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 2015 אוגוסטב 25         

 

  לכבוד 

 יהודה וינשטייןמר 

 יועץ המשפטי לממשלהה

 משרד המשפטים

  29דין -רח' צלאח א

 21010 ירושלים

 0016467-02פקס 

 -מבלי לפגוע בזכויות-              

 

 ,א.נ

 404חקירה קבלת הקלטות נוספות בהנדון: 
 18.8.2015מכתבו של מר אריה אבנרי מיום : סמך

 

 

הריני לפנות , מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטילמען אזרחים  –אומץ תנועת י, תבשם מרש

 אליכם בעניין כדלקמן:

 

פרשת ", הקרויה בציבור גם 404הליכי הבדיקה, החקירה והשקילה בפרשה  כידוע, .1

ה זו פרש, מבחינה ציבורית, מלווהמרשתי , מתמשכים זה זמן רב. "שכנזיא-הרפז

זה הוא תולדה של עיסוק מכתב מזה תקופה ממושכת. ומטפלת בהיבטים שונים בה 

 ממושך זה. 

 

נחשף בתקשורת כי מר בועז הרפז הקליט כמה משיחותיו עם  14.8.2015ביום  .2

גבי אשכנזי, וכי המידע על קיומן של הקלטות אלה  (מיל')ל "ל לשעבר, רא"הרמטכ

אף זאת, איש במערכת אכיפת החוק, לא במשטרה ולא על לידי המשטרה. הועבר 

ולהחליט האם להאזין להן, ל, "בפרקליטות, לא טרח לבקש לקבל את ההקלטות הנ

מדובר בחומר חקירה רלוונטי, לשם קבלת החלטה בעניינו של מר אשכנזי, המצויה 

 לה. כעת על שולחנם של הפרקליטות והיועץ המשפטי לממש

 
וי ולא תקין שהחלטה סופית בעניינו של מר אשכנזי , לא ראמרשתישל לגישתה  .3

קופה כה ממושכת שבה נמשכת תלאחר תתקבל בלא שנבחן תוכנן של אותן הקלטות. 

במערכת אכיפת החוק, עיכוב נוסף לצורך קבלת הקלטות חקירת הפרשה והטיפול בה 

יבורי העשויה לצמוח התועלת לאינטרס הצ והאזנה להן יהא בטל בשישים, לעומת

 מצעד שכזה. 
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מ במשטרת "איפוא שתנחה את אנשי הפרקליטות ו/או אנשי אח מבקשתמרשתי  .4

אם גם אותן בחומר החקירה. ישראל, לקבל לידיהם את הקלטות האמורות ולכלול 

בסופו של יום, לא יביאו קלטות אלה לשינוי בהחלטה הסופית בעניינו של מר 

תו כר מעצם הכללס הציבורי נשאשכנזי, שהייתה מתקבלת בין כה וכה, ייצא האינטר

; גם אמון הציבור במערכת אכיפת החוק ייצא נשכר, של חומר רלוונטי בתיק החקירה

לאחר שיתברר שהמערכת פעלה כראוי והפכה כל אבן בדרך לקבלת ההחלטה 

 הסופית. 

 
עוד  ת בשאלת העמדתו לדין של מר הרפז.בבד, הגיעה העת לקבל החלטה סופיבד  .5

הראשונית והמוגבלת שהתקיימה בפרשה זו בשנת  , בתום החקירה2011בינואר 

התקבלה החלטה עקרונית על העמדתו לדין של מר הרפז בכפוף לשימוע.  ,2010

, ואין עוד כל בדבר העמדתו לדין של מר הרפזטוענת כי בשלה העת להחליט מרשתי 

אף אם תהליך השקילה בעניינם של וזאת  –סיבה לעכב עוד ועוד את ההחלטה 

 , עדיין נמצא בעיצומו. 404החשודים האחרים, שנחקרו במסגרת חקירה 

 
היה זה היועץ המשפטי לממשלה עצמו  :מרשתי נתלית באילנות גבוהיםה, זבהקשר  .6

 ('מיל)ל "שהחליט, זה לא כבר, לסגור את תיק החקירה נגד מזכיר הממשלה, תא

בנפרד מקבלת ההחלטות בעניינם של החשודים האחרים. , וזאת בליטאביחי מנדל

, 2013שהחלה בשנת  404חקירה במסגרת טופל כי עניינו של מר מנדלבליט  זכיר,נ

 . 2011פז לשימוע התקבלה כבר בשנת וד שההחלטה לזמן את מר הרבע

 

 זה. ימים ממועד מכתבנו 14לתשובתך לדברים, בתוך נודה  .7

 
למען הסר ספק, אבקשכם לראות במכתבי זה פנייה אחרונה בכל הנוגע למיצוי  .8

פנייה לערכאות. אין במכתבי זה או במה שלא נאמר בו, כדי לפגוע  הליכים טרם

 בזכות כלשהי מהזכויות העומדות למרשי.

 

 

 בכבוד רב, 

         

_________ _ ______________________________________________________________________________________ 

 , עו"דיובל יועז

 

 מר שי ניצן פרקליט המדינה, העתק: 

 מ, ניצב מני יצחקי"אחראש  


