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         20-01-67104 ת.פ.                                                              בירושליםמחוזי בית המשפט ה
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 "הנאשמיםלהלן: "
    

  הודעת עדכון מטעם המאשימה

  כדלהלן.לעדכן שימה בהתאם להחלטות בית המשפט, מתכבדת המא

ביחס  ואחרות,טכנולוגיות  מקיפות, בדיקותערכה משטרת ישראל האחרונים לבקשתנו, בשבועות 
תיק שבכותרת )תיקי החקירה הידועים כ"תיק ירה הנוגעים ללכלל הגורמים שנחקרו בתיקי החק

ביחס  הןווים מתאימים, הבדיקות בוצעו הן ביחס לקיומם של צ .("4000", "תיק 2000", "תיק 1000
הוצאו או התבקשו צווי האזנת  אםנבדק . במסגרת זו למספרי טלפון המשויכים לגורמים שנבדקו

אם בוצעו נבדק  וכמו כן,סתר בנוגע למי מהגורמים הנ"ל, מעבר לצווים המצויים בחומרי החקירה; 
 פעולות מול מספרי הטלפון השייכים לכל אותם גורמים. 

יודגש כי הבדיקות נעשו הן בנוגע לפעילות האזנת סתר "רגילה", הן ביחס לפעילות האזנת סתר 
  מספרי טלפון.  1500-סך הכל נבדקו כ "מתקדמות" יותר. טכנולוגיותשבוצעה ע"י 

 ועל אף שאין המדובר בחומרי חקירה הקשורים לתיקים דנן, נבדקו לבקשתנו ,למעלה מהנדרש
 הישן". 1000" ו"תיק 1270גורמים נוספים מתיקי חקירה הידועים בכינויים "תיק 
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לא בוצעו הבדיקות העלו כי  ,הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל על ידיעל פי המידע שנמסר 
תיק, למעט נוספים ב מרי חקירהחולא קיימים כי  כןו ,בעניינםצו שלא הוצא פעולות לגבי גורמים 

    לשיטות ואמצעים של משטרת ישראל. חומרים הנוגעים

לבקשתנו, הודיעה מחלקת חקירות, שנערכה לאחר בדיקה כפי שהוצהר בבית המשפט, בנוסף, 
כנות רוגלה, במישרין וכל שימוש בתלא עשתה הרשות רשות ניירות ערך כי מודיעין ובקרת מסחר ב

 ת בתיק זה., בתיקי החקירה שלה, ובכלל זאבאמצעות משטרת ישראל או בעקיפין

במקביל, בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, למעלה מן הצורך תעדכן המאשימה כי 
על ידי צוות בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, בסיוע מומחים נפרדת מבוצעת בדיקה 

טכנולוגיים, ביחס לגורמים ששמם עלה בתחקירים העיתונאיים, ושחלקם מצוי גם ברשימת 
על ידי משטרת ישראל בתיק דנן, כאמור לעיל. במסגרת בדיקה זאת בודק הצוות  הגורמים שנבדקה

ועם סיומה  ,שהונגש על ידה לצוות הבדיקה NSOגם מידע המצוי בבסיס הנתונים הפנימי של חברת 
   יפורסמו ממצאי הבדיקה בהקדם.

קשה לצמצום טחון פנים בבילמשרד לב, וכן לצורך פניה השלמה סופית של תהליך הבדיקהלצורך 
, על מנת שניתן יהיה להביא לפני בית המשפט הנכבד בתיקהקיימת ועדכון תעודת החיסיון 

נדרש פרק  ,אופן השימוש בצווים שהוצאוביחס לבין היתר , והנאשמים את הפרטים הרלוונטיים
  הליך.זמן קצר נוסף להשלמת הת

עד ליום  3-1לפיכך תבקש המאשימה ארכה קצרה נוספת להגיש את תגובתה לבקשות נאשמים 
 .16:00בשעה  16.2.2022

המאשימה תבקש להגיש עד למועד הנדחה השלמת , 7.2.2022בהמשך לדיון שהתקיים ביום בנוסף, 
 חשבטיעון בנוגע לטענת הנאשמים בדבר קבילות הראיות שהופקו מכח צווי חיפוש לחומר המ

 . בעניינו של עד התביעה שלמה פילבר

 

 

 


