
 
 היועץ המשפטי לממשלה

 

 

 

 

 

  החלטת היועץ המשפטי לממשלה

 הרפז פרשת
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 0202  ינואר  02

שבט תשע"וי'                                                                                              



 תוכן

 1 ................................................................................................................. ההחלטה תמצית

 9 ............................................................................................................................ דבר פתח

 - ואנשיו הביטחון שר נגד לשעבר ל"הרמטכ אנשי ידי על' חומרים איסוף'ל חשד: ראשון פרק
 11 .............................................................................................. אמונים רתוהפ למרמה חשד

 11 ................................................................................................................... החקירה על

 12 .............................................................................................................. האיסוף אירועי

 34 ........................................ ?המדיני בדרג לפגיעה מורכב וקשר תמסועפ רשת נחשפה האמנם

 33 ......................................................................................................... דברים של סיכומם

 34 ................................................................................................................... דבר אחרית

 34 ................ לקבלה מוסמך שאינו לגורם אשכנזי גבי י"ע סודית ידיעה למסירת חשד: שני פרק

 25 .................................................................................................... הנורמטיבית המסגרת

 21 ............................................................... ל"הרמטכ של וסמכות על -' לכך מוסמך כשאינו'

 24 ................................................................................ בסמכות שלא אשכנזי שמסר המידע

 24 .................................................... תכלית ולאיזו המידע נמסר למי - המידע חשיפת נסיבות

 45 .................................................................. דומות בנסיבות פלילי לדין העמדה מדיניות על

 41 ................. דומות בנסיבות לדין ההעמדה ממדיניות סטייה המצדיקות בנסיבות מדובר האם

 43 .......................................................................................................................... סיכום

 42 ................................................................................................................... דבר אחרית

 44 ..................... כדין שלא, מסווגים מסמכים להחזקת חשד – בניהו ואבי וינר ארז: שלישי פרק

 44 ....................................................................................................................... וינר ארז

 43 ..................................................................................................................... בניהו ביא

 44 ..................... ראיה ולהשמדת משפט מהלכי לשיבוש חשד – וינר וארז בניהו אבי: רביעי פרק

 44 ............................................................................................................ האירועים מהלך

 44 .................................................................. האמנם - ראיה והשמדת חקירה מהלכי שיבוש

 94 .................................................................. כספית ובן בניהו פגישת - משפט מהלכי שיבוש

 94 .......................................................................................................................... סיכום

 99 ...................................... חקירה מהלכי שיבוש של אחרות עבירות לביצוע חשד: חמישי פרק

 גבריאל ר"וד וינר ארז -( הרפז מסמך זיוף" )454 חקירה" במהלך משפט הליכי לשיבוש חשד
 99 ................................................................................................................... סיבוני( גבי)



 ארז - ל"הרמטכ לשכת מיומני אירועים מחיקת: הראי והשמדת משפט מהלכי שיבושחשד ל
 154 ............................................................................................................. פוגל ונטע וינר

 ורונית הרפז בועז, אשכנזי גבי -( 454 חקירה" )מעיינה שיחת"ב משפט מהלכי לשיבוש חשד
 152 ..................................................................................................................... :אשכנזי

 114 ......................................................................................................... דברים של אחריתם



1 

 

 תמצית ההחלטה

עת נחשף בתקשורת, מסמך שהעלה על סדר היום  1515באוגוסט  4 -ראשיתם של דברים ב    .1

הציבורי את הפרשה. המסמך חשף, לכאורה, תכנית אסטרטגית של משרד יחסי הציבור 

ד, לקידום תדמיתו החיובית ומועמדותו של האלוף יואב גלנט לתפקיד בבעלות אייל אר

אלוף גבי -הרמטכ"ל, תוך פגיעה בשמו הטוב ובמעמדו של הרמטכ"ל שכיהן באותה עת, רב

 אשכנזי.

הגיש אייל ארד תלונה על זיוף המסמך, ובו ביום הוריתי על  1515באוגוסט  4 -בבוקר יום א' ב     .1

קדימות עליונה נוכח השלכותיה האפשריות על הליך מינוי חקירה משטרתית שקיבלה 

הרמטכ"ל שעמד על הפרק באותה עת. עם הפתיחה בחקירת המשטרה, גברה הסערה הציבורית 

 סביב חשיפת המסמך והנושא תפש מקום נכבד בסדר היום הציבורי.

של אדם  חקירת המשטרה חשפה אמנם תוך זמן קצר, כי המסמך, הינו לכאורה מעשה זיוף     .4

, לפתוח צוהר ראשון 1515בועז הרפז, אלא שהיה בחקירה זו שהסתיימה באוקטובר -אחד 

למתיחות קשה ששררה בין לשכת הרמטכ"ל ללשכת שר הביטחון, מתיחות שגלשה לפסים 

 שעוררו היבטים ערכיים ומטרידים ציבורית. 

רשת הרפז' העסיקה את כלי ועד היום, 'פ 1515החל מפרוץ הפרשה לתודעת הציבור באוגוסט      .3

התקשורת בעוצמה רבה ביותר. באווירה ציבורית טעונה, נחלקו כלי התקשורת דיכוטומית 

ל'מחנה אשכנזי' מול 'מחנה ברק', כשכל אחד מהמחנות החזיק בתזה הפוכה, ובמשך כל 

התקופה מלאה הארץ בפרשנויות, ידיעות, כתבות ואף ספרים, שניסו לצרוב בתודעת הציבור 

 ת התפיסה שלהם את האירועים.א

לאור היבטים מטרידים ציבורית שעלו מהחקירה, הנוגעים, בין השאר, ליחסים העכורים בין      .2

בועז הרפז, למידע רגיש  -הדרג הצבאי לבין הדרג הנבחר )שר הביטחון( ונגישותו של אזרח 

המדינה על מנת מכוח קשריו עם אנשי צבא, החלטתי להעביר את החומר בפרשה לידי מבקר 

 שיבחן את כלל ההיבטים הציבוריים הנוגעים לעניין.

, היה הליך מורכב וממושך שכלל 1515הליך ביקורת המדינה שהחל כבר בשלהי חודש אוקטובר     .4

עיון באלפי מסמכים, תשאול מאות אנשים והאזנה לעשרות שעות של הקלטות של לשכת 

. לאחר שמבקר המדינה העביר את 1514אר הרמטכ"ל, אשר הסתיים בדו"ח סופי רק בינו

והצביע לראשונה על  1511טיוטת הדו"ח למבוקרים לצורך קבלת תגובתם, פנה אליי במאי 

 חשדות לפליליים.

בין העיתונאים יש שראו בממצאי דו"ח ביקורת המדינה לצד מידע בו החזיקו, את אחת      .4

ות הדרג המדיני, של ערעור על הפרשות החמורות ביותר של חתירת דרג צבאי תחת החלט

 1511עקרון המשילות, ושל פגיעה בסדרי שלטון ומשפט ובאושיות הדמוקרטיה. כבר בפברואר 

התפרסמו כתבות בנוסח 'הפוטש בקריה הצליח'. מהצד השני, היו שראו בלחץ של כלי 
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 התקשורת על רשויות אכיפת החוק חלק ממאמץ של בעלי אינטרס שתכליתו לסכל את עתידו

 הפוליטי של אשכנזי. 

העוצמה בה תוחזקה הפרשה בשיח הציבורי, והקריאה הציבורית "לברר את האמת" בפרשה     .4

מטרידה זו, על דרך של חקירה משטרתית, לוו כל העת בביקורת חריפה משני הצדדים, על 

 ידן.האופן בו טופלה הפרשה על ידי רשויות האכיפה, וכן על משך הזמן הרב שנדרש לטיפול על 

בכל ציוני הדרך של הטיפול בפרשה זו, ובשלבים השונים בהם נדרשתי לשאלת הפורום הנאות      .9

 לבירור וחקירה של ההתנהגות שנחשפה, העמדתי לנגד עיניי עקרון יסוד לפיו משטרת ישראל

, עת הפנה אותי מבקר המדינה 1511פליליות. עד למאי  רק חשד לעבירות בהנחייתי, חוקרת

בכירי  -של חשדות לפלילים, שררה הסכמה רחבה בין כל הגורמים שטיפלו בפרשה לקיומם 

פרקליטות המדינה, הפצ"ר באותה עת ומבקר המדינה כי האכסניה הראויה לבירור המעשים 

 שנחשפו הנה ביקורת המדינה.

מיניתי צוות פרקליטים לבחון את החומרים , 1511ייתו של מבקר המדינה במאי בעקבות פנ    .15

אספו על ידי מבקר המדינה. חוות הדעת שניתנה על ידי בכירי פרקליטות המדינה הייתה כי שנ

אין בחומרים שהועברו על ידי מבקר המדינה, כדי להניח תשתית ראייתית המצדיקה פתיחה 

בחקירה פלילית אזרחית, ועם זאת, מצאו שיש בהם כדי להצדיק חקירה לפי חוק השיפוט 

, 1514התנהגות שאינה הולמת. בעקבות המלצה זו הוריתי בינואר  הצבאי, בחשד לעבירות של

 מיד עם פרסום דו"ח מבקר המדינה, על פתיחה בחקירה צבאית שתבוצע על ידי מצ"ח.

מצ"ח הרחיבו את ההאזנה לקלטות מלשכת הרמטכ"ל בתקופה הרלבנטית, גבו עדויות נוספות     .11

וות דעת ממנה עלה כי יש בחומרים ובטרם סיימו את החקירה הניח הפצ"ר על שולחני ח

שנאספו על ידם, כדי לבסס חשד לעבירות פליליות מחוק העונשין, לרבות עבירה של מירמה 

המליץ הפצ"ר  1514והפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות. משכך, ביולי 

הגורמים  להעביר את החקירה לידי משטרת ישראל. בעקבות חוות דעת זו קיימתי דיונים עם

הרלבנטיים וכנגד דעתם החולקת של פרקליטים מפרקליטות המדינה, שעדיין סברו כי אין 

על דעת הפצ"ר, פרקליט  1514באוגוסט הוריתי בחומרים כדי לבסס חשד לעבירה פלילית, 

 המדינה וראש אח"מ, על הרחבת החקירה והעברתה לידי משטרת ישראל. 

תוך ביצוע עבירות ח התחזקות החשדות לאיסוף מידע נוכ -יודגש כי בשלב זה שוכנעתי    .11

, "ולתוכנית כוללת" מצד לשכת הרמטכ"ל לאיסוף חומרים נגד שר הביטחון ואנשי פליליות

לשכתו, במטרה לפגוע במי מהם, תוך שימוש באזרחים ועיתונאים, הכול ממניעים אישיים של 

תה והפקדתה בידי משטרת כי יש הצדקה למצות את החקירה, על דרך של הרחב -אשכנזי 

  .ישראל

ייאמר כבר עתה שגם בשלב זה דובר בעיקר  בחשד לעבירה של מרמה והפרת אמונים, שכדי    .14

להניח תשתית מספיקה להוכחתה, היה צורך באיסוף ראיות לביסוס החשד עליו הצביע הפצ"ר 

ית כוללת, על לקיומה של תוכנ -בחוות דעתו. היינו, ראיות להוכחת מסכת עובדתית מורכבת 
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לסיכול החלטות  -דרך של הפעלת אזרחים ועיתונאים, ולהוכחת הכוונה שליוותה אופרציה זו 

הדרג המדיני לצורך קידום שאיפות פוליטיות של אשכנזי, או את החשד למתן תמורה, למי 

 מהמעורבים, על ידי אשכנזי במסגרת תפקידו.

גם את שוב קרי המשטרה בין היתר, לחקור נוכח ההחלטה להרחיב את החקירה, הנחיתי את חו   .13

הטענה לקיומם של שותפים לדבר זיוף המסמך, את החשד שאשכנזי עשה שררה בתפקידו 

ממניעים אישיים, ואת החשד לפיו בערב הפתיחה בחקירה יצר קשר עם בועז הרפז וניהל אתו 

 חת מעיינה"(.דקות, במטרה לתאם עמו עדויות בכוונה לשבש מהלכי משפט )"שי 14שיחה בת 

וממצ"ח, שניהלו חקירה אינטנסיבית,  מיאח"ההוקם צח"מ רחב שכלל חוקרים  1514באוגוסט     .12

אלף שיחות, שהוקלטו במערכת ההקלטה האוטומטית  155שהחלה בהרחבת ההקשבה לכמעט 

בלשכת הרמטכ"ל. שלב ההקשבה ומיון השיחות הלכאורה רלבנטיות לנושאי החקירה נמשך 

החל שלב גביית ההודעות הפרונטלי במהלכו נגבו   1513ידי צוות רחב, ובמרץ כחצי שנה, על 

 .1513הודעות, שלב שהסתיים בספטמבר  144

החלה החקירה הוחשדו אשכנזי, עוזרו ארז וינר ודובר צה"ל אבי בניהו שבגינם בגין החשדות    .14

רה זו. כמו כן, נחקרו בסיוע לעבי -בעבירה של מרמה והפרת אמונים, רונית אשכנזי ובועז הרפז 

עבירות של שיבוש מהלכי משפט בקשר לחשדות לפיהם תיאמו חשד לאשכנזי וארז וינר ב

 .1515 -עדויות בתקופת החקירה המשטרתית ב

במהלך החקירה ובעיקר בעקבות חיפוש בבתיהם של ארז וינר ואבי בניהו התעוררו גם חשדות     .14

טכ"ל שלא בסמכות, ושל החזקה שלא כדין של לעבירות של מסירת ידיעה סודית על ידי הרמ

מסמכים מסווגים על ידי וינר ובניהו. כמו כן, מהרחבת ההקשבה למערכת ההקלטה 

 האוטומטית במהלך חקירה זו התעורר חשד להשמדת ראיות נגד ארז וינר ואבי בניהו. 

   , והתנהלה1514עניינה של החלטה זו הוא בממצאיה של החקירה שהחלה באוגוסט     .14

חומר חקירה עצום בהיקפו, הועבר שכלל . תיק החקירה 1513באינטנסיביות עד לספטמבר 

לפרקליטות המחוז, ובמהלך התקופה בה נלמדו חומרי החקירה לעומק,  1513בחודש ספטמבר 

סוגיות כבדות משקל שעוררו החשדות החדשים שהתעוררו במהלך החקירה )היבטיה נדונו גם 

 ם השלמות חקירה לבקשת הפרקליטות. נערכו גוהביטחוניים(, 

נלמדו על ידי ו, 1512המלצות פרקליטות המחוז הועברו לידי פרקליטות המדינה באוגוסט    .19

הועברו אלי המלצות  1512בחודש דצמבר פרקליט המדינה ובכירי מטה פרקליטות המדינה. 

ראש אגף  לרבות עם - לאחר מכן, התקיימו ישיבותפרקליט המדינה ופרקליטות המחוז. 

החקירות והמודיעין ואנשיו ועם פרקליט המדינה ואנשיו, בהן נשמעו עמדות הפרקליטות 

 והמשטרה, ובסופן גיבשתי את ההחלטות בעניין החשדות כדלקמן.
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'איסוף חומרים' על ידי אנשי הרמטכ"ל לשעבר נגד שר  - בעניין החשד למרמה והפרת אמונים

  ות ובמסגרת "תוכנית כוללת"יפליל הביטחון ואנשיו, תוך ביצוע עבירות

השאלה האם יש לחקור את היבט "איסוף החומרים", עמדה על הפרק כבר מתחילת העיסוק     .15

בפרשיה זו. יודגש, כי איסוף חומרים על מאן דהוא, ואין זה משנה מיהו, איננו אסור על פי חוק 

עבירות פליליות כלשהן,  מקום בו פעולת איסוף החומרים לא הייתה כרוכה בביצוע. העונשין

האיסוף כשלעצמו איננו מהווה עבירה פלילית. נקודת מוצא זו הנחתה גם את חוקרי משטרת 

 ישראל בחקירה זו. 

החשד אותו ביקשה החקירה לברר, בעקבות ממצאי חקירת מצ"ח, היה לקיומה של תוכנית     .11

סמכויות ובמשאבים שלא אסטרטגית, על דרך של גיוס בעלי תפקידים ושל אזרחים, ושימוש ב

לאיסוף והפצת מידע נגד שר הביטחון ואנשי משרדו, תוך ביצוע עבירות פליליות; תוכנית  -כדין 

שהונעה מאינטרסים אישיים ואולי פוליטיים, שמא תוך מתן טובות הנאה )לבועז הרפז ו/או 

 לאחרים(.

ידע על המתרחש במשרד מחומר הראיות עולה כי אכן היה עיסוק שוטף ומשמעותי באיסוף מ    .11

שהעיר  -הביטחון, וממצאי חקירה זו ביססו עוד יותר את קביעותיו הקשות של מבקר המדינה 

לאשכנזי ולעוזרו על התנהגותם הפסולה, בה ראה מבקר המדינה חומרה מיוחדת, נוכח כפיפות 

 לדו"ח מבקר המדינה(. 114הדרג הצבאי למדיני )וראו למשל, בעמוד 

מעורבותו  ה של השיחות הרלבנטיות ושל העדויות בחקירה רחבה זו, העלתה כיזאת ועוד, בחינ

של אשכנזי באיסוף החומרים, הייתה אקטיבית, ולא התמצתה במודעות סבילה למעשי וינר 

 .והרפז, כפי שנקבע לגביו בדו"ח מבקר המדינה

הקלטה רציפה אלא שבמישור הפלילי כאמור, אמת המידה שונה לחלוטין. לאחר האזנה לשנת     .14

בלשכת הרמטכ"ל, לימוד ובחינה של מאות שיחות שתומללו, ולאחר גביית עשרות רבות של 

"תוכנית פעולה כוללת שבבסיסה כוונות עדויות, לא נמצאו ראיות להתנהלות על בסיס 

 ביצוע עבירות פליליות.או ל"איסוף חומרים" אגב  פוליטיות"

ב, בין תזה עיתונאית שתפשה מקום נכבד בשיח ממצאיה של חקירה זו הפרידו הפרד היט    .13

שיח שמטיבו רחב מדלת אמותיו של המשפט הפלילי, ושעל כתפיו נטל הבאת ראיה  -הציבורי 

לבין העובדות שניתן להוכיח ברמה הנדרשת במשפט  ,קל לאין ערוך  מזה של המשפט הפלילי

 פלילי.

רו את ההתנהגות שנבחנה בחקירה העובדות שניתן להוכיח ברמה הנדרשת במשפט פלילי, החזי

כבר נחשפה בעיקרה בהליך ביקורת המדינה, היא כפי ש - לשדה הציבורי זו, והשיבו אותה

 שהסתיים בממצאים חמורים נגד אשכנזי וארז וינר.
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המקבילים בעיקרם לממצאי מבקר המדינה נגד השניים,  ,לטעמי אין בממצאיה של חקירה זו    .12

ת הפרת אמונים. בהיעדרה של התנהגות פסולה בעלת מימד של לעלות כדי ביצוע של עביר

 הרי שבמעשיהם של החשודים לא נעברה עבירה פלילית.  -שחיתות 

אשר על כך, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לגנוז את התיק נגד רא"ל )במיל'( גבי אשכנזי, אל"מ     .14

מרמה והפרת אמונים,  במיל' ארז וינר ותא"ל )במיל'( אבי בניהו, שנפתח בחשד לעבירה של

  בעילה של היעדר אשמה פלילית.

הרי שגם תיק  -בעבירה של סיוע להפרת אמונים  -אשר לחשד נגד רונית אשכנזי ובועז הרפז 

 זה ייגנז בעילה של היעדר אשמה פלילית

אין בהחלטתי זו כדי להשליך, לשנות או להקהות כהוא זה מקביעותיו הקשות של מבקר     .14

ור הערכי והציבורי, על התנהגותם של אשכנזי ווינר, שבוודאי איננה הולמת המדינה, במיש

קצינים כה בכירים בצבא. כאמור, ממצאי החקירה הפלילית לא הפריכו קביעות קשות אלו, 

אף ביססו אותן, אך כאמור הממצאים נותרו בזירה הציבורית ולא הגיעו לזו  -ואדרבה 

 הפלילית.

 דית על ידי אשכנזי לעיתונאיםאשר לחשד למסירת ידיעה סו 

ושנתגלו במהלך החקירה לאחר ליבון סוגיות כבדות משקל שעוררו החשדות נשוא עניין זה,     .14

- הן אשר לסמכות הרמטכ"ל למסור ידיעות סודיות, והן אשר לנורמה הרווחת כנטעןהפלילית, 

מצאתי כי , ועללפיה בכירי מערכות הביטחון נוהגים בקבוצה של עיתונאים כשותפת סוד בפ

לעיתונאים , שלא בסמכותביותר קיימות ראיות לכאורה לכך שאשכנזי מסר ידיעות סודיות 

לאחר חלקן, היו ידיעות סודיות שנגעו לארגוני בטחון אחרים. ולשר שאיננו שותף סוד. 

נסיבות חשיפת המידע בשיחות  -התלבטות לא פשוטה, ובהינתן שורה של שיקולים וביניהם 

ימיות, שלא לפרסום, כאשר אשכנזי לא התכוון, ככל הנראה, לעבור עבירה, אלא גלש רקע לגיט

במהלך השיחה למסירת מידע סודי ביותר שהיה אסור לו למסור, לצד הנורמה הרווחת כאמור 

ומדיניות ההעמדה לדין עד כה, ולצד העניין למנוע המשך חשיפת המידע הרגיש לאוזניים 

 שבנסיבות אלה אין מקום להעמדה לדין פלילי.נוספות, הגעתי לכלל החלטה 

משכך, החלטתי לגנוז את התיק נגד אשכנזי בגין עבירה של מסירת ידיעה סודית שלא     .19

 בסמכות, בעילה של מכלול הנסיבות איננו מצדיק העמדה לדין.

עם זאת, אני ממליץ לראש הממשלה ולשר הביטחון, למנות צוות מקצועי אשר ימליץ על     .45

גבולות ברורים לשיח מסוג זה, יידרש לאופן הפעלת הסמכות במסירת ידיעת סודיות,  קביעת

ואף ייתן דעתו על הדרך להגבלת האינטימיות המאפיינת שיח זה, לרבות, על ידי הגברת 

מעורבות אנשי ביטחון המידע, גם במפגשי הרמטכ"ל וראשי הארגונים הביטחוניים האחרים, 

 מים בכירים אחרים, עם התקשורת. ובוודאי במפגש קצינים וגור
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תיק זה והחלטתי האמורה, אמורים לסמן נקודת מפנה ותמרור אזהרה משמעותי, בפני כל אלו     .41

למסור מידע סודי בעתיד בנסיבות דומות. רק העדר נורמה ברורה והעדר אכיפה  העלולים

 נגד אשכנזי קודמת, לצד השיקולים האחרים שפורטו, הביאו אותי שלא להגיש כתב אישום

 . בעניין זה

 ארז וינר ואבי בניהו -החזקת מסמכים מסווגים שלא כדין 

התרשלות בשמירה על לעבירה של  נגד ארז וינר ואבי בניהו, מצאתי שיש ראיות לכאורה    .41

שנתפסו במהלך  - . לאחר בחינה של המסמכיםידיעות שהגיעו לידיהם בתפקידם הציבורי

נמצא כי אלה כללו פרטי מידע בסיווג  -ם ובמשרדו של בניהו חיפוש שנערך בביתם של השניי

  שמירה על ידיעות. בעבירה של התרשלות  המגלות  בנסיבות ש , והוחזקו סודי ביותר

ובר בעוצמת פגיעה בערכים כי מדמצאתי, לאחר בחינה של המסמכים ונסיבות ההחזקה בהם     .44

העמדה לדין של התביעה הדיניות המתאימה להליך משמעתי, בין היתר לאור מהמוגנים 

בשים לב לכך שמדובר באירוע של "פוטנציאל נזק בלבד", בו והצבאית בעבירות מסוג זה, 

    מעולם לא אבדה השליטה על המסמכים ולא נגרם נזק לביטחון המדינה.

שיקול עיקרי זה לצד שיקולים נוספים המפורטים בהרחבה בהחלטה גופא, בעניינם של כל אחד     .43

החלטתי לגנוז את התיק בחשד זה נגד השניים בעילה של "מכלול השניים, היו בבסיס מ

 הנסיבות איננו מצדיק העמדה לדין".

 קלטת שיחת רקע, נגד אבי בניהו וארז וינר -חשד להשמדת ראיה 

החשד נשוא עניין זה עלה מרצף הקלטה שתיעד הלך מחשבה ועשיה, שהציג לכאורה השמדת     .42

דת הקלטת שיחת רקע של אשכנזי עם העיתונאי בן כספית, לקראת חקירה את השמ -ראיה 

 לאיתור מקור ההדלפה.

רבים נוספים ולדבריהם של אלא שבחינה מעמיקה יותר של השיחות, בשים לב להודעות מעו    .44

סדקו משמעותית את ניתוח משפטי של יסודות העבירות, וינר עצמם בחקירה, כמו גם בניהו ו

 ונה הראשונית.החשד שעלה מהתמ

מניתוח הראיות עלה כי המניע למעשיהם, היה החשש של וינר ובניהו מפני שימוש ב"חקירת     .44

הביטחון, להניח ידם על הקלטת שיחת טפורמה ליוני קורן ואנשי לשכת שר ההדלפה" כפל

הרמטכ"ל ובן כספית, לצורך שימוש בהקלטה כדי להביך את הרמטכ"ל ולפגוע בו, במסגרת 

. חשש זה, הוא שעמד בלב מעשה המחיקה, , שכן ההקלטה כללה "דברי רכיל"שכותמאבק הל

 כמניע לו.

אמנם מהפסיקה עולה, כי גם אם המניע למעשה הנו אחר, ולא נעשה בכוונה למנוע את השימוש     .44

מודעות לוודאות קרובה של בראיה בהליך שיפוטי או כדי לפגוע בחקירה, די בהוכחת 

מניעת השימוש בראיה )בעבירה של השמדת ראיה( או  - ביקש למנועהתממשות המצב שהחוק 
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הפגיעה בחקירה )בעבירה של שיבוש מהלכי משפט(. אלא שגם מודעות שכזו יקשה מאוד 

לקיומה של הקלטה איות עולה כי השניים היו מודעים להוכיח, בעיקר בשל העובדה שמהר

טומטית, כמו גם לקיומו של תמליל נוספת )לזו שמחקו(, כשהיא שמורה במערכת ההקלטה האו

 מלא שלה.

"הליך שיפוטי" ו"חקירה  -בהתייחס למודעות החשודים לרכיבים הנסיבתיים של העבירה     .49

]ולמעשה, בדיקות[ היו גלויות והתמצו )אם בכלל( מחומר החקירה עלה כי החקירות פלילית", 

 בבדיקות פוליגרף ל"חשודים". 

תפיסתם, משמעות לל וינר ובניהו בחקירה, אשר הסבירו כי נוכח מצב זה, גרסאותיהם ש    .35

הכוונה לחקור את ההדלפה, הייתה לערוך בדיקת פוליגרף שתוחלתה איננה הליך שיפוטי, הנה 

 גרסה סבירה.

החלטתי לגנוז את התיק נגד וינר ובניהו בחשד להשמדת ראיה ושיבוש אשר על כל אלה,     .31

 .מספיקותראיות  מהלכי משפט בעילה של היעדר

 שיבוש מהלכי משפטשל עבירות נוספות חשד ל

החלטתי לגנוז את התיק נגד וינר וסיבוני בחשד  - תיאום עדויות בין ארז וינר לגבי סיבוני    .31

 לעבירה של שיבוש מהלכי משפט, בעילה של היעדר אשמה פלילית.

  גלמחיקת מידע מלו"ז הרמטכ"ל ע"י ידי ארז וינר ומזכירת הרמטכ"ל נטע פו   .34

הגם שיש ראיות לכאורה נגד השניים למחיקת מידע עובר להגעת נציג ממשרד מבקר המדינה, 

, רק מהטעם שהליך ביקורת מדינה איננו בא אין במעשיהם אלה כדי לגלות עבירה פלילית

נסיבות הכרחיות בשתי  ןשהנ -בגדרי ההגדרה של "הליך שיפוטי" או "חקירה פלילית" 

 זה.העבירות שנשקלו בהקשר 

עם זאת, הנני מוצא בהתנהגותם זו התנהגות שאינה הולמת קציני צבא, שראוי היה לה 

 להתברר בכותלי הצבא לפי חוק השיפוט הצבאי.

 שיבוש מהלכי משפט על ידי אשכנזי בקשר עם שיחת מעיינה חשד ל .33

במבט כולל על סך הראיות, נותרתי עם חשד לעבירת שיבוש מהלכי משפט, ביחס להתנהלות 

סוכם להתריע בפני הרפז על הכוונה למסור שיחה עם וינר בה שכנזי סביב "שיחת מעיינה". הא

, עיתויה ומשכה; "הת מעיינשיח"שהוא מקור המסמך; נסיבותיה הקונספירטיביות של 

מלמסור את כל הידוע  אשכנזי בחקירה, בה נמנעות התנהלאלי; הבהעברת המסמך  ותהשתהה

באופן המתיישב  הקטין משמעותית את קשריו עם הרפז,תוך ש לו על הגעת המסמך ללשכתו,

עליו הרפז בראיון לאיילה  סיפרכפי ש -עם סיכום מוקדם עמו לצמצם את הקשר ביניהם 

בכל אלה, יש להותיר את החשד לביצוע  - מחוקרי המשטרה שיחת מעיינה תהסתרוחסון; 
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, בעיקר בשל ביסוס אישום פליליאין די ראיות לעבירה של שיבוש מהלכי משפט. יחד עם זאת, 

לו יינתן לדבריו אף הקושי להתבסס על דברי הרפז בראיון לאיילה חסון, וגם בשים לב לכך ש

מודע לכך שיש בדבריו  שהוא, תוך שדברי אשכנזי בשיחה נאמרומשקל מלא, יקשה להוכיח 

 אלה כדי  לפגוע בחקירה, בהיותם בפריפריה הרחוקה שלה. 

 בועז הרפז .32

החקירה חיזקו את התשתית הראייתית לפיה הרפז ביצע לבדו עבירות של זיוף מסמך  ממצאי

בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט, תוך שנשללה מעורבות גבי אשכנזי ו/או ארז וינר, 

והתחזקה ההערכה כי הללו סברו שהמסמך אותנטי. לפיכך ובסיומה של חקירה זו, הוחלט 

 בכפוף להשלמת השימוע. נגד בועז הרפז, ולהגישו ישוםהגשת כתב האשלא לעכב עוד את 

  אחריתם של דברים

בחלוף למעלה מחמש שנים מאז הגיחה פרשה זו לתודעה הציבורית, ולאחר מאמץ רב מערכתי 

ואינטנסיבי לבירור העובדות והמעשים שנחשפו במהלך שנים אלה, דומה כי יש בהחלטות 

 כל שנותר בו עניין ציבורי , לזירה הציבורית.מושא רשימה זו כדי להחזיר את הדיון, כ

הרשויות לא חסכו מאמץ בניסיון לברר את האמת בפרשה. דברים אלה נאמרים על אף, ואולי 

לגבי  והוויכוחיםבעקבות, "רעשי הרקע" הבלתי פוסקים מצד המחנות הניצים בתקשורת, 

 הפורום הנאות לבירור הדברים. 

עבירות פליליות; מראשית הדרך הבהרנו חזור והבהר כי  כמפורט בהחלטה, התמקדנו בחשיפת

תככים בין לשכות לחוד, ומעשים פליליים לחוד. אל לו למשפט הפלילי לחרוג אל מעבר 

חרף הביקורות היועץ המשפטי לממשלה על המשמר,  למחוזותיו הטבעיים, ובהקשר זה עומד

ומערכת אכיפת החוק תפעיל את למיניהן, כך שבמבט רחב, צופה פני עתיד, לא ייפרץ הסכר, 

 כוחה באופן מידתי, ובמקומות הנכונים בלבד.   

 .ילמדויש לקוות שלקחי הפרשה נלמדו ועוד י

אשר להיבטי ביטחון המדינה שנחשפו במהלך חקירה זו, כאמור, המלצתי לראש הממשלה 

 .להידרש לנושא ולהקים צוות מקצועי שיקבע גבולות ברורים בשיח עם כלי התקשורת
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 פתח דבר

שנים מאז פרצה "פרשת הרפז", פרשה שעוררה סערה  2 -החלטה זו נכתבת בחלוף למעלה מ    .1

ציבורית רבה. בפתח החלטה זו, אדרש בין היתר, להשתלשלות העניינים, ובתוך כך לשיקולים 

  שהנחו אותי לאורך הטיפול בפרשה, בכל אחד מציוני הדרך שלה. 

מסמך, שלימים כונה "מסמך הרפז" הגיחה  1רסם במהדורת החדשות בערוץ , עת פו4.4.1515 -ב    .1

פרשה זו לתודעה הציבורית, ומאז מילאה את ידי רשויות הביקורת ואכיפת החוק. החל בחקירה 

, לאחריה הליך ביקורת מדינה ממושך ומורכב, המשך 1515פלילית צרה שהסתיימה באוקטובר 

, הסתיימה 1514וכלה בחקירה רחבה שהחלה באוגוסט בחקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, 

. 1512, ותוצריה נלמדו בפרקליטות המחוז והבשילו לכלל המלצות באוגוסט 1513באוגוסט 

 המלצות אלה הנן בבסיס החלטה זו. 

 1515בדיקת מבקר המדינה, חשפו כי במהלך שנת  -החקירה המשטרתית הראשונית, ולאחריה     .4

לשכת שר הביטחון ולשכת הרמטכ"ל, מתח שגלש לאווירה רעה, עכורה  שרר מתח רב מאוד בין

 ומתוחה בין הלשכות, עד כי היה מי שכינה את מצב הדברים "מלחמה". 

שני הצדדים העלו טענות קשות ביחס להתנהלות הצד השני, טענות שהשתכללו לתלונות הדדיות,     .3

בחקירה משטרתית, על מנת "לברר את  ולצדן נשמעה דרישה גם ע"י גורמים ניטראליים, לפתוח

 האמת", בפרשה מטרידה זו. 

החל מפרוץ הפרשה לתודעת עוד זלג העימות, אל עבר מערכות העיתונים ולאולפני הטלוויזיה.     .2

ועד היום, 'פרשת הרפז' פרנסה את כלי התקשורת בעוצמה שכמעט לא  1515הציבור באוגוסט 

ה, נחלקו כלי התקשורת דיכוטומית לעיתונאי 'מחנה נודעה כמותה. באווירה ציבורית טעונ

אשכנזי' מול עיתונאי 'מחנה ברק', כשכל אחד מהמחנות מחזיק בתזה הפוכה, ובמשך כל התקופה 

מלאה הארץ בפרשנויות, ידיעות, כתבות ואף ספרים, המנסים לצרוב בתודעת הציבור את התפיסה 

 שלהם את האירועים.

ממצאי דו"ח ביקורת המדינה לצד מידע בו החזיקו, את אחת הפרשות בין העיתונאים יש שראו ב   .4

החמורות ביותר של חתירת דרג צבאי תחת החלטות הדרג המדיני, של ערעור על עקרון המשילות, 

מהצד השני, היו שראו בפרשה התנכלות . ושל פגיעה בסדרי שלטון ומשפט ובאושיות הדמוקרטיה. 

 מתמשכת לרמטכ"ל דאז, אשכנזי.  

העוצמה בה תוחזקה הפרשה בשיח הציבורי, והקריאה הציבורית "לברר את האמת" בפרשה    .4

לוו כל העת בביקורת חריפה משני הצדדים, על האופן בו טופלה הפרשה על ידי רשויות מטרידה זו, 

 .שנדרש לטיפול על ידןעל משך הזמן הרב  וכןהאכיפה, 

שטופלה כל העת באינטנסיביות על ידי וץ הפרשה, ייאמר כבר עתה שמשך הזמן הרב שחלף מאז פר   .4

 אשר לפורום הנאותדילמה מקצועית סיבות מרכזיות: )א(  4-מנבע, בין היתר,  הרשויות השונות
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הפרשה כל העת למחוזות חדשים התפשטותה של )ב( כפי שיפורט להלן;  -לבירור המעשים 

 יינה.היקף חומר החקירה האדיר שנאסף בענ)ג( ושונים; 

. בשלבים רבים של הפרשה, ראיתי, וכך גם ראו אנשי הראשונהדילמה האקדים מספר מילים על    .9

עבירות הקשורות לזיוף  -פרקליטות המדינה, פרשה זו, כקרחון, שרק חלקו הקטן הוא פלילי 

מסמך ושימוש במסמך מזויף ביודעין. חלק אחר של הפרשה, רחב הרבה יותר, שעניינו תככים 

י כוח, ובתוך כך איסוף מידע נגד משרד הביטחון, נוגע להיבטים אתיים, ערכיים וציבוריים, ומאבק

ע"י מבקר  אלאשכן, אלה אינם בתחומי אחריותה,  אשר חשוב שייבדקו, אבל לא ע"י המשטרה,

 המדינה. 

, כבר מתחילת פרשה זו בדרך של חקירה משטרתית"הציבור" "לברר את האמת" דרישת חלק מ  .15

בשאלת ההצדקה או אי ההצדקה לפתיחה בחקירה משטרתית. עם כל הרצון יננה שיקול היא א

לפתור את התהיות הציבוריות, יש לזכור גם את החובה לרסן את השימוש בכוח ולהגביל את 

 השימוש במשטרה ובסמכויותיה לשם חקירת עבירות פליליות בלבד. 

יים, ומחובתו להעמיד לנגד עיניו אך ורק את אל לו ליועץ המשפטי לממשלה להיכנע ללחצים ציבור  .11

אולי הייתה זוכה לאהדת חלק  ,עקרונות היסוד של השיטה. פתיחה בחקירה, כבר מהשלב הראשון

 משטרת ישראל ממנה. דה זו עמד לנגד עיני עיקרון חשובאל מול אהמהציבור והתקשורת, אך 

אל להן לפלוש . פליליים רק תיקים מנהלת פליליות, והפרקליטות רק עבירות בהנחייתי, חוקרת

תקצר  -וזה המידע שהיה בפני באותה עת  -פוליטיים  תככים תחקור המשטרה לשדות אחרים. אם

, ואיבוד האמון ופוליטיים הדרך להפיכת רשויות האכיפה לכלי שרת בידי גורמים אינטרסנטיים

 ברשויות האכיפה. 

לבחינה של מבקר המדינה, שהינו הפורום הנאות נוכח האמור, העברתי את העניין בשלב הראשון   .11

והנכון לטיפול במידע שהיה בפני באותה עת, תוך שציינתי בפנייתי אל מבקר המדינה כי במידה 

 ויעלה חשד למעשה פלילי, יפנה אליי את החשדות לבחינה, כמצוות החוק.

כמו  ,ביקש מבקר המדינהאכן במהלך הדרך, וכפי שיפורט להלן, נוכח החומר הרב שנאסף על ידו,    .14

ילית בעניין זה. התלבטתי כי אפתח בחקירה פלגם הפרקליט הצבאי הראשי שבחן את החומר 

)בין השאר נוכח עמדת הצוות שבחן עניין זה בפרקליטות המדינה והתנגד לכך(, ואולם נוכח בעניין 

קל אלה, ההתפתחויות עליהן הצביע הפצ"ר, כמו גם בקשתם המפורשת של גורמים כבדי מש

למרות התשומות הרבות שהושקעו בה, ככל שהדבר שהחלטתי בשלב מסוים להרחיב את החקירה, 

 לא הניבה ראיות לעבירות פליליות. -נגע ליחסי הלשכות 

לאחר שעמדתי בקווים כלליים על הדילמה העקרונית שעמדה כל העת ביסוד הטיפול בפרשה זו,   .13

ך כך את השיקולים שהנחו אותי בשלבים השונים של אפרט להלן את השתלשלות העניינים ובתו

 הטיפול בפרשה.
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 השתלשלות העניינים

, התפרסם בתוכנית "אולפן שישי" בערוץ השני, כלשונו של מנחה התוכנית דאז, מר 4.4.15ביום ו', 

יאיר לפיד, "מסמך סודי, עליו מופיע סמל של משרד הייעוץ האסטרטגי של איל ארד, ומפרט 

רטגית שאמורה להוביל למינויו של אלוף פיקוד הדרום, יואב גלנט, לתפקיד תוכנית אסט

הרמטכ"ל". עוד אמר לפיד כי "המסמך קורא לפגוע בשמו הטוב של הרמטכ"ל המכהן, גבי 

אשכנזי, וליצור מתיחות בין אשכנזי לבין שר הביטחון, אהוד ברק". עוד ביום הפרסום, הודיע אייל 

סמך מזויף ולא יצא ממשרדו, וכי בכוונתו להתלונן על כך במשטרה, ארד בתגובה לתקשורת כי המ

 . 4.4.15ואכן הוגשה תלונה ביום 

 0202אוגוסט  -חקירת המשטרה בשלב הראשון 

, הוריתי למשטרה לפתוח בחקירה, בחשד שהמסמך שפורסם הוא מזויף, וזאת כדי 4.4.15ביום א',   .12

י את שר הביטחון להשהות את תהליך בחירת לאתר את מי שזייף את המסמך. במקביל, הנחית

 הרמטכ"ל הבא. 

רבה החשיבות חידדתי בפני החוקרים את התוך שהמשטרה פתחה בחקירה באמצעות היאחב"ל,    .14

לאחר שלא נמצא ממצא נגד מי וכך נעשה.  -החקירה ביחס למועמדים למשרת הרמטכ"ל בקידום 

 רמטכ"ל. מהמועמדים לתפקיד הרמטכ"ל, חודש תהליך בחירת ה

כתב מבקר המדינה דאז לשר הביטחון, עם העתקים לראש הממשלה, מר  12.15.15-בין לבין, ב  .14

( אשכנזי ואלי, כי משרד מבקר המדינה אסף מידע על 'ל )מיל"בנימין נתניהו, לרמטכ"ל דאז, רא

הנושאים הקשורים ל"פרשת הרפז" ולתהליכי בחירת הרמטכ"ל הבא, כדי לגבש דעה בנוגע 

ולאחר יקפה. מבקר המדינה דאז הוסיף, כי בעקבות המידע שנאסף הו ורת אפשריתלביק

 שהמשטרה העבירה את תיק החקירה לפרקליטות המדינה, החליט לפתוח בביקורת. 

ממצאי החקירה. מהחקירה עלה, הועברו לעיוני , ם החקירה המשטרתיתעם סיו, 1515בשלהי שנת   .14

ונה להשפיע על תהליך מינוי הרמטכ"ל, לא עלו חשדות כי מלבד זיוף המסמך והשימוש בו בכו

פליליים אחרים. בפרשה, אשר הצדיקו נקיטת הליכים קונקרטיים נוספים ביחס לאזרחים אחרים 

אשר על כן החלטתי לשקול, בכפוף לשימוע, הגשת כתב אישום נגד מר בועז הרפז בעבירה של זיוף 

 . מסמך בנסיבות מחמירות ועבירות נלוות נוספות

מי, כי לא נמצאו רקליט הצבאי הראשי דאז, בתיאום עיביחס לאנשי הצבא בפרשה, החליט הפ  .19

 ראיות לביצוען של עבירות פליליות כלשהן. 

הנוגעים, בין השאר, ליחסים העכורים  ציבורית היבטים מטרידיםאשר לממצאי החקירה בהם עלו   .15

למידע רגיש  -בועז הרפז- ישותו של אזרחבין הדרג הצבאי לבין הדרג הנבחר )שר הביטחון( ונג

והחלטתי , אין להסתפק בחקירה הפלילית שנערכהמכוח קשריו עם אנשי צבא, סברתי כי 

 הציבורייםכלל ההיבטים  להעביר את החומר בפרשה לידי מבקר המדינה על מנת שיבחן את
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וע עבירה נוספת במובחן מהיבטים פליליים, שכאמור לא עלה מהם חשד לביצ -הנוגעים לעניין 

  .כלשהי בעת ההיא

יודגש, כי עמדת כלל גורמי האכיפה באותה עת הייתה, שעל החקירה המשטרתית להתמקד   .11

זיוף המסמך בלבד, שכן שאר הממצאים המטרידים שהתגלו בחקירה, לא לבהיבטים הקשורים 

ת עדיפות העלו חשד ממשי לעבירה פלילית ומשכך, לצורך בחינת ההיבטים הציבוריים יש לת

 למבקר המדינה, האמון על בחינת היבטים אלו.    

עוד החלטתי, נוכח העדר החשד, לעת ההיא, כי בוצעו ע"י גורמים נוספים מעבר להרפז עבירות   .11

פליליות, שאין מניעה להעביר את החומר למבקר המדינה, שכן ההיבטים הציבוריים של הפרשה 

 כשלעצמה. מבקר המדינה היה שותף מלא לעמדה זו.עולים בחשיבותם על פרשיית זיוף המסמך 

עוד קבעתי, כי הפרשה תיבחן שוב על ידי ועל ידי הפצ"ר לאחר סיום בדיקת המבקר. ציינתי אז, כי   .14

בהתאם להוראות החוק, ככל שימצא מבקר המדינה במהלך בדיקתו כי המידע שברשותו מעלה 

א את הדברים לידיעתי, על מנת שאבחן האם חשד לביצוען של עבירות פליליות, הרי שעליו להבי

  .יש מקום לפתוח בחקירה פלילית

נוכח החלטתי, כי יש מקום לשקול הגשת כתב אישום נגד בועז הרפז, הוזמן זה לשימוע, שבסופו  .13

 הוחלט עקרונית, להגיש כתב אישום נגדו.  

ים לפתוח בחקירה פלילית כפי שציינתי לעיל, בשלבים אלו, ולמרות דרישות שעלו מצד גורמים שונ  .12

בעניין זה, לא סברתי שכך נכון לעשות. סברתי כי "הפורום הנאות" והנכון לבירור הדברים שעלו 

 הינו מבקר המדינה. -מהחקירה עד כה 

גם אם העוסקים  ,סברתי וכך סברו העוסקים בכך בפרקליטות המדינה, כי חקירת תככים ומתחים .14

 חון, אינם מעניינה של המשטרה. בתככים הינם אנשי צבא ומשרד הביט

את מלאכתה.  רקשתעשה  -ברור, כי על מערכת האכיפה לעשות את מלאכתה, אך לא פחות חשוב  .14

פעולה בשטחים הרחוקים מתחום אכיפת החוק, תוך חריגה מתחומי הסמכות הפורמאליים, אינה 

 נכונה, גם אם יתכן שיש בכוחה לספק מענה לשאלות המטרידות את הציבור. 

בנוסף, ככל מערכת, גם למערכת אכיפת החוק, יש תשומות מוגבלות, וכניסה לחקירה מעין זו,  .14

המצויה כאמור, באזורים הרחוקים מתחום העבירות הפליליות, דינה לפגוע ביכולת המשטרה 

 .א בזאתוכיוצ , המיןלחקור עבירות פליליות מובהקות מתחום האלימות, השחיתות הציבורית

 0202עד ינואר  0202אוקטובר  - דינההליך ביקורת המ

בעקבות האמור, החל מבקר המדינה בבדיקה יסודית של הפרשה על היבטיה השונים, אם כי לא  .19

בדק את החשד לזיוף המסמך, שכבר נבדק ע"י המשטרה. במהלך הבדיקה, במסגרתה היו אנשי 

שי המבקר כי עלו המבקר בקשר עם אנשי הפרקליטות שטיפלו בתיק הפלילי, לא נמסר ע"י אנ
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במהלכה חשדות למעשים פליליים נוספים או שעלה ממצא חדש שיש בו כדי להשפיע על הממצאים 

 בעניין זיוף המסמך. 

העביר מבקר המדינה, אלי ולמבוקרים בפרשה זו, טיוטה של ממצאי הביקורת אשר  1511במארס  .45

של מסמכים, האזינו לעשרות ערך. כמפורט על ידי מבקר המדינה, עיינו אנשיו באלפי עמודים 

 פגישות בחתך רחב מאד. 455 -שעות של הקלטות, וערכו למעלה מ

לא כללה כל התייחסות טיוטה זו, על אף שהייתה בה ביקורת קשה על התנהלות חלק מהמבוקרים,   .41

העולים מן הממצאים. הטיוטה כללה ארבעה פרקים: )א( מסמך הרפז, הרקע  להיבטים פליליים

כת הרמטכ"ל, הגעתו והטיפול בו עד לפרסומו בתקשורת ולאחר פרסומו; )ב( מערכת להגעתו ללש

היחסים בין השר ברק לבין הרמטכ"ל אשכנזי, ובין לשכותיהם; )ג( תהליך בחירת רמטכ"ל 

 ומינויו; )ד( ביטחון מבצעים, אבטחת מידע, וחשיפת מידע. 

את החשש למעשים  - בפעם הראשונה - , שלח אלי מבקר המדינה מכתב, ובו הביע1.2.11ביום רק   .41

חוק מבקר  -]נוסח משולב[ )להלן  1924-)ג( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח13פליליים לפי ס' 

 המדינה(.  

במכתב סקר מבקר המדינה את התפתחות הבדיקה והחקירה בפרשה מנקודת מבטו, עד אותה עת.  .44

-שר הביטחון ואל"מ וינר  -רשה המבקר הזכיר את עמדותיהם של "שני מבוקרים מרכזיים" בפ

)ג( לחוק. שר 13שביקשו שנושאים שונים בפרשה יועברו לעיון היועץ המשפטי לממשלה לפי ס' 

הביטחון, בתגובתו לטיוטת דו"ח הביקורת, טען כי הטיוטה מעלה חשד לעבירות פליליות חמורות 

להעביר נושאים  מצד קצינים בכירים, בראשם הרמטכ"ל לשעבר. אל"מ וינר ביקש אף הוא

מסוימים לחקירת המשטרה, "הן ביחס להיקף פועלו של מר בועז הרפז, טיבו ומקורותיו, והן 

 ביחס ל"היעלמותן" של הקלטות מלשכת שר הביטחון". 

לדברי המבקר במכתבו, גם הרמטכ"ל לשעבר אשכנזי וגם מר בועז הרפז העלו בשיחותיהם עם   .43

ן בכלים חקירתיים. עוד הפנה המבקר במכתבו לתגובתו אנשי משרד המבקר טענות שנדרש לברר

-של מר בועז הרפז לטיוטת דו"ח הביקורת. לדברי המבקר, בתגובתו של הרפז כלולות טענות לאי

אמירת אמת, לכאורה, על ידי גורמים מסוימים, בהופיעם בפני המבקר, לסתירות לכאורה 

הרפז טען במסמך התגובה שלו, בגרסאותיהם, ולתיאום גרסאות לכאורה. לדברי המבקר, 

שהרמטכ"ל לשעבר ועוזרו ארז וינר, הפעילו אותו לאיסוף מידע. טענות אלה, לדברי המבקר, כמו 

טענות נוספות שהועלו בפרשה זו, ראויות לבירור הולם, בכלי חקירה שאינם בידי משרד מבקר 

די בהודעת המשטרה עם המדינה. המבקר ציין כי הפרשה גרמה לסערה גדולה בציבור, ושלא היה 

אני סבור כי כעת דין הליך "...  כך את הסערה. משכך כתב המבקר כי:סיום החקירה כדי לש

הביקורת להיסוג מפני ההליך הפלילי. החלטתי להעביר לידיעתך בשלב זה את מכלול העניינים 

שיתוף )ג( לחוק...מן החומר עולה, לכאורה, 01המעלים חשש למעשה פלילי, וזאת לפי סעיף 

פעולה אינטנסיבי בין אל"מ וינר...עם בועז הרפז באיסוף מידע מכפיש, לכאורה, העלול לפגוע 

בשמם הטוב של שר הביטחון, רעייתו, ראש מטהו ושל אחרים, וכי "מסמך הרפז" הגיע ללשכת 

הרמטכ"ל דאז...במסגרת איסוף מידע זה. פעילות זאת, ככל שהיא מכוונת כנגד דרג מדיני ממונה 
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". המבקר הוסיף כי הדברים נעשו, לכאורה, לטובת קידום עניקה לדברים נופך נוסף של חומרהמ

התנהגות זו מעוררת, לכאורה, ענייניו של הרמטכ"ל דאז וחלקם אף בידיעתו. המבקר הוסיף כי: "

-חשש לעבירה על עבירת הסל "התנהגות שאינה הולמת" לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו

לחוק(, ועשויה אף להגיע לכדי חשש לעבירות פליליות לפי חוק העונשין,  022)סעיף  0511

לחוק ועבירות "קשר למעשים  081, ובהן עבירה של "הפרת אמונים" לפי סעיף 0511-התשל"ז

בדיקתם של כלל החששות הללו שקילת לחוק זה. כל אלה מצדיקים  122אחרים" לפי סעיף 

 ....". תו של מבקר המדינהבכלים שמטבע הדברים אינם מצויים ברשו

השלמת הליך הביקורת בנושא זה תעוכב עד למיצוי ההליך נוכח האמור כתב לי המבקר כי: "  .42

משמע השלמת בחינת החומר והחשש למעשים פליליים הנובעים ממנו ולהחלטות  - הפלילי

 ".שיתקבלו בעניין הצורך בחקירה פלילית מתאימה

, למבקר המדינה, כי נוכח המשקל הרב אשר אני 4.2.11ם בעקבות המכתב האמור, השבתי ביו  .44

(ג( לחוק מבקר המדינה, הוריתי על בחינת 13מייחס לפניות מאת מבקר המדינה בהתאם לס' 

החומר שנאסף ע"י המבקר בכללותו, על מנת לשקול האם יש מקום לפתוח בחקירה פלילית 

 נוספת.

, שלכל אורך הדרך, לרבות בעת שליחת טיוטת במכתבי, תהיתי בדבר השינוי בעמדת מבקר המדינה .44

הדו"ח, חודשיים קודם לכן, לא הצביע על חשש לעבירה פלילית. ציינתי במכתבי למבקר כי לו היה 

. הייתי נמנע מלאשר את העברת חומרי הביקורת לחשודים הפוטנציאלייםידוע לי על חששו זה, 

 של חקירה פלילית יעילה.העברה, אשר מטבע הדברים, יש בה כדי לפגוע בביצועה 

עוד הזכרתי בפניו, את ההבנה המשותפת שהתקיימה בינינו ולפיה ימוצה הפן הפלילי בנושא זיוף   .44

רק לאחר השלמת תהליך המסמך בלבד, ואילו שאר ההיבטים הפליליים, ככל שיעלו, ייבדקו 

ם טיפול . זאת, נוכח ההסכמה שההיבטים הציבורים של פרשה זו, המצויים בתחוהביקורת

עולים בחשיבותם על פרשיית זיוף המסמך כשלעצמה, המצויה בתחום סמכות רשויות  המבקר,

 האכיפה.

על כן, הדגשתי במכתבי, כי בנסיבותיה המיוחדות של פרשה זו, אין מניעה מבחינתי, שמבקר   .49

הרב  המדינה, ישלים את בדיקת הפרשה ויציג בפני הציבור את ממצאיו, זאת נוכח הערך הציבורי

גניזת דו"ח המבקר, בשל חקירה פלילית שעדיין לא הוחלט שיש בפרסום זה. ציינתי, כי לעמדתי, 

:" לאחר  בנוסף אף ציינתי במכתבי למבקר כי .עליה, פוגעת באינטרס הציבור ומכך יש להימנע

שנועצתי בגורמי החקירה המשטרתיים, הגעתי לכלל דעה כי לאור הפגיעה שכבר נגרמה לכל 

משטרה עתידית כתוצאה ממסירת טיוטת דו"ח הביקורת לידי המבוקרים, הרי שנזק נוסף  חקירת

 בהקשר זה אינו שקול לתועלת הציבורית הרבה שתהא בהשלמת עבודת הביקורת..". 

בעקבות החלטתי האמורה, החלה בדיקה מעמיקה של הנושאים שהועלו על ידי המבקר על ידי   .35

ה וכן על ידי הפרקליט הצבאי הראשי. במסגרת הבדיקה, גורמים בכירים בפרקליטות המדינ
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התבקש מבקר המדינה להעביר את חומרי הבדיקה הרבים שנאספו על ידו לפרקליטות ואלו נבחנו 

 על ידם. 

בתום הבחינה, לאחר שפרקליט המדינה דאז ואנשיו קיימו ישיבות עם הפצ"ר דאז ואנשיו, תוך  .31

הגיעו אנשי פרקליטות המדינה ואנשי הפרקליטות  שחלק מהישיבות מתקיימות בלשכתי, לא

 הצבאית להסכמה ביחס לממצאים. 

עמדת אנשי פרקליטות המדינה, שהתקבלה על ידי פרקליט המדינה דאז, כפי שהועברה אלי בחוות   .31

, הייתה שעל בסיס החומרים שהועברו אין מקום לפתוח בחקירה 1511דעתם מסוף ספטמבר 

ת לפי חוק העונשין. לעמדתם, מעשי החשודים הצדיקו חקירה בעבירה פלילית "אזרחית" בעבירו

צבאית של "התנהגות שאינה הולמת" בלבד. אנשי הפרקליטות הצבאית לעומתם, סברו שהדברים 

שעסקו בסוגיות עולים כדי עבירות פליליות "אזרחיות". ממצאי הבדיקות והמלצות הגורמים 

 קבלת הכרעה.  הועברו לעיוני לשם

 1514, המציא מבקר המדינה את הדו"ח הסופי שלו בפרשה זו, ובחודש ינואר 1511ש דצמבר בחוד .34

פורסם הדוח לציבור. דו"ח מבקר המדינה כולל התייחסות לארבעה נושאים עיקריים: מסמך 

הרפז ואיסוף המידע, היבטים במערכת היחסים בין השר ברק ובין הרמטכ"ל דאז רא"ל )מיל'( 

 יהם, תהליך בחירת הרמטכ"ל ומינויו, וסוגיות של ביטחון מידע. אשכנזי, ובין לשכות

בדו"ח הסופי מבקר המדינה ציין כי פנה ליועץ המשפטי לממשלה במהלך העבודה, לאחר הכנת  .33

)ג( לחוק מבקר המדינה, לבדיקת חשש למעשים פליליים שעלו 13הטיוטה הראשונה, על פי סעיף 

 דיין תקף וחיוני.מן החומר, נושא שלדעת מבקר המדינה ע

הגם שמבקר המדינה העיר בחומרה הן לאל"מ ארז וינר והן לרא"ל במיל' גבי אשכנזי בדו"ח   .32

מערכת היחסים העכורה בין השר ולשכתו לרמטכ"ל  -הסופי, הוא נתן מקום לרקע למעשים אלה 

זו של ולשכתו, ועל כן, בסופו של דבר קבע את הדברים הבאים: "לדעת מבקר המדינה, פעילות 

כפי שבאה לביטוי בקשר עם הרפז, בין אם נעשתה בידיעת הרמטכ"ל דאז, רא"ל  -אל"מ וינר 

במיל' גבי אשכנזי )ולו חלקית( בין אם נעשתה, באופן עצמאי וביוזמה עצמאית של אל"מ וינר בשל 

נאמנותו לרמטכ"ל דאז... והתייחסותו למערכת היחסים העכורה בין השר ברק ולשכתו לרמטכ"ל 

הנה  -לשכתו כאל 'מלחמה', ובין אם 'נגרר' לכך על ידי המידע שהעביר אליו סא"ל )בדימ'( הרפז ו

פסולה ומהווה הבנה שגויה מצדו את גבולות המותר והאסור, והיא ראויה לבדיקה מקיפה 

 ".של המופקדים על כך בצה"לויסודית 

עה לפחות חלקית שלו והוא בעניין הרמטכ"ל קבע מבקר המדינה שפעילות האיסוף נעשתה בידי  .34

היה צריך להפסיקה. עוד קבע כי עם נכונותו של הרמטכ"ל לקבל את המידע, נתן הרמטכ"ל יד 

להמשך פעילות זו, ולגבי כל אלה קבע המבקר כי מדובר בהתנהגות שאיננה ראויה, וזאת גם אם 

סתם על תפי הרמטכ"ל דאז וסביבתו חשו מצוקה נוכח מערכת היחסים העכורה לכאורה, ונוכח

 כנית' לכאורה לפגוע ברמטכ"ל.קיומה של 'ת
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מבקר המדינה בדו"ח הסופי התייחס לטענות ההדדיות שהועלו על ידי שתי הלשכות וציין כי   .34

במהלך הביקורת נטענו טענות הדדיות על ידי שר הביטחון אהוד ברק ועל ידי הרמטכ"ל לשעבר, 

גד השני. טענות אלה, לשיטתו של מבקר המדינה, כנית כוללת" של האחד נ"תאשכנזי, בדבר קיום 

נשענו בחלקן על מידע חלקי, שמועות והערכות, ולא על בסיס עובדתי מוצק. מבקר המדינה מצא 

לציין, כי המעורבים האמינו באמונה שלמה בקיומה של "תוכנית כוללת" שכזו של "הצד השני" 

נים, לרבות שוליים, העצמת אירועים שוכנגדם, אותה הציגו, לעיתים עד כדי עיוות המציאות ו

 שלהם.  האמתייםמדים הרבה מעבר למ

 כנית פעולה"שר או הרמטכ"ל התנהלו על בסיס "תלא נמצא שההמבקר הדגיש כי בביקורת  .34

שכזאת. עם זאת, המבקר העיר לשני הצדדים על מערכת יחסים בלתי נסבלת עד כדי איבה וחוסר 

 אמון ביניהם. 

קר המדינה, על הפסול באיסוף מידע על ידי לשכת הרמטכ"ל אשכנזי, אודות השר בעיקר, העיר מב  .39

ברק וסביבתו, כשהוא קובע שהדעת איננה סובלת את איסוף המידע )והטיפול במסמך הרפז( כפי 

שתוארו בדו"ח, ושאין במערכת היחסים העכורה והמורכבת בין הלשכות, או בפגמים שנפלו 

כ"ל דאז, כדי לשמש עילה להצדקת התנהלות שכזו של דרג צבאי בהתנהלות השר ברק כלפי הרמט

 נגד מדיני.

ולפנייתו ליועץ המשפטי לממשלה בה ביקש  1511הגם שמבקר המדינה חוזר ומפנה למכתבו ממאי   .25

כי ישקול לבדוק חשדות לפליליים, דומה כי בממצאי הדו"ח הסופי, עוצמת הביקורת כלפי לשכת 

טיוטת הדו"ח, כשנמצא בה מקום גם לטענות כלפי אנשי משרד בהשוואה ל נחלשתהרמטכ"ל 

הביטחון והתנהלותם מול הרמטכ"ל, למתיחות בין הלשכות שהייתה ברקע, וגם למקומו של הרפז 

 כגורם 'גורר'.

בהקשר זה חשוב לציין, שמבקר המדינה בדו"ח הסופי בהתייחסו להתנהגות הפסולה של וינר קובע  .21

יפה ויסודית של "המופקדים על כך בצה"ל". אשר להתנהגות אשכנזי, ראויה לבדיקה מקכי היא 

עולה איפוא, כי מבקר המדינה בדו"ח הסופי, איננו  המבקר מגדירה כהתנהגות שאיננה ראויה.

נוקב בחשדות לעבירות פליליות מסוימות, כפי שעשה בטיוטת הדו"ח )'מרמה והפרת אמונים' 

קט לשון שממנה ניתן להבין שהחשדות ראוי להם ו'קשירת קשר למעשים אחרים'(, אלא נו

 להתברר במסגרת צבאית.

 0202ינואר  -לחקירת מצ"ח ההחלטה להעביר את התיק 

לאחר בחינת הדברים וישיבה מסכמת, שקיימתי בנושא עם אנשי פרקליטות המדינה, הפרקליטות   .21

, על דעת פרקליט 19.1.14הצבאית, ר' אח"מ וראש יחידת לה"ב ממשטרת ישראל, החלטתי, ביום 

עבירה פלילית צבאית של "התנהגות המדינה והפצ"ר, כי תפתח חקירה פלילית בחשד לביצוע 

בגין מעשים שבוצעו בלשכת הרמטכ"ל בקשר לפרשה המכונה "פרשת הרפז",  שאינה הולמת",

 כאשר במסגרת זו תבחן מעורבותם של הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף )מיל'( גבי אשכנזי, ועוזרו,

 אל"מ ארז וינר, בפרשה.
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על בסיס החומר שנאסף ע"י מבקר המדינה, ושנבחן על ידי פרקליטות המדינה והפרקליטות   .24

הצבאית, סברתי כי המעשים שנאספו לגביהם ראיות אכן מעלים חשד סביר לעבירה פלילית 

חשד צבאית של התנהגות שאינה הולמת. עם זאת סברתי, כי הם אינם מגיעים, בשלב זה, כדי 

  סביר לעבירה "אזרחית", היינו, עבירה על פי חוק העונשין של "הפרת אמונים".

סברתי, כי המעשים המפורטים בדו"ח מבקר המדינה מצדיקים לכאורה ביקורת ציבורית נוקבת    .23

והפקת לקחים כדי למנוע הישנותם, אך כאמור, הם לא מעוררים, על יסוד החומר הקיים, חשד 

  טיפול במישור הפלילי "האזרחי" על ידי המשטרה. המצדיק, בשלב זה,

אשר גם מערכת נורמות צבאית,  -בצד מערכת הנורמות הפלילית הרגילה  -על אנשי צבא, חלה   .22

לפיכך, במערכת הנורמות הצבאית נקבעה  , בשל היותם אנשי צבא.מרחיבה את המערכת הרגילה

 ה הולמת".  בין היתר גם עבירה פלילית צבאית של "התנהגות שאינ

שר  הרמטכ"ל ואנשיו והן לגבי התנהגותעל בסיס החומר שנאסף באותה עת, הן לגבי התנהגות    .24

"האזרחי". עם זאת,  חוצים את הרף הפליליהממצאים שנאספו כי הביטחון ואנשיו, לא סברתי 

הלך כן סברתי כי במידה ובמ חקירת עבירות "צבאיות".סברתי כי יש מקום להורות בשלב זה על 

החקירה, יתעצם החשד הן מול אנשי הצבא והן מול הדרג האזרחי, ניתן יהיה להרחיב את 

 החקירה. 

משהוחלט להורות על חקירת מצ"ח, החלטתי לדחות את ההחלטה הסופית לגבי הגשת כתב אישום   .24

ירת מצ"ח תניב ממצאים חדשים בקשר עם נגד בעז הרפז, בגין חלקו בפרשה זו, כדי לבחון אם חק

   עבירת זיוף המסמך.

מכיוון שהחשד היה לביצוע עבירה על חוק השיפוט הצבאי, הוחלט כי המשטרה הצבאית החוקרת,    .24

שלה סמכויות חקירה וכלי חקירה הזהים לאלו שעומדים למשטרת ישראל, היא שתבצע את 

 החקירה. החשד היה כי העבירה התבצעה בין כתליהן של לשכות במשרדי הצבא ותוך שימוש

במשאבים צבאיים, ובחקירה בסביבה זו יש יתרון למצ"ח. עוד החלטתי, כי החקירה תערך בליווי 

 הפרקליטות הצבאית תוך עדכון היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה. 

בעת פרסום החלטתי זו, ציינתי כי אם ממצאי החקירה שתנוהל, בהצטרפם לחומר הראיות שנאסף   .29

לביצוע עבירות על חוק העונשין, על ידי מי מן המעורבים בפרשה, הנושא עד כה, יעלו חשד סביר 

יובא לעיוני ובחינתי ותתקבל ההחלטה המתאימה, לרבות בדרך של הרחבת החקירה או העברתה 

 למשטרת ישראל.

אציין, כי התלבטתי בעת החלטתי זו ונוכח עוצמת המעשים, שמא יש מקום להסתפק בביקורת    .45

סיומה פורסמו ממצאיו המפורטים, מסקנותיו והערותיו למבוקרים, ולא שביצע המבקר, שב

  /.לפתוח בחקירה פלילית צבאית
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עם זאת, בסופו של יום סברתי, כי העניין הציבורי הרב בפרשה, מצדיק ומצריך את השלמת בירור   .41

 הפרשה גם על דרך של חקירה פלילית צבאית. 

 ה הצבאית החוקרת.בעקבות דברים אלה נפתחה חקירה של המשטר .41

במסגרת חקירת מצ"ח התקבלו כלל החומרים ממבקר המדינה, הורחבה ההאזנה לשיחות   .44

 95שהוקלטו בלשכת הרמטכ"ל משך שנת הקלטה תמימה )לשם ההשוואה, מבקר המדינה בחן 

שיחות מוקלטות בלבד(, נתפסו חומרים מלשכת הרמטכ"ל, הורחב החיפוש במחשבו של בועז 

 אנשים. 12 -חקרי תקשורת, וכן נגבו עדויות מהרפז, בוצעו מ

  0202אוגוסט  -קירה ולהורות גם על חקירת משטרה ההחלטה להרחיב הח

לחקירה הועברה אלי חוות דעת של הפצ"ר, במסגרתה המליץ להעביר את החקירה  1514ביולי  .43

שים , וזאת בגין מסקנותיו שהחשדות שעלו מהרחבת החקירה והממצאים החדמשטרתית רחבה

שעלו ממנה, מבססים, לעמדתו, חשדות לעבירות מחוק העונשין, לרבות עבירות של הפרת אמונים, 

 שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות.

בתום מספר ישיבות בלשכתי ולאחר ששמעתי את עמדת הפצ"ר ור' אח"מ אל מול דעות של אנשי   .42

צאים החדשים כדי להצדיק מעבר פרקליטות המדינה שליוו פרשה זו, אשר סברו כי אין גם בממ

, על דעת פרקליט המדינה, הפצ"ר ור' אח"מ, להרחיב את 1.4.14לחקירה משטרתית, הוריתי ביום 

החקירה הצבאית שנוהלה עד כה ולהטילה מעתה על משטרת ישראל, שתוביל את החקירה בסיוע 

  מצ"ח, ובליווי פרקליטות מחוז ת"א )פלילי(.

ח התחזקות החשדות לעבירות פליליות ו"לתוכנית כוללת" מצד לשכת נוכ -השתכנעתי בשלב זה  .44

הרמטכ"ל לאיסוף חומרים על שר הביטחון, אנשיו ומקורביו, במטרה לפגוע במי מהם, ממניעים 

נוכח ההחלטה להרחיב את החקירה, כי יש מקום להרחיב את החקירה.  -אישיים של אשכנזי 

ר גם את הטענה לקיומם של שותפים לדבר זיוף הנחיתי את חוקרי המשטרה בין היתר, לחקו

המסמך, את החשד שאשכנזי עשה שררה בתפקידו ממניעים אישיים, והאם בערב הפתיחה 

דקות, במטרה לתאם עמו עדויות בכוונה  01בחקירה יצר קשר עם בועז הרפז וניהל אתו שיחה בת 

כיווני החקירה וגדריה  לטות לגביקבעתי, כי החעוד  (."לשבש מהלכי משפט )"שיחת מעיינה

 העתידיים תתקבלנה על פי התקדמות החקירה והממצאים שיאספו בידי משטרת ישראל ומצ"ח.

נוכח האמור, החלטתי לשוב ולדחות את ההחלטה הסופית לגבי הגשת כתב אישום נגד בעז הרפז,  .44

 בגין חלקו בפרשה זו.  

שיחות מלשכת הרמטכ"ל,  95בחן  מבקר המדינה. החקירה המשטרתית הייתה רחבת היקף ביותר .44

, ובמהלכה תומללו מאות רבות של שיחות 155,555 -המשטרתית הקשיבה לכואילו החקירה 

-הודעות, לרבות מ 144שיחות שנמצאו 'רלבנטיות'. במהלך החקירה, אף נגבו על ידי המשטרה עוד 

 עיתונאים בכירים. 9
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וריים לאיסוף חומרים מכפישים נגד שר במהלך החקירה, כפי שיפורט להלן, מעבר לחשדות המק .49

למסירת ידיעות סודיות ע"י טחון ואנשיו וחשדות לשיבוש מהלכי משפט, עלו גם חשדות יהב

, ע"י בניהו ווינר , להחזקת חומרים סודיים שלא כדיןהרמטכ"ל לשעבר אשכנזי לעיתונאים

 לשיבוש מהלכי משפט ע"י חלק מהמעורבים ועוד. 

 1020ספטמבר  -העברת המלצות המשטרה 

תשתית לעמדתה התגבשה  , הודיעה המשטרה על סיום החקירה, וציינה כי1513לספטמבר  1ביום  .45

ארז וינר, אבי בניהו, גבי סיבוני  לביצוע עבירות שונות על ידי בעז הרפז, גבי אשכנזי, ראייתית

 יט. לואביחי מנדלב

 –יווני החקירה העיקריים ביססה את כ לאהחקירה משטרת ישראל הבהירה כי יחד עם זאת, 

קיומם של שותפים לדבר זיוף המסמך, את החשד שאשכנזי עשה שררה בתפקידו ממניעים 

ואף ביחס לחלקם מצאה שאין  – אישיים, וטיב שיחת מעיינה, באופן שיש בו לגבש עבירה פלילית

 . כל אשמה פלילית

יתית לפיה הרפז ביצע לבדו ממצאי החקירה חיזקו את התשתית הראי, כי נאמר לגבי בועז הרפז

עבירות של זיוף מסמך בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט, תוך שנשללה מעורבותם בכך של 

  מך אותנטי.גבי אשכנזי, ארז ווינר ואבי בניהו, והתחזקה ההערכה כי הללו סברו שהמס

בהם אין ו לגיבוש תשתית ראייתיתכי ממצאי החקירה מתייחסים בהודעתה הדגישה המשטרה   .41

ההחלטה בדבר העמדה לדין, המבוססת על מארג רחב יותר של משום המלצה להעמיד לדין שכן 

  שיקולים מקצועיים, מצויה בסמכות פרקליט המדינה והיועמ"ש לממשלה.

תיק החקירה שכלל היקף חומר חקירה ענק, חריג בהיקפו, הועבר לפרקליטות מחוז תל אביב   .41

התקופה בה נבחנו חומרי החקירה לעומק, נערכו גם השלמות  , ובמהלך1513בחודש ספטמבר 

ביחס למר אביחי  -חקירה לפי בקשת הפרקליטות, ואף הוקדם והופרד הטיפול בעניינם של שניים 

במשרד הביטחון, נתקבלו סמנכ"ל  -מנדלבליט, הפצ"ר לשעבר, וכן בנוגע למר בצלאל טרייבר 

 ופורסמו החלטות זה מכבר. 

 0201אוגוסט  -פרקליטות המחוז העברת המלצות 

הועברו המלצות פרקליטות מחוז תל אביב לעיון פרקליט המדינה, לצורך גיבוש  1512באוגוסט  .44

 בפרשה כולה. להחלטתי הסופית עמדת הפרקליטות, עובר 

ולאחר  פרקליט המדינה ופרקליטים בכירים נוספים במטה הפרקליטות למדו את החומר לעומק,

 העביר אלי פרקליט המדינה את המלצותיו בפרשה.  1512 בחודש דצמברמכן 

חקירות ה, קיימתי ישיבות לצורך גיבוש עמדתי בפרשה, לרבות עם ראש אגף בהמשך לכך .43

, בהן נשמעו עמדות הפרקליטות והמשטרה, ובסופן ה ואנשיונועם פרקליט המדי המודיעין ואנשיוו

 גיבשתי את החלטותיי שיובאו להלן. 



21 

 

המתעדת את "שיחת קלטת טענה על אודות קיומה של פירוטן, אתייחס כבר עתה לבטרם אעבור ל

 מעיינה".  

 

 מעיינה"החיפוש אחר קלטת "שיחת 

בעקבות פרסומים על אודות העברת המלצות פרקליטות מחוז תל אביב לפרקליטות המדינה,   .42

עדת שיחה בינו בועז הרפז מחזיק בקלטת המתכי  באחד מערוצי התקשורת 13.4.1512 -פורסם ב

פתיחתה של החקירה. על פי הפרסום , הוא יום 8.8.0202 -לבין גבי אשכנזי שהתקיימה בערב ה

טלפון קווי מדקות שהתקיימה בינו לבין אשכנזי, ששוחח עימו  14הקליט בועז הרפז שיחה בת 

  .חברתה של רונית אשכנזי )"שיחת מעיינה"( -של מעיינה נבריסקי  הביתמ

ולא טען כי הקליט את השיחה  1515 -שיחה זו כבר בחקירה שהתנהלה באודות מסר על בועז הרפז   .44

אשר לנסיבות  1515 -גרסה בחקירה מאף הוא אשכנזי מסר . או כי מחזיק בהקלטה שלה

  התקיימות השיחה ותכניה.

, בין היתר, על נסיבות ותכני "שיחת מעיינה", בחשד בחקירה מושא החלטה זו אשכנזי נחקר

חשד לשיבוש מהלכי משפט נגד אשכנזי, בהקשר לשיחה זו(,  -וש מהלכי משפט )וראו הפרק לשיב

 לשפוך אור על תוכן השיחה. הייתה לה ויכ תה נמצאת הקלטה של שיחה זו, היאיולו הי

 לא היה למשטרה יסוד סביר להניח שבועז הרפז הקליט את השיחה הזו.זה עד למועד פרסום   .44

לגבות מבועז ים ובשל העניין למצות את החקירה עד תומה, החלטתי למרות זאת, בשל הפרסומ

מסר בועז הרפז  14.4.1512 -הרפז הודעה נוספת ולברר עמו האם אכן הקליט את השיחה. ב

כי אכן הקליט את השיחה, אלא שזו איננה עוד בחזקתו, באשר לטענתו, הקלטה זו  לראשונה

 .1515 -ת שנתפסה בחצריו עוד בנתפסה בידי המשטרה, יחד עם שאר מדיה מגנטי

שיחת מעיינה"(,  -הגם שטענתו זו נחשדה כטענת שקר )וראו פירוט בפרק "שיבוש מהלכי משפט   .44

 ניסיונות שהעלו חרס. -נעשו פעולות חיפוש וחקירה בניסיון לאתר קלטת זו, ככל שהיא קיימת 

 טיפול בחקירה זו.הביאו לעיכוב נוסף בהשלמת הפעולות חקירה נוספות ורבות אלה,   .49

 םלהלן אביא בפירוט את נושאי החקירה השונים והחשדות שעלו נגד החשודים השונים, ועל רקע  .45

 אפרט את ההחלטות שהתקבלו בענייניהם .
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חשד ל'איסוף חומרים' על ידי אנשי הרמטכ"ל לשעבר נגד שר ראשון: פרק 
 חשד למרמה והפרת אמונים -הביטחון ואנשיו 

 

 על החקירה

השאלה האם יש לחקור את היבט "איסוף החומרים", עמדה על הפרק כבר מתחילת העיסוק   .41

איסוף חומרים על מאן דהוא, ואין זה משנה מיהו, איננו אסור על פי חוק בפרשיה זו. יודגש, כי 

פעולת איסוף החומרים לא הייתה כרוכה בביצוע עבירות פליליות כלשהן, מקום בו  העונשין.

  .מו איננו מהווה עבירה פליליתהאיסוף כשלעצ

החשד אותו ביקשה החקירה לברר, בעקבות ממצאי חקירת מצ"ח, היה לקיומה של תוכנית   .41

ש בסמכויות ובמשאבים שלא אסטרטגית, על דרך של גיוס בעלי תפקידים ושל אזרחים, ושימו

; תוכנית פליליותתוך ביצוע עבירות לאיסוף והפצת מידע נגד שר הביטחון ואנשי משרדו,  -כדין 

שהונעה מאינטרסים אישיים ואולי פוליטיים, שמא תוך מתן טובות הנאה )לבועז הרפז ו/או 

 לאחרים(.

אל"מ )במיל'( ארז וינר, ודובר צה"ל,  -בגין החשדות לעיל נחקרו רא"ל )במיל'( גבי אשכנזי, עוזרו  .44

מו כן, נחקרו אשתו של תא"ל )במיל'( אבי בניהו, בחשד לעבירה של מרמה והפרת אמונים. כ

 אשכנזי, רונית אשכנזי ובועז הרפז בחשד לביצוע עבירות של סיוע לעבירה זו.

שיחות מלשכת הרמטכ"ל, ואילו החקירה מושא  95ר, כי כאמור, מבקר המדינה בחן חשוב להבהי  .43

)מאה אלף!( שיחות שהוקלטו משך כשנה בלשכת הרמטכ"ל. במשך  155,555-חוות דעת זו, בחנה כ

חצי שנה משקלטים מהצבא, ומיחידת הסיגנט של יחא"ה האזינו לרבבות שיחות והקלטות נפח של 

 לשכת הרמטכ"ל.

מאות רבות של שיחות שנמצאו 'רלבנטיות', גם אם  תומללו, אלף שיחות 155-לאחר האזנה לכ  .42

ם שר רלבנטיות רחוקה. כל שיח על אי הארכת כהונת הרמטכ"ל, על מינויים בצבא, על היחסים ע

הביטחון, לרבות רכילות על אנשי משרד הביטחון או על שר הביטחון, תומלל )להלן: השיחות 

 הרלבנטיות(.

 רציפה בלשכת הרמטכ"ל.  עצם ההקשבה למערכת הקלטותהתייחסות ללהקדים י ראו .44

מחומר הראיות עולה שההקלטה בלשכת הרמטכ"ל הייתה ידועה לכל אנשי הלשכה, והייתה 

ויה בלשכת הרמטכ"ל. משכך, הקלטה זו איננה עונה על ההגדרה של האזנת סתר, אינהרנטית להו

 .1949-לפי חוק האזנת סתר התשל"ט 

יחד עם זאת, פעולת החקירה הזו שהחלה כבר בהליך ביקורת המדינה, והתפשטה לממדים 

 ורבות שבוצע ת נפחוהואזנו כל שיחות הטלפון האדום, השחור והקלט -עצומים בחקירה הרחבה 
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הנה פעולת חקירה יוצאת דופן בחריגותה ובהיקפה, וכרוכה היא, מיניה וביה,  -שנה תמימה משך 

 בפרטיות המשוחחים.קשה מאוד בפגיעה 

הגם שבחלק מהשיחות מתעוררת תחושה לא נוחה מהיקף העיסוק של הפיקוד העליון בצה"ל 

ש על גורמים במשרד ברכילות על המתרחש במשרד הביטחון, ובניסיון להגיע למידע מכפי

הביטחון, הזהרנו את עצמנו בהקשיבנו לשיחות לגבי המשמעות שיש לתת לדברים, בהזכירנו 

לעצמנו שהקשבה רציפה לשנת שיחות בדל"ת אמותיו של אדם )גם בהיותו בתפקיד ציבורי(, 

 משולה להתבוננות במיקרוסקופ במקום בו יש קיום אנושי. 

בכל ארגון בו פועלים בני אדם, לו היינו מקשיבים להקלטה  יהא זה אך הוגן לומר שלהערכתנו

סביר רציפה במשך שנה תמימה, לא היינו פוגשים שיח נקי של הרמוניה ופרגון הדדי בין הנפשות. 

שומעים את היצרים, את הקנאות, את הרכילות, ואף ביטויים שיכלו להתפרש כביטויים שהיינו 

 מחשידים בפליליים.

לציין, כי במהלך קריאת התמלילים והקשבה לחלק מהשיחות, נמצאנו לא  לא יהיה זה מיותר

 אחת חווים גם תחושת אי נוחות רבה מעצם ההקשבה והחדירה לפרטיותם של הדוברים.

נחשף עיסוק שוטף ומשמעותי באיסוף מידע על המתרחש במשרד  כשלעצמהמההאזנה לשיחות    .44

שהעיר לאשכנזי  - תיו הקשות של מבקר המדינהוהאזנה זו ביססה עוד יותר את קביעוהביטחון, 

ולעוזרו על התנהגותם הפסולה, בה ראה מבקר המדינה חומרה מיוחדת, נוכח כפיפות הדרג הצבאי 

 לדו"ח מבקר המדינה(. 114למדיני )וראו למשל, בעמוד 

בין בנוגע לסוגיית איסוף המידע,  דברי בועז הרפזיוזכר כי מבקר המדינה נמנע מלהתבסס על     .44

בהתייחסויותיו של בועז הרפז בנוגע לסוגיות מהותיות )ראו עמוד  סתירות מהותיותהיתר, בשל 

 לדו"ח הביקורת(. 151

תמונת השיחות שנגלתה לעיני מבקר המדינה, ושנתגלתה גם לעינינו, ובהיקף רחב בהרבה, חשפה     .49

להשקיע את מיטב מורים , שאהתנהגות שאיננה ראויה, ובוודאי איננה הולמת קציני צבא בכירים

 מרצם ומשאביהם בניהול המערכה עליה הופקדו. 

 .אלא שחשוב לזכור כי בחינה של אותה תמונה באמת מידה פלילית, הנה שונה בתכלית

מידת דויות בחקירה רחבה זו, העלתה כי ייאמר כבר עתה כי, בחינה של השיחות הרלבנטיות ושל הע  .95

ם, לא הייתה פאסיבית כפי שעלה מדו"ח ביקורת המדינה, מעורבותו של אשכנזי באיסוף החומרי

 ולא התמצתה במודעות סבילה למעשי וינר והרפז.

עם זאת חשוב עוד לומר, שמשנחשפה היריעה כולה מעל שנת הקלטות שלמה, עולה כי חלק גדול    .91

ין גילוי עני -מהשיחות שעסקו באיסוף המידע על אודות המתרחש במשרד הביטחון, עניינן היה 

התעורר חשד במידע; הבנות לגבי איסוף מידע; תהיות לגבי מידע; ורק מחלק קטן מהשיחות 

 )ינותח להלן(. לאיסוף מידע תוך ביצוע עבירות פליליות
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שהתרחשה בעקבות השיח הער בנושא,  היקף הפעילותאחת ממטרות החקירה הייתה, לברר את    .91

שנועדה לפגוע  תוכנית כוללתהיא עולה כדי והאם  הכוונה מאחוריה,ואת  טיבה של הפעילותאת 

בשר הביטחון ואנשי שלומו או שמא מדובר במעשים ספורדיים, שאינם עולים כדי עבירה פלילית, 

 אף כאשר מצרפים אותם יחד. לשם כך, היה צורך לגבות הודעות מהנפשות המעורבות בשיח זה.

מותיהם עלו בשנת ההקלטות הודעות, בין היתר, מאנשים שש 144 -במהלך החקירה נגבו כ

 סוף המידע.כמעורבים אפשריים באי

האם נעשה מעשה  -המעורבים לכאורה בפעולות האיסוף, נחקרו, בין היתר, בשאלות )לפי העניין(    .94

האיסוף בעקבות אותם חילופי דברים? האם ואיך התבצעו פעולות של איסוף והפצת מידע? האם 

 חלק מהתארגנות אסטרטגיתהאם פעולות אלה היו  ת?או ההפצה כללו ביצוע עבירות פליליו

בגין  הבטחה לתמורהאו  האם קיבל מי מהם תמורהבמסגרת תוכנית לפגוע בשר הביטחון? 

 מעורבותם בתוכנית כזו?

נגבו הודעות גם מעיתונאים וביניהם, מאיילה חסון שהגיעה לחקירה עם תזה מגובשת. לדבריה,    .93

ייס פוליטיקאים, עיתונאים, קברניטי תקשורת, ותורמים, גילתה שאשכנזי ג בתחקיר שעשתה

לרבות את נשיא המדינה, לצורך טרפוד מינויו של גלנט לרמטכ"ל ולצורך הצגת הדרג המדיני 

יוכל להגיח כמושיע, לאחר שנשיא סוכן למדינה; וזאת, כדי שאשכנזי בתקשורת כחסר אחריות, ומ

 המדינה ידאג לפעול לביטול תקופת הצינון. 

טענתה של איילה חסון, לו אוששה ראייתית, הייתה חמורה עד מאוד, הן באשר לאופרציה עצמה    .92

שהייתה, לדבריה, כרוכה בעבירות פליליות חמורות )האזנות סתר, מעקבים וסחיטה באיומים( והן 

כיבוש השלטון ע"י רמטכ"ל במדים, ובתוך כך סיכול החלטות דרג  -יתה מאחוריה ילכוונה שה

הצגת  -בעניין מינוי הרמטכ"ל ובענייני מדינה אחרים )בהקשר להחלטה מבצעית מסוימת  -מדיני 

 הדרג המדיני כמסוכן וחסר אחריות(.

 שהגב' חסון לא מסרה לחוקרים בדל ראיה לביסוס התיזה הזו. דא עקא, 

ראוי להדגיש, כי גם אם היה בידה של חסון ביסוס המספיק לתחקיר עיתונאי, הרי שבהיעדר 

 איות קבילות, אין בהודעתה לתרום דבר לבירור העובדות בהליך פלילי. ר

מהתזה של חסון, כמו גם של אהוד ברק, 'המתלונן', התבססו על גרסאות הרפז בפני חלקים גדולים    .94

על פרטי מידע שקיבלה משעות עבודה עם בועז המבקר ובפני כלי התקשורת, ובעניינה של חסון, 

 .כך לדבריה() הרפז

ור גרסתו של בועז הרפז בפני מבקר המדינה )עליה כאמור מבקר המדינה עצמו לא התבסס, בשל לא  .94

בגרסאותיו( ובכלי התקשורת, הייתה ציפייה סבירה כי הוא עצמו יואיל לגולל  סתירות מהותיות

בפני החוקרים סיפור מעשה, שיחשוף את התוכנית הגדולה ואת הכוונה מאחורי העשייה, ככל 

התחקות אחר  -ולי אף יספק ראיות לכך, לרבות על עבירות פליליות שבוצעו בתוך כך שהייתה, וא

קצין בכיר בניסיון לאסוף לגביו מידע אינטימי )פגיעה בפרטיות(, שימוש במידע הזה נגדו )סחיטה 
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ואיומים(, האזנות סתר, מעקבים שלא כדין, חדירה שלא כדין למחשב המלמ"ב ועוד, וכי יפרט 

מדוע פעל כך עבורו? מה קיבל בעבר או מה צפוי  -ת טיב יחסיו עם אשכנזי ויבהיר בחקירה גם א

 היה לקבל בעתיד?

יקשור הרפז את האירועים ויספק את אלא שאם קיננה בליבו של מאן דהוא הציפייה, שבחקירה    .94

 זו נתבדתה.  הדבק שיעלה את השלם על סכום חלקיו,

הקפיד לשמור על זכות השתיקה, ובמספר ב הזמן הוא בחקירה זו. ברומילא פיו מים  הרפזבועז 

 ההזדמנויות המועט שענה על שאלות, לא הפליל אדם.

אם לא די בכך, מחומר הראיות עלה באופן ברור, כי לא ניתן לתת אמון כלשהו בדבריו של בועז 

 הרפז, וודאי לא לצורך המישור הפלילי. 

, גם זו לא ישפוך אור אחר על האירועיםי אול שארז וינרבאותה מידה, אם הייתה ציפייה    .99

על אודות יחסי אמון שלו עם  -התממשה, באשר וינר חזר על גרסתו בפני מבקר המדינה 

הרמטכ"ל, ועל פעילות שכל תכליתה הייתה לשם "מגננה" מול התנהלות פוגענית של שר הביטחון 

 נגד לשכת הרמטכ"ל, התנהלות שפגעה בתפקוד הצבא.

שנת הקלטה רחבה ורציפה, לא שיחות מתוך ת השיחות שעלתה על יסוד האזנה לויודגש, בתמונ .155

כה היה כדי לשנות משמעותית את התמונה שנפרשה בפני מבקר המדינה. האזנה רצופה לשיחות 

לא גילתה את אותה כמוה כחדירה לנבכי נפשו של אדם, שהוקלטו בלשכת הרמטכ"ל, שרבות 

   ל."טענה נגד הרמטכשל "פוטש" שנ, תוכנית פעולה כוללת

 מחוללת, יוזמתעם זאת, בשנת ההקלטה הזו נמצאו תימוכין נוספים לכך שהרפז היה דמות  .151

במסירת מידע ממשרד הביטחון, תוך שהוא מלעיט את וינר,  -ודומיננטית בשיח עם וינר 

התנהלות מאיימת מצד משרד הביטחון, ומזין את באמצעותו את הרמטכ"ל, בטענות על ו

 .גם על דרך של הצגת מצגים כוזבים בפניהםיה" שהייתה מנת חלקם ממילא, ה"פרנו

בסופם של דברים, לאחר האזנה לשנת הקלטה רציפה בלשכת הרמטכ"ל, לימוד ובחינה של מאות  .151

אמנם נמצאו ראיות לעיסוק אשכנזי, וינר שיחות שתומללו, ולאחר גביית עשרות רבות של עדויות, 

אלא שלא נמצאו ראיות להתנהלות על בסיס  ר הביטחון ואנשי משרדו,ואח' באיסוף חומרים על ש

ביצוע עבירות " או ל"איסוף חומרים" אגב "תוכנית פעולה כוללת שבבסיסה כוונות פוליטיות

 והכל, כפי שיובא בהמשך. פליליות

 יודגש כי גם לגבי אירועי איסוף החומרים, לגביהם התעורר מהשיחות חשד, שמדובר באיסוף תוך .154

עבירה פלילית )מעקב אחרי קצין בכיר מתוך כוונה לסחוט אותו, חדירה שלא כדין למחשבים(, 

עוקצו, עד כי לא נשאר בסיס לחשד החקירה לא זו בלבד שלא איששה החשד, אלא הקהתה מ

 לעבירה פלילית.
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אל"מ  אשר על כל אלה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לגנוז את התיק נגד רא"ל )במיל'( גבי אשכנזי, .153

במיל' ארז וינר ותא"ל )במיל'( אבי בניהו, שנפתח בחשד לעבירה של מרמה והפרת אמונים, בעילה 

 . היעדר אשמה פליליתשל 

הרי שגם תיק זה  - סיוע להפרת אמוניםבעבירה של  -גם אשר לחשד נגד רונית אשכנזי ובועז הרפז 

 היעדר אשמה פליליתייגנז בעילה של 

חלטתי זו כדי להשליך, לשנות או להקהות כהוא זה מקביעותיו הקשות של ייאמר עוד, כי אין בה .152

 איננה הולמתמבקר המדינה, במישור הערכי והציבורי, על התנהגותם של אשכנזי ווינר, שבוודאי 

 קצינים כה בכירים בצבא.

ביחס  שנחקרו, את גרסאות החשודים והעדים השונים העיקרייםאביא, אפוא, את החשדות  .154

 אעריכם נורמטיבית, בנפרד ובמצטבר.אליהם ו

 

 אירועי האיסוף

 אינטימי על אודות קצין בכיר - חשד לאיסוף מידע פרטי

במסגרת החקירה נבדקו חשדות, לפיהם פעלו וינר והרפז, בשליחות הרמטכ"ל אשכנזי, לאיסוף  .154

הלן: חומרים אינטימיים, על אודות רומן שניהל קצין בכיר בצה"ל, עם קצינה הכפופה לו )ל

 (."הקצינה"ו"הקצין" 

 מטעמי צנעת הפרט לא ננקוב בהחלטה זו בשמו של הקצין ובפרטים נוספים.

חות בין אשכנזי מהשיחות המוקלטות בין וינר והרפז ומחילופי מסרונים בין השניים, כמו גם משי .154

פעולה , עלה כי הקצין נתפס בעיניהם, כמי ש'עבר לצד השני' ]של ברק[ ומשתף לחברו, משה סתיו

 "אני אטפל בו".עם משרד הביטחון, ואשכנזי אף נשמע אומר 

שיחות נוספות בין וינר להרפז, הקימו חשד כי שני אלה, יכול שעל דעתו של אשכנזי, ניסו לשים 

 ידם על תמונות אינטימיות של הקצין.

חקות מידע מודיעיני, שהתקבל במהלך חקירת מצ"ח, והצביע על הפעלת חוקר פרטי, במטרה להת .159

. החוקר הפרטי שהמקור נקב לא אושש בראיות קבילותאחר הקצין ולצלמו בנסיבות אינטימיות, 

. אף חיפוש במחשבו של החוקר, לא העלה כל ממצא ושלל כל קשר לביצוע עבודה זובשמו, נחקר 

 שעשוי היה לאשש המידע.

ות של הקצין, אותן בחקירתו, אישר שהרפז אמר לו שהוא מחזיק בידיו בתמונות אינטימי וינר .115

קיבל מפקוד ממורמר של הקצין. לדבריו, ביקש לקבל מהרפז את התמונות כדי למנוע הגעתן לידי 

 שבסופו של יום, אלא לא הגיעו לידיו.אלה התקשורת, 
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הייתה כי איש קבע עלום, הנוטר לקצין, הציע לו לרכוש תמונות מביכות של  גרסתו של הרפז .111

נר. לדבריו, לא הייתה לו כל כוונה לשלם עבור התמונות, עינו לא שזפה הקצין והוא הפנה אותו לוי

אותן, הוא לא קיבלן וממילא, לא העבירן לאיש. הרפז הוסיף, שעדכן את אשכנזי על דרישת 

התשלום של איש הקבע. אשכנזי הדגיש בפניו שחשוב שהתמונות לא תפורסמנה, וביקש להותיר 

 את הנושא לטיפולו.

שבעקבות מכתב אנונימי שקיבל בעניין הקצין, הנוגע לצנעת הפרט ולטובות הנאה מסר,  אשכנזי .111

שקיבלה הקצינה מהקצין, קיים שיחות בירור נפרדות עם הקצין והקצינה. שני הקצינים הכחישו 

בפניו הדברים, והסבריהם הניחו את דעתו. אשכנזי הכחיש נחרצות איסוף חומרים בהקשר זה, 

מהרפז על קיומן של תמונות, ביקש לראותן לצורך קיום הבירור הפיקודי, כמו בכלל. כיוון ששמע 

 אך אלה לא הגיעו אליו ובדיעבד, הוא סבור שמדובר בבדותא. 

ידי אשכנזי, או -, בשתי חקירותיו, חזר והדגיש כי מעולם לא אוים, ואף לא חש מאוים, עלהקצין .114

כנזי, אמר לו אשכנזי שהגיעו לאזניו אחרים. לדבריו, בסיומה של פגישת עבודה שגרתית עם אש

קיומן של תמונות. הקצין סיפר, כי באותה שיחה הכחיש בפני ינו ובין קצינה ועל שמועות על רומן ב

אשכנזי דבר קיומו של הרומן והם לא חזרו לשוחח בנושא. כמו כן, אשכנזי לא שאל אותו על יחסיו 

 כלל. עם לשכת שר הביטחון ולא התרה בו, בהקשר זה, או ב

מהמקובץ עולה כי לא נמצאו ראיות למעקב אחר הקצין, לא לצילומו ולא לכל שימוש שלא כדין,  .113

אבהיר, כי הבירור שקיים אשכנזי עם שני במידע אינטימי אודותיו. כל שכן, לא לסחיטת הקצין. 

 -צין של אשכנזי והן לפי גרסת הקהן לפי גרסתו  -הקצינים, לאור הטענות שעלו במכתב האנונימי 

היה בירור פיקודי לגיטימי, שלא הותיר בקצין עצמו כל טעם של התנהלות בלתי תקינה, או 

 מאיימת. 

סך תמונת הראיות, אמנם חושף שיח בלתי ראוי בין וינר להרפז, אך זה אינו מגלה עבירה 

 פלילית.

 

 חשד לאיסוף חומרים בעניינו של יוני קורן

. 1559קיד ראש מטהו של שר הביטחון, אהוד ברק, בנובמבר ( מונה לתפ"קורן"יוני קורן )להלן:  .112

כעולה מחומר הראיות, כניסתו של קורן למשרד הביטחון היוותה ציון דרך משמעותי במאבק בין 

הלשכות. בקרב הרמטכ"ל והמקורבים לו, נתפס קורן כדמות מפתח בהתנהגות הפוגענית של משרד 

ביאה להעכרה משמעותית ביחסי הלשכות, הביטחון כלפיהם. תפיסתם זו את המציאות, ה

 ומשתקפת בנפח שתפסה דמותו של קורן בשיחות בין הנפשות הפועלות.

לכאורה, שאנשי לשכת הרמטכ"ל עסקו באיסוף המוקלטות בין המעורבים העלו חשד השיחות  .114

מידע על אודות התנהלות לא תקינה של קורן, כחלק מתוכנית לפגיעה בשר הביטחון, תוך גיוס 

 הפעלת גורמים אזרחיים, ואף עלה חשד לאיסוף מידע הכרוך בפלילים.ו
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 נבחן אפוא את אירועי ה"איסוף" השונים, בעניינו של יוני קורן. .114

 חשד לאיסוף" מידע בעניין טיסות יוני קורן במחלקת עסקים

 באמצעות הרפז, ואל"מ וינרידי -למחשבי המלמ"ב, על לחדירה שלא כדיןבעניין זה נבחן חשד  .114

שלום -, כדי לאתר מידע על אודות נסיעותיו של יוני קורן ושלומי עםאמיר קיןראש המלמ"ב, 

 )מלשכת שר הביטחון(, בניסיון להוכיח כי אלה נוסעים במחלקת העסקים שלא כדין.

משיחות בין הרפז לוינר ובין וינר לאמיר קין, עלה החשד שוינר ניצל את קשרי הרמטכ"ל עם אמיר  .119

 האחרון יאפשר לו לחדור שלא כדין, לעמדת אל על במשרדי המלמ"ב. קין, כדי שזה

, לאחר ביקור 4/4/1515 -החשד בעניין זה התבסס בין היתר על דברי בועז הרפז באחת השיחות, ב .115

. דברים אלה סגרנו מעגל על הטיסות שלהם..."שלו במשרד הביטחון, בה נשמע אומר לוינר "

 -ותו יום שלא כדין מאמיר קין. אלא שבועז הרפז בחקירתו מההעלו חשד לפיו קיבל את המידע בא

שקיבל את המידע מאמיר קין או שחדר למחשבי אל על במלמ"ב, וחלף זאת  הכחיש, 19/2/1513

 .מרונית אשכנזימסר שקיבל את המידע על הטיסות 

וממנכ"ל אל אוקסנברג, ממבקר אל על, גיל בר, הגב' , מנציגת אל על במשרד הביטחון נגבו הודעות .111

כדי לבדוק שמא הייתה חדירה שלא כדין לעמדת המחשב של אל על במשרדי , על אליעזר שקדי

המלמ"ב. הגב' אוקסנבורג מסרה כי לאמיר קין אין כלל גישה למסוף אל על, ושללה אפשרות שפנה 

ם לא אליה בבקשה כזו. כמו כן, הוסיפה שאיננה מכירה את בועז הרפז ואת ארז וינר, ואף אחד מה

 פנה אליה בבקשה לברר את המידע.

עוד הסבירה שמידע על הזמנת טיסה לא נשמר במערכת, אלא נמחק שלושה ימים לאחר הטיסה,  .111

על ידי מבקר החברה, לאחזור נתונים. דברים אלה אושרו וכדי לקבל את המידע יש לפנות למרכז 

 גיל בר ומנכ"ל החברה, אליעזר שקדי.

 -ה למסוף אל על במלמ"ב. עם זאת, אישר שבועז הרפז הגיע למשרדו באמיר קין הכחיש מתן גיש .114

כדי להתלונן על אופן נסיעתם של שני עובדים במשרד הביטחון לחו"ל, ולדבריו אמר לו  4/4/1515

 .והם נוסעים כדיןשהנושא נבדק 

דבריו אלה נתמכו בהודעת ראש אגף הכספים וחשב משרד הביטחון, מר צחי מלאך שמסר כי  .113

סגרת פשרה עם יוני קורן באשר לבקשתו לקבל תנאי מנכ"ל, קיבל אישור לטוס במחלקת במ

 עסקים )לאור ריבוי נסיעותיו(.

לאור הודעות אמיר קין וצחי מלאך, דומה שגם בעניין זה בלתי אפשרי לסמוך על דברי הרפז  .112

חו של המידע , שהרי ממילא לא היה בכורונית אשכנזי באמצעות סגר מעגל על הטיסות"לפיהם "

 כדי לפגוע בהם. ,בעניינם של השנייםמקין  שהתקבל
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משכך,  למחשבי אל על במשרדי המלמ"ב. לחדירה שלא כדיןמהמקובץ עולה כי אין שמץ ראיות  .114

 לבד אין כדי לגלות עבירה פלילית. הדברים העולים מהשיחות עצמן, ובהםנותרנו עם חילופי 

 ליוני קורן חשד ל"איסוף" מידע בעניין תנאי מנכ"ל

, פעלו לטרפד את בקשתו של קורן לאישור תנאי הרפזו וינר, אבי בניהו, אשכנזינבדק החשד, לפיו  .114

מנכ"ל, גם תוך "הפעלת" שר החינוך, גדעון סער, והעיתונאי בן כספית, מתוך תקווה שהדבר יביא 

 את קורן לפרוש מתפקיד רמ"ט שר הביטחון.

, עולה שאכן ניסה לקדם את בקשתו של קורן לקבלת תנאי , שר הביטחוןמהודעתו של אהוד ברק .114

קורן, בתפקידו כראש מטה, לא ושיוני  חריגהמנכ"ל. יחד עם זאת, הטעים ברק כי מדובר בבקשה 

 היה זכאי לתנאים אלה.

מהודעתו של צחי מלאך, ראש אגף הכספים וחשב משהב"ט, עולה כי בקשה זו של קורן לא אושרה, 

תאושרנה נסיעותיו לתנאים אלה, ובסופו של יום, הושגה פשרה לפיה  אישלא היה זכמן הטעם 

 חלף אישור תנאי מנכ"ל. ב'עסקים'

, עולה כי השניים דנו בעניין תנאי מנכ"ל 13.1.15 -טרייבר מה אשכנזי לבצלאל מתמליל שיחה בין  .119

פור הזה, וכל הסי שעשינו את הרעש עם הולנדר" ...מה  ליוני קורן, ואשכנזי נשמע בדברים:

 הולנדר חזר בו כבר".

, "עשינו את הרעש"(על אף שהשיחות מצביעות על כך שהחשודים דנו בעניין זה ואף פעלו בנדון ) .145

 אין שמץ ראיה לעשייה פלילית בעניין.

ככל שאלה פעלו כדי למנוע מקורן לקבל את שאינו מגיע לו בדין, הראיות מדברות בפעילות 

 . ין כל עבירה פליליתבמעשיהם אלגיטימית ועל כן, 

 

 חשד ל"איסוף" מידע בדבר עבודה פרטית, ללא היתר, של יוני קורן

תא"ל )במיל'( יהושע )שוקי( החקירה בהקשר זה עסקה בבדיקת חשדות ל"הפעלת" גורם אזרחי,  .141

, סמנכ"ל בחברת אלביט, חברו של אשכנזי, לצורך איסוף מידע לשם ביסוס חשד, לפיו קורן שחרור

 , בתקופה שהיה רמ"ט במשרד הביטחון, וזאת ללא היתר.בל שכר עבור עבודה פרטיתממשיך לק

, שפתח בשיחה קיבל טלפון מבועז הרפז 1515מרץ שנת -שחרור בהודעתו הסביר, כי בפברואר .141

", וייתכן שבועז אף אמר לי תראה מה עושים לבוס שלנו, מה עושים לגבי, בוא ניפגשבדברים "

 ". לובוא נראה איך עוזרים "

עוד הוסיף שחרור בהודעותיו שהרפז שאל אותו אם ידוע לו דבר מה, ש"יכול לסייע" לאשכנזי, 

שהגיעה לאזניו בדבר "עבודה נוספת" בה עוסק קורן. עוד הוסיף, שמועה ובתגובה סיפר להרפז על 
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דון. כי לבקשתו של הרפז, אף ערך בירור עם שניים ממכריו, שעשויים היו להערכתו לדעת משהו בנ

 בדיקותיו העלו חרס.

, במהלכה שחרור נשמע 4/3/1515בחומר החקירה קיימת שיחה בין ארז וינר לשחרור מתאריך  .144

אומר ,ככל הנראה ביחס ליוני קורן, כי הוא עושה דברים לא פחות חמורים מאולמרט, ווינר מגיב 

לקבל פרטים.  לבד", ומגלה דעתו כי ישמחלא יודע לחפש אותם )את הדברים(  בדברים "אני

במהלך השיחה דנים השניים בדרך להביא פרטים אלה, לאחר שיתקבלו בידם, לידיעת התקשורת 

 והרשויות. 

נדרש לשיחה זו והסביר כי 'הדברים החמורים' התייחסו לעבודתו  4/3/13 -שחרור בחקירתו מה .143

ת המידע הזה, כדי הנוספת של יוני קורן, וכי הכוונה שלו ושל וינר באותה שיחה הייתה להציף א

להעביר לקורן מסר שגם הוא נפגע מהמלחמה הזו, במטרה להלחיצו. יודגש כי למקרא דבריו 

בהודעתו, לא ברור אם הדברים לגבי הכוונה להעביר מסר מלחיץ ליוני קורן, נאמרו לו על ידי וינר 

 או שזו הייתה פרשנות שלו את הדברים.

שמדובר במשהו  חשבתי" -עם תוצאות הבירור, השיב לעשות  בכוונתוכשנשאל שחרור, מה היה  .142

שזה יוכל להיות מנוף בידי גבי אשכנזי להשתיק  וחשבתי ]שמבצע קורן[לא חוקי שהוא נגד החוק 

שאולי גבי אשכנזי או ארז וינר ילכו עם החומר לרשויות או  חשבתיאולי את המלחמה נגדו.... 

 ע את המלחמה".ישתמשו בחומר הזה כדי להרגיע את יוני. להרגי

שחרור הדגיש בהודעתו כי באותם ימים היה כבר אזרח, לא היה לו כל אינטרס 'במעורבותו' זו,  .144

ממנו המלצה י רצה לרצות את אשכנזי כדי לקבל הוא אפילו לא חש חייב לאשכנזי. אשר לחשד כ

ן לקבלת פרס "ביטחון ישראל" בגין פרויקט שמקדם באלביט, השיב כי לא היה כל קשר בי

הדברים, ולגופו של עניין השיב כי וינר הודיע לו שהרמטכ"ל מעדיף שלא לנקוט עמדה בין 

 התעשיות. 

הציק לו הוסיף כי  בבדיקת שמועה על פעילות לא חוקית של קורן.לדבריו, מעורבותו התמצתה 

 .האופן בו קורן מנסה לפגוע בגבי, והדבר לא דרש ממנו מאמץ מיוחד

ביקש ממנו לעשות משהו בעניין  אשכנזיד משמעית את האפשרות שיודגש כי שחרור שלל ח .144

מלחמת הלשכות, או לאסוף מידע. אמנם לדבריו, דן עם וינר על האפשרות להוציא את המידע 

 לתקשורת, אך בהיות המידע לא מבוסס, הוחלט שלא לעשות כן.

לו את המידע על  פנה אליו ביוזמתו ומסרהפעיל את שחרור, ולדבריו שחרור  וינר הכחיש כי .144

 התנהלות יוני, מידע בו לא נעשה כל שימוש.

סברתו מאחורי 'האיסוף', שאין בהן אלא את  לגבי הכוונהיודגש, למעט אמירות אלה של שחרור  .149

של שחרור, אין בדל ראיה לכך שמי מהחשודים התכוון לעשות במידע כל שימוש שאיננו  ופרשנותו

 חוקי.

 מעבר לשיחות בעלמא, לא נעברו עבירות פליליות.לאור כל אלה, גם בהקשר זה, 
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 רכישת עטים מקליטים

עוד נבדק החשד, שעלה משיחה מוקלטת בין אשכנזי לבצלאל טרייבר, סמנכ"ל במשרד הביטחון  .135

עטים )להלן: טרייבר(, לפיו העביר טרייבר מידע לאשכנזי מלשכת שר הביטחון, על רכישת 

שכנזי הוסיף בחקירתו כי למיטב זכרונו, נאמר לו על ידי ידי אנשי לשכת השר, כשא-על מקליטים

 .בהוראתו של קורןטרייבר, שהדבר נעשה 

נחקר לגבי נסיבות העברת מידע זה, לרבות לגבי הסיבה בגינה העביר את המידע. טרייבר  טרייבר .131

הסביר כי בהכירו את המתיחות בין הלשכות, חשב שנכון להזהיר את אשכנזי, על רקע קשרי 

 רות ביניהם, שמא יש כוונה במשרד הביטחון להקליט שיחות עמו.החב

מכל מקום, ממהלך השיחה עצמה בין אשכנזי לטרייבר עולה, כי אשכנזי היה סביל בקבלת המידע,  .131

בתיק החקירה ל'הפעלה' של טרייבר על ידו, כחלק ממאמץ איסוף שיטתי של  אין שמץ ראיהו

 מידע על שר הביטחון ואנשי לשכתו.

 על כן, הדברים אינם עולים כדי עבירה פלילית. אשר

 חשד לאיסוף חומרים בעניין רשימת המוזמנים לטקס יום העצמאות

פרסם משרד מבקר המדינה ממצאי ביקורת בנושא "קבלת פנים במשרד הביטחון לרגל  1515במרץ  .134

רופורציוני יום העצמאות". משרד מבקר המדינה מתח ביקורת על משרד הביטחון, בשל גידול לא פ

, ביחס למספר המוזמנים מהקבוצות 'אורחי שר הביטחון'בקבוצת המוזמנים בקטגוריה של 

. ות שנשלחו לקבוצת המוזמנים מצה"להאחרות, ובכלל זה, על חשבון ירידה במספר ההזמנ

'הערות הביקורת מקובלות עליו וכי יפעל בעקבות הערה זו הודיע שר הביטחון למבקר המדינה, כי 

 . '0202ם הלקחים כבר בקבלת הפנים המתוכננת לאפריל ליישו

עולה, כי אלה עסקו בניסיון לשים ידם על חומרים כדי לבסס  הרפזל וינרמשיחות מוקלטות בין  .133

את חשדם, לפיו יש בכוונת השר לעקוף את היישום של הערות המבקר, בין היתר, בדרך של שינוי 

, ויצירת 'רשימת צד' של מוזמנים ת של אנשי צבאהזמנות פיקטיביותמהיל המוזמנים, על ידי 

מחוץ למשרד הביטחון, שתוסתר ממבקר המדינה )להלן: הרשימה הסודית(, הכול מתוך כוונה 

 להעביר את החומרים שייאספו לידי מבקר המדינה.

מדברי הרפז בשיחות אלה עולה כי הלה עמד בקשר ישיר עם אנשי מבקר המדינה, שאף הפעילו  .132

 את כדי לבסס את החשד המקונן אצלם, כי יש בכוונת ברק שלא ליישם הערות הביקורת.אותו, וז

עוד עולה מהשיחות, כי וינר הניח ידו על רשימת המוזמנים לקבלת הפנים במשרד הביטחון,  .134

והעבירה לידי הרפז, כדי שיעבירה לידי אנשי מבקר המדינה. מחומר החקירה עולה כי וינר קיבל 

 יקוד העליון, הגב' יפה מור )להלן: יפה מור(, שקיבלה אותה מטרייבר. אותה ממזכירת הפ

אהוד ברק מסר הודעה בעניין זה, ולדבריו רשימת המוזמנים הועברה על ידי טרייבר שלא  .134

 משיקולים ענייניים, אלא כדי להביכו בתקשורת. 
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אל טרייבר, החשד שנבדק במסגרת אירוע זה היה האם וינר ניצל את קשרי הרמטכ"ל עם בצל .134

איסוף שיטתי של , וזאת במסגרת שלא בסמכותסמנכ"ל במשרד הביטחון, שהעביר לידיו מידע 

 .להביכו בתקשורת, במטרה לעשות בהם שימוש כדי חומרים נגד שר הביטחון

בחקירתו הסביר טרייבר שהוא מונה בעקבות דו"ח מבקר המדינה לראשות הוועדה לארגון יום  .139

פחית דרסטית את כמות המוזמנים לאירוע. לדבריו, העביר את רשימת העצמאות ואכן, דאג לה

 המוזמנים שגיבש לידי יפה מור בסמכות, בהיותה חלק מצוות ניהול האירוע.

אשר לטענה שמא טרייבר העביר את הרשימה במסגרת איסוף חומרים מכפישים, ובמטרה להביך  .125

זי לטרייבר, בה השניים שוחחו על את שר הביטחון בתקשורת, הרי שבשיחה מוקלטת בין אשכנ

אף לא רמז על כוונה להשתמש במידע בנוגע לרשימות המוזמנים, טקס יום העצמאות, לא נמצא 

. נהפוך הוא, ממהלך השיחה בעניין רשימת המוזמנים, עולה כי טרייבר לשם הבכת השר בתקשורת

 ביקש להתריע על כוונה של השר להביך את הרמטכ"ל בתקשורת.

ראה, החשד של אהוד ברק לפיו הרשימה הועברה על ידי טרייבר, לצורך פרסומה בתקשורת, כפי הנ .121

 התבסס על דברי הרפז בפני מבקר המדינה. 

 אבחן אפוא את דברי הרפז בנדון.

 דבריו שםיצוין כי הרפז לא אימץ את דבריו בפני מבקר המדינה לתוך הודעתו במשטרה ומשכך,  .121

לחוק מבקר המדינה(. עם זאת, בחקירתו במשטרה מיום  45עיף אינם קבילים בהליך משפטי )ס

וינר ורונית והוסיף כי התבקש על ידי  מארז וינר", "קיבל את 'הרשימה הסודית' מסר כי 11/4/13

 .לא העבירהלהעביר את 'הרשימה הסודית' לכלי התקשורת, אך למיטב זכרונו  אשכנזי

רשימה הסודית' )מארז וינר(, עומדים בסתירה אלא שדבריו אלה אשר למקור ממנו קיבל את 'ה .124

וינר )לאחר יום העצמאות(, במהלכה נשמע  14/3/15חזיתית לדבריו בשיחה מוקלטת עם וינר מיום 

, שלא הופיעה רשימת צדכנראה שצדקתם, המבקר צדק בחושיו, והייתה פה איזה ": אומר

, אמנם דרך גורם צבאינו אותה, יש לנו את רשימת הצד, מסודרת, קיבל: "והרפז משיבברשימות, 

. ממילא ברור שהרפז לא ("למבקר המדינהאבל קיבלנו אותה..., היא הגיעה אלינו ונמסרה לו )

 קיבל הרשימה מוינר.

כי מדו"ח מבקר המדינה שנדרש גם לעניין מסוים זה, עולה  -ולעניין חשיבות רבה  -להדגיש ראוי  .123

לפיו הוא בקשר עם אנשי מבקר  מצג כוזביג בפני וינר כי בשיחות אלה בין הרפז לוינר, הרפז הצ

המדינה, שהוא מופעל על ידם, ומעביר להם חומרים )לרבות את 'הרשימה הסודית'(. מבקר 

, כשבדו"ח נכתב כי כנטולי אחיזה במציאותהמדינה בדו"ח הסופי התייחס לדבריו אלה של הרפז 

י משרדו עם הרפז וכי האחרון לא העביר 'לא התקיים כנטען כל קשר בין מבקר המדינה או אנש

)ראו  כלל לא נערכה במועד הרלבנטי ביקורת המשך, כשמבקר המדינה מדגיש כי אליהם כל חומר'

 לדו"ח(. 91, ועמוד 49הערות שוליים בעמוד 
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בהינתן המצג הכוזב של הרפז בפני וינר בעניין פעילותו מול גורמים במשרד מבקר המדינה, ודבריו  .122

אשר למקורה של 'הרשימה הסודית', דומה כי לא ניתן לסמוך גם על דבריו לפיה הסותרים 

 התבקש להעביר את הרשימה לכלי התקשורת, מה גם שלא נמצאו ראיות כי זו הועברה לתקשורת.

ביקש להסתייע בהרפז כמתווך להעברת מידע למבקר אמנם מבקר המדינה העיר לוינר על כי  .124

בשים לב לכך שבמסגרת תפקידו כעוזר  וזאת,איננה ראויה, המדינה וקבע כי התנהגות זו 

 הרמטכ"ל, היה מודע היטב לדרכים הרשמיות להעברת מידע אל מבקר המדינה.

אינני מוצא בהעברת רשימת המוזמנים על ידי טרייבר, לידי מזכירת הרמטכ"ל רבב של עם זאת,  .124

ייבר במסגרת מאמץ שיטתי מעשה הנגוע בפלילים. כמו כן, לא נמצא שמץ ראיה להפעלת טר

הרפז לגבי העברת לאיסוף חומרים מכפישים נגד שר הביטחון. כך גם בעניין השיח של וינר עם 

 למבקר המדינה, אין משום עבירה פלילית.רשימת המוזמנים 

 

 חשד לאיסוף חומרים על האלוף יואב גלנט

ואב גלנט, במטרה לפגוע החקירה בעניין זה עסקה בחשדות לאיסוף חומרים על אודות האלוף י .124

 בסיכוייו להתמנות לתפקיד הרמטכ"ל, בשני הקשרים: 

 חומרים באשר לעבירות בניה ופלישה לקרקעות ציבוריות, במושב עמיקם;  הראשון,

מסמכים תומכים במידע על הפעלת משרד יעוץ אסטרטגי אזרחי לצורך קידום מועמדותו  השני,

 " )"מסמך הרפז"(;1פורום החווה לתפקיד, בשיתוף עם יוני קורן ואנשי "

 מושב עמיקם -שד לאיסוף חומרים בנוגע לפרשת הקרקעות ח

, בין בני בן מובחרמחומר החקירה עלה חשד לפיו אשכנזי הפעיל את ראש מועצת מבואות חרמון,  .129

 היתר, באמצעות רונית אשכנזי ובועז הרפז, לאסוף "חומרים" נגד שר הביטחון וגלנט.

בחקירתו כי שוחח רבות עם אשכנזי על המתח בין הלשכות, ואף הבטיח לו  מסר מובחר -בן .145

לדבריו ידע ביוזמתו לסייע לו לאסוף חומרים, שיש בהם כדי "להוריד את ברק וגלנט" ממנו, הגם ש

כגון דא, וממילא, לא התכוון לעשות זאת. הוא הבהיר כי הכוונה הייתה יותר שאין לו יכולת לסייע 

 ות לגלנט.לשר הביטחון ופח

כמו כן, מסר בחקירתו כי רונית אשכנזי אמרה לו שצריך לעשות משהו כדי "להוריד אותם מהגב 

 של גבי" ולצורך זה תיווכה בינו לבין הרפז. 

עוד לדבריו, הרפז ביקש ממנו לאסוף חומר מכפיש, כדי להוריד את אהוד ברק וגלנט מהגב של גבי 

. עם זאת, הכחיש כי אסף עם עצמם ולא עם גבי" לגרום להם שיתעסקואשכנזי ובמילותיו "

 חומרים נגד ברק או גלנט, וממילא גם לא העביר כאלה.
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חקירתו, ובניגוד לדבריו בתחילה כי היה זה ביוזמתו, הוסיף כי אשכנזי גם דיבר אתו על כך במהלך 

משך שמעוניין לקבל חומר שיעזור לו להוריד ממנו את ברק וגלנט, אלא שכאמור לא פעל בה

 לשיחות אלה.

"לעבוד, לעבוד, נשמע אשכנזי אומר:  11/3/15בשיחה שהתקיימה בין בן מובחר לאשכנזי מיום  .141

בן מובחר נשאל לפשר לפתוח את העיניים ולאסוף מה שצריך לאסוף כדי שתהיה תחמושת". 

א דברים אלה והסביר כי הכוונה היא לחומר שיעזור לאשכנזי להוריד את ברק וגלנט ממנו, אל

בתגובה לדבריו אלה בשיחה השיב כי  אשכנזימאומה.  -שלדבריו לא עשה בהמשך לדברים אלה 

מדובר בסוג של התבטאות, תוך שהכחיש כי הפעיל את בן מובחר לאיסוף חומרים מכפישים 

 וממילא לא קיבל ממנו דבר.

עורבותו מטריד, ומחשיד אמנם במן בו התבטא אשכנזי בשיחה זו הוא אקדים ואומר כי האופ .141

בהפעלת בן מובחר 'לאיסוף חומרים'. עם זאת, הפער בין דיבורים לבין מעשים בפועל, הינו פער 

. בהיעדר אינדיקציה לעשייה בעקבות דברים אלה, לא ניתן לבסס על דברים אלה, משמעותי

 דבר.  -בוודאי שלא במשפט פלילי 

עגיב( העביר את ארגזי החומר  במהלך החקירה נבדקה הטענה, לפיה נהגו של בן מובחר )טירן .144

מובחר,  -בעניין פלישתו לקרקע ציבורית במושב עמיקם, מתושבי המושב לבן -המפליל את גלנט 

 עבור אשכנזי, אך זו לא התאששה בראיות. 

כמו כן, מהודעות שנגבו מתושבי מושב עמיקם עלה, כי אלה החלו באיסוף ראיות מפלילות לביצוע  .143

שנים קודם לאירועים, וללא קשר ל"פרשת הרפז" ומסרו את החומרים  4 עבירות בניה נגד גלנט,

 בעצמם למבקר המדינה, ליועץ המשפט לממשלה ולח"כ מיכאל איתן.

יאמר כי חומרים אלה, אשר להתנהלות גלנט ב"פרשת הקרקעות", נבחנו על ידי ותוצאות בדיקתי  .142

של יום לביטול מינויו של גלנט הובאו בפני ממשלת ישראל להחלטתה. החלטה שהובילה, בסופו 

 לתפקיד הרמטכ"ל.

או אנשי לשכתו בהעברת בה ראיות למעורבות אשכנזי, אשתו נראה אפוא כי החקירה לא הני .144

 החומרים המפלילים נגד גלנט למבקר המדינה.

מכל מקום, גם אם כך היה ואין לכך כאמור ראיות, אין בהעברת חומרים למבקר המדינה, גם אם  .144

 רך פתלתלה וראויה לביקורת ציבורית, משום עבירה פלילית.נעשית בד
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" ועשיית שימוש ב"מסמך הרפז" כדי לסכל מינויו 0חשד לאיסוף חומרים בנוגע ל"פורום החווה 

  של גלנט

 הבאת 'מסמך הרפז' ללשכת הרמטכ"ל

מאנשי מי , נמצא כי לאשכנזי, או ל1515 אקדים ואזכיר, כי כבר במהלך חקירת היאחב"ל באוגוסט .144

 לשכתו, לא הייתה כל מעורבות בזיוף "מסמך הרפז".

, ניקה כליל את הרמטכ"ל ואנשיו ממעורבות בזיוף 1514דו"ח מבקר המדינה, שפורסם בינואר 

המסמך, בהתבסס על הקלטות מלשכת הרמטכ"ל, שתיעדו שיח בין הרמטכ"ל ווינר בתגובה 

חילופי הדברים ביניהם משקפים אמונתם  למסמך, עת זה הובא בפניהם לראשונה על ידי הרפז.

 נכון לאותה עת, כי מדובר במסמך אותנטי.

את יש כדי לחזק חומר הראיות בכלל, בו ות שנבחנו ע"י המשטרה,פהנוס שיחות המוקלטותב .149

מסקנת מבקר המדינה לפיה אשכנזי ווינר לא היו מעורבים בזיוף המסמך. עוד עולה מהחקירה 

 דבר זיופו של המסמך, עד למועד הגשת התלונה על ידי אייל ארד. כי אלה לא היו מודעים ל

חומר החקירה והשיחות מלמדים, כי בתקופה שקדמה להמצאת המסמך על ידי הרפז, הלעיט  .145

הרפז את וינר ואת אשכנזי במידע על אודות מעורבות חברה אזרחית ב"קמפיין" לקידום 

וינר, את ת אלה, נטע הרפז בקרב אשכנזי וחומועמדותו של האלוף גלנט לתפקיד הרמטכ"ל. בשי

התובנה כי מדובר בתוכנית סדורה, שמאחוריה עומדים יועצי התקשורת, ליאור חורב ואייל ארד, 

". על מנת לבסס דבריו בקרב שומעיו, טען הרפז 1שברבות השיחות זכתה לכינוי "פורום החווה 

 שימציאם אליו.שראה מסמכים כתובים בעניין. בתגובה לכך, אשכנזי ביקש 

על רקע זה, הפיק הרפז את המסמך המזויף והעבירו לוינר, כדי שיתנו בידי אשכנזי, תוך שהוא  .141

כביכול מקורו בעובדת משרד הפרסום של ארד,  -מספר להם בדיות לגבי מקורו של המסמך 

 שהעבירה לו העתק ממנו.

ידו על מסמכים דומים נוספים,  כמו כן, על רקע אמירות נוספות של הרפז, לפיהן הוא יכול לשים .141

 אמר אשכנזי לוינר לבקש מהרפז לנסות להעביר גם את אלה.

", 1בהקשר לבקשת אשכנזי ווינר מהרפז, להשיג מסמכים להוכחת התנהלות "פורום החווה 

הסביר בחקירה, שלא היה במסמך עצמו כדי  אשכנזיוינר. צעות אותה עובדת, נחקרו אשכנזי ובאמ

וכר שרותי הייעוץ של ארד וחורב, דבר שעמד גם בבסיס החלטתו שלא להציג ללמד על זהות ש

המסמך בפני ראש הממשלה ושר הביטחון. אשר על כן, וכיוון שהאמין שישנו קמפיין לא ראוי כזה, 

 היה לו עניין לברר הסוגיה לאשורה, ועל הרקע הזה ביקש את המסמכים.

להרפז, שלא בידיעת מסרה את המסמך שדת נם עולה מהשיחות, שאשכנזי סבר שהיתה עובמא .144

, וממילא גם לא לא הייתה עובדת כזובהינתן העובדה שהתבררה בחקירה, כי מעסיקיה. אלא 
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שכות והמידע שהוצג בפני אשכנזי, , ובהינתן המתח בין הלאלא בדמיונו של הרפזגניבת מסמך, 

 ילית.לראות בבקשתו זו, משום ביצוע עבירה פלהנני סבור כי אין מקום 

 

 מסירת המסמך לעיתונאים, במטרה לסכל את מינויו של גלנט 

. במסגרת חקירת זיוף נמצאה כל ראיה הקושרת את אשכנזי להעברת המסמך לעיתונאיםלא  .143

המסמך התברר כי היה זה אל"מ )במיל'( סיבוני שקיבל את המסמך מארז וינר, והעבירו שלא 

ר עצם את עיניו אל מול האפשרות שסיבוני מתכוון אם כי יש יסוד לחשד שוינ -בידיעת האחרון 

 לידי אבי גוט שהעבירו לאמנון אברמוביץ'. -להעבירו לכלי התקשורת 

 שכנזי.אעוד עולה מהשיחות, כי ככל הנראה, וינר העביר את המסמך לסיבוני, שלא על דעתו של 

יחד עם שותפי  אמנם לאורך השיח המוקלט קיימות שיחות בהן אשכנזי חוכך בדעתו ומתלבט .142

השיח שלו )אלופים להם הציג את המסמך( כיצד לטפל במסמך הרפז, לרבות אפשרות לפרסמו, 

אלא שמהשיחות עולה שהוא ביכר שלא לעשות כן, ואין כל ראיה הקושרת אותו לפרסום המסמך, 

 בעיתוי בו פורסם, או למודעות לכך שיש כוונה לפרסמו.

חד משמעיות לכך שהן אשכנזי והן וינר היו בטוחים שהמסמך  מכל מקום, בהינתן קיומן של ראיות .144

מגלם קיומה של תוכנית אמיתית לקידום מועמדות גלנט לתפקיד הרמטכ"ל, בסיוע גורמי ייעוץ 

 אין בהעברת המסמך לתקשורת כשלעצמו משום עבירה פלילית.אזרחיים, 

הסביר שמבחינתו התגלגל לידיו  בענייננו ראוי לזכור, כי סיבוני שלקח אחריות מלאה על הפרסום, .144

מידע מטריד שיש עניין דחוף להביאו לידיעת הציבור, כדי להביא תכניו לדיון  -'תפוח אדמה לוהט' 

ציבורי. זאת ועוד, אין חולק כי סיבוני לא היה חלק מסכסוך הלשכות, והעבירו לתקשורת סמוך 

מטען צד' )כפי שיוחס בתקשורת לאחר שקיבלו מוינר, כך שאי אפשר לייחס לו שימוש במסמך כ'

ועד מ -שהחזיקו בו לאורך זמן, בכוונה כביכול להשתמש בו בעיתוי נוח  -לאנשי לשכת אשכנזי 

 ל( מתוך רצון לחבל בהליך מינוי הרמטכ"ל."כריאיון המועמדים לתפקיד הרמט

ת, הרי בהיעדר מעורבות בזיוף או מודעות לו, ו/או ראיות למעורבות/מודעות להעברה לתקשור .144

במינוי  -י להתערב בהחלטות הדרג המדיני כ'מטען צד' כד בשימוש במסמך מזויףשאין המדובר 

 הרמטכ"ל.

אין בהעברתו לגורם שלישי, גם תוך עצימת בהינתן העובדה שוינר סבר שמדובר במסמך אותנטי,  

 משום ביצוע עבירה פלילית.  -עיניים לגבי האפשרות שיועבר לתקשורת 

 

 והפצת מצגת מכפישה על שר הביטחוןחשד להפקת 

"מר ביטחון ורב אלוף  -תחת הכותרת  באינטרנט מצגת ויראלית, הופצה 1515סמוך לחודש יולי  .149

  מי אתה אהוד ברק?" -נזק 
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בין היתר, על ת על ברק, שפורסמו לאורך השנים, בגוף המצגת הופיעו כותרות של כתבות שליליו 

ו על העסקת עובדת זרה, סגנון חייו הבזבזני, עסקיו, עבודתו חקירת רעיית -חשדות שונים נגדו 

 כיועץ ועוד. 

כמו כן, הוצגו בקלטת עובדות לכאורה, שיש בהן כדי להטיל דופי בתפקודו כרמטכ"ל, שר ביטחון  

באסון צאלים ובאירוע קבר יוסף; ביקורת על אופן  -וראש ממשלה: "מפקיר פצועים בשטח" 

ידוח בשדה גז; ביקורת על מדיניות מבליגה מול הפלשתינים; כישלון היציאה מלבנון; אישור ק

ניסיון החילוץ של נחשון וקסמן, בשל מחסור באמצעים לסיירת מטכ"ל; כניעתו ללחץ ארה"ב 

 להסרת הסנקציות על אירן ועוד.

במצגת הובעה דעה, לפיה האינטרס המנחה את ברק הוא טובתו שלו, ולא ביטחון המדינה עליו  

מופקד ובסופה נקבע כי "אהוד ברק מסוכן לישראל", תוך הבעת תקווה שהציבור ישלח לביתו הוא 

 את "האיש המסוכן הזה" )להלן: המצגת המכפישה(.

, נסובו סביב מידת מעורבותם, ככל שהייתה, בהכנת והרפז וינר, אשכנזיהחשדות בהקשר זה נגד  .145

של אופרציית איסוף שיטתי של מידע המצגת המכפישה ובהפצתה, כחלק מהחשד הכללי לקיומה 

 שלילי ומכפיש על שר הביטחון, מתוך כוונה להפיצו ולפגוע בשמו הטוב.

מהשיחות המוקלטות עולה שיח בין הנפשות השונות על המצגת המכפישה, כמו גם החשד  .141

 שהמשוחחים מעורבים בהכנת המצגת המכפישה ובהפצתה.

ניים משוחחים על המצגת אותה שלח קודם לכן הרפז , הש00.1.02בשיחה בין וינר והרפז מיום  .141

. בתחילת הרפז הוא הרוח החיה מאחורי הכנת המצגת והפצתהלוינר. מהשיחה מתקבל הרושם כי 

", וכן מוסיף כי "מה זה רץ מריצים את זה", והרפז משיב זה רץ ברשתהשיחה וינר שואל אם "

וינר אומר  יצחק "נתן חלק" למצגת. בהמשך הרפז מאשר לוינר שיואב "השקיעו הרבה עבודה".

"זה הרפז מתגאה בתפוצתה הרחבה של המצגת:  "אני רואה שבאמת השקעת פה".להרפז 

הצלחה עצומה אתה לא מאמין איזה פריסה יש לזה...זה יצא בחוץ יפה, זה הגיע אפילו מבחוץ 

"אתה יכול נר לקראת סיום השיחה הרפז אומר לוי אלף". 222-יפה... זה כבר עכשיו עבר את ה

 "אוקי".וינר אומר  להמשיך להפיץ את המצגת. תרגיש חופשי."

עולה כי המצגת הגיחה לעולם והופצה באינטרנט  בין אבי בניהו לאשכנזי,משיחה מכל מקום,  .144

הופתע כי קיבל המצגת מחברו דני שמעוני, בשיחה מספר אשכנזי  .ובכלל, בלי קשר לאשכנזי

 אות אותה.לראותה, והציע גם לבניהו לר

וינר בהודעותיו סיפר שקיבל את המצגת מהרפז, והבין שלהרפז היה חלק בהכנתה ואולם, הרפז  .143

, חברו של דני שמעוניכי היה מעורב בכל דרך בהכנת המצגת.  11/4/13 -הכחיש בחקירתו מה

 נחקר, הכחיש כל. גלילי מדרור גלילי והעבירה לאשכנזיאשכנזי, מסר בחקירה שקיבל את המצגת 

מעורבות בהכנת המצגת, מסר כי קיבל אותה במייל, והוא איננו זוכר מי שלח אותה אליו. גלילי 

סיפר כי שלח את המצגת לדני שמעוני, כדי שיעבירה לאשכנזי. סבר שהמצגת תעניין את אשכנזי, 

 בהכירו המתיחות בין הלשכות.
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בנויה מריכוז והדבקה של ) החקירה לא הצליחה להתחקות אחר יוצרה של המצגתבסופו של יום,  .142

 גזרי עיתונות של כתבות ודעות שליליות, שפורסמו לאורך השנים על אהוד ברק(.

אמנם בשלב זה, לאחר שהגיע לידיעתו של אשכנזי דבר קיומה של המצגת, נשמע אשכנזי באחת  .144

"... צריך לשים את זה איפה שהוא, צריך לשים את זה באיזה שהוא השיחות, אומר לשמעוני 

 וכן, ביקש משמעוני לשלוח את המצגת לבניהו ולמשה סתיו.   מקום, שאנשים יוסיפו"

אלא, שמדובר בשלב בו המצגת כבר קיימת ומופצת ברשת, ושאלה היא מה משמעות דבריו לחברו 

 "שאנשים יוסיפו".יש לפעילות בעקבות דבריו  ואיזה ראיותלהוסיף ולשולחה לאנשים נוספים, 

תו, כי המצגת "הסתובבה" ברשת ולאחר שקיבל אותה משמעוני, ביקש ממנו מסר בהודע אשכנזי .144

להעבירה לאחרים, כיוון שלא רצה להיקשר בהפצתה. את האמירות המתייחסות לדבריו 

" הסביר שלא ראה פסול בהוספת מידע אמיתי למצגת, בבחינת זכות הציבור "שאנשים יוסיפו

 לדעת.

, שעניינה הפצת המצגת שחרור להרפזת דוא"ל בין יצוין כי בחומר החקירה קיימת תכתוב .144

 המכפישה את ברק. שחרור אישר בחקירתו כי קיבל את המצגת, אך הכחיש שעשה בה שימוש.

היותה זמינה ברשת עובר להגעתה לאור אופייה של המצגת, כמקבצת מידע שפורסם בעבר,  .149

בעצם העברתה אין  -ו בהכנתה , והיעדר ראיה למעורבות וינר ואשכנזי ביוזמה להכנתה אלאשכנזי

 . במייל לאחרים משום עבירה פלילית

בהעדר אינדיקציה ", במיוחד "שאנשים יוסיפוהוא הדין גם ביחס לדבריו של אשכנזי לשמעוני  .195

 או להמשך עיסוק ו"דחיפה" של אשכנזי למימוש אמירתו זו.  לפעילות בהמשך לאמירתו זו

ר בעניינה של מצגת זו, היו מבין אלה שנבדקו על ידי מבקר חשוב לציין כי השיחות בין הרפז לוינ .191

המדינה, ובבסיס הערותיו החמורות של מבקר המדינה נגד ארז וינר ואשכנזי, בגין עיסוקם 

  באיסוף מידע מכפיש נגד שר הביטחון.

שאנשים זאת, השיחה בין אשכנזי לדני שמעוני, במהלכה רמטכ"ל מכהן מבקש מחברו לדאוג  עם .191

למצגת מידע מכפיש על שר הביטחון, ולהמשיך להריצה ברשת, לא הייתה בפני מבקר  ויוסיפ

 - המדינה. ניתן להניח, שלו הייתה שיחה זו בפני המבקר עוצמת ביקורתו אף הייתה גבוהה יותר

 ובצדק.

, כל שכן, מזו המצופה מרמטכ"ל מגלה התנהגות שאיננה הולמת המצופה מקצין בצה"לשיחה זו 

בהתנהגות זו, אין בדברים אלה כדי לגלות ופי המשמעותי שאני מוצא שלמרות הד אלא. מכהן

 .החשד ל'גיוס והפעלת' אנשי עסקים לצורך העברת מידע לכלי התקשורת עבירה פלילית

שמתוכנן עלה  חבריו,, משה סתיו ועםאריה אוברמן בין השיחות נמצאו גם שיחות של אשכנזי עם  .194

 מסרים לעיתונאים אותם הם מכירים.להעברת  החשד שמא אשכנזי משתמש בהם
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מהודעתו של אוברמן עולה כי בינו לאשכנזי קיים קשר חברי משפחתי ארוך שנים. עוד מסר כי אין 

לו קשר לארז וינר, לרונית אשכנזי או לאבי בניהו. לא שמע את השם בועז הרפז, אלא לאחר 

ות המאבק בין הלשכות, ובתחושות לדבריו, גבי שיתף אותו במצוק פרסום מעורבותו בפרשה.

 ההשפלה והפגיעה שחווה מאהוד ברק. 

לא עשה דבר , כי מעולם לא נטל חלק בתוכנית לפגיעה בשר הביטחון או ביוני קורןאוברמן העיד 

 בנדון ולא היה מודע לקיומה של תוכנית כזו. 

עו על ידם דעת, אשר לדברים שנשמשכנזי ואוברמן מסרו הסברים מניחי בהודעותיהם, א .193

בשיחות, ומסך תמונת הראיות שנאספה בהקשר זה, עולה כי אין שמץ ראיה לכך שאשכנזי 

 הפעיל את אוברמן לצורך איסוף מידע או הפצתו, כל שכן, במסגרת תוכנית כוללת.

של אשכנזי. מחילופי דברים בשיחות ביניהם עלה חשד כי  איש עסקים וחבר קרובהנו  משה סתיו  .192

 בסתיו, 'שיפעיל' את אמנון אברמוביץ' לאיסוף חומר על יוני קורן, ויפרסמו.אשכנזי השתמש 

  01.0.02מיום שיחה בין אשכנזי לסתיו,  .194

בא לי לצלצל י גועל כי אני היה בא לי לצלצל, חד וחלק. תראה הוא.. זה כזה מעורר ב" :משה סתיו 

ל אני אומר שאני עושה לו יותר נו יא סמרטוט. אב -אתה לא יודע כמה ליוני קורן הזה ולהגיד לו 

 מידי כבוד כשאני מצלצל אליו".

 בו...""אתה צריך את אמנון לשסות  :רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי

 "אתה יודע מה? הבאת לי רעיון מהסרטים". :משה סתיו 

לאסוף חומר שיתחיל זה.. מה שהוא עושה הוא פשוט  שיתחיל "]אמנון[: רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי

 שים, במשרד, בביטחון, במה שאתה רוצה".פוגע באנ

 ".: "אוקיימשה סתיו

 אתה לא יודע איך הם מתנהגים, באיזה ברוטליות".: "רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי

 "."אתה יודע מה, הבאת לי רעיון מהסרטים :משה סתיו

ם , כי כוונת אשכנזי באמירתו בשיחה לעיל הייתה לדבר ע4.3.13מסר בהודעתו מיום  משה סתיו .194

. מה שקומם אותו )את סתיו( זה העובדה פעילות יוני קורן במשרד הביטחוןאמנון אברמוביץ על 

רצה 'לפוצץ את זה', וחשב שזה  והוא ביוזמתושיוני קורן עשה ככל העולה על רוחו בלשכת השר, 

 מצדיק תחקיר רציני, וביוזמה הזו ביקש לעניין את אברמוביץ'. 

תוכנית לפגוע בשר הביטחון, או נוכחות במפגש של אנשים שהגו כזו משה סתיו שולל כל מעורבות ב .194

 שלילי, שלילי, שלילי, לא היה מעולם".תוכנית ומגיב בתגובה להטחה זו של החוקרים במילים: "
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הכחיש שהעביר חומרים לאברמוביץ בעניין יוני קורן, טען שלא התבקש ע"י אשכנזי להעביר  סתיו .199

מסר כי לא  4.2.13בהודעתו מיום  אמנון אברמוביץו ו/או מוינר. חומרים, ולא קיבל חומר ממנ

אחרים כדי להכפיש את שר הביטחון ואנשיו ו/או לאסוף ע"י אשכנזי ו/או משה סתיו ו/או  הופעל

 חומר לגביהם. כן הכחיש כי סתיו דיבר אתו על יוני קורן. 

ם חבר, שיחה של "שחרור כי מדובר בשיחה פרטית ע 14/4/13 -מסר בהודעתו מהגבי אשכנזי  .155

אמנון אברמוביץ, טען שהם העלו רעיונות בקול רם. אשכנזי טען שבשיחה התכוון ללחצים". אישר 

 כי עד כמה שרצה שידעו איך מתנהלים במשרד הביטחון, לא דיבר בנושא עם אברמוביץ.

וביץ', מהמקובץ עולה כי אין ראייה לכך שסתיו אסף חומרים נגד קורן, ואשר לפניה לאברמ .151

 האחרון אף סותר דבריו לגבי שיח בעניין. 

אינם , ולאיסוף ו/או לפרסום חומרים נגדביוני קורן,  את אברמוביץ' לשסותסתיו לאשכנזי דברי 

בהיעדר שמץ ראיה לעשייה עם זאת, אך , ותפקידו של אשכנזיראויים ואינם הולמים את מעמדו 

 ילית.כל עבירה פל םאין בה ,כלשהי בהמשך לאמירה זו

ראוי לתן את הדעת גם לכך שיש להיזהר מהמשמעות והמשקל הניתנים לדברים שנאמרים  .151

לתוך אמירות כוונת בשיחות, בשים לב לחופש הביטוי של אדם בדלת אמותיו, לקושי לקרוא 

 , וכן לנטייה של אדם באשר הוא אדם, בוודאי בעמדות אלה, לשדר שליטה ו'לאיים' בתגובה.ביצוע

 ת חומרים מכפישים נגד אהוד ברק לעיתונאיםהעברחשד ל 

בהתאם מדיניותי הנוהגת והמוצהרת היא שככלל יש לאפשר לעיתונאים חופש פעולה רחב.  .154

הנחיתי את מערכת אכיפת החוק זה מכבר לפעול בצמצום וריסון ביחס להליכים נגד  לדברים אלה

יטוי, וכן לנקוט משנה זהירות עיתונאים בשל מילוי תפקידם או בשל עבירות המשיקות לחופש הב

" עוסקת, בין היתר, 353בכל הנוגע להליכים אשר עלולים לפגוע בחיסיון העיתונאי. חקירת "תיק 

על ידי גורמי צבא וממשל רמי דרג, לרבות אגב שימוש בתקשורת.  -על פי החשד  -בעבירות שבוצעו 

ה, וממילא איש מהעיתונאים איש מן העיתונאים שהתבקשו למסור עדות לא חשוד בביצוע עביר

לא נחקר כחשוד. כמו כן, בכל מקום בו עיתונאי מסר לחוקרי המשטרה כי תשובתו עלולה לפגוע 

בחיסיון עיתונאי, החקירה ביחס לאותו הנושא הופסקה, והדברים הועברו לבחינה. בסופו של יום 

 הוחלט במקרים אלו שלא לנקוט הליך כלשהו לצורך הסרת החיסיון. 

מסר לו מידע על ברק, בין היתר, על תשלום  הרפז, כי 19.2.13מסר בהודעתו מיום  כספיתבן  .153

במזומן שברק קיבל על הרצאה שהעביר בז'נבה, ועל כספת שפתח לשם כך. הרפז לא אמר לו מה 

ולא  הבין שמדובר באדם לא רצינילידיו חומר בנושא. כספית קור המידע שלו, ולבסוף לא העביר מ

. לדבריו, אם בכלל, הוא זה לא התבקש ע"י וינר/בניהו לבדוק את נושא ז'נבהיו, . לדבראמין

 שסיפר להם.



41 

 

דיבר עם רונית בעיקר ברמת רכילות, פריקת מתחים שלה. לא  - אשר לקשריו עם רונית אשכנזי .152

זוכר אם העבירה לו אי פעם מידע שפרסם. שוחחו רק על התעמרות שר הביטחון ברמטכ"ל. 

 התקשרויות.  34יש בין רונית אשכנזי לבן כספית  3/15-4/15עולה שבחודשים  מחומר החקירה

כספית טען כי לא היה בקשר עם וינר כלל, ושלל אפשרות לפיה אשכנזי ביקש ממנו לפרסם בן  .154

 חומר נגד ברק ו/או גלנט. 

ספית בין בן כספית לאשכנזי, במהלכה בן כ 9.1.1515 -לשיחת רקע שהתקיימה במעניין להפנות  .154

נשמע מדובב את אשכנזי לשתף אותו במידע על יחסיו 'הגרועים' עם שר הביטחון, בעוד אשכנזי 

 מנסה למתן את הדברים, לשכנע בתקינות היחסים ולהחזירו לשיח בענייני צבא.

בתוך כך, בן כספית מציג בפניו את התיזה כי ברק מתנהג אליו כך כי הוא מרגיש מאוים על ידו, 

לא  הוא בשלב מסוים, בן כספית תוהה מולו מדוע שאין לו שאיפות פוליטיות.ואשכנזי משיב 

 עוסק ביחסי ציבור.

, כי יכול להיות שקישרה את הרפז לבן כספית אלא 11.4.13רונית אשכנזי מסרה בהודעתה מיום  .154

. עוד ציינה כי אמרה להרפז שאם הדברים נראים לו מושחתים שיפנה שבן כספית שולל זאת

 , משטרה, מבקר המדינה. לדבריה, הרפז אמר לה שפנה למבקר המדינה.לעיתונות

מחומר החקירה עולה כי בן כספית קיבל מידע מהרפז על ברק, אלא שלא סיפק לו  -נסכם אם כן  .159

ראיות שקשר זה כל אין .חומרים לביסוסו. עוד עולה כי בן כספית היה בקשר עם רונית אשכנזי

 שפורסמו על ידי בן כספית.  הניב חומרים מכפישים נגד ברק,

כמו כן, אין ראיות להפעלת בן כספית על ידי אשכנזי לפרסום מידע מכפיש על ברק או אנשי  .115

משרדו. אמנם בן כספית מסקר שנים את אהוד ברק סיקור ביקורתי, אך לא ניתן לקשר איזה 

 מהפרסומים למידע שהועבר ע"י אשכנזי או אנשי שלומו. 

הקשר בין הרפז לגבי ורונית אשכנזי, כמו כי לעניין זה כמו גם לעניינים אחרים,  נשוב ונציין, ביחס .111

ולו על בסיס הנחייתם הכללית. עם  ו, עשוי להעלות חשד כי הדברים נעשו בשליחותוינרגם לארז 

זאת, מצאנו כי הרפז, פעל ברבים מהמקרים על דעת עצמו, אמירותיו על מעשיו לא תמיד תאמו 

שכך גם אם הדבר מעלה חשד מסוים, נוכח הקושי הרב בהסתמכות על דבריו את המציאות, ומ

    לא ניתן לבסס כל ממצא ראייתי בהסתמך על דבריו.ואמירותיו, 

, שוטח אשכנזי את בין אשכנזי לרוני דניאל, בנוכחות בניהו 02.2.02במהלך שיחת רקע מיום  .111

י קורן, שפועלים נגדו באופן אישי ובתוך טענותיו על התנהלותם הפוגענית של שר הביטחון ושל יונ

כך, על הפגיעה שנגרמת לצה"ל. במהלך השיחה מהלכים השניים גם רכיל על חשדות למעורבות 

 ברק בשחיתות, ותוהים לגבי מקור עושרו הרב.

במהלך השיחה רוני דניאל שואל מס' פעמים מה ניתן לעשות, ואף מציע לפרסם את הדברים.  .114

ודוחה את משיב כי אין מה לעשות, חח על חלק מהדברים עם ברק ועם רוה"מ, אשכנזי טוען כי שו
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. לקראת סיום השיחה, מציע שוב דניאל כי הצעותיו של דניאל לפרסום הדברים, או מתעלם מהן

יתייעץ עם אמנון אברמוביץ כדי לראות איך להוציא את האינפורמציה, אך אשכנזי דוחה גם הצעה 

. הצעתו ...אני בולע, מוותר, מתפשר"לריב אתו מעבר למה שיש עכשיו"לא, לא רוצה זו ואומר 

 של אשכנזי היא כי דניאל ישוחח בנושא עם ברק.

לא זכור לו שהרמטכ"ל ביקש ממנו לפרסם דברים , כי 4.2.13מסר בהודעתו מיום  רוני דניאל .113

ו בשיחה . מסביר אמירתהמצביעים על התנהלות לא חוקית של קורן, והראיה היא שלא פרסם

כאמירה שמקורה בתחושת אחריות ורצון לנסות לעצור את הסחף  -"אני הולך עם זה לאהוד"

 ביחסים הגרועים. 

דניאל נשאל בחקירתו אם מישהו מסביבת אשכנזי הפעיל אותו כעיתונאי במסגרת המאבק, והשיב  .112

 רא "להפעיל". ספק אם זה נק -שאם נותנים לו אינפורמציה שאהוד עושה או עשה משהו לא בסדר 

דניאל ציין בהודעתו, כי מעבר לשיחה זו, לא היו מקרים נוספים בהם התבקש להעביר מסרים  .114

לברק, לא דיבר עם אשכנזי יותר מעיתונאים אחרים, ולא היה שופר של הרמטכ"ל. הדגיש כי יש 

 לו דעה מגובשת לגבי דברים ששומע, ונוהג לבדקם.

משוחחים השניים על פגישת רוני דניאל ואמנון  ן אשכנזיבין בניהו לבי 5.1.02בשיחה מיום  .114

 מציין שרוני הלך לשיחה "בשביל לעבוד עבורנו". אשכנזי אברמוביץ עם השר. 

ציין  בניהו, כי דניאל ואברמוביץ' ניסו ליישר את ההדורים. 12/4/13 -הסביר בחקירתו מה אשכנזי .114

גיד לו 'שהוא מקלקל את היחסים עם הצבא בחקירתו, כי רוני ואמנון הלכו להרגיע את ברק, ולה

עבור  , כי לא מדובר ב"עבודה"4.2.13אישר בהודעתו מיום  רוני דניאלושישתלט על יוני'. אף 

 "בכל המלחמה הזאת".אשכנזי, אלא ניסיון לסייע בהרגעת הרוחות 

עם  של הרמטכ"למקובל בשולי הדברים, יודגש כי שיחות הרקע עם העיתונאים הנם חלק משיח  .119

ברי כי שיח עם קבוצה קטנה ומסוימת של עיתונאים, יוצר גם קבוצה מסוימת של עיתונאים. 

את גילויי האמפטיה והניסיון לסייע מצדו של דניאל יש ה ואף ידידות. על כן, מידה של קירב

לקרוא בהקשר רחב זה. בין זה לטענה כי מדובר בגיוס אסטרטגי של כלי תקשורת להכפשת ברק 

 המרחק רב. -ע במעמדו כדי לפגו

על העובדה שאשכנזי משוחח עם עיתונאים בניסיון להביאם לשקף חיובית את פועלו במסגרת  .115

, העיד מבלי לנסות להסתיר שהוא המקור לדבריםתפקידו, גם לעומת אחרים ובכללם ברק, 

"...אהוד ברק חטף  , כהאי לישנא:9/2/15 -בין בניהו לאשכנזי מהאשכנזי בעצמו בשיחה 

בתקשורת ממני לא מעט. עכשיו, זה שאני לא נותן את הכותרת בעיתון ידיעות זה נכון, אבל הוא 

מה, הוא לא יודע שאני מדבר עם )בניהו(.  יודע מאיפה זה בא, הוא לא חושב שזה רק אתה

אומר 'המבוגר האחראי' ביום שישי,  כשרוני דניאלהתקשורת? הוא יודע את זה יפה מאוד. מה, 

 .שזה ממני, הוא גם אמר את זה לרוני, הוא יודע"הוא יודע 
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 אישי כי היה גיוס של כלי תקשורת להפצת מידע לכך ממשיות אין ראיות ובץ עולה, כימהמק .111

 . אודות ברק מכפיש

לטענת קיומה של אופרציית איסוף חומרים שיטתית, בכוונה לפגוע בשר  -תגובת החשודים 

 הביטחון

קיומה של תוכנית איסוף חומרים מכפישים על שר הביטחון, במטרה  והכחישאשכנזי וינר ובניהו,  .111

לפגוע בו ומסבירים, כי בחלק גדול מן המקרים, המידע הגיע אליהם מבלי שיזמו זאת, וכל זאת 

אגב הבנתם של מוסרי המידע, כי הוא עשוי לעניין את הרמטכ"ל. מכל מקום, הם מסבירים כי לא 

צמו, כדי להכפיש, אלא במידע שהתייחס בעיקרו למגננה מצדם היה מדובר באיסוף שנועד, כשלע

אל מול התנהלות פוגענית של משרד הביטחון נגד הרמטכ"ל. החשודים הסבירו שלא הפעילו 

מקורות, אלא השיחו על פי תומם, שיתפו חברים במצוקותיהם, ומטבע הדברים, המתיחות בין 

 הלשכות תפסה נפח משמעותי בשיחות חברים אלה.

בה חיו אשכנזי ואנשיו. לשיטתם,  "נרדפות"הקשבה להיקף אדיר של שיחות, מגלה את תחושת ה .114

הרמטכ"ל ולשכתו. חשש זה שתכליתה לפגוע בתפקודו של תוכנית היתה טחון יבלשכת שר הב

על סיפר  על רכישת עטים מקליטים; קיןסיפר טרייבר בוסס, על מידע שנתפס בידם כאמין: 

כי במשרד סיפר  - בה בקרבם חשש זהי; בועז הרפז, לכ"ל על הדלפותיוזמות לחקור את הרמט

 הביטחון נרקמת 'תוכנית' פוגענית שתכליתה לפגוע באשכנזי וכך גם בצבא.

בגין  שיסוי גורמי חקירה ברמטכ"ל; מפני האזנות להםבמהלך השיחות נשמע חששם מפני  .113

מהדרג המדיני לדרג הצבאי אחריות כדי לגלגל  שימוש מניפולטיבי בכלי התקשורת הדלפות; מפני

התארגנות  -שעניינו  '0'פורום החווה ומפני קיומו של ; אגב אירועים שנויים במחלוקת

 בין היתר, לפגיעה ברמטכ"ל ובתדמיתו. ,אסטרטגית

שמציבות סימן שאלה אף ביחס לטענות יר של השיחות, מגלה בתוכן שיחות הקשבה להיקף האד .112

נזי. אשר לטענה כי פעולות אשכנזי נגד גלנט ונגד ברק ואנשי לשכתו ביחס לאשכשונות שהועלו 

נעשו מתוך כוונה להאריך את כהונתו, ואף מתוך מניעים פוליטיים, הרי שבתוך השיחות קיימות 

  כאלה שיכולות להעיד על היפוכם של דברים.

 שוברו בצדושאין שטר -על חלקו של בועז הרפז בליבוי המאבק בין הלשכות 

עולה מהשיחות, כי חלקו של בועז הרפז בהעצמת הקרע בין הלשכות היה משמעותי מאוד. לא  עוד .114

חלק גדול מהשיח, הלעיט במידע ויזם פעילות איסוף מידע ושימוש בו, אלא  יזםזו בלבד שהוא 

 שבהרבה הקשרים נמצא שהוא ממש תעתע בלשכת הרמטכ"ל.

ביטוי היחידי למצג הכוזב שהציג כלפי לשכת מחומר הראיות עולה, כי זיוף מסמך הרפז איננו ה .114

לגבי מעורבותו בהכנת המצגת המכפישה, שיקר לגבי מידע שיש כנראה הרמטכ"ל. הרפז שיקר 

בעניין החשד  -בידו על אודות דליפה של קלטת שיחת הרקע בין בן כספית לרמטכ"ל )וראו להלן 
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רת חומרים למבקר המדינה, כפי שלא להשמדת ראיה על ידי וינר ובניהו(, כמו גם שיקר לגבי העב

 ידע לבסס בפני בן כספית מידע לגבי 'שחיתות' ברק.

בועז הרפז היה הראשון שטען בפני מבקר המדינה על תוכנית ל'איסוף' מידע, על הפעלתו  .114

המאורגנת, וברבות הזמן שכלל גרסתו זו והוסיף לה את הצבעים הפוליטיים, ובכך הזין תזה 

 את אמות הסיפים בתקשורת הישראלית ובציבור בכלל.עיתונאית שהרעידה 

בסופו של יום, לאחר שהלעיט עיתונאים בתזה זו וכן את הציבור הישראלי, כשנקרא לחקירה  .119

 לא אמר מילה. כמעט ומילא פיו מים ו

 האמנם נחשפה רשת מסועפת וקשר מורכב לפגיעה בדרג המדיני? 

לות התנהגות שניתן לבחון אותה באמת מידה שיגולל סיפור מעשה שיהיה בו לג בהיעדר עד .145

, משנת ההקלטות לה האזינו מפלילות, ואלה גם לא עולות פלילית, לא ניתן להסיק מסקנות

 . חוקרי המשטרה

". פוטש בלי נשקאהוד ברק, במונולוג התלונה שלו בתיק זה, ייחס להתנהלות אשכנזי ולאנשיו " .141

שנעשה בו  כ'מטען צד'ולאנשיו שימוש במסמך הרפז כשפירט טענתו זו לעובדות, ייחס לאשכנזי 

שימוש ערב הראיונות של המועמדים לתפקיד הרמטכ"ל, בכוונה לסכל את מינויו של גלנט. בזה 

 .פוטש בלי נשקובלשונו, כאמור,  -ראה חתירה תחת הדרג המדיני 

הפלילי  קודקסלמיטב ידיעתו אין בבייחסו לאשכנזי טענה חמורה זו, סייג דבריו באומרו, כי 

 עבירה כזו.

אין לי אלא להסכים עם דברים אלה, ועליהם להוסיף שבמבט פלילי ניתן היה להתייחס לשימוש  .141

ניתן היה לקשור את אשכנזי לזיוף או  אםבמסמך הרפז בעיתוי שבו נחשף, כ'מטען צד' פלילי, רק 

 .הופרך בחקירה אלא שחשד זהלמודעות לו. 

ת לקיומה של 'תוכנית' או קונספירציה מאורגנת, מרובת משתתפים, תוך זאת ועוד, לא נמצאו ראיו .144

 שימוש במשאבים ובסמכויות, כדי לקדם את עניינו האישי של אשכנזי. 

של אשכנזי, העידו כי ראו במצוקתו של אחרים חברים קרובים ו, שוקי שחרור, בני בן מובחר .143

אליו, וביקשו לעזור. חלקם אף אישרו  של שר הביטחון ואנשיו ביחסהתנהלותו אשכנזי, בעקבות 

אלה העידו, כי בסופו של כל  אךכי הבטיחו לסייע באיסוף מידע מכפיש נגד אנשי משרד הביטחון. 

חלקם הסבירו כי גם . אספו מידע מכפיש נגד אנשי משרד הביטחון, בהמשך לאותן שיחות לאדבר, 

 ון לרצות ולשאת חן בעיני אשכנזי. ובהבטחתם היה רק משום ניסיזאת,  לא היה בכוונתם לעשות

של אמנם נמצא כי העבירו לידיעתו  בצלאל טרייבר,ו אמיר קין - אשר לגורמים במשרד הביטחון .142

, ובאופן שמתיישב דווקא אשמה פלילית ןבהבנסיבות שאין מידע ממשרד הביטחון, אך אשכנזי 

 של משרד הביטחון לפגוע בו .  לפיה היה זה מידע על אודות ניסיון -עם טענת ההגנה של אשכנזי 
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שיח בין חברים וקרובים שיחות שהוקלטו, לצד הסברי השותפים לשיח והסברי החשודים, מגלים  .144

ממנו עולה שקורן נתפס כאחראי על שיבוש סדר היום הרגיש בתפר בין הלשכות, על  לאשכנזי

ע, בין היתר, בדרך של הפגיעה של מצב דברים זה בצבא. על כן, היו מהם שיזמו או הבטיחו לסיי

 בירור מידע, שיהיה בו כדי להביא להחלשת יוני קורן ואולי אף לסילוקו מהלשכה.

עולה אמנם כי הכוונה מאחורי השיח בעניין איסוף המידע  בני בן מובחר ושוקי שחרורמהודעות  .144

ם לא ", אלא שגם בהודעותיהמהגב של אשכנזי "להוריד את ברק ו/או את גלנטהייתה כדבריהם, 

 נמצא ממש לביסוס החשד, שמא דובר בתוכנית אסטרטגית לפגיעה בשר הביטחון.

ובהיעדר אשר למשמעות הדברים "להוריד את ברק או גלנט מהגב של אשכנזי", זו נשארת עמומה, 

לא ניתן לבסס על אמירות אלה לבדן, כוונה לעשות שימוש , ראיות לפעילות בהמשך לדברים אלה

 .שייאסף/נאסףפלילי במידע, ככל 

דנן, הן לגבי ובסיכומם של דברים, ניתן אף למצוא בסך העדויות תמיכה לגרסתם של החשודים    .144

הרקע לשיח הנדון, הן לגבי היעדר קיומה של תוכנית כוללת, ובעיקר לגבי כך שבסופו של יום 

 . שלא הייתה כרוכה בעבירות פליליותבהקשר זה,  מאוד עשיה מועטההתבררה 

 ל דבריםסיכומם ש

מאות שיחות שסווגו 'רלבנטיות'. תומללו אלף שיחות להן הקשיבו חוקרי המשטרה,  155-כ מבין .149

בניגוד לאופן בו מתבצע סיווג השיחות, כשההתנהגות במוקד החקירה הנה פלילית מובהקת, 

שחקרה התנהגות, שניתן לומר עליה, כי איננה טבעית  -הסיווג שנעשה בחקירה יוצאת דופן זו 

היה 'רחב לב' שמצא כל שיחה בעניין יחסי הלשכות, אי הארכת הכהונה,  -קירה פלילית לח

 מינויים, רכילות, רלבנטית לחקירה. 

הללו, גילתה שיחות בודדות ובהן חשד לפלילים, השיחות קריאה במשקפיים פליליות את מאות  .135

ד כי באירועי האיסוף ולגבי אלה החקירה לא זו בלבד שלא איששה החשד, אלא הקהתה מעוקצו, ע

 שמץ ראיה לעבירה פלילית.כמעט שנחקרו, לא נשאר 

אכן, מהשיחות ומהעדויות שנגבו עולה, כי בפיקוד העליון בצה"ל היה עיסוק משמעותי בניסיון  .131

ו, לרבות מידע מכפיש על מי התנהלות שר הביטחון וגורמים במשרדשעניינם לשים יד על חומרים, 

בו שימוש, על דרך של פרסומו, או העברתו לרשויות )למבקר המדינה  מתוך כוונה לעשותמהם, 

על . איננה פליליתכשלעצמה, כפי שניתן להוכיחה בראיות קבילות,  אלא שהתנהגות זובעיקר(. 

ם, נשתברו הפסול שבהתנהגות זו על ידי קצינים בכירים, כל שכן נגד הדרג המדיני לו הם כפופי

 .המדינהקולמוסין על ידי מבקר 

של שיחות מזו שהקשיב לה מבקר המדינה, חשפה הרבה יותר יודגש כי הקשבה לכמות גדולה  .131

כי מידת מעורבותו של אשכנזי באיסוף החומרים, לא הייתה פאסיבית כפי שעלה מדו"ח ביקורת 

המדינה, ולא התמצתה במודעות סבילה למעשי וינר והרפז. מהשיחות והעדויות עולה שאשכנזי 

 גילה עניין בקבלת מידע מכפיש נגד שר הביטחון ואנשיו, כמו בהפצתו.אלא  -צלחת לא טמן ידו ב
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אלא שכאמור, לא היה באופן העיסוק באיסוף המידע כדי לגלות עבירות פליליות, באשר לא נמצאו  .134

ראיות למעקבים, לפגיעה בפרטיות, להאזנות סתר, לחדירה שלא כדין למחשבים, לסחיטה 

או לכל עבירה פלילית  ,למתן טובת הנאה למי 'מהמעורבים'גם איות ולאיומים. לא נמצאו ר

 אחרת.

זאת ועוד, לא נמצאו ראיות ל'הפעלה' אסטרטגית של אנשי עסקים, גורמים במשרד הביטחון,  .133

פגיעה בדרג המדיני, שבבסיסה יומרות של עיתונאים ופוליטיקאים, לקידום תוכנית רבתי 

 נמצאו תימוכין להיפוכם של דברים.פוליטיות של אשכנזי. בין השיחות 

 -לא נמצא שמץ ראיה לכוונה שליוותה את המעשים, כפי שנטען לה, בין היתר, על ידי ברק כמו כן,  .132

אמנם מהשיחות עולה כי האפשרות את מינויו של גלנט לרמטכ"ל.  - לסכל החלטות דרג מדיני

א שהוא מוקלט מסביר את שיקוליו שגלנט ימונה לרמטכ"ל, הייתה לצנינים בעיניו של אשכנזי, אל

 והן אשר להערכתו כי גלנט הנו מינוי לא ראוי. וט, בהעדפתו את אייזנקהן  -המקצועיים 

לייחס לו קונספירציה אל מול הניסיון מחומר החקירה עולה, כי דעתו העניינית בעניינו של גלנט, 

ינת קווים מקבילים של הנם בבח -את מינוי הרמטכ"ל  -בכוונה לסכל החלטות דרג מדיני 

 , שבחקירה זו לא נפגשו.תזה עיתונאיתו מציאות

כי שני הצדדים פעלו  -תן לומר במידה רבה של ביטחון על קביעתו של מבקר המדינה לטעמי, ני .134

של הצד השני לפגוע בהם,  'תוכנית כללית'את המציאות, בדבר קיומה של  תפיסתם השגויהבתוך 

 כי הייתה זו קביעה נכונה.

 האמנם? -מרמה והפרת אמונים 

 בחשד לעבירת מרמה והפרת אמונים. וינרו בניהו, אשכנזיהאירועים הנדונים, נחקרו בגין 

 הוחשדו בעבירה של סיוע להפרת אמונים. רונית אשכנזיו הרפז

איסוף מידע והפצתו, שבבסיסה מאבקי כוח ותככים, הנה  -ההתנהגות שנבדקה בחקירה זו 

 נחקרה פלילית וממילא, לא עמדה למבחנו של בית המשפט. התנהגות שמעולם לא

יחד עם זאת, ממצאיה של החקירה הפרידו הפרד היטב, בין תזה עיתונאית שתפשה מקום נכבד 

שיח שמטיבו רחב מדלת אמותיו של המשפט הפלילי, ושעל כתפיו נטל הבאת  -בשיח הציבורי 

העובדות שניתן להוכיח ברמה הנדרשת במשפט לבין  -ראיה קל לאין ערוך מזה של המשפט הפלילי 

 פלילי.

לעלות כדי  המקבילים לממצאי מבקר המדינה נגד השניים, -לטעמי אין בממצאיה של חקירה זו 

  הפרת אמונים.עבירת ביצוע של 

במעשיהם של החשודים לא נעברה הרי ש -בהיעדרה של התנהגות פסולה בעלת מימד של שחיתות 

 עבירה פלילית. 
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ת שמקובל להתייחס לעבירה של הפרת אמונים כבעלת "רקמה פתוחה", עמד בית המשפט למרו

העליון, בעשרות פסקי דין, על הצורך להיזהר מפני חציית הקו האתי לעבר התחום הפלילי מקום 

 שהדבר אינו מוצדק. 

 :שבסהשופט חשין התייחס לכך בד"נ 

משהו, וממילא שומה עלינו להיזהר -םהעבירה של הפרת אמונים עבירה היא שגבולותיה פרוצי"

ראויים הם לעצמם, אלא -ולהישמר שמא נגרוף אל התחום הפלילי מעשים שאפשר מעשים בלתי

. לא כל מעשה שיש בו יועדו להם -הם ולא המשפט הפלילי  -שדין המשמעת וכללי האתיקה 

היטב -הבחן המשפט להבחין-שומה עליו על בית. כיעור, מבקש המשפט הפלילי להשתלט עליו

ראויים העולים אך ברשתם של דין האתיקה ושל דין המשמעת, ובין מעשים -בין מעשים בלתי

 "שנכון להחיל עליהם )גם( את הדין הפלילי

מקובלת עליי המלצת הפרקליטות לפיה אין במעשי המעורבים, בכל אחד מן אשר על כן, 

 לשנות מסקנה זו.האירועים, משום ביצוע עבירה פלילית אין בהצטברותם כדי 

לאור כל המפורט לעיל, החלטתי לגנוז את התיק נגד רא"ל )במיל'( גבי אשכנזי, אל"מ )במיל'( ארז 

היעדר אשמה בעילה של  - מרמה והפרת אמוניםוינר, תא"ל )במיל'( אבי בניהו, בחשדות של 

 .פלילית

אף  ייגנז - פרת אמוניםסיוע להעבירה של שנפתח בחשד ל -נגד רונית אשכנזי ובועז הרפז התיק 

 .היעדר אשמה פליליתבעילה של הוא 

 אחרית דבר

נבחנו על והיו לנגד עיניו של מבקר המדינה, סוף' החומרים בהם דנו בהחלטה זו אירועי 'אימרבית 

ידו, כמו גם היחסים הבעייתיים של וינר ושל רונית אשכנזי עם האזרח בועז הרפז. מבקר המדינה 

וינר הן ביחס למקום שנתנו להרפז בלשכת הרמטכ"ל, והן לגבי האופן הפסול  העיר לאשכנזי ולארז

בו עסקו ב'איסוף' חומרים נגד לשכת שר הביטחון, בשים לב גם לביצוע המעשים ע"י דרג צבאי נגד 

 דרג מדיני.

כמו כן, העיר מבקר המדינה לרמטכ"ל ולעוזרו, כמו גם לשר הביטחון, על כי נתנו לחזית האישית 

 הם, לפגוע 'בשילוב הידיים' החיוני למערכה האמיתית עליה מופקדות שתי לשכות אלה.ביני

נדגיש כי אין בממצאי החקירה הזו או בקביעה שלא נמצאה אשמה פלילית במעשי החשודים, 

. אמת המידה לפיה מבוקרת התנהגותו של מבוקר על ידי כדי לאיין את ממצאי ביקורת המדינה

 ערוך מאמת המידה בה נבחנת אותה התנהגות במבט פלילי.  מבקר המדינה שונה לאין

על כן, אין בקביעה כי לא דבק במעשי החשודים עניין הנגוע בפלילים, כדי להכשיר את מעשיהם או 

 כדי להסיר את הביקורת המוצדקת של מבקר המדינה נגדם. 
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הציבורי הנוקב  נוכח ממצאיו החמורים של המבקר, שהסתיימו בהערות אישיות, והדין וחשבון

חזור שנכתב בפרשה זו, לא מצאתי להוסיף התייחסות להיבטיה הציבוריים של התנהגותם זו, ול

 פעם נוספת על שנאמר.

רק אציין שממצאי החקירה הפלילית לא כרסמו בממצאי מבקר המדינה, ואלה נותרו סמוכים על 

 אדנים של ממש.
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 לגורם שאינו מוסמך לקבלה נזיע"י גבי אשכ מסירת ידיעה סודיתלפרק שני: חשד 

 כללי

בוצע חיפוש בביתו של תא"ל )במיל'( אבי בניהו לשעבר דובר צה"ל )להלן:  19.4.1513בתאריך  .134

הקלטות נייד )להלן: 'המכשיר'(, ועליו   MP'בניהו'( בקיבוץ להבות חביבה. בחיפוש נתפס מכשיר

כתבים צבאיים תפקידו כרמטכ"ל עם שקיים רא"ל במיל' גבי אשכנזי )להלן: אשכנזי( ב של שיחות

 (.1559)להלן: עיתונאים( )שיחות משנת  ופרשנים מדיניים

חוקרי המשטרה הקשיבו לשיחות שהוקלטו על המכשיר, כאשר בשתיים מהשיחות נשמע אשכנזי,  .134

כי אין בסמכותו למסור אותו. חלק עיתונאים במידע מסווג ורגיש, לגביו התעורר חשד  3משתף 

 ע לפעולת ארגונים ביטחוניים אחרים.מהמידע נוג

כמו כן, בחומרים שנתפסו בלשכת הרמטכ"ל נמצאה סטנוגרמה של שיחה בין הרמטכ"ל לאחד  .139

השרים, במהלכה נשמע אשכנזי משתף את השר במידע מסווג מפרטיה של תוכנית מבצעית מסווגת 

י אותו שר איננו שותף לשותפי סוד בלבד )מעגל שותפי סוד מוגדר(, ומתכני השיחה עלה החשד כ

 (.1515סוד )שיחה מיוני 

שיחות רקע  -הייתה זו הפעם הראשונה בה הגיעו לידי חוקרי משטרה הקלטות של שיחות מסוג זה  .125

של בעל תפקיד בטחוני כה בכיר, ראש ארגון, הדרג הפיקודי העליון בצה"ל, עם עיתונאים, והחשד 

 שעלה מתכני השיח נחקר במסגרת חקירה זו.

סגרת החקירה הועברו הקלטות לבחינה של גורמי מקצוע במחלקת ביטחון מידע בצה"ל )להלן: במ .121

המחב"ם(, במוסד, ובמלמ"ב )הממונה על הביטחון במשרד הביטחון(. כמו כן, נגבו הודעות 

ומשר הביטחון מראש הממשלה, מר בנימין נתניהו;  -מגורמים בדרג המדיני  -מגורמים נוספים 

מראש השב"כ דאז, יובל דיסקין; מדובר צה"ל באותה עת, בניהו; מהצנזורית ק; מר אהוד ברדאז 

 ומהעיתונאים איתם שוחח אשכנזי. ראשית דאז, תא"ל סימה ועקנין גילה

. מטרת החקירה הייתה לברר האם המידע המסווג שנחשף בשיחות אלה נמסר בסמכות או ברשות .121

לביטחון המדינה ו/או  פוטנציאל הנזקן שאלת וכ היקף ועומק החשיפה במסגרת החקירה נבחנו גם

 , אם בכלל.הנזק שנגרם

כמפקד הצבא  סמכותואשכנזי נחקר בגין חשדות אלה ועיקר הגנתו הייתה, כי פעל במסגרת  .124

הרשאי למסור מידע מסווג לפי שיקול דעתו, בין היתר לעיתונאים, וזאת במסגרת אחריותו על 

)שמירת הסוד( של צה"ל, ועל האיזון ביניהן. עוד טען, כי  מדיניות ההסברה, על מדיניות ההסתרה

בנסיבות מסוימות, יש לו סמכות למסור גם מידע הנוגע לארגונים ביטחוניים אחרים, כמו שלראשי 

  ארגונים ביטחוניים אחרים יש סמכות למסור מידע הנוגע לצה"ל.

הביטחוניים לדורותיהם,  בקרב ראשי הארגונים נורמה מקובלתשכנזי הסביר כי פעל במסגרת א

 שיחות רקע עמוקהנוהגים במסגרת שיח עם קבוצה של כתבים צבאיים ופרשנים מדיניים, לקיים 
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(off record -  ,וכי לא היה דבר בעומק המידע שחשף בפני העיתונאים ,)לא לציטוט ולא לייחוס

 כדי לחרוג מעומק המידע שאותו מקובל למסור, בשיחות רקע מסוג זה.

ה יוצאת דופן זאת עוררה במלוא עוזה את שאלת סמכותו של הרמטכ"ל למסור מידע רגיש חקיר .123

עות בין גורמים שונים שנחקרו באשר לגבולותיה בשאלה זו נתגלעו חילוקי דומסווג, לעיתונאים. 

 בטחונייםודאי של ארגונים יג, כי ישנם סודות, הן של צה"ל ושל סמכות זו. עם זאת, לית מאן דפל

 שאין בסמכות הרמטכ"ל למסור לעיתונאים. אחרים,

בטרם אדרש לגוף ההחלטה על נימוקיה ושיקוליה, אקדים ואומר כי אין בידי לקבל את הטענה  .122

העקרונית, כי בכל הנוגע למידע הקשור בפעילות צה"ל, הרמטכ"ל הוא 'אדון המידע', ועל כן, 

מדובר בסודות מדינה ו'אדון המידע' מסורה לו סמכות לנהוג בו כאילו היה זה מידע פרטי שלו. ה

הנו ציבור האזרחים, שעל בטחונו מופקד הצבא. אשר על כן, גם סמכותו של הרמטכ"ל לחשוף 

פרטי מידע שאין כל שיקול דעת  ודאי שישנם ווב, היא מוגבלת מידע מסווג הנוגע לצה"ל בלבד, 

לחשוף כל סוד הנוגע  כאילו הרמטכ"ל רשאי הלגורמים שאינם "שותפי סוד". הטענ לחושפם

אינה מקובלת ואינה מתקבלת  -לפי שקול דעתו המלא  - לעיתונאים - סודי ככל שיהא - לצה"ל

 על הדעת.

ביתר שאת, אין בידי לקבל את הטענה, כי לרמטכ"ל יש סמכות בלתי מוגבלת למסור מידע סודי 

והנו באחריות המלמ"ב.  הקשור בפעילות ארגון ביטחוני אחר, או מידע המסווג לשותפי סוד בלבד

 דברים אלה תקפים גם לראשי הארגונים הביטחוניים האחרים.

מהלך החקירה שנוהלה על ידי צוות חקירה מיוחד של חוקרים מהיחידה הארצית לחקירות ב .124

הונאה )יחא"ה( וחוקרי המשטרה הצבאית החוקרת )מצ"ח(, בליווי הפרקליטות, הושקע מאמץ רב 

  משקל שעוררה חקירה זו.לבירור השאלות כבדות ה

"ב גם במהלך לימוד התיק בפרקליטות התבצעו השלמות חקירה מול גורמים במחב"ם, במלמ

שר אשר למידת החריגה מסמכות, אם בכלל, וכן, כדי לאפ יקתובצנזורה, כדי לקבל תמונה מדו

 בחינה איכותית של המידע שנחשף.

מדה על ידינו, הגעתי לכלל מסקנה, לאחר בחינה מדוקדקת של תמונת הראיות שנאספה ונל .124

פרטי מידע מסוימים שלא בסמכות, הן לעיתונאים לכאורה שאשכנזי, בתפקידו כרמטכ"ל, מסר 

והן לאחד משרי הממשלה, ובכך התקיימו לכאורה יסודות העבירה של מסירת ידיעה סודית על ידי 

 א לחוק העונשין.114עבירה על סעיף  -אדם שאינו מוסמך לכך 

שבכך לא סגי, שכן, ההחלטה להעמיד לדין פלילי בעבירה של מסירת ידיעה סודית שלא אלא  .124

 בסמכות, הנה החלטה רגישה ומורכבת, שבטרם קבלתה יש לשקול שיקולים נוספים, ובכללם:

מידת החריגה מסמכות, ובכלל זה יש לבחון בחינה איכותית של המידע שנחשף שלא בסמכות    .א

 דע ורמת הפירוט שלו.היקף הידיעות, טיב המי-
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האם הייתה כוונה שהמידע יפורסם?  -הכוונה שנלוותה למסירת המידע וזהות מקבל המידע,    .ב

 זר? דע הייתה ממניעהאם מסירת המי

לביטחון  בפועלהאם מדובר באירוע שיש עמו פוטנציאל גרימת נזק? והאם באירוע נגרם נזק    .ג

 המדינה?

ין קברניטי מערכת הביטחון לבין קבוצה של עיתונאים הנורמה הנוהגת והרווחת בשיח ב   .ד

 בכירים ואמינים, ומשמעותה בהערכת משקל טענות ההגנה של אשכנזי.

היעדר אכיפה פלילית בנסיבות דומות, והשלכת מדיניות זו על  -מדיניות העמדה לדין פלילי    .ה

 האפשרות שתעמוד לאשכנזי טענת "הגנה מן הצדק". 

 ק זה יש הצדקה לחרוג ממדיניות האכיפה שנהגה עד כה?האם בנסיבות תי    .ו

והחשש מהמשך החשיפה של מידע מסווג  -משמעותו הביטחונית של ניהול משפט בעבירה זו     .ז

ורגיש בפני אנשים נוספים, והאם בנסיבות המסוימות בהן נעברה העבירה, יש הצדקה לשאת 

 בסיכון זה?

עמיד לדין את אשכנזי בעבירה חמורה זו, ולאחר לאחר ששקלתי בכובד ראש את האפשרות לה .129

לילי, וזאת בחינת השיקולים שפורטו לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי אין הצדקה להעמידו לדין פ

 מכלול נסיבות העניין.לאור 

יודגש כי בהחלט יכולות להתקיים נסיבות בהן מסירת ידיעות סודיות במסגרת שיחת רקע 

ים ביטחוניים, עלולה להימצא בעתיד כמצדיקה העמדה לדין לעיתונאים על ידי ראשי ארגונ

 פלילי, אך אין זה המצב בענייננו.

להלן אביא את עיקרי הדברים, הראיות, והנימוקים להחלטה זו. מטעמים ברורים, הדברים יובאו  .145

, שיהיה בהם כשלעצמם להעיד על אתן במידע סימנים מבלי להידרש לתכני המידע עצמו. עם זאת,

 ר בחשיפה, כמו גם על פריצת מסגרת המידור על ידי אשכנזי.סוהא

 

 המסגרת הנורמטיבית

 א לחוק העונשין קובע:114סעיף  .141

 , דינו, מאסר חמש עשרה שנה".כשאינו מוסמך לכך ידיעה סודיתמי שמסר "

 - ידיעה סודית'

 לחוק העונשין מגדיר ידיעה סודית כך: )ד( 114סעיף 

 מחייב לשומרה בסוד...""ידיעה אשר ביטחון המדינה  .א
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ידיעה אשר תוכנה, צורתה, סדרי אחזקתה, מקורה או נסיבות קבלתה, מעידים על החובה  .ב

לשמור עליה בסוד, חזקה היא כי ביטחון המדינה מחייב לשומרה בסוד, אלא אם כן הוכח 

 אחרת".

ר מחוות הדעת של המחלקה לביטחון מידע בצה"ל )להלן: המחב"ם( עולה, כי אשכנזי מס .141

. מחוות הדעת עולה, כי המידע ברמות סיווג 'סודי ביותר' ואף למעלה מכך לעיתונאים מידע מסווג

אישור עד סיווג 'סודי ביותר', שכלל גם  מידע מודיעיני רגישהמצוי בהקלטות כלל, בין היתר, 

ליכולת ופעילות מבצעית  התייחסות ,אחריות ןישראל לא נטלה עליהשמדינת  מבצעיותלפעולות 

תכנון )עתידי(, ויכולת אופרטיבית שיח אודות , אמל"ח בפיתוח לרבות וטכנולוגית רגישה

 מבצעית, שהייתה ידועה לשותפי סוד בלבד.

לגבי פרטי מידע מסוימים אותם חשף אשכנזי )ראו להלן(, נגבו כאמור עדויות מגורמים במלמ"ב,  .144

לקבוע מהו מידע סודי  סמכיםשהם הגורמים המו -ומהגורמים הבכירים ביותר בדרג המדיני 

ומיהם שותפי הסוד. מעדויות אלה עולה חד משמעית שמדובר במידע 'סודי ביותר' שהוגדר כמותר 

דע זה, הייתה קפדנית והופקדה בידי ימלגבי חלק ממדיניות המידור . בגילוי לשותפי סוד בלבד

 המלמ"ב.

", "ביטחון המידע במלחמהבפרק  בדו"ח וועדת וינוגרד )להפקת לקחים ממלחמת לבנון השנייה( .143

ביכולת נכתב, כי ישנו מידע שהיותו סודי בולט לעין וכמעט ולא שנוי במחלוקת, למשל כשמדובר 

, 344, עמ' 19-15סעיפים  343)עמ' פרטיה של תוכנית מבצעית , או אמל"ח חדש, חדשה של הצבא

 לדו"ח(. 44סעיף 

גורמי ק מפרטי המידע שחשף, כפי שסווג על ידי אמנם אשכנזי ניסה לחלוק על רמת הסיווג של חל .142

, אלא שלגבי עניינים מסוימים )כמפורט להלן( ברי כי מדובר במידע שלפי טיבו, כאמור המקצוע

ן, כי לגבי חלק מהמידע שחשף, אשכנזי אף ול להיות חולק כי הוא סודי. יצויבדו"ח וינוגרד, לא יכ

. נראה אם כן, אלא שטען כי הוא היה מוסמך לחושפוכי מדובר במידע סודי ביותר,  קיבל על עצמו

 כמשמעותה בחוק. ידיעה סודיתשיש ראיות לכאורה לכך שמידע אותו חשף עולה כדי 

 על סמכותו של הרמטכ"ל -'כשאינו מוסמך לכך' 

שאלת סמכותו של הרמטכ"ל, כמפקדו של הצבא, למסור לעיתונאים מידע סודי ורגיש, ברמת  .144

 הנה כאמור סוגיה מורכבת. העולה מחוות הדעת,כפי סיווג גבוהה, 

המכהן  ראש המחב"םלגבי שאלה זו, לרבות לגבי גדריה של הסמכות, נגבו בין היתר, עדויות מ .144

משר אל"מ מרדיקס;  ,0225 -; מראש המחב"ם שכיהן ב)בזמן החקירה( אל"מ אורי הורוביץ

 .נתניהו בנימין; ומראש הממשלה, מר אהוד ברק מר בעת ההיא,הביטחון 
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 עולים הדברים הבאים: ת שנגבו לגבי שאלת סמכות הרמטכ"למהעדויו

בניגוד לכל חייל בצבא עד לדרגת אלוף, לרמטכ"ל יש סמכות לנהל שיח עם עיתונאים מבלי לבקש  .144

 את אישורו של אף גורם בתוך הצבא.

יש , ובאחריותולמידע צבאי הקשור בלעדית בצה"ל בהיותו המפקד העליון של הצבא, ברי שביחס  .149

ושיקול דעת מלא לחשוף מידע מסווג לגורמים שאינם מורשים, לרבות  לרמטכ"ל סמכות

לעיתונאים. אין בצה"ל פקודה/נוהל שנכתב עבור הרמטכ"ל, המסדירים את אופן הפעלת סמכותו 

 , אך סמכותו רחבה היא מאדושיקול דעתו בנדון

מנו, לאחר שהפעיל שיקול דעת, לקיים הנחיות יחד עם זאת, הרמטכ"ל איננו מעל החוק ומצופה מ .145

 כפי שהוא דורש מכל מפקד בצה"ל. ולהקפיד על שמירת יעדי הסתרהביטחון מידע בסיסיות, 

 ביחס גם, הכוללת התמונה לגביבפני עיתונאים  להרחיב ,כמו גם שיקול דעת ,לרמטכ"ל סמכות .141

 שמות אפילו או נשק מערכות של ותשמ: מוכמנים פרטיםל להיכנס מבלי אך ,'ביותר סודי' למידע

 פעולהת לתוכני הקשור מידע לחשוף לו אסור ,כן כמו .פעולה ושיטות מודיעיניים מקורות ,קוד

 , שכן מדובר בנושאים רגישים ביותר.הצבא שלסודית  עתידית

סמכות ה כי קיימות גישות שונות בעניין , עללאירועים עליהם ישראל לא נטלה אחריותאשר  .141

חלקן מתירות וחלקן אוסרות.  ל לאשר בפני עיתונאים כי ישראל עומדת מאחורי אלה,הרמטכ"

ראו התייחסות בפרק  -באשר לקביעת נורמה פלילית  למחלוקת זו, יש משמעות, מטבע הדברים,

 החלטה זו. הנוהגת בשיחות רקע עמוק" בהמשך"הנורמה 

)שו"ס(, הכולל  ביותר' ל'שותפי סוד''סודי למסור מידע שסיווגו הביטחוני  סמכות איןלרמטכ"ל  .144

אין לרמטכ"ל  -מידע מודיעיני, טכנולוגי מבצעי. לגבי שותפות סוד שהוגדרה על ידי הדרג המדיני 

 ללא אישור הדרג המדיני. שיקול דעת לדבר עם אף אחד, 

דע מוסד, כמו גם מיושב"כ  - לפעילות ארגון ביטחוני אחרלמסור מידע הנוגע  אין סמכותלרמטכ"ל .143

 המצוי באחריות המלמ"ב.

 בחשיפת מלאה אוטונומיה יש ל"לרמטכ לפיה הפרשנות את דחה נתניהו בנימין הממשלה ראש .142

 מכיר הוא כי עולה האל שמדבריו למרות, ל"צה לפעילות המתייחסים אלה לגבילא  גם, סודות

 .כזו לסמכות טענה של בקיומה

 הסמכות שאלת לסיכום

מנו, מ גדול לחלק בהתייחס, דומה כי כנזי, הנוגע רק לפעילות צה"לאשר למידע המסווג שחשף אש .144

קבוע קשה ל, ל"הרמטכ ידי על הסמכות הפעלת אופן את המסדירים נוהל או פקודה היעדררי שבה

נשקלת העמדתו לדין פלילי  תשכך הדבר ע בוודאיחשף מידע סודי. כי הרמטכ"ל חרג מסמכותו עת 

 .עקב כך
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הסדר בחקיקה באשר לאופן הפעלת הסמכות, הרי שמסירת מידע סודי  אבהיר, כי מקום בו חסר

על ידו, מהווה, לכל היותר, טעות בהפעלת שיקול דעת. במצב דברים זה, ישנו קושי לבסס את 

-סודות רשמיים ראו: מרדכי קרמניצר ואפרת רחף, ר הפלילי, על איכות שיקול הדעת )האיסו

 .(11מ' (, ע1552)הצעה לתיקון האיסור הפלילי 

ארגונים המתייחס לפעילות של סודי ביותר לכאורה כי לגבי מידע  עם זאת, מהעדויות כאמור עולה .144

 אין כלל סמכות, לרמטכ"ל ל'שותפי סוד' באחריות המלמ"ב, או מידע המסווג ביטחוניים אחרים

 למסור מידע סודי לגורם שאינו מורשה, ללא אישור הדרג המדיני או בעל הסמכות. 

כן, מהעדויות עולה, כי גם לגבי סמכותו למסור מידע של צה"ל, קיימים קווים אדומים כמו  .144

תוכנית מבצעית עתידית, שיטות פעולה חשאיות ומקורות וביניהם, האיסור למסור מידע על 

 מודיעיניים.

 בסמכותהמידע שמסר אשכנזי שלא 

 

שלגביו יהיה  למצערת, או שנופה כל המידע המסווג שנמסר ע"י הרמטכ"ל לכאורה בסמכו לאחר .149

 ראיות לכאורה לחשיפה שלאקושי להוכיח כי נמסר שלא בסמכות, נותרנו במצב בו קיימות 

 :שיפורטו להלן ,בשלושה ענייניםבסמכות של מידע 

 לא היום שגם, ביותר גבוה סיווג בעל במידע מדובר, לעיל ןשצוי נבהיר, כי כפי בטרם נפרטם

 כמה עד ולהסביר להדגים היכולת גם כמו, אודותיו לפרט היכולת, אלו בנסיבות. במלואו נחשף

 . מוגבלת הינה - חשיפתו חמורה

יתה סמכות יואלו הם שלושת סוגי המידע הסודי שלגביהם נראה בבירור כי לרמטכ"ל לא ה

 לחושפם בפני העיתונאים:

י חשף מידע מסווג באחת השיחות אשכנז - מידע הנוגע לפעילות מתוכננת של ארגון ביטחוני אחר   .א

הנוגע בפעילות עתידית, סודית ביותר, שהייתה אמורה להחשף רק לשותפי סוד, שעתידה הייתה 

 (.העניין הראשוןלהתבצע על ידי ארגון ביטחוני אחר )להלן: 

חשף רק לשותפי סוד, המתבצעת על ידי צה"ל ועל יעל פעילות מבצעית מסווגת האמורה להמידע    .ב

המדובר בפעילות נמשכת של צה"ל,  - אחר, לרבות חשיפת שיטת פעולה חשאית ידי ארגון ביטחוני

מות. ביטחוני אחר, פעילות לגביה ישראל שומרת על מדיניות של עמי ידי ארגון-גם עלנעשית ה

 בעתיד לשמש להמשיך שעתידה, שיטת פעולה חשאיתתוך שחשף אשכנזי סיפר על פעילות זו, 

 (.העניין השני)להלן: 

וגה לשותפי סוד בלבד, באחריות שסיו ה בליבת הסוד,יכנית מבצעית עתידית, המצותמתוך  מידע   .ג

 בפיתוח.ואמל"ח ייעודי  יכולות מבצעיות וטכנולוגיות, לרבות המלמ"ב
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, כהכנה לביצוע נעשתהשכבר  פעילות מבצעיתגם מידע על  בפני שר שלא היה שותף סוד, הוא חשף

 (.העניין השלישיתכנית מבצעית עתידית זו )להלן: 

 בחינה איכותית של המידע שאשכנזי מסר

חומרת החשיפה ופוטנציאל הפגיעה שלה  מידת החשיפה ואיכות המידע שנמסר,להלן אאמוד את 

 בביטחון המדינה.

של ארגון בטחוני  ועתידיתחשיפת מידע הנוגעת לפעילות מתוכננת קונקרטית  - הראשון העניין .145

 .אחר

פעולה להתכנות שאשכנזי מתייחס לאותה פעולה עתידית, הוא מתייחס אמנם במהלך השיחה, כש

כנית שאמר זאת, לא ידע על קיומה של ת במועד ,'לפי דעתי האישית', ולדבריו -תקרה שכזו 

אלא שדבריו אלה נסתרו . קונקרטית המתוכננת על ידי ארגון ביטחוני אחר, לבצע את המעשה

כנית קונקרטית כזו, ובתוך כך מסר פרט מידע מהותי, ות, מהן עולה שידע על קיומה של תבראי

 שאסור היה לו למסור.

 בניהו, שנדרש אף הוא לשיח בעניין זה, טען כי להבנתו מדובר באמירה כללית שנאמרה בסמכות, 

והחריג כנית פעולה קונקרטית. אלא שגם הוא סייג דבריו אלה וכי אין בה כשלעצמה כדי לחשוף ת

, שראוי היה לו שלא ייאמר, פרט מידע לגביו התקשה גם ם שמסר אשכנזיאת פרט המידע המסוי

 אשכנזי בחקירתו, להסביר את שיקול דעתו, בעת שחשף זאת.

יצוין עוד, שמהודעת אהוד יערי, שבפניו נחשף מידע זה, עולה כי הוא יצא מהשיחה עם תובנה 

 ברורה לגבי התוכנית בעניין.

טחוני שהיה אמור לבצע את יגורם מקצועי מהגוף הבמיחד עם זאת, מחוות דעת שהתקבלה 

שכן  גרם כתוצאה מחשיפה זו,ילא ניתן להעריך את הנזק שנגרם או עלול היה לההפעולה, עולה כי 

לי שחשף פרטים על הגוף באשכנזי, בהתייחסו למידע זה, נשמע מחווה את דעתו האישית, 

 , זמן ושיטה.כמיועד לבצע את הפעולה, או פרטים על מרחבהביטחוני 

לעמדתי, דומה, כי לא ניתן להקל ראש במידע שמסר אשכנזי בעניין זה. מדובר על מסירת מידע 

 שלאפעולה של ארגון ביטחוני אחר כך. מדובר על מידע קונקרטי הנוגע לסודי ללא שהוסמך ל

מסר כל לא . אשכנזי . מידע, שלו היה דולף, היה בו כדי לסכן את אפקטיביות המבצעעדיין בוצעה

העדר הסבר זה, מותיר אותנו  .למסור מידע זה לעיתונאים בר מניח את הדעת, ביחס לצורך שלוהס

 עם מידע אשר נמסר לכאורה שלא לצורך.

שיח על פעילות מבצעית מסווגת לשותפי סוד, המתבצעת על ידי צה"ל ועל ידי  - השני העניין .141

 .תחשאיני אחר, לרבות חשיפת שיטת פעולה ארגון ביטחו
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יותר  הודה כי היה צריך להימנע מהחשיפה של שיטת הפעולה, ולהסתפק בתיאור כלליאשכנזי 

, אלא מדובר בפעילות מבצעית שעתידה לשמש גם לעתיד לבואשל הפעילות. לא זו בלבד שמדובר 

 , גם לא בכלי התקשורת הזרים. בשיטה חשאית שמעולם לא פורסמה

רם מקצועי בארגון הביטחוני השותף לפעילות זו, שנדרש גם בעניין זה התקבלה התייחסות של גו

לאמוד את הנזק מהחשיפה. עמדתו הנה כי הגם שאשכנזי אזכר את מעורבות הארגון בקשר עם 

 פעילות זו, המדובר באזכור כללי, ואין ביכולתם לאמוד את מידת הנזק שנגרם להם עם חשיפה זו.

מידע "סודי  הנוע שנמסר בעניין זה ע"י אשכנזי, דעם זאת, מחוות הדעת של המחב"ם עולה כי המי

ובשים לב לכך שמדובר בפעילות שמתוכננת להתבצע גם בעתיד ובחשיפת ביותר" לשותפי סוד, 

 שיטת הפעולה, יש בחשיפתו פוטנציאל נזק רב לביטחון המדינה.

, ףמדובר על מידע שחשף יכולות איסו .לא ניתן להקל ראש, במידע שנמסר בעניין זה ע"י אשכנזי

 הלא לקח המדינה, לגביה וארגון בטחוני אחר ע"י צה"להמבוצעת שחשף פעילות תקיפה חשאית 

להמשיך  נו. נחשפה שיטת הפעולה. מדובר היה על פעולות שתוכנפורסם לא אףהנושא ואחריות 

פק כל הסבר לחשיפת מידע בצע ומשכך פוטנציאל הנזק מחשיפתן היה רב. אשכנזי לא ידע לסהתול

 פרסמו. ף הודה כי הוא היה צריך להימנע מזה, וא

אשר על כן, מדובר על מסירת מידע סודי ע"י אשכנזי ללא שהוסמך לכך. חשיפת מידע מסוכנת 

כל הסבר טחון המדינה. לא מצאתי יבב פוטנציאל פגיעהבה  ישומיותרת, ללא כל הצדקה, ש

 י הרמטכ"ל. , למסירת מידע זה על ידלגיטימי

היה  באחת השיחות עם העיתונאים, ובשיחה עם אחד משרי הממשלה שלא - העניין השלישי .141

כנית מבצעית מסווגת לשותפי סוד בלבד, עם רגישות סוד, ניהל אשכנזי שיח על אודות תשותף 

 ביטחונית ומדינית מאוד גבוהה. 

 עית כי מדובר במידע מסווגאנשי המחב"ם והמלמ"ב, נדרשו לפרטי מידע אלה וקבעו חד משמ 

חשיפת מדובר על האסור בחשיפה גם על ידי הרמטכ"ל בשיחות רקע עמוק.  -לשותפי סוד בלבד 

, לרבות אמל"ח בפיתוח שנועד לביצוע הפעולה. המחב"ם הגדיר את פרטי מידע מתכנית מבצעית

 פוטנציאלשל צה"ל,  הנזק ככזה, שיש בו כדי לפגוע בחופש הפעולה המבצעי, המודיעיני והטכנולוגי

 נזק שהנו חמור ומתמשך.

לאופן בו פער בין הנורמה שצופתה מכלל צה"ל הרמבח"ם בעת חשיפת המידע, ציין כי הוא נבוך מה      

 על ידי הרמטכ"ל לגורמים לא מורשים.המידע נחשף 

ברים שחשף לדראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון באותה עת אהוד ברק, נדרשו 

-ת "ל, ובהודעותיהם היו נחרצים, באשר להפרה בוטה וחמורה של המדיניות הביטחוניהרמטכ

שסיווג את המידע כ"סודי ביותר" לשותפי  -כללה על ידי המלמ"ב ושנקבעה על ידי הדרג המדיני ות

ושל  סוד, החתים את שותפי הסוד על סודיות, והגדיר מדיניות קפדנית ביותר של שמירה על המידע

 "אלם מוחלט" בשיח עם התקשורת, שנקבעה ביחס לעניין  שלישי זה. -התקשורתית המדיניות 
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אלא שברבות החקירה התברר, שנכון למועד השיחה, המדיניות התקשורתית ביחס לעניין השלישי 

הייתה שונה )המדיניות הוחמרה רק חודשיים לאחר השיחה עם העיתונאים(, באופן שיש בו 

 על ידי אשכנזי. המדיניות רתהפלהקהות משמעותית מעוצמת 

ועדיין, גם בהנחה שהתבררה כאמור בחקירה, לפיה המדיניות התקשורתית הייתה שונה בעת 

, לכך שאשכנזי חשף בפני העיתונאים באותה שיחה ישנן ראיות לכאורהמסירת הדברים לעיתונאי, 

, בהיותם חלק , שלא הייתה לו סמכות או רשות לחשוףכניתפרטי מידע מסוימים מתוך אותה ת

 מהתוכנית האופרטיבית, לרבות מידע אודות אמל"ח ייעודי בפיתוח. 

לאחר הידוקה של המדיניות השר )שלא היה שותף סוד(, התקיימה יודגש כי השיחה עם 

. משכך, גם לגביה קיימות ראיות לכאורה למסירה של ידיעה סודית שלא בסמכות, התקשורתית

 .המדיני הדרג להנחיות ובניגוד

כנית, חשיפת פרטי המידע מאותה תלאת המניע להסביר אשכנזי, לאורך הודעותיו, התקשה 

 לעיתונאים.  םוממילא, לא נמצא כל טעם ענייני לחשיפת

בהקשר זה אשכנזי מסר גרסה בעייתית. בין היתר, טען לגבי פרטי מידע שמסר, כי אלה כבר 

ראיות. עוד טען, בסתירה חזיתית לראיות, נסתר באלא שהדבר  -פורסמו, ולכן כבר לא היו סודיים 

הדרג המדיני ממנו, ברוח דברים שנאמרו על ידם אף פומבית.  "ציפיית"במסגרת על הנושא שדיבר 

 אשר לשיחה עם השר, מסר אשכנזי, כי היא נועדה ל"גיוסו" לתמיכה בעמדתו. 

ראויה ויש בה כדי אינה  -, שיחתו עם השר, תוך עקיפת החלטה מפורשת של ראש הממשלה ילטעמ

לפרוץ את מעגל שותפי הסוד אשר נקבע. ההצדקה שנתן אשכנזי למעשהו זה, אין בה כדי לתת 

לו רצה הרמטכ"ל לעשות כן, יכול היה לעשות זאת, רק  לגיטימציה למעשיו, ואינה חלק מתפקידו.

תו עם דאי ששיחולאחר קבלת אישורו של ראש הממשלה, וללא חשיפת מידע מסווג ברמה זו. בו

 תונאי בנושא זה אינה ראויה.יע

 גם כאשר אנו מניחים לטובתו שבאותה עת המדיניות לא הייתה ברורה ,המידע שחשף אשכנזי

, וגם לאחר שסיננו את דברי חלק מהעדים שייחסו בטעות לאשכנזי פירוט רב יותר מזה שכשל דיה

 בו בפועל, מותיר אותנו עם תמונה קשה. 

לא נמצא כל טעם ענייני לחשיפתו לעיתונאים. וברמה גבוהה ביותר,  המידע שנמסר היה מסווג

 המידור ביחס אליו היה ברמה גבוהה ביותר, אצל כל גופי הביטחון שהיו חשופים לו.

 .גם אם ניתן היה לדבר אודותיו באופן כללי, וודאי לא ניתן היה למסור את פרטי המידע שנמסרו

 תכליתע ולאיזו למי נמסר המיד -נסיבות חשיפת המידע 

כשלעצמן, שנערכות באופן שוטף ע"י הרמטכ"ל  בשיחות רקע לגיטימיותהמידע נמסר  ,בענייננו .144

עם כתבים צבאיים בכירים ופרשנים מדיניים. מהשיחות עצמן עולה בבירור, שמדובר ב'שיחות 

רחבת רקע עמוק' עליהן חלים כללי אי ציטוט וסיקור, שמשמעותם הנה שהמידע הזה נועד רק לה
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חל על העיתונאי איסור לפרסם את המידע, וממילא גם את שם אומרו. לפי  ךהשכלת העיתונאי, א

 עדות הצנזורית כללים אלה נשמרים בקפידה ע"י קבוצה זו של כתבים.

במהלך שיחת רקע לגיטימית, שהתקיימה בסמכות,  - בחשיפת מידענראה אם כן, שמדובר  .143

בלי כל כוונה שיגיע , וממילא בלי כל כוונה שהמידע יפורסם, ברבים פרסוםשם ל מהדלפה להבדיל

 . לאוזניים עוינות

העיתונאים שלהם נמסר המידע מסרו כי הם מאוד מקפידים בקיום כללי הסיקור והציטוט, ומה  .142

שנאמר להם בשיחת "רקע עמוק" משמש אותם רק להשכלתם, וממילא לא מפורסם על ידם. כמו 

לא הקליטו גם שיחות אלה עם הרמטכ"ל. ליט שיחות רקע, ובכללן להקכן, הסבירו שאינם נוהגים 

 אחד מהם הסביר שאינו נוהג אפילו לתעד את הפגישה, אלא במילות קוד בודדות.

 לכך או, התקשורת בכלי פורסם האלה המידע מפרטי שאיזה לכך ראיות בידינו אין כי עוד נציין

 .זרים משיקולים פעל שאשכנזי

רסום פה של מסירת ידיעה סודית ללא סמכות, איננה מבחינה בין שיחת רקע ליובהר כי העביר .144

 לבין שיחה שנועדה לידיעה בלבד ולא לפרסום. 

אף אין בידי לקבל את הטענה כי האכסניה הזו למסירת המידע מאיינת את הסיכון לזליגתו, 

  ע שכזה.למרות שהמידע לא זלג וככלל נראה כי העיתונאים מקפידים על אי פרסום מיד

העיתונאים אינם מחויבים בהנחיות אבטחת המידע, אינם כבולים לחובת הסודיות, ובעולם 

לרשות הרבים, בין במכוון )כגון על  התקשורת הפרוץ היום, אין כל ערובה שהסוד לא ימצא דרכו

 לידרך העברת המידע לעיתונאים זרים, שאינם כפופים לצנזורה( ובין בשוגג )בהיותם יעד פוטנציא

  .באמצעות החדרת תולעת למחשבי העיתונאי( -לאיסוף 

 המידע לא פורסם ברבים וככלל נראה שהעיתונאים מקפידים לשמור מידע שכזה בסוד. אכן,

עם זאת, אין באמון שניתן בעיתונאים אלה ו/או בביטחון שהצנזורה תמנע את הפרסום, כדי 

 חונית שגובשה בעניין.לשחרר את שותף הסוד ממחויבותו כלפי המדיניות הביט

יה בפרק "הריגול", עמדה לדין בעבירה כה חמורה, המצועל אף האמור, במסגרת השיקולים לה .144

תה מידת הסבירות שהמידע ימה היוהשאלות למי נמסר המידע, באלו נסיבות, לאיזו תכלית, 

ויש מקום  הסודי יפורסם ברבים, הינן רלבנטיות להערכת עוצמת הפגיעה בערך המוגן בעבירה זו,

 כחלק משיקולי העמדה לדין. לשקלן

 אירוע של פוטנציאל נזק

לגבי פרטי מידע אלה שנחשפו על ידי אשכנזי בשיחות אלה, נקבע על ידי המחלקה לביטחון מידע  .144

 משמעותובצה"ל, כי בהיעדר בקרה ביטחונית על העיתונאים, קיים חשש לדלף, גם אם בשוגג, ש

 .ביטחון המדינהפוטנציאל נזק חמור ומתמשך ל
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גרימת נזק חמור ומתמשך לביטחון  פוטנציאל בעלתמכל מקום, ובלי להקל ראש בחשיפה  .149

שכן,  ,ולא באירוע בו נגרם נזק לביטחון המדינההמדינה, מדובר באירוע של פוטנציאל נזק בלבד, 

 יים נוספות. )ואף לא הגיע לצנזורה(, ואין ראיות לכך שזלג לאוזנ המידע לא פורסםככל הידוע לנו, 

בשיחות רקע עמוק, בין ראשי הארגונים הביטחוניים ובין כתבים צבאיים הנורמה הנוהגת 

 ופרשנים מדיניים

נוהג במסגרתה מתודרכים עיתונאים מסוימים. לדבריו, יש  נורמה רווחתאשכנזי טען לקיומה של  .195

ובשיחות רקע אים, ארוך שנים שבמסגרתו רמטכ"ל פועל בתוך הצורך/החובה שלו לתדרך עיתונ

, שכן בהגדרתה של שיחת רקע, תכניה אסורים בפרסום. יעדי הסתרהעמוק הוא יכול לדבר גם על 

הוסיף, כי  עוד. כך נהגו לדבריו רמטכ"לים / שרים / ראשי ממשלות / ראשי זרועות ביטחון אחרים

אוד עמוקים, ישב עם רמטכ"לים קודמים בתדריכים )לא נוקב בשמות המתדרכים( ושמע פרטים מ

 . לא היה בשיחות לגביהן נחקר דבר החורג מהרמה המקובלת בשיחות רקע עמוקולהבנתו, 

על העיתונאים המסוימים איתם שוחח הוסיף, כי אלה בעלי ניסיון רב בשיח עם הצבא, ונהנים 

 של קברניטי המדינה והצבא איתם. לשיטתו, האכסניהארוכות מאמון שנרכש במשך שנות שיח 

מגלמת סיכון מופחת לזליגתו, כשהוא  -במסגרת שיחת רקע עמוק לכתבים אלה  -המידע  למסירת

 שם מבטחו בצנזורה כמעוז אחרון שימנע את הפרסום.

לחיווי דעה על סבירות  לרמטכ"לים קודמיםאת החוקרים להציג את הדברים  הזמיןאשכנזי 

 , במסגרת שיחות רקע עמוק.  החשיפה בשיחות אלה

בשיחות רקע עמוק וגבולות השיח במהלכן, נדרשו רוה"מ מר בנימין  ה הרווחתהנורמלשאלת  .191

גיל, -, לשעבר דובר צה"ל; תא"ל סימה וקניןנתניהו; מר אהוד ברק; תא"ל )במיל'( אבי בניהו

לשעבר הצנזורית הראשית; וכן נתקבלו בידי מכתבים שנשלחו על ידי באת כוחו של אשכנזי, 

ומר שאול מופז, לשעבר הרמטכ"ל ושר  ן, לשעבר ראש המוסד,החתומים על ידי מר מאיר דג

 הביטחון.

 מהעדויות ומהמכתבים הללו עולים הדברים הבאים:

בשיח הלא פורמאלי בין המערכת הצבאית לחבורת מסרה כי  הצנזורית הראשית סימה וקנין גיל .191

גבי נושאים גם לכתבים צבאיים או מדיניים בכירים, רווחת נורמה של חשיפת מידע עמוק, 

. לדבריה, זו דרכו של עולם בישראל. כך תוכנית מבצעית או אמל"ח סודיהאסורים בפרסום, כמו 

מאז הקמת המדינה. שורשיה ההיסטוריים של תרבות שיח זו הנה במורשת חזקה וותיקה של היה 

ועדת העורכים מאז קום המדינה. התקשורת נתפסה אז ונתפסת עד היום ותא  -יחסי שלטון 

מתוך הבנה הדדית  כשותפה סמויה לחלק מהסודות הביטחוניים,תבים הצבאיים במיוחד, הכ

שמעוגנת בהסכם הבנות פורמאלי עליו חתום שר הביטחון, ששני הצדדים אינם רוצים לפגוע 

בביטחון המדינה. לדברי הצנזורית, מן המפורסמות הוא שבמגעים אלה, הפורמאליים והבלתי 

ושמחסום הצנזורה קיים על מנת למנוע את פרסומו. על בסיס זה  רגישמועבר מידע  פורמאליים,
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השיח היחסית פתוח שמתקיים בשיחות  מקבלים הכתבים הצבאיים שיחות רקע עמוק, ומפה גם

 .רקע בין עובדי ציבור לעיתונאים

שיהיו יחד עם זאת, מסייגת הצנזורית דבריה ומוסיפה, כי למרות הנאמר עד כה, מן הראוי  .194

ומתייחסת לדוגמה גם על ידי הרמטכ"ל,  ם שישמרו לחלוטין בסוד מפני העיתונאים,נושאי

, גם אם הנחת העבודה של הדובר היא שהמידע לא יפורסם, וגם אם אכן לחשיפת אמל"ח ייעודי

 לא פורסם המידע.

, התגלעה מחלוקת בין אהוד ברק לאירועים שישראל לא לוקחת אחריות רשמית עליהם אשר .193

תניהו, כשברק סבור כי בשיחת רקע עמוק, כשברור שזה לא לפרסום, והכתב הנו בעל לבנימין נ

שהרמטכ"ל יאשר כי ישראל  לא דבר בלתי סביר קיצוניתרקורד של עמידה בהתחייבויות, אז זה 

מעורבות ה סבור שאין לרמטכ"ל סמכות לאשר עומדת מאחורי האירוע, ולעומתו ראש הממשל

 הפרה של החלטת ממשלה.ת, ויש בכך מביישראל באירוע מוכחש פו

מסרו אף הם מניסיונם על הפרקטיקה לערוך תדרוכי רקע  מאיר דגן ואבי בניהו, שאול מופז .192

. לדבריהם, שיחות גם לגבי נושאים האסורים בפרסוםעמוק, לרבות בנושאים רגישים ביטחונית, 

ורתי ישרת את רקע אלה נועדו להרחיב את בסיס הידע של הפרשן, כדי שהסיקור התקש

'מבלי לפרט תוכניות מבצעיות סייג דבריו במילים  מאיר דגןהאינטרסים הביטחוניים. 

הן שאול מופז והן מאיר דגן, לא התייחסו ולא נחשפו למידע הקונקרטי שנמסר ע"י  קונקרטיות'.

 אשכנזי, ומשכך, התייחסותם הינה ברמה הכללית בלבד.

בין היתר, לחוות דעתו של אהוד ברק באשר למעשיו של  נדרש, אבי בניהו, לשעבר דובר צה"ל, .194

 12אשכנזי ולדבריו עמדה זו של ברק, נגועה במוסר כפול. בניהו הסביר כי הוא מכיר את אהוד ברק 

הוא גם היה צמוד אליו  .שנה וקיבל ממנו שיחות רקע כראש אמ"ן, כסגן הרמטכ"ל וכרמטכ"ל

ים, ליווה אותו לאורך שנים גם בתפקידיו כראש בתפקידו כראש ענף העיתונות מיום אסון צאל

ממשלה ושר ביטחון, ונכח בשיחות רקע שנתן לכתבים צבאיים, מדיניים ובינ"ל, בין היתר גם 

'אני ממלא פי מים  -בתפקידיו המדיניים. לדברי בניהו, שמע מאהוד ברק דברים לגביהם אמר 

 '.באמון שניתן בי כשעבדתי לצידו קרים על מנת לא לבגוד

על המדוכה, וחיווה דעתו כי לא היה דבר בעומק הדברים שנחשפו על שבניהו נדרש לתכני השיחות  .194

ידי אשכנזי בשיחות הרקע הללו השונה מעומק השיח של קודמיו עם התקשורת, וכי רמת הפירוט 

אליה ירד אשכנזי הנה בגדר המקובלות בשיח עמוק של רמטכ"לים והדרג המדיני עם התקשורת, 

 שהוא נחשף לה ויכול להעיד על כך. כפי 

יודגש כי לטעמי, תרבות השיח של רמטכ"לים ובכירים ואחרים עם כתבים צבאיים ופרשנים  .194

מדיניים, כפי שהיא נשקפת בעיקר מהודעותיהם של הצנזורית ושל בניהו, לשעבר דובר צה"ל, 

המאפיינת את יתר, פותחת צוהר לאו דווקא לגבולות הלגיטימיים של השיח, אלא לנינוחות ה

השיח של ראשי הארגונים הביטחוניים עם התקשורת, נינוחות שטשטשה את גבולות המותר 

 והאסור.
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עם זאת, לא מן הנמנע, כי תרבות השיח הזו בתוך הארגון בתוכו צמח אשכנזי, וטשטוש גבולות  .199

יעונו של , יכולים לשרת את טהשתרשותה של נורמה פסולהזה, גם אם אין בו אלא להעיד על 

 אשכנזי, לפיו גם בהקשרים בהם גלש וחשף מידע אסור בחשיפה, לכל היותר טעה בשיקול דעת.

 כאן המקום לציין כי בניהו מסייג את דבריו ואומר כי למרות סמכותו הרחבה של הרמטכ"ל .455

. כמו כן, וברבות החקירה, מוכן היה בניהו לרמטכ"ל אסור לדבר על פעולה עתידית ,זה בהקשר

, שמות של אמל"ח בפיתוח וטכניקה מבצעית - ל כי לגבי פרטי מידע שנחשפו על ידי אשכנזילקב

  הרמטכ"ל להימנע מחשיפתם. היה על

לעדות בניהו מצטרפות עדויות אחרות, מהן עולה חד משמעית, כי למרות גבולותיה הגמישים של  .451

חלוקת לגבי קווי המתאר שיחת רקע עמוק, כפי שהוגמשו בכוחה של הנורמה הנוהגת, ולמרות המ

חשיפת פרטים מתוכנית מבצעית  -שלה, ניתן לחלץ מהעדים קונצנזוס לקיומם של קווים אדומים 

קונקרטית, מידע על פעילות עתידית, פרטים אודות אמל"ח סודי בפיתוח וכיוצ"ב. את אלה, ברי כי 

 אסור לבכיר בטחוני לחשוף.

עותיהם של אשכנזי ושל בניהו עולה, כי אשכנזי לסיכום, מחומר הראיות שנאסף, לרבות מהוד .451

חציית קווים אדומים אלה, ובחלקם היה כדי פריצת לכאורה משום , שיש בהם חשף פרטי מידע

 מסגרת מידור, שהוגדרה על ידי הדרג המדיני. 

 באלה כה עד שנהגה לדין העמדה/ האכיפה מדיניות מהי, הרווחת הנורמה בהינתן, היא שאלהה .454

 שנהגה האכיפה ממדיניות לסטות ראוי הזה התיק בנסיבות והאם, התקשורת עם חבשי שכשלו

 .דומות בנסיבות

 דומות  יניות העמדה לדין פלילי בנסיבות על מד

לאורך השנים היו רק מקרים בודדים שבהם העברת מידע לעיתונאי הביאה להרשעה בדין של  .453

( 1941) 114פ"מ לא דוף נגד היועץ המשפטי, חסי 93/41עובדי מדינה. ראו בעיקר: ע"פ )מחוזי )ים( 

של לשכת היועץ  תכתובת פנימיתבמסגרתו הורשע עובד ארכיון במשרד המשפטים, בהדלפת  -

המשפטי לממשלה על אודות הכוונה להעמיד לדין את מפכ"ל המשטרה לשעבר בעבירה של מתן 

 1( 1פ"מ התשס"א )צה(, מדינת ישראל נ' יצחק יעקב )י 1522/51תפ"ח מחוזי ת"א  עדות שקר;

במסגרתו הורשע קצין מילואים, בין היתר, נוכח העובדה כי מסר מידע ביטחוני סודי  -( 1551)

מדינת ישראל נ'  15154/54עיתונאי שנועד לפרסום; ת"פ )שלום ת"א(  ריאיוןביותר במסגרת 

לאט ברקוביץ' בפרשת סיריל קרן, בו הורשעה הפרקליטה ליאורה ג ההדלפהבעניין  -ברקוביץ' 

שבו הורשעה מי קם נ' מדינת ישראל,  4332/11ע"פ  חיקור הדין בפרשה; מסמךבהדלפה של 

ששימשה כפקידה בלשכתו של אלוף פיקוד המרכז, בהחזקת מידע סודי ובמסירתו ללא היתר, 

", מסמכים בסיווג "סודי" ו"סודי ביותר 255מסמכים, ובהם  1255 -לאחר שמסרה לעיתונאי כ

 שהמידע יפורסם.  בכוונה
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 שתכנה מנת על בהדלפההמדובר במקרים בודדים לאורך כל שנות קיומה של המדינה שעניינם  .452

 חשיפה של מידע בלי כוונה שיפורסם ומבלי שפורסם בפועל. -, להבדיל מהמקרה שבפנינו יפורסם

שארע  , להבדיל ממסירת מידע בעל פה כפיבמסירה של מסמכיםלרוב בנוסף, במקרים אלה דובר 

על רקע  מתוך כוונה שיפורסם,בענייננו; ובחלק מהאירועים אף דובר במסירה של מידע 

 אידיאולוגי. 

, , ובכל המקרים שפורטו לעילהמסירה בהיעדר סמכותעוד יודגש, כי היסוד העיקרי בעבירה זו הנו 

 . בחוסר סמכות מלאהמגע עם העיתונאי או עם הגורם הבלתי מורשה, היה  עצם

העיתונאים היה בסמכות מלאה, והמידע שחשף היה תוך קיומה ו של אשכנזי, המפגש עם בעניינ

למסירת מידע אסור )שהיא כשלעצמה חסרת  בגלישה של שיחת רקע לגיטימית. משכך, המדובר

אחריות וכאמור, שלא בסמכות(. זאת, להבדיל מנסיבות בהן תכלית המפגש עם העיתונאי היא 

מתוכנן, הכרוך בהתנהגות  בסמכות, התנהגות שבבסיסה מהלך ההדלפה של מידע סודי שלא

 הוצאת מסמכים שלא כדין לצורך מסירתם לעיתונאי. -נוספת פלילית 

סודות רשמיים על הקושי הטמון באיסור זה, ראו עוד במאמרם של מרדכי קרמניצר ואפרת רחף, 

 .11(, עמ' 1552)הצעה לתיקון האיסור הפלילי  -

 אלוף בצה"ל( הודה 1559מר החקירה עולה, כי באותה עת ממש )אוגוסט עוד יצוין כי מחו .454

נחקרה  1515חמורה הקשורה בנושא דומה, והוחלט שלא לנקוט נגדו כלל צעדים. בקיץ  בהדלפה

עובד מדינה בכיר חמורה נוספת, שמצאה דרכה לכלי התקשורת, שהסתיימה בממצאים נגד  הדלפה

 בהערת אגב שלו בשיחת רקע עם עיתונאי)שם דובר  ונתובהפסקת כה, חקירה שהסתיימה ביותר 

שלא יועדה לפרסום, ובכל זאת פורסמה, ולהבדיל מענייננו, במערכת הביטחון הגיעו למסקנה כי 

י(. כך גם ארע בעבר היותר רחוק, בעניינו של תא"ל ההדלפה אף גרמה נזק ביטחוני משמעות

 ירושו של ערפאת, והודח מהצבא בעקבות כךשהודה בהדלפה מתוך דיון סגור שעסק באופציית ג

 (. 1551)שנת 

סודות מנו מאז קום המדינה )וראו: מרדכי קרמניצר ואפרת רחף, לפות קיימת עתופעת ההד.454

(. גם בדו"ח וינוגרד נכתב כי בישראל יש 11(, עמ' 1552)הצעה לתיקון האיסור הפלילי  -רשמיים 

מטעמים מגוונים, ולצד זאת, ישנה כמעט "מכה"  ,בהקשר זה וכמעט אפס אכיפהעושר של נורמות 

של "הדלפות", תופעה שזכתה בדו"ח לגינוי ציבורי נוקב, בהיותה חלק מתרבות שלטון לא 

 (. 41-43, סעיפים 333מקצועית ולא אחראית )מתוך הדו"ח, עמ' 

מסגרת בישראל מעולם לא עמד לדין פלילי אדם, שבלמיטב ידיעתנו, מכל מקום, עובדה היא, כי  .454

יתה לו סמכות למסור, ישיחת רקע לגיטימית, שהתנהלה בסמכות, חשף גם פרטי מידע שלא ה

, וממילא, לא נגרם מידע זה לא פורסם ואף לא הגיע לצנזורהובודאי שלא עמד לדין אדם כאשר 

 נזק לביטחון המדינה. 

ת השיח של ראשי תרבו ;הנורמה הרווחת, כפי שעולה היא בין היתר מעדויות הצנזורית ובניהו .459

 ;לרבות גלישה לפרטי מידע עמוק אסור בפרסוםהארגונים הביטחוניים עם קבוצה של כתבים, 
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בצעדים משמעתיים ומדיניות האכיפה בנסיבות דומות שנהגה עד כה, שהסתפקה בעיקרה 

'הגנה מן עליה יוכל לבסס אשכנזי טענה של  כל אלה מניחים תשתית משמעותית - ומנהליים

 ן דנן.ים יוחלט להעמידו לדין פלילי בעני, אהצדק'

 העמדה לדין בנסיבות דומותהה ממדיניות יהאם מדובר בנסיבות המצדיקות סטי

בפני ראש הממשלה הונחו התמלילים של השיחות שקיים אשכנזי עם העיתונאים ועם השר, .415

  .הגדיר את התנהגותו של אשכנזי כ"שערוריית השערוריות"עניין השלישי ל וובהתייחס

ראש הממשלה, שר הביטחון וגורמי המקצוע, ראו בחומרה רבה את מעשיו של אשכנזי והגיבו  .411

בנימה קשה להתנהגותו. לכאורה, יש בסיווג המאוד גבוה של המידע שנחשף, פריצת מסגרת מידור 

שנקבעה על ידי הדרג המדיני, והעובדה כי המידע שנחשף קשור, בין היתר, בתוכנית בעלת רגישות 

נית וביטחונית מאוד גבוהה, כדי לתמוך בטיעון לפיו מדובר בנסיבות המצדיקות חריגה מדי

 ממדיניות האכיפה שנהגה עד כה.

, המופקד 1לא זו אף זו, אכן, ישנה חומרה מיוחדת מהבחינה הציבורית לכך שדווקא החייל מספר  .411

ה הנחיות אלה, וחושף על שמירת הסוד, שאמור לפעול לפי הנחיות הדרג המדיני, מפר בצורה בוט

 את המידע בניגוד גמור להנחיות המלמ"ב וראש הממשלה. 

העמדה לדין נוהגת, יש להיצמד לשיקולי העמדה  אלא שבהחלטה האם לסטות ממדיניות אכיפה/ .414

בחינה איכותית  -לדין שהנחו את ההחלטות שהתקבלו עד כה, כפי שפורטו בפרק הקודם, וביניהם 

היקפו, מידת הפירוט, נסיבות המסירה, כוונת המסירה ונסיבותיה  של המידע שנמסר בפועל,

 וכיוצא בזאת.

חשוב לזכור שהסיווג הגבוה של פרטי המידע אותם חשף אשכנזי "בעניין השלישי", הנו פועל יוצא  .413

אין המדובר באירוע הדלפה של של היותם חלק מתוכנית מורכבת שסווגה בסיווג זה. מכל מקום, 

הרגישות המדינית ביטחונית, שכאמור הינה מורכבת,  ולו, או של ָהתוכנית בעלתָהסו  ד הכמוס כ

מידע שברובו הינו כנית, וגם לגביהם נמסר , מתוך אותה תפרטי מידע נקודתייםאלא בחשיפה של 

 מידע כללי ולא ממוקד.

את תגובתו הקשה של ראש הממשלה, ניתן בהחלט להבין לאור העובדה שבעיניו מדובר בהפרת  .412

משמעת חמורה של הרמטכ"ל. בהקשר זה, חשוב לזכור כי הדלף הבלתי פוסק מישיבות רגישות 

הנו תופעה חמורה הקיימת זה מכבר. גם וועדת וינוגרד נתנה עליה את הדעת, ובדוח שהוציאה 

אין לקבל מצב בו ראש הממשלה רואה צורך להתחנן בפני שריו )ובפני נוכחים אחרים נכתב כי "

 .(43, סעיף 333)מהדו"ח, עמ'  כי לא יוציאו את המידע החוצה" בישיבות אלה(

הן מפרוטוקולים של  פתדלף בלתי פוסק ב"עניין השלישי", נשק החומרה בה רואה ראש הממשלה .414

 דיונים פנימיים, והן מעדויות ראש השב"כ וראש המלמ"ב.

.אני קורא את "..באופן הבא:  בעניין השלישיכי ראש השב"כ התבטא עולה מחומר החקירה 

שאנשים פה הדו"ח הקבוע של הצנזורית וכשאתה קורא מה מגיע לצנזורית, אני אומר לכם 
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אתה לא קורא את זה  במדינת ישראל מקשקשים בכמויות ובלי סוף את הסודות הכי רגישים.

בעיתון כי זה נעצר אצל הצנזורית, אבל העובדה שזה הגיע לצנזורית, זה מעיד שמישהו סיפר 

 שלא צריך". למישהו

לא מן הנמנע, כי עוצמת התגובה של ראש הממשלה, כמו גם של אחרים, למשמע הדברים  .414

בלתי אמצעי, כיצד  בהקלטות, הנה גם פועל יוצא של העובדה שהזדמן להם לשמוע כמעט באופן

 קוראים בעיתונים או בדו"חות של הצנזורית, מגיעים לשם.  הדברים עליהם 

נות על השאלה שבכותרת, הזהרתי את עצמי לבל אלך שבי אחר טיבה יחד עם זאת, בבואי לע .414

של שיחת רקע, שהקשבה לה הנה בעלת  הקלטה -המיוחד של הראיה המגוללת את דבר החשיפה 

 אפקט מטלטל, אלא אבחן את השיקולים הצריכים לעניין.

פתיחה  הנשקל ככלל כבר בשלב בו נשקלת -שיקול עיקרי במדיניות האכיפה שנהגה עד כה  .419

האם המידע פורסם והאם נגרם נזק לביטחון בחקירה פלילית, מתייחס בין היתר, לשאלות 

 המדינה.

, הנם שיקולים מהותיים גם בשלב של הדיון הכוונה שליוותה את מסירת המידעשיקול זה, יחד עם 

 .לדין פליליבשאלה האם יש הצדקה להעמיד 

בנסיבות בהן נמסר  אמור של סך המידע שנחשף,להערכתי, במקרה דנן, לאחר בחינה איכותית כ .415

לידיעה בלבד וללא כוונת פרסום וללא שמוסרו התכוון לפגוע בביטחון המדינה, וכשלא  -המידע 

 ,בסמכותנערכה עיתונאי הבהתייחס לכך שעצם השיחה עם ונגרם בפועל נזק לביטחון המדינה, 

ם, במסגרתו הוא "גלש" לעבר סודות תוך שהרמטכ"ל מוסמך למסור מידע סודי מסויים לעיתונאי

אין המדובר במידע ובנסיבות המגיעים לכדי עוצמת פגיעה בערך המוגן,  - שאסור היה לו למסור

 בנסיבות דומות.יה ממדיניות האכיפה שנהגה עד כה סטי יםהמצדיק

הגם שיש בשיחה זו הפרה בוטה של מדיניות ביטחון המידע, ויש לראות  - אשר לשיחה עם השר

חומרה רבה גם אותה, קשה להעלות על הדעת שהמחוקק התכוון בעבירה זו, שמצאה את מקומה ב

 . בפני חבר בממשלה, ברמה כזו, לחשיפת מידע 'ריגול'בחוק העונשין בפרק 

על תפיסת עוצמת הפגיעה בערך המוגן על ידי ראש המחב"ם ועל ידי אהוד ברק, ניתן גם ללמוד  .411

 מרות נימתם הקשה מול אשכנזי:ממטבעות לשון בהן השתמשו, ל

"מול מרדכי מרדיקס, ראש המחב"ם דאז, שנחשף לתמלילי השיחות, אמר את הדברים הבאים: 

החשיבות שייחסו לחשיבות שמירת הסוד בקהילת המודיעין, )שב"כ, מוסד ומשרד רוה"מ( 

ילה מעחשיפה כזו הייתה מתפרשת בחומרה רבה, כהפרה בוטה של תוכנית הביטחון ברמה של 

 ".באמון עד רמה של הפסקת תפקיד

אהוד ברק בהתייחסו להפרת אשכנזי את הוראות הביטחון, כפי שנשקפה בשיחה שקיים עם שר 

 מק'קריסטל סולק מצבא ארה"ב על אחריות פעוטה מזה".שאינו שותף סוד, ציין כי גנרל 
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ילוי שבהאזנות אשכנזי עצמו במהלך שיחה מוקלטת עם אמיר קין ראש המלמ"ב, כשדן עימו בג

)בעניין אמל"ח עליו הוא שוחח עם העיתונאים(, הנחה את מקשקשים על..." סתר נתפשו קצינים "

 קין לטפל בקצינים אלה משמעתית.

האופן בו התבטאו ראש המחב"ם, אהוד ברק ואשכנזי עצמו בעניינם של אחרים, פותח צוהר 

הליכים משמעתיים או וגן, קרי: לתפיסתם את ההליכים ההולמים את עוצמת הפגיעה בערך המ

 .פלילי הליך לא, אך מכל מקום, מנהליים חמורים

 נגדו לנקוט ראוי היה, הצבאי שירותו במהלך אשכנזי של אלה מעשיו התבררו שלו, יתכן בהחלט .411

או מנהליים משמעותיים. אלא שהדברים התבררו רק לאחר תום שירותו  משמעתיים בצעדים

 בצה"ל.

 סיכום

במסירת ידיעה סודית ללא סמכות, לכאורה י פרטי מידע מסוימים כשל אשכנזי למרות שלגב

עוצמת הפגיעה בערכים המוגנים, בהינתן נסיבות חשיפת המידע בשיחות רקע לגיטימיות, שלא 

לפרסום, כאשר אשכנזי לא התכוון, ככל הנראה, לעבור עבירה, אלא גלש במהלך השיחה 

לו למסור, לצד הנורמה הרווחת ומדיניות ההעמדה לדין  למסירת מידע סודי ביותר שהיה אסור

עד כה, ולצד העניין למנוע המשך חשיפת המידע הרגיש לאוזניים נוספות, כל אלה מובילים 

 למסקנה כי אין מקום להעמדה לדין פלילי.

אציין, כי הגורמים בפרקליטות אשר בחנו תיק זה, לרבות פרקליט המדינה, התלבטו, ביחס 

. כולם סברו, כי מסירת המידע הינה בעייתית ביותר ומעשי אשכנזי עולים לכאורה כדי לפרשיה זו

 עבירה. עם זאת, נוכח הקשיים האמורים, המליצו כולם בפני בסופו של יום, שלא להעמידו לדין. 

דומה כי הגיעה העת לשים קץ, לרעה החולה של שיח בלתי מרוסן על נושאים שהשתיקה יפה להם. 

 כל הסבר או צידוק למסירת המידע. - לרבות בדברי אשכנזי עצמו -לא מצאתי 

נוכח הקשיים האמורים עם זאת, בעומדי בצומת בין העמדתו לדין פלילי לבין סגירת התיק, 

התיק נגד רא"ל במיל' גבי לאימוץ המלצת הפרקליטות ולגניזת הכף נוטה ותקדימיות התיק, 

, בעילה לחוק העונשין 002ידיעות סודיות לפי סעיף  עבירה של מסירתשנפתח בגין חשד לאשכנזי, 

 .'מכלול הנסיבות איננו מצדיק העמדה לדין פלילי'של 

 בעניינו של אבי בניהו

, בשל נוכחותו בשיחות אלה מסירת ידיעות סודיותבעבירה של נחקר אף הוא באזהרה  אבי בניהו

בעל השיחה והסמכות כי אם  ליד הרמטכ"ל. אלא שבחקירתו כפר בעיקר, בטענה כי הוא איננו

הרמטכ"ל, ואין זה מתפקידו להתערב בשיקול הדעת של הרמטכ"ל, כשהרבה פעמים הוא איננו ער 

את המידע עצמו. ולות השו"ס( ולעיתים איננו מכיר לרוחב השיקולים, לגבולות המותר והאסור )גב

ינו לקבל את המלצת טענתו זו של אבי בניהו מתקבלת על ידי במלואה, ועל כן, החלטתי בעני

 הפרקליטות, ולגנוז את התיק נגדו, בחשד לעבירה של מסירת ידיעות סודיות, מחוסר אשמה.
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 אחרית דבר

 על תרבות ההדלפות:נייה, בעקבת מלחמת לבנון הש -מתוך וועדת ווינוגרד 

. לטעמנו, עניין קריטי"אנו מוצאים כי נושא ההדלפות )לא רק מישיבות הדרג המדיני( הוא .414

עובדה כי יש הדלפות קבועות מישיבות הקבינט המדיני ביטחוני, ומישיבות סגורות אחרות ה

מרכיב חשוב בתרבות שלטון לא העוסקות בענייני מדינה בכלל, ובענייני צבא ולחימה בפרט, היא 

. איננו מקבלים את גישת הרמת הידיים בפני התופעה. איננו מקבלים מצב מקצועית ולא אחראית

)ובפני הנוכחים הרבים מידי בישיבות כאלה( כי  משלה רואה צורך להתחנן בפני שריוראש המבו 

 ".לא יוציאו את המידע החוצה

, כאשר על חלק ניכר מהם אין וכמעט לא יכולה להיות ריבוי עצום של ערוצי תקשורתיש כיום "

יים שליטה אפקטיבית. גם בהקשר זה נשמעה טענה כללית כי על רקע זה צריך להרים יד

אין אנו מקבלים את הדעה שאבדה השליטה ולהתרגל לחיות בעולם של תקשורת לא נשלטת... 

לחזק את , ויש סודות המדינה ושמירתם הם מאושיות קיומנואנו סבורים כי  על זרימת המידע.

... אם יהיה יותר קשה הגורמים המשמשים 'סכר' למניעת פריצת המידע הסודי החוצה

שורת, יהיה הכרח להגביר יותר את מניעת ההדלפות של הסודות להשתלט על אמצעי התק

 לדו"ח(. 333-334)עמ'  "הביטחוניים

כי יגובשו בצה"ל נהלים בדבר תדריכים ושיחות רקע עם גורמי  היתהאחת מהמלצות הוועדה  .413

תקשורת, כדי למנוע מסירת סודות ביטחוניים במסגרתם, אף אם מובטחת העברת המידע לצנזורה 

 לדו"ח(. 125, סעיף 345לפני פרסומו )עמ'  לבדיקה

ראש המחב"ם מרדיקס הסביר שבעקבות המלצות אלה גובש 'נוהל ההסדרה' שתכליתו הייתה  .412

קובע את תהליכי בר צה"ל, מחב"ם והצנזורה. המסמך ביחסים בין דו להסדיר את שמירת הסוד

 ליוויטרם המפגש,  ךתדרוהעבודה במגעים של הצבא עם התקשורת ומתבסס על מספר שלבים: 

 ביטחונית אחריו. ובקרהבמהלכו 

אבי בניהו הסביר בחקירתו שמסמך ההסדרה נולד מטראומת ועדת וינוגרד ונכתב בבהילות, 

במינימום דיאלוג וללא עבודת מטה, לצרכי היערכות לפרסום דו"ח וינוגרד ודו"ח מבקר המדינה. 

נקודת איזון לא ריאלית בין הסתרה הקובע לשיטתו של בניהו, מדובר במסמך דרקוני חד צדדי, 

 .להסברה

 לדברי בניהו, המחב"ם רצו בנוכחות של איש מחב"ם בשיחות רקע, והרמטכ"ל התנגד בטענה

שלא יכולה להתקיים בנוכחות קצינים נוספים. בסופו  ששיחת רקע עמוק הנה שיחה אינטימית
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פי שהתברר במהלך חקירה זו, כן, כ, אלא שגם לאחר מ1511 -של דבר, מסמך זה נחתם רק ב

 .במסמך שיש קושי אמיתי לאוכפו על הרמטכ"למדובר 

בעקבות מלחמת לבנון השנייה, וועדת וינוגרד סירבה לקבל את הגישה שהרימה ידיים מול 

הסכרים שנפרצו ומול אובדן השליטה על המידע, כמו גם את העובדה שראש הממשלה צריך 

ו לשונם. דומה שמסקנות הוועדה נכתבו 'על הקרח' ועולם בפני שותפי הסוד שינצר "להתחנן"

  .כמנהגו נוהג

 

החקירה אפשרה הצצה לאופן בו התנהלו שיחות רקע של הרמטכ"ל, ובתוך כך, התברר כי שיחות  .414

מהגורמים המקצועיים  במנותק לחלוטיןהרקע של הרמטכ"ל עם התקשורת מתקיימות 

שלא , בחלקה, כשל בחשיפת יתרברר שהרמטכ"ל האחראיים על שמירת הסוד. לא זו בלבד שהת

 ליקוי חמור, בהיעדר היזון חוזראלא שנחשף  מבלי שיכול היה להסביר את שיקול דעתו,ו, בסמכות

 עובר ולאחר שיחות אלה, שיכול לסכן את תמונת הסוד של צה"ל. ם,"למחבבין הדוברות 

 

רפים' אמצעי לחימה מתפתחים ו'נשתמונת המודיעין של צה"ל ומערכת הביטחון הינה דינמית.  .414

/ סיקור תקשורתי ושימוש מבצעי(. מידע מודיעיני רב מתקבל, מחד, )כתוצאה מחשיפה יזומה, דלף

ומאבד מערכו, מאידך. במציאות דינמית זו, מהווה מחב"ם גורם מקצועי שאמור לשקף לרמטכ"ל 

רים, ובוודאי להתעדכן את תמונת הסוד של צה"ל ולא פחות חשוב, גם של גורמי קהילייה אח

 בדיעבד על חשיפת מידע מסווג. 

 

, מקדש את האינטימיות עם העיתונאימצב דברים בו השיח של הרמטכ"ל עם כלי התקשורת  .414

בחלל ריק, כאילו היה זה מידע פרטי שלו, הנו מצב בלתי תקין בעליל. ראש הממשלה טען ומתנהל 

פת סודות של הצבא. מכל מקום, ברי כי ובצדק נגד האוטונומיה הנטענת של הרמטכ"ל בחשי

שניתן ברמטכ"ל, שיעשה בסמכות זו שימוש  באמוןמקורה של סמכות זו הנה בראש ובראשונה 

 מושכל וזהיר ומשיקולים של טובת הצבא. 

, זולת באמון שאיננה תלויה בדברנראה כי ככל שמדובר בראשי ארגונים ובקיומה של סמכות,  .419

ו של שיח שוטף עם קבוצה קטנה של עיתונאים, יוצר קירבה שניתן בבעל הסמכות, קיומ

חוסר משמעת  עלולים להצטרףואינטימיות, המטשטשים את גבולות המותר והאסור. לאלה 

דלף וזליגה לא מבוקרים של סודות  -התוצאה היא וואחריות , ולעיתים גם אינטרסים אישיים, 

 מדינה.

מבטיחה שהמידע לא יפורסם, שכן שיקול ננה סתמכות על הצנזורה אף היא אייודגש גם שהה

שניצר ואח' נגד הצנזור הראשי ומשרד , 445/44)בג"ץ  בג"ץ שניצרהדעת של הצנזורה כפוף למבחן 

  ( המגלם נקודת איזון שונה לאין ערוך מזו המגולמת במדיניות שמירת הסוד.הביטחון
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האינטימיות עם כלי התקשורת,  על החשש לפיו המחזיקים במידע, ובכללם הרמטכ"ל, ינצלו את .445

'אלו  ובלשון הוועדה,, טובתו של צה"ל, נאמרו דברים נכוחים בועדת וינוגרד לצורךלאו דווקא 

 '.ביצור עוצמתם הפוליטית או קידום הקריירה שלהםזקוקים לתקשורת לשם 

גם י, במציאות החיים המוכרת לנו, דווקא בכירי הארגון, שלא אחת סוללים דרכם לעולם הפוליט.441

בשיח הלגיטימי  לעשותשניתן בהם, ו האמון 'העיוור'את אם כעבור תקופת הצינון, עלולים לנצל 

במציאות בה המילה 'דלף' כבר  .שלהם עם התקשורת קרדום לחפור בו את קידום הקריירה שלהם

לא הולמת את הסחף והשטף של המידע שזורם לכלי התקשורת, ומגלה תרבות שלטון לא 

להפקיע מבכירי ארגוני הביטחון השונים את האמון לשקול סביר ומני כי יהיה זה כמד ;אחראית

 .בהקשר זה שניתן בהם העיוור

דומה כי גם נקודת המוצא ההיסטורית עליה העידה הצנזורית הראשית, שזיכתה את כלי  .441

התקשורת ואת ראשי ארגוני הביטחון באמון מלא, שהשיח ביניהם יהיה שיח שישמור הן על 

 נטרס בזרימת מידע חיוני לציבור לצד הגנה על סודות המדינה, ראויה לבחינה מחדש.האי

לחיזוק כוחם של גורמי כפי שהובא לעיל, בדו"ח וינוגרד קראו למלחמה בתופעת ההדלפות,  .444

כללים והנחיות לחקירה במניעת הדליפה של המידע החוצה, כמו גם לגיבוש אבטחת המידע 

 של המדליפים. והעמדה לדין

דומה כי הגיעה העת למנף את ממצאי החקירה הזו לשם הסדרת השיח של ראשי הארגונים  .443

 , ובעלי תפקידים שלטוניים בכלל, עם התקשורת. הביטחוניים

 

אשר ימליץ על אשר על כן, אני ממליץ לראש הממשלה ולשר הביטחון, למנות צוות מקצועי 

הפעלת הסמכות במסירת ידיעת סודיות, ואף גבולות ברורים לשיח מסוג זה, ידרש לאופן  קביעת

יתן דעתו על הדרך להגבלת האינטימיות המאפיינת שיח זה, לרבות, על ידי הגברת מעורבות 

, ובודאי אנשי ביטחון המידע, גם במפגשי הרמטכ"ל וראשי הארגונים הביטחוניים האחרים

 עם התקשורת.  במפגש קצינים וגורמים בכירים אחרים,

תי האמורה, אמורים לסמן נקודת מפנה ותמרור אזהרה משמעותי, בפני כל אלו תיק זה והחלט

העשויים למסור מידע סודי בעתיד בנסיבות דומות. רק העדר נורמה ברורה והעדר אכיפה 

הביאו אותי שלא להגיש כתב אישום נגד אשכנזי. לצד השיקולים האחרים שפורטו, קודמת, 

 האכיפה, אל מול תופעה פסולה זו. וד סלחנות, מצד גורמילא תהיה ע יש להניח כי מכאן ולהבא,
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 החזקת מסמכים מסווגים, שלא כדין חשד ל –פרק שלישי: ארז וינר ואבי בניהו 

 

 כללי

 התבצעו חיפושים בביתו של אל"מ )במיל'( ארז וינר בבית חורין, בביתו של 19.4.1513בתאריך  .442

חברת בניהו ייעוץ חביבה', ובמשרד החברה בבעלותו 'תא"ל )במיל'(, אבי בניהו , בקיבוץ 'להבות 

התבצע  12.4.1513אשר ברח' מנחם בגין בתל אביב )להלן: המשרד(. בתאריך  אסטרטגיה בע"מ'

 חיפוש משלים בביתו של בניהו.

עליהם נרשמו רמות סיווג שונות.  מסמכים צבאיים,בביתם של השניים ובמשרד של בניהו נתפסו  .444

יתו של וינר מחשב נייד ועליו מסמכים צבאיים, ובביתו של בניהו נתפס מחשב כמו כן, נתפסו בב

צה"לי נייד )עליו לא היו מסמכים צבאיים(. כמו כן, במשרדו נתפס גם מכשיר אולימפוס דיגיטלי 

 )עליו הקלטה של שיחות רקע של הרמטכ"ל עם עיתונאים(.

ועל פני הדברים אסור היה להם להחזיק  אזרחים,במועד החיפושים, הן וינר והן בניהו היו כבר  .444

במסמכים צבאיים, שהגיעו אליהם במהלך שירותם ובמסגרת תפקידם, בוודאי מחוץ למתקן 

 צבאי.

המסמכים והמחשבים שנתפשו הועברו לעיון ובדיקה של גורמי המחב"ם, למתן חוות דעת על רמת  .444

דע רגיש ביטחונית, שיש הסיווג של המסמכים, בעיקר לגבי השאלה האם בתוך אלה קיים מי

 בחשיפתו כדי לגרום לפגיעה בביטחון המדינה.

להלן אדרש לנסיבות החזקת המסמכים המכילים ידיעות סודיות, על ידי כל אחד מהם, לרבות  .449

, ולבסוף מסמכים שכללו מידע בסיווג 'סודי ביותר'לכך שבתוך אלה היו גם  לשאלת מודעותם

יש הצדקה ואם כן האם  זו כדי לגלות עבירה פלילית, זקההחהאם יש בנסיבות אבחן את השאלה 

 .להעמידם לדין פלילי

 ארז וינר

בביתו של וינר נתפשו שישה קלסרים עם מסמכים צבאיים, כמו גם מחשב ומתקן אחסון נייד  .435

ונמסר לשוטרים שביצעו מכספת צבאית בחדר העבודה שלו, צבאיים. כל החומר הוצא על ידי וינר 

 יתו.את החיפוש בב

עולה כי מתוך ששה  ומחוות הדעתנסרקו על ידי המחב"ם,  החומרים לרבות המדיה המגנטית .431

"לשותפי  -קלסרים של מסמכים, נמצאו פרטי מידע רגיש בסיווג 'סודי ביותר', ואף למעלה מכך 

 סוד" בלבד, על פני פסקאות מספר, הפזורות על פני כעשרים מסמכים. 

תר, נוגע לתוכנית מבצעית עתידית בעלת רגישות מדינית גבוהה, במסמכים נמצא מידע, שבין הי

מידע המתייחס למערך מסווג ופעילותו, וכן לפעילות מבצעית, לגביה ישראל שומרת מדיניות של 

 עמימות.
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מחוות הדעת עולה כי יש בחשיפתו של המידע הרגיש כאמור, לגורמים לא מורשים או לגורמי 

 ון המידע ובחופש הפעולה של צה"ל.אויב/יריב, כדי לפגוע בביטח

לפי הוראות אמ"ן רק קצין, שדרגתו תא"ל, לפחות, מוסמך  -אשר לרשומות שסיווגן "סודי ביותר" 

. אשר אם צרכים חיוניים מחייבים זאת, להוציאן לטיפול בביתו, לגורם הנתון לפיקודולאשר 

רגישות מדינית, לפי הנחיות בעלת  -לידיעות הסודיות, הנוגעות לתוכנית המבצעית העתידית 

 לא יכול היה איש להוציאם ממתקן צבאי בכלל.המלמ"ב, 

במסמכים שכללו ידיעות סודיות ברמה של 'סודי בביתו ללא היתר כדין לכאורה, וינר החזיק   .431

 .ובחלקם בניגוד להנחיות מלמ"בבניגוד להוראות אמ"ן,  - ביותר ולשו"ס'

 ו של וינרנסיבות החזקת המסמכים לפי הודעותי

וינר טען בחקירתו כי המסמכים נאספו על ידו במסגרת תפקידו כעוזר הרמטכ"ל לצורך התמודדות    .434

הוכן ורוכז על ידו עוד בכהונתו כעוזר עם הליך ביקורת המדינה. רובו המוחלט של החומר 

(, וגם לאחר שסיים את תפקידו כעוזר רמטכ"ל, נקרא לעיתים 15111)עד פברואר  הרמטכ"ל

רובות ללשכת הרמטכ"ל לסייע למחליפו לאתר מסמכים שנדרשו ע"י מבקר המדינה, כדי ק

הוד בצר, אפשר אל"מ ו, מחליפו בתפקיד עוזר הרמטכ"ל, להסביר נושאים שנבדקו על ידו. לדברי

 לו גישה ללשכה ולמסמכים, והתיר לו להוציאם מלשכת הרמטכ"ל.

בכספת צבאית מאז ועד היום, נשמר החומר עוד הסביר, כי מאחר והעיסוק בפרשה נמשך     .433

, שסופקה על ידי צה"ל לצורך שמירת מסמכים סודיים. וינר הסביר שהחומר היה שנמצאת בביתו

בכספת, והוא עסק בו נקודתית רק כשנדרש להסביר נושאים מסוימים שעלו בדו"ח ביקורת 

ראת חקירת משטרה שהייתה , והעריך כי יידרש לחומר גם לק2המדינה, או לצורך הדיונים בבג"ץ

 צפויה. 

מתוך המסמכים מידע רגיש בסיווג 'סודי ביותר' הסביר כי מבקר  מדוע לא דאג לצנזרכשנשאל    .432

 המדינה דורש את המסמכים המקוריים בצורתם המלאה. 

לדברי וינר רובם של  אשר למודעותו לגבי פרטי מידע רגישים בתוך המסמכים בהם החזיק,   .434

ג 'סודי ביותר' רק משום היותם מסמכי לשכת רמטכ"ל ואין בסיווג המתנוסס המסמכים מסוו

שיש בעיה באי עליהם, כדי ללמד על רגישות ביטחונית גבוהה בהכרח. לדבריו, לא העלה בדעתו 

, שהרי החזיקם בידיעת אל"מ הוד בצר, בכספת בביתו, ולראיה אילו מהחומרים שנתפסו ברשותו

 רי המשטרה.אף מסרם ביוזמתו לידי חוק

 

                                                           
1
תקופה סוערת כשלעצמה, במהלכה עסקו רבות בלשכה גם בניסיון להדוף מערכה תקשורתית אינטנסיבית נגד לשכת    

 ות 'הפוטש', ועל מערכת היחסים הפרובלמאטית בין הרמטכ"ל לבועז הרפז(.הרמטכ"ל )פרסומים על אוד
2

יצוין כי וינר הגיש מספר בג"צים  נגד מבקר המדינה, לפני פרסום הדו"ח )עתר לקבל את החומר( ואחרי פרסום   
השלב של סמוך לפני  – 1513הדו"ח )נגד ממצאי המבקר נגדו( והדיונים בבג"צים אלה נמשכו עד לשלהי פברואר 

 (.43/14לויה בפרשה )בג"צ החקירה הג
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 חזקה הלגבי נסיבות ה -בחינה עובדתית של טענות וינר 

במהלך חקירתו  'מבקר המדינה'.אכן, כל החומר נמצא מאוגד בקלסרים מסודרים ועליהם כיתוב  .434

הוצגו בפני וינר המסמכים, והוא נדרש להסביר את הרלבנטיות שלהם להליך ביקורת המדינה. 

 ניחי דעת; הסבריו נבחנו על ידינו ונמצאו מ

אשר לאישור שקיבל מהוד בצר, דבריו אלה אושרו על ידי הוד בצר, שנענה לבקשותיו העיתיות של    .434

וינר לגשת ללשכה ולקחת ממנה מסמכים. בצר הסביר כי סמך על ארז וינר ועל כן, נתן לו היתר 

או סיווג כל הגבלה של כמות, איכות, גורף ועיוור להיכנס ללשכה וליטול ממנה מסמכים ללא 

 הקצבת זמן.

שכן, באותה  יוצא מגבולות הצבאסביר שהניח )ככל שנתן דעתו לעניין( כי החומר שנלקח ע"י וינר 

בתקופת המתנה לאישור מינויו לקצין חינוך  נמצא בביתעת, וינר אמנם עדיין בשירות צבאי, אך 

 דינה.מינוי שלא יצא לפועל, עת הודח מהצבא, עם פרסום דו"ח מבקר המ -ראשי 

לטעמי, באישור הגורף והעיוור שנתן הוד בצר לוינר ליטול מסמכים רבים מהלשכה ולאורך זמן,  .439

מבלי לשאול שאלות, יש מידה מסוימת של רשלנות תורמת של בצר, לכך שמסמכים הכוללים 

 מידע 'סודי ביותר', יצאו מגבולות הצבא, שלא לפי הוראות אמ"ן ואף בניגוד להנחיות מלמ"ב.

ר לדרישת מבקר המדינה לקבל מסמכים מלאים, טענה זו נבדקה מול היועצת המשפטית של באש .425

 מבקר המדינה ונמצאה נכונה.

חזקה במסמכים, בשים לב לאישור שקיבל מהוד בצר ליטול את האבחן אפוא האם בנסיבות ה .421

ימת המסמכים מלשכת הרמטכ"ל, ולהסבריו בכלל, נעברה עבירה פלילית, והאם בנסיבותיה קי

 הצדקה להעמיד לדין פלילי. 

 העבירות הרלבנטיות לדיון בעניינו של וינר הינן:

 )ג( לחוק העונשין: 002עבירה על סעיף  -'החזקת ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך' 

כאמור, וינר לא קיבל אישור ממפקד בדרגת תא"ל )לפחות( להוציא מהצבא את המסמכים שכללו  .421

 '. 'סודי ביותרמידע 

לגביהם אבטחת המידע הייתה  -' התוכנית המבצעית המסווגת ..למסמכים שכללו מידע על ' אשר

באחריות המלמ"ב, ובשים לב למדיניות הביטחונית בעניינם של אלה, כפי הנראה, לא היה מקבל 

 אישור כזה.

ת בנושא הוצאת רשומה 'סודית ביותר' מהצבא, והפר א -לכאורה, וינר לא הקפיד בהוראות אמ"ן  .424

 המדיניות הביטחונית שנקבעה על ידי המלמ"ב. 

. השאלה היא האם בכך עבר שלא בסמכותמשכך, החזיק וינר לכאורה בידיעות סודיות אלה בביתו 

 לחוק העונשין, וכלשונו: )ג(114סעיף עבירה חמורה לפי 
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ים. מאסר שבע שנ -, דינו החזיק ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך"מי שהשיג, אסף, הכין או 

 מאסר חמש עשרה שנים". -התכוון בכך לפגוע בביטחון המדינה, דינו 

מלוא לאחר בחינה של מכלול נסיבות ההחזקה במסמכים, הנני סבור כי חלה בעניינו של וינר  .423

 )ה( לחוק העונשין.114ההגנה הקבועה בסעיף 

 כדלקמן: )ג(002סעיף קובע הגנה לחשוד בעבירה על  )ה(002סעיף  .422

שלא עשה דבר שלא כדין להשיג נה טובה לאדם הנאשם בעבירה על פי סעיף קטן )ג( "תהא זו הג

בתום לב ולמטרה , ושהשיגה, אספה, הכינה או החזיקה ידיעה באשר היא ידיעה סודית

 ".סבירה

 לא עשה דבר שלא כדין להשיג ידיעה סודית באשר היא ידיעה סודית .424

ו, בחלקם בעודו בתפקיד עוזר הרמטכ"ל ארז וינר נטל את המסמכים מלשכת הרמטכ"ל לבית

בין היתר, לסייע בידי הרמטכ"ל ולהיערך בעצמו להליך ביקורת המדינה. גם  ולצורך מילוי תפקידו,

בשלב שלאחר סיום תפקידו המשיך הליך ביקורת המדינה, והוא נדרש עדיין להגיב להליך מתמשך 

של הוד בצר להיכנס ללשכה  העיוורת'רשותו '( ולצורך זה קיבל את 1514זה )שנמשך עד ינואר 

 וליטול ממנה מסמכים.

לאשר  איננו מוסמךאמנם רשותו של הוד בצר קונה לוינר הרשאה להחזיק במסמכים, אבל גם הוא  .424

3הוצאת מסמכים ברמת סיווג "סודי ביותר", בוודאי לא למעלה מכך )לשו"ס(, מחוץ למתקן צבאי.
 

שמתוך צבר רחב היקף של מאות מסמכים צבאיים, כאמור, מחוות הדעת של המחב"ם עולה  .424

, פרטי מידע רגיש במיוחד בעל סיווג גבוה של 'סודי ביותר' רק על פני פסקאות בודדותנמצאו 

 עשרים מסמכים. -כ הפזורות בתוך

פיזורן של הפסקאות בתוככי צבר רב של מסמכים הנו רלבנטי, גם לצורך הערכת סבירותה של 

, שיש בעיה באי אילו מהחומרים שנתפסו ברשותוכי לא העלה בדעתו טענת ההגנה של וינר, 

 וביתר שאת, לאור דבריו כי מבקר המדינה דרש לקבל מסמכים מלאים, יהא סיווגם אשר יהא.

)כלשון ההגנה  ידיעות סודיות באשר הן סודיותנראה אם כן, כי וינר לא ביקש לשים ידו על  .429

בידו להגיב לטענות שהועלו נגד הרמטכ"ל ונגדו בהליך  הקבועה בחוק( אלא על חומרים שיסייעו

הוא לא השית ליבו לכך שבתוך המסמכים הרבים נכללות ביקורת המדינה ויתכן שכטענתו, 

 בדיוק כפי שהוד בצר לא נתן דעתו לכך. פסקאות הכוללות מידע רגיש ביטחונית,

א כדין כדי להשיג את הידיעה לא עשה דבר שלמכל מקום, די בעובדות אלה כדי לקבוע שארז וינר 

 כידיעה סודית.

                                                           
3
 רק קצין בדרגת תא"ל -המסדירות הוצאת מסמכים 'סודיים ביותר' מתחומי הצבא  -לעיל  הוראות אמ"ןראה   

 . לגורם הנתון לפיקודומוסמך לאשר  לפחות
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, כשלא השית ליבו לכך רשלנותגם אם ניתן לייחס לוינר  החזיקה בתום לב ולמטרה סבירה .445

העובדה שהחזיק בו,  שאסור להוציאו מתחומי הצבא, -שהמסמכים כוללים מידע רגיש ביטחונית 

איננו מתיר צנזור ר המדינה אכן לצורך הליך ביקורת המדינה, לצד העובדה שמבק בכספת צבאית,

יש בה כדי לגלות נסיבות החזקה היכולים לענות על ההגדרה  מסמכים גם משיקולים ביטחוניים,

ובכך יש כדי לפרוס על נסיבות החזקה אלה את ההגנה  'החזקה בתום לב ולמטרה סבירה',של 

 )ג( לחוק העונשין. 114מפני העבירה לפי סעיף 

'ריגול' בחוק העונשין, "גדולה במידותיה" על  הין כי עבירה חמורה זו מפרקלמעלה מן הצורך, אצי .441

 נסיבות החזקת החומרים על ידי וינר.

 )ב( לחוק העונשין: 001עבירה על סעיף  -התרשלות בשמירת ידיעה 

, כדי ולא נקט בזהירות סבירההשאלה היא האם לאור העובדה שוינר לקח מסמכים רבים ומלאים  .441

א עבר עבירה של רשלנות בשמירה אינם כוללים ידיעות סודיות מסוג 'סודי ביותר', הולוודא שאלה 

 מסמכים שהגיעו אליו במסגרת תפקידו.  על

 )ב( קובע:001סעיף 

"עובד ציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, או שעשה מעשה שיש בו 

 דינו שנה אחת". -לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור 

ככל שיפה טענתו של וינר לפיה מבקר המדינה דרש את המסמכים בתצורתם המקורית והמלאה,   .444

א לחוק העונשין, ומן הסתם בהתייחס למסירת החומרים 002כוחה כהגנה מפני תחולת סעיף 

שבהוצאת מסמכים אלה במלואם  הרשלנותאיננה יכולה עוד לפרוס הגנתה על למבקר המדינה, 

 .בביתו הפרטיעות הסודיות בתוכם, והחזקתם, לרבות הידי

שהמסמכים כוללים מידע בסיווג 'סודי ביותר' לשו"ס, אלא  מודע לכךשהיה זו אף זו, וינר לא טען  .443

בעיה להחזיקו בכספת צבאית, גם אם בבית בדעתו שהמסמכים כוללים מידע שיש שלא העלה 

 פרטי.

סבירה בהוצאת המסמכים מהצבא,  בטענה זו כשלעצמה יש כדי לגלות כי וינר לא נקט זהירות .442

ובכך הפר את חובת הזהירות החלה עליו. וינר חייב היה לוודא, ודא היטב, שאין במסמכים שיצאו 

מלשכת הרמטכ"ל ידיעות שאסור להן לצאת מתחומי בסיס צבאי אלא בדרך הקבועה בדין. לו היה 

צריך היה לדאוג כפי שכללו, עושה זאת, ונותן דעתו לכך שכלולים במסמכים אלה ידיעות סודיות 

 בצבא, לצורך המשך ההתמודדות עם הליך ביקורת המדינה. עבורולאחסנם 

 

אשר על כן, מצאתי שיש די ראיות להוכיח כי וינר החזיק במסמכים הכוללים פרטי מידע ברמת  .444

, לפחות ברשלנות', הנוגע ל'תוכנית המבצעית הרגישה סיווג 'סודי ביותר' לשו"ס, בעיקר בכל

 משלא נקט זהירות סבירה כדי לוודא שהמסמכים אינם כוללים מידע ברמת סיווג כזו.



73 

 

 ',שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו 'עובד ציבורנוקט לשון  114יודגש כי סעיף  .444

. לכאורה, המסמכים הללו נתפסו בביתו של וינר עובד ציבור: המדובר בהתרשלות על ידי היינו

 .בהיותו אזרח

, בעודו בתפקיד ציבורי ברשלנותאלא, שמהודעותיו עולה שוינר הוציא את המסמכים ממתקן צבאי 

 משכך, את עבירת הרשלנות עבר כעובד ציבור. -

 )ב( לחוק העונשין?001האם יש הצדקה להעמיד לדין בעבירה לפי סעיף 

, ובהתאם רשותשהוחזקו בהרוב המוחלט של המסמכים שנמצאו בחזקתו של וינר היו מסמכים  .444

 בכספת צבאית.  -להנחיית בטחון מידע 

מתוך שישה קלסרים, נמצא מידע מפוזר בפסקאות בודדות בתוך כעשרים מסמכים, בסיווג "סודי 

בניגוד לפקודות הצבא ובחלקו אף בניגוד להנחיות  -ביותר", שהוחזק על ידי וינר מחוץ לצבא 

 המסמכים מהצבא.  בהוצאת רשלנותמלמ"ב, בנסיבות שיש בהן לגלות 

יובהר, כי אין בדברים אלה כדי לרמוז שהבחינה של המידע הנה כמותית, ובהחלט יתכן מצב בו  .449

יכול היה להיות ברמת רגישות כזו, שהייתה שמה על כפות המאזניים משקולת כה  מסמך אחד

  כבדה, שרק אישור כדין להוציא את המסמך היה יכול להטות את הכף.

דובר במידע רגיש ביטחונית ובסיווג גבוה, חשוב שיובהר כי לא נמצאו בתוך זאת, הגם שמעם  .445

המידע "חומרים קשים', דוגמת מקורות מודיעיניים, טכנולוגיות מסווגות, מפות, תוכניות תקיפה 

 מפורטות, וכיוצא באלה.

עמדה ההכפי שעולה ממדיניות  -עיקרון מהותי בהחלטה להעמיד לדין פלילי לעומת דין פיקודי   .441

אפשרי במידה והחומר  פוטנציאל נזקלדין בעבירות על ביטחון מידע בצבא, נעוץ במעבר משלב של 

 -, בהינתן רמה משתנה של חשיפה בפועל רמות שונות של סבירות גרם נזק בפועלייחשף, לעומת 

 עם אובדן שליטה פיזית על החומרים או במרחב האינטרנטי. 

עניין לנו באירוע של באשר  באור משמעתי,ת החומרים ע"י וינר עיקרון זה מאיר על נסיבות החזק .441

, וקיימת וודאות כי זה לא מומש בפועל, בין היתר כי וינר נקט באמצעים פוטנציאל נזק בלבד

 שמירת החומר בכספת צבאית. -ממזערי סיכון 

ד לקידום בהקשר זה לא למותר להזכיר, כי ארז וינר מונה לתפקיד קצין חינוך ראשי והיה מיוע .444

לדרגת תא"ל, אלא שבעקבות הליך ביקורת המדינה המינוי לא אושר, והוא נאלץ להמתין לממצאי 

הדיחו הרמטכ"ל רא"ל בני גנץ הביקורת. עם פרסום דו"ח מבקר המדינה מינויו לא אושר סופית ו

 מהצבא.

צה"ל. : ארז וינר 'שילם' על מעורבותו בפרשת הרפז בעצירת קידומו ובהדחתו מרוצה לומר

רשלנות בשמירת המסמכים, לא היה  -להערכתי, לו היה נדון במהלך שירותו הצבאי על עבירה זו 

 נדון לסנקציה חמורה ממנה.
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זאת ועוד, הרשות שקיבל מהוד בצר להוציא את המסמכים מהצבא בידיעה שאלה נלקחים לבית  .443

נסיבות מקלות דאי פרטי, והרשלנות התורמת שלו לכך שמסמכים אלה יצאו מהצבא, הנן בוו

 , שיש בהם לתרום למכלול השיקולים להיעדר ההצדקה להעמיד לדין פלילי.נוספות

לסיכום, עניין לנו באירוע של פוטנציאל נזק בלבד, שלא התממש, ובעבירת רשלנות שנעברה ברף  .442

לצורך הליך  -הנמוך שלה )החזקת המסמכים בכספת(, ובנסיבות מקלות של החזקה בחומרים 

וי היה לה ת המדינה ובאישורו של עוזר הרמטכ"ל. בכל אלה יש כדי לגלות עבירה שראביקור

עם הדחתו  -בשים לב לכך, שוינר נענש משמעתית על חלקו בפרשת הרפז להתברר בהליך משמעתי. 

אין הצדקה להעמיד את וינר לדין גם בחלופות הקלות של ביצוע העבירה  מהצבא, החלטתי כי

במניעת והעניין הציבורי  תר שאת, לאור משמעותו של ניהול משפט מסוג זה,זאת אף בי. הפלילית

 .החשש לחשיפה של המידע

 - )ב( לחוק העונשין001סעיף עבירה על ב אשר על כן, החלטתי לגנוז את התיק נגד ארז וינר  .444

בעילה של 'מכלול הנסיבות איננו  -יעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו התרשלות בשמירת יד

 העמדה לדין פלילי'. מצדיק

 אבי בניהו

בוצעו חיפושים בביתו ובמשרדו של תא"ל )במיל'( אבי בניהו, לשעבר דובר  19.4.1513 בתאריכים .444

 -וב, 'אבי בניהו יעוץ ואסטרטגיה בע"מ' צה"ל בקיבוץ להבות חביבה ובמשרדי החברה שבבעלותו

 נערך חיפוש נוסף בביתו. 12.4.1513

  MPובכללם נתפש מכשיר, מסמכים צבאיים ברמת סיווג 'סודי' ומעלהבחיפושים השונים נתפסו  .444

 .הקלטות של שיחות רקע עמוק של הרמטכ"ל עם עיתונאיםנייד )להלן: 'מכשיר ההקלטה'(, ועליו 

בחלקיו נמצא החומר במגירות וארון לא מאובטחים, כשמכשיר ההקלטה בתוך תיק אישי. חלקים 

 בביתו. כמו כן נתפש בחזקתו מחשב צה"לי נייד.מהחומר נמצאו בתוך כספת שהותקנה 

שיחות רקע של הרמטכ"ל עם כתבים מחוות הדעת של מחב"ם עולה, כי מכשיר ההקלטה תיעד  .449

, במהלכן הרמטכ"ל שיתף את האחרונים, בין היתר, במידע שכלל יכולת צבאיים ופרשנים בכירים

ויכולת ליהן אחריות עד היום ל עמבצעיות שצה"ל לא נטמבצעית רגישה, אישור לפעילויות 

 טכנולוגית המוגדרת "סודי ביותר" לשותפי סוד.

בשיחות רקע אלה נחשף מידע כה רגיש ביטחונית, עד כי הרמטכ"ל עצמו נחקר באזהרה בחשד  .445

למסירת ידיעות סודיות שלא בסמכות, תוך הפרת הנחיות ביטחון מידע של ראש הממשלה 

 והמלמ"ב. 

, נוכחותו באותן שיחות רקעחקר אף הוא בחשד למסירת ידיעות אלה, בשל יצוין כי אבי בניהו נ .441

 בעמוד)ראו לעניין זה החלטתי  לגנוז את התיק נגדו מחוסר אשמהכאמור,  תיובהקשר זה החלט

43). 
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בביתו במגירה שאיננה  נסיבות אחזקתו במכשיר ההקלטה בפרק זה של ההחלטה תידונה בנפרד .441

ליו(. כמו כן, תידונה נסיבות החזקתו במסמכים המסווגים, כמו גם מאובטחת )על התוכן הנישא ע

על העבירות  -משמעותו המשפטית של החזקת מחשב נייד צה"לי, שעה שכבר לא שרת בצה"ל 

 שאלה מגלות.

 כלל המסמכים שנתפסועל  -חוות הדעת של המחב"ם 

 :גים עיקרייםלשלושה סועל פי חוות הדעת של מחב"ם החומר שנתפס אצל בניהו מתחלק  .444

  ;של הקצין, בהן תרשומות מתוך דיונים בהם השתתף מחברות אישיות

פירוט אודות פעילות , מידע מודיעיניעולה, כי נכלל בהן  סיכומי דיונים אלהמחוות הדעת בעניין  

שישראל וצה"ל לא נטלו עליה אחריות רשמית עד היום, כמו גם צבר מידע אודות  מבצעית רגישה

על תוכנם חלים חוקי ביטחון של  -לטות המוגדרים מטבעם כמסווגים יכים, וקבלת החדיונים, תהל

 ארכיונים, ואלה מאושרים לחשיפה באופן פרטני על פי הפקודות.

, הכולל הן סיכומים ממבצע "עופרת יצוקה" )רובם בעלי הנוגע לפעילותו כדובר צה"ל חומר

  (;פוטנציאל נזק ביטחוני נמוך

י, ובכללם מסמכים בעניין פעילותו של מערך אשכנז -קשרי פרשיית הרפז בה ומסמכים שונים

 מסווג בצה"ל.

עוד נקבע בחוות הדעת, כי חלקו של המידע מסווג "סודי ביותר" ו"סודי ביותר" לשותפי סוד גם  .443

יריב כדי לפגוע בביטחון המידע ובחופש  כיום, ויש בחשיפתו לגורמים לא מורשים או לגורמי אויב/

 ה של צה"ל.הפעול

על פי פקודות הצבא, חל איסור על הוצאתו של מידע מסוג זה )כמו גם מידע מסווג בכלל( מרשות 

צה"ל, ואחזקתו באתרים אזרחיים לא מורשים )בתים או משרדים פרטיים( של בעלי תפקידים 

 לאחר שחרורם צה"ל. בסיום תפקידם/

 חזקתו של בניהו במסמכים לפי הודעותיוהנסיבות 

 ל"צה התקין לתפקיד כניסתו עם. תפקידו ובמסגרת, כדין אליו הגיעו המסמכים ו טוען כיבניה .442

 עבר ל"צה כדובר תפקידו את שסיים לאחר. הצבא י"ע והותקנה שנרכשה צבאית כספת בביתו

 שלאחריה שנה של פרישה לחופשת יצא מכן ולאחר ל,"לרמטכ כפרוייקטור אחר לתפקיד

 נשארת אחרים בכירים אצל כמו לו, שהכספת נמסר הצבאי הפרק את סיים כאשר. השתחרר

 . הבית למיגון הגנה אמצעי הצבא בביתו התקין ל"צה כדובר כהונתו במהלך. בביתו
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  בניהו חילק את המסמכים לארבע קבוצות .444

 שדרושים שחשב מסמכים אלו הכללי. המטה בצמרת והסכסוכים הרפז וגלנט מסמכים מפרשות

 זה ואחרי אחריה ללשכה ל"צה מלשכת דובר עמו עברו האלה המסמכים לכ. עת באותה להגנתו

 לכספת; שנכנסו מאז האלה במסמכים שימוש עשה לא הוא .למשרד ובחלקם לכספת בביתו,

 של גדולים באירועים והדוברות ההסברה לעקרונות שקשורים עקרוניים "דוברותיים מסמכים"

 את למסמכים אלו הוא נתן. השנייה לבנון מלחמת ,מרמרה", יצוקה עופרת: "פומבי שקיבלו ל"צה

 בתקופתם; סודיים שהיו כיוון בעצמו, הסיווג

 אחר; מקום או ל"הרמטכ בלשכת תומללו כי טכני סודי סיווג שקיבלו מנהלתיים מסמכים

 לעשות הרבה לא -)כפי שהוגדרו בחוות הדעת של מחב"ם(  דפדפות אישיות מחברות/ פנקסים/

 .ל"צה כדובר בשירות שלו הראשונה השנה מחצי, שימוש בהם

 מחברות אלה אמר בניהו בחקירתו את הדברים הבאים לגבי פנקסים/ .444

"הרישום הזה בכתב יד שימש אותי בחודשים הראשונים שלי בדו"צ בשתי מחברות נפרדות 

ולא  אחרי כמה חודשים הפסקתי לרשוםשהוכנו עבורי ע"פ מודל בו עבדה הדוברת הקודמת. 

אף מחברת...אני הפסקתי לכתוב אחרי שהתברר לי שאנחנו מקבלים פרוטוקולים  מילאתי

 והעדפתי לעבור על הדואר..."

כמעט כי לא  נראים חדשים"זה שכב אצלי במגירה ארבע שנים בלשכת דו"צ. הקלסרים הללו 

אני לא יודע השתמשו בהם, עברו איתי כשהעבירו אותי מלשכת דו"צ ללשכת הפרויקט בקריה, 

לא  0221מסוף ...שהרל"ש שארז לי את הלשכה ארז והכניס אותם.. אני מניח פה הוחזקו שםאי

 ".נגעתי בפנקסים הללו

שארז את  במסגרת הארגזים שהכין לי הרל"ש. ..רות האלה עברו אליי הביתה בשוגגהמחב

 , לכן, שמתי אותם במגירה, במקום לגרוס אותם אולא הייתי מודע לחומר בתוכםאני  המשרד.

שנמצאו להשאירם בכספת. שגיתי בתום לב. לא הייתי מודע לתכנים על המחברות הללו.. 

 ".במגירה יחד עם חוברות ריקות

 בפנקס רשמתי הדרך שבתחילת שכחתי שלי... ריק הכמעט הרישום שבפנקס מודע "לא הייתי

 ."תקלה מבחינתי וזאת

הראשונים של תפקידו. מאז  בניהו רשם את הדברים בחודשים -דבריו בהקשר זה נסכם את  .444

המחברות היו 'בחברת' מחברות ריקות נוספות איתו בצבא, עברו אתו ממשרד למשרד במהלך 

השירות, ונארזו, כפי הנראה, ע"י הרל"ש שלו יחד עם מחברות ריקות נוספות, משם הועברו 

בר במידע בהן דו לא זכר שפעם השתמש בהם לתיעוד ישיבותלמשרדו והוכנסו למגירה. לדבריו, 

 .ולא עיין בהן מאז, ועל כן, לא היה מודע לתכנים עליהןרגיש ביטחונית, 
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  שנמצא במשרדו, בתוך תיק אישי  MP -אשר למכשיר ה .449

'לא הייתי בתשובה לשאלה מדוע לא השיב את הטייפ עם שחרורו מהצבא, לרשות הצבא השיב 

ר איתי מהצבא עם כל החומרים מודע לכך שהטייפ אצלי בכלל. הוא נמצא אצלי בתיק חום, שעב

למשרד שלי האזרחי. בתיק היו מסמכים אישיים ולא הייתי מודע לכך שבתוכו נשאר מכשיר 

ההקלטה. לא הוצאתי מהתיק מעולם את המכשיר, וממילא גם לא הקשבתי לו, ועל כן באף רגע 

  נתון לא הייתי מודע לתכנים עליו'.

ההקלטה לא היה בשימוש שלו, אלא תיפקד כמעין עוד עוד הוסיף כי התיק החום בו נמצא מכשיר 

מגירה אצלו במשרד, ולמעט הזדמנות בה הוציא ממנו את קלסר הפרישה שלו, איננו זוכר שימוש 

 בתיק זה, וממילא לא הבחין בקיומו של המכשיר בתיק. 

יבו , היה דואג להשמידו או להששלו היה מבחין בטייפ ומתוודע לתכניולדבריו, אין לו ספק 

 ליחידת דו"צ.

בתפקידו כדו"צ היה מגיע עם מכשיר הקלטה מסוג זה לרמטכ"ל ומשם  בדרך כללעוד הוסיף כי 

לא יודע להסביר איך ומתי המכשיר התגלגל אל מזכירה בדו"צ(.  -המכשיר היה עובר ליעל )וולף 

 התיק שלו.

 המסווג אשר למסמכים הקשורים בעניינו של בועז הרפז, ובכללם מידע על המערך .495

בניהו נשאל מדוע החזיק במסמכים הקשורים לפנסיה של בועז הרפז )מסמכים שהנם חלק 

מההליך שהתנהל מול נציב קבילות חיילים( והשיב כי בזמנו הרמטכ"ל הואשם כי דאג להשבת 

העבירם אליו כים שהיה בהם להפריך טענות אלה, הפנסיה להרפז, וכשהרמטכ"ל שם ידו על מסמ

לי התקשורת. המסמך הזה נמצא יחד עם כל החומרים הקשורים בבועז הרפז בתיק כדי להגיב בכ

 .בכספת בביתו

לדבריו, את כל החומר שקשור לבועז הרפז וליחסים בין הלשכות לקח עימו כשהשתחרר כי היה  .491

 .לצורך הגנה על עצמו בהליך ביקורת המדינהזקוק לו 

 דיון

, ובחלקים מהם אף נכללו פרטי מידע רגישים בניהו החזיק במסמכים צבאיים בביתו כאזרח .491

, שכללו מידע מסווג 'סודי ביותר', אף  MP-המחברות ומכשיר ה -ביטחונית. חלק מהמסמכים 

 ובתוך תיק אישי. במגירה לא מאובטחתנמצאו 

 לפי קבוצות ההתייחסות השונות -להלן אדרש לנסיבות אחזקת המסמכים 

המדובר במסמכים זהים, ברובם המוחלט, לאלה  - ה"לאשר למסמכים בעניין מערך מסווג בצ .494

. להיערך להליך ביקורת המדינהשהוחזקו ע"י וינר, ובדומה לוינר טען בניהו כי נזקק להם כדי 

 בחלקם הגדול הוחזקו בכספת צבאית.
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עיתונאים נגדם הוחלט , וביניהם ע"י הוחזקו ע"י כלי תקשורת רביםלגבי אלה, חשוב גם לומר כי 

 בחשד לעבירה של החזקת ידיעות סודיות שלא בסמכות. דקה אף לפתוח בחקירהשאין הצ

מסמך פנימי מהליך שנמצאו בין אסופות המסמכים שנתפסו, הנו  אחד המסמכים הרגישים ביותר .493

המתעד את תשאולו של האלוף )במיל'( יואב גלנט ע"י חובב שפירא, מנובמבר  ביקורת המדינה

ט את משנתו הסדורה בעניינה של תוכנית מבצעית מסווגת, בעלת , במהלכו פורס יואב גלנ1511

רגישות מדינית, ובכלל זה פרטי מידע מסווגים לשו"ס. מסמך זה נמצא במשרדו של בניהו, בתוך 

 .שלא בתוך כספתאסופת מסמכים, 

לאור העובדה שמדובר במידע שנמצא על עמוד אחד מבין אסופות מסמכים רבים, שנשלחו לבניהו  .492

ר המדינה, יקשה להוכיח כי בניהו קרא בעיון את כל המסמכים, והיה מודע )אף ברמה של ממבק

 החזיק בידיעה סודית שלא בסמכות,'עצימת עיניים( לכך שהמסמך כלל ידיעה סודית, ועל כן 

 א לחוק העונשין. 114כדרישת סעיף 

מספרות על עצמן,  : כפי שמחברות אלההמחברות שנמצאו במגירה לא מאובטחת / אשר לפנקסים .494

אין המדובר במסמכים רשמיים של הצבא, לא בפרוטוקולים מדויקים, כי אם בתקצירים שבניהו 

רשם לעצמו לצד תובנות דוברות. מטבע הדברים, מדובר בחלקי מידע ואף יתכן שבחלקו מידע לא 

 מדויק. 

לה לו התגלגלו , וכבר ככאסמל רשמי של לשכת הרמטכ"ליחד עם זאת, מדובר במחברות שעליהן 

לידיים לא מורשות, היה בכך כדי לייחס לכתוב בהן את האותנטיות המגיעה למידע, גם אם לא 

 נרשם במדויק.

מחברות ועליהן סיכומי דיון כאמור, נמצאו במגירה יחד עם  1 - נסיבות ההחזקה במחברות אלה  .494

ועליה רישומים בכתב  דפדפת אחת: נמצאו תכנים אחריםשלוש מחברות דומות בצורתן ובהן עוד 

 סיכום ישיבה אחתובה  דפדפת שנייה בענייני צבא שאינם רגישים ביטחונית,יד שאיננו של בניהו 

של הערכת מצב רמטכ"ל, איננה נושאת תאריך, אך מהתוכן עולה כי מדובר בישיבה שהתקיימה 

על  1511 רישומים של בניהו מינואר בשלישית, כששאר הדפדפת ריקהבמהלך 'עופרת יצוקה' 

על  1511עימותים בין הרמטכ"ל ובינו לגלנט ולשר הביטחון סביב עופרת יצוקה, ורישומים ממרץ 

 התנהלות שר הביטחון מול הצבא.

גרסתו של בניהו לגבי נסיבות החזקתו במחברות אלה, לפיה הוא כלל לא העלה בדעתו שבקרבן  .494

ות רגיש ביטחונית, נתמכת בעובדה מידע שעלול להי לפני שניםנמצאות גם מחברות עליהן רשם 

בביתו  שנים רבות לפני תפיסתןשהרישומים הללו )הרגישים ביטחונית( על מחברות אלה בוצעו 

כעבור  הופסק הרישום עליהן, שאכן יחד עם מחברות 'תמימות' נוספותשל בניהו, ואלה נמצאו 

 פרק זמן מסוים )ריקות בחלק גדול(.

שבתוך אסופה של  לא היה מודע לכךלתמוך בטענת בניהו כי כלל  להערכתי, יש בנסיבות אלה כדי .499

סיכומי הערכות  לפני שניםמחברות דומות למראה, מסתתרות גם שתי מחברות שבתוכן תיעד 
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של בניהו לכך שהוא מחזיק מידע כה רגיש, בתנאי  ולהקשות על הוכחת מודעותומצב רמטכ"ל, 

 במגירה לא מאובטחת. -ההחזקה כפי שהחזיקם 

דברים אלה יפים גם לגבי מכשיר ההקלטה שנתפס בתיק האישי שלו, שגם לגביו טען שאיננו יודע  .355

לא היה מודע לקיומו כלל כיצד התגלגל לתיק בו נמצא, שמעולם לא הבחין בו בתוך התיק, ומשכך 

, כשהוא מדגיש שלו היה מעלה בדעתו מה יש על מכשיר ההקלטה היה שכן לתכנים עליו, כל ועיקר

 מידו או משיבו ליחידת דו"ץ.מש

בניהו החזיק במודע בידיעות כי  ברמה הנדרשת במשפט פלילילאור כל אלה, יקשה להוכיח  .351

 .)ג( לחוק העונשין 002סעיף עבירה לפי  - סודיות שלא בסמכות

 אבחן אפוא דיות הראיות להוכחת עבירה של התרשלות בשמירת ידיעה סודית.

 )ב( לחוק העונשין001ה לפי סעיף עביר -התרשלות בשמירת ידיעה 

"עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, או  )ב( קובע:114סעיף 

 מאסר שנה אחת". -שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו 

כי בניהו מבדיקה שביצענו מול משרד מבקר המדינה עולה,  אשר למסמך שנשלח ממבקר המדינה, .351

בהינתן בהיותו אזרח. , ובשתיים האחרונות בשלוש הזדמנויותקיבל חומרים ממבקר המדינה 

העובדה שאין יכולת לבדוק מתי המסמך המסוים הזה יצא ממשרדי מבקר המדינה, הרי שלא ניתן 

 שהגיע אליו בהיותו אזרח.לשלול 

, ונראה כי לאור ציבוריבמסגרת תפקיד יובהר כי אחד מיסודות העבירה הנו קבלת המסמך 

בהחזקתו של מסמך זה שלא בתוך  ההיתכנות שקיבלו כאזרח, יקשה להוכיח את העבירה. יוער כי

 ביטחון מידע.חריות מצדו של בניהו, בשמירה על כספת, יש ללמד על חוסר זהירות וא

ת , בטענתו של בניהו לפיה לא ארז לבדו אMP -ובעניינם של הפנקסים/המחברות ומכשיר ה .354

כלפי המידע שנכלל במסמכים אותם ארזו עבורו.  מחובת הזהירותהחומרים, אין כדי לפטור אותו 

מידע מסווג, שעליו ברי כי היה עליו לבדוק שמא החומרים איתם עבר למשרד האזרחי כוללים 

  להשיב לצבא.

חומרים , כשהלעובד ציבורלא נעלם מעינינו שהחלופה של התרשלות בשמירה על ידיעה מתייחסת  .353

החומרים  היינו:, אלא שאחריתם של דברים מעידה על ראשיתם, בהיותו אזרחנתפסו ברשותו 

לולא התרשל בשמירה על מסמכים אלה עוד הללו לא היו מוצאים את הדרך לביתו של בניהו, 

 בתפקידו.

ך , הרי שבתולא נתן דעתו כלל לקיומםלגביהם טען כי MP  -כמו כן, מעבר למחברות ולמכשיר ה .352

מסמכים רגישים מצבור המסמכים הצבאיים שהוציא בניהו מהצבא לביתו ולמשרדו, נמצאו 

כשהוציא את כלל  שלא נקט זהירות סבירה, מה שמהווה אינדיקציה נוספת לכך, נוספים

 .שמא כוללים הם מידע רגיש ביטחוניתהמסמכים שלקח אתו מחוץ לגבולות הצבא, ולא בדק 
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)ב( לחוק 114כך שבניהו עבר עבירה על סעיף ל די ראיות לכאורהמהמקובץ לעיל עולה כי יש  .354

  בשמירה על ידיעות שהגיעו אליו בתפקידו הציבורי. שהתרשלהעונשין, בכך 

 לחוק העונשין )ב(001בעבירה לפי סעיף  האם יש הצדקה להעמידו לדין

ות ומסמכים הרוב המוחלט של המסמכים שנמצאו בביתו ובמשרדו של בניהו, היו מסמכי דובר  .354

מנהלתיים שאינם רגישים ביטחונית, ולפי חוות דעת מחב"ם פוטנציאל הנזק מחשיפתם נמוך 

 )מסמכי דוברות וילקוטי פרסומים, תגובות לשאילתות, סיכומי דובר וכו'..(.

טענת בניהו לפיה היו אלה רלבנטיים  -אשר למסמכים הנוגעים בעניינו של מערך מסווג בצה"ל  .354

 המדינה, והוחזקו על ידו לצורך התמודדות עם ההליך, טענה סבירה היא.להליך ביקורת 

ע"י  , וביניהםהעתקים מהם הוחזקו ע"י כלי תקשורת רבים כיחשוב לציין בעניינם של אלה, 

 .נגדם הוחלט שאין הצדקה אף לפתוח בחקירהעיתונאים 

היה לדעת כי יש בתוכם  יודגש, כי עד כמה שחמור יחסו של אבי בניהו למסמכים צבאיים, שצריך .359

נזק בלבד, באשר החומרים נמצאו והושבו לחזקת  פוטנציאלמידע רגיש, עדיין מדובר באירוע של 

 , וכפי הנראה לא אבדה השליטה עליהם גם קודם לכן.המדינה

        ( שהנו המידע הרגיש ביותר מבין MP -מכשיר ההקלטה )העל עוד יוזכר כי בעניין המידע שהחזיק  .315

ש די שנתפסו ברשות בניהו, החלטתי לגנוז את התיק נגד אשכנזי, לגביו קבעתי שי המסמכים

 . ידיעות סודיותמסירה שלא בסמכות של  -ראיות לעבירה חמורה יותר 

אמנם התיק בעניינו של אשכנזי נגנז משיקולים שאינם רלבנטיים לבחינת עניינו של בניהו, אלא 

, בה בעת שנגנז התיק נגד ברשלנותל מכשיר ההקלטה שיש בהעמדתו לדין של מי שכשל בשמירה ע

בגינה נמצא המידע על אותו מכשיר לכתחילה, כדי לפגוע  -מי שכשל בעבירה החמורה יותר 

 בתחושת הצדק.

למגינת הלב, במהלך חקירה זו נחשפו היבטים רבים של הפרת הוראות ביטחון מידע, החל  .311

די מתושאלים בפני אנשי מבקר המדינה, כשספק רב מחשיפת מידע המסווג לשותפי סוד בלבד, על י

אם המידע ורמת הפירוט שלו היו רלבנטיים להליך הביקורת; וכלה בהפצתו על ידי המבוקרים 

לכל עבר, באופן שהביא לחשיפה רחבה של מידע מסווג, לרבות של מסמכים, שהגיעו לרשותם של 

 עיתונאים.

קצינים בכירים בצבא שעברו עבירות של ביטחון מידע בימים אלה, עדים אנו לנקיטת יד קשה נגד  .311

בצבא )לדוגמה, קצין התותחנים של פיקוד צפון, שמכוניתו נגנבה ובתוכה תיק שהכיל מסמכים 

, ולאחרונה גם הודח ראש מנהלת "חומה" במשרד הביטחון בגין עבירות (הודח מהצבא -סודיים 

 ביטחון מידע חמורות ונמשכות. 
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התגובה העונשית ראש מנהלת חומה שגם באירועים אלה בצבא, וגם בעניינו של אלא שחשוב לזכור 

לא ננקטו נגד מי מהם הליכים ולמעשים הייתה בסנקציה קשה של הדחה מתפקיד או מהצבא, 

 פליליים.

לכך אוסיף כי בעניינו של בניהו החלטתי לגנוז נגדו את התיק ביתר החשדות בהם נחקר בפרשה זו,  .314

יתכן שהיה ראוי להוסיף ולהאשימו בגין עבירה זו, בהצטרף לאישומים אחרים, לו  בעילות שונות.

 היה מוגש נגדו כתב אישום.

שאין הצדקה להעמידו לדין בעבירה זו ומכל השיקולים שפורטו מעלה, דומה  אלא שבנסיבות אלה

במניעת של ניהול משפט מסוג זה, והעניין הציבורי  היבטי אבטחת המידע, בוודאי לאור לבדה

 .המשך החשיפה של המידע

לסיכום, אינני מקל ראש בזלזול של אבי בניהו, לשעבר דובר צה"ל, בשמירה על המסמכים   .313

, ולו זו התנהגות שאיננה הולמת קצין בכיר בצבאהסודיים שנתפסו בביתו, והנני סבור שזו 

ויתכן כי היה  צבאיהתבררה במהלך שירותו הצבאי הייתה ראויה למיצוי הדין לפי חוק השיפוט ה

לא סברתי שיש מקום להעמדתו לדין פלילי, בגין מכלול  עם זאת ראוי לשקול גם הדחתו מתפקידו.

 ן שפורטו לעיל.ינסיבות העני

 נייד, לאחר שחרורו מצה"ל  החזקה במחשב צה"לי 

יה רשאי כאמור, בביתו של בניהו נתפס גם מחשב נייד צבאי, שהנו רכוש צה"ל ועל פניו בניהו לא ה  .312

 להחזיק בו לאחר סיום שירותו הצבאי.

לא השיב את המחשב לצבא, והשתמש בו תקופת  1511לדברי בניהו, עם פרישתו הרשמית בנובמבר   .314

מה לגלישה באינטרנט, אלא ששנה לפני החקירה, עם פתיחת משרדו האזרחי, רכש מחשב חדש, 

שב הצה"לי נשאר ארוז בתיק והונח ארז את המחשב הצבאי, ושכח מקיומו. בניהו הסביר כי המח

בחדר העבודה, שם נשתכח כאבן שאין לה הופכין, לא היה עליו כל מידע והוא לא עשה בו עוד 

 שימוש.

דומה כי החזקתו של בניהו במחשב ללא הרשאה במשך תקופה ארוכה לאחר שחרורו, לצד העובדה  .314

של בניהו, לפיה שכח  שבחלק מהתקופה אף השתמש בו, מקשים עד מאוד לקבל את טענתו

  .צה"ל -מהמחשב הנייד וממילא להשיבו לידי בעליו 

-ברכוש צה"ל שלא כדין החזיק משך תקופה ארוכה ש -עם זאת, עד כמה שהתנהגותו של בניהו  .314

, הרי שבנסיבות פרשה רחבה זו, איננה הולמת קצין בכיר בצבאומביכה, ובוודאי  הינה בעייתית

מקום רשה זו לתודעת הציבור, מצאתי שבמכלול נסיבות העניין אין ובחלוף השנים מאז הגיחה פ

נוכח חלוף השנים, ערכו הנמוך יחסית  -. זאת בירה של גניבה בידי מורשהלהעמידו לדין פלילי בע

דין  -שהיא ככלל העמדה לדין משמעתי בגין מעשה שכזה -של המחשב הישן, המדיניות בכגון דא 

 .ןי, ושאר נסיבות העניהושאינו רלוונטי כיום לגבי בני
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 לו היה חל על בניהו חוק השיפוט הצבאי ראוי היה להעביר עניין זה לאכיפה בתוך הצבא. 

גילוי בהפרת  -)ב( 001ניהו בעבירה לפי סעיף אשר על כן, החלטתי לגנוז את התיק נגד אבי ב .319

 252על סעיף  בהתרשלות בשמירה על ידיעה שהגיעה אליו בתפקידו הציבורי, ובעבירה -חובה 

מכלול הנסיבות איננו מצדיק העמדה בעילה של ' -גניבה בידי מורשה עבירה של  -לחוק העונשין 

 לדין'.
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 השמדת ראיהלשיבוש מהלכי משפט וחשד ל –פרק רביעי: אבי בניהו וארז וינר 

א"ל )במיל'( גבי אשכנזי, אבי בניהו, דובר צה"ל בעת הרלוונטית וארז וינר, עוזרו של הרמטכ"ל, ר .315

והשמדת לעת ההיא, נחקרו בחשד לביצוע עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, שיבוש מהלכי משפט 

הכול בהתייחס לחשד כי קשרו קשר למחוק הקלטת שיחת רקע בין הרמטכ"ל והעיתונאי בן ראיה. 

י ראש הממשלה של דובר צה"ל )להלן: דו"צ(, לאחר שנודע להם כ MP-כספית, ומחקוה ממכשיר ה

הנחה לפתוח בחקירה לאיתור מקור דלף שזיהה בכתבה שפרסם בן כספית. בניהו, נחקר בנוסף גם 

בחשד לשיבוש מהלכי משפט בהקשר לפגישה לילית שקיים עם בן כספית, לאחר שנודע לו על 

ת מקור חקירת ההדלפה, במסגרתה, כך על פי החשד, ביקש להתריע בפניו על הכוונה לחקור א

 .דלפה, ולתאם איתו גירסההה

 מהלך האירועים

, נפגש הרמטכ"ל אשכנזי, בנוכחות דובר צה"ל, אבי בניהו, עם הכתב בן 1515במועד מסוים בשנת  .311

 כספית ל"שיחת רקע".

סמוך לאחר מכן, פרסם בן כספית במוסף השבת של עיתון "מעריב" כתבה שעסקה בין היתר  .311

 בעניין בעל רגישות מדינית רבה.

קע פרסום כתבה זו, וכנראה שגם על רקע חשד ל"דלף" נוסף באותו נושא, זומנו שר הביטחון על ר .314

דאז, אהוד ברק; ראש המלמ"ב )הממונה על הביטחון במשרד הביטחון( דאז, אמיר קין; וראש 

השב"כ דאז, יובל דיסקין; לפגישה אצל ראש הממשלה. בפגישה דנו ראש הממשלה, שר הביטחון, 

 בקשתו של רוה"מ לחקור/לבדוק את ההדלפה )להלן: הפגישה(.קין ודיסקין ב

בתום הפגישה, התקשר אמיר קין לרמטכ"ל ועדכן אותו בדבר בקשתו של ראש הממשלה לחקור  .313

את ההדלפה מושא כתבה זו. מחומר הראיות עולה, כי עוד יום קודם לפגישה, היה קין מודע 

 לעמדתו של ראש הממשלה ביחס לפרסום כתבה זו.

השיחות המוקלטות בלשכת הרמטכ"ל עלה, כי דבר בקשתו של ראש הממשלה לחקור ההדלפה, מ .312

הגיע לידיעת וינר, ובעקבות זאת, התקיים בינו לבין בניהו שיח שעורר את החשד, לפיו השניים 

 של דובר צה"ל ואף מחקוה. MP -קשרו קשר למחוק את הקלטת שיחת הרקע ממכשיר ה

טיים מהשיחות ביניהם, כמו גם משיחות של וינר עם אחרים בנדון. להלן יובאו הקטעים הרלבנ .314

שיח זה ינותח באור גרסאות החשודים ועדויות גורמים נוספים, בניסיון לבחון התקיימות יסודות 

העבירות בהן הוחשדו, ובעיקר לאמוד את היסוד הנפשי שליווה את מעשיהם, כפי שנדרש להוכחת 

 העבירות הרלבנטיות.

ישה אצל ראש הממשלה, התקשר וינר לבניהו ודיווח לו שקין היה אצל הרמטכ"ל ואמר הפג ביום .314

בעניין הכתבה של בן כספית,  לעשות תחקירלו שראש הממשלה הנחה אותו ואת יובל ]דיסקין[ 
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וינר אמר לבניהו שיערך לכך, שאל אותו  ושההערכה היא שגם הרמטכ"ל וגם בניהו יחקרו בנושא.

 ספית הוקלטה על ידו, ובניהו השיב שהפסיק את ההקלטה באמצע.אם הפגישה עם בן כ

שיחתם של השניים הופסקה בשל הפרעות, ולאחר מספר דקות התקשר בניהו אל וינר והשניים  .314

חזר  )שכזכור, היה נוכח בשיחת הרקע בין הרמטכ"ל לכספית( בניהו המשיכו בשיחה. בשיחה זו,

", טחוניתימידע בטחוני, אין פה שום מילה ב לא נפגע" ואמר שבשיחה לא היתה כל הדלפה

וכאשר וינר מיקד את בניהו לנושא שבבסיס העניין, הזדעק בניהו ואמר "אוי ואבוי חס וחלילה". 

 " ובניהו חוזר ואומר"רוצה לעשות חקירה" ו"קיבל חורפהוינר הסביר לבניהו שראש הממשלה 

זרוק אותי  ]נושא ביטחוני רגיש[או על  עם כתב, ]נושא ביטחוני רגיש[ ...אם דיברתי על "...

שהנושא וסקר בפני וינר את עיקריה של השיחה בין בן כספית לרמטכ"ל, כשהוא מדגיש לפח...", 

 כלל לא עלה בשיחה זו, ומציין כי בשלב מסוים כיבה את מכשיר ההקלטה. הביטחוני הרגיש

 ייתה מיודעת על אודות פגישה זו,שלשכת שר הביטחון הבשלב מסוים בשיחה, וינר מסביר לבניהו  .319

 ואז נחרד בניהו וכך נשמעת השיחה ביניהם:

 יודעים שהייתה פגישה מיוני, נכון?: בניהו    

 אני מניח שכן, זה לא סוד.וינר:

יבקשו ת'תמליל זה רע מאוד. זה סקוריטטה, זה שימוש ב... אין שם שום הדלפה, כן. ו:בניה

 . צנזורה חמורים, אתה מבין?הכתבה עברה צנזורה, אין בה..

אני לא יודע אם אני חייב להקליט , אתה מבין? להיכנס לרמטכ"ל לתוך הספה ול... זה לא מקובל

 . אם כבר אולי לך יש סטנוגרמה בחדר לא?... אתה הקלטת שיחה כזאת?שיחות רמטכ"ל

 לא יודע, בדרך כלל כשאתה מקליט אני לא מקליט.:וינר

. אבל אני לא יודע, ת רמטכ"ל עם נחום ברנע וכאלה אני מוחק אותן מידשיחוכן. וגם בניהו:

 גם ת'הקלטה של השיחה הזאת תשמיד עכשיו.לא.... לא זוכר. 

 (מגחךמה ):וינר

 .גם ת'הקלטה הזאת תשמיד( מצחקק):בניהו

 (צוחק):וינר

 מה אתה צוחק? אתה מבין?:בניהו

 .חשבון שתחקר... והוא יחקר.... ושתהיה ערוךמה שהוא רוצה להגיד שתיקח בבקיצור, וינר:

 מה צריך לעשות?:בניהו

 לתאם עמדות.:וינר
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 ".לא נתתי שום מידע בטחוני לבן כספיתלא יודע מה להגיד לך. :בניהו

בהמשך השיחה בניהו שואל את מי יחקרו, שהרי מרבית הדלף, לדבריו, הגיע מכיוון ]חשוד אחר[ 

 או מאנשיו. 

 , וממשיך:וינר אומר שלא צריך לעשות דברל מה צריך לעשות, ובניהו שב ושוא

 אם יש לך הקלטה כזאת כדאי שתשמע אותה."להכיר את זה, :וינר

 כן.:בניהו

 ואחרי זה אתה יכול נגיד להביא לי אותה כדי שאתה לא תדע איפה היא.:וינר

 כן.:בניהו

 .אני אחביא אותה במקום שרק אני לא יודע איפה הוא:וינר

 ו... בסדר גמור..... "]השיחה ממשיכה בנושאים אחרים[.:בניהו

דקות, שוחחו השניים שוב בטלפון, ובמהלך השיחה אמר בניהו לוינר שיעל ]וולף מלשכת  35בחלוף  .345

-ביקש מוינר לדאוג לתמלול מהיר של ההקלטה ואמר לו  בניהודו"צ[ מצאה את ההקלטה. 

 וינרודר? שיהיה לנו עותק נייר ביד וזהו. בסדר?" את המחשב אחרי זה, בס תתמלל ותמחוק"

 "אין בעיה". -השיב 

כשלושת רבעי שעה מאוחר יותר, הוקלטה יפה מור )מזכירת הפיקוד העליון( משוחחת טלפונית עם  .341

. מהשיחה בין יפה למתמללת עולה, כי החיילת כבר בנוכחות וינרמתמללת בשם נועה, -חיילת

מתוך מערכת ההקלטה האוטומטית  בין בן כספית לרמטכ"ל החלה בתכתוב )תמלול( השיחה

]המכשיר שיעל וולף  שנמסר לה MP-, ולא מן ההקלטה השמורה על מכשיר הבלשכת הרמטכ"ל,

האזנה לשיחת השתיים, בנוכחות וינר, מבהירה ש"שיחת הרקע" מצאה בדו"צ והביאה לוינר[. 

. לאחר מכן, של דו"צ MP-מכשיר הבמערכת הנפח וב -הוקלטה במקביל בשני אמצעים שונים 

נשמעת יפה מורה לחיילת להמשיך בתכתוב השיחה ]ממערכת הנפח[ ו"לשאוב" )בלשונה של יפה( 

 אצלה ]במחשב מזכירות הפיקוד העליון[. לשמורו, MP-את ההקלטה ממכשיר ה

 התכתוב. בשיחה, נשמע וינר להשמיד הקבצים עם סיוםאומר וינר ליפה,  9:45למחרת בשעה  .341

יפה אומרת לוינר ומביע חשש ש"מישהו מהמשרד" ]משרד הביטחון[ יוציא החוצה את השיחה 

]הקבצים[, אך מוסיפה ומסבירה, שכל הוצאת חומרים נעשית אך ורק  שלא ניתן להשמיד

וינר יסיימו להבטיח ש"בעוד שנתיים" ]כשהיא ו באישורה. יפה מסייגת דבריה בכך, שאין בידה

דבריה של יפה מניחים את דעתו של וינר והוא לא  .יוכלו לאתר את השיחה תפקידם[, יורשיהם לא

 ."בסדר. עזבי אותי עוד שנתיים. אני מדבר על היום" -ונשמע אומר ליפה מתעקש על "השמדה" 
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)שיחה שנשמעת בבירור כהמשך  15:42, מהשעה וינר להרפזבחלוף כשעה, בשיחה טלפונית בין  .344

ז מספר לוינר שהקלטת השיחה בין הרמטכ"ל לבן כספית כבר שיחה, שהחלה קודם לכן(, הרפ

מצויה "אצלם" ]לשכת שר הביטחון[. וינר מסביר שבשיחה אין תכנים ש"פוגעים בביטחון 

נעימות, בשל דברי הרכיל שנאמרו -איהמדינה", ושעיקר החשש הוא שאם השיחה תפורסם תיגרם 

להקלטה זו באותו הבוקר כאל "מכריע  . הרפז אומר לוינר שבלשכת שר הביטחון מתייחסיםבה

את הקרב" וכאל "שובר שוויון", תוך שהוא חוזר ומעלה ספקולציות באזני וינר בדבר קיומה של 

"חפרפרת" במשרד דובר צה"ל, שמעבירה הקלטות ללשכת שר הביטחון; ובדבר קיומן של האזנות 

הרפז אומר לוינר שינסה של אנשי משרד הביטחון ללשכת הרמטכ"ל, ולטלפון של העיתונאי. 

להוציא מ"היד שלהם" ]מלשכת שר הביטחון[ את ההקלטה, ומבקש מוינר לדאוג לכך שבניהו יבין 

ודאגתי  לקחתי את זה אליי" וינר להרפזשההקלטות לא יכולות "להסתובב". בתשובה, אומר 

 את זה שם". למחוק

בי תכתוב אחרונים. וינר שואל את בשעות אחר הצהריים נשמע וינר מעדכן את בניהו שהשיחה בשל .343

"אני משמיד  וינרבניהו אם יתכן שההקלטה הזו דלפה מדו"צ ובניהו משיב שאין סיכוי. ואז אומר 

ובניהו מאשר ושואל אם היו בעיות אותה עכשיו. כאילו יהיה עותק אצלי עותק אצלך וזהו", 

שיצאו, לא פגיעה בבטחון  "יש שם דברים שאתה לא היית רוצה -בשיחה. תשובתו של וינר היא 

 .המדינה"

א ]הרפז[ ישתדל מאוחר בלילה, בשיחה נוספת מספר הרפז לוינר שההקלטה הגיעה "אליהם" ושהו .342

"עברתי על זה. אין שם משהו... זאת אומרת, אין שם שום דבר וינר אומר: "שלא יהיה להם" ו

 ... על חברינו בצד השני".שפוגע בבטחון המדינה. יש שם כמה צחוקים ורכילויות קטנות על ה

שמסביר תוהה באזני הרפז כיצד יכולה היתה ההקלטה להגיע ללשכת שר הביטחון, תוך  וינר

ומדגיש  ,שהשיחה הוקלטה במקביל ונשמרה גם במערכת הסגורה והמפוקחת של לשכת הרמטכ"ל

 שהמערכת מאפשרת לו לדעת אם הוצאו שיחות ועל ידי מי. 

[ MP-בדק את העניין עם בניהו, וזה אמר לו שמדיית ההקלטה שלו ]העוד מספר וינר להרפז, ש .344

היתה תחת פיקוח. בתגובה, מפקפק הרפז בשמירתו של בניהו על מדיית ההקלטה, תוך שמדגיש 

 בפני וינר שההקלטה הגיעה למשרד הביטחון, וש"הדובר" מפטפט. 

שמיד" קלטת. לדבריו, לא הייתה , לא זכר שסיכם עם וינר "לה19.4.1513 -אבי בניהו, בחקירתו מה .344

כל סיבה לכך והוא לא עשה זאת. ככל שהתקדמה החקירה, נסדקה הכחשתו ונמסרו הסברים 

להתנהלותו. בניהו אמר שככל שהנחה את יעל וולף למחוק הקלטה של שיחה בין הרמטכ"ל לבן 

על רקע כניסת , בין היתר שלא רצה ש"הנושא הרכילותי" יסתובב במחשביםכספית, עשה כן כיוון 

שלושה, -גלנט לתפקיד הרמטכ"ל. עוד הוסיף, כי שיחות מעין אלה נשמרו לפרק זמן של חודשיים

ולאחריו נהגו למחוק את הקבצים כדבר שבשגרה. בניהו הכחיש שביקש למחוק את ההקלטה לאור 

שיחה עם וינר, שבמהלכה עדכן אותו וינר שראש הממשלה ביקש לחקור את ההדלפה, והדגיש 

 .כל השיחות מוקלטות בנוסף גם על ידי לשכת הרמטכ"לממילא ש
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עוד הוסיף בניהו, שבשיחת הרקע לא הייתה חריגה מהמקובל בשיחות רקע ולא חשיפה אסורה,  .344

ידי וינר או -והוסיף ש"לא זכור" לו שהייתה חקירה בנושא, אך אם הייתה, עודכן על אודותיה על

 לאחר שהוצגו בפניו הקלטות שיחותיו שלו עם וינר,ו ידי הרמטכ"ל. רק בהמשך חקירתו,-על

, כדי לשמור על למנוע חשיפת הרכילותהסביר בניהו שהבקשה להשמיד את ההקלטה נבעה מרצונו 

ולא מתוך מחשבה על "שיבוש בתקופה שחש נרדף על ידי לשכת שר הביטחון,  כבוד הרמטכ"ל,

ית ברכב במגרש חניה וסיפר לו על אודות . עוד הוסיף בניהו ביוזמתו, כי נפגש עם בן כספראיות

החקירה. לדבריו, המפגש נעשה במסגרת חברותם וכדי "לחלוק" במעמסה הרגשית, כיוון שחש 

 ידי שר הביטחון.-נרדף על

"מכובדות מוסד  , בניהו הדגיש כי כל שעמד לנגד עיניו הייתה שמירה על15.4.1513 -בחקירתו מה .349

חשש ששר הביטחון וראש הממשלה  ציות באותה תקופה,לדבריו, על רקע האמו הרמטכ"ל".

. ולאור התכנים האינטימיים שעלו בשיחה, הדבר היה גורר מבוכה רבתייבקשו להאזין להקלטה, 

 .שלאור ניסיונו לא היה בטוח שכלל תהיה חקירהכמו כן, ציין בניהו 

לטו במערכת ההקלטה של ציין כי לא ניתן למחוק שיחות שהוק 19.4.1513ארז וינר בחקירתו מיום  .335

לשכת הרמטכ"ל. באותה חקירה, לא זכר וינר אירוע שבו הורה להשמיד תיעוד שיחה שעשוי היה 

 להיות רלוונטי לחקירה.

שחקירת הדלפה איננה חקירה  מסר, בהמשך, ורק כאשר עומת עם הקלטות שיחותיו עם בניהו .331

כן לא ראה כל מניעה לעדכן את ול", שאתם מנהלים"איננה חקירת סתרים דוגמת זו  - סודית

 דו"צ, אבי בניהו, בעניין. אשר לשיחה שבה הורה לו בניהו "להשמיד" את ההקלטה אמר וינר,

לא היה כל תיאום , השיחה כנראה הוקלטה גם בלשכהומכל מקום,  שבניהו מתלוצץ עמושסבר 

 ובסופו של דבר גם לא נפתחה כל חקירה. עמדות

וינר  בדיקת הדלפות בשב"כ מתמצה בבדיקת פוליגרף., כי 15.4.1513 -בחקירתו מה וינר הבהיר

לא הכחיש ש"השמיד" את העתק ההקלטה ממדיית דו"צ, אך רק כדי שזו לא תתגלגל ללשכת שר 

ולאחר  שמר את התמלילוינר הדגיש כי נגד הרמטכ"ל.  שם יעשה בה שימוש מניפולטיביהביטחון, 

היה  -אם הייתה מתקיימת חקירת שב"כ . לדידו, חונישלא היה כל דלף בטשקרא אותו, אף מצא 

. את בקשתו לבניהו, להעביר אליו את ההקלטה כדי שבניהו לא ידע היכן היא, מוסר את התמליל

הוא מסביר בכך שלא סמך על השמירה בדו"צ, והעדיף שחומרים רגישים ימצאו ברשותו, ולא אצל 

 בניהו ובמשרדי דו"צ.

 האמנם -ת ראיה שיבוש מהלכי חקירה והשמד

שפע ההקלטות מלשכת הרמטכ"ל ומהשיח הטלפוני, בין החשודים לבין עצמם ובינם לבין  .331

מעורבים נוספים, מציבים בפני הקורא כרוניקה המתעדת, באופן שאיננו שכיח, את הפעילות 

 והלכי הרוח של החשודים בקשר עם החשדות הנחקרים, ובכלל. 

שעתידה להיפתח ואומר לו "להתכונן" ו"להערך" ו"לתאם  כשוינר מעדכן את בניהו ב"חקירה" .334

עולה מהתמלילים  -עמדות", וכאשר בניהו, באותה שיחה, אומר לוינר "להשמיד ת'קלטת" 
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לכאורה, "שיבוש" ו"השמדת ראיות". התמונה הלכאורית המצטיירת לנגד עיני הקורא ברורה, 

וינר אכן מורה "להשמיד" את ההקלטה מהן אנו למדים ש -כביכול, נוכח שיחות מאוחרות יותר 

נצבעת תמונה זו, לכאורה, בצבעים של עשייה  -ומעדכן את בניהו בביצוע משימת ההשמדה 

 פלילית.

רבים נוספים ולדבריהם של דא עקא, שבחינה מעמיקה יותר של השיחות, בשים לב להודעות מעו .333

עבירות, מגלים סדקים ממשיים וינר עצמם בחקירה, כמו גם ניתוח משפטי של יסודות הבניהו ו

 בתמונה הראשונית.

 השמדת ראיה

 לחוק העונשין קובע כך:  131סעיף  .332

לראיה בהליך שיפוטי, שים, כי ספר, תעודה או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרוע ודהי"

 ה, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי, והכל בכוונידמז, בוהוא

  "חמש שנים. סרמא -למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו 

 כד:43מוגדר בסעיף  הליך שיפוטי .334

אדם המוסמכים להשביע  או הליך לפני בית משפט, בית דין, רשות שיפוטית, ועדת חקירה כל"

 ."עדים

עבירת השמדת הראיה הינה עבירה תוצאתית של מחשבה פלילית. קרי, נדרשת מודעות כלפי טיב  .334

"כוונה"  -שה, כלפי התקיימות הנסיבות, כלפי אפשרות התרחשות התוצאה ובנוסף לכך המע

 לממש התוצאה.

 "הליך שיפוטי" -היסוד הנפשי: מודעות לנסיבה 

, שבמרכז פרשה זו, אירוע איתור הדלףמחומר הראיות בתיק )הודעות ושיחות( עולה, כי אל  .334

. חלקם השתמשו, אף בחינה; תחקיר; בדיקה; חקירה -התייחסו המעורבים השונים בשמות 

 באותה נשימה ממש, במספר ביטויים שונים, מבלי להבחין ביניהם. 

ני ביקשתי לבחון... "אאומר לחוקרים כי  12.4.1513 -כך למשל, ראש הממשלה בהודעתו מה .339

. יאמר, כי כאשר החוקר בשאלה נוקט במילה בעניין הזה..."; "לבדוק ת'דלף..."לעשות בדיקה 

קירה", ראש הממשלה משיב באותה לשון, ואולם, בהמשך הדברים, חזר ראש הממשלה "ח

 להשתמש במונחים "בדיקה" ו"חקירה" בעירוב.

וינר ובניהו הוחשדו כאמור בביצוע עבירות של השמדת הראיה ושיבוש מהלכי המשפט, בגין  .325

הדלפה. מעשים שעשו על רקע מידע שקיבלו, בדבר בקשה של ראש הממשלה לחקור את ה

החוקרים בשאלותיהם את וינר ואת בניהו הניחו כאפשרות סבירה, שהנחיית ראש הממשלה 

 לדיסקין הייתה לפתיחה ב"חקירה פלילית", שעשויה להניב "הליך שיפוטי".
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אלא שהנחקרים בתגובותיהם הסבירו לחוקרי המשטרה כי להבנתם ומניסיונם "חקירת ההדלפה"  .321

", אלא הליך שתמציתו בבדיקת פוליגרף )כפי העולה ליםכדוגמת אלה שאתם מנהאיננה "

" מהודעות וינר, בן כספית ודיסקין(, ומשכך, כלל לא התייחסו ל"חקירה" כ"חקירה פלילית

 שיפוטי".וממילא, לא שיערו בנפשם "הליך 

)בהתייחס לעבירת  "הליך שיפוטי" -על רקע זה, תיבחן מודעות החשודים לרכיבים הנסיבתיים  .321

)בהתייחס לעבירת שיבוש מהלכי משפט(, כפי שהיא משתקפת  "חקירה פלילית"הראיה(, והשמדת 

 ממכלול הראיות. 

 הותה וטיבה של "חקירת הדלפות" והשלכתה על המודעות ל"הליך שיפוטי"מ

התמצו , ככל שהיו כאלה, הוטלו על השב"כ וחקירות הדלפות לדברי דיסקין, לשעבר ראש השב"כ, .324

 . בבדיקת פוליגרף

"מה צריך תוהה -נוכח מהות ה"חקירה" )בדיקת פוליגרף(, מובנת תהייתו של בניהו )נשמע שואל .323

. אמנם, תשובתו של וינר לבניהו היא, "ערוך"(, כאשר וינר אומר לו, לראשונה, שיהיה לעשות?"

במהלך שיחה זו,  תיאום עמדות )במובן של תיאום גרסאות( לא נשמע אך"לתאם עמדות", שצריך 

 ם בשיחות אחרות בין השניים. כמו ג

, את הדברים. לדידו, הדיבור "לתאם עמדות" 15.4.1513 -באותה הרוח הסביר וינר, בהודעתו מה .322

, שהרי היה ידוע לו כי לאור מהות הבדיקה )פוליגרף( לא ניתן כלל בהומורו"להיות ערוך" נעשה 

 להיערך לקראתה, ואין כל משמעות לתיאום עמדות לפניה.

, שבמפגש שלו עם בניהו )שמשמעותו 15.4.1513 -בן כספית מסר בחקירתו מה - ניהואשר לב .324

הפלילית תנותח בהמשך(, התמקד השיח ביניהם בכך שרוצים לבצע לרמטכ"ל בדיקת פוליגרף. 

, בתכוף ובמהלכם של האירועים, מתייחס לטיב ה"חקירה" באמרת חוץ לבן כספיתבניהו  היינו,

זה, ונוכח טיב החקירה כבדיקת פוליגרף, מבהיר אף בן כספית בהודעתו, . בהקשר כבדיקת פוליגרף

 "לא היה כאן צורך בתיאום עמדות". ש

עצם קיומה של חקירת הדלפה לא נשמרה בסוד העיד דיסקין כשציין כי  על היותה חקירה גלויה .324

ה שאף . דברים אלה נתמכים בעובדמפני ראשי ארגונים, אף אם ראש הארגון היה מושא החקירה

הנחה את דיסקין  ראש הממשלה, בפתח דבריו בפורום שרים רלבנטי, מספר ימים לאחר הפגישה,

בגלוי ובנוכחות הרמטכ"ל )שהיה לכאורה "חשוד" בהדלפה( לבדוק את ה"תקלה" ולעדכן אותו 

 בממצאיו.

יתה ה אחת הבודדות. נפתחו מעט מאוד חקירות הדלפה לפיוו, העיד דיסקין על מדיניות האכיפה .324

בחשד להדלפה חמורה מצד אלוף בצבא לעיתונאי, קודם לפרשה הנדונה. בעצת דיסקין, הסתכמה 

"החקירה" בכך שראש הממשלה ביקש מכל אחד מהנוכחים בפורום מסוים להצהיר שלא הוא 

המדליף, ואותו אלוף בתורו, קם והודה בהדלפה לכתב. דיסקין הוסיף, שבעניין זה לא ננקטו כל 
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איננו זוכר שאי יים נגדו. אף אהוד ברק, שר הביטחון בעת הרלוונטית, מסר כי הוא צעדים משמעת

 . פעם התקיימה בנושא "חקירה אמיתית"

על  -נוכח האמור, יקשה להוכיח מודעות וינר ובניהו לכך שתוחלת המידע שהונח לפתחם  .329

כמשמעותו בקיומו של "הליך שיפוטי אפשרי,  -הבקשה של ראש הממשלה לחקור את ההדלפה 

למשקלה הראייתי הנמוך של בדיקת הפוליגרף  בין היתר, בשים לבלחוק העונשין,  010בסעיף 

 )ה"ראיה" המרכזית בחקירות הדלפה( וחוסר קבילותה בהליכים פליליים.

: לאור מדיניות הפתיחה ב"חקירות ההדלפה", כפי שהעיד עליה ראש השב"כ דיסקין, לשון אחר

בדיקות פוליגרף, יקשה להוכיח שלוינר ולבניהו הייתה מודעות,  בושה"/ אופיין ותוחלתן כ"מסדרי

 כמשמעותו בחוק. ל"הליך שיפוטי"או אף חשד, שההקלטה עשויה להידרש 

 החקירה שלא הייתה-אחריתם של דברים  -מן הכלל אל הפרט 

הצבאי עולה, כי מעולם לא פתח בחקירה ללא הנחיה כתובה מהמזכיר  מהודעתו של יובל דיסקין .345

וללא אישור היועמ"ש. לדבריו, בהקשר של הכתבה הנדונה, שהוצגה לו בחקירה, לא יצאה כל 

הנחיה כתובה, והוא עצמו סבר ועודנו סבור שאין בכתבה עילה לפתיחה בחקירה, וכדבריו, 

"הכתבה שאני רואה זה פוליטיקה ואני לא חקרתי פוליטיקה. אני חקרתי רק סודות מדינה 

". על ... הכתבה שהצגתם לי אין בה שום הדלפהבכתבה הזו אין סוד מדינהפים. שנחשפים ומודל

כן, לא פנה ליועמ"ש לבקש אישור לחקירה כזו והעניין כלל לא נחקר. דיסקין לא זכר ספציפית את 

"יכול להיות שהכתבה עלתה בדיון אבל אני מוכן להתחייב שגם אם זה עלה תכני הפגישה, ואמר 

 י" את זה".בדיון אני "נפנפת

ראש הממשלה, בנימין נתניהו; שר  פגישה שהתקיימה ביןהבמהלך החקירה, נתפסה קלטת של  .341

הביטחון דאז, אהוד ברק; ראש המלמ"ב דאז, אמיר קין; וראש השב"כ דאז, יובל דיסקין, 

 ת, חלקיהקטוע קלטת השמעהאלא שבמהלכה דנו בבקשת ראש הממשלה לחקור את ההדלפה. 

דבריו של ראש הממשלה קטועים ודבריהם של בני שיחו נשמעים אך בקושי. עם  .ביותר תומשובש

זאת, עולה מן התמליל, כי אחד מבני שיחו של ראש הממשלה חולק על עמדת ראש הממשלה 

ואומר לו, כי ככל שהרמטכ"ל הציג בפני הכתב עמדתו בעניין, הייתה זו עמדה שתאמה את הנחיות 

 לחקורכי מתמליל מפגש זה לא ניתן ללמוד על קבלת החלטה  ראש הממשלה עצמו. יוצא אפוא,

 את ההדלפה, והוא מתיישב עם דבריו של דיסקין בהודעותיו ולפיהם, "נפנף" את הדברים. 

פתח בחקירה, יש בהחלטתו זו כדי  אף אם ניתן להקשות ולטעון כי יכול ודיסקין טעה כשלא  .341

 בדלף הסוד הביטחוניבניהו לא הייתה להקשות על הפרכת הטענה ששימת ליבם של וינר ו

כי אם באפשרות זליגת ההקלטה לידי אנשי לשכת שר  וב"חקירה",)שכאמור, שניהם כלל לא זיהו( 

 ה"רכילותיים" שמצויים בה. חון, שיעשו בה שימוש בשל התכנים הביט

א נמצאה אף במסגרת חקירה זו, הגם שאשכנזי נחקר בחשד למסירת ידיעות סודיות לעיתונאים, ל  .344

 במהלך שיחת רקע זו. שמסר,  ככלהצדקה לחקור אותו בגין המידע שמסר, 
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בסופו של יום, "חקירת הדלפה" לא נפתחה והגם שקיומה של חקירה איננה מיסודות העבירה, לא  .343

 ניתן להתעלם ממצב זה. 

ובוודאי  , ניתן לומר, אף אם בדיעבד כי חקירה לא הייתה, הליך שיפוטי לא היהבמישור העובדתי .342

 שההקלטה לא הייתה דרושה כראיה להליך כלשהו.

אחרית הדברים, אם כן, מחזקת אף היא את המסקנה, כי על רקע הנסיבות המתוארות, טענת 

העדר המודעות של וינר ובניהו לאפשרות קיומו של הליך שיפוטי עתידי בהתייחס להדלפה, היא 

 טענה סבירה.

 מוש )בהקלטה( כראיה בהליך שיפוטיה"כוונה" למנוע שי -היסוד הנפשי 

 המניע בבסיס מעשיהם של וינר ובניהו:

וינר ובניהו, בהודעותיהם, הבהירו כי לא הייתה להם כל כוונה לשבש או להשמיד "ראיות". את  .344

של בניהו הסבירו שניהם בכך שהקלטה זו הכילה תכני שיחה  MP-מחיקת ההקלטה ממכשיר ה

 פתם עלולה הייתה לגרום מבוכה ו"אי נעימות" לרמטכ"ל ולצה"ל. "רגישים" ו"אינטימיים", שחשי

קירוב מבט לשיחה הראשונה בין וינר ובניהו, בה מעדכן וינר על "חקירת ההדלפה", מגלה כי  .344

. לא היתה כל הדלפה ולא נאמרה "שום מילה בטחונית"תגובתו הראשונית של בניהו היתה ש

]נושא "..., אם דיברתי על  -היה כל דלף אסור  בשיחה אומר בניהו לוינר שבשיחת הרקע לא

 זרוק אותי לפח...". ...]נושא ביטחוני רגיש[... עם כתב או על ביטחוני רגיש[

במהלך כל חלקי שיחה אלה לא עולה כלל הרעיון להשמיד הקלטת. רק כאשר וינר מציין באזני  .344

 -ואומר  מזדעק לפתע בניהו]קורן[ מעורב בעניין,  יוניוכי "יודעים שהיתה פגישה" בניהו ש

יבקשו ת'תמליל זה רע מאוד. זה סקוריטטה, זה שימוש ב... אין שם שום הדלפה, הכתבה ו:בניה             

 עברה צנזורה, אין בה... צנזורה חמורים אתה מבין?

אני לא יודע אם אני חייב להקליט , אתה מבין? להיכנס לרמטכ"ל לתוך הספה ול... זה לא מקובל

 חדר לא?... אתה הקלטת שיחה כזאת?. אם כבר אולי לך יש סטנוגרמה בחות רמטכ"לשי

 : לא יודע, בדרך כלל כשאתה מקליט אני לא מקליט.וינר

. אבל אני לא יודע, שיחות רמטכ"ל עם נחום ברנע וכאלה אני מוחק אותן מיד: כן. וגם בניהו             

 זאת תשמיד עכשיו."גם ת'הקלטה של השיחה ה לא.... לא זוכר. 

הנה כי כן, סערת הרוח של בניהו הייתה בשל החשש מפני חדירה לא לגיטימית )"סקוריטטה" של  .349

שהניע בקשתו  הואלשכת שר הביטחון( לשיח אינטימי של הרמטכ"ל עם עיתונאי, וחשש זה 

 ל"השמיד הקלטת".
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ברמטכ"ל, משתקף  החשש מפני נפילת הקלטת בידי לשכת שר הביטחון לצורך שימוש פוגעני .345

בין וינר לבניהו, בין וינר להרפז ובין וינר לאל"מ  -בבירור בכל השיחות שהתקיימו באותם ימים 

 כמניע להשמדת הקלטת, כדלקמן: -יפה מור )מפ"ע( 

    ולא שזה...  לא נאמרו בשיחה הזאת דברים, לא שפוגעים בביטחון המדינה"וינר מסביר להרפז ש

דברים..... תראה יש שם קצת... אתה יודע, מטבע הדברים, כשיושבים הם התייחסו שם יותר ל

שלא היינו רוצים ודברים כאלה,  יש שם כל מיני רכילויותבחדר ומדברים איזה שעה, אז 

... תיווצר אי נעימות, אני מניח, אם מישהו יפרסם את התמליל, למרות שיתפרסמו כלשונם

 אי נעימות".  -שזאת שבירה של כל קוד אתי כלשהו, אבל 

   יש שם דברים  -משיב לו  וינרמליל ההקלטה "בעיות" ובניהו נשמע שואל את וינר אם עלו מת"

 שאתה לא היית רוצה שיצאו, לא פגיעה בבטחון המדינה".

    )וינר מספר להרפז ש"עבר" על תמליל השיחה )היינו, לאחר שכבר יודע לאשורו תוכן שיחת הרקע

טחון המדינה, יש שם כמה צחוקים יאומרת, אין שם שום דבר שפוגע בבאין שם משהו... זאת ו"

 ורכילויות קטנות על ה... על חברינו בצד השני."

     החשש מהגעתה של הקלטת שיחת הרקע דווקא לאנשי משרד הביטחון הנוכחיים, עולה מדבריו של

 , כדלקמן:4.4.15)מפ"ע( מבוקר  בינו ובין יפה מורוינר גם בשיחה 

 : אין מצב שמישהו מוציא החוצה...וינר

 יפה: מה פתאום.

 בא לבקש, כל מיני דברים כאלה... מהמשרדוינר: מישהו 

 יפה: מה פתאום.... להוציא החוצה רק באישור שלנו ....

... יפה: כאילו בקטע של להשמיד את זה לא.... בעוד שנתיים יבוא לפה מישהו שאנחנו לא נהיה 
 את זה.ויגיד לבאים בתור תחפשו 

 .אני מדבר על היוםוינר: בסדר, עזבי עוד שנתיים 

מבט על כלל השיחות מגלה כי בניהו ווינר המודעים לתכני השיחה )בניהו נכח בה, ווינר קרא את  .341

תמלילה(, כשהם מוקלטים משיחים לפי תומם, נשמעים כמי שכלל אינם מודעים לאפשרות 

סודות שגילויים אסור וכי בכך, יכול שהרמטכ"ל  שהרמטכ"ל, בשיחת רקע זו, שח באזני העיתונאי

 עבר עבירה. 

לב העניין מבחינתם הוא החשש כי "חקירת ההדלפה" תשמש ליוני קורן ולאנשיו מ"הצד השני"  .341

פלטפורמה לשים ידיהם על הקלטת השיחה, ולעשות בה שימוש כדי להביך את הרמטכ"ל ולפגוע 

 בו, במסגרת מאבקי הלשכות.
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יחות כי דיווחי הרפז לוינר מבססים ומעצימים אצלו את החשש שמקור הדלף עוד עולה מהש .344

, מסביר וינר להרפז כי כבר לקח ובהקשר זהללשכת שר הביטחון הינו במי מאנשי לשכת דו"צ, 

 לידיו את ההקלטה מלשכת דו"צ ומחק אותה.

הו, האחד עם השני הנה כי כן, תיעוד הדברים בזמן אמת, בשיחות הטלפון המוקלטות של וינר ובני .343

ועם אנשים נוספים )הרפז ואל"מ יפה מור(, מתיישב עם גרסאות וינר ובניהו בחקירת המשטרה 

של דו"צ, באה על רקע החשש שהקלטה זו  MP-ולפיהן, מחיקת הקלטת שיחת הרקע ממכשיר ה

  תעשה דרכה לידיו של יוני קורן, שישתמש בתכניה הרכילותיים המביכים, לניגוח הרמטכ"ל.

 על "המחשבה הפלילית המיוחדת" הנדרשת להוכחה בעבירה של השמדת ראיה

שאלה היא, מהי השלכת קיומו של מניע אחר למחיקת הקלטת, על היסוד הנפשי הדרוש להוכחת  .342

למנוע הראיה מהליך שיפוטי, כדי לפטור מאחריות  -העבירה. האם די בהיעדר כוונה מיוחדת 

 למנוע ראיה מהליך משפטי? פלילית למעשה, שיכול ויש בו כדי

ובענייננו, מה משמעות העובדה שהמניע של וינר ובניהו למחיקת הקלטת נבע מהחשש שקורן  .344

ואנשיו "ישימו ידיהם" על הקלטת ויעשו בה שימוש כדי להביך את הרמטכ"ל, ולא מתוך כוונה 

 מיוחדת למנוע מרשויות חקירה לשים ידם על הקלטת.

י גם במצב בו אין כוונה דווקא למנוע את הראיה מהליך שיפוטי, והסיבה נפסק כ - בהתייחס למניע .344

החשוד צפה בוודאות קרובה כי להשמדת 'הראיה' איננה קשורה להליך השיפוטי, די להוכיח כי 

 .במעשיו ימנע ראיה מהליך שיפוטי

ות צפייה של הכשלת החקירה כאפשר -)ביחס לעבירת שיבוש מהלכי משפט(  אלגד 4124/99רע"פ 

, הלא היא "המחשבה הפלילית המיוחדת", הנדרשת שקולה כנגד דרישת הכוונהקרובה לוודאי 

נתקיים היסוד  -בעבירה של שיבוש מהלכי משפט ומהווה תחליף מהותי לה. בהתקיים הצפייה 

 הנפשי בעבירה של שיבוש מהלכי משפט.

מניע פלוני, " -הראיה(  )ביחס ליסוד הנפשי הנדרש להוכחת עבירת השמדת וענונו 141/44ע"פ 

השונה מזה שהוגדר בחוק, המלווה במודעות לוודאות קרובה של התממשות המצב שהחוק ביקש 

למנוע, שקול כנגד קיום המניע המוגדר בסעיף העבירה. הוא הדין לגבי מי שפועל ללא מניע, אך 

שותו של בנסיבות העניין ברור לו בעליל, מה משמעותה של ההתנהגות ומה הסיכוי להתממ

 "המצב אותו ביקש המחוקק למנוע.

 איזמן נ' מד"י. 144/44ע"פ  -וראה גם 

בחנו אפוא, האם לצד המניע של בניהו ווינר למחיקת ההקלטה התקיימה אצל השניים מודעות  .344

 ראיה מהליך שיפוטי. כך שבמעשיהם תימנע בוודאות קרובהל
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 הערכת ה"ראיה" שהושמדה והשלכתה על היסוד הנפשי

 כללי -וד והקלטה בלשכת הרמטכ"ל תיע

כאמור, ועל פי חומר הראיות, הוקלטה לשכת הרמטכ"ל במערכת הקלטה ראשית )הקלטות נפח(,  .349

שתוצריה נשמרו בשרתי חברת "נייס", ללא אפשרות התערבות ומחיקה מן המאגר. מערכת 

הקלטות בזמן הקלטת הנפח בלשכה היתה מבוקרת וניתנת לשליטה, במובן זה שניתן היה לעצור 

לא ניתן היה  -את שהוקלט אמת ואף להחליט מראש שלא להקליט בזמנים מסוימים. ואולם, 

 .למחוק

 כללי -תיעוד והקלטת שיחות רמטכ"ל עם עיתונאים 

ידי נטע פוגל ונאגרו במערכת. -פגישות עם עיתונאים הוקלטו באופן "אוטומטי" על, לדברי וינר .345

עצמו, לצרכי דו"צ, את אותן שיחות באמצעות מכשיר הקלטה של נהג דובר צה"ל להקליט ב בנוסף

 דו"צ.

אבי בניהו ורס"ן יעל וולף מדו"צ, הסבירו בחקירתם, כי דו"צ נהג להקליט במכשיר הקלטה נייד  .341

(MP  עם עיתונאים, לצרכי )וכו'( שיחות של הרמטכ"ל )כמו גם שיחות של גורמים צבאיים אחרים

אלה נשמרו בלשכת דו"צ על גבי מכשיר ההקלטה, לפרקי זמן בקרה ועבודת דו"צ. הקלטות 

פי בניהו -קצרים, ועד לאחר פרסום הכתבה עם העיתונאי המדובר. לאחר תקופה קצרה )על

 שלושה( נמחקו הקלטות אלה או ש"נדרסו" בשיחות אחרות שהוקלטו "עליהן".-כחודשיים

 ספיתהקלטת "שיחת הרקע" של הרמטכ"ל ובן כ -מן הכלל אל הפרט 

כספית, מת "שיחת הרקע" של הרמטכ"ל ובן בחיפוש בביתו של אבי בניהו נתפסה בכספת סטנוגר .341

 בנוכחות דו"צ בניהו, מהמועד הרלבנטי.

פי מועד תחילת וסיום השיחה המופיעים בכותרת, הוא -עמודים ועל 24תמליל שיחה זו אוחז  .344

יחסית של השיחה, לאחר מבטא שיחה שנמשכה כשעתיים. מהתמליל עולה כי, בשלב מוקדם 

שהרמטכ"ל מציין ש"אנחנו מדברים פה פתוח מאוד", מודיע בניהו כי הוא סוגר את ההקלטה 

 "שלו". דא עקא, שהשיחה נמשכת עוד שעה ארוכה, עד לצאתו של בן כספית מן הלשכה.

מחומר הראיות עולה בבירור, שההקלטה המלאה של שיחת הרקע, במערכת ההקלטה הראשית של  .343

ה, נשמרה בשרתי הפיקוד העליון, באשר אין אפשרות מעשית למחוק הקלטה ממערכת זו. הלשכ

עוד עולה כי תמליל השיחה )הסטנוגרמה( שנתפס בביתו של בניהו הינו פרי הקלטת הנפח השמורה, 

 של בניהו, התקיימה רק בחלק קטן של השיחה.  MP-כמו גם כי הקלטת השיחה ב
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ששיחת  וינר ידעיו של וינר עם אל"מ יפה מור )מפ"ע( עולה, כי הרפז, ומשיחות -משיחות וינר  .342

של   MP-להקלטה שביצע בניהו במכשיר ה במקבילהרקע של הרמטכ"ל עם בן כספית הוקלטה, 

 4 .ואינה ניתנת למחיקהגם בהאזנת הנפח של הלשכה וכי הקלטה זו שמורה בלשכה  דו"צ,

שיחת הרקע לא הוקלטה במערכת הנפח, ודומה  נכון שלכתחילה, אמר וינר לבניהו כי ככל הנראה .344

כי ההחלטה על מחיקת השמע מהקלטת דו"צ נעשתה לכאורה, כששניהם אדישים לאפשרות כי 

במעשיהם הם מוחקים את ההקלטה היחידה. עם זאת, גם כאשר למחרת מתברר לוינר שהשיחה 

תימסר הקלטה הוקלטה גם במערכת הנפח ונשמרה בלשכה, עדיין ממוקד חששו באפשרות שה

 , ולא בעצם קיומה.  לאנשי משרד הביטחון

מעניין לשים לב לעובדה, שבעת שוינר יודע על קיומה של הקלטה מלאה ו"בלתי מחיקה" של שיחת  .344

כל  .בלבדשל דו"צ,  MP-בהשמדת קלטת הממוקד הוא הרקע במערכת הנפח של לשכת הרמטכ"ל, 

בו את החשש כי יש ליוני קורן "חפרפרת" בלשכת זאת, על רקע שיחותיו של וינר עם הרפז, הנוטע 

דובר צה"ל, ומעצים אצלו את החשש מפני דליפת הקלטת ללשכת שר הביטחון, ושימוש בתכניה 

 הרכילותיים.

כוונתו  "אני משמיד אותה עכשיו"במישור העובדתי, אין מנוס מהמסקנה כי, כשוינר אמר לבניהו  .344

שההקלטה השלמה  שוינר יודע. זאת, שעה , בלבדMP-היתה למחיקת ההקלטה ממכשיר ה

וביחס והרציפה של אותה השיחה שמורה במערכת הנפח, ללא כל יכולת מחיקה. באותה נשימה, 

 "יהיה עותק אצלי עותק אצלך וזהו". -, הוסיף ואמר לבניהו לתמליל השיחה

תונאי, הווה אומר, השיח בין וינר ובניהו ביחס ל"השמדת" הקלטת השיחה בין הרמטכ"ל לעי .349

של דו"צ, של שיחה שממילא  MP-מתייחס למעשה למחיקת הקלטה נוספת, חלקית, ממכשיר ה

 הוקלטה במלואה במערכת הנפח, תוך שמירת תמליל השיחה אצל שניהם.

דומה כי גם בהנחה שניתן היה להוכיח מודעות , הנה כי כן, בישמנו ההלכה על האירועים הנדונים .395

יקשה להוכיח )ואנו סבורים כי קיים קושי משמעותי בדבר(,  ל"הליך שיפוטי" כהגדרתו בחוק

מודעות, ואפילו ברמה של חשד, לכך שהם משמידים "ראיה", שתידרש ל"הליך שיפוטי", ולו 

 .שמורה -מהטעם, שוינר מודע לכך ש"הראיה הטובה ביותר" 

ביטחוניים  עוד יאמר, כי קטעי השיחה, בהם משיח לכאורה הרמטכ"ל בפני העיתונאי בעניינים .391

שבניהו כיבה את מכשיר  שלאחרשעשויים היו להיות רלבנטיים לחקירה, מצויים כולם בשלב 

קטעים רלבנטיים שנמחקה, ככל הנראה, כלל לא כללה  MP-ההקלטה שלו. היינו, הקלטת ה

 לחקירה.

                                                           
4
הראיות  –ואולם כפי שהובא לעיל פח, שהשיחה הוקלטה גם במערכת הנהוא טען שכלל אינו בטוח  יאמר כי בהודעותיו של וינר  

  .מלמדות כי השיחה הוקלטה בפועל במערכת הנפח וכי בזמן אמת ידע זאת גם וינר
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ם לא כללה את החלקימהמקובץ לעיל עולה, כי וינר ובניהו השמידו 'ראיה' חלקית, אשר ממילא   .391

, ומוגנת מפני אפשרות בידיעה שהקלטת המלאה שמורה במאגר, 'הרלבנטים' לכאורה לחקירה

 זליגה לידי גורמים במשרד הביטחון.

כוונה שאינה קרובה באלה יש להאיר באור נוסף על הלך הרוח שליווה את מעשיהם, שנעשו מתוך 

מודעותם במשפט פלילי,  ברמה הנדרשת יקשה להוכיח, ובנסיבות בהן כלל לכוונה הקבועה בחוק

  לכך שבמעשיהם הם מונעים בוודאות קרובה ראיה מהליך שיפוטי.

 פגישת בניהו ובן כספית -שיבוש מהלכי משפט 

באותו היום, בו דיווח לו  בניהו סיפר בחקירה, כי -כפי שהוצג במסגרת סקירת גרסאותיו של בניהו  .394

ת לילה, ברכב במגרש חניה, וסיפר לו על וינר על החקירה, או למחרת, נפגש עם בן כספית בשע

אודות החקירה. לדבריו, המפגש נעשה במסגרת חברותם הקרובה וכדי "לחלוק" במעמסה הרגשית 

ובחששותיו כי שר הביטחון, אהוד ברק, שוב יפנה כלפיו אצבע מאשימה. לדבריו בחקירה מיום 

, ואני מגורם אחריפור הזה "יש אמת אחת, שהוא קיבל את הס, בן כספית אמר לו ש19.4.1513

והרמטכ"ל ניסינו רק לרדד ולמתן את הסיפור הזה וזה מה שהוא יגיד אם יחקרו אותו כי זאת 

  האמת".

בן כספית בהודעותיו, אישר את ליבת גרסתו של בניהו. לדבריו, בניהו ביקש להיפגש עמו ביחידות  .393

נדרש יבו בפניו וסיפר שהרמטכ"ל והם קבעו להיפגש בשעת חשיכה בחניון. במפגש, בניהו שפך ל

ידי שר הביטחון. בן כספית הבהיר, -, על רקע הכתבה שפרסם, וכי הוא חש רדוף עללפוליגרף

לא , ]על החקירה[, זה מאוד טבעי שהוא ידע זו לא חקירה משטרתית"שהחקירה שדיבר בה בניהו 

מעורבים לפוליגרף , רוה"מ מטיל על השב"כ לחקור ולוקחים את היכול להיות שהם לא ידעו

 ובודקים טלפוניה, זו הדלפה. החקירה מאוד שבלונית".

, ועל כן, קשה לראות בדיווח על נועדה להתקיים בגלויעל פי הראיות, "חקירה" מסוג זה ממילא  .392

אודותיה, כשלעצמו, משום שיבוש, ולו פוטנציאלי )וראה בהקשר זה גם חוות דעתנו בעניינו של 

 אמיר קין(. 

י גם בנסיבות מפגש מפוקפקות )באישון ליל ובחניון חשוך...(, אין כדי למלא את החסר יודגש, כ

 וליצוק תוכן, אחר ופלילי, לאותו מפגש.

קושי ממשי בהוכחת המודעות של בניהו א בהרחבה ועל רקע הנסיבות, קיים בנוסף, וכפי שכבר הוב .394

 חת עבירת שיבוש מהלכי משפט.ומכאן עולה קושי ממשי בהוכ שיפוטיהליך או ל לחקירה פלילית
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 סיכום 

וינר, אשר מיד עם היוודע להם כוונת ראש התנהגותם של בניהו ושיש ב ותקשה להתעלם מהבעייתי .394

הממשלה לחקור את נושא ההדלפה לבן כספית, אצו להשמיד הקלטת השיחה. אף ה"פגישה 

 מכן, מחשידה. הלילית" הבעייתית בנסיבותיה, שקיים בניהו עם בן כספית בתכוף לאחר 

 אך בכך לא סגי.

לצורך הקביעה אם די בראיות שנאספו כדי לבסס סיכוי סביר להרשעה בעבירות בהן הוחשדו,  .394

הנסיבתיים של העבירות, והן את  םהן את מודעותם לרכיביה -בחנו היסוד הנפשי של השניים 

 הכוונה/מטרה שבבסיס מעשיהם.

מהראיות  "הליך שיפוטי" ו"חקירה פלילית". -תיים בהתייחס למודעות החשודים לרכיבים הנסיב .399

 החקירות ]ולמעשה, בדיקות[ היו גלויות והתמצו )אם בכלל( בבדיקות פוליגרף ל"חשודים".עלה כי 

גרסאותיהם של וינר ובניהו בחקירה, אשר הסבירו כי תפיסתם, משמעות הכוונה לחקור את .255

 נה הליך שיפוטי, הנה גרסה סבירה.יתה לערוך בדיקת פוליגרף שתוחלתה איניההדלפה, ה

נוכח מסקנה זו, למרות קיומו של רצף הקלטה המתעד פורנזית הלך מחשבה ועשיה, כמציג  .251

יקשה להוכיח את  -וינר סאות ראשונות מתחמקות של בניהו ולכאורה השמדת ראיה, ועל אף גר

" חקירה פלילית" -סיבה מודעות, או אפילו חשד, לנ -היסוד הנפשי הנדרש לשתי העבירות הנדונות 

 ".הליך שיפוטיו"

, היה החשש של וינר ובניהו מפני שימוש המניע למעשיהםזאת ועוד, ניתוח הראיות לימד, כי  .251

הביטחון, להניח ידם על הקלטת -ב"חקירת ההדלפה" כפלטפורמה ליוני קורן ואנשי לשכת שר

הרמטכ"ל ולפגוע בו, במסגרת שיחת הרמטכ"ל ובן כספית, לצורך שימוש בהקלטה כדי להביך את 

 מאבק הלשכות. חשש זה, הוא שעמד בלב מעשה המחיקה, כמניע לו.

אמנם מהפסיקה עולה, כי גם אם המניע למעשה הנו אחר, ולא נעשה בכוונה למנוע את השימוש  .254

מודעות לוודאות קרובה של התממשות בראיה בהליך שיפוטי או כדי לפגוע בחקירה, די בהוכחת 

מניעת השימוש בראיה )בעבירה של השמדת ראיה( או הפגיעה  - ק ביקש למנועהמצב שהחו

 בחקירה )בעבירה של שיבוש מהלכי משפט(. אלא שגם מודעות שכזו יקשה מאוד להוכיח.

בנוסף, מודעותם של וינר ובניהו לקיומה של הראיה "הטובה ביותר", השמורה במערכת ההקלטה  .253

יקשו אף הם להוכיח שאת מעשיהם עשו תוך ל מלא שלה, האוטומטית, כמו גם קיומו של תמלי

 מודעות לכך שבוודאות קרובה תימנע ראיה מהליך שיפוטי, או תיפגע חקירה פלילית.

מן המקובץ לעיל עולה, כי יקשה להוכיח ברמה הנדרשת במשפט פלילי, הן את המודעות לאחת  .252

ית' או 'הליך שיפוטי'(, והן את מהנסיבות המנויות בסעיפי העבירה הרלבנטיים )'חקירה פליל

 הכוונה הפלילית שליוותה את מעשיהם.
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 , בה נחשדו השניים בקשר עם מעשים אלה.קשירת הקשרהוא הדין גם אשר לעבירת  .254

החלטתי לקבל את המלצת הפרקליטות, ולגנוז את התיק נגד אבי בניהו וארז אשר על כל אלה,  .254

היעדר בעילה של  -ה ושיבוש מהלכי משפט וינר, בחשד לעבירות קשירת קשר, השמדת ראי

 .ראיות מספיקות
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 לביצוע עבירות אחרות של שיבוש מהלכי חקירה פרק חמישי: חשד

 

ארז וינר וד"ר גבריאל  -" )זיוף מסמך הרפז( 222חשד לשיבוש הליכי משפט במהלך "חקירה 

 )גבי( סיבוני

 ארז וינרת בין אל"מ )במיל'( ענף חקירה זה בדק חשד, שעלה מהאזנה להקלטת שיחה טלפוני .254

, לפיו יכול והשניים תיאמו גרסאות בעיצומה של "חקירה 14.4.15מיום  גבי סיבוני )במיל'( ואל"מ

 חקירת זיוף "מסמך הרפז".  -" 454

פתחה משטרת ישראל בחקירה, בהוראת היועץ המשפטי לממשלה. במסגרתה  4.4.15 -כזכור, ב .259

 .נחקרו, בין היתר, וינר וסיבוני

נמצא שבעז הרפז זייף לכאורה, את  1515 -נקדים את המאוחר ונזכיר, כי בתום חקירת המשטרה ב .215

המסמך בעצמו ומסרו בידי וינר, תוך יצירת מצג כוזב בפניו, לפיו מדובר במסמך אותנטי. ממצאי 

 חקירה אלה אוששו גם בחקירה הרחבה מושא החלטה זו.

ז ומתוך שהיה משוכנע שמדובר במסמך אותנטי, מסר על פי ממצאי החקירה, וינר האמין להרפ .211

העתק ממנו לרמטכ"ל, הראה אותו לקצינים נוספים ואף מסר העתקים ממנו לידי האלוף )דאז( 

 ולידי אחרים.  גבי סיבוני, לידי אל"מ )מיל'( גדי אייזנקוט

, לפן שישי"שעל פי חומר הראיות, עד לפרסום המסמך במהדורת "אוהחשוב, לצורך דיון זה הוא,  .211

. הראיות מלמדות, כי כל מעשיו של וינר, בקשר עם המסמך ועד האמין וינר שהמסמך אותנטי

למועד פרסומו, לרבות מסירת העתקים ממנו לאייזנקוט, לסיבוני ועוד נעשו בסוברו שהמסמך 

 שבידו, מהימן.

יבוני מיום שיחתם של וינר וסעל רקע דברים אלה, נחזור אל ימי חקירת "מסמך הרפז" ואל  .214

14.4.15. 

אביא להלן כלשונם את החלקים המחשידים בשיחה, אלה שהקימו על וינר וסיבוני את החשד  .213

 לביצוע עבירת שיבוש מהלכי המשפט, על דרך של תיאום עדויות.

  ואלה חלקי השיחה בגינם נחקרו וינר וסיבוני באזהרה: .212

לי אותו ... ביקשתי ממך אותו, לא אמרתי להם שאני באתי אליך ... אתה הראית  אמרתי סיבוני"

לך למה אני לוקח אותו וזהו. שאלו... אמרתי לא אמרתי לו שום דבר...אמרתי להם לקחתי אותו 

 ]...[ נתתי להם את כל הסיפורכדי לעשות איתו מה שצריך. בקיצור ... 

 הם יודעים ... איך המסמך עבר עכשיו מיד ליד?: וינר
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 לא יודעים...אמרתי להם שאני לא רוצה... לא מוכן להגיד להם.  לא, לא, הם:סיבוני

 אבל הם מבינים שזה יצא מהכיוון שלך ? וינר:

 להגיד.  אבל אמרתי להם איך, מה השיטה וזה, אני לא מוכן לדבר, לא רוצה כן. סיבוני:

 ת'אמת שזה אותה תוצאה בסוף ]...[ וינר:

 בך אותי זה מסבך אה...... טוב, האמת זה לא משנה זה מס

 למה מסבך אותך? סיבוני:

 מה פתאום נתתי לך את זה? וינר:

 אה, מה פתאום נתת לי את זה. באמת. סיבוני:

 אה כן. וינר:

אתה לא ידעת, אתה... אני אמרתי שאתה לא יודע )לא ברור( אני )לא ברור( אותך מזה,  סיבוני:

חמור וראיתי אותו וביקשתי לקחת אותו איתי ולקחתי.  כמה שאני יכול כאילו כמה ש... שהיה

 אתה אמרת לו שנתת לי לא?

 אה כן, כן, תשמע... ]...[ וינר:

 ... שאלו אותי למה...

 נו אתה ידעת למה? אתה לא ידעת למה ]...[ סיבוני:

ותי אם אתה ... בזה נגמר, בזה נגמר גם הזה... זה ככה היה אצלי כאילו אני לא זה... הם שאלו א

את העובדה ידעת, אם אתה הובלת, אם אתה... אמרתי לא, לא, לא, לא, כל הדברים לא, לא, לא. 

. כי אני הבנתי שזה... שזה )מגמגם( הם הם אה... שהם ידעו שנתת אז אני ציינתי שזה נכון, נתת

 את זה כאילו.

 לא, זה כן, זה אמרתי לך. וינר:

. אז אה זהו, בזה... בזה נגמר. אני... תקשיב, אני מה זה ם אלייאחרת הם לא היו מגיעי סיבוני:

 מרגיש מצו... מרגיש זאת אומרת עם ה... תראה, יהיה פה שבבים אה...

 אני מפחד מהשבבים עזוב אני חו... אני אחטוף על זה בכל מקרה ]...[ וינר:

ול להיות שאצלם זה יסגר או שלא... אני... אני... אם אתה רוצה שלא יהיו שבבים כי יכ סיבוני:

 לא יסגר אני לא יודע מה הם יחליטו לעשות עם ה... עם התובנות שלהם כן... אתה איתי?
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... צריך ל... לת... לתחום את זה, כאילו אה נתת וזהו, וזה מה שאתה יודע ולא יודע יותר שום 

 דבר.

 אה... בעיה פנימית)מהמהם(, טוב בסדר ,תשמע יש לי פה  וינר:

 פנימית פנימית? עם אה זה... סיבוני:

 אה הוא לא יודע שנתתי את זה למישהו. וינר:

אני לא העלתי בדעתי שהוא אה... אתה יודע מה אני הייתי )מצחקק( אבל זה כבר הזה...  סיבוני:

. תקשיב אה... אה... אין... אין אה... אין אה... מה הייתה האלטרנטיבה? על זה צריך לא יודע

 וב ]...[לחש

 ... נו מה... אבל אתה ד... אה עדכנת את זה שזה... שנתת בסוף?

 לא. וינר:

, על דרך של שיבוש מהלכי משפטהשאלה היא האם בחילופי דברים אלה עברו השניים עבירה של  .214

 תיאום עדויות. 

 לחוק העונשין קבע המחוקק: 133בסעיף  .214

או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו  טיבכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפו"העושה דבר 

 -מאסר שלוש שנים; לענין זה, "הליך שיפוטי"  -, דינו בדרך אחרתשל עד, בין בהעלמת ראיות ובין 

 ל הוראת בית משפט.והוצאה לפועל ש חקירה פליליתלרבות 

ומשכך, . בעיצומה של החקירה, השניים משוחחים על החקירהמחילופי דברים אלה ברור ש .214

"הליך שיפוטי", לרבות חקירה  -המנויה בסעיף העבירה  מודעות לנסיבהקיימת אצל וינר וסיבוני 

 פלילית.

 המחשבה הפלילית שליוותה מעשיהם 

, צפיית התממשות הכשלת החקירה ברמת הסתברות קרובה לוודאיהפסיקה קבעה כי די בהוכחת  .219

 4124/99השיפוטי, לרבות בחקירה פלילית )רע"פ כדי לעמוד בדרישת הכוונה )שאיפה( לפגוע בהליך 

 (. 419( 2נ' מדינת ישראל, פ"ד נה) אלגד

מתוך כוונה אבחן אפוא את השאלה האם מהראיות עולה כי השניים כשלו בתיאום עדויות, שנעשה  .215

 לכך שבמעשיהם יש כדי להכשיל את החקירה. מודעות, או למצער מתוך להכשיל את החקירה

הכחישו, במסגרת חקירתם בחשד לשיבוש הליכי משפט, בקשר עם שיחה זו, כי פעלו וינר וסיבוני  .211

 לשבש את החקירה, ודבקו בהכחשתם גם לאחר שהשיחה הוצגה בפניהם. 
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הוא קיבל את המסמך מוינר, מבלי  -סיבוני בחקירתו ציין כי כל שנאמר בשיחה היה אמת  .211

השיחה אינה מהווה שיבוש דברי סיבוני, שהאחרון ידע מה בכוונתו )של סיבוני( לעשות בו. ל

( עסקה בזיהוי העומד מאחורי 222הליכי חקירה, ולו בשל העובדה שלהבנתו, חקירת המשטרה )

 .המסמך, ולא בשאלה כיצד הגיע המסמך לכלי התקשורת

שלא וינר הסביר כי השיחה עם סיבוני התקיימה על רקע "תחושה קשה" שיתכן והוא )וינר( מעורב  .214

 בהעברת המסמך, והדברים שנאמרו בשיחה משקפים את העובדות שהיו ידועות לו.  ברצונו

 על מה נסבה השיחה? האם עולה ממנו תיאום עדויות? -ניתוח השיחה עצמה 

מהשיחה עולה כי לאחר מסירת גרסתו במשטרה, גולל סיבוני באזני וינר את פרטי עדותו. סיבוני  .213

)של סיבוני( למסור  שוינר לא ידע על כוונתואמר לחוקריו, שב וחוזר בפני וינר על כך שבחקירה, 

 את המסמך לתקשורת. 

, אינה בגדר עבירה פלילית - שאיננו ביטחוני או מזויף -"הדלפה" לתקשורת של מסמך יובהר כי  .212

. יוזכר כי אף אדם לא הוחשד בעבירה של שימוש במסמך לא הייתה מושא לחקירהועל כן, גם 

 בהיעדר ראשית חשד למודעותו לדבר הזיוף. -ם לא וינר מזויף, ובכלל זה ג

של מודעותו שלו לשימוש שסיבוני  בהקשר הספציפיעל כן, כשוינר משוחח עם סיבוני על החקירה,  .214

אין בדבריו משום שיבוש, ולו פוטנציאלי, של חקירה התעתד לעשות במסמך )לתת לעיתונאי(, 

 פלילית, או הליך שיפוטי.

השיחה עולה שהדגש מבחינתו היה בחוסר רצונו לחשוף בפני חוקרי המשטרה, ואף אשר לסיבוני, מ .214

"אמרתי להם איך, מה  -)דברי סיבוני לוינר  את מהלך מסירת המסמך לעיתונאילא בפני וינר, 

סירב לפרט  סיבוני, בחקירה מאוחרת(. ואכן, השיטה וזה, אני לא מוכן לדבר, לא רוצה להגיד"

ת הדרך שבה העביר את המסמך לתקשורת, וסירב אף לנקוב בשמות בפני חוקרי המשטרה א

"אני חושב שלמידע שאתם מבקשים, אני אפילו  -שותפיו למהלך, תוך שהסביר לחוקרי המשטרה 

 איננו רלוונטי לקידום החקירה". -משוכנע שהמידע שאתם מבקשים 

" ובסמוך לשיחתו 454"חקירת , עוד בשלב , מעיד סיבוני על עצמוהנה כי כן, בדברים אלה בחקירה .214

רלוונטיות  -גלגוליו ושותפיו למהלך פרסום המסמך כי אינו מודע כלל לכך, שנסיבות עם וינר, 

. מדברים אלה ניתן ללמוד, סיבוני לא כיחד מחוקריו כי קיבל את המסמך מוינר. ויוזכר, לחקירה

ובשיחה ביניהם, יש משום בעת השיחה עם וינר, לא היה סיבוני מודע, שבאמירותיו לוינר כי 

 פוטנציאל פגיעה בחקירת הזיוף.

חושש מן ושהוא  שזה מסבך אותו את התבטאותו המחשידה, לכאורה, של וינר, כשאמר לסיבוני .219

, יש לבחון בשים לב לקונטקסט שבו נאמרה. בחינת התמליל מלמדת, שביטוי זה "השבבים"

שנכון למועד השיחה, כך לפי דבריו, לא ידע  )חושש מ"השבבים"( נאמר על ידי וינר בהתייחסו לכך
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אשכנזי, שוינר הוא שמסר את המסמך לסיבוני. אלה הם "השבבים" בהם מדבר וינר וזו  - מפקדו

 "התסבוכת" ממנה הוא חושש.

 עיתוי השיחה יחסית למועד החקירה

, ניין זהשדבריו של סיבוני לוינר בשיחה זו נאמרים לאחר ששניהם כבר נחקרו בעחשוב לזכור,  .245

 ומסרו גרסאות בעניין שרשרת העברת המסמך.בימים שקודם לשיחה זו, 

, במסגרת חקירתו השלישית, 13.4.15סיפר לחוקרי המשטרה, יומיים קודם לשיחה זו, ביום  וינר

 שמסר העתק מן המסמך לסיבוני.

דברי וינר  , אישר לחוקריו את12.4.15לחקירה ולמחרת, ביום  סיבוניבעקבות דברי וינר, זומן 

 ומסר שקיבל מידיו את המסמך, מבלי ששיתף את וינר בשימוש שהתעתד לעשות בו.

שמסרו בחקירתם במשטרה  גילוי תכנים, הגם שיש בה משום בשיחתם של וינר וסיבוניהנה כי כן,  .241

)זיוף המסמך ושימוש  אין משום תיאום עמדות בעניין העבירות והחשדות הנחקריםהאחד לשני, 

ויף(. הם משוחחים על מודעותו של וינר, בזמן מסירת המסמך, לשימוש שסיבוני במסמך מז

ולאחר ששניהם כבר נחקרו בעניין התעתד לעשות בו )מסירה לתקשורת(, שאיננו בגדר עבירה, 

 .ומסרו גרסה בנושא

" לאחר אותה שיחה ביניהם ואולם, 454אמנם, הן סיבוני והן וינר, נחקרו שוב במסגרת "חקירה  .241

ירות אלה לא עסקו בידיעת וינר על כוונתו של סיבוני למסור את המסמך לעיתונאי. ללמדך חק

 .שעניין זה לא היה במוקד החקירה

גרסאותיהם של וינר וסיבוני, בהתייחסם לחשדות שהוטחו בהם, וההסברים שנתנו לתכני  .244

 השיחה, מתיישבים עם המשתקף מקריאה שלמה של השיחה ועל רקע הנסיבות.

יון לקרוא אל תוך שיחה זו שיבוש הליכים או תיאום עדויות, תוך מודעות לפוטנציאל פגיעה ניס .243

מאוחר למועד בו שני  -בחקירה, מתעלם מההקשר הכולל שבו נאמרו הדברים, מעיתוי השיחה 

הדוברים כבר מסרו גרסאות בנושא ששוחחו בו, ומהיות נושא השיחה במעטפת הרחוקה של 

 . אין בהם משום עבירהבעניינים ש -החקירה 

התיק נגד ארז וינר וד"ר גבריאל )גבי( סיבוני, בחשד לשיבוש אשר על כן, החלטתי לגנוז את  .242

 .העדר אשמה פליליתמהלכי משפט, בעילה של 

ארז  -שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה: מחיקת אירועים מיומני לשכת הרמטכ"ל חשד ל
 וינר ונטע פוגל

ובין מזכירת  אל"מ ארז וינר, בין עוזר הרמטכ"ל, יחות טלפון מוקלטותשבמסגרת החקירה נמצאו  .244

, מהן עולה כי לקראת ביקור נציג משרד מבקר 12-14.11.15, מהימים רס"ן נטע פוגלהרמטכ"ל, 

, פעלו השניים למחוק 14.11.15המדינה בלשכת הרמטכ"ל, שעתיד היה להתקיים למחרת ביום 
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 יומן האירועים -ממוחשב של הרמטכ"ל, השמור בלשכה )להלן רישומי פגישות מיומן האירועים ה

 (.הלו"זאו 

שיחות מוקלטות אלה, הקימו על השניים את החשד, לפיו מחיקת המידע מיומן הרמטכ"ל נעשתה  .244

במטרה להסתיר מידע זה ממבקר המדינה ונציגיו, אשר ערכו באותה תקופה ביקורת בנוגע לפרשת 

 "מסמך הרפז". 

"אני אומר שאני רוצה  -, שצריך לשתף פעולה עם המבקר, אך מוסיף וינר לפוגלאומר בשיחות  .244

 שהם... יקבלו את המידע שהם צריכים וכו', ולא מה שאנחנו לא רוצים שהם יקבלו".

עבירות שיבוש מהלכי בעטיו של חשד זה, נחקרו ארז וינר ונטע פוגל באזהרה, בחשד לביצוע  .249

 לחוק העונשין(. 131)סעיף  השמדת ראייהלחוק העונשין( ו 133)סעיף משפט 

 האם במעשיהם עברו וינר ופוגל עבירות של שיבוש מהלכי המשפט והשמדת הראיה

. לדבריו, המדובר במופעים של הפעילות הפרטית או ים מהיומןאכן מחק מידע מסווינר הודה כי  .235

על מנת שלא ייעשה  האישית של הרמטכ"ל )לרבות שיחות עם עיתונאים(. וינר הסביר שעשה זאת,

בהם שימוש, שעלול יהיה להביך את אשכנזי בעתיד )על ידי גלנט, שעתיד היה להיות יורשו, או מי 

מדורשי רעתו(. וינר הוסיף כי ממילא, מפגשים אלה הוקלטו במערכת ההקלטות בלשכה, כך 

די להכשיל כר. וינר הסביר שלא מחק את המידע שתיעוד אותנטי של המפגשים, לרבות תכנם, נות

 הליך הביקורת. 

ייאמר כי, גם אם יש די ראיות למעשה המחיקה ומבלי לקבוע מסמרות לגבי הסברי וינר,  .231

ומשמעותם באשר ליכולת להוכיח מודעותו לפגיעה בהליך הביקורת, הקושי בהכנסת התנהגותו 

 פוטי".זו של וינר בגדרה של עבירה פלילית, נעוץ בשאלה האם הליך ביקורת הנו "הליך שי

", כאשר הליך שיפוטיהנסיבה המשותפת לקיומן של שתי עבירות אלה הינה מודעות לקיומו של " .231

 ".חקירה פליליתלצורך ביצוע עבירת שיבוש מהלכי המשפט הורחבה העבירה אף לקיומה של "

 "הליך לפני בית משפט, בית דין, רשות שיפוטית, -מגדיר הליך שיפוטי כד לחוק העונשין 43סעיף  .234

 .או ועדת חקירה"

הוצאה לפועל של הוראות בית , או ""חקירה פלילית"של המבקר איננו בגדר הליך ביקורת  .233

 לחוק העונשין(.  133)סעיף  משפט"

אינו הליך  תהליך הכנת דוח ביקורת"... שם נפסק כי  5,בג"צ טרנרתימוכין לעמדה זו ראה גם  .232

  6דוד.-בלוםבבג"צ  וכןו יכול להיות כזה" , ואף אינאינו הליך שיפוטילפני בית משפט ואף 

                                                           
5
 טרנר נ' מבקרת המדינה ואח' 1501/51בג"צ ב 
6
 דוד נ' מבקר המדינה-רות בלום 1812/02בג"צ ב 
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אשר על כן, מעשי מחיקת הלו"ז בידי וינר ופוגל, גם אם נעשו לקראת הליך הביקורת, ואף אם  .234

 חמורים הם, אינם באים בגדרן של עבירות שיבוש מהלכי המשפט והשמדת הראיה.

)ג( 13ר המדינה בסעיף טענה בדבר צפי להליך שיפוטי או לחקירה פלילית, על בסיס סמכות מבק .234

לחוק מבקר המדינה, להעביר חשדות בדבר קיומם של מעשים פליליים, לטיפולו של היועץ 

 המשפטי לממשלה, הינה מרחיקת לכת. 

הגם שבנסיבות המקרה שבפנינו, הליך העברת החומר מהמבקר ליועץ המשפטי לממשלה הוא  .234

שבמועד מחיקת הלו"ז צפו וינר ופוגל,  שהביא לפתיחתה של חקירה פלילית, אין כל בסיס לטענה

 (. אייזמןועניין  אלגדעניין  -פתיחתה של חקירה פלילית, לא כל שכן הליך משפטי )והשווה 

( הסתיימה חקירת המשטרה בעניין זיוף מסמך הרפז, כך שלא 12-14.11.15יאמר, כי במועד זה ) .239

 ניתן לומר אף, שחקירה זו הייתה נגד עיני השניים. 

על אלה, נראה כי אין במעשי מחיקת הלו"ז לקראת הליך הביקורת משום ביצוע עבירות אשר  .225

לגנוז את התיק נגד ארז וינר ונטע פוגל, בעבירות אלה בעילה  -פליליות, ומשכך, החלטתי היא 

 .העדר אשמה פליליתשל 

ת לכאורה למרות קיומן של ראיו -לא נעלם מעיניי כי התוצאה של סגירת תיק זה בהיעדר אשמה  .221

למחיקת מידע מיומן הרמטכ"ל לקראת ביקורו של גורם ממבקר המדינה, יכולה להתפרש כאילו 

 לא דבק רבב במעשי וינר בהקשר זה.

 ולא היא!

אלה, רק בשל גדריה של עבירת שיבוש מהלכי  םחשוב להדגיש כי לא נמצאה אשמה פלילית במעשי .221

 קורת מדינה. משפט, שאיננה כוללת מעשי שיבוש לקראת הליך בי

איננה הולמת עם זאת, הנני רואה בחומרה רבה התנהגותו זו של עוזר הרמטכ"ל, והיא בוודאי  .224

 , כל שכן, עוזרו של הרמטכ"ל.תפקידו ומעמדו של קצין בצה"ל

הייתה נשקלת העמדתו לדין בעבירה צבאית של "התנהגות שאינה  -לו היה וינר עדיין בשירות  .223

 נר סיים שירותו הצבאי זה מכבר. הולמת". אלא שכידוע, וי

 

גבי אשכנזי, בועז הרפז ורונית  -( 222חשד לשיבוש מהלכי משפט ב"שיחת מעיינה" )חקירה 
 אשכנזי:

אשר  – 05:11בשעה  8.8.02דקות, בין אשכנזי להרפז, מיום ראשון  01-שיחת טלפון שמשכה כ .222

ונספירטיבי שאפף את ההיערכות נודעה במסגרת חקירה זו כ"שיחת מעיינה", על שום הניחוח הק
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היא שעמדה במוקד  –לקיומה דווקא מביתה של מעיינה נבריסקי, חברתה של רונית אשכנזי 

 החשד לשיבוש הליכי משפט על ידי אשכנזי, הרפז ורונית אשכנזי.

"בשעות מסר כי  14.4.15יוזכר כי, הרפז היה הראשון לספר לחוקרים על השיחה. בחקירה מיום  .224

יים המאוחרות, קיבל טלפון ממספר לא מזוהה, ורונית אמרה שמבקשים לדבר איתי אחר הצהר

שמר פתק עם המספר ) XXXXXXX-25בין רבע לשמונה לשמונה..., ומבקשת שאתקשר למספר 

באותה עת הייתי אצל שותפי לעסקים מאיר לוי....קיימתי  (.עד החקירה, ומסר אותו לחוקרים

טען הרפז כי:  14.4.15בחקירה נוספת מיום  ת נתנה לי....."שיחת טלפון מביתו למספר שרוני

"רונית שלחה לי סמס אחרי הצהרים שאני אתקשר לטלפון ששלחה לי בסמס של חברה שלה. 

אני התקשרתי. רונית אמרה לי שיש בלאגן ושהם רוצים לדבר איתי בערב. סיכמנו על שיחה בין 

 ".0222לשעה  0511

, 14.4.15 -, לא סיפר עליה אשכנזי לחוקריו. רק בחקירתו השלישית בעל אף חריגותה של שיחה זו .224

לאחר שהחוקרים כבר ידעו עליה מהרפז, ולאחר שהם שאלו אותו מפורשות מתי הייתה הפעם 

 האחרונה בה היה לו קשר עם הרפז, סיפר עליה אשכנזי.

לפון של הודעת טקסט מהטנשלחה  14:39עולים הנתונים הבאים: בשעה  ממחקרי תקשורת .224

 15 -מקבל הרפז שיחה קצרה מאותו טלפון, שיחה שאורכת כ 14:23להרפז. בשעה  מעיינה נברסקי

מתקבלת שיחה בבית מעיינה, מטלפון של חברו של הרפז בשם מאיר לוי.  19:22שניות. בשעה 

 דקות.  14 -השיחה אורכת כ

מערך עניין המסמך, ובו הוריתי למשטרה לפתוח בחקירה ב ביוםההתנהלות סביב שיחה זו,  .229

שנעשה על ידי רונית אשכנזי מול הרפז, כדי שזה יתקשר לבית חברתה, מעיינה נבריסקי,  התיאום

ושיבוש  תיאום עדויותוישוחח עם אשכנזי, בטלפון קווי, הקימו את החשד, כי השיחה נועדה לצורך 

 .נועד להקשות על איתורהמהלכי משפט, צופה פני החקירה, כשמערך התיאום 

בהקשר זה לא למותר לציין, כי משיחה מוקלטת מיום שלישי בבוקר ביני לבין אשכנזי בה הודיע לי  .245

שיחה שלא הייתה בפני מבקר  –אשכנזי לראשונה, על כך שהוא מחזיק במסמך המבוקש לחקירה 

אשכנזי שרק באותו בוקר )ביום שלישי( קרא אמר , ונחשפה רק בחקירה רחבה זוהמדינה, 

 מחפשים את המסמך. אלא שמהראיות שנאספו עולה כי הוא ידע על כך כבר קודם לכן.בעיתונים ש

במסגרת החקירה הנוכחית, נבחנו גם חשדות אלה הקשורות ל"שיחת מעיינה" ונגבו מן המעורבים  .241

 גרסאות נוספות והפעם, באזהרה.

 (353גרסאות החשודים בחקירה מושא החלטה זו )

"אני רוצה שכל מי שמעורב בפרשה יהיה ברור  –חה באופן הבא בחקירתו הסביר את השי אשכנזי .241

וכשנשאל, האם לא  לו שאומרים את האמת, שלא יתבלבל, שלא יגן עלי, שלא יספר סיפורים"

"אני לא משפטן ולא מתעסק בפלילים. אני לא חושב  –הבין שמדובר בשיבוש מהלכי משפט השיב 

את זה. למה לארז אסור להגיד? אולי גם לארז אפילו על הדברים האלה. הרי גם לארז אמרתי 
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אסור להגיד. אני אומר באופן הכי טבעי, דרך אגב אמרתי את זה גם לרל"ש, אמרתי את זה... 

 .תודיעו את זה גם לעמוס, לכולם"

את האלמנטים ה"קונספירטיביים" לכאורה, סביב השיחה הסביר אשכנזי בכך, שהגיע לביתה של 

ול, אמר לרונית שהוא רוצה לשוחח עם הרפז. בשלב מסוים, רונית הגישה מעיינה ובזמן שישב לאכ

 לו את שפופרת הטלפון, מבלי שנתן דעתו באיזה קו הוא משוחח.

"... הייתי בדרך הביתה  –מסר אשכנזי גרסה שונה בהקשר זה  1515 -יצוין, כי בחקירה מ

הוספה שהוסיף אשכנזי בעת )לי אין את הטלפון של בועז  –ביקשתי מרונית שאני רוצה לדבר 

ורונית אמרה שנמצאת אצל חברתה מעינה שותה קפה, ושאני יבוא לשם והיא  -קריאת העדות( 

 תצלצל ואכן הגעתי לשם ודיברתי אתו בטלפון".

"אני מוכרח לומר שבועז  –אשכנזי חוזר על דבריו, כי בשיחה אמר להרפז "להגיד אמת" והוסיף  .244

ז רצה להגיד שזה קשור לרונית. אמרתי לו מה זה קשור לרונית? לא אהב את השיחה הזאת. בוע

אתה הבאת את המסמך וזהו, וזה מה שאני הולך להגיד גם, שיהיה לך ברור, ותגיד את האמת, 

 ואומרים את האמת."

. בחקירה הנוכחית, הוא חזר תוכנה של השיחה היה עקבי לכל אורך הדרךתיאורו של אשכנזי את  .243

, ובעדותו בפני מבקר המדינה. בכל גרסאותיו 454מסר כבר במסגרת חקירה על אותם הדברים ש

 ציין שהשיחה עסקה בכוונה לומר רק את האמת.

 .לתכני אותה השיחהסיפק מספר גרסאות  בעז הרפזלעומת אשכנזי,  .242

 , הציג הרפז את הדברים באופן הבא:1515בהודעתו השלישית, במסגרת החקירה בשנת  .244

ם המאוחרות, קיבלתי טלפון ממספר לא מזוהה. רונית אמרה שמבקשים לדבר איתי "בשעות אחר הצהריי

הייתי אצל שותפי לעסקים מאיר ... בין רבע לשמונה לשמונה..., ומבקשת שאתקשר למספר

וגבי ענה ואמר שיש החלטה של לוי....קיימתי שיחת טלפון מביתו למספר שרונית נתנה לי... חייגתי 

לפתוח בחקירת משטרה, ומן הסתם יגיעו אליו והוא יצטרך להגיד על הקשר היועץ המשפטי לממשלה 

הקרוב בינינו. אמרתי שאני לא רואה סיבה להסתיר את הקשר שאינו רואה בו פסול, וגבי אמר אני אצטרך 

להגיד שראיתי את המסמך אצל ארז, וארז ראה את המסמך אצלך. אמרתי לו תגיד כל מה שאתה צריך 

אמר שברק יכריז על גלנט כרמטכ"ל ואמרתי לו שהעיקר שהוא לא יהיה הנעלב וכך ואז גבי  להגיד

 הסתיימה השיחה".

 עשרה, באותה השנה:-וראה גם דברי הרפז בחקירתו האחת

"... גבי סיפר לי שנפתחה חקירת משטרה ומן הסתם יגיעו לדבר אתו והוא יצטרך למסור את הדברים. 

דיברנו על זה שלא צריך להוציא שישתף פעולה עם כל מה שצריך, אמרתי לו שימסור את כל מה שצריך ו

 ". בוץ ולכלוכים מיותרים וצריך להגיד את האמת ורק את האמת

בראיון טלוויזיוני שהעניק תיאור שונה בתכלית של אותה השיחה  הרפזאל מול דברים אלה, הציג  .244

 :1115בנובמבר  1-לאיילה חסון ואשר שודר ב"יומן הערוץ הראשון" ב
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 נפתחת חקירת המשטרה ביום ראשון, ביום ראשון בערב אתם מדברים?"חסון:

 נכוןהרפז:

 ומה הוא... מה אמר לך אשכנזי בשיחת הטלפון?חסון:

ואז הוא אומר, ]...[  אשכנזי אומר: "שמע אני מאמין שמשטרה תגיע אלי", ברור שהיא תגיע אליךהרפז:

גיד שאנחנו מכירים אבל לא... היכרות מעמיקה ואינטימית" אני "שמע, אנחנו נקטין את הקשר בינינו, נ

אני כלומר השיחה נערכת לאורך שמונה עשרה או שבע עשרה דקות,  אומר לו, "שמע, אני לא יכול להגיד"

יק שיבוא אחד ויגיד נסעתי באוטו כי מחר בבוקר יבוא... מספ אומר לו, "שמע, אני לא יכול להכחיש

האנשים האלה או אני יודע על הקשר האינטימי", או... או... או לימים מה  ושמעתי שיחה בין שני

אז הוא אמר אל תדאג, אני מטפל בזה, אבי יטפל בזה שהתברר שיש אס.אם.אסים ושיחות טלפון. אבל... 

 " ]...[מול התקשורת ו...

 ומה הוא אומר לך לגבי הקשר עם רונית?חסון:

, אמנם הקשר איתו אבל עברו דרך רונית. או.קיי אז ו דרך רוניתעלה הנושא שהאס.אמ.אסים עברהרפז:

 " ]...[נגיד שאתה בקשר עם רונית, אמרתי או.קיי. אז נגיד שאני בקשר עם רוניתאה... 

 , כן.אני שכבתי על הגדר בשבילואלף,  הרפז:

 אז בחקירת המשטרה שיקרת למענו?חסון:

כי חשבתי שהיה נכון  ולא מסרתי את כל העדויות בחקירת המשטרה לא נתתי את כל הפרטים,הרפז:

 שבאותה העת..."

בחר הרפז להשתמש , 1513למרות דברים אלה בראיון לאיילה חסון, הרי שבמהלך החקירה בשנת  .244

נחקר הרפז שבע פעמים, ובחקירותיו הוא נוקט  11.4.13ועד  14.4.13. בין הימים בזכות השתיקה

ארוכות, מובאים בפניו דבריו בראיון שהעניק לאיילה חסון,  . בחקירותאלם כמעט מוחלטבקו של 

בהזדמנות שבפניו, ליתן גרסתו לאירועים ולטהר את וחוקריו מציעים לו, פעם אחר פעם, להשתמש 

 שמו, אך הרפז עומד איתן בשתיקתו.

בפעמים הספורות, במהלך שבע חקירות אלה, בהן דיבר, מוכן היה אך לאשר את קיומה של "שיחת  .249

מעיינה". כשהוא נשאל בשלוש חקירות שונות לתכני שיחה זו, חזר הרפז לקו האלם וממלא פיו 

 מים.

מי שנחשדה, כי היוותה צלע מקשרת ושותפה שלישית לביצוע עבירת שיבוש  - אשר לרונית אשכנזי .245

. גרסתה בחקירה הנוכחית, 454מהלכי המשפט, זו לא נחקרה בעניין שיחה זו במסגרת חקירה 

ה שבעלה, אשכנזי, ביקש ממנה "להשיג" עבורו בטלפון את הרפז וכך עשתה. היא אמרה היית

להרפז להתקשר לביתה של מעיינה, כיוון ששם היו אותה עת ומתוך שהעדיפה שאשכנזי ישוחח 

במכשיר קווי ולא בנייד. היא לא ידעה על הפתיחה בחקירה, לא האזינה לשיחת השניים, וממילא 

 דעות לפגיעה פוטנציאלית בחקירה.לא הייתה לה כל מו
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 ניתוח הראיות

לכאורה גם לאחר החקירה מושא החלטה זו, נותרה בפנינו תמונת שיחה קונספרטיבית   .241

 אין לנו ללמוד אלא מפי השותפים לה, אשכנזי והרפז. –בנסיבותיה, שעל תכניה 

כי רצה לוודא שכל מי  הוא הסביר –של שיחה זו  תכניה, כאמור, הציג גרסה עקבית אשר לאשכנזי  .241

 שלדידו, קשור בפרשה הזו, ובפרט הרפז, יאמר אמת. 

לקבל את הסבריו של אשכנזי, בניסיונו לשוות נופך תמים ואקראי, להיערכות  אלא שיש קושי   .244

קווי טלפון שלא ניתן שיחתו עם הרפז באמצעות  שבמסגרתה התקיימה  –שהתקיימה בפועל 

אילולא סיפר הרפז על שיחה זו  ,ו נפתחה החקירה. ספק רב, ביום בלקשרם למי מהמשוחחים

היו אלה מצליחים להתחקות אודות השיחה שהתקיימה, כאמור, בין קווי טלפון אם לחוקריו, 

 שלא משויכים למי מהמעורבים. 

" מחזקת את החשד ביחס לשיחה זו, והיא מתיישבת 454התנהלותו של אשכנזי בראשית "חקירה  .243

 ני איילה חסון ולפיה ביקש אשכנזי "להקטין את הקשר ביניהם". עם גרסת הרפז בפ

בחקירתו במשטרה נמנע הרמטכ"ל דאז מלמסור את כל הידוע לו בעניין הגעתו של המסמך  .242

בתחילתה של הודעה זו, כאשר אשכנזי התבקש לספר באופן פתוח כיצד הגיע המסמך  ללשכתו.

לקראת  שב פה בחוץ העביר לי את המסמך"."העוזר שלי ארז שיוללשכתו, סיפר אשכנזי רק ש

"אני יודע איך הוא איך הגיע המסמך הוא עונה:  מפורשותסיום החקירה, כאשר אשכנזי נשאל 

דרך בחור אה שאני  הגיע לארז, הנייר הזה הגיע לארז אה דרך ארז הביא לי אותו הנייר הזה הגיע

 ור...". תצטרכו לשמוע מארז אחרי זה את הסיפאה ו...  מכיר אותו

 המידע הרלוונטיהקטין אשכנזי משמעותית את קשריו עם הרפז ולא אמר את כל גם בהמשך,  .244

מכיר אותו תקופה ארוכה, הוא בחקירה השנייה אמנם הציג את הרפז בשמו, וסיפר כי  בעניין זה.

 "אני מכיר אותו די הרבה זמן מהצבא שהייתיאך עמעם והקטין את קשריו עמו. אשכנזי מסר כי: 

אלוף הוא היה קצין מטה במודיעין, שהשתחררתי לא היה לנו קשר, אני יודע שהוא עזב. למיטב 

זכרוני, הייתי שנה וחצי בחוץ לא נפגשנו, אולי דיברנו פעם או פעמיים אני אפילו לא יודע איפה 

הוא גר. הוא לא היה אצלי בבית, שהייתי מנכ"ל אולי פעם אחת דיברנו, שנהפכתי לרמטכ"ל 

נו כמה פעמים, הוא העביר משהו, אני מקבל עשרות פניות...בדרך כלל אני מפנה לארז, דיבר

 נראה אדם בסדר סביר.....". 

הקשר , הינה הצגה חסרה ובלתי ממצה של הצגה זו של אשכנזי, של מערכת יחסיו עם הרפז .244

רונית( בקשר ביניהם. בין השאר, אשכנזי, הסתיר כי הרפז היה עמו ועם מקורביו )וינר ורעייתו 

רציף, והסתיר כי הוא זה שביקש מהרפז להשיג עבורו את המסמך. רק בחקירה השלישית, ולאחר 

שהחוקרים העלו בפניו פרטים שמסר להם הרפז על אודות הקשר ביניהם, ועימתו אותו עם דברי 

על עומק סיפר בין היתר, כי העיד עבור הרפז בוועדת ההשגה וומסר, הרפז, פרט אשכנזי מעט יותר, 

 גם זאת תוך הקטנת עומק הקשר.עדיין, קשריו עמו, ו
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זאת ועוד, בשיחה מוקדמת בין אשכנזי לוינר עולה כי אשכנזי מבקש מוינר לעדכן את הרפז על  .244

 כוונתו לחשוף אותו כמקור, ככל שיידרש לכך.

 :נשמע אשכנזי אומר לוינר 15:14( בשעה 4.4.15באותו היום )כך, 

אני לא מתכוון לשקר, נצטרך להגיד איך הגיע  -, אנחנו נצטרך להגיע חקירה אם תהיה "אשכנזי:

 .המכתב

 לא, אם תהיה חקירה נגיד שהגיע ו...  וינר:

 .נגיד גם ממי הגיע אשכנזי:

 כן, ושהתלבטנו ולא עשינו עם זה כלום כי חשבנו שזה לא נכון. וינר: 

 ? הוא מבין את זה. א תהיה ברירה עם זה אז לא נשקרהוא צריך להבין בועז, שללא, אבל אשכנזי: 

 אני חושב שכן, אני יכול לחדד את זה איתו. וינר: 

שאנחנו, אנחנו לא בטוחים, אך אם זה יגיע לידי זה, יכול להיות שנצטרך להגיד  תגיד לואשכנזי: 

 . יותר מדי אנשים מעורבים בזה...".שידע, כי לא נשקראת זה, 

ניתן למצוא תימוכין לדברי אשכנזי, לפיהם למן הרגע הראשון אמר לכל הסובבים אמנם, בשיחה  .249

אותו שבחקירה יספרו את האמת. ואולם, קירוב מבט לשיחה מחדד כי אשכנזי, למעשה שולח את 

)אשכנזי( יידרש לכך בחקירה, הוא יחשוף את הרפז, כמקור  שככל שהואוינר לעדכן את הרפז, 

רי של אשכנזי בשיחה, לא היה בהנחיה "להגיד אמת", אלא בשליחתו המסמך. ודוק, המסר העיק

של וינר להסביר להרפז, שאם ייחקר, הוא )אשכנזי( מתכוון לומר אמת ובכך, לחשוף את הרפז 

 כמקור המסמך. 

בסופו של יום, כפי שנלמד מקיומה של "שיחת מעיינה" החליט אשכנזי, ככל הנראה, שלא  .245

רו, ככל וקיים שיחה ישירה עם הרפז, שתכניה המלאים והמדויקים יוותלהסתפק בתיווכו של וינר 

דקות, מציבים סימן  14עם זאת, משכה של שיחה זו, שכאמור ארכה הנראה, נסתרים מעינינו. 

 דקות. 14אורכת  -ותו לא  –שאלה, בדבר מטרותיה, שכן לא נראה סביר, כי דרישה "להגיד אמת" 

לא עסקה רק בצורך לומר אמת בחקירה, כי אם הייתה "שיחת  למרות החשד, ש"שיחת מעיינה", .241

אזהרה" להרפז כי הולכים לחשוף את זהותו, וכי עליו לצמצם בחקירתו את הקשר בינו לבין 

 אשכנזי ואשתו, לא ניתן לשלול את גרסתו של אשכנזי, באשר לתוכן "שיחת מעיינה". 

וגרסתו נתמכה, לפחות עד  ר, עקבי בדבריוהאמורה, היה, כאמומהרגע שסיפר על השיחה  -אשכנזי  .241

 , בדבריו של הרפז. 1511לנובמבר 
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ידי אשכנזי, לשקר בחקירה על אודות מידת ועומק הקשר -תוכן בעייתי, הכולל הדחת הרפז, על .244

לאיילה חסון. בחקירותיו במשטרה, סירב הרפז  יהטלוויזיונביניהם, נמסר מפי הרפז רק בראיון 

 ושתק. בנסיבות אלו קיים קושי להסתמך על דברי הרפזלהתייחס לדברים אלה 

עוד יודגש כי גם אם ניתן היה לתן מלוא המשקל לדברי הרפז בראיון הטלוויזיוני, יקשה להוכיח כי  .243

אשכנזי היה מודע לכך כי בדבריו אלה יש פוטנציאל פגיעה בחקירה הפלילית, שכן, לדברי הרפז 

ין עצמת ומידת הקשר ביניהם, ולא בעניין שהיה בלב בראיון, אשכנזי ביקש ממנו לשקר בעני

 זיוף המסמך. –החקירה בשלב זה 

 החיפוש אחר קלטת מעיינה 

, בעקבות פרסומים בכלי התקשורת, כי 1512כאמור בפתח הדברים, הרפז טען לראשונה באוגוסט  .242

ניח שבועז למשטרה כל יסוד סביר לה הלא הי. יודגש כי עד לגרסתו זו הקליט את שיחת מעיינה

  .הרפז הקליט את השיחה הזו

כאמור, טענתו החדשה הזו של בועז הרפז, לכתחילה הייתה חשודה כטענת שקר, מהטעמים  .244

 הבאים: 

מוכן לספר על שיחת מעיינה כשהוא מצויד בפתק עליו נרשם  14.4.1515 -הרפז הגיע לחקירה ב .א

שבוצעו בחצריו, וסביר להניח שלו מספר הטלפון של מעיינה. חקירתו זו הייתה עובר לחיפושים 

 החזיק בקלטת היה מגיע אתה לחקירה, כשם שהגיע עם הפתק.

, ובאף אחת מההזדמנויות הללו 1513 -וב 1515 -הרפז נחקר במספר רב של הזדמנויות במשטרה ב .ב

 לא מסר קלטת שלה לחוקרים.וממילא, גם  לא אמר שהקליט את השיחה

 ו של הרפז, מעולם לא נטען על ידם כי השיחה הוקלטה.מהלך שימוע שהתקיים מול באי כוח .ג

, כשנשאל בעקבות הפרסומים האם הקליט את השיחה, השיב 1512בחקירתו האחרונה מאוגוסט   .ד

 בשלב ראשון כי הוא לא הקליט שיחות. רק בחלוף מספר שאלות טען זאת לראשונה.

עם ארז וינר. כשנשאל לדבריו, באותו כרטיס עליו הוקלטה השיחה, הוקלטה שיחה עוקבת  .ה

, השיב כי בעצת עורך דינו ביקש לשמור בידו ראיות שיוכל מדוע הקליט את השיחותבחקירתו 

להסתייע בהם, אם יוחשד בשיבוש מהלכי משפט. אלא שטענה זו לא עמדה במבחן המציאות, שעה 

וינר( בעדות, שבמהלך עימות שנערך בינו לבין ארז וינר, שהטיח בו כי )הרפז( ניסה להדיחו )את 

 לא טען לקיומה של קלטת וממילא גם לא ביקש להציגה.הרפז 

למרות חשד מובנה זה בטענתו החדשה של הרפז, ובשל העניין הציבורי הרב במיצוי החיפוש אחר  .244

 , כדלקמן:פעולות חקירה נוספות במטרה לברר טענה זוקלטת כזו, ככל שהיא קיימת, נערכו 
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ביתו של בועז הרפז במהלכם נתפשו קלסרים ומדיה מגנטית, ואלה נערכו חיפושים נוספים בא. 

נסרקו במסרקות ברזל. מאות אלפי מיילים )למעט מיילים עם עורכי דינו( נסרקו על ידי המשטרה 

 חיפוש שהעלה חרס. –לאורך שבועות, בניסיון לאתר קובץ שמע או תמליל של שיחה זו 

ו בעניינו של הרפז, נתבקשו וניתנו על ידי בית משפט נתקבלה רשימה של כל עורכי הדין שטיפלב. 

תבקשו להמציא קלטת כזו, ככל הצווי המצאת מסמכים לעורכי הדין. כל עורכי הדין ברשימה 

 שהחזיקו בה, והשיבו כי לא מחזיקים/החזיקו במבוקש.

         ה   נעשה ניסיון של חוקרי המשטרה לקבל מהרפז את הקלטת, ככל שמחזיק בה תמורת הטבת מ ג. 

 במצבו המשפטי. גם ניסיון זה לא העלה דבר.

 סיכומו של דבר

במבט כולל על סך הראיות, נותרתי עם חשד לעבירת שיבוש מהלכי משפט, ביחס להתנהלות  .244

סוכם להתריע בפני הרפז על הכוונה למסור שיחה עם וינר בה אשכנזי סביב "שיחת מעיינה". ה

 ותהשתהומשכה; ה, עיתויה ת מעיינהנספירטיביות של שיחשהוא מקור המסמך; נסיבותיה הקו

מלמסור את כל הידוע לו על הגעת  אשכנזי בחקירה, בה נמנעות התנהלאלי; הבהעברת המסמך 

עם לכאורה באופן המתיישב  הקטין משמעותית את קשריו עם הרפז,תוך ש המסמך ללשכתו,

עליו הרפז  אורה עם מה שסיפרדבר העולה לכ, ביניהם לצמצם את הקשר מוקדם עמו סיכום

בכל אלה יש להותיר את החשד  - מחוקרי המשטרה שיחת מעיינה תהסתרובראיון לאיילה חסון; 

ביצוע עבירה של שיבוש מהלכי משפט. יחד עם זאת, אין די ראיות לביסוס אישום פלילי, בעיקר ל

לו יינתן לדבריו אף כך שהתבסס על דברי הרפז בראיון לאיילה חסון, וגם בשים לב לבשל הקושי ל

מודע לכך שיש בדבריו כדי  שהוא, תוך שדברי אשכנזי בשיחה נאמרויקשה להוכיח  משקל מלא,

 בהיותם בפריפריה הרחוקה שלה. לפגוע בחקירה, 

פי הראיות היא לא נטלה חלק בשיחה, ואין כל ראיה שהייתה לה -על - אשר לרונית אשכנזי .249

שתו של אשכנזי "להשיג" עבורו את הרפז, כשלעצמה, איננה . היענותה לבקידיעה בדבר תכניה

 נסיבה מחשידה. בעניינה, כל שנותר הוא, הצל הרובץ על נסיבותיה של "שיחת מעיינה".

נוכח האמור לעיל, החלטתי לגנוז את התיק בחשד לשיבוש מהלכי משפט ב"שיחת מעיינה" נגד  

העדר אשמה נגד רונית אשכנזי, בעילה של ו בעילת העדר ראיות מספיקותגבריאל )גבי( אשכנזי 

  פלילית.
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 אחריתם של דברים 

בחלוף למעלה מחמש שנים מאז הגיחה פרשה זו לתודעה הציבורית, ולאחר מאמץ רב מערכתי 

ואינטנסיבי לבירור העובדות והמעשים שנחשפו במהלך שנים אלה, דומה כי יש בהחלטות מושא 

 ל שנותר בו עניין ציבורי , לזירה הציבורית.רשימה זו כדי להחזיר את הדיון, ככ

הרשויות לא חסכו מאמץ בניסיון לברר את האמת בפרשה. דברים אלה נאמרים על אף, ואולי 

בעקבות, "רעשי הרקע" הבלתי פוסקים מצד המחנות הניצים בתקשורת, והוויכוחים לגבי הפורום 

 הנאות לבירור הדברים. 

עבירות פליליות; מראשית הדרך הבהרנו חזור והבהר כי כמפורט בהחלטה, התמקדנו בחשיפת 

תככים בין לשכות לחוד, ומעשים פליליים לחוד. אל לו למשפט הפלילי לחרוג אל מעבר למחוזותיו 

הטבעיים, ובהקשר זה עומד היועץ המשפטי לממשלה על המשמר, חרף הביקורות למיניהן, כך 

מערכת אכיפת החוק תפעיל את כוחה באופן שבמבט רחב, צופה פני עתיד, לא ייפרץ הסכר, ו

 מידתי, ובמקומות הנכונים בלבד.   

  .יש לקוות שלקחי הפרשה נלמדו

אשר להיבטי ביטחון המדינה שנחשפו במהלך חקירה זו, כאמור, המלצתי לראש הממשלה 

 .להידרש לנושא ולהקים צוות מקצועי שיקבע גבולות ברורים בשיח עם כלי התקשורת

 

 

 

 


