯:ÔÈÈÚÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰˘ ¯Á‡Ï ‰Ï·˜˙‰ ÂÊ ‰ËÏÁ‰ .ÈÂ
˙Â„ÈÁÈ· ÌÈÈÂ‚¯‡‰ ÌÈÈÂÈ˘‰Â ÌÈ˘È‡‰ ÈÙÂÏÈÁ ;ÌÈÂÂˆ‰ Ô˙Ó „ÚÂÓÓ ÂÙÏÁ˘ ÌÈ˘‰ 11-Î
‰˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ÈÎ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ‰ÚÈ„Â‰ 2003 ˙˘· ¯·Î˘ ‰„·ÂÚ‰ ;ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ˙Â¯˜ÂÁ‰
‡Â‰˘ ÈÙÎ ,ÂÊ ‰˘¯Ù· ÈÂÒÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ÈÂ·È¯ ;˙Â˘˜·‰ ÂÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï
˙‡ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¯˘È‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È·˘ ‰„·ÂÚ‰ ;˙ÂÂˆ‰ ÈÙÏ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓ Û˜˙˘Ó
ÌÈÈÂÈ˘‰ ;Ï·È˜˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÚÂ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ¯È˙‰Â ˙Â˘˜·‰
ÔÂÈ„‰ ˙‡ „Ú˙Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙‡ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ Ê‡Ó Â˘Ú˘ ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â‰
ËÙ˘Ó‰ ˙È·· „ÓÂÚÂ ÈÂÏ˙ Â„ÂÚ ˙Â˘¯Ù‰ ÔÓ ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ;35ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Â· ÌÈÈ˜˙Ó‰
)‡.(˙Â˘¯Ù‰ Ï˘ ¯Á‡ ˜ÏÁ· ¯·Â„Ó ,¯ÂÓ‡Î ,ÈÎ Ì
Â¯Ó˘ ‡Ï ÂÈËÚ· ¯˘‡ È˙Î¯ÚÓ ÈÂ˜ÈÏÏ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ ÂÊ ‰˘¯Ù· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
‰ÚÈ„Â‰ ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î .¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ˙Â˘˜·‰ ÂÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ
ÂÒÒ·˙‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ ¯ÊÁ˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ÈÎ ÈÂ¯'ˆ ¯Ó Ï˘ ÂÈËÈÏ˜¯ÙÏ
ÌÈÈ˜˙Ó ¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ¯˙È‰Ï ‰˘˜·· ÔÂÈ„‰Â ÏÈ‡Â‰ .Ô‰Ï ÂÙ¯Âˆ Â‡ ¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ˙Â˘˜·‰
··Â˘Á ,‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ¯Á‡Ï ˜¯ ÔÊ‡ÂÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·ÂÓ ÂÓÂÈ˜ ¯·„ ÌÈ˙ÚÏÂ ,„Á‡ „ˆ „ÓÚÓ
·.‰Ê‡‰‰ ˙˘˜·Ï „ÂÒÈ‰ Ì‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡Â Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ¯˙ÂÈ
‡˘¯ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙¯ÈÓ˘-È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ Ô‰Ó ˜Â„·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ
˘„ÂÚÈ˙ ÁÈË·‰Ï Ô˙È „ˆÈÎ ÔÂÁ·ÏÂ ,ÈÂ¯'ˆ ¯ÓÏ ¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ˙Â·¯ ˙Â˘˜· ÂÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ
.·"ÂÈÎÂ ˙Â¯Â˜Ó ÔÂÁËÈ· Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ï ,Ô·ÂÓÎ ,·Ï ÌÈ˘· - ‰Ï‡Î ÌÈÎÓÒÓ Ï˘ ÔÂÎÂ ‡ÏÓ
המשטרה הודיעה למשרד מבקר המדינה כי בעיית התיעוד נפתרה בתקנות האזנות סתר )בקשה
להיתר האזנה( ,התשס"ז  ,2007ובנוהלי המשטרה ,המחייבי לתייק את החומר שהוצג לבית
המשפט וסומ על ידו בתיק האזנת הסתר.
תלונתו של ח"כ חיי רמו ,לשעבר המשנה לראש הממשלה ושר המשפטי
ביולי  ,2008בעקבות החלטת הממשלה הנזכרת לעיל ,פנה מר חיי רמו למבקר המדינה וביקש כי
יבדוק את תפקוד של המשטרה והפרקליטות בנוגע להאזנות סתר שבוצעו בשנת  2006במסגרת
חקירה פלילית נגדו .מר רמו ציר $לפנייתו מכתב המפרט את עיקרי תלונתו ,אשר "מתייחסת
למהלכי החקירה שהובילו בשלב הראשו  ÔÂÈ„Ïבנושא האזנות סתר בהקשר לענייני ,וכ ÚÂˆÈ·Ï
אות האזנות סתר פסולות ונפסדות ,ובשלב השני  ‰ÓÏÚ‰Ïמכוונת של תוצרי האזנות הסתר
מההגנה" )ההדגשות במקור( .לדברי מר רמו" ,בשלב מאוחר יחסית של משפטי התברר באקראי
להגנה ,בעקבות מידע שמסר מקור אנונימי ,כי במהל! החקירה בוצעו האזנות סתר שדבר קיומ
הוסתר מעיני ההגנה" .לדבריו" ,ארבע פניות דחופות ורצופות ,שנעשו לפרקליטות במטרה לברר
את הנושא ,נענו בהכחשה גורפת אודות דבר קיומ של האזנות סתר" .לטענתו ,תוצרי האזנות הסתר
ה חומר חקירה "מהותי"" ,משו שחשפו מסכת לחצי ואיומי" שהופעלו על המתלוננת על מנת
__________________
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שתתלונ נגדו "חר $רצונה שלא לעשות כ" .הוא ציי כי בית המשפט קבע בהכרעת הדי כי
באי העברת תוצרי האזנות הסתר להגנה הייתה "רשלנות ממשית" ,ונמנע מלקבוע שה לא הועברו
להגנה בזדו עקב הבטחתו של ראש אח" דאז ,ניצב יוחנ דנינו ,כי "הנושא ייבדק לעומק" .עוד
טע מר רמו כי א $שבית המשפט קבע כי האירועי שבה עוסקת תלונתו היו בבחינת רשלנות
ממשית ,איש במערכת לא נת על כ! את הדי .צוות הבדיקה נפגש ע מר רמו ,וזה שטח לפניו את
טענותיו ג בעל פה.
·¯Á‡Ï ÂÚˆÂ· ‰ÂÏ˙‰ ˙˜ÒÂÚ Ô‰·˘ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÏ˙ ˙ÈÁ
ÂÚ·˜˘ ÌÈ˘„Á‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â ÌÂÒ¯ÙÂ È·‡Ê ˙ÎÏ‰Â ÁÈ˘Ó ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈ
·‰ÓÓ ÂÏÚ˘ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ÂÏ˙‰ Ï˘ ˙ÈÂ˘‡¯ ‰˜È„·· ¯·Î .Ì‰È˙Â·˜Ú
‚ÌÂ˘ÈÈÏ ÔÁ·Ó ‰¯˜Ó ‡ÂÙ‡ ‰È‰ ‰ÂÏ˙‰ ÔÎÂ˙ .‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ÌÓÂ˘ÈÈÏÂ ÌÈÏ‰ Ì˙Â‡Ï ÂÚ
¯Á‡Ï Ì‚ Â¯˙Â˘ ¯˘Ù‡˘ ÌÈ¯ÚÙ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏ‰‰
‰ÙÂ˜˙ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ˙ÈËÂÂÏ¯ ‰ÂÏ˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ˘ ¯Á‡ÓÂ ,ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· .‰¯„Ò‰‰
˘.‰˙Â‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÌÈ¯·„‰ Ï˘ Ì˜ÓÂÚÏ ˙„¯Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ËÈÏÁ‰ ,‰· ‰¯„‚Â‰
·˙Î ˙˘‚‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ ÍÎÓ Ì‚ ‰Ú· ‰ÂÏ˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ËÏÁ‰
‡ÔÎ‡˘ ÈÙÎ ,¯ËÙ˙‰Ï ˘¯„ ‡Â‰ ,‰˜ÈÒÙ‰ ¯Â‡Ï ÔÎ˘ ,Ï¯Â‚ ˙¯‰ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰ ¯˘ „‚ ÌÂ˘È
.Â„È˜Ù˙Ï Â¯ÈÊÁ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ÈËÂÙÈ˘‰ ÍÈÏ‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙Â ,‰˘Ú
·‰¯Ë˘Ó‰ - ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ Ï˘ Ì‰ÈÙ˙Î ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÏÂÚ‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ
.„ÁÂÈÓ· „·Î ‡Â‰ - ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â
.‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï
ב  3612.7.06שר המשפטי כתוארו אז ,מר חיי רמו" ,נשק והחדיר את לשונו לפיה של המתלוננת,
37
קצינה בצה"ל ,שהייתה בתפקיד במזכירות הצבאית" של ראש הממשלה )להל המתלוננת(
והורשע בשל כ! בעברה של מעשה מגונה ללא הסכמה.38
במהל! משפטו של מר רמו העלתה ההגנה טענות הנוגעות לביצוע של האזנות סתר במהל!
החקירה ולאי העברת תוצריה לידיה .סוגיה זו נבחנה בידי בית המשפט בהקשר של טענת הגנה מ
הצדק ,והוא קבע כי "הפגיעה בנאש לא הייתה משמעותית" ,וכי "רוב הפגמי שנבעו מאי
חקירתה של המתלוננת בתחילת המשפט נרפאו לאחר שובה אל דוכ העדי וחקירתה הממצה ע"י
הסניגור המלומד" .עוד נקבע בפסק הדי כי "בא $אחד מהתמלילי לא נמצאה סתירה בי דברי
שאמרה המתלוננת בעדותה לבי מה שנשמע בתמלילי .תוכ התמלילי נוגע לדברי שנמצאי
בשוליי של החקירה ולא במהות העבירה עצמה" .בית המשפט הוסי $וקבע כי "באיזו שבי
הפגיעה המזערית שנגרמה להגנת הנאש אל מול חומרת העברה ונסיבות ביצועה ,גובר האינטרס
הציבורי שההלי! הפלילי ימוצה עד תו" .בה בעת קבע בית המשפט כי "נוכח הבטחתו של ניצב
דנינו ,כי הנושא ייבדק לעומק ,אנו נמנעי מלקבוע ,כי תוצרי האזנות הסתר לא הועברו להגנה
בזדו .אנו קובעי ,כי מדובר כא לפחות ברשלנות ממשית מצד גורמי התביעה".

__________________
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באותו יו' נחטפו שני חיילי' בגבול לבנו& והתקיימה בו ישיבת ממשלה שבמהלכה הוחלט לפתוח
במהלכי' צבאיי' שנודעו לימי' כ"מלחמת לבנו& השנייה".
ת.פ  5461/06שלו' )ת"א(  ,ÔÂÓ¯ ' È"Óתקדי&.
עברה לפי סעי* )348ג( לחוק העונשי& ,התשל"ז.1977$
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האזנות סתר בחקירות פליליות

ÔÎ˘ ,ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ Â˙Ú˘¯‰· ˙˜ÒÂÚ ‰È‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÈÎ ¯‰·ÂÈÂ ˘‚„ÂÈ
˙Â·¯Ï ÂÈÈÚ· ˙ÈËÂÙÈ˘‰ ‰Ú¯Î‰‰ ÏÚ ÛÒÂ ÔÂÈ„ ‡È‰ ÔÈ‡ È‡„ÂÂ·Â ,ËÂÏÁ ÔÈ„ ˜ÒÙ· ¯·Â„Ó
·‰Ï˘ÓÓ‰ ˙˘˜· ˙Â·˜Ú· ÌÏÂ‡Â .Ô‰· Ô„ ËÙ˘Ó‰ ˙È·˘ ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ
˘·‡ÌÈÈ˜Ï ˘È˘ ¯·Ò ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ì‚Â ÏÈ‡Â‰Â ,ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ‰ ‰˙ËÏÁ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰
·„ÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ËÈÏÁ‰ ,‡˘Â· ‰˜È
‡.ÌÈÁ˜Ï Ì‰Ó ˜ÈÙ‰Ï - ÂÈ‰ Ì‡Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰· ÂÈ‰ Ì‡ ˜Â„·Ï È„Î ‰Ê ÔÈÈÚ· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ
˙˘˜·Ï ,¯¯· ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘‰ „Â·Î ÌÈÈ˜˘ ‰˜È„·Ï ,Ô·ÂÓÎ ,Ú„ÂÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘˜·Ï ‰ÎÂ‰˘ ,¯ÏÈÈÊ ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘‰ „Â·Î Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÏÂ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
˘¯ ‡˘Â‰ ˙‡ ÔÁ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÏÂ‡Â .ÔÓ„È¯Ù Ï‡È„ 'ÙÂ¯Ù ,Ê‡„ ÌÈËÙ˘Ó‰
·‡ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ÈÙÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙˘˜· ˙Â·˜Ú· ¯ÂÓ‡ÎÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ· È‡ÓˆÚ Á¯Â
·.ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ‰ ‰˙ËÏÁ‰

האירועי וההחלטות בפרשת רמו
הבאת הפרשה לידיעת מפקדיה של החיילת
בסמו לאירוע ,באותו יו  ,סיפרה עליו המתלוננת למפקדת הישירה שלה )להל  המפקדת(.
המפקדת עדכנה את מפקד ,האלו גדי שמני ,המזכיר הצבאי דאז של ראש הממשלה .לאחר מכ
ניסתה המפקדת לשכנע את המתלוננת להגיש תלונה נגד מר רמו ,א זו סירבה.
נוכח העובדה שהמתלוננת הייתה צפויה להשתחרר מהצבא ולטוס לחו"ל בתו ימי ספורי  ,ניסה
ג האלו גדי שמני לשכנע אותה להגיש תלונה ,וב ,22.7.06שבת בבוקר ,נפגש עמה באזור
מגוריה .לפגישה זו הצטרפה מאוחר יותר מפקדת יאח"ה ,תנ"צ מירי גול .לאחר הפגישה הסכימה
המתלוננת לסור למשרדי יאח"ה ולהגיש תלונה רשמית כנגד מר רמו.
‰ÏÂÚÂ - ‰ÈÂ‡¯ ÔÂÏ˙‰Ï ‰ÚÎ˘Ï ˙ÏÈÈÁ‰ Ï˘ ‰È„˜ÙÓ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï
·˜ÔÂÈˆÏ ‰ÈÂ‡¯ „ÁÂÈÓ· .Ï"‰ˆ· ÌÈ„˜ÙÓÎ Ì˙·ÂÁ ÌÚÂ ÔÂ„·˘ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰
¯Â˙ÙÏÂ ¯ÂÊÚÏ ˙ÂÒÏ È„Î ÔÂÙˆ· ‰ÓÈÁÏ‰ ÈÓÈ ÍÏ‰Ó· ÔÓÊ ‰ÈÙ˘ ,ÈÓ˘ ÛÂÏ‡‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ
ÌÏÂÒ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ .ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â„È˙Ú ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ‰· ‰È‰˘ Û‡ ,‰˘È‚¯ ‰È‚ÂÒ
.39Ï"‰ˆ· „˜ÙÓ ÏÎÓ ‰ÙÂˆÓÂ ˘¯„‰ ‰Â·‚ ÌÈÎ¯Ú

הבאת הפרשה לידיעת המשטרה
ימי אחדי קוד לכ ,ב ,18.7.06טלפנה המפקדת לראש אח" דאז ,שאותו הכירה ,ומסרה לו כי
"אחד השרי )אשר המפקדת לא רצתה לספר ]לראש אח" [ את שמו( אשר נחבא מאחורי אחד
הארונות ]ב[חדר ניגש אל החיילת תפס אותה בחוזקה ונישק אותה בכוח בפיה בניגוד לרצונה" .עוד
באותו ערב עדכ ראש אח" את היוע +המשפטי לממשלה )באמצעות עוזרו הבכיר( ואת המפכ"ל
בנדו .זהות השר נודעה לראש אח" רק ביו המחרת ,לאחר ששוחח ע האלו שמני.
__________________
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ב 19.7.06מסרה המתלוננת למפקדת מכתב פרדה שבו כתבה" :אני טסה עוד יומיי בדיוק ואני
יודעת שאת הסיפור הזה אני אקח איתי לקבר .אני אסגור את הסיפור הזה ע שולה ]זק[ ונקבור את
זה פה בי  4קירות".
ראש אח" דיווח על החשש לביצועה של עברה פלילית לפרקליט הצבאי הראשי .בעקבות זאת
נפגשו למחרת ,ב ,20.7.06סנ"צ נורית זיו ,ראש מדור נפגעי עברה במשטרה ,וגב' דבורה חסיד,
יועצת הרמטכ"ל לענייני נשי  ,ע המפקדת ,וזו מסרה לה את מכתב הפרדה האמור ,ולאחר מכ
נפגשו ע המתלוננת בניסיו לשכנעה להתלונ .הניסיו לא צלח ,וראש אח" פנה לפרקליט
המדינה להתייעצות.
היוע +המשפטי לממשלה הודיע למשרד מבקר המדינה כי הפעולות המתוארות לעיל נעשו בעקבות
הנחיה שנת לגורמי במשטרה ובצבא לעשות כל מאמ +כדי לגבות את גרסתה של המתלוננת קוד
נסיעתה לחו"ל .הוא א הורה לערב בעניי את הפרקליט הצבאי הראשי ואת יועצת הרמטכ"ל
לענייני נשי .
- ÁÂÎ· ‰Â‚Ó ‰˘ÚÓ Â‡ - ‰Â‚Ó ‰˘ÚÓ Ï˘ ‰¯·ÚÏ ˘˘Á ‰Ï‚˙‰˘Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï
‚„ ˜ˆ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯È˜Á‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ ‰·ÂÁ ,‰ÏÚÓ ˙Ó¯ ˙ÂÈ˘È‡ È„È· Ï"‰ˆ· ‰È
·„‰˙ÈÈ‰ ˙Ó‡‰ ¯˜ÁÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÂÈÒÈ· ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÏÎ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ .ÌÂ˙ „Ú ‡˘Â‰ ˙˜È
‡˙È· Ì‚ Ú·˜ ÍÎ .ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰˙ÏÚÂ ‰ÈÂ‡¯ ‡ÂÙ
ÔÈÈÚ ˘È˘ Â‡ˆÓ ÈÓ˘ ÛÂÏ‡‰Â ÔÏÂ‚ È¯ÈÓ ˆ"˙ ,ÂÈ„ ·ˆÈ" :ÔÂÓ¯ ¯Ó ˙‡ ÚÈ˘¯‰˘ ËÙ˘Ó‰
ˆ¯ÂÓÁ ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó˘ ÂÈ·‰ ‰˘ÂÏ˘‰ .˙ÂÏ˙Ó‰Ó ‰ÂÏ˙ ˙Ï·˜·Â ‰¯È˜Á ÏÂ‰È· ·¯ È¯Â·È
ÔÈÚÓ ‰¯˜Ó˘ ¯ÂÒ‡ .‰˘ÚÈÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÍÎ Â˙Ú„ÏÂ ,ÁÈË˘Ï ˙Á˙Ó Â‡Ë‡ËÏ ÔÈ‡˘ ‚È¯ÁÂ
."‰˘È¯„Â ‰¯È˜Á ‡ÏÏ ‰¯È‚Ó· Ê‚ÈÈ ,‚¯„ ˙Ó¯ ˙ÂÈ˘È‡· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ‡˜ÂÂ„ ,‰Ê

הסרת מגבלות התמלול מהאזנות הסתר בחקירת "רשות המסי"
 .1זמ קצר לפני האירועי שתוארו לעיל החלה יאח"ה להפעיל עמדת האזנת סתר לגב' שולה
זק ,המנהלת דאז של לשכת ראש הממשלה ,במסגרת חקירת הפרשה המכונה "פרשת רשות
המסי " .הצו המתיר את ההאזנה נית בידי נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב דאז ,כבוד השופט
בדימוס אורי גור .המשטרה והפרקליטות ייחסו חשיבות רבה לחקירת רשות המסי  ,והיא נוהלה
בחשאיות רבה.
 .2כאמור ,בסעי )13ג (1לחוק נקבע ש"דברי שנקלטו כדי בדר האזנת סתר יהיו קבילי
כראיה בהלי פלילי להוכחת כל עבירה".
 .3כאמור ב 20.7.06פנה ראש אח" דאז ,ניצב דנינו ,לפרקליט המדינה דאז ,עו"ד ער שנדר
להתייעצות .ה מסרו לצוות הבדיקה ,כל אחד בנפרד ,כי הואיל והמידע שהיה בידיה העלה חשש
שמופעלי על המתלוננת לחצי שלא תתלונ ,בי השאר בידי גב' שולה זק ,הציע פרקליט המדינה
לראש אח" להאזי שוב לשיחות שהוקלטו בפרשת רשות המסי בעמדת ההאזנה לגב' זק ולבחו
א מתגלה בה מידע הנוגע לחשדות להדחה בחקירה )להל  סריקת עמדת ההאזנה(.
באותו יו פנה ראש אח" לראש מפלג מודיעי ביאח"ה דאז ,סנ"צ מלכה ארמ ,וביקש כי תסרוק
את השיחות שנקלטו בפרשת רשות המסי ותחפש אזכורי של ש המתלוננת ושל ש המפקדת
וכ אמירות הקשורות בחשש להדחה בחקירה .ראש אח" ביקש מראש המפלג כי תטפל בנושא
בסודיות.
 .4על פי נוהלי המשטרה ,המבוססי על המלצות דוח משיח ,כאשר מעלה ההאזנה חשש לביצוע
עברה שלא צוינה בהיתר ,יש לתמצת את המידע הרלוונטי לצור פנייה נוספת לבית המשפט ,שבה
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תבקש המשטרה להסיר או לצמצ את המגבלות שנקבעו בהיתר המקורי )למשל מגבלות לגבי סוג
העברות שבגלל מאזיני או לגבי זהות המואזני שמותר לתמלל את דבריה ( .נוהל זה עולה בקנה
אחד ע עמדת פרקליטות המדינה שהציג לצוות הבדיקה המשנה לפרקליט המדינה ,עו"ד שוקי
למברגר.
Ì‡˙‰· ‡ÂÙ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ê‡‰‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ˜Â¯ÒÏ Ì"Á‡ ˘‡¯Â ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ËÏÁ‰
‰¯Ë˘Ó· ‰‚Â‰‰ ‰˜ÈË˜¯ÙÏ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰ÂÏ ,¯˙Ò ˙Ê‡‰ ˜ÂÁÏ (1‚)13 ÛÈÚÒ ˙‡¯Â‰Ï
.˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙„ÓÚÏÂ ÁÈ˘Ó ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó‰
(1‚)13 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ˘ ‰˜È„·‰ ˙ÂÂˆ ÈÙÏ ˘È‚„‰ Ê‡„ Ì"Á‡ ˘‡¯ ‡˜ÂÂ„ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˙‡Ê ÌÚ
˙È·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÈÈÙ ÈÎÂ ,¯˙È‰ Ô˙È ‡Ï ÔÈ‚·˘ ˙Â¯·ÚÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÁÈ˘ Ì‚ ÏÏÓ˙Ï Ô˙È
‡È‰ ÌÏÂ‡Â ,˙È˜ÂÁ ‰ÈÁ·Ó ˙˘¯„ ‰È‡ ¯˙È‰·˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ‰¯ËÓ· ËÙ˘Ó‰
ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ Ì"Á‡ ˘‡¯ Ï˘ ‰Ï‡ ÂÈ¯·„ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˙‚‰Â
‡‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˜ÂÁÏ (1‚)13 ÛÈÚÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â· ˙Â¯È‰·-È
,40˙ÁÂÂ¯ ‰˜ÈË˜¯Ù ‡È‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â¯·ÚÏ Â˙·Á¯‰Â ¯˙È‰·˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙¯Ò‰˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
˙È· Ï˘ ÛÒÂ‰ ¯˙È‰‰ Ô˙Ó „Ú ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ „ÂÁÈÈ·Â ,‡˘Â‰˘ È¯‰
˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰‡ˆÂ˙‰ .‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â· Â‡ ÔÈ„· Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈ‡ ,ËÙ˘Ó‰
¯Î ‡Â‰ ‰Ê ÔÈÈÚ .˙È˙„ÈÓ ‰È‡˘ ‰¯Âˆ· ÌÈÊ‡ÂÓ ˙ÂÈÂÎÊ· Ú‚ÙÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰Ê‡‰‰ ˙·Á¯‰
‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈ„Â˘Á ˙ÂÂÏ˙ÏÂ ˙ÂÏ˜˙Ï ‰¯ÂÙ
˙Â·ÈÒ ÂÏÈ‡· ¯ÓÂÏÎ ,˜ÂÁÏ (1‚)13 ÛÈÚÒ· ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ ‡ÂÙ‡ ÚÂ·˜Ï
ÈÓ È„È· ,ÏÂÏÓ˙ ˙ÂÏ·‚Ó ˙¯Ò‰Ï ‰˘˜·· ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ˙ÂÙÏ ÍÈ¯ˆ ˙Â¯·Ú ÂÏÈ‡ ÔÈÈÚ·Â
.‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ ¯ˆ˜˙Ï ¯˙ÂÓ˘ ¯ÓÂÁ‰ Û˜È‰ ‰ÓÂ ÍÎ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰
להשלמת התמונה יצוי כי הסוגיה ודרכי הסדרתה קיבלו ביטוי בהצעה לתיקו החוק מיולי ,412008
שלפיה י1ס לחוק סעי חדש שנועד "]לעג[ בחוק פרקטיקה קיימת המאפשרת מימוש של הוראות
סעי )13ג (1לחוק ,הקובעת שדברי שנקלטו בהאזנת סתר כדי קבילי להוכחת כל עבירה" וזה
נוסחו:
"7ג¯˙È‰· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó ˙¯Ò‰ .
נקלטה במסגרת האזנת סתר כדי לפי פרק זה ,שיחה שבהתא למגבלות שנקבעו בהיתר
אי לערו תמליל שלה או לעשות בה שימוש אחר ,והדברי שנקלטו בה דרושי לגילוי,
לחקירה או למניעה של עבירות ,או לגילוי או לתפיסה של עברייני  ,או לחקירה לצורכי
חילוט רכוש הקשור בעבירה ,רשאי קצי משטרה בדרגת סג ניצב ומעלה להגיש בקשה
לשופט שנת את ההיתר ,ובהעדרו  לשופט מוסמ אחר כאמור בסעי )6א( ,להסרת
המגבלות שנקבעו בהיתר או לצמצומ".
‰¯Ë˘Ó‰ ˙‡ ¯ËÂÙ ÂÈ‡ ,Ï·˜˙È Ì‡ ,‰Ê ÈÂ˘‡¯ ¯„Ò‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ ¯·„· ‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÁÈ˘ ,ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈÏ‰Â ÌÈÏÏÎ ˘Â·È‚Ó
.˙È˜ÂÁ‰ ‰‡¯Â‰‰
__________________
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ראו ג' את האמור לעיל בעניי& תלונות שהגיעו למשרד מבקר המדינה ,בעיקר התלונות בעניינ' של דוד
אפל ומתלונ& א'.
הצעת חוק האזנת סתר )תיקו& מס'  ,(5התשס"ח ,2008$הצ"ח הממשלה .652 ,הצעת החוק התפרסמה
בשנית בשינוי קל בהצעת חוק האזנת סתר )תיקו& מס'  (6התש"ע.2009$

חוות דעת
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היוע +המשפטי לממשלה מסר למשרד מבקר המדינה כי "יש מקו להבניית טופס פנייה המתאי
למצב בו פוני בעניי זה לבית המשפט ,וכ הפנייה לשרשרת האישור הפיקודית הרלבנטית במקרה
כזה" .המשטרה מסרה כי "נכו וראוי להסדיר בנוהל הוראות והנחיות מפורטות יותר בנושא זה".
ההחלטה לבקש היתר להאזנת סתר
סריקת עמדת ההאזנה בפרשת רשות המסי העלתה כי סמו לאחר הפגישה של יועצת הרמטכ"ל
לענייני נשי וראש מדור נפגעי עברה במשטרה ע המתלוננת ,שבה כאמור היא סירבה להתלונ,
היו שלוש התקשרויות שהעלו חשש להדחה בחקירה של המתלוננת על ידי גב' זק :שתי שיחות
שמה עולה כי המפקדת מחפשת את גב' זק ומבקשת שתתקשר אליה בדחיפות לטלפו הנייד;
ִ
ומסרו ) (SMSשבו מזכירתה של גב' זק מודיעה לה]" :המתלוננת[ איתי".
ב 21.7.06התקיימה בלשכת פרקליט המדינה בירושלי פגישה שבה השתתפו בכירי מ המשטרה
ומ הפרקליטות .42נדונו בה מכלול הנושאי הקשורי לפרשה ,וג החשש להדחה בחקירה.
מפרוטוקול הישיבה עולה כי נבחנו בה ונשקלו הראיות לכאורה שהצביעו על חשש להדחה בחקירה
 המכתב ששלחה המתלוננת למפקדת ובו ציינה שתקבור את הסיפור "ע שולה" בי ארבעה
קירות; דיווח של ראש אח" ובו מידע נוס שמסר לו האלו שמני ,ולפיו לדעת שולה זק צרי
"לעשות שול "; ממצאי סריקת השיחות שנקלטו בהאזנת הסתר בפרשת רשות המסי ואשר
הצביעו על ניסיו של המפקדת ושל מזכירתה של גב' זק ליצור קשר ע גב' זק בעניי המתלוננת
מיד לאחר שהיא סירבה להתלונ .עוד עולה כי נשקלו היבטי נוספי כגו העובדה שהמתלוננת
תכננה לעזוב את האר +בתו כ 48שעות ,מש ההאזנה הקצר ,העובדה שגורמי במשפחתה של
המתלוננת מתנגדי להגשת תלונה והשפעתה על משקל הראיות ועוד.
·„˙˘˜· ˙‡ ¯˘‡Ï ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
¯‡˘ ‡‰Á„‰ Ï˘ ‰¯·Ú ˙¯È˜ÁÏ ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰Ï ¯˙È‰ ˘˜·ÏÂ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ˙ÂÙÏ Ì"Á
·ÏÎ ‰· ÏÙ ‡ÏÂ ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· ‰¯È·Ò ‰˙ÈÈ‰ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙ÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚ ‰Ï·˜˙‰ ‰¯È˜Á
ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ ˙ÈÁ· ¯Á‡Ï ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÚÈ„È· ‰Ï·˜˙‰ ‰ËÏÁ‰‰ .Ì‚Ù
ÌÈ¯ÈÎ· ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰·Â ˙Ú ‰˙Â‡· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ‰È‰˘ Ú„ÈÓ‰ „ÂÒÈ ÏÚ ˙ÂÈ‡¯‰Â
·.‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰· ÈÂ˜ÈÏ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÓ ‡Ï .‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù·Â ‰¯Ë˘Ó

פירוט העברות בבקשה להיתר להאזנת סתר
 .1כאמור ,בפרוטוקול הישיבה שהתקיימה בלשכת פרקליט המדינה פורטו מכלול הנושאי
הקשורי לפרשה .פרקליט המדינה ציי" :לעניי ]האזנת הסתר[ ,החשד הוא שילוב של האמור
במכתב ]ששלחה המתלוננת למפקדת[ ,ובכלל זה ]בעניי[ שולה ]זק[ ,יחד ע חומר החקירה".
מ הפרוטוקול האמור ומ הדברי שאמרו משתתפי הישיבה לצוות הבדיקה עולה כי רעיו האזנת
הסתר הועלה נוכח החשש להדחה בחקירה .כ ,למשל ,תנ"צ גול מסרה לצוות הבדיקה" :מבחינתי
כל הפוקוס הוא על הדחה בחקירה"; סנ"צ קמי הבהיר" :החשיבה הייתה לא להגיד :בוא ת לי
האזנת סתר על סעי מעשה מגונה בכוח .החשיבה הייתה הדחה בחקירה" .ראש מפלג מודיעי דאז,
__________________
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המשתתפי' בפגישה היו ,בי& היתר ,פרקליט המדינה דאז  $עו"ד ער& שנדר; המשנה לפרקליט המדינה
 $עו"ד שוקי למברגר; ראש אח"' דאז  $ניצב יוחנ& דנינו; ראש יאח"ה דאז  $תנ"צ מירי גול&; ראש
מפלג חקירות ביאח"ה דאז  $סנ"צ ער& קמי&; ראש מפלג מודיעי& ביאח"ה דאז  $סנ"צ מלכה ארמ&
וראש מדור נפגעי עברה  $סנ"צ נורית זיו.
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סנ"צ מלכה ארמ ,מסרה לצוות הבדיקה כי "הייתה הנחיה ]לתמלל שיחות הנוגעות ל[הדחה
בחקירה ,ולצור זה הוצא הצו" .הדבר עולה ג מסיכו הדיו האמור ,שנכתב ב 24.7.06בידי סג
לפרקליט המדינה ,ש נכתב כי פרקליט המדינה אישר "את בקשת ראש אח"מ לפנות לבית המשפט
בבקשה להתיר ביצוע של האזנות סתר ,וזאת נוכח החשדות לעבירת הדחה בחקירה ובהתחשב
באינטרס הציבורי לבירור העניי" .ג התנהגות החוקרי  ,שהורו על תמלול שיחות הנוגעות
להדחה בלבד ,מעידה כי כ הבינו את הדברי .
לעומת זאת ,בפרוטוקול דיו שהתקיי אצל ראש יאח"ה דאז תנ"צ מירי גול ב ,21.7.06לאחר
הדיו אצל פרקליט המדינה ולפני הפנייה לבית המשפט ,נכתב Û‚‡‰ '¯ Ïˆ‡ ÔÂÈ„ ¯Á‡Ï" ÈÎ
]˙Â„Ú· ‰Á„‰ ÔÈÈÚ˘ ˙Â¯È·Ú ÛÂ˘ÁÏ È„Î· ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ˙ÂÏÚ‰Ï ËÏÁÂ‰ [‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ
‰Á„‰Ï ˙ÂÈ‡¯ ‰ÏÚ˙˘ ‰Â·‚ ÈÂÎÈÒ· ÔÎ˙ÈÈ˘ (ÌÈÈÓÂÈ) ÁÂÂË ˙¯ˆ˜ ‰Ê‡‰· ¯·Â„Ó ...‰Â‚Ó ‰˘ÚÓÂ
 ."‰Â‚Ó‰ ‰˘ÚÓ‰ ¯·„· „˘Á‰ ˘Â˘È‡ÏÂואכ ,בבקשה למת היתר להאזנת סתר נכתב "הדחה
בחקירה ]לפי[ חוק העונשי סעי )245א( ]ו[מעשה מגונה עבירה לפי סעי )348א( לחוק
העונשי" .43הקצינה המוסמכת שחתמה על הבקשה הייתה תנ"צ גול .הקצי הטוע ,כפי שנכתב
בבקשה ,היה סנ"צ ער קמי )א כי בפועל הופיעו לפני השופט ג תנ"צ גול וקצי נוס(˙‡ .
˘‡¯ Â‡ ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ÌÚ ˙ÙÒÂ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ‡ÏÏ ÔÏÂ‚ ˆ"˙ ‰ÙÈÒÂ‰ "‰Â‚Ó ‰˘ÚÓ" ‰¯·Ú‰
‡.Ì"Á
עו"ד שנדר מסר לצוות הבדיקה" :זה שהיה כתוב ש מעשה מגונה על הצו לא רק שלא ידענו...
]זה[ לא היה צרי להיות ש  .כשפרקליט מדינה אומר הדחה בחקירה ,נקודה .אז לא מוסיפי
דברי אחרי ".
ב 9.9.08מסרה תנ"צ גול לצוות הבדיקה" :כשאני יודעת שאני אבוא לשופט ואני אצטר להסביר
לו על מה אנחנו פה מדברי  ,למה קשורה ההדחה הזאת ,היא לא עומדת כ סת באוויר ,ההדחה
הזו מתקשרת באופ ישיר לנושא של מעשה מגונה] ...אבל[ מבחינתי כל הפוקוס הוא על הדחה
בחקירה" .לשאלת צוות הבדיקה א בדיו אצל פרקליט המדינה הוחלט להוסי לבקשה לצו את
העברה "מעשה מגונה" השיבה  "לא ,בדיו הזה אני לא זוכרת שהנושא הזה עולה".
ב 13.8.09וב 24.9.09טענה באת כוחה של תנ"צ גול כי הוספת העברה נשוא החשד בהדחה
בחקירה א נקבעה בנוהלי המשטרה שהוכנו בעקבות דוח השופט ברנר והצוותי שהוקמו במשרד
המשפטי  ,וכי "בשו מקו ובשו שלב לא נאמר 'רק' או נקודה" .באת הכוח הוסיפה כי קיימת
בנושא זה מחלוקת עובדתית שלמשרד מבקר המדינה אי כלי להכריע בה .ב 24.9.09הדגישה
באת הכוח  ‰Â˘‡¯Ïכי מרשתה הבינה את הנחיית פרקליט המדינה וראש אח" כמתירה בקשת
היתר להאזנת סתר ג בעניי עברה של מעשה מגונה.
ב 10.9.08מסר סנ"צ קמי לצוות הבדיקה כי "המעשה המגונה זה החלטה ג שלי יחד ע הצוות
ובידיעת ראש יאח"ה כמוב ...זאת עברת הפשע ...אני כחוקר מחויב לעשות את המקסימו כדי
להשיג ראיות בתיק שיש לי בו חשד .ולדעתי הייתי מועל בתפקידי א לא הייתי מוסי את הסעי
הזה ...לא כדי להחמיר לבית המשפט חס וחלילה ,אלא כדי לבוא ולהגיד :אני מבקש האזנה מכוח
אותו פשע חמור ,אותו פשע שמאפשר לי לבוא כדי לבקש האזנה .אבל אותו חוק מאפשר לי לפי
סעי  13לחוק האזנות סתר ,לקבל ג ראיות על עברות אחרות שנתפסות באותה האזנת סתר".
ב 13.8.09וב 15.10.09טע בא כוחו של סנ"צ קמי כי הוספת העברה "מעשה מגונה" נועדה
להבהיר לשופט את נסיבות הבקשה וא לא כ היה עושה היה נגוע בחוסר תו לב וחוטא
לתפקידו .בא הכוח הוסי כי ג השופט בדימוס ברנר המלי +לקבוע בנוהלי המשטרה "כי בכל
מקרה בו מתבקשת האזנת סתר על עבירות של שיבוש חקירה  יצוי בבקשה מפורש5ת שיבוש איזו
עבירה הוא מושא החקירה" .בה בעת טע כי ציו עברת המעשה המגונה נועד לאפשר איסו ראיות,
א יהיו ,ג על עברה זו .עוד טע בא הכוח כי בפגישה בהשתתפות פרקליט המדינה וראש אח"
__________________
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שתי העברות ה& עברות מסוג פשע ונית& לקבל היתר להאזנת סתר לש' חקירת&.
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התקבלה החלטה עקרונית על הגשת הבקשה להאזנת הסתר בלא שצוי סעי העברה ,ולא נדונו בה
הפרטי המעשיי והטכניי של הוצאתה לפועל ,וכי ביצוע היה נתו לשיקול דעת ולשיפוט
של הבכירי ביאח"ה .לעניי זה הוסי וטע ששיקול הדעת והסמכות להגשת בקשה להאזנת סתר
נתונה כל כולה בידי המשטרה ,והחוק אינו מעניק לפרקליט המדינה כל מעמד או סמכות בעניי זה.
כמו כ טע כי מאחר שקיימות גרסאות סותרות באשר להנחייתו של פרקליט המדינה ,ומשו ש"אי
בידי מבקר המדינה לא הכלי ולא הסמכות להכריע בי הפרוטוקולי השוני ובי הגרסאות
השונות" ,אי לקבוע כי סנ"צ קמי פעל בניגוד להנחיית פרקליט המדינה.
המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה כי כאשר מתבקש בית המשפט לית היתר להאזנת סתר בגי
עברה נלווית לעברה אחרת ראוי להביא לידיעת בית המשפט את מהותה של העברה העיקרית,
והדבר א עוג בנהלי  .ע זאת הוסיפה המשטרה כי בפרשת רמו היה מדובר "בסיכו של
פרקליט המדינה ,שלכאורה לא היה מנדט לחרוג ממנו" ,כי החשוד בעברת השיבוש לא היה החשוד
במעשה המגונה ,וכי "מהמסמכי ומהנתוני עולה ,כי הכוונה בבקשה הייתה לא רק על מנת
להודיע לביהמ"ש את מיהותה של העבירה המקורית ,אלא ג לנסות ולאסו מידע לגבי עבירה זו
שלא בהתא להנחיית פרקליט המדינה ...ואי אנו חולקי על קביעה זו ...ההנחיות שניתנו
למשקלטת היו להתייחס רק לעבירת ההדחה בחקירה ...בפועל ,מההיבט המהותי פעלו הקציני
בהתא להנחיית פרקליט המדינה" .לטענתה ,יש לראות את הביקורת כלפי קציניה בשי לב
לעובדות אלה.
˙Ú„ ÏÚ ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù Ï˘ Â˙ÈÈÁ‰˘ ÂÈ·‰ ÌÈ¯˜ÂÁ‰˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ
¯‡˘ ‡˙‡ Ì‚ ‰˘˜·· ÔÈÈˆÏ ‰ÚÈÓ ÔÈ‡˘ ÂÁÈ‰ Ì‰ ,‰¯È˜Á· ‰Á„‰Ï ˘˘ÁÏ ‰Ú‚ Ì"Á
ÂÊ ‡Ï‡ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰ÚÈÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ,Ì˙ÚËÏÂ ;"‰Â‚Ó ‰˘ÚÓ" ‰¯·Ú‰
.ÔÂÈ„· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙ˙˙˘Ó È„È· ‰Â˘ ÔÙÂ‡· ‰·Â‰ ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰ .Ì˙·ÂÁ ‰˙ÈÈ‰
˙ÂÈÁ‰ Ï˘ ‰„ÈÁ‡ È˙Ï· ˙Â˘¯ÙÂ ˙Â·‰-È‡ ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÈÚÓ˘Ó-„ÁÂ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· Ô˙Â‡ ·Â˙ÎÏ ˘È ˙Â˘È‚¯Â ˙Â·Â˘Á
 .2כאמור ,ב 22.1.07מינה היוע +המשפטי לממשלה דאז ,עו"ד מני מזוז ,את השופט בדימוס
שלו ברנר לבדוק את הליכי ההעברה של תוצרי האזנות הסתר בפרשת רמו לסנגוריה .לאחר
שקיבל ממנו את המלצותיו הקי היוע +המשפטי לממשלה שני צוותי לבחינת יישומ .בפברואר
 2008גובש לבקשת היוע +המשפטי לממשלה דוח משולב של המלצות שני הצוותי .
·„ÈÏ‰Â Â˜Â˙ ·ÏÂ˘Ó‰ ÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
,‰¯È˜Á ˘Â·È˘ Ï˘ ‰¯·Ú ÏÚ ¯˙Ò ˙Ê‡‰ ˙˘˜·Ó ‡È‰ Ì‡ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ú·˜Â ‰¯Ë˘Ó‰
.˘Â·È˘‰ ‡˘ÂÓ ‡È‰ ‰¯·Ú ÂÊÈ‡ ‰˘˜·· ÔÈÂˆÈ

הדיו אצל נשיא בית המשפט המחוזי אורי גור
ב) 21.7.06יו שישי( בשעה  20:00באו תנ"צ גול ,סנ"צ קמי וקצי נוס לביתו של הנשיא דאז
של בית המשפט המחוזי בתל אביב אורי גור והגישו לו שלוש בקשות להאזנות סתר  לגב' זק
)בשלושה טלפוני ( ,למפקדת ולמתלוננת .44ה ביקשו ג היתר לתמלול השיחות שנמצאו
רלוונטיות במהל סריקת עמדת ההאזנה בעניי רשות המסי .
__________________
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משרדיה של יאח"ה נמצאי' בבת י' ובהגשת בקשות להאזנות סתר היא נוהגת לפנות לבית המשפט
המחוזי בתל אביב .השופט בדימוס אורי גור& נת& ג' את ההיתר להאזנת הסתר בפרשת רשות המסי'.
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האזנות סתר בחקירות פליליות

לבקשות צור מסמ שכותרתו "נימוקי להאזנת סתר" ,המתאר את עיקרי האירועי  .המסמ עוסק
ה בחשד להדחה בחקירה וה בחשד למעשה מגונה ,נאמר בו שהמתלוננת עצמה מסרבת להגיש
תלונה ושאמ מחזקת אותה בעמדה זו ,ובסיומו ביקשה המשטרה היתר להאזנת סתר לזמ קצר 
מ 21.7.06עד .23.7.06
בדיו שטחו תנ"צ גול וסנ"צ קמי לפני השופט גור את נימוקי הבקשה ודיווחו לו על הישיבה אצל
פרקליט המדינה ועל החלטתו ,שהתקבלה בידיעת היוע +המשפטי לממשלה ,לאשר את הגשת
הבקשה לצו .הנשיא גור פירט בפרוטוקול שער את השיקולי השוני  ,ובכלל זה זהות
המעורבי  ,סוג העברות ודחיפות הנושא בשל נסיעתה הצפויה של המתלוננת ,ונעתר לבקשה להתיר
שימוש בשיחות שאותרו בהאזנת הסתר בעניי רשות המסי ולהתיר האזנת סתר לגב' זק ,למפקדת
ולמתלוננת לש חקירת העברות שפורטו בבקשת המשטרה.
טיפולה של המשטרה בתוצרי ההאזנה
ÌÈÈÊ‡ÓÏ ˙ÂÈÁ‰‰
כאמור ,על פי נוהל המשטרה שהיה בתוק באותו מועד ,לאחר קבלת היתר להאזנת סתר על היחידה
המזמינה למלא טופס "הזמנת האזנת סתר" עבור כל אד שהיא מבקשת להאזי לו ולפרט בו ,בי
היתר ,את פרטי נושא ההאזנה ,את מטרתה ,את הידיעות לגבי המואז ופרטי על אודות אורח חייו.
לטופס הבקשה יש לצר את צו ההאזנה המאושר בידי השופט .עוד נקבע בנהלי כי קוד ביצוע
הצו על מחלק ההערכה להנחות את המאזיני ולתדרכ ג בעל פה לגבי פרטי משימת ולוודא
שהבינו את ההנחיות ושה בקיאי בפרטי העובדות .מחלק ההערכה אחראי ג להבהרת הדגשי
הנוגעי לתמלול השיחות שייקלטו .כפי שהוזכר לעיל ,לפי הנהלי  ,איש ההערכה צרי ללוות את
המאזיני  ,וא הגור המזמי הוא חקירתי  נדרש ג ליווי של איש חקירות.
ÂÈ‰ ÔÈÓ˜ Ô¯Ú ˆ"Ò ‡ÏÈÓ˘ ˙ÂÏ˙ÓÏÂ ˙„˜ÙÓÏ ,Ô˜Ê '·‚Ï "¯˙Ò ˙Ê‡‰ ˙ÓÊ‰" ÈÒÙÂË
¯‰˘ÚÓÂ ‰¯È˜Á· ‰Á„‰" - ¯˙È‰‰ Ô˙È ÔÈ‚·˘ ˙Â¯·Ú‰ ˜¯ Ì‰· ÂÈÂˆÂ ,ËÚÓÎ ÌÈ˜È
ÂÎ¯„Â˙ ,"‰Â‚Ó ‰˘ÚÓ" ‰¯·Ú‰ ‰ÙÒÂ‰ ¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ¯˙È‰Ï ‰˘˜·Ï˘ Û‡ ÌÏÂ‡Â ."‰Â‚Ó
·.„·Ï· ‰¯È˜Á· ‰Á„‰Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÁÈ˘ ÏÏÓ˙Ï ˙ËÏ˜˘Ó‰Â ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ‚ÏÙÓ ˘‡¯ ‰Ù ÏÚ
‰Î¯Ú‰ ˘È‡ ‰ÂÓ ‡Ï Ì‚ .ËÙÂ˘‰ È„È· ¯˘Â‡Ó‰ ‰Ê‡‰‰ Âˆ Û¯Âˆ ‡Ï ‰˘˜·‰ ÒÙÂËÏ
˘.‰Ê‡‰‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÈ
‚ÏÙÓ ˘‡¯ ˙Â·¯ÂÚÓ ,„ÚÂÓ ˙¯ˆ˜ ‰Ê‡‰) ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,˙ËÏ˜˘Ó‰ Ï˘ „ÂÓˆ ÍÂ¯„˙·Â Âˆ‰ ˙‡ˆÂ‰ ÍÈÏ‰· ,ÂÏ ÛÂÙÎ ‰Î¯Ú‰‰ ˜ÏÁÓ ¯˘‡ ,ÔÈÚÈ„ÂÓ‰
.Ì‚Ù ‰Î¯Ú‰ ˘È‡ ÈÂÈÓ-È‡· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ (ÍÈÏ‰· ÌÓˆÚ ˙Â¯È˜Á‰ ÈÈˆ˜ ˙Â·¯ÂÚÓÂ
ÔÏÂÏÓ˙Â ˙ÂÁÈ˘‰ ‚ÂÂÈÒ
כאמור ,לפי נוהלי המשטרה ,המבוססי על הלכת זאבי ,מסווגות השיחות לשלושה סוגי עיקריי :
לא רלוונטי ,נוגע ורלוונטי .שיחות המסווגות כרלוונטיות יש לתמלל ,ושיחות המסווגות כנוגעות יש
לתקצר .א יש למאזי ספק לגבי הרלוונטי1ת של שיחות ,עליו לזמ את נציג היחידה שהזמינה את
השיחה כדי שיאזי לה וינחה אותו כיצד לפעול; א הדבר אינו אפשרי ,יפיק המאזי תמצית בלבד.
תמלילי השיחות הרלוונטיות ה חומר חקירה ויש להעביר לנאש .
במהל חקירת פרשת רמו ביצעה המשטרה האזנות סתר למתלוננת ,למפקדת ולגב' שולה זק.
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מ ההאזנה למתלוננת הופקו ב 10.8.06דפי הפקה של  97התקשרויות 91 .מה סווגו כבלתי
רלוונטיות ,אחת סווגה כרלוונטית וחמש סווגו כנוגעות .בשיחה שסווגה כרלוונטית קבעה
המתלוננת להיפגש ע האלו .השיחות שהוגדרו כנוגעות כללו :שתי שיחות של המתלוננת ע
אביה ,במהל פגישתה ע האלו שמני וע תנ"צ גול ,בה סיפרה לו על הלחצי המופעלי עליה
להתלונ וביקשה ממנו להצטר אליה להגיש תלונה במשרדי יאח"ה; שיחה ע אמ בה היא
פירטה את מהל החקירה ביאח"ה; ושתי שיחות ע חברי בה סיפרה שהגישה תלונה .באחת מה
א ציינה כי לא הייתה לה ברירה.
מ ההאזנה למפקדת הופקו ב 10.8.06דפי הפקה של  81התקשרויות 77 .מה סווגו כבלתי
רלוונטיות ,שיחה אחת הוגדרה רלוונטית ושלוש שיחות סווגו כנוגעות.
˘‡Ï ˙ÂÚ‚Â Â‡ ˙ÂÈËÂÂÏ¯Î Â‚ÂÂÒ˘ ˙„˜ÙÓ‰ Â‡ ˙ÂÏ˙Ó‰ Ï˘ ˙ÂÁÈ˘‰ ÔÓ ‰ÁÈ˘ ÌÂ
˙.(Í˘Ó‰· Â‡¯) ÔÂÓ¯ Ï˘ ÂÈ¯Â‚Ò ˙ÈÈÙ ¯Á‡Ï ‡Ï‡ ‰¯ˆ˜Â˙ Â‡ ‰ÏÏÓÂ
בהאזנה לגב' שולה זק במסגרת פרשת רשות המסי נקלטו בתקופה הרלוונטית לאירוע
) 138 (2123.7.06התקשרויות .שש מה נגעו להדחה בחקירה :שלוש שמקור בסריקת העמדה עוד
קוד הפנייה לשופט כפי שצוי לעיל ושלוש שנעשו לאחר קבלת ההיתר שנת כאמור בית המשפט.
שש השיחות תומללו .מעמדת האזנה נוספת לגב' שולה זק הופקו ב 10.8.06דפי הפקה של 26
התקשרויות שכול סווגו כבלתי רלוונטיות ולא תומללו .בעמדת האזנה נוספת לגב' זק לא נקלטו
שיחות.
ראש מפלג מודיעי דאז ,סנ"צ מלכה ארמ ,מסרה לצוות הבדיקה כי "הייתה הנחיה ]לתמלל שיחות
הנוגעות ל[הדחה בחקירה ,ולצור זה הוצא הצו .ופתאו יש עוד כל מיני דברי וג פתאו כתוב
מעשה מגונה ...ואז כששאלתי את ]סנ"צ ער קמי[ מה עושי ע החומר הזה ,כי זה לא קשור
להדחה .אני הייתי בישיבה ]אצל פרקליט המדינה[ אמרו לי הדחה .לא קיבלתי תשובה ...היה חומר
שהיא מדברת על מה שקרה לה ואני לא יודעת מה לעשות ע זה "...עוד מסרה סנ"צ ארמ כי נאמר
לה "נחשוב אח"כ מה לעשות ע החומר" ,וכי "בינתיי היא לא מתקצרת ולא מתמללת כי היא
פוחדת לעשות עברה ...זה הכל תיק תק ,זה הכל ר ,+פה יש האזנה ,פה מגיעה הנחקרת ,יושבי עד
אמצע לילה ביו ראשו ההאזנה כבר יורדת".
סנ"צ קמי מסר לצוות הבדיקה כי נחש לחומרי האזנת הסתר סמו למועד ביצוע ההאזנות ועודכ
בדבר תוכנ  .עוד מסר" :לטעמי התמלילי האלה לא שייכי למעשה המגונה ולא להדחה בעדות.
ה לא שייכי  ,ה לא רלוונטיי לצו .הצו מדבר נגד שולה זק" .בעדותו במשפט מ15.11.06
בעניי תמלילי השיחות אמר סנ"צ קמי" :האזנת הסתר הייתה ממוקדת בנושא של הדחה בעדות.
נכו שהצו מדבר על הדחה בעדות ומעשה מגונה ...ההתמקדות באיסו הייתה סביב ההדחה בעדות
סביב העברה הזו והופק משהו שקשור בנושא זה וזה כמוב הובא לידיעתי והועבר לפרקליטות,
תמלילי אחרי שהיו בדיעבד מצויי בפני ביהמ"ש ...תמלילי אלו לא הופקו במהל החקירה
מתו הנחת עבודה שה לא קשורי לנשוא ההדחה בעדות .אני ג היו לא יודע להגיד ולא בטוח,
כי קראתי את התמלילי האלה בדיעבד ,שה היו צריכי להיות מתומללי בצו ביהמ"ש המחוזי כי
ה בוודאי לא עוסקי בהדחה ועוסקי בשוליי במעשה המגונה עצמו".
ראש יאח"ה דאז ,תנ"צ גול ,מסרה לצוות הבדיקה כי "בהסתכלות המאד מאד רחבה ג שיחות
שה שיחות של אוירה ושל תחושות ,זכותו של הסנגור לראות ולעשות ע זה כל מתקפה שהוא
רוצה ...מבחינה זו אני רואה בזה חומר ראיות ...בזמ אמת ההסתכלות שלי שזה חומר שמה שאנחנו
קוראי לא רלוונטי ...לא מתקצרי אותו ולא מתמללי אותו ולא עושי איתו שו דבר" .בעדותה
במשפט מ 8.11.06לעניי תמלילי השיחות מסרה" :אני סבורה שההקלטה היא חומר חקירה
רלוונטי שהיה צרי להגיע לתיק החקירה בוודאי לסנגוריה ,חד משמעית כ ...אני סבורה שנפלה
כא טעות ותקלה שהיא לדעתי משהוא שיכול לקרות בתו החקירה שמתנהלת כמעט במהירות של
בלי +לסיי אותה".
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ראש אח" דאז ,ניצב דנינו ,מסר לצוות הבדיקה כי לדעתו "החומרי האלה ה מאד רלוונטיי
והיו צריכי לעבור להגנה".
Ô‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ¯˘Ù‡˘Â ,˙ÂÈËÂÂÏ¯ÎÂ ˙ÂÚ‚ÂÎ Â‚ÂÂÒ˘ ˙ÂÁÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
¯È„È· ÔÁ· ‡Ï ÔÎÂ˙ .ÂÏÏÓÂ˙ ‡ÏÂ Â¯ˆ˜Â˙ ‡Ï ,Ì˘‡‰ ˙‚‰ÏÂ ‰¯È˜ÁÏ ˙ÂÈËÂÂÏ
¯˘Ù‡ „·ÚÈ„· .(Í˘Ó‰· Â‡¯) ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰Á·˘ ˙Ú· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰
˘.ÔÈ„Î ‰¯È˜Á ¯ÓÂÁ ÂÈ„ÈÏ Ï·È˜ ‡Ï Ì˘‡‰˘ ÍÎÏ ‰‡È·‰ ÂÊ ‰„·ÂÚ
- ÔÈÓ˜ Ô¯Ú ˆ"ÒÂ ÔÏÂ‚ È¯ÈÓ ˆ"˙ ,¯·Ú˘Ï ‰"Á‡È ˘‡¯ - ‰¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ ÏÚ ‰È‰
ÈÎÂ ,˘¯„Î (ÔÈÈÚ‰ ÈÙÏ) ˙Â¯ˆ˜Â˙Ó Â‡ ˙ÂÏÏÓÂ˙Ó ˙ÂÚ‚Â‰Â ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÁÈ˘‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ
˙.‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â· ÚÂ·˜Î ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰ È¯ˆÂ
באת כוחה של תנ"צ בדימוס מירי גול מסרה בתשובותיה מאוגוסט  2009ומינואר  2010כי מקור
התקלה אינו באיתמלול השיחות הרלוונטיות והנוגעות ,אלא בהחלטתה של פרקליטת המחוז על
"פתיחת תיק נפרד ל'הדחה בחקירה' וצירו כל החומרי המתייחסי להאזנת הסתר למתלוננת,
למפקדת שלה ולשולה זק לתיק ל.א ] [116/06נפרד" )ראו בהמש( .עוד נטע שדפי ההפקה הופקו
כבר ב" ,10.8.06ולא הייתה מניעה לקבל על פי דרישה את הדפי  .דבר שלא נדרש על ידי
הפרקליטות בשו שלב עד לפניית הסנגורי לתביעה" .זו ג הדעה שהביע סנ"צ קמי בדבריו לצוות
הבדיקה ב 15.10.09ובתשובת בא כוחו מינואר  .2010סנ"צ קמי הוסי כי בתיק החקירה שהועבר
לפרקליטות נרש מפורשות כי קיי חומר מודיעיני ,והוא המתי לישיבה משותפת ע הפרקליטות על
מנת לדו בו ,כנהוג בעניי תיקי רגישי העוסקי  ,בי היתר ,באישי ציבור .ואול ישיבה כזו לא
התקיימה .עוד מסר כי הופתע שהוגש כתב אישו ללא קיו ישיבת מודיעי .להקדי את המאוחר
יצוי כי הפרקליטות קיימה ע נציגי יאח"ה ישיבת חסיונות )ראו בהמש( שבה הוצג חומר מודיעיני
לפרקליטות ,א לדברי סנ"צ קמי אי בכ כדי לייתר את ישיבת המודיעי שציפה לה.
פרקליט המדינה ובאות כוח של פרקליטת המחוז ,עו"ד רות דוד ,ושל התובעת בתיק ,עו"ד אריאלה
סגלאנטלר ,מסרו בתשובותיה מינואר  2010למשרד מבקר המדינה כי אי נוהל או נוהג שלפיו
לצור הטיפול בתיקי של אישי ציבור ,בתיקי בנושאי רגישי  ,או בכל תיק אחר ,מתקיימת
ישיבת מודיעי משותפת ומסכמת נוס על ישיבת החסיונות.
ÚÈ·ˆ‰ ‰ÈÏÚ˘ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙·È˘È Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙·ÂÁ ˙Ï‡˘Ï ˘¯„ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰·È˘È ÌÂÈ˜· Í¯Âˆ ‰È‰ ÔÈÓ˜ ˆ"Ò Ï˘ Â˙ËÈ˘Ï˘ ÍÎÏ ·Ï ÌÈ˘· ,˙‡Ê ÌÚ .ÔÈÓ˜ ˆ"Ò
Í¯ÂˆÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ - ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ Ì„Â˜ ˙‡ÊÎ
·˜„¯Ù ‰¯È˜Á ˜È˙ ÁÂ˙ÙÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙ËÏÁ‰· ‡Â‰ ‰Ï˜˙‰ ¯Â˜Ó ÈÎ ‰ÚËÏ ¯˘‡ .‰ÓÂÈ
ÂÏ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙‡ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ¯È·Ú‰Ï ‰ÚÈÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÎÂ ,‰¯È˜Á· ‰Á„‰ Ï˘ ‰¯·ÚÏ
„¯˘ÈÎ ,‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ˙„¯Ù‰ ˙Ï‡˘Ï ˘¯„È‰Ï ÈÏ· ,ÌÈÚËÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ˙‡Ê ‰
Â‡ ˙ÂÏÏÓÂ˙Ó ˙ÂÚ‚ÂÂ ˙ÂÈËÂÂÏ¯ ˙ÂÁÈ˘˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙·ÂÁ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â ÈÙ ÏÚ
˜¯ ‡ÏÂ ‰¯˜Ó ÏÎ· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙ÈÁ·Ï ‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ ¯È·Ú‰Ï Ì˙·ÂÁÂ ,˘¯„Î ˙Â¯ˆ˜Â˙Ó
.‰˘È¯„ ÈÙ ÏÚ
È¯ˆÂ˙ ˙˜Ù‰· Â˜ÒÚ˘ ÌÈÓ¯Â‚˘ ÂÏÚ‰ Â˙˜È„· È‡ˆÓÓ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˙ÓÈÂÒÓ ˙Â¯È‰·-È‡ ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ Â˘Á - ‰"Á‡È· ÔÈÚÈ„ÂÓ ‚ÏÙÓ ˘‡¯ ,Ï˘ÓÏ - ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰
·.˙Â¯È‰·‰-È‡ ‰¯ÒÂ‰ ‡Ï Ì‰È˙ÂÈÙ ˙Â¯ÓÏ Í‡ ,Â¯ˆ˜˙ÏÂ ÂÏÏÓ˙Ï ˘È˘ ¯ÓÂÁ‰ Û˜È‰Ï Ú‚Â
.¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰ È¯ˆÂ˙ ˙˜Ù‰-È‡Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ‰Ó¯˙ ÂÊ ‰„·ÂÚ

חוות דעת
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יוער כי המשקלטת מסרה לצוות הבדיקה כי למיטב זיכרונה היא תמללה ותמצתה ג שיחות
הנוגעות לחקירת המתלוננת בפרשה הקשורה במר רמו .לדבריה ,בדיעבד התברר לה כי התמלילי
"נמחקו מהמערכת" ונעלמו .המשקלטת הוסיפה כי ביקשה מראש מחלק האזנות סתר ומראש מפלג
המודיעי ביאח"ה לקיי בירור בעניי .עוד מסרה כי ראש מפלג מודיעי ביאח"ה לא זכרה את
בקשתה.
צוות הבדיקה בח טענה זו בכובד ראש .בדיקתו העלתה כי על פי מבנה מערכת ההקלטה והתמלול,
קיימי גורמי ספורי בלבד המחזיקי בגישה למערכת ובסמכות למחוק ממנה תמלילי  .הבדיקה
העלתה כי איש מה אינו מכיר את התמלילי וא לא את טענותיה של המשקלטת בנושא .ראש
מחלק האזנות סתר ביאח"ה  שבימי הרלוונטיי לא נכח במקו מפאת מחלה  מסר לצוות
הבדיקה כי לא מוכרי לו תמלילי וכי אינו זוכר את בקשתה של המשקלטת לקיי בירור בנוגע
לשיחות שלדבריה תומללו א נמחקו מהמערכת .ג סגניתו  שבימי הרלוונטיי מילאה את
מקומו  אינה זוכרת תמלילי או מחיקת תמלילי  ,ולא מוכרות לה טענות בדבר "היעלמות " מ
המערכת .כאמור לעיל ,ג ראש מפלג מודיעי ביאח"ה דאז מסרה לצוות הבדיקה כי מאחר שלא
קיבלה הנחיות מפורשות החליטה שלא לתמלל את השיחות האמורות .עדויות אלו ,בצירו הממצא
 שאושר בידי המשקלטת עצמה  ולפיו המשקלטת תודרכה לתמלל רק שיחות הנוגעות להדחה
בחקירה ,ובשי לב להתרשמות צוות הבדיקה כי ג המשקלטת עצמה התקשתה לזכור בבירור את
האירועי שאירעו כשנתיי קוד הופעתה לפני הצוות ,הובילו את צוות הבדיקה למסקנה שאי
תימוכי לדבריה בדבר מחיקה או "היעלמות" של תמלילי .
·ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÏÏÎ Ì‰· ÂÚ·˜Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â Â˜Â˙ ˙Â˜È„·‰ ˙Â·˜Ú
‡Ú‚Â· ‰Ù ÏÚ· ËÏ˜˘Ó‰ ÍÂ¯„˙ ˙·ÂÁ :ÔÂ‚Î ,˙Â¯È˜Á‰ ˘È‡ÏÂ ËÏ˜˘ÓÏ ‰Î¯Ú‰‰ ˘È
˙Ó ÏÚ ÌÂÈ· ÌÚÙ ‰Î¯Ú‰‰ ˘È‡Ï (‰˜Ù‰‰ ÈÙ„) ˙ÂÁÈ˘‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙¯·Ú‰ ;˙ÂÁÈ˘‰ ‚ÂÂÈÒÏ
ËÏ˜˘Ó‰Â ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰ ˙„ÈÁÈ ˘‡¯ Â‡ ‰Î¯Ú‰‰ ˘È‡ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ˙·È˘È ÌÂÈ˜ ;·Â˘Ó Ï·˜Ï
.‰ÚÈ·˙Ï ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ˙¯·Ú‰ Ì„Â˜ ‰¯È˜Á‰ ÌÂ˙· È‡¯Á‡‰ ¯˜ÂÁ‰ ÔÈ·Â
ÔÂÁ·Ï ˘È ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ËÏ˜˘Ó‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„¯Ì¯Â‚ Â‡ ‰Î¯Ú‰ ÔÈˆ˜ ÈÂÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ· ,ÂÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡Â Â˙ÈÈÁ‰ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÎ
‡ÔÈ·Â Â˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ËÏ˜˘Ó‰ ˙ÂÂÎ‰Ï È‡¯Á‡ ‡‰È˘ ,ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÈÓ¯Â‚ ÌÚËÓ ¯Á
·„¯˙‡Ê ˜ÓÈ ,‰Î¯Ú‰ ÔÈˆ˜ ˙ÂÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ú„Ï Ì‡ ÈÎ ÚˆÂÓ ÔÎ .˙Â¯Á‡ ÌÈÎ
.·˙Î· È‡¯Á‡‰ ÔÈˆ˜‰

העברת תוצרי האזנת הסתר לסנגוריה
הגורמי האחראי למיו וסיווג של חומר שנצבר בחקירה ה חוקרי המשטרה ואנשי הפרקליטות,
כל אחד בתחומו .חלוקת המטלות ומידת מעורבותה של הפרקליטות בשלבי המיו הראשוניי של
החומר בידי המשטרה מוסדרי בנוהלי העבודה הפנימיי של שני הגופי  .למשטרה אחריות
לסיווגו של החומר שנצבר בחקירה ולתיוקו בתיק החקירה קוד להעברתו לפרקליטות; הפרקליטות
נושאת באחריות לכ שחומר החקירה הרלוונטי יובא לעיו הנאש  ,ושתוצג לעיונו ג רשימת
החומרי שנאספו ונרשמו בידי המשטרה .לעניי זה קבע בית המשפט העליו כי האחריות למיו
ולסיווג של החומר כאמור מוטלת על הרשות החוקרת בליווי והנחיה שוטפי או בביקורת בדיעבד
של גורמי הפרקליטות; עוד קבע בית המשפט כי מורכבותה וקשיותה של חקירה ,הגוררת לעתי
האזנה ממושכת המצמיחה חומר רב ביותר ,אי בה הצדקה כלשהי להקל ולמת את ההקפדה
הנדרשת על אופ המיו של החומר שנצבר והדבר מחייב היערכות מתאימה של גורמי החקירה
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והתביעה .45הדעת נותנת כי מנגנו סיווג החומר ,מיונו והעברתו לסנגוריה מצרי שיתו פעולה בי
הפרקליטות והמשטרה.
 .1בנוהלי המשטרה שהיו בתוק בעת האירוע נקבע כי לעיו הפרקליטות יועברו רשימת
השיחות המיועדת לה ,הכוללת את כל ההתקשרויות שנקלטו )דפי ההפקה המלאי ( ,תמלילי
השיחות הרלוונטיות ותקצירי השיחות הנוגעות וכ את רשימת השיחות המיועדות לסנגוריה
)הכוללת את רשימת השיחות הרלוונטיות ,הנוגעות והחסויות  דפי ההפקה החלקיי ( .בעניי נוהלי
הפרקליטות ראו בהמש.
לפי פקודת המטה הארצי שכותרתה "תיק חקירה  סידורו" ,על החוקר האחראי לחקירה לתייק
בתיק החקירה את חומרי החקירה .עוד עליו לאתר חומר מודיעיני רלוונטי המצוי ברשות מער
המודיעי ולתייקו בתיק החקירה .כאשר החומר המודיעיני סודי הוא רשאי לא לתייקו בתיק החקירה
א עליו לציי בו  באמצעות מסמ מתעד  כי מצוי חומר מודיעיני.
לפי שיטת העבודה של יאח"ה עקב רגישות החומר המודיעיני אי מעבירי לפרקליטות ע תיק
החקירה חומרי מודיעיניי ובכלל זה דפי הפקה מהאזנות סתר .לאחר שהפרקליט קיבל לידיו את
תיק החקירה הוא בא למשרדי יאח"ה ומעיי בחומר המודיעיני או שחוקרי יאח"ה באי אליו ע
חומר זה.
·˙ÂÊ‡‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ,‰˘Ó È·ˆ ˜"Ù¯ ,‰"Á‡È· ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ˜ÏÁÓ ˘‡¯ ÌÎÈÒ 14.8.06-
‡Â‰ ÌÂÎÈÒ· .‰¯È˜Á‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÔÈˆ˜‰ ,ÔÈÓ˜ ˆ"ÒÏ ‰ÙÂ‰ ÌÂÎÈÒ‰ ;ÔÂÓ¯ ˙˘¯Ù· ¯˙Ò‰
Ï˘ ÌÈÏÈÏÓ˙ Ï˘ Ì˙Â‡ˆÓÈ‰ ˙‡Â ‰¯È˜Á‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÏÈÚÙ ÂÈ‰˘ ‰Ê‡‰‰ ˙Â„ÓÚ ˙‡ Ë¯ÈÙ
˘˘ ÔÈ‡" ÈÎ ÔÈÈˆ ‡Â‰ ˙Â„ÓÚ‰ ¯‡˘ È·‚ÏÂ ,Ô˜Ê '·‚Ï ‰Ê‡‰‰ ˙„ÓÚÓ ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÁÈ˘‰
˙.˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ÌÈ‡ÏÓ‰ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ Â˜ÙÂ‰ 10.8.06-· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ."ÌÈÏÈÏÓ
ÈÈÚÈ„ÂÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙Â˘È‚¯ ·˜Ú .˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰¯È˜Á‰ ˜È˙ ¯·ÚÂ‰ ,15.8.06-· ,˙¯ÁÓÏ
˜È˙· Â˜ÈÂ˙ ‡Ï ,10.8.06-· ¯·Î Â˜ÙÂ‰˘ ,ÌÈ‡ÏÓ‰ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ‰"Á‡È· ‚‰ÂÏ Ì‡˙‰·Â
Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ;ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˜È˙· ÈÂˆÓ ÛÒÂ ¯ÓÂÁ ÈÎ ˘¯ÂÙÓ· Â· ÔÈÂˆ Í‡ ‰¯È˜Á‰
Â‡¯ ,ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ ÂÈ¯Â‚Ò ˙ÈÈÙÏ „Ú) ËÙ˘Ó‰ Â‡ ‰¯È˜Á‰ Ï˘ ·Ï˘ ÌÂ˘· ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ
.(ÔÏ‰Ï
 .2ב ,27.7.06עוד קוד להעברת תיק החקירה לפרקליטות ,קיי פרקליט המדינה ישיבה
בהשתתפות פרקליטת מחוז תל אביב ,עו"ד רות דוד ,והתובעת בתיק ,עו"ד אריאלה סגלאנטלר,
ובה עודכנו בפרטי התיק ,הטיפול בו הועבר לידיה ,ונמסר לה כי בתיק ניתנו צווי האזנות סתר
לבחינת החשדות להדחה בחקירה נגד הגב' שולה זק.
לפני צאתה ב 6.8.06לחופשה בחו"ל העבירה עו"ד סגלאנטלר ,התובעת בתיק ,לפרקליטת המחוז,
עו"ד רות דוד ,טיוטת כתב אישו ואת החומר שנאס עד אז בפרשה .בהיעדרה הכינה את כתב
האישו פרקליטת המחוז ,עו"ד רות דוד.
)א( בהנחיית פרקליט המדינה בעניי זכות הנאש לעיי בחומר חקירה לאחר הגשת כתב אישו
נגדו נקבע" :זכותו של הנאש וסניגורו לעיי בחומר ,וחובתה של התביעה לאפשר זאת ,קמות ע
הגשת כתב האישו )ע"פ  È"Ó ' ˜ÈÒ˜ÈÒ 1152/91פ"ד מו) ."(2221 ,8 (5בהנחיה הודגש כי
"במסגרת ההחלטה א חומר רלוונטי מסוי הנו חומר חקירה ,אל לה לתביעה להפעיל שיקול דעת
א החומר עשוי לסייע להגנה א לאו .ההנחה היא שמידע רלוונטי עשוי לשמש את הנאש  ,וזכותו
__________________
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של הנאש שכל חומר החקירה יועמד לעיו הסנגוריה והיא שתשקול את חשיבות החומר להגנת
הנאש )ב"ש  È"Ó ' 'Á‡Â È·ÈÏ 838/84פ"ד לח)."(735734 ,729 (3
)ב( לעתי מוחל חיסיו על חלק מחומר החקירה ובכלל זה האזנות סתר ,מאחר שמדובר במידע
סודי שחשיפתו עלולה לפגוע בביטחו המדינה ,בשיטות עבודה הנקוטות במשטרה ,במקורות מידע
ובאמצעי ובכ לסכ חיי אד ולהסב נזק מתמש ובלתי הפי לתפקוד המשטרה .46לפי סעי 78
לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ,1982א חל חיסיו על חומר חקירה ,אי
התביעה מחויבת לגלותו אלא א כ קבע בית המשפט אחרת .נוהלי המשטרה והפרקליטות
מסדירי את הטיפול בחומר חקירה חסוי .לפי נוהל הפרקליטות ,כאשר יש להוציא תעודת חיסיו,
תתקיי ישיבת חסיונות ובה ישתתפו הפרקליט המוסמ ,הפרקליט המטפל ,קצי המודיעי
הרלוונטי ,וכ" ,בשל חשיבותו של החוקר האחראי והיכרותו הקרובה ע החקירה ,הוא יזומ
לישיבת החסיונות )או לחלקה( לאחר תיאו בי הפרקליט וקצי המודיעי" .קצי המודיעי יציג
בישיבה את החומר המודיעיני "במלואו ולפרטיו" ,ותיעשה אבחנה ,בי היתר" ,בי חומר מודיעיני
שעולה כדי 'חומר חקירה' ובי חומר מודיעיני שאיננו רלוונטי לאישו ועל כ אינו מהווה 'חומר
חקירה' כלל".
·,„Â„ ˙Â¯ „"ÂÚ ,·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ˙ËÈÏ˜¯Ù ˙ÂÙ˙˙˘‰· ˙ÂÂÈÒÁ ˙·È˘È ‰ÓÈÈ˜˙‰ 23.8.06-
‰·È˘È· ÂÙ˙˙˘‰˘ ‰"Á‡È È‚ÈˆÓ ˘È‡ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡Â .‰"Á‡ÈÓ ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ÈÈˆ˜Â
˙·È˘È· .˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÈÏ‰Â· ˘¯„Î ,ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ ÂÈÈÚ· ‰˘¯Ù‰ ˙¯È˜Á· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï
Ô‰·˘ ,¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÈÂÂˆÏ ˙Â˘˜·‰ Â·Â ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˜È˙ ˙‡ ‰"Á‡È ÈÈˆ˜ Â‚Èˆ‰ ˙ÂÂÈÒÁ‰
ˆ˙‡ ÌÎÒÓ˘ ‰˘Ó È·ˆ ˜"Ù¯ ˙‡Ó 14.8.06-Ó ¯ÎÊÓ‰ ˙‡Â ,‰Â‚Ó ‰˘ÚÓ Ï˘ ‰¯·Ú Ì‚ ‰ÈÂ
.10.8.06-· ¯·Î Â˜ÙÂ‰˘ ,‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯ÙÏ Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ÌÏÂ‡Â .˙ÂÊ‡‰‰ È‡ˆÓÓ
)ג( בהנחיית פרקליט המדינה בעניי חומר חקירה חסוי נקבע כי א יש קושי להעביר תיק
מודיעי לפרקליטות עקב רגישותו ,יכלול אישור המשטרה הודעה בדבר קיומו של חומר מודיעיני
נוס ,מקו הימצאו ופרטי איש המודיעי שאליו נית לפנות .בהנחיה הודגש כי הגשת כתב אישו
קוד העיו בכל חומר החקירה ,לרבות החומר שנאס על ידי גורמי מודיעי ,עלולה להיות כר נרחב
לתקלות .על כ על פרקליט להימנע מלחתו על כתב אישו בטר עיי במלוא חומר החקירה 
לרבות חומר חקירה שנאס על ידי גורמי מודיעי.
‰ÒÂÈÎ ÌÂÈ ,23.8.06-· ,ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ‰Ó˙Á ‰¯ÂÓ‡‰ ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰ ˙Â¯ÓÏ
˘˙Â„ÓÚ Ï˘ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ‰˘¯„˘ ÈÏ·Ó ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ÏÚ ,˙ÂÂÈÒÁ‰ ˙·È˘È Ï
ÁÂ˙ÙÏ ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ‰ËÈÏÁ‰ ‰·È˘È ‰˙Â‡· .¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ÂÚˆÂ·˘ ‰Ú„È˘ Û‡ ,‰Ê‡‰‰
˙¯ÒÂÁÓ Â˙Â‡ ¯Â‚ÒÏ ,(116/06 ‡.Ï) ‰¯È˜Á· ‰Á„‰Ï „˘Á· Ô˜Ê ‰ÏÂ˘ '·‚ „‚ ‰¯È˜Á ˜È
‡˘‰˙¯Â‰ ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÔÂÓ¯ ÔÈÈÚ· ÈÊÎ¯Ó‰ ˜È˙‰Ó Â„È¯Ù‰ÏÂ ˙ÈÏÈÏÙ ‰Ó
˜È˙Ï ‰ÈÙ‰ ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ ÂÈ¯Â‚ÒÏ ¯·ÚÂ‰˘ ‰¯È˜Á‰ ˜È˙·˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓÂÈÏ ÛÈÒÂ‰Ï
.47‰˘Ú ÔÎ‡ ÍÎÂ ,‰¯È˜Á· ‰Á„‰· Ú‚˘ ÛÒÂ‰
עו"ד סגלאנטלר מסרה לצוות הבדיקה כי טיוטת כתב האישו שהעבירה לפרקליטת המחוז לא
הייתה סופית ,והיא לא ציפתה שכתב האישו יוגש בהיעדרה .היא קיבלה עליה אחריות למשגי
__________________
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סעיפי  44ו 45לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,התשל"א.1971
בהתא לסעי )74ב( לחוק סדר הדי! הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ,1982נאש רשאי לבקש מבית
המשפט שאליו הוגש כתב האישו להורות לתובע להתיר לו לעיי! בחומר שהוא ,לטענתו ,חומר חקירה
ולא הועמד לעיונו.
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האזנות סתר בחקירות פליליות

שנעשו בתיק לרבות איבדיקת המידע המלא ואיהעברת תוצרי האזנות הסתר לסנגוריה .פרקליטת
המחוז ,עו"ד רות דוד ,מסרה לצוות הבדיקה כי הואיל וחתמה על כתב האישו  ,היא עברה בעצמה
על חומרי החקירה ,והדגישה כי כממונה וכמי שחתמה על כתב האישו היא רואה עצמה אחראית
לליקויי ומקבלת עליה אחריות לתקלה שאירעה" :התוצאה אומרת שהיו אז האזנות סתר שאני לא
חשפתי אות בזמ ,בהיבט הזה לא נתתי אות לסנגורי בזמ ...אני גרמתי לתקלה הזאת" .עוד
מסרה כי במהל אותה תקופה התנהלה ביאח"ה חקירה סמויה וחשובה בעניי רשות המסי  ,והיא
הייתה מודעת היטב לחשש שחשיפת ההאזנות תחשו את החקירה ותפגע בה .כמו כ מסרה כי
כיוו שהקונספציה הייתה כי לא עלה דבר מהאזנות ב"תיק ההדחה" היא בחרה בדר של הפרדת
התיקי  ,א ציינה ביומ המסמכי שבתיק החקירה את דבר קיומו של התיק הנוס.
ÌÈ¯ÂÓ‡ ÔÎÏÂ ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ Â˘Ú ÈÎ ‰Ú„È ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰· ˘¯„Î Ì‰· ÔÈÈÚÏ ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ .‰˜Ù‰ ÈÙ„ Ì‚ ˜È˙· ˙ÂÈ‰Ï
¯ÂÓ‡‰ ¯ÎÊÓ· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,ÈÈÚÈ„ÂÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙Â·¯Ï ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ· ÔÂÈÚ ˙·ÈÈÁÓ‰
˘ÂÏ .˙‡Ê ‰˙˘Ú Ì¯Ë· ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ÏÚ ÌÂ˙ÁÏÓ ÚÓÈ‰ÏÂ ,‰Ê‡‰‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ÌÎÈÒ
‰Ï‡ ÏÚ ÛÒÂ ˙ÂÚ‚ÂÂ ˙ÂÈËÂÂÏ¯ ˙ÂÁÈ˘ ÂÓ˘¯ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„· ÈÎ ¯¯·˙Ó ‰È‰ ,ÔÎ ‰˙˘Ú
˘Â‡ Ô‡ÂÏÓ· ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÏÚ ÔÂÈÒÈÁ ˙„ÂÚ˙ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰Â ,¯ÂÓ‡‰ ¯ÎÊÓ· ÂË¯ÂÙ
·˙·È˘È·˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙˘¯Ù· ‰¯È˜Á· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ È„Î Ô˜ÏÁ
ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ‰È‰ ˙Ú· ‰· .È‡¯Á‡‰ ¯˜ÂÁ‰ ÔÎÂ ÈËÂÂÏ¯‰ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÔÈˆ˜ ÂÙ˙˙˘È ˙ÂÂÈÒÁ‰
Â‡ ÂÏÏÓÂ˙È ˙ÂÚ‚Â‰Â ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙ÂÁÈ˘‰ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ‰¯Ë˘Ó· ‰¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰
ÈÙ„ - ÈÈÚÈ„ÂÓ ¯ÓÂÁ ˙Â·¯Ï ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯È˜Á‰ È¯ÓÂÁ ÏÎ˘Â ,(ÔÈÈÚ‰ ÈÙÏ) Â¯ˆ˜Â˙È
,ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ ÈÙÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ È„È· ÂÁ·ÈÈ - ˙ÂÁÈ˘‰ È¯Èˆ˜˙Â ÈÏÈÏÓ˙Â ‰˜Ù‰‰
Ï˜Â ,ÏÏÎÎ ÌÈÂÎ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„ .‰˘ÚÈÈ ¯·„‰ ÈÎ ˘Â¯„Ï Û‡ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
ÈÙÂ‡Ó Ô‰ ,¯˘ „Â˘Á‰ Ï˘ Â˙ÂÈ‰Ó Ô‰ ˙Ú·Â‰ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â˘È‚¯ Â·˘ ,‰Ê ˜È˙· ¯ÓÂÁÂ
.·¯ ÂÈ‡ ˜È˙· ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ˘ ÍÎÓ Ô‰Â ‰È˙Â·ÈÒÂ ‰¯·Ú‰
עו"ד שוקי למברגר ,המשנה לפרקליט המדינה )ענייני פליליי ( ,מסר לצוות הבדיקה" :אנחנו
כפרקליטות התקלה המהותית שלנו הייתה שלא ביקשנו דפי הפקה .לא קיבלנו אות והיינו צריכי
לקבל אות ולדרוש אות  .מבחינה זו הלכנו באופ עיוור אחרי המשטרה שאמרה ,תשמעו ,אי
יותר מהדבר הזה ...ברגע שהיו רואי דפי הפקה לדעתי מיד היו עולי על זה שהיו שיחות נוספות
שחייבי לבדוק אות".
פרקליט המדינה מסר בתשובתו מינואר  2010למשרד מבקר המדינה שדבריו של עו"ד למברגר
מתייחסי להיבטי מערכתיי של עבודת הפרקליטות ולהיעדר מודעות של הפרקליטות לנוהל
המשטרתי המחייב העברת דפי הפקה לפרקליטות ,וכי דבריו לא כוונו להטלת אחריות אישית על
הפרקליט5ת.
,ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈË·È‰Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ¯‚¯·ÓÏ „"ÂÚ Ï˘ ÂÈ¯·„ Ì‡ Ì‚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ Ï˘ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ¯„ÚÈ‰Ï ¯˘‡ .‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰·ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ Ì‰
ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙‡ ‰Ï ¯È·Ú‰Ï ·ÈÈÁÓ‰ È˙¯Ë˘Ó‰ Ï‰ÂÏ
È¯ˆÂ˙Â ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ¯˘‡ ,ÈÈÚÈ„ÂÓ ¯ÓÂÁ ˙Â·¯Ï ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ· ÔÈÈÚÏ ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙·ÂÁ
Ï‰Â· ‡ÏÂ ‰˜ÈÒÙ·Â ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰· ‰¯Â˜Ó ,ÂÓÓ ˜ÏÁ Ì‰ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰
.È˙¯Ë˘Ó‰
פרקליט המדינה מסר בתשובותיו מאוגוסט  2009ומינואר  2010למשרד מבקר המדינה כי פרקליטת
המחוז פעלה על פי העקרונות הכלליי של הפרקליטות בכל הקשור לקליטת חומרי חקירה
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ומודיעי מהמשטרה ,וכי לפרקליטות ,בשונה מהמשטרה ,אי נוהל המחייב כי דפי ההפקה המלאי
ותמלילי יועברו לעיונה .פרקליט המדינה טע שעל הפרקליט המטפל בתיק לבדוק א הועבר אליו
כל חומר החקירה בהסתמ על רשימת החומר שנאס ובהתא לשיקול דעתו ,ובאשר לחומר שאינו
מצוי ברשימה  עליו לוודא זאת באמצעות הצהרת הקצי האחראי שאי בנמצא חומר נוס ,וכ
אמנ פעלה פרקליטת המחוז .הוא ציי כי בישיבת החסיונות נסמכה הפרקליטה על מצג עובדתי
שהציגו לה קציני יאח"ה ,הגורמי המוסמכי במשטרה לעניי זה ,ולא העלתה על דעתה כי המצג
שהוצג לה בישיבת החסיונות בעניי הרלוונטיות של ההאזנות שנקלטו בהאזנות הסתר נוגע ג
לכתב האישו של מר רמו ולא רק לתיק החשד בהדחה שלא נתגלתה בו עברה .עוד הוסי פרקליט
המדינה כי הנחיית פרקליט המדינה לשעבר לבקש היתר להאזנת סתר בגי חשד להדחה בחקירה,
הייתה בתודעת הפרקליט5ת עת החליטו שבהיעדר שיחות רלוונטיות בעניי זה אפשר לפצל את תיקי
החקירה ולסווג את חומר החקירה כלא רלוונטי.
באות כוח של פרקליטת המחוז ,עו"ד רות דוד ,ושל התובעת בתיק ,עו"ד אריאלה סגלאנטלר,
מסרו בתשובותיה מאוגוסט  2009וינואר  2010למשרד מבקר המדינה כי הפגמי בעבודת
המשטרה בשלב הבקשה להיתר האזנת הסתר ובשלב הטיפול בתוצריה ה שהובילו באופ ישיר
לאיהעברת חומרי החקירה לסנגוריה .האחריות לסיווגו הנכו של חומר החקירה לפני העברתו
לפרקליטות חלה על המשטרה ,והפרקליטות חייבת להסתמ על המשטרה ה בעניי עצ קיו
השיחות הקשורות בתיק החקירה ה בעניי סיווג.
באות הכוח א הדגישו כי הפרקליט5ת "לא הפרו ולא סטו משו נוהל עבודה שהיה בתוק בעת
התרחשות האירועי  ,שכ לא היה ועדיי אי ,שו נוהל שמחייב פרקליט לעיי בדפי הפקה" .דפי
ההפקה לא נמסרו לעיו הפרקליטות ,לא במועד העברת תיק החקירה לידיה ולא בישיבת
החסיונות; הפרקליטות לא היו צריכות לדרוש את דפי ההפקה ,וא היה בה מידע רלוונטי
לחקירה ,היה זה תפקידה של המשטרה לצרפ לתיק החקירה או לפחות לתיק המודיעי .אשר
לישיבת החסיונות  נטע כי הוצג בה לפרקליטה תיק מודיעי חסר בלי שיכלה לדעת על כ,
ומהמזכר האמור לא נית היה לדעת על קיומ של תוצרי האזנה נוספי  ,ומשכ הסיקה שרק
התמלילי שהיו בתיק המודיעי רלוונטיי  .בעקבות העיו בחומרי ועל סמ הצהרות קציני
המשטרה לפניה החליטה פרקליטת המחוז להפריד את תיק החקירה בעניי ההדחה בחקירה מתיק
המעשה המגונה ולרשו בתיק המעשה המגונה הפניה לתיק החקירה האמור .עוד מסרו באות הכוח
כי פרקליט המדינה אמר לפרקליט5ת בפגישה עמ שבה מסר לה שהתיק יועבר לטיפול ,שההנחיה
שניתנה למשטרה הייתה לבקש האזנת סתר רק בעניי ההדחה בחקירה ,ולכ סברו שיש תוצרי
האזנה רלוונטיי רק לגביה.
בתשובת נוספת ממרס  2010למשרד מבקר המדינה מסרו פרקליט המדינה ובאות כוח של
הפרקליט5ת כי החלטת בית המשפט העליו מ 483.2.10מתייחסת בי השאר למידת הפיקוח
שצריכה התביעה לבצע בנוגע לסיווג שיחות שנקלטו בהאזנת סתר ,ועל פיה הדרישה שהתביעה
תאזי למאות ואלפי שיחות ותבח אות אינה מעשית ,וג הדרישה שהתביעה תעבור על רשימת
השיחות כדי לבצע בקרה על פעולות המיו שביצעה המשטרה אינה מעשית .לכ קבע בית המשפט
שאי לדרוש בדיקה חוזרת של השיחות על מנת לוודא שסיווג נכו.
באת כוחה של תנ"צ בדימוס גול ציינה בתשובותיה מאוגוסט  2009ומינואר  2010כי ג א בניגוד
לנוהל לא הועבר החומר המודיעיני לפרקליטות ב 15.8.06ע תיק החקירה ,הוא הועבר אליה
ב 23.8.06בישיבת החסיונות ,ולא הייתה כל מניעה להעביר ג את דפי ההפקה על פי דרישה ,שכ
ה הופקו כבר ב .10.8.06היא ציינה כי "העובדה שחומר הקשור להאזנת הסתר שבוצעה בחשד
להדחה בחקירה ,לא הוצג בפני הסנגוריה כחלק מחומר הראיות הרלבנטי לכתב האישו בגי
המעשה המגונה ,מצביעה על תקלה שקרתה ,תקלה שתוקנה בהזדמנות הראשונה ולא נגר נזק
__________________
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האזנות סתר בחקירות פליליות

 על כתפי הפרקליטות ולא על חוקרי+ יש להדגיש כי האחריות להעברת חומר החקירה רוב.בגינה
.(הפרשה" )ההדגשה במקור
 כי העברת חומרי החקירה2010  וינואר2009 בא כוחו של סנ"צ קמי מסר בתשובותיו מאוגוסט
 על המשטרה מוטלת חובה לסווג את חומר החקירה.הרלוונטיי מוטלת על כתפי הפרקליטות
. א יש לציי את הדבר,ולהעבירו לפרקליטות; א קיי חומר חקירה חסוי אפשר שלא להעבירו
 כל, א דבר קיומו צוי מפורשות,במקרה זה אכ היה חומר חקירה חסוי שלא הועבר לפרקליטות
.זאת  בהתא לנוהלי העבודה שהיו מקובלי באותה תקופה
˙‡ Â·ÈÈÁ ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰Â ‰˜ÈÒÙ‰ ÈÎ ˘È‚„ÓÂ ·˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘‚‰ ÈÙÏ ,ÔÈÚÈ„ÂÓ ÈÓ¯Â‚ ÂÙÒ‡˘ ¯ÓÂÁ· ˙Â·¯Ï ,‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ· ÔÈÈÚÏ ‰ËÈÏ˜¯Ù‰
ÈÙ„˘ ,ÈÈÚÈ„ÂÓ ¯ÓÂÁ· ÔÈÈÚÏ ‰¯È˜Á ˜È˙· ÏÙËÓ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙·ÂÁ ÚÓ˘Ó .ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î
¯˘‡ .‰˜ÈÒÙ·Â ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰· ‰ÚÂ·˜Â ‰¯Â¯· ‰·ÂÁ ‡È‰ ,ÂÓÓ ˜ÏÁ Ì‰ ‰˜Ù‰
¯·ÚÂ‰ ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ˘ È‡¯Á‡‰ ÔÈˆ˜‰ ˙¯‰ˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡„ÂÂÓ ËÈÏ˜¯Ù‰˘ ‰ÚËÏ
Ô˙È ‡Ï˘ È¯‰ ÔÈÚÈ„ÂÓ ÈÓ¯Â‚ ÂÙÒ‡˘ ÈÏÏÎ ¯ÓÂÁ· ¯·Â„Ó˘Î ‰Ï·˜Ï Ô˙È Ì‡ Ì‚ - ÂÈÏ‡
‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ Ì‚ ˘È ,¯˙Ò ˙Ê‡‰ ‰˙˘Ú Ì‡˘ È¯·˘ ÌÂ˘Ó ,¯˙Ò ˙Ê‡‰· ¯·Â„Ó˘Î ‰Ï·˜Ï
È‡¯Á‡‰ ÔÈˆ˜‰ ˙¯‰ˆ‰ „ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈÂ˘‰ Ô‰È‚ÂÂÈÒ ÈÙ ÏÚ ÂËÏ˜˘ ˙ÂÁÈ˘‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ Ì‰·Â
ÔÈÈÚÏÓ ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ È„Î ‰· ÔÈ‡ Í‡ ,¯·ÚÂ‰ ‡Ï˘ ÛÒÂ ¯ÓÂÁ ÔÈ‡ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰„ÚÂ
Ì‡ Ì‚ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘È‚„Ó „ÂÚ .ÈÈÚÈ„ÂÓ ¯ÓÂÁ‰ ˙Â·¯Ï ‰¯È˜Á‰ È¯ÓÂÁ ÏÎ·
˙ÂÂÏÏ ‰·ÂÁ ˙ÏËÂÓ ‰ÚÈ·˙‰ ÏÚ - ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ‚ÂÂÈÒÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
‰ÎÏ‰Î ‚ÂÂÒ˘ ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÈÎ ÍÎÏ ˙È‡¯Á‡ ‡È‰Â ,„·ÚÈ„· Ì˙Â‡ ¯˜·Ï Â‡ ‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰
‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ‚ÂÂÒÂ ÔÈÂÓ˘ ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ· ÔÈÈÚÏ ‰ÚÈ·˙‰ ÏÚ :˜Â„Â .Ì˘‡‰ ÔÂÈÚÏ ‚ˆÂÈ
˙˘¯„ ‰È‡ ÌÓ‡ ‰ÚÈ·˙‰ ;Â˙‚‰Ï ÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ Ì˘‡‰ ÔÂÈÚÏ ‚ˆÂÈ˘ ‡„ÂÂÏÂ
ÔÈÈÚÏ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ‰ÈÏÚ ÌÏÂ‡ ,ÈÂ‡¯Î Â‚ÂeÒ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÂËÏ˜˘ ˙ÂÁÈ˘Ï ‰ÓˆÚ· ÔÈÊ‡‰Ï
Â‚ÂÂÒ˘ ˙ÂÁÈ˘‰ Ï˘ ÌÈ¯Èˆ˜˙‰Â ÌÈÏÈÏÓ˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ÌÈ‡ÏÓ‰ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„·
‰˘ÂÚ ‡È‰˘ ˙¯Â˜È·· Â‡ ÌÈÙËÂ˘‰ ‰ÈÁ‰‰Â ÈÂÂÈÏ‰ ÍÏ‰Ó· ˙‡Ê ÏÎ ,˙ÂÚ‚ÂÂ ˙ÂÈËÂÂÏ¯Î
ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÌÓ‡ ÂÊ - ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰·ÂÁÏ ¯˘‡ .49„·ÚÈ„·
Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ì‡ Ì‰· ÔÈÈÚÏ ˘Â¯„Ï ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ¯˙ÈÈÏ È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ ,‰¯Ë˘Ó‰
˙¯‰ˆ‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙‡ ‰ÓˆÚ· ÔÂÁ·Ï ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÈÓÓ .ÂÏ
ÈÎ ÌÚËÂÈ .(ÌÈÏÈÏÓ˙ ÔÈ‡ ˙„˜ÙÓÏÂ ˙ÂÏ˙ÓÏ ˙ÂÊ‡‰‰Ó˘ ·˙Î Â· ¯ÂÓ‡‰ ¯ÎÊÓ‰) ÔÈˆ˜‰
.‰Ï Â¯ÒÓ˘ ‰Ï‡ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ‚ÂÂ ˙ÂÈËÂÂÏ¯ ˙ÂÁÈ˘ ˘È˘ ‰„ÓÏ ‰˙ÈÈ‰ ÔÎ ‰˙˘Ú ÂÏ
˙Â·¯Ï ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯È˜Á‰ È¯ÓÂÁ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ Ï˘ Ì˙·ÂÁ
ÌÈ¯·„ ,¯ÂÓ‡Î .ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ ÈÙÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ Ï˘ ‰ÂÈÚÏ Â¯·ÚÂÈ ÈÈÚÈ„ÂÓ ¯ÓÂÁ
Ï˘ Â˙ÂÈ‰Ó Ô‰ ˙Ú·Â‰ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â˘È‚¯ Â·˘ ‰Ê ˜È˙· ¯ÓÂÁÂ Ï˜Â ,ÏÏÎÎ ÌÈÂÎ ‰Ï‡
.·¯ ÂÈ‡ ˜È˙· ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ˘ ÍÎÓ Ô‰Â ‰È˙Â·ÈÒÂ ‰¯·Ú‰ ÈÙÂ‡Ó Ô‰ ,¯˘ „Â˘Á‰

__________________

! תקדי,'Á‡Â Â˜¯· ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 7064/08  כעולה מהלכת זאבי ומההלכה הפסוקה בבש"פ,זאת
˙È„Ó ' 'Á‡Â ‰Ï˘‡Â‰Ï‡ 198/10  להבדיל מההחלטה בבש"פ,)שניתנה בהרכב של שלושה שופטי
 ]טר פורס[  שעליה מתבססי פרקליט המדינה ובאות כוח! של הפרקליטות  שניתנה בידיÏ‡¯˘È
שופט אחד( ובה! נקבע כאמור כי האחריות למיו! ולסיווג של חומר החקירה מוטלת על הרשות
.החוקרת בליווי והנחיה שוטפי או בביקורת בדיעבד של גורמי הפרקליטות
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חוות דעת

ÔÎ˘ ,Ï¯Â‚ ˙¯‰ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰ ¯˘ „‚ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ ¯ÂÎÊÏ ˘È ‰Ê ÔÈÈÚ·
˙ÂÏÂÏÚ ÈËÂÙÈ˘‰ ÍÈÏ‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙Â ‰˘Ú ÔÎ‡˘ ÈÙÎ ,¯ËÙ˙‰Ï ˘¯„ ‡Â‰ ,‰˜ÈÒÙ‰ ¯Â‡Ï
Ï˘ Ì‰ÈÙ˙Î ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÏÂÚ‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· .Â„È˜Ù˙Ï Â¯ÈÊÁ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï
˙È· ÍÎ ÏÚ „ÓÚÂ ,„ÁÂÈÓ· „·Î ‡Â‰ - ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ - ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ‡¯Á‡‰
Â„È˜Ù˙ Ï˘· Ì‡ - ÈÂÏÙ Á¯Ê‡ „‚ ÌÂ˘È‡-·˙Î ˙˘‚‰ÏÂ ˘È" ÈÎ Ú·˜˘ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰
Ï˘ È˘È‡‰ Â„ÓÚÓÂ Â·ˆÓ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ,˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÎÏ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ - ˙¯Á‡ ‰·ÈÒÓ Ì‡Â
‰ËÏÁ‰‰ ˘Â·È‚ .¯Â·Èˆ‰ ÈÈÁ· ÌÈÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰ Í¯„ ÏÚ Ì‚ ‡Ï‡ ,Ì˘‡‰
‰„ÈÓÂ ‰˜È„·‰ ÈÎÈÏ‰· ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰Ú˜˘‰ ,ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ,·ÈÈÁÈ ÔÈ„Ï Â„ÈÓÚ‰Ï Ì‡
.50"‰„Ù˜‰Â ˙Â¯È‰Ê Ï˘ ˙¯·‚ÂÓ
˜È˙· ˙5ËÈÏ˜¯Ù‰ È˙˘ È„È ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙Ï·˜ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÚËÓ „ÂÚ
Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ,˙‡Ê ÌÚ .ÂÈÏÚ Á·˘Ï ˘È˘ ÈÂ‡¯ ‰˘ÚÓ ‡È‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÚ Ô‰È˙Â˘È‚Ù·
˙Â·Â˙Î‰ Ô‰È˙Â·Â‚˙· ÌÏÂ‡Â ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰¯È˙ÁÂ ˙ÂÚË· ‰‡„Â‰ ‡È‰ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙Ï·˜
˙Â„ÂÓ ÔÈ‡ Ô‰ ÏÚÂÙ· ,ÌÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÏ·˜Ó Ô‰˘ Û‡ ÈÎ ÔÁÂÎ ˙Â‡· Â¯È‰·‰
.„·Ï· ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÏÈËÓ Ô‰Â ,Â˜˙Ï ˘È˘ ÈÂ˜ÈÏ· Â‡ È‰˘ÏÎ ˙ÂÚË·
ÈÏ‰Â· ˘‚„Â‰ ÂÊ ‰˘¯ÙÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰ÂÓ˙‰ ˙ÓÏ˘‰Ï
˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ - ‰¯˜Ó ÏÎ· ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ Â¯·ÚÂÈ ÌÈ‡ÏÓ‰ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„˘ ‰¯Ë˘Ó‰
ÂÈ‰˘ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó Ì‰ ÈÎ ‰Î¯Ú‰ ˘È‡ Ï˘ ‰¯‰ˆ‰ ÛÂ¯Èˆ· - ËÈÏ˜¯Ù‰
˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ‰¯È˜Á‰ ˜È˙· ˜ÈÈ˙Ï ‰·ÂÁ‰ ‰Ú·˜ ÔÎ ÂÓÎ ;ÏÏÎ‰Ó ‡ˆÂÈ ‡ÏÏ ‰¯È˜Á‰ ˜È˙·
˙‡ ¯¯·Ï ·Â˘ ÌÈ˜È˙· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈËÈÏ˜¯Ù‰ ÂÁÂ‰ ÏÈ·˜Ó· .‰È¯Â‚ÒÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÁÈ˘‰
¯·„ ÏÙËÓ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·ÂÓ˘ ¯Á‡Ï - ˜È˙ ÏÎ· ˜Â„·ÏÂ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˜È˙ Ï˘ ÂÎÂ˙
.ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˜È˙ Ï˘ ÂÎÂ˙ ˙‡ ,ÔÈÚÈ„ÂÓ ˜È˙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜
¯ÂÎÊÏ ˘È Ì¯· ,ÌÈÏ‰· ÔÂ˜È˙‰ ÏÚ Í¯·Ï ˘È ÌÓ‡ ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï ˘˜·Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û˜Â˙· ÂÈ‰ ,‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰·Â ‰˜ÈÒÙ· ,‰˜È˜Á· ¯ÂÓ‡Î Ô¯Â˜Ó˘ ,‰Ï‡ ˙Â·ÂÁ ÈÎ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÔÂÓ¯ ¯·Ú˘Ï ¯˘‰ Ï˘ ÂÈÈÚ· Â˜ÒÚ˘ ÈÓ ÏÚ ÂÏÁÂ ÔÎÏ Ì„Â˜ Ì‚
‡ÏÂ ˙Â·ÂÁ‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ‰„Ù˜‰-È‡ÓÂ ˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂÒÈÙ˙Ó Ì˜ÏÁ· ÂÚ· ÂÊ ‰˘¯Ù· ÂÏ‚˙‰˘
˙ÂÁÈ˘ ¯ˆ˜˙Ï Â‡ ÏÏÓ˙Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙·ÂÁÏ Ú‚Â· ˙Â¯Â¯· ˙Â·ÂÁÂ ˙ÂÓ¯Â ¯„ÚÈ‰Ó
ÈÙ„ ÛÂ¯Èˆ· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÂÈÚÏ ÌÈ¯Èˆ˜˙‰Â ÌÈÏÈÏÓ˙‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰ÏÂ ˙ÂÚ‚Â Â‡ ˙ÂÈËÂÂÏ¯
- ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ‡ÂÏÓ· ÔÈÈÚÏ ˜È˙· ÏÙËÓ‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙·ÂÁÏ Ú‚Â·Â ,ÌÈ‡ÏÓ‰ ‰˜Ù‰‰
Ú‚Â·Â ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ÏÚ Â˙ÓÈ˙Á ÈÙÏ - ÔÈÚÈ„ÂÓ ÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ÛÒ‡˘ ‰¯È˜Á ¯ÓÂÁ ˙Â·¯Ï
.Ì˘‡‰ ÔÂÈÚÏ ‰¯È˜Á ¯ÓÂÁ ˙¯·Ú‰Ï Â˙ÂÈ¯Á‡Ï
ÌÈÏ‰‰ ÂÓÒ¯ÂÙ Ì¯Ë 2009 ÈÏÂÈ· ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
.¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ÌÓÂÒ¯ÙÏ ‡È·‰Ï ÈÂ‡¯Â ,ÔÈÈÚ· Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰ ˙Â„Â˜Ù· ÌÈ˜Â˙Ó‰
‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰Ï‡ ˙ÂÏ˜˙ Ï˘ Ô˙Â˘È‰ ÚÂÓÏ Â„ÚÂ˘ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÏÏÎ ¯¯· ÁÂ„· ÈÎ Ì‚ ÔÈÂˆÈ
˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ‰ÏÏÎ ·ÏÂ˘Ó‰ ÁÂ„· .¯Á‡ ˜È˙ ˙ÁÈ˙ÙÂ ¯ÓÂÁ ˙„¯Ù‰· ‰¯È˜Á ˜È˙ ˜Â¯ÈÙ ¯ÂÒÈ‡
ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ˜È˙ ÏÂˆÈÙ ˙ÚÂÓ‰ ˙Ù¯Â‚ ‰ÈÁ‰Ï ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡" ÈÎ ·˙ÎÂ ,ÂÊ ‰ˆÏÓ‰Ó
Â˙‡·‰Â ÍÏ‰Ó‰ ÌÂ˘È¯ ÈÏ‰ ÏÚ ˙È„Ù˜ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙Â ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ ¯Â˘È‡· ,ÌÈÓÈ‡˙Ó‰
ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ˙Ú ‰˙Â‡· ÌÈÓÈÈ˜ ÂÈ‰˘ ÌÈÏ‰‰ ÈÎ ·ÏÂ˘Ó‰ ÁÂ„· ÔÈÂˆ „ÂÚ ."‰‚‰‰ ˙ÚÈ„ÈÏ
˙¯·Ú‰ ¯Ù˙ ˙ÓÈ¯Ù· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÓ„˜ÂÓ ÌÈÏ˘Î· ‰ˆÂÚ" ‡È‰ ÈÎÂ ,‰Ï˜˙‰ ˙‡ ÚÂÓÏ
."˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰Ó Ú„ÈÓ‰
__________________

 פ"ד,'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' 'Á‡Â Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ˙‰ 5675/04 +"בג
.817 (6) פ"ד נז,'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ' ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ˙‰ 1993/03 +"; בג199 (1)נט
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˜È„ˆ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈÓÚË ,ÌÈ˙ÚÏ ÔÎ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Â‡ È˙ÈÈ‡¯ ¯ÓÂÁ Ô„·‡Ï ‡È·˙ ‡Ï ÂÊÎ˘ ‰„¯Ù‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˘È ÌÏÂ‡Â .‰¯È˜Á È˜È˙ ˙„¯Ù‰
.ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ì‰· ÔÈÈÚÏ ˙È‡ÎÊ ‡È‰˘ ÌÈÎÓÒÓÂ Ú„ÈÓ ‰È¯Â‚Ò‰ ÔÓ ÏÂÏ˘˙ ‡ÏÂ ÈÈÚÈ„ÂÓ
 .3כאמור ,ב 23.8.06הוגש כתב האישו כנגד מר רמו וב 11.9.06החל משפטו; במהלכו
התברר להגנה כי היו האזנות סתר והיא דרשה לקבל את תוצריה.
)א( ב 22.10.06פנה סנגורו של מר רמו ,עו"ד ד שיינמ ,לפרקליטה התובעת במשפט ,עו"ד
אריאלה סגלאנטלר ,ציי כי נודע לו שבמסגרת החקירה שנוהלה נגד מר רמו היו האזנות סתר,
וביקש שתבדוק את העניי ותעביר לו בהקד את חומר החקירה לרבות הבקשות לאישור האזנות
הסתר .מר רמו מסר לצוות הבדיקה כי המידע הובא אליו ממקור אנונימי שקיבל אותו ממקור
אנונימי אחר הקשור בחקירה ,והתרע על העובדה שדבר ההאזנות הוסתר מ ההגנה.
ב 23.10.06השיבה הפרקליטה לעו"ד שיינמ" :במסגרת החקירה שנוהלה נגד מרש בתיק הנדו
לא בוצעו האזנות סתר"; למחרת ,ב ,24.10.06לאחר ששוחחה ע פרקליטת המחוז והיות
שהתעורר חשש שמא עו"ד שיינמ לא נת את דעתו ליומ המסמכי שבתיק החקירה ,חזרה
הפרקליטה לעו"ד שיינמ והפנתה אותו ליומ המסמכי בתיק החקירה שבו צוי תיק המודיעי
)ל"א .(116/06
באותו יו  ,24.10.06 ,חזר עו"ד שיינמ ופנה לפרקליטה וביקש לדעת שוב א היו בעניי מרשו
האזנות סתר .הפרקליטה השיבה לו באותו יו בפע השלישית בשלילה.
ב 25.10.06חזר עו"ד שיינמ על שאלתו .למחרת ,ב ,26.10.06השיבה לו הפרקליטה" :אי לי מה
להוסי על התגובות הקודמות לפניית; אי חומר חקירה רלוונטי שלא נמסר לכ לעיו".
)ב( בהמש לפניותיו של עו"ד שיינמ ובעקבות בקשתה של פרקליטת המחוז ,פנתה הפרקליטה
ב 25.10.06ליאח"ה וביקשה את דפי ההפקה וקיבלה אות למחרת ,ב ;26.10.06לאחר עיו בה
ביקשה לקבל ג את קלטות השיחות שסווגו כרלוונטיות וכנוגעות .לאחר קבלת ובחינת הוזמ
עו"ד שיינמ ב 30.10.06לפרקליטות המחוז.
.10.8.06-· ¯·Î Â˜ÙÂ‰˘ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙‡ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰¯ÒÓ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
·˙ÙÒÂ ÌÚÙ ‰"Á‡È Ì˙Â‡ ‰˜ÈÙ‰ ,‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙Ï·˜Ï ‰"Á‡ÈÏ ‰ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙ÈÈÙ ˙Â·˜Ú
·‡Ï ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÙÏ Â˘È‚„‰ ˙Ú·Â˙‰ Ô‰Â ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù Ô‰ .25.10.06-
˘‚„ÂÈ .25.10.06-· Ô˙˘˜·Ï ‰Â˘‡¯Ï Â˜ÙÂ‰ Ì‰˘ Â¯·ÒÂ ,ËÒÂ‚Â‡· Â˜ÙÂ‰ ÌÈÙ„‰˘ ÂÚ„È
.ÌÈ‰Ê ÌÈ„ÚÂÓ‰ È˘· Â˜ÙÂ‰˘ ÌÈÙ„‰ ÈÎ
בפגישה שהתקיימה ב 31.10.06בפרקליטות המחוז מסרו נציגיה לעו"ד שיינמ שיש חומרי
רלוונטיי להגנה ,ונמסרו לו תוצרי ההאזנה בכפו לתעודת חיסיו שהוצאה בנוגע לתוצרי
הקשורי בחקירת רשות המסי .
בית המשפט שד בפרשה קבע מפורשות כי "החומר שלא נמסר להגנה הוא לפי תוכנו ,לפחות
בחלקו ,חומר שיש לו פוטנציאל לסייע לנאש ה לעניי תקיפת מהימנות של עדי תביעה וה
לעניי מהות הראיות עצמ" .51זו הייתה כאמור ג עמדתו של ניצב דנינו ,שהודיע לבית המשפט כי
"החומר שלא הועבר להגנה הוא חומר חקירה רלוונטי שהיה צור לתמללו ולהעבירו לעיו
ההגנה".
__________________
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˙‡ Â‡È·‰ ÔÓÈÈ˘ „"ÂÚ Ï˘ ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ÂÈ˙ÂÈÙ ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ
˘È˘ ÈËÂÂÏ¯ ‰¯È˜Á ¯ÓÂÁ Ì‰· ˘È Ì‡ ˜Â„·Ï ,¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰
.‰È¯Â‚Ò‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â¯È·Ú‰Ï
Â˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ - ÁÈ‰Ï ˘È - ÍÎÈÙÏÂ ,È˙¯Â˘˜˙ „‰Ï ‰ÎÊ ÂÈÈÚ ,¯Â·Èˆ ˘È‡ ‰È‰ ÔÂÓ¯ ¯Ó
ıÚÂÈ‰ ÏÚ ‰˜ÊÁ ,ÍÎÓ ‰¯˙È ;˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰Ï Ú‚Â· Ú„ÈÓ‰
˙Â¯È‰Ê· ‚Â‰Ï Â˘˜È·Â Ì˙Ú¯Î‰ ˙Â·È˘Á ˙‡ ÂÈ·‰ ÈÎ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
Ì‡ ˜ÙÒ ,‰¯Â˘‰ ÔÓ Á¯Ê‡ Ï˘ ÂÈÈÚ· ‰Ï‡Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÈ‰È Ì‡ ÌÏÂ‡Â .ÍÎ Ï˘· ˙˘¯„‰
.Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ËÙ˘Ó· Â˙‚‰Â ,Â˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·ÂÈ
היוע +המשפטי לממשלה הודיע למשרד מבקר המדינה כי בפרשת רמו אירעה תקלה נקודתית ,וכי
ע זיהויה הוא בדק את הדברי בדיקה ראשונית ,ועוד לפני הכרעת הדי מינה את השופט בדימוס
שלו ברנר לחקירת האירועי  .ע קבלת דוח ברנר הוא מינה ,כפי שכבר צוי לעיל ,שני צוותי
עבודה מקצועיי בכירי לש בדיקת ההמלצות ויישומ .במסגרת הליכי אלה זוהו הסיבות
לתקלה וננקטו פעולות למניעת הישנות ,והדברי עוגנו בנהלי ובפקודות של המשטרה.
פרקליט המדינה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי תשובות הפרקליט5ת לפניותיו של סנגורו
של מר רמו התבססו על שהיה ידוע לפרקליט5ת באותה עת .בדיעבד אפשר לומר שאולי היה מקו
לציי בתשובה את דבר קיומ של האזנות הסתר ,א שהיו בעניי אחר ,ולא להסתפק באמירה,
הנכונה כשלעצמה ,שבמסגרת החקירה נגד רמו עצמו לא הופעלו האזנות .ע זאת ,כבר למחרת
הפנתה אותו הפרקליטה ביזמתה לרישו ביומ החקירות המפנה לתיק שהופרד מתיקו של רמו ובו
היו מצויי צווי האזנות הסתר.
באות כוח של הפרקליט5ת מסרו בתשובותיה מאוגוסט  2009ומינואר  2010כי אי לזקו לחובת
הפרקליט5ת את איההודעה על חומר רלוונטי נוס ,שהרי בתקופה זו ה לא ידעו בוודאות שיש
חומר כזה; מרגע קבלת דפי ההפקה מהמשטרה ב 26.10.06עברו רק ארבעה ימי )כולל סו
שבוע( שבה בדקו במהירות את החומר.
˙‡ ‰È¯Â‚ÒÏ ¯È·Ú‰Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁ ÁÎÂ ÈÎ ÌÈÚËÓÂ ·˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘¯‰ È„È· Ì˘¯˘ Â‡ ÛÒ‡˘ ¯ÓÂÁ‰ ÏÎ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ÔÎÂ ÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ
- ‰˜Ù‰ ÈÙ„ ˘È ¯˙Ò ˙Ê‡‰ ‰˙˘Ú Ì‡˘ ‰Ú„È ¯˘‡ - ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ÏÚ ‰È‰ ,˙¯˜ÂÁ‰
¯Á‡Ï „ÈÓ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ¯ÚˆÓÏÂ ,ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ÏÚ ÌÂ˙Á˙ Ì¯Ë· Ì˙Â‡¯Ï ˘Â¯„Ï
.ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ Â¯Â‚Ò ˙ÈÈÙ
 .4להשלמת התמונה יצוי כי ה מר רמו ה הפרקליט1ת טענו לפני משרד מבקר המדינה כי לו
נבחנו תוצרי האזנות הסתר לפני הגשת כתב האישו  ,היה בכ כדי לחזק את עמדותיה  .מר רמו
טע כי לו כ נעשה אפשר שכלל לא היה מוגש כתב אישו  ,וא היה מוגש  ספק א חסינותו
הייתה מוסרת ,וממילא ג הייתה הגנתו מנוהלת באורח שונה .מנגד ציינו מרבית גורמי הפרקליטות
והמשטרה שהופיעו לפני צוות הבדיקה כי לדעת תוכ השיחות שנקלטו בהאזנות הסתר הוא אכ
חומר חקירה ,בר אי בו כדי לסייע להגנתו של הנאש אלא רק לחזק את שיקולי התביעה ואת
טענותיה.
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¯˘‡ - ËÙ˘Ó‰ ˙È· È„È· ‰Ú¯ÎÂ‰ ‡ÏÈÓÓ˘ ,ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ˜ÂÒÚÏÓ ÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÚÓ˘Â‰˘ ÌÈ¯·„ÏÂ ‰¯È˜Á‰ ‡˘ÂÏ ‡Ï‡ ,‰ÓˆÚ ‰¯·ÚÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÔÈ‡ ÌÈÏÈÏÓ˙·" ÈÎ Ú·˜
‡Ï ÌÈÏÈÏÓ˙‰Ó „Á‡ Û‡·" ÈÎÂ ,"˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì˘‡· ‰ÚÈ‚Ù‰" ÈÎ ,"‰ÎÏ‰Ó·
ÔÎÂ˙ .ÌÈÏÈÏÓ˙· ÚÓ˘˘ ‰Ó ÔÈ·Ï ‰˙Â„Ú· ˙ÂÏ˙Ó‰ ‰¯Ó‡˘ ÌÈ¯·„ ÔÈ· ‰¯È˙Ò ‰‡ˆÓ
‰· ."‰ÓˆÚ ‰¯È·Ú‰ ˙Â‰Ó· ‡ÏÂ ‰¯È˜Á‰ Ï˘ ÌÈÈÏÂ˘· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈ¯·„Ï Ú‚Â ÌÈÏÈÏÓ˙‰
‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ˙‡ ‰‚‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ÚÈ·˙‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ˙Ú·
ÏÂ˜˘Ï ‰‚‰‰ Ï˘ ‰˙ÂÎÊ .‰‚‰Ï ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÁ· ¯·Â„Ó ‰˙Ú„Ï Ì‡ Ì‚ ,ÔÈ„Î
˙ÈÈÁ‰ Ì‚ È‰ÂÊÂ ,Â˙‚‰Ï ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ˘È Ì‡Â Â‡Ï Ì‡ Ì˘‡‰ ÌÚ ·ÈËÈÓ ÈÂÏÙ Ú„ÈÓ Ì‡
˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙ ˙Â·¯Ï ,‡ÏÓ‰ Ú„ÈÓ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .‡˘Â· ‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù
,˙Ú·Â˙‰Â ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ,‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÙÏ ‡·ÂÈ ,¯˙Ò‰
ÔÂÎÏ ‡ˆÂÓÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·˘ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˘‚ÂÈ Ì¯Ë· Ï˜˘ÈÈÂ ÔÁ·ÈÈÂ
‰Ê ÁÂ„˘ ÌÈ·¯ ÌÈ‡˘Â ÈÓ „Á‡ ‡Â‰ ÔÂÓ¯ ÌÈÈÁ ¯Ó ¯·Ú˘Ï ¯˘‰ ‡˘Â ÈÎ ˘È‚„‰ÏÂ ÔÈÈˆÏ
.Ì‰· ˜ÒÂÚ

✩
‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÏÂÙÈË· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ .ÔÂÓ¯ ÌÈÈÁ ¯Ó ,Ê‡ Â¯‡Â˙Î ¯˘‰ Ï˘ ÂÈÈÚ· ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â
ÏÚ ÌÈÏÏÎ‰ ÌÂÈ˜-È‡ÓÂ ‰Î‡ÏÓ· Â˘Ú˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ï˘ È˘È‡ Ï˘ÎÓ Ì¯˜ÈÚ· ÂÚ· ÂÏ‡
,ÔÂ„Ê· ‰ÏÂÚÙ ‰˙˘Ú ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .ÈÂ‚¯‡ Â‡ È˙Î¯ÚÓ Ï˘ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ì˙Â‡ È„È
‰¯¯Á˙˘‰˘ ,ÔÏÂ‚ È¯ÈÓ ˆ"˙ :‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ï˘ ˙È˘ÓÓ ˙ÂÏ˘¯· ¯·Â„Ó ÈÎ È¯· Í‡
Ô¯Ú ˆ"Ò ;ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙· ˙ÂÁÏˆÂÓ ‰ÈÈ˘Ú ˙Â˘ ¯Á‡Ï ‰¯Ë˘Ó· ˙Â¯È˘‰ ÔÓ ÌÈÈ˙È·
¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ :¯ÏË‡ Ï‚Ò „"ÂÚ - ˙Ú·Â˙‰Â ;„Â„ ˙Â¯ „"ÂÚ - ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ;ÔÈÓ˜
˙ÂÁÈ˘‰ Í‡ ,‰· „˘Á ‡Ï ÔÂÓ¯ ¯Ó˘ ,‰¯È˜Á· ‰Á„‰Ï „˘Á‰ ˙¯È˜Á Í¯ÂˆÏ ÂÚˆÂ·
Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ·˜Ú ÂÏ ¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ú„ÈÓ‰˘ ‡Ï‡ ;ÂËÙ˘ÓÏ Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ ÂÏÏÎ ÂËÏ˜˘
È¯ˆÂ˙· ÏÂÙÈËÏ ÂÚ·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ‰„Ù˜‰-È‡Ó Ú· ¯·„‰ .ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘
·˜Ú Ì‚˘ ÔÎ˙ÈÈÂ ,ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ Â˙¯È˜ÁÏ ÈËÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙˜È„· ÏÚÂ ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰
.ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙˘¯Ù Ï˘ ‰˙ÙÈ˘ÁÏ ˘˘Á‰
Â‡„ÈÂ ‡Ï˘ ÍÎ· ,Â˜ÏÁ· „Á‡ ÏÎ ,˘¯„Î ‡Ï˘ ÂÏÚÙ ÔÈÓ˜ ˆ"ÒÂ ÔÏÂ‚ ÒÂÓÈ„· ˆ"˙
.˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÂÈÚÏ Â¯·ÚÂÈ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„˘Â Â¯ˆ˜Â˙È Â‡ ÂÏÏÓÂ˙È ˙ÂÚ‚ÂÂ ˙ÂÈËÂÂÏ¯ ˙ÂÁÈ˘˘
„ÂÁÈÈ·Â ,‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â ÈÙ ÏÚ ÏÏÎÎ - Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ‡È‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙„ÓÚ
˙Ó ÏÚ ,˙ֹÂËÈÏ˜¯ÙÏ Â‚ˆÂÈ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯È˜Á‰ È¯ÓÂÁ ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ - ˘È‚¯ ‰Î ˜È˙ ÔÈÈÚ·
.ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ ÈÙÏ Ì˙Â‡ ÂÁ·È˘
¯ÓÂÁ‰ ‡ÂÏÓ· ‰ÈÈÚ˘ ‡Ï· ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ÏÚ ‰Ó˙Á˘Î ÈÂ‡¯Î ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ „Â„ ˙Â¯ „"ÂÚ
˙ÂÊ‡‰ Â˘Ú˘ ‰Ú„È˘ Û‡ ,‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰· ˘¯„Î - ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ - ÈÈÚÈ„ÂÓ‰
˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ï˜˘˘ ÈÏ· ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·È˜˘ ÍÎ·Â ,¯˙Ò
‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÏÎÎ ,‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ‡È‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙„ÓÚ .¯·„·
·˙Î ÏÚ ‰Ó˙Á Ì¯Ë· ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙Â·¯Ï ‡ÏÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· „ÂÁÈÈ·Â
ÂÏÏÓÂ˙ ‡Ï˘ ˙ÂÈËÂÂÏ¯ ˙ÂÁÈ˘ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰˙ÈÈ‰ ÂÊÎ˘ ‰ÈÁ· .ÌÂ˘È‡‰
.ÂÚ¯È‡˘ ˙ÂÏ˜˙‰ ˙‡ ˙ÚÂÓ ‰˙ÈÈ‰˘ ¯˘Ù‡Â Â¯ˆ˜Â˙ ‡Ï˘ ˙ÂÚ‚Â ˙ÂÁÈ˘ Ï˘Â
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‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ ˙Ú· Ï"ÂÁ· ‰˙‰˘ ¯˘‡ ,¯ÏË‡-Ï‚Ò ‰Ï‡È¯‡ „"ÂÚ
ÍÎ· ÈÂ‡¯Î ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ ,ÈËÂÂÏ¯‰ ¯ÓÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ‰Á· ‡ÏÂ ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙‡ ‰ÓˆÚ· ‰ÈÎ‰
‰Ê ÏÏÎ·Â Ì˘‡Ï ¯·ÚÂ‰ ÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ Ì‡ ‰˜„· ‡Ï ËÙ˘Ó‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ˘
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎ ‰¯È˜Á‰˘ ‰Ú„È˘ Û‡ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ„ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ‰˘˜È· ‡Ï
ÏÎ ˙‡ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÈ˙Ù ÈÙÏ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ˜È˙· ˙Ú·Â˙Î ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
¯ÂÓ‡Î .Ì˘‡‰ Ï˘ Â¯Â‚Ò ‰ÙÂ‰ ÂÈÏ‡˘ ÈÈÚÈ„ÂÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏÂ ,¯ÓÂÁ‰
.˙„ÁÂÈÓ ˙Â˘È‚¯ Â·˘ ‰Ê ˜È˙· ¯ÓÂÁÂ Ï˜Â ,ÏÏÎÎ ÌÈÂÎ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„
ÏÚ ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È·· ÂËÙ˘Ó· Ú˘¯Â‰ ÔÂÓ¯ ¯˘‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ÁÎ˘ Ï‡
¯˘ ‰È‰˘ ,ÔÂÓ¯ ¯Ó „‚ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ ¯ÂÎÊÏ ˘È ,˙‡Ê ÌÚ .Â˙Ú˘¯‰
ÈÙÎ ,¯ËÙ˙‰Ï ˘¯„ ‡Â‰ ,‰˜ÈÒÙ‰ ¯Â‡Ï ÔÎ˘ Ï¯Â‚ ˙¯‰ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰ ˙Ú ‰˙Â‡· ÌÈËÙ˘Ó‰
ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ÈËÂÙÈ˘‰ ÍÈÏ‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙Â ,ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ Ì„Â˜ „ÂÚ ‰˘Ú ÔÎ‡˘
ÌÈ‡¯Á‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙ˙Î ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÏÂÚ‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· .Â„È˜Ù˙Ï Â¯ÈÊÁ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰
˙È· ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ¯ÂÓ‡ÎÂ ,„ÁÂÈÓ· „·Î ‡Â‰ - ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ - ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï
, שבדיעבד מתברר כי לא היה מוצדק להגישו,  "הגשת כתבאישוÈÎ Ú·˜˘ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰
˙˘‚‰ÏÂ ˘È ,  בר. אלא ג בצדק כער מושגיחברתי,פוגעת לא רק בפרט שהואש לשווא
‰ÎÏ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ - ˙¯Á‡ ‰·ÈÒÓ Ì‡Â Â„È˜Ù˙ Ï˘· Ì‡ - ÈÂÏÙ Á¯Ê‡ „‚ ÌÂ˘È‡ ·˙Î
Ï˘ Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰ Í¯„ ÏÚ Ì‚ ‡Ï‡ ,Ì˘‡‰ Ï˘ È˘È‡‰ Â„ÓÚÓÂ Â·ˆÓ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ,˙È˙ÂÚÓ˘Ó
,ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ,·ÈÈÁÈ ÔÈ„Ï Â„ÈÓÚ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ˘Â·È‚ .¯Â·Èˆ‰ ÈÈÁ· ÌÈÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰˙
ÈÎ ˘È‚„ .52"‰„Ù˜‰Â ˙Â¯È‰Ê Ï˘ ˙¯·‚ÂÓ ‰„ÈÓÂ ‰˜È„·‰ ÈÎÈÏ‰· ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰Ú˜˘‰
ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï Û‡ ‡Ï‡ ‰„Ù˜‰Â ˙Â¯È‰Ê Ï˘ ˙¯·‚ÂÓ ‰„ÈÓ Â‚‰ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó·
„ÚÂÓ· ÂÈ¯Â‚ÒÂ Ì˘‡‰ ÈÙÏ ‡·Â‰ ‡Ï Ú„ÈÓ‰ ÏÂÏÎÓ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ,ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ
Ì‚ ‡˘Â‰ ˙‡ Â˜„· ‡ÏÂ ÍÎÏ Ô˙Ú„ Â˙ ‡Ï ˙5ËÈÏ˜¯Ù‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘
˙·ÂÁ Ï˘ ‰ÈÈ‡¯‰ ÍÂ˙Ó ¯˜ÈÚ· ÂÈÈÚ· ¯ÂÓÁ ¯·„‰ .ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ ÂÈËÈÏ˜¯Ù ˙ÂÈÙ ¯Á‡Ï
.‰¯Â˘‰ ÔÓ Á¯Ê‡ Â‡ ¯˘ ‰Ê ‰È‰ÈÂ ,ÔÈ„Ï „ÓÂÚ‰ Ì˘‡ Ï˘ ˙ÂÈÚ·Ë‰ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰
È„Î Â„‚ ¯·ˆ˘ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÈÙÏ ‡È·‰ÏÂ ÔÈ„Ï „ÓÂÚ‰ Ì˘‡ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡È‰ ‰·ÂÁ
¯ÂÊÁÏ ˘È ˙‡Ê ÌÚ .‰Ê ¯ÓÂÁ Ï˘ ÂÏ˜˘Ó ÏÚ ·È‚‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡Ï È„ÎÂ Â˙‚‰· ÌÂ‚ÙÏ ‡Ï˘
‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì˘‡· ‰ÚÈ‚Ù‰" ÈÎ Ú·˜˘ ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È·· ÔÈ„‰ ˜ÒÙÏ ˙ÂÙ‰ÏÂ
Â‡Ù¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙ÂÏ˙Ó‰ Ï˘ ‰˙¯È˜Á È‡Ó ÂÚ·˘ ÌÈÓ‚Ù‰ ·Â¯" ÈÎÂ ,"˙È˙ÂÚÓ˘Ó
."„ÓÂÏÓ‰ ¯Â‚Ò‰ È„È ÏÚ ‰ˆÓÓ‰ ‰˙¯È˜ÁÂ ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ„ Ï‡ ‰·Â˘ ¯Á‡Ï
ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙·ÈÈÁÓ ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ ÂÈÈÚ· ‰¯Ë˘Ó‰Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙
¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰Ù ÍÎÈÙÏ .ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï
:˙Â„ÓÚ‰ ÌÂÎÈÒ ÔÏ‰Ï .˙È˘È‡‰Â ˙È˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯˘‡· Ì˙„ÓÚ ‰Ó ˙Ú„Ï È„Î
 למשרד מבקר המדינה כי העובדה שחומר2009  פרקליט המדינה מסר בתשובתו מאוגוסט.1
חקירה רלוונטי לא הועבר לידי הפרקליטות סמו להגשת כתב האישו וכפועל יוצא מכ ג לא
 והפרקליטות היא הנושאת באחריות הכוללת לכ כלפי,נמסר לעיו הנאש היא תקלה של ממש
 ג אחריות כוללת אינה יכולה לחס מפני תקלה שמקורה, ע זאת.הנאש וכלפי בית המשפט
 פרקליט המדינה אמנ. שעל תוצרי עבודתה נסמכת הפרקליטות במידה רבה,בעיקרה במשטרה
מסר כי פרקליטת המחוז לא דרשה מהשוטרי לקיי את הנוהל המשטרתי ולהעביר לה את דפי
 הפרת נוהל פנימי של עובד בארגו שהנוהל, ואול כשמדובר באחריות אישית של עובד,ההפקה
 פרקליט המדינה הדגיש.שלו אינה דומה לאיפיקוח על קיו הנוהל הזה בידי עובד של ארגו אחר
__________________

 פ"ד,'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' 'Á‡Â Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ˙‰ 5675/04 +"בג
.817 (6) פ"ד נז,'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ' ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ˙‰ 1993/03 +"; בג199 (1)נט
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שאמנ פרקליטת המחוז לא פעלה בהתא לנוהל המשטרתי בנדו א פעלה באורח דווקני ,על פי
שגרת העבודה שנקבעה בהנחיית פרקליט המדינה ,כשהחליטה על סיווג חומר החקירה :קיימה
ישיבת חסיונות משותפת ע קציני יאח"ה ובחנה את החומרי שהציגו לה ,לרבות מזכר מפורש
שקבע שלא היו שיחות רלוונטיות בתיק החקירה נגד מר רמו .לדבריו ,הואיל ובאותה עת לא הייתה
בפרקליט1ת מודעות מערכתית לנוהל המשטרתי המסדיר את העברת דפי ההפקה אליה ,אי להטיל
אחריות אישית על הפרקליט5ת  הטלת אחריות כזאת היא "שרירותית" ו"יש בה איצדק בולט".
הוא הודיע למשרד מבקר המדינה כי עותק מסיכו הפקת לקחי מקצועית שבה לובנו כל התקלות
המקצועיות שאירעו ,שמוע לשר המשפטי  ,הוכנס לתיקיה האישיי של פרקליטת המחוז
והפרקליטה המטפלת.
בתשובתו מינואר  2010ביקש פרקליט המדינה שלא להטיל על הפרקליט5ת אחריות מכל סוג שהוא
לתקלה שקרתה בכל הקשור להעברת חומרי חקירה לנאש מהסיבות האלה :הפרקליטה פעלה על
פי העקרונות הכללי כמפורט בהנחיית פרקליט המדינה כשהחליטה על סיווג חומר החקירה; אי
בנוהלי הפרקליטות הנחיה לקבל מהמשטרה את דפי ההפקה הכוללי בי היתר" ,שיחות שאינ
רלוונטיות לחקירה ושאינ מהוות חומר חקירה"; חוקרי המשטרה הציגו לפרקליטות בישיבת
החסיונות מצג חדמשמעי ,בכתב ובעל פה ,ולפיו אי חומר חקירה נוס על זה שהוצג בישיבה,
הפרקליט5ת אמורות להסתמ בעניי זה על הצהרות החוקרי  .כ טענו ג באות כוח של
הפרקליטות בתשובת מינואר .2010
לעניי מעורבותה של עו"ד אריאלה סגלאנטלר מסר כי היא "הגיעה לאר +לאחר הגשת כתב
האישו ולאחר שפרקליטת המחוז הכריעה בכל הנוגע לתוצרי האזנת הסתר" ,ואי כל בסיס לדרוש
מפרקליטה שלא לסמו באופ מלא על עמדתה המקצועית של פרקליטת המחוז הממונה עליה.
 .2פרקליטת מחוז תל אביב ,עו"ד רות דוד ,והתובעת בתיק ,עו"ד אריאלה סגלאנטלר ,מסרו
בתשובת למשרד מבקר המדינה כי "לא הייתה לה אחריות אישית )להבדיל מחלק באחריות
המערכתית( בתקלה ,שאירעה עקב רצ טעויות של הגורמי שעסקו בחקירה" .באות כוח מסרו
שבהיעדר כל טענה לשיקול זר אי היבט משמעתי לנושא .לחלופי נטע כי ג א ייקבע בחכמה
שלאחר מעשה כי היה עליה לדרוש את דפי ההפקה ,הרי שמדובר בטעות בשיקול דעת מקצועי,
ואי "בטעות בשיקול דעת מקצועי במהל העבודה השוטפת ) (honest mistakeכל היבט
משמעתי ,והיא אינה מצדיקה הטלת דופי אישי או הטלת אחריות אישית" .לטענת" ,בהעדר הפרה
של סטנדרט הפעולה הנדרש על ידי המערכת ,אי כל בסיס לקביעת ממצא בדבר כשל אישי או של
התרשלות" .עוד טענו כי במקו שבו אי טענה על פעולה בחוסר תו לב או משיקולי זרי  ,על
ניצול לרעה של התפקיד וכיו"ב )ואי טענה שכזו בעניינ( ,הרי שאי מקו לבחינת האפשרות של
העמדה לדי משמעתי ,ג א ייקבע בראייה לאחור כי מוטב היה לפעול אחרת מבחינה מקצועית.
ה הוסיפו כי משנקבע שתנ"צ גול וסנ"צ קמי פעלו שלא כראוי בכ שלא העבירו לפרקליט5ת את
מלוא חומר החקירה ,ומאחר שלא הייתה לה שו סיבה להעלות בדעת שלא קיבלו את מלוא חומר
החקירה ,לא נית לקבוע שהתנהלות א היא חמורה ולא ראויה .היות שהפרקליט5ת נקראו לבירור
מקצועי אצל פרקליט המדינה ,יש לראות בכ מיצוי של הטיפול בעניינ ,שהוא מקצועי ולא
משמעתי.
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¯ÓÂÁ· ÔÈÈÚÏ ‰¯È˜Á ˜È˙· ÏÙËÓ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰ Ï˘ Â˙·ÂÁ˘ ‡È‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙„ÓÚ
‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙ÈÈÁ‰· ‰ÚÂ·˜‰ ‰¯Â¯· ‰·ÂÁ ‡È‰ ,ÂÓÓ ˜ÏÁ Ì‰ ‰˜Ù‰ ÈÙ„˘ ,ÈÈÚÈ„ÂÓ
ÏÚ - ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ‚ÂÂÈÒÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‡ Ì‚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‰˜ÈÒÙ·Â
¯È·Ú‰Ï ‰·ÂÁÏ ¯˘‡ .„·ÚÈ„· Ì˙Â‡ ¯˜·Ï Â‡ ‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰ ˙ÂÂÏÏ ‰·ÂÁ ˙ÏËÂÓ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰
‡˙ „˙‡ ¯˙ÈÈÏ È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÌÓ‡ ÂÊ - ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰˜Ù‰‰ ÈÙ
„"ÂÚ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯˘‡ .ÌÈ¯·ÚÂÓ ÌÈ‡ ¯˘‡Î Ì‰· ÔÈÈÚÏ ˘Â¯„Ï ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙·ÂÁ
‡¯‰ÓˆÚ· ‰ÈÎ‰ ‡Ï ‡È‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÏË‡-Ï‚Ò ‰Ï‡È
‡˙ ˜Â„·Ï ˜È˙· ˙Ú·Â˙Î ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÈËÂÂÏ¯‰ ¯ÓÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ‰Á· ‡ÏÂ ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î
·‡ÈÈÚÈ„ÂÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏÂ ,¯ÓÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÈ˙Ù ÈÙÏ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ
˘‡,ÏÏÎÎ ÌÈÂÎ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„ ¯ÂÓ‡Î .Ì˘‡‰ Ï˘ Â¯Â‚Ò ˙‡ ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ‰˙Ù‰ ÂÈÏ
.˙„ÁÂÈÓ ˙Â˘È‚¯ Â·˘ ‰Ê ˜È˙· ¯ÓÂÁÂ Ï˜Â
 .3המשטרה מסרה בתשובתה כי אי לנקוט הליכי משמעתיי נגד הקציני המעורבי בעניי,
מאחר שנוכח העובדה שראש יאח"ה דאז ,תנ"צ בדימוס גול ,פרשה מהמשטרה נית לנקוט הלי
משמעתי רק כלפי סנ"צ קמי ,דבר שאינו ראוי; אפשרות זו נשקלה בעקבות דוח ברנר ,א המפכ"ל
החליט שלא לעשות כ .עוד מסרה המשטרה כי הואיל ודוח מבקר המדינה אינו יכול לשמש ראיה
בהלי פלילי או משמעתי יהיה צור בבירור נוס ,שלישי במספר ,אשר יחייב קבלת עדויות ,איסו
מסמכי והכנת חוות דעת .לדעתה ,הלי כזה יהיה "מיותר" ו"מוגז " בהתחשב במכלול הדיוני
המקצועיי שכבר התקיימו בפרשה זו .המשטרה ציינה כי לפרסו דוח ביקורת שבו ביקורת אישית
כלפי קציני יש השפעה ומשקל רב יותר מאלה שלכל הלי משמעתי שהוא ,אשר מטרתו העיקרית
הפקת לקחי מערכתית ,והדבר הזה כבר נעשה .לדעתה ,יש להביא בחשבו את איכות השירות ואת
התרומה המיוחדת של הקציני המעורבי בעניי למערכת אכיפת החוק לאור שני .
 .4באת כוחה של ראש יאח"ה לשעבר ,תנ"צ בדימוס מירי גול ,מסרה בתשובתה למשרד מבקר
המדינה כי העוסקי במלאכה הקשה של אכיפת החוק יכולי לטעות וא קורות תקלות .הפקת
לקחי היא חלק מהעשייה ויש לבר עליה .א בנסיבות פרשה זו ענישה בצורה של "הערה" אינה
מוצדקת ותגרו עוול לנוגעי בדבר ה מהבחינה האישית ה מהבחינה הציבורית.
 .5בא כוחו של סנ"צ קמי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בהתחשב בכ שמדובר
בחקירה רגישה אשר מעורבי בה גורמי "חזקי ואיתני " ,ובשי לב לכ שהיה צור לקיי
האזנה ללא דיחוי והיא הופעלה בחיפזו  אפילו א נפל פג בפעולותיו של סנ"צ קמי ,הרי שהוא
פג "אזוטרי" ,ואי כל קשר סיבתי אמתי בינו ובי המחדל הגדול  מחדלה של הפרקליטות
בהעברת חומרי החקירה לסנגוריו של השר.
:˙È˘È‡‰Â ˙È˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙Ï‡˘· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙„ÓÚ ÔÏ‰Ï
,¯ÂÓ‡Î ,¯·Â„Ó ÔÎ˘ ,ÔÂÓ¯ ¯Ó Ï˘ Â˙Ú˘¯‰· ˙˜ÒÂÚ ‰È‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ
·ÂÈÈÚ· ˙ÈËÂÙÈ˘‰ ‰Ú¯Î‰‰ ÏÚ ÛÒÂ ÔÂÈ„ ˙ÂÂ‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡˘ È‡„ÂÂ ,ËÂÏÁ ÔÈ„ ˜ÒÙ
˙‡ ˙ÁÂ· ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ .Ô‰· Ô„ ËÙ˘Ó‰ ˙È·˘ ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙Â·¯Ï
˙˜ÈÙ‰ÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï È„Î ,˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÚÈ·˙‰Â ‰¯È˜Á‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô„Â˜Ù
.ÏÏÎÎ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ‡˘Â· ÌÈÁ˜Ï

האזנות סתר בחקירות פליליות

ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰Â ¯¯· ËÙÂ˘‰ ÁÂ„ ˙Â·˜Ú· Â˜Â˙ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ,Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ
¯˜·Ó „¯˘Ó È„È ÏÚ ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ˙Â‡·ÂÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈÂ˜È˙Ï ˙ÂÚˆ‰ .ÂÈ˙Â·˜Ú·
˙ÂÏÈÚÙ ÂÓÈÈ˜ÈÂ ÂÎÈ˘ÓÈ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ‰‡¯ ,‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰È„Ó‰
‡˘Â· ÌÈÏ‰‰Â ÌÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÌÂ˘ÈÈÏÂ ‰ÓÙ‰Ï ‡È·˙˘ ,‰¯È„˙ ,˙È˙Î¯„‰-˙È˙¯·Ò‰
˙Â˜ÒÓ‰ ÈÎ ·Â˘Á .Ë¯Ù· ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙Â ÏÏÎ· ÌÈÓ˘‡Ï ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ˙¯·Ú‰
ÂÚ‚ÙÈÈ˘ ÈÏ· ˙‡ÊÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜ÓÏ ÔÁÂ· Ô·‡ ÂÂ‰ÈÂ Â„ÓÏÈÈ ‰Ê ÈË¯Ù ‰¯˜ÓÓ Â˜ÒÂÈ˘
.˙‚¯Â‡Ó‰ ‰ÚÈ˘Ù·Â ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â¯·Ú· ˜·‡È‰Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÎÈ
,‰¯Ë˘Ó‰ ,‰È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù ˙Â·Â˘˙ ˙‡ ‰·¯ ·Ï ˙ÓÂ˘˙· ÔÁ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
- ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ,¯ÏË‡-Ï‚Ò ‰Ï‡È¯‡ „"ÂÚ ,˜È˙· ˙Ú·Â˙‰ ,„Â„ ˙Â¯ „"ÂÚ ,ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù
.ÌÁÂÎ-È‡·Â ÔÈÓ˜ Ô¯Ú ˆ"ÒÂ ÔÏÂ‚ È¯ÈÓ ÒÂÓÈ„· ˆ"˙ ,Ê‡„ ‰"Á‡È ˘‡¯
‰Ï˜˙‰ ‰˙¯˜ ÔÎÏÂ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˘¯Ù· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÈ‰˘ ‚ÈÏÙ„ Ô‡Ó ˙ÈÏ
Â‡„ÈÂ ‡Ï ‰¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ :ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È· ÂÏÚÙ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ .‰¯ÂÓÁ‰
‡Ï ˙5ËÈÏ˜¯Ù‰Â ,˙eËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÂÈÚÏ Â¯·ÚÂÈÂ Â¯ˆ˜Â˙È Â‡ ÂÏÏÓÂ˙È ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙ ÈÎ
˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏÂ ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ ÈÙÏ ÈÈÚÈ„ÂÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙Â·¯Ï ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ· ÂÈÈÚ
È„Î ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÏ˘Î ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ‰Ï‡ ˙ÂÏ˜˙ .ËÙ˘Ó‰
˙ÂÈ˘È‡ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ˘ÈÂ ,ÔÂ„Ê ‡Ï· Â˘Ú ÌÈ¯·„‰ ÈÎ Û‡ ˙È˘ÓÓ ˙ÂÏ˘¯
ÏÂÏÎÓÏ ·Ï ÌÈ˘· ÔÈÈÚ»a Â˙„ÓÚ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ .Ì‰ÈÙÏÎ
¯·„· ÂÈÙ· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÚË‰ ˙Â·¯Ï ,¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙÈÚÒÏÂ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
Â‡ „·ÂÚ ˙˘È¯Ù ÈÎ ¯‰·ÂÈ .˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÈ„· ‰ÚÂ·˜‰ ˙Â˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰
Ì˜ ˜¯Â ,‰Î ÏÚ ˙¯‡˘ ÂÊ ;˙ÚÓ˘Ó‰ ˙¯·Ú ˙‡ ÌÈ˜ÁÂÓ ÌÈ‡ ˙Â˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÛÂÏÁ
,Ï˜˘È‰Ï Ô·ÂÓÎ ÍÈ¯ˆ ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ ÚÂÓ‰ ÈƒeÈ„ ÌÂÒÁÓ
‰¯Ú‰ ,ÌÂ„È˜· ·ÂÎÈÚ ÔÂ‚Î) ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ ÈÙ· ÏÂ˘ÎÓ ‰ÂÂ‰Ó ‡Â‰ ÔÈ‡ Í‡
˙Ú· .(‰ÓÂ„ÎÂ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· È„È˙Ú ÈÂÈÓ ˙‡¯˜Ï ˙È˘È‡‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏÈ˜˘ ,˙È˘È‡
Ï˘ ÌÈ˘‰ ˙ÎÂ¯‡ Ì˙ÓÂ¯˙ Ì‰·Â ,ÌÈÙÒÂ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È ‰ÈÁ·‰
Ï˘ ÂÈ˘ÚÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È ÌÂ˜Ó ÏÂÎÓ .˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ÏÂ ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡ÓÏ ÔÈÈÚ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÈÙ ÏÚ ,ÔÎÏ ¯·ÚÂÈ ‰Ê Ë¯ÂÙÓ ÁÂ„ .„¯Ù· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ
.‰Ï˘ÓÓÏ
,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‡˘ÂÏ ‰·Â¯˜‰ Â˙˜ÈÊ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï Ì‚ ˘È ‰Ê ¯˘˜‰·
¯˙Ò ˙Ê‡‰ ˜ÂÁÏ (Â)6 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ Â˙ÂÈ‰·
.˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙Â˜ÒÚÂÓ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ,˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÚÈ·˙‰ ˘‡¯· „ÓÂÚ Â˙ÂÈ‰·Â

58

59

חוות דעת

מסקנות והמלצות
:¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ÔÈÈÚ· ‰˜È„·‰ ˙Â·˜Ú· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ˙Â˜ÒÓ‰ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰Ï
ÏÚ ·¯ Ú„ÈÓ ÔÈÊ‡ÓÏ ‰˜ÓÂ ÌÈÊ‡ÂÓ‰ ˙ÂÈË¯Ù· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ˙Ú‚ÂÙ ¯˙Ò ˙Ê‡‰ .1
˙ÂÊ‡‰ ‡˘Â .È˙„ÈÓ Á¯Â‡·Â ˙Â¯È‰Ê· Â· Â‚‰È˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê Ú„ÈÓ .ÂÏ ÌÈ·Â¯˜‰ ÏÚÂ ÔÊ‡ÂÓ‰
˙‡Â Â˙Â·È˘Á ˙‡ ÌÏÂ‰‰ ÛÈ˜Ó Á¯Â‡· ¯„ÒÂ‰ ‰Â¯Á‡Ï ˜¯Â È˙‚¯„‰ ÔÙÂ‡· ¯„ÒÂ‰ ¯˙Ò‰
ÌÈÂ˘‰ ‰˜È„·‰ È˙ÂÂˆÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ ,˜ÂÁ‰ .Â˙Â˘È‚¯
ÈÏ‰ÂÂ ÌÈÏÏÎ 40-Î Ï˘ Ì˙˜˙‰Ï ÂÏÈ·Â‰ ‰¯Ë˘Ó‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÂÓÈ˜‰˘
ÌÈ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÈÈ„Ú ,˙Ó‡ .ÌÈË¯Ù ÈË¯ÙÏ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ‡˘Â ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ‰¯Ë˘Ó
,‡˘Â· È˙Î¯ÚÓ Ï˘Î ‡ˆÓ ‡Ï Ì¯· ,ÌÈÓÂÓÚ Â¯˙Â˘ ÌÈÂ˘ ÌÈÈÈÚ ˙¯„Ò‰ÏÂ ÌÈÂ˜È˙ÏÂ
ÌÈÏÏÎ‰ ÌÂ˘ÈÈ-È‡· Ô¯Â˜Ó - ÔÂÓ¯ ˙˘¯Ù· ,Ï˘ÓÏ - ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÂÚ¯È‡˘ ˙ÂÏ˜˙‰Â
.ÌÁÂ¯Î Â‡ ÌÂ˘ÏÎ ÌÈÏ‰‰Â
‰Î¯„‰ ,ÔÂÈ˘ Ì¯˜ÈÚ˘ ÌÈ„Úˆ ÂË˜ÈÂ ÂÎÈ˘ÓÈ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯
ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ·¯˜· ¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÏÏÎ‰Â ÌÈÂÊÈ‡‰ ,˙ÂÂ¯˜Ú‰ ,ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÚÓË‰Â
˙ÂÎ„ÂÚÓ‰ ˙Â„Â˜Ù‰ ˙‡ ÌÒ¯Ù˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ˙ÂÁÙ ‡Ï ·Â˘Á .ÌÈ‚¯„‰ ÏÎ· ,‰Î‡ÏÓ·
.ÔÈÈÚÏ ÌÈÚ‚Â‰ ‰ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‚‡„˙ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó .˙Â¯Á‡ ˙Â¯˜ÂÁ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙˘˜·Ï ÌÈ˙ÚÏ ˙Úˆ·˙Ó ¯˙Ò ˙Ê‡‰ .2
ÂÚˆÂ· Ô‰Ó 11 ,˙ÂÊ‡‰ 15 ˙Â¯Á‡ ˙Â¯˜ÂÁ ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÚˆÈ· 2008 ˙˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰
ËÚÓÏ ,ÂÏ‡ ˙ÂÈÂ˘¯ .(˘"ÁÓ - ÔÏ‰Ï) ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯ËÂ˘ ˙Â¯È˜ÁÏ ‰˜ÏÁÓ‰ È„È·
˙Úˆ·ÓÂ ,1971-‡"Ï˘˙‰ ,[˘„Á ÁÒÂ] ‰¯Ë˘Ó‰ ˙„Â˜ÙÏ 2„ ˜¯Ù ÁÂÎÓ ˙ÏÚÂÙ‰ ,˘"ÁÓ
ÈÎ ˙Â·ÈÈÁ˙ÓÂ ÌÈÈÓÏÂ‚‰ ÚÓ˘‰ È¯ÓÂÁ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÓ ˙ÂÏ·˜Ó - ‰ÓˆÚ· ˙ÂÊ‡‰‰ ˙‡
.‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰ÂÏ Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ Ì‰È¯ˆÂ˙ ˙˜Ù‰·
,˙Â¯Á‡ ˙Â¯˜ÂÁ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ì‚ ·Á¯Â˙ ¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙ÚÓË‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯
Ì‡˙‰·Â ÌÁÂ¯ÎÂ Ì‡ÂÏÓ· ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â ˙‡ ÂÓ˘ÈÈ Ô‰ ÈÎ ÌÈÁÈË·Ó‰ ÌÈÂ‚Ó ÂÚ·˜ÈÈÂ
,‰¯Ë˘Ó‰ ˙Úˆ·Ó ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ Ï˘ ËÏÁÂÓ‰ ·Â¯‰ ˙‡ ,ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ .ÔÈÈÚ· ‰˜ÈÒÙÏ
ÏÚ ÏËÂÓ ÔÎÏ .‰ÂÓÎ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏ‚¯Â˙Ó ÔÈ‡ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯˜ÂÁ ˙ÂÈÂ˘¯ ÍÎ ÌÂ˘Ó ‡˜ÂÂ„Â
ÔÂÁ·Ï ˙Â¯˜ÂÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó
‰¯„Ò‰ .‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â¯Á‡‰ ‰¯È˜Á‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÂÁÈË·È˘ ÌÈÎ¯„
˜ÈÙ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ¯ÂÊÈ·· ÌÂÏ‚‰ ˙ÂÏ˜˙‰ Ï‡ÈˆËÂÙ ÌÂˆÓˆ ÁÈË·˙ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ· ‰‡ÏÓ
.¯˙Ò ˙Ê‡‰Ó ‰¯È˜Á È¯ˆÂ˙
˙ÂÊ‡‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
„¯Ù È˙Ú ÁÂÂÈ„ ÌÈÈ˜˙Ó Û‡Â ,ÌÈÎ„ÂÚÓ‰ ÌÈÈ˙¯Ë˘Ó‰ ÌÈÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÏÚÂÙ ˘"ÁÓ ¯˙Ò
,˜„·ÈÈ ‡˘Â‰ - ˙Â¯Á‡ ˙Â¯˜ÂÁ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯˘‡ .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˘"ÁÓ Ï‰Ó Ï˘
.ÏÙÂËÈ ‡˘Â‰ ,ÌÈÈ˙¯Ë˘Ó‰ ÌÈÏ‰‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙‰ ÌÈÏ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÔÈ‡˘ ÏÎÎÂ
¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï Ô˙˘ ¯˙È‰· Ú·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó ˙¯Ò‰Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈÙ .3
˙ÂÂÏ˙‰ .˙ÁÂÂ¯ ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰ È¯Â˜Ó‰ ¯˙È‰· ÂÈÂˆ ‡Ï˘ ˙Â¯·ÚÏ ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰ Âˆ ˙·Á¯‰ÏÂ
‰¯·Ú‰ "˙ÁÎ˘" ˙Á‡ ‡Ï ÈÎ ÂÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‰˜È„·‰ ˙ÂÂˆ È„È· Â˜„·˘
˙ÂÏ˜ ÌÈ˙ÚÏ - ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Ú ˙ÂÏ‚˙Ó ‰ÓÂ˜Ó·Â ,¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ¯˙È‰‰ Ô˙È ‰È‚·˘ ˙È¯Â˜Ó‰
˙ÁÂÂ¯ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ .ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï Ì‚ ÌÈÓÚÙÏÂ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÊ‡‰Ï ÒÈÒ· Ô‰˘ - ‰·¯‰·
ÌÈ··ÂÒ‰ ÏÚÂ „Â˘Á‰ ÏÚ ·¯ Ú„ÈÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÙÒÂ‡ Ô‰·Â ,‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙Ï ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰·
.Â˙Â‡
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ÌÓ‡ ‰Ê ‡˘Â .‰ˆÂ¯Ù ‰¯˙Â ¯˙È‰·˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙¯Ò‰Â ‰Ê‡‰‰ ˙·Á¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‡˜ÂÂ„
ÔÈ‡Â ,„·Ï· ˙È˜ÏÁ ‡È‰ ‰Úˆ‰‰ ÌÏÂ‡Â ,˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰· ˙ÈÂ˘‡¯ ‰¯„Ò‰Ï „ÚÂÈÓ
È¯ˆÂ˙· ˘ÂÓÈ˘‰ Û˜È‰ ˙‡Â ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÏ‰Â ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï È„Î ‰·
ÌÈÏÏÎÏ ‰ÓÂ„· ,‰Ê ‡˘Â· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .‰Ê‡‰‰
˘˜·Ï ËÏÁÂÈ ˙Â·ÈÒ ÂÏÈ‡· ÚÂ·˜Ï ˘È ,¯‡˘‰ ÔÈ· .È¯Â˜Ó‰ ¯˙È‰Ï ‰˘˜· ˙˘‚‰ ÏÚ ÌÈÏÁ‰
˙È· ‰ÊÈ‡Ï ,ÔÈÈÚ· ËÈÏÁ‰Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓÂ ¯˙È‰·˘ ˙ÂÏ·‚Ó ¯ÈÒ‰Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ó
ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ˘È .ÂÏ ‚ˆÂÈ˘ Ú„ÈÓ‰ Â‰ÓÂ ‰˘˜·‰ ˘‚Â˙ ËÙ˘Ó
,‡·Â˙ ¯˙È‰· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó ˙¯Ò‰Ï ‰˘˜·˘ ˙Â˘¯ÂÙÓ ÚÂ·˜Ï ˘ÈÂ ,‡ÏÓ Ú„ÈÓ Ï·˜È
.È¯Â˜Ó‰ ¯˙È‰‰ ˙‡ Ô˙˘ ËÙÂ˘‰ ÈÙÏ ,¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ·
‚˘Â‰˘ Ú„ÈÓ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï ÈÂ‡¯ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÈ‡· ÔÂÁ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚ
ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ;˙¯Á‡ ‰¯·Ú ˙¯È˜ÁÏ ¯˙Ò ˙Ê‡‰· ÏÂÏÓ˙ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙¯Ò‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î
ÌÂ˘È‡Ï ÏÈ·Â‰˘ Ú„ÈÓ‰˘ ‰„·ÂÚÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙˜Ù‰ Í¯„Ï ÈÂ‡¯ Ï˜˘Ó Ô˙ÈÈ Ô‰·˘ ÌÈÎ¯„
ÈÎ Ô·ÂÓ .˙¯Á‡ ‰¯·Ú ˙¯È˜ÁÏ ‰„ÚÂ˘ ¯˙Ò ˙Ê‡‰ ˙¯‚ÒÓ·Â ˙ÂÈË¯Ù· ‰ÚÈ‚Ù ·‚‡ ˜ÙÂ‰
Ì˘‡‰ ˙„ÓÚ‰· ÌÂÏ‚‰ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡‰Â ˙ÙÒÂ‰ ‰¯·Ú‰ ˙¯ÓÂÁ ÔÈ· ÔÊ‡Ï ˘È ‰Ê ÔÈÈÚ·
.Â˙ÂÈË¯Ù·Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÔÈ·Â ÔÈ„Ï
Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ‡ÏÏ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰ ÍÈÏ‰ Ï‰ÂÓ ,˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· .4
‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ Ì„Â˜ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï .˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰
‰Ê ¯·„ .˙ÂÏ˘· ÔÈ‡˘ ˙Â˘˜· ˙˘‚‰ ÚÂÓÏÂ ÍÈÏ‰· ÔÂÈ„‰ ˙‡ Ï˜‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï
Á¯Â‡· ‰¯È˜Á· ˙·¯ÂÚÓ ‰¯Ë˘Ó‰Â ,„Á‡ „ˆ „ÓÚÓ· ÌÈÈ˜˙Ó ÍÈÏ‰‰˘ ÈÙÓ „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á
ÏÎÏ ÊÂÁÓ‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï ÍÎÈÙÏ ‚‰ ‰ÙÈÁ· ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· .È·ÈÒËÈ‡
.53ÂÊ ‰˘È¯„ ‰ÏËÂ· ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙˘˜·Ï ÌÏÂ‡Â ,¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ‰˘˜·
ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ Â¯·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÙÏ ÂÚÈÙÂ‰˘ ÌÈ˘È‡
Ï˘ Ò¯ËÈ‡‰ ˙‡ Â‚ˆÈÈ˘ ,¯Â·Èˆ È˘È‡ Â‡ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰È¯Â‚Ò‰ ˙Ó‚Â„ ,ÍÈÏ‰· ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡
Â˘‚Ù˘ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ È˘‡ ˙È·¯Ó .ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÔÂÈ„· - Â˙ÚÈ„È ‡ÏÏ - ÔÊ‡ÂÓ‰
.ÍÈÏ‰· ÌÈÈ˙¯Ë˘Ó-ıÂÁ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ „‚ ˙ˆ¯Á ‰„ÓÚ ÂÚÈ·‰ ‰˜È„·‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ
.Â˙Â‡ Ú˜Ú˜˙Â ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÈ„ÂÒ ˙‡ ÔÎÒ˙ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ˙Â·¯ÂÚÓ ÈÎ ˘˘Á ˘È ,Ì˙ÚËÏ
Á¯Â‡· ÍÈÏ‰‰ ˙‡ Ï·¯ÒÏ ‰ÈÂ˘Ú Û‡ ‡È‰Â ,˙˘¯„ ‰È‡ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙Â·¯ÂÚÓ Ì‚ ÈÎ ÔÚË
ÈÏÈÏ „"ÂÚ ,Ê‡„ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ ˙ËÈÏ˜¯Ù ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .„·Î ÏË ‰ÈÏÚ ÏÈË‰ÏÂ ÂÏÎÒÏ ÏÂÏÚ˘
‡Ï ÈÎ ‰¯ÒÓ ,‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· Â˘‚Â‰˘ ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰Ï ˙Â˘˜· ¯˘‡Ï ‰‚‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ,È˜Ò˘È¯Â·
.ÏÂ·¯Ò ¯ˆÈ ‡Ï ÍÈÏ‰‰Â „·Î ÏË ‰Ê ‰È‰
ÍÈÏ‰· ¯·Â„ÓÂ ÏÈ‡Â‰ ,ÌÈÊ‡ÂÓ‰ ˙ÂÈË¯Ù· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈˆ˜ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ˘ ‰„·ÂÚÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ·Ï ÌÈ˘·Â ,„Á‡ „ˆ „ÓÚÓ· ÌÈÈ˜˙Ó˘
ÏÂ˜˘È ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ÈÂ‡¯ ,ÂÚÂˆ˜Ó· ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÂÈ‡ ÍÓÒÂÓ‰ ‰¯Ë˘Ó‰
- ¯Á‡ Â‡ È˙¯Ë˘Ó - ÈËÙ˘Ó Ì¯Â‚ Ï˘ ‰ÚÂ·˜ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÛÂ˙È˘·
ıÚÂÈ Ú·˜ÈÈ˘ ÔÎ˙ÈÈ ,Ï˘ÓÏ .¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ¯˙È‰Ï ‰˘˜· ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ˘È‚‰Ï ‰ËÏÁ‰·
ÏÚ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ÏÚÙ˘ Ï„ÂÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÔÈÙÂÏÁÏ .ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÈˆ˜Ï ıÚÈÈ˘ ÈËÙ˘Ó
ÌÈÓ¯Â‚ ·Â¯ÈÚÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÈÎ ˘‚„ÂÈ .Ì˘ ¯·Ëˆ‰˘ ÔÂÈÒÈ‰ ÒÈÒ·
ÈÓ ÏÚ ÏËÂÓ˘ È˘Â˜‰ ÁÎÂÂ Ú„ÈÓ ˙ÙÈÏ„Ï ˘˘Á‰ Ï˘· ¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÍÈÏ‰· ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂˆÈÁ
.ÏÏÎ ÍÎÏ Ú„ÂÓ ÂÈ‡˘ Ì„‡ ‚ˆÈÈÏ ˘¯„˘
 המשפטי לממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מעורבות קבועה של גור+היוע
. הצעה זו תיבח בשיתו המשטרה, ע זאת.  מעוררת קשיי בלתי מבוטלי, בעיקר חיצוני,משפטי
__________________

.! תקדי,ÈÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 2483/08 בש"פ
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, פרקליט המדינה הודיע בתשובתו כי הפרקליטות אינה מעורבת בחקירה בשלב כה מוקד
 המשטרה מסרה בתשובתה כי.ומעורבות גור שאינו בקי בפרטי אינה מוסיפה וא עלולה לפגוע
משטרתי  בהחלטה לפנות לבית+ משפטי  משטרתי או חו+אי מקו למעורבות קבועה של ייעו
 משו שאי הבדל מהותי בי בקשות לצווי להאזנת סתר ובי,המשפט בבקשה להאזנת סתר
 ועל העוסקי במלאכה להיות בקיאי,  אלה נושאי מקצועיי.בקשות לצווי חיפוש או מעצר
 הפרוצדורה של הוצאת צו האזנת, יתר על כ. משפטי+ א לא נדרש לגביה ייעו, בהנחיות ובנהלי
.  והוספת תשומות לתהלי עלולה לגרו לעיכובי נוספי ומיותרי,סתר מורכבת וממושכת ג כ
 ויועצי אלה בוחני, משפטי פני יחידתי+בכמה מהיחידות העוסקות בהאזנות סתר מתקיי ייעו
.את ההאזנות בחינה משפטית מוקדמת
ËÈÏ˜¯Ù ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ - ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
- ÈËÙ˘Ó Ì¯Â‚ Ï˘ ‰ÚÂ·˜ ˙Â·¯ÂÚÓ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ·Â˘Ï - ‰¯Ë˘Ó‰Â ‰È„Ó‰
.¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ¯˙È‰Ï ‰˘˜·· ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ˙ÂÙÏ ‰ËÏÁ‰· - È˙¯Ë˘Ó-ıÂÁ Â‡ È˙¯Ë˘Ó
ÏÚ ÈÊÎ¯Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ì¯Â‚ ‡Â‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ Ú·Â˜ ¯˙Ò ˙Ê‡‰ ˜ÂÁÏ 6 ÛÈÚÒ .5
˜ÂÁ‰ .„·Ï· Â‚Ò Â‡ ÈÊÂÁÓ ËÙ˘Ó ˙È· ‡È˘ È„È ÏÚ Ô˙ÈÈ ¯˙Ò ˙Ê‡‰Ï ¯˙È‰Â ,‰¯Ë˘Ó‰
‰Â¯Á‡Ï ‰Ú·˜ ÔÎÂ ,¯˙È‰ Ô˙Ó Ì„Â˜ ÏÂ˜˘Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÏÚ˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÂÚ·˜ ‰˜ÈÒÙ‰Â
˙Â˘˜·‰ ˙ÂÓ˘¯ ,¯·Ú·Î ‡Ï˘ ,ÌÂÈÎ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .ÔÂÈ„ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ·Â˙ÎÏ ‰·ÂÁ‰
.„ÚÂ˙Ó Ô‰· ÏÂÙÈË‰Â ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙Â¯ÈÎÊÓ·
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó Ì‰È‚ÒÂ ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· È‡È˘ Ï˘ ÌÂÈÒÈ ÈÎ ˜ÙÒ ÔÈ‡
ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â‰ ÌÈÈÂÈ˘‰Â ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÁÎÂ ÌÏÂ‡Â .¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂ‡¯
‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á‰Â ‡˘Â‰ ˙Â˘È‚¯ ÁÎÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ·Â ‰˜È˜Á· Ì¯Â˜Ó˘
„Ò· ˙Á‡ ‡Ï ÔÂ„‰ ,„Á‡ „ˆ „ÓÚÓ· ÍÈÏ‰· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚÏ ·Ï ÌÈ˘·Â ÌÈÊ‡ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ·
‰¯˘Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘˙ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰˘ ÈÂ‡¯ ,¯ˆ˜ ÌÈÓÊ
.¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰Ï ÌÈ¯˙È‰ Ô˙Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈËÙÂ˘Ï ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ
ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈËÙÂ˘‰ Ï˘ ÌÂÈÒÈÓ „ÂÓÏÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
˙Â„ÈÁ‡ ˙¯ÈˆÈ ÈÎ¯ÂˆÏ Ô‰ ,˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÂ·ÈÏÂ ·Â˘Ó ÌÂÈ˜ Ì˘Ï Ô‰ ÌÈÁ˜Ï ÍÎÓ ˜ÈÙ‰ÏÂ
.‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÎ·
˙‡Ê ÌÚ .Ë¯Ù· ˙‚¯Â‡Ó‰ ‰ÚÈ˘Ù·Â ÏÏÎ· ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó· ·Â˘Á ÈÏÎ Ô‰ ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ .6
ÔÂ·˘Á ÏÚ ‡· ÂÈ‡ ˙‚¯Â‡Ó‰ ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó· ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎÎ Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ÈÂ‡¯
‰È·‡˘Ó ˙‡ ‰ˆ˜Ó ‰¯Ë˘Ó‰ Ì‡Â ,¯˙ÂÈ ÌÈÏÈÚÈ Û‡Â ÌÈÓÈÏ˘Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ
.˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂÙ„Ú‰ ÈÙ ÏÚÂ ÏÈÚÈ Á¯Â‡· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÏ·‚ÂÓ‰
ÈÏÎÎ ‰˙ÂÏÈÚÈÏÂ ¯˙Ò‰ ˙Ê‡‰· ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â· ÌÈÈ·¯Ó ÌÈÂ˙ ÛÂÒ‡˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ 54¯·Ú· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ú·˜ ¯·Î ‰Ê ÔÈÈÚ· .‰ÚÈ˘Ù· ‰ÓÁÏÓÏ
˙„ÈÓ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰· ˜ÙÂ‰˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÛÂÒÈ‡·"
˘È ÔÎ .È˙„ÈÓÂ ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ Â· ‰˘ÚÈÈ˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ‰Ê ÈÏÎ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙‰
ÔË˜‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ˙Â·ÈÒ‰ ¯Á‡ ˙Â˜Á˙‰Ï ‰¯Ë˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ È„Î ÌÁÂ˙ÈÂ ‰Ï‡ ÌÈÂ˙ ÛÂÒÈ‡·
ÌÚ „·· „· ,˙ÂÊ‡‰‰ ·Â¯ ˙‡ ˙Â˘ÂÚ‰ ,˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ· Ô„ÚÈ ˙‡ Â‚È˘‰˘ ˙ÂÊ‡‰ Ï˘
˙Â·ÈÒ‰ ¯Á‡ ˙Â˜Á˙‰Ï ;˙ÂÈˆ¯‡‰ ˙Â„ÈÁÈ· ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚‰ ¯ÂÚÈ˘Ï Â‡È·‰˘ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ¯˜Á
Ú„ÈÓ ˙˜Ù‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ·˘ ÒÁÈ· ˙ÂÈˆ¯‡‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰Ï
ÍÙ‰ ‡Ï È˘Ó‰ ¯ˆÂ˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ;ÈÈÚÈ„ÂÓ‰ ¯‚‡Ó‰ ˙¯˘Ú‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ·Ï ÈËÂÂÏ¯
."¯˜ÈÚÏ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ·
__________________

." "האזנות סתר,(2004) ·54 È˙˘ ÁÂ„ ,מבקר המדינה
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˙‚˘‰ ˙˜È„·Ï ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈÂ˙ ÛÂÒÈ‡· ‰ÏÁ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙˜È„·
ÈÎ ‰‡¯ ,˙‡Ê ÌÚ .ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ‡·Â‰ ÌÈÂ˙‰ Ï˘ È˜ÏÁ ÁÂÏÈÙ .¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ Ï˘ Ô‰È„ÚÈ
ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ·Â ‡˘Â‰ „ÂÓÈÏ· ÍÈ˘Ó˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯Â ,‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰Î‡ÏÓ‰
.ÌÂÁ˙· ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ‰È·‡˘Ó Ï˘ ˙ÏÎ˘ÂÓÂ ‰ÏÈÚÈ ‰‡ˆ˜‰Ï Â‡È·È˘
ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÈ„ÓÓ ˙Â·¯˘ ÈÓÏÂÚ-ÏÏÎ ˜·‡Ó ‡Â‰ ‰ÚÈ˘Ù‰ ÈÂ‚¯‡·Â ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó‰ .7
ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÂ˙ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· .ÂÏ ˙ÂÙ˙Â˘
˙ÂÊ‡‰ Ï˘ ÔÓÂ˜Ó Â„ÓÏ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ„Ó· ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰· ‰˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰
,‰ÚÈ˘Ù· ‰ÓÁÏÓÏ ÈÏÎÎ Ô˙ÂÏÈÚÈÂ ÂÏ‡ ˙ÂÈ„Ó· ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Í¯ÚÓ· ¯˙Ò‰
‰ÚÈ·ˆÓ ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÏÚ ÌÈÂ˙‰ ˙ÈÁ· .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ ˙ÓÂÚÏ ‡Ï È‡„ÂÂ·
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈÂ˙‰ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ·Â˘Á .‰È„ÓÏ ‰È„ÓÓ ÏÂ„‚ ÈÂ˘ ÏÚ
ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î Ì‰· È„ Í‡ ,ÂÈ„È· Â˙ÓÂ‡ Â‡ Â˜„· ‡Ï˘ ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈÂ˙ Ì‰ ‰Ê ‡˘Â·
.¯ÂÓ‡‰ ÈÂ˘‰
:2009 ¯‡ÂÈ· ‰˙˘Ú˘ ‰ÂÂ˘Ó ¯˜ÁÓÏ Ú‚Â· Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÓ ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÂ˙ ÔÏ‰Ï
ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÊ‡‰‰ ¯ÙÒÓ
100,000
*
42,011
**
12,771
12,000
6,370
3,028
2,569
2,311
2,064
1,983
****
1,773

‰˘‰
2004
2005
2002
2004
2005
2006
2005
***
20062005
2002
2003
2005

‰È„Ó‰
איטליה
גרמניה
צרפת
הולנד
רומניה
אוסטרליה
בלגיה
סקוטלנד
אוסטריה
בריטניה
ארה"ב

.האזנות לקווי טלפו! ניידי
*
.** המספר מציי! את מספר הבקשות שהוגשו
.*** הספירה מתבצעת מחודש יוני עד חודש יוני
 בוועדת החקירה הפרלמנטרית בעניי! האזנות סתר10.6.07**** לפי דברי שאמר פרופ' יור שחר ב
. 26.12.06 שהוקמה על פי החלטת מליאת הכנסת מ,!בראשות חבר הכנסת מנח ב!ששו

˙ÂÈÈ„ÓÏ ,˜ÂÁÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ˙˘Ó ÏÂÏÎÓÓ ¯Ê‚ ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰· ˘ÂÓÈ˘‰ Û˜È‰ ÈÎ È¯·
È„È·˘ ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó‰ ÈÏÎÏ ,‰È„Ó· ‰ÚÈ˘Ù‰ Û˜È‰Ï ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚Ï ,˘ÂÓÈ˘‰
ÂÏ‡ ÌÈÂ˙Ï ‰˙Ú„ Ô˙È˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ .(ÌÈ¯ËÂ˘‰ ¯ÙÒÓ :Ï˘ÓÏ) ‰È·‡˘ÓÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰
˙Â¯·Ú È‚ÂÒÏ ÒÁÈÈ˙‰· ˙Â·¯Ï ,‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó· ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÔÓÂ˜Ó ˙‡ ÔÁ·˙Â
ÌÁ˙ÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È˘ Â‡ ‰È„È·˘ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÏÎÏ ·Ï ÌÈ˘· ,¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚÈ ‡È‰ Ô˙¯È˜ÁÏ˘
.Ë¯Ù· ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ÏÂ ÏÏÎ· ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡ÓÏ ‰Ï ÌÈ˜ÂÓ˘ ÌÈ·‡˘Ó· ·˘Á˙‰·Â
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‡Ï‡ ,¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÚÂˆÈ· Í¯„· ‡Ï ‡È‰ ‰ÈÚ·‰ (ÔÂÓ¯ ˙˘¯Ù Â‡¯) ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· .8
ÂÏ‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ .‰È¯Â‚ÒÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÓÂ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ‰Ê‡‰‰ È¯ˆÂ˙ ˙¯·Ú‰·
¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÌÈÓ˘ÂÈÓ ÌÈ‡ Ì‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÓ ˜ÏÁ· ÌÏÂ‡ ,ÌÈ¯Â¯· ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â· ˙Â¯„ÒÂÓ
·¯ Ú„ÈÓ ¯·ˆ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ¯˘‡Î .ÈÂËÈ· Ì‰Ï Ô˙Â ÂÈ‡ Ï‰Â‰˘ ÌÈÈÏÂÚÙ˙ ÌÈÈ˘˜ Ï˘·
,Ú„ÈÓ‰ ˙‡ „·ÚÏ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ‰˘˜˙Ó - ˙ÂÁÈ˘ ÈÙÏ‡ ¯˙Ò ˙Ê‡‰· ÂËÏ˜Â‰ :Ï˘ÓÏ „·Î‰ ÒÓÂÚ‰ .ÈÂ‡¯Î ÔÈÚÈ„ÂÓ‰Â ‰¯È˜Á‰ È¯ÓÂÁ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰˙ÏÂÎÈ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â
¯ÓÂÁ ÁË·Â‡Ó Á¯Â‡· ÔÒÁ‡Ï ‰ÈÏÚ ‰˘˜Ó ‰È„¯˘Ó· ˙ÂÙÈÙˆ‰Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚ ÏËÂÓ˘
,¯‡˘‰ ÔÈ· ,‰¯È˜Á‰ ˜È˙ ÌÚ „ÁÈ ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÓ ÈÈÚÈ„ÂÓ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰-È‡Ï ÌÈÓ¯Â‚ ,˘È‚¯
.Â˙Â‡¯Ï ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ‡˘ ÈÓÏ ˙ÂÚË· ¯·ÚÂÈ ‰Ê ¯ÓÂÁ ÈÎ ˘˘Á‰ Ï˘·
ÔÂÁ·ÏÂ ÂÏ‡ ÌÈÈ˘˜Ï Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï"ÎÙÓ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ
Ô˙„Â·Ú· Ô‰· ˙ÂÏ˜˙ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ‰¯Ë˘Ó‰˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯˙ÂÙ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏ‰‰ Ì‡
ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡Â ,ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÌÈÓÈ˘È ÌÈÏ‰‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˘È .˙ÙËÂ˘‰
Ô‰ÈÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ Û˙Â˘Ó· ÔÂÁ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜ÓÏ
ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈÈ˘˜ Ï˘ ¯È‰Ó ÔÂ¯˙ÙÏÂ ÔÂ·ÈÏÏ Ô‰Ï˘ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÓÂ¯ÂÙ· ˘Ó˙˘‰ÏÂ
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï Ì‚ ‡Ï‡ ,Ô˙„Â·Ú ÌˆÚÏ ˜¯ ‡Ï ‰·Â˘Á ÂÊ ‰È‚ÂÒ .Ì‰ÈÈ· ¯˘˜· ÌÈÏ‚˙Ó‰
.ÔÈ„ ÈÂÈÚ ˙ÚÈÓÏÂ ÌÈÓ˘‡‰Â ÌÈ„Â˘Á‰ ˙ÂÈÂÎÊ
Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ÔÂÎÂ ‡ÏÓ „ÂÚÈ˙ ÁÈË·‰Ï Ô˙È „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .9
„ÓÚÓ· ÍÈÏ‰· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚÏ ,Ô·ÂÓÎ ,·Ï ÌÈ˘· ,˙Â˘˜·‰ ˙ÂÒÒÂ·Ó Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Â
.‰ÊÓ ·"ÂÈÎÂ ˙Â¯Â˜Ó ˙ÙÈ˘Á ˙ÚÈÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÏÂ˜È˘ÏÂ ‰ÊÓ „Á‡ „ˆ
ÌÈÂÙÏËÏÂ ÌÈ·˘ÁÓ ˙¯Â˘˜˙Ï ¯·ÚÓ‰ ,ÌÏÂÚ· ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ .10
Í¯ÚÈ‰Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÎ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰ÚÈ˘Ù‰ ÈÂ‚¯‡ Ï˘ ¯·Â‚‰ ÌÂÎÁ˙‰Â ÌÈ„ÈÈ
˙ÂÊ‡‰ ÌÈÈ˜Ï ‰¯Ë˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙È‚ÂÏÂÎË ‰ÈÁ·‰Ó Ô‰Â ˙È·ÈËÓ¯Â‰ ‰ÈÁ·‰Ó Ô‰
.‰¯ÂÓÁ‰ ‰ÚÈ˘Ù‰ ¯˜ÈÚ· ,‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó Ì˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó· ¯˙Ò
¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÌÂÁ˙· ÔÂÈÒÈÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ,ÍÎÓ ‰¯˙È
ÛÈ˜ÓÂ ÏÏÂÎ Á¯Â‡· Í¯ÚÈ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ‰ÓÂ˘ ,Ï˘ÓÏ ,ÍÎ .ÌÈÓÂ„ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÓ˘ÈÈÏÂ
,2007-Á"Ò˘˙‰ ,(˙¯Â˘˜˙ ÈÂ˙ - ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ) ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò ˜ÂÁ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈÏ
Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Â ˙ÂÈË¯Ù‰ ÏÚ ‰‚‰· Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡‰ Ï˘ ˙Â˘È‚¯ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ Ú‚Â ‡Â‰ Û‡˘
Â„ÓÏ˘ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ .¯Â·Èˆ‰ ÔÂÁËÈ· ÏÚ ‰‚‰·Â ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó·
.ÌÈÙÒÂ ÌÈ‡˘Â· Ì‚ - ¯ÂÓ‡ÎÂ ,‰Ê ‡˘Â· Ì‚ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÌÈ˘‰ Í˘Ó·

סו דבר
Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ „Á‡ „˜ÙÂ‰ ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÂ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó È„È·
ÏÚ ‰‚‰‰Â ÏÈ‡Â‰ ÌÏÂ‡Â .ÂÓÂÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï - ˙È¯„ÂÓ‰ ‰È„Ó‰
˙ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÙ˙Î ÏÚ ˙ÏËÂÓ ,Ë¯Ù‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ˙Á‡ ‡Ï ‰ÚÓ˘Ó ¯Â·Èˆ‰
˙ÂÈÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙ÏÚÙ‰· ˙Â¯È‰Ê ‚Â‰Ï ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÈ¯Á‡ Ì‚ ˜ÂÁ‰
˙ÂÓ¯Â‚Â ÔÊ‡ÂÓ‰ ˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ˙Â˘Ú‰ ,¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰· ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ·Â˘Á ÌÈÈ˙Ú·˘ .‰Ï‡
.Â˙Â‡ ÌÈ··ÂÒ‰ ˙ÂÈË¯Ù·Â Â˙ÂÈË¯Ù· ,ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚ÙÏ
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‰ÚÈ˘Ù·Â ÏÏÎ· ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó· ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎÎ ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ˙Â·È˘Á ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡
˘Ó˙˘‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ „Â‡Ó „Ú ·Â˘Á ‰Ê ÌÚËÓ .Ë¯Ù· ˙‚¯Â‡Ó‰
‰· ÌÏÂ‡Â .ÔÎÂ˙Ó Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ Â˜Â¯È˘ ˙ÂÏ·‚Ó ‰ÈÏÚ ÏÈË‰Ï ‡Ï Û‡Â ‰Ê ·Â˘Á ÈÏÎ·
˙Ê‡‰ ‰Ï ‰˜Ó˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÓˆÚ· ÈÂ‚˘ Â‡ ÈÁÂÎ ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰Ï ¯È˙‰Ï ÔÈ‡ Ì‚ ˙Ú·
.¯˙Ò‰
ÈË¯Ù· ¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯„ÒÂ‰ ÌÈ˘‰ Í˘Ó· ÈÎ ÂÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓ
Â¯˙Â ÌÓ‡ .ÌÈ¯˜Á‰ ˙Úˆ· ‰ÚÈ‚Ù Û‡Â ˙ÂËÚÓ ‡Ï ˙ÂÈÂÚË ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï ˙‡Ê Í‡ ,ÌÈË¯Ù
Â· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙¯Ò‰Â ‰Ê‡‰‰ ¯˙È‰ ˙·Á¯‰ ‡˘Â - ‰¯„Ò‰ ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈ‡˘Â ‰ÓÎ
- Ì‰·˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ Ì‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ È„È· ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯È˜Á‰ È¯ÓÂÁ ÏÎ Ï˘ ‰˜È„·‰ ‡˘ÂÂ
.˙˜ÙÒÓ ‰¯„Ò‰ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ÌÂÈ‰„ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÂÓ˙‰ Ì¯·
ÌÈÈÁ ¯Ó ,Ê‡ Â¯‡Â˙Î ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ÔÈÈÚ· ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙· ÏÂÙÈË‰ ÔÁ· ¯˙È‰ ÔÈ·
ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÏ˘Î· ,¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ ,Ô¯Â˜Ó˘ ˙ÂÏ˜˙ ÂÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓÂ ,ÔÂÓ¯
‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ˙¯·Ú‰· ÔÈ·Â ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ ÚÂˆÈ·· ÔÈ· ,‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙„Â˜Â
.ÂÈ¯Â‚ÒÏÂ Ì˘‡Ï ‰ÓÓÂ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÓ
‰Ï˜˙‰ ‰˙¯˜ ÔÎÏÂ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˘¯Ù· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÈ‰˘ ‚ÈÏÙ„ Ô‡Ó ˙ÈÏ
Â‡„ÈÂ ‡Ï ‰¯È˜Á‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ :ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È· ÂÏÚÙ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ .‰¯ÂÓÁ‰
‡Ï ˙ËÈÏ˜¯Ù‰Â ,˙eËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÂÈÚÏ Â¯·ÚÂÈÂ Â¯ˆ˜Â˙È Â‡ ÂÏÏÓÂ˙È ¯˙Ò‰ ˙ÂÊ‡‰ È¯ˆÂ˙ ÈÎ
˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏÂ ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ ÈÙÏ ÈÈÚÈ„ÂÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ˙Â·¯Ï ‰¯È˜Á‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ· ÂÈÈÚ
È„Î ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÏ˘Î ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ‰Ï‡ ˙ÂÏ˜˙ .ËÙ˘Ó‰
˙ÂÈ˘È‡ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ˘ÈÂ ,ÔÂ„Ê ‡Ï· Â˘Ú ÌÈ¯·„‰ ÈÎ Û‡ ˙È˘ÓÓ ˙ÂÏ˘¯
ÏÂÏÎÓÏ ·Ï ÌÈ˘· ÔÈÈÚ»a Â˙„ÓÚ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ .Ì‰ÈÙÏÎ
¯·„· ÂÈÙ· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÚË‰ ˙Â·¯Ï ,¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙÈÚÒÏÂ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
Â‡ „·ÂÚ ˙˘È¯Ù ÈÎ ¯‰·ÂÈ .˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÈ„· ‰ÚÂ·˜‰ ˙Â˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰
Ì˜ ˜¯Â ,‰Î ÏÚ ˙¯‡˘ ÂÊ ;˙ÚÓ˘Ó‰ ˙¯·Ú ˙‡ ÌÈ˜ÁÂÓ ÌÈ‡ ˙Â˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÛÂÏÁ
,Ï˜˘È‰Ï Ô·ÂÓÎ ÍÈ¯ˆ ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ ÚÂÓ‰ ÈƒeÈ„ ÌÂÒÁÓ
‰¯Ú‰ ,ÌÂ„È˜· ·ÂÎÈÚ ÔÂ‚Î) ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ ÈÙ· ÏÂ˘ÎÓ ‰ÂÂ‰Ó ‡Â‰ ÔÈ‡ Í‡
˙Ú· .(‰ÓÂ„ÎÂ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· È„È˙Ú ÈÂÈÓ ˙‡¯˜Ï ˙È˘È‡‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏÈ˜˘ ,˙È˘È‡
Ï˘ ÌÈ˘‰ ˙ÎÂ¯‡ Ì˙ÓÂ¯˙ Ì‰·Â ,ÌÈÙÒÂ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È ‰ÈÁ·‰
Ï˘ ÂÈ˘ÚÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È ÌÂ˜Ó ÏÂÎÓ .˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ÏÂ ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡ÓÏ ÔÈÈÚ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÈÙ ÏÚ ,ÔÎÏ ¯·ÚÂÈ ‰Ê Ë¯ÂÙÓ ÁÂ„ .„¯Ù· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ
.‰Ï˘ÓÓÏ
ÔÈ‡ ‰„·Ï ‰¯„Ò‰ ÔÎ˘ ,„È˙Ú· Â¯¯ÂÚ˙È ‡Ï ÂÏ‡ ÔÈÓÓ ˙ÂÏ˜˙ ÈÎ Â„ÈÏ Ú˜˙È ‡Ï ˘È‡ ,˙Ó‡
ÌÂÈ˘· ,Ì„ÂÓÈÏ· ‡Â‰ ÌÈ¯˜ÈÚ‰ ¯˜ÈÚ .·˙Î‰ ÏÚ ÂÏÚÂÈ˘ Ì‰Ï È„ ‡Ï ÌÈÏ‰Â ÌÈÏÏÎ .È„ ‰·
¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓ ,ÔÎ‡Â .‰Î‡ÏÓ· ÌÈ˘ÂÚ‰ È„È· ÌÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙ÓÙ‰·Â
˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ,‰¯Ë˘Ó‰ - ‰Ê ˘È‚¯ ‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÂÏÚ‰ ‰È„Ó‰
¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ÚÂˆÈ· È·‚Ï ÏÂ˜˘Ï ˘È˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰Ï ÌÈÎ¯„ ÂÁ·È - ËÙ˘Ó‰ È˙·Â
ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ,‰Ï‡ ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÈ· ÈÂ‡¯‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙ÚÓË‰ÏÂ Ô‰È¯ˆÂ˙· ˘ÂÓÈ˘‰Â
ÌÈ¯„Ò‰ ˙¯ÈˆÈ ÏÈ·˜Ó·Â ,ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ .ÂÊ ‰˘È‚¯ ‰È‚ÂÒ· „ÂÒÈ ÔÂ¯˜Ú ‡Â‰˘ ,˙ÂÈ˙„ÈÓ‰
„Á‡· ˙ÂÏ˜˙ ËÂÚ¿ÓÂ ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘ ÁÈË·‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ,‰¯„Ò‰ ÌÈÂÚË‰ ÌÈ‡˘Â· ÌÈ˘„Á
.˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂ˘¯ È„È·˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰Â ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÏÎ‰
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