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  המשיבי�                  

 

        
        למת	 צו על תנאי למת	 צו על תנאי למת	 צו על תנאי למת	 צו על תנאי     ירהירהירהירהעתעתעתעת

  
פרקליט , 1. מס המורה למשיבעל תנאי  בקש לית	 צו ש נכבד זה מת"בימ

סדר לפי חוק  ש בסמכותושימועושה  אינומדוע לבוא ולית	 טע� , המדינה
בגי	 חשד למעשי�  2ומעמיד לדי	 את המשיב  ,1962ב "התשמ, הדי	 הפלילי

האוצר בכל הקשור ממלא מקו� שר כפליליי� בפעולותיו בעת שכיה	 
  .בבנק לאומי לישראל מניות המדינהלמכירת 

  
ר ולית	 צו מוחלט כאמ, לאחר שמיעת העתירה, ש נכבד זה"כ	 מתבקש בימ

  .ולחייב המשיבי� בהוצאות העותרת בגי	 עתירה זו
   

        ::::ואלה נימוקי העתירהואלה נימוקי העתירהואלה נימוקי העתירהואלה נימוקי העתירה
  

ביקשה העותרת מהיוע� המשפטי לממשלה מר מני מזוז  2006בשנת  .1
בהלי) המכירה של מניות  2ילי� בהתנהלותו של המשיב לחקור חשד לפל

העותרת פנתה מספר פעמי� למר מני מזוז . המדינה בבנק לאומי לישראל
. בבקשה לקבל את עמדת� בעניי	 1ולמשיב , היוע� המשפטי לממשלה

 ....1111נספח נספח נספח נספח העתק מכתביה של העותרת מצור. ומסומני� 

 

ת תיק החקירה כנגד את נימוקיו לסגיר 1פרס� המשיב  4.12.08ביו�  .2
 .בפרשת מכירת מניות המדינה בבנק לאומי, 2המשיב 

 



ופניותיה , חר. תלונת העותרת שהוגשה ליוע� המשפטי לממשלה .3
למדה על והיא , לא הומצאו לעותרת 1המשיב נימוקי . לפרקליט המדינה

 .מפרסו� בכלי תקשורת באינטרנט קיומ�

  

כפי שפורסמו באתר , לסגירת תיק החקירה 1העתק נימוקי המשיב  .4

 ....2222נספח נספח נספח נספח ומסומני� מצורפי�  www.news1.co.ilהאינטרנט 

  

כי במקרה זה על פי כי במקרה זה על פי כי במקרה זה על פי כי במקרה זה על פי " 1הינה כנגד החלטת המשיב העתירה בקליפת אגוז  .5
חומר הראיות שנאס. לא התקיימו מאפייני פסול מובהקי� דיי� כדי חומר הראיות שנאס. לא התקיימו מאפייני פסול מובהקי� דיי� כדי חומר הראיות שנאס. לא התקיימו מאפייני פסול מובהקי� דיי� כדי חומר הראיות שנאס. לא התקיימו מאפייני פסול מובהקי� דיי� כדי 

 17פסקה ." (לאפשר הגשת כתב אישו� בעבירה של מרמה והפרת אמוני�לאפשר הגשת כתב אישו� בעבירה של מרמה והפרת אמוני�לאפשר הגשת כתב אישו� בעבירה של מרמה והפרת אמוני�לאפשר הגשת כתב אישו� בעבירה של מרמה והפרת אמוני�
: להל	. כפי שפורסמה באתר האינטרנט פרקליט המדינהלהחלטת 

 ").ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה"

 

שהניח  מנוגדת לתשתית הראייתיתמנוגדת לתשתית הראייתיתמנוגדת לתשתית הראייתיתמנוגדת לתשתית הראייתית 1העותרת תטע	 כי החלטת המשיב  .6
, בלתי סבירה באופ	 מובהקבלתי סבירה באופ	 מובהקבלתי סבירה באופ	 מובהקבלתי סבירה באופ	 מובהק ההחלטה, שיקול הדעת בה מוטעהשיקול הדעת בה מוטעהשיקול הדעת בה מוטעהשיקול הדעת בה מוטעה, בהחלטתו

שנקבעה על ידי בית משפט נכבד זה וכתוצאה מהאמור  מנוגדת להלכהמנוגדת להלכהמנוגדת להלכהמנוגדת להלכהו
 .הינה החלטה בלתי סבירה על פניה ההחלטה הנובעת ממנה

  
        הרקע לעתירההרקע לעתירההרקע לעתירההרקע לעתירה

  

 .החלה המדינה בהלי) של מכירת מניותיה בבנק לאומי 2005במהל) קי�  .7

 

נוספי�  3.5%ומאוחר יותר נמכרו , לדויטשה בנק 6.5%תחילה נמכרו  .8
נכלל בנק לסיטי המניות בהסכ� למכירת . בנקלחברת בת בקבוצת סיטי 

לסיטי  ת מניות נוספותרימכהסכי� על לצדדי� לסעי. אופציה המתיר 
לממש את האופציה ולרכוש מניות בנק לסיטי  עהוצעל רקע זה . בנק

 .נוספות

  

ובסופו של דבר התגבשה עסקה למכירת , חיפש משקיעי�בנק סיטי  .9
לחברה  5% –ממניות הבנק דר) סיטי בנק לשני משקיעי� כ  10.5%

רה בשליטתו של בחל 5%וכ , ל משפחת לואי מאוסטרליהבבעלותה ש
של המניות אמורה היתה להיוותר בידי נוספת כמות מזערית , נוחי דנקנר
 .סיטי בנק

  

' גרינברג ושות, הלוי, חודק, קלינהונדר סאת משפחת לואי ייצג משרד גרו .10
 ). "משרד גרוס חודקמשרד גרוס חודקמשרד גרוס חודקמשרד גרוס חודק" :להל	(

  

ד "עו( 2של המשיב אשת בנו , ד יוס. גרוסד יוס. גרוסד יוס. גרוסד יוס. גרוס""""מחותנו של עוהמחותנו של עוהמחותנו של עוהמחותנו של עוההינו  2המשיב  .11
 2המשיב . קעובדת במשרד גרוס חוד) רוס נשואה לבנו של המשיבורדית ג

שהיתה אשת הקשר במשרד גרוס  ד תמי ב	 דודד תמי ב	 דודד תמי ב	 דודד תמי ב	 דוד""""חבר קרוב של עוהחבר קרוב של עוהחבר קרוב של עוהחבר קרוב של עוההינו 
וכמו כ	 יש למשיב  .חודק שייצג את משפחת לואי בעסקת מכירת המניות

עולה , א� לא די בכ) .פרנק לואיפרנק לואיפרנק לואיפרנק לואיע� מר אישיי� קשרי� חברתיי�  2
 2י� כלכליי� בי	 משרד גרוס חודק לבי	 המשיב מההחלטה שהיו ג� קשר

 ).טיפלו עבורו בתיק בו כיה	 כבורר(

  

, לאנשי החשב הכללי כי העסקה עומדת להסגר לאחר שהודיע סיטי בנק .12
לאנשי סיטי בנק כי ) בנו של פרנק לואי(ויד לואי יד 15.8.05הודיע ביו� 

 .תיוהוא אינו מתכוו	 להשלי� את המהל) וכי הוא נסוג מכוונו

  

חשד כי הסיבה לנסיגה הינה שיחה , ירו	 זליכהח "ר רו"ד, החשב הכללי .13
ללואי כי יוכל לקנות  2בה מסר המשיב  2בי	 פרנק לואי לבי	 המשיב 



שיוצע בהלי) מכירה (במישרי	 ובמחיר זול יותר את גרעי	 השליטה 
העמודי� הרלוונטי� מתו)  .וזאת בשל העדר מתמודדי� אחרי�) מיוחד

 .3333נספח נספח נספח נספח מצורפי� ומסומני�  "הגוורדיה השחורההגוורדיה השחורההגוורדיה השחורההגוורדיה השחורה"זליכה . יר "דל ספרו ש

  

ש) מובה, חש. בפני הדרג המקצועי את קשריו ע� פרנק לואיחש. בפני הדרג המקצועי את קשריו ע� פרנק לואיחש. בפני הדרג המקצועי את קשריו ע� פרנק לואיחש. בפני הדרג המקצועי את קשריו ע� פרנק לואיאולמרט לא  .14
על פי , פעל באופ	 רצו. לשינוי תנאי המכירה לטובת קבוצת לואיפעל באופ	 רצו. לשינוי תנאי המכירה לטובת קבוצת לואיפעל באופ	 רצו. לשינוי תנאי המכירה לטובת קבוצת לואיפעל באופ	 רצו. לשינוי תנאי המכירה לטובת קבוצת לואי

תו) שהוא עומד בקשר , בקשותיה ובהתעל� מבקשות קבוצות אחרות
ד "ע� עוהבמיוחד ו) ד של מחותנו"משרד עוה(ק ישיר ע� משרד גרוס חוד

 ).קרובה חברת משפחה(תמי ב	 דוד 

  

תנאי המכירה תנאי המכירה תנאי המכירה תנאי המכירה הטיית הטיית הטיית הטיית לש� במשוא פני�  2במעשיו פעל לכאורה המשיב  .15
החברתיי� , ת קשריו האישיי�כאשר הוא מסתיר א, של הבנקשל הבנקשל הבנקשל הבנק

 .מיצגיהוע�  והמשפחתיי� ע� אחת מהקבוצות

  

, לדי	 2להעמדת המשיב  מוצקהמוצקהמוצקהמוצקה    תתתתישנה תשתית ראייתיישנה תשתית ראייתיישנה תשתית ראייתיישנה תשתית ראייתיהעותרת תטע	 כי  .16
 2המיוחסי� למשיב  חומרת המעשי�חומרת המעשי�חומרת המעשי�חומרת המעשי�, וכי לאור התשתית הראייתית

 !  2של המשיב  מעמדו הר�מעמדו הר�מעמדו הר�מעמדו הר�לאור  והחשש הכבד לפגיעה באמו	 הציבורוהחשש הכבד לפגיעה באמו	 הציבורוהחשש הכבד לפגיעה באמו	 הציבורוהחשש הכבד לפגיעה באמו	 הציבור
שלא להעמיד לדי	 אינה מתקבלת על הדעת בנסיבות  1החלטת המשיב 

 .העניי	

  
הראיות המצביעות על הראיות המצביעות על הראיות המצביעות על הראיות המצביעות על הינה בלתי סבירה לאור הינה בלתי סבירה לאור הינה בלתי סבירה לאור הינה בלתי סבירה לאור שלא להעמיד לדי	 שלא להעמיד לדי	 שלא להעמיד לדי	 שלא להעמיד לדי	 ההחלטה ההחלטה ההחלטה ההחלטה 

        ....מרמה והפרת אמוני�מרמה והפרת אמוני�מרמה והפרת אמוני�מרמה והפרת אמוני�, , , , זיקה פרטיתזיקה פרטיתזיקה פרטיתזיקה פרטית
  

 :קובע 1977ז "התשל, לחוק העונשי	 284סעי.  .17

 

עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמוני� עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמוני� עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמוני� עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמוני� """"
א. א� לא היה במעשה משו� עבירה אילו נעשה כנגד א. א� לא היה במעשה משו� עבירה אילו נעשה כנגד א. א� לא היה במעשה משו� עבירה אילו נעשה כנגד א. א� לא היה במעשה משו� עבירה אילו נעשה כנגד , , , , הפוגע בציבורהפוגע בציבורהפוגע בציבורהפוגע בציבור

  """"....מאסר שלוש שני�מאסר שלוש שני�מאסר שלוש שני�מאסר שלוש שני�    ! ! ! ! דינו דינו דינו דינו , , , , יחידיחידיחידיחיד
  

אשר יוצגה , ק לואינפר ידידוידידוידידוידידווא פני� כלפי קבוצה של במש לפע 2המשיב  .18
כאשר אשת הקשר במשרד , )גרוסד יוס. "עוה( משרדו של מחותנומשרדו של מחותנומשרדו של מחותנומשרדו של מחותנועל ידי 

 ). ב	 דוד ד תמי"עוה( משפחה קרובהמשפחה קרובהמשפחה קרובהמשפחה קרובה    חברתחברתחברתחברתהיא 

 

ישנה תשתית ראייתית ישנה תשתית ראייתית ישנה תשתית ראייתית ישנה תשתית ראייתית , כפי שעולה מחומר הראיות שנפרס בהחלטה .19
 . פרטיתפרטיתפרטיתפרטית    משוא פני� וא. זיקהמשוא פני� וא. זיקהמשוא פני� וא. זיקהמשוא פני� וא. זיקה, , , , מוצקה להוכחת ניגוד ענייני�מוצקה להוכחת ניגוד ענייני�מוצקה להוכחת ניגוד ענייני�מוצקה להוכחת ניגוד ענייני�

  

 :הינ	 בי	 היתר בהחלטתובהחלטתובהחלטתובהחלטתו    1111הראיות אות	 מונה המשיב הראיות אות	 מונה המשיב הראיות אות	 מונה המשיב הראיות אות	 מונה המשיב  .20

 

  2פגישות של המשיב יומ	 ה  .א

 מהישיבות ע� הדרג המקצועי פרוטוקולי�  .ב

 .2.11.05תרשומת שער) גורטלר בישיב מיו�   .ג

ד ב	 דוד ממשרד גרוס חודק ממנו הקריא "מכתבה של עו  .ד
 .2.11.05בישיבה מיו�  2המשיב 

	 דוד את קבוצת לואי בגי	 פגישותיה ד ב"ט של עו"חיובי שכ  .ה
 .2ושיחותיה ע� המשיב 

 .ירו	 זליכהר "דעדותו של החשב הכללי   .ו

 .עדויות של עובדי מדינה נוספי� ויועציה במכרז  .ז

 

והרי שיקול הדעת . בגדר מתח� הסבירות הכי החלטתו הינ 1יטע	 המשיב  .21
ל הגור� המוסמ) במקרה זה לבחו	 את משק 1המשיב . הינו של הרשות



בח	 אות	 בעיניו המקצועיות ומצא שאי	 בה	  –הראיות להוכחת האישו� 
 .די

 

. היות תלוש מהראיותאינו יכול ל 1כי שיקול הדעת של המשיב  ,דע עקא .22
 הסמכות המנהליתזמיר בספרו . המלומד י לעניי	 זה יפי� דבריו של

 : 733 בעמוד

  

 

א) א) א) א) , , , , תתתתשיקול הדעת הוא חופש לבחור בי	 אפשרויות שונושיקול הדעת הוא חופש לבחור בי	 אפשרויות שונושיקול הדעת הוא חופש לבחור בי	 אפשרויות שונושיקול הדעת הוא חופש לבחור בי	 אפשרויות שונו, , , , אכ	אכ	אכ	אכ	"
רשות רשות רשות רשות . . . . שיקול דעת אינו קפריזהשיקול דעת אינו קפריזהשיקול דעת אינו קפריזהשיקול דעת אינו קפריזה. . . . אי	 הוא חופש מוחלטאי	 הוא חופש מוחלטאי	 הוא חופש מוחלטאי	 הוא חופש מוחלט

מינהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות מינהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות מינהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות מינהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות 
או שדעתה או שדעתה או שדעתה או שדעתה , , , , ומחליטה על יסוד תחושה בעלמאומחליטה על יסוד תחושה בעלמאומחליטה על יסוד תחושה בעלמאומחליטה על יסוד תחושה בעלמא, , , , הנוגעות לעניי	הנוגעות לעניי	הנוגעות לעניי	הנוגעות לעניי	

, , , , נחושה להגיע לתוצאה מסויימת ללא תלות בעובדות המקרהנחושה להגיע לתוצאה מסויימת ללא תלות בעובדות המקרהנחושה להגיע לתוצאה מסויימת ללא תלות בעובדות המקרהנחושה להגיע לתוצאה מסויימת ללא תלות בעובדות המקרה
ית	 לומר ית	 לומר ית	 לומר ית	 לומר במקרה כזה נבמקרה כזה נבמקרה כזה נבמקרה כזה נ. . . . אינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוקאינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוקאינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוקאינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוק
שרירות היא סוג של שרירות היא סוג של שרירות היא סוג של שרירות היא סוג של . . . . על הרשות כי היא פועלת בשרירותעל הרשות כי היא פועלת בשרירותעל הרשות כי היא פועלת בשרירותעל הרשות כי היא פועלת בשרירות

היא עילה לפסול כל החלטה היא עילה לפסול כל החלטה היא עילה לפסול כל החלטה היא עילה לפסול כל החלטה . . . . יש בה חומרה קיצוניתיש בה חומרה קיצוניתיש בה חומרה קיצוניתיש בה חומרה קיצונית. . . . שחיתותשחיתותשחיתותשחיתות
        ."."."."מנהליתמנהליתמנהליתמנהלית

  
        מנוגדות לממצאי� העובדתיי� שקבעמנוגדות לממצאי� העובדתיי� שקבעמנוגדות לממצאי� העובדתיי� שקבעמנוגדות לממצאי� העובדתיי� שקבע    1111החלטותיו של המשיב החלטותיו של המשיב החלטותיו של המשיב החלטותיו של המשיב 

  

 :קבע בי	 היתר את הממצאי� העובדתי� הבאי� 1המשיב  .23

 56פסקה (ב	 דוד  ד"קבע פגישה דחופה לבקשת עוה 2המשיב   .א
 .)להחלטה

ד תמי ב	 דוד באה בשמו של לקוח "ידע כי עוה 2המשיב   .ב
 .)להחלטה 57פסקה (מסויי� 

את  12.9.05ד ב	 דוד ייצגה בפגישה מיו� "ידע כי עוה 2המשיב   .ג
 .)להחלטה 58פסקה (משפחת לואי 

לא סיפר לחשב הכללי כי בקשתו לדחות את מועד  2המשיב   .ד
ה בעקבות פגישתו ע� ב	 דוד פרסו� נוהל המכירה בא

 .)להחלטה 62פסקה (ואברמזו	 

העלה את בקשת דחיית הפרסו� על  2אי	 להניח כי המשיב   .ה
י מאמצי פעל על פברור כי ? וכי מדוע יעשה כ	 –דעת עצמו 

פסקה (או של מי מטעמו , שכנוע של משקיע אסטרטגי כלשהו
 ).להחלטה 71

 2ידע מהמשיב נמסר מ, בשיחת טלפו	 בערב יו� הכיפורי�  .ו
בה� כדי להטיב  שישד ב	 דוד על שינויי� בהלי) המכירה "לעוה
� וזאת כאשר הוחלט על השיפורי, )איפרנק לו( לקוחה ע�

הארכת תקופת :  השיפורי� כללו. (מספר ימי� אחרי כ	
והנחה על , הקלה במגבלות על חלוקת דיבידנדי�, האופציה

ערכ� של ערכ� של ערכ� של ערכ� של : ודגשוי ).להחלטה 85! 83פסקה ) (מחיר האופציה
שווי השיפורי� בתנאי המכירה { ! 2222השיפורי� מאות מיליוני השיפורי� מאות מיליוני השיפורי� מאות מיליוני השיפורי� מאות מיליוני 

 }.א.י !אינ� חלק מקביעות המשיב 

החזיק  2המשיב  2.11.05בישיבה ע� הגורמי� המקצועיי� מיו�   .ז
ד "והסתייע בהעתק ממכתב ההשגות שנשלח אליו על ידי עוה

מ	 ולא העלה לדיו	 או ביקש סיכו� של הדרישות מטע, ב	 דוד
  ).להחלטה 108פסקה ( של הקבוצות הנוספות

המשרד השלי� פסק בורר , הקשרי� ע� משרד גרוס חודק  .ח
מעיד על קשר  –וקיבל על כ) שכר ( מנומק בהשקעה רבה

אולמרט לבטח ידע שלמרות הפרישה המשי) "וכ	 . )כלכלי
." המשרד לשאת את שמו של גרוס כראשו	 לשמות השותפי�

, ורדית גרוס 2כלתו של המשיב לוס. בנ). להחלטה 140פסקה (



מעמד מיוחד במשרד המקנה לה זכות להצטר. בעתיד כשותפה 
 ).להחלטה 142פסקה (במשרד 

קבע כי הקשר בי	 המשיב  1המשיב  :ד ב	 דוד"הקשרי� ע� עוה  .ט
ד ב	 דוד המועסקת "לבי	 קבוצת לואי התנהל בעיקר ע� עוה 2

 .מרט ורעייתוה אישית של אולדבמשרד גרוס חודק והיא ידי

מהראיות עולה עוד כי "קבע כממצא עובדתי כי  1המשיב   .י
הקשר העיקרי בי	 קבוצות לואי לאולמרט התנהל באמצעות בו 

נהנתה הקבוצה מיחס מיוחד ה	 נהנתה הקבוצה מיחס מיוחד ה	 נהנתה הקבוצה מיחס מיוחד ה	 נהנתה הקבוצה מיחס מיוחד ה	 בשל צינור השפעה זה . דוד
ברמת הנגישות לאולמרט וה	 בתדירות הפגישות והשיחות ברמת הנגישות לאולמרט וה	 בתדירות הפגישות והשיחות ברמת הנגישות לאולמרט וה	 בתדירות הפגישות והשיחות ברמת הנגישות לאולמרט וה	 בתדירות הפגישות והשיחות 

 ).להחלטה 147פסקה ." (עימועימועימועימו

ד ב	 דוד היה "ע� עוה 2הקשר של המשיב קבע כי  1המשיב   .יא
 156פסקה . (ה ליתר מכריואהאינטנסיבי בקשריו בהשוו

 ).להחלטה

 

סותרת את , 2את המשיב  שלא להעמיד לדי	 1ההחלטה של המשיב  .24
 .הממצאי� העובדתיי� שקבע

 

הינה  נית	 לקבוצה מסויימת יחס מיוחדנית	 לקבוצה מסויימת יחס מיוחדנית	 לקבוצה מסויימת יחס מיוחדנית	 לקבוצה מסויימת יחס מיוחדכי  1הקביעה הברורה של המשיב  .25
 2להעמיד לדי	 את המשיב  1י לחייב את המשיב קביעה שדי היה בה כד

 .לא כל שכ	 בצירו. ע� יתר הקביעות והממצאי�, בגי	 הפרת אמוני�

  

כי במקרה זה על פי חומר הראיות שנאס. לא כי במקרה זה על פי חומר הראיות שנאס. לא כי במקרה זה על פי חומר הראיות שנאס. לא כי במקרה זה על פי חומר הראיות שנאס. לא " 1בהחלטת המשיב  .26
התקיימו מאפייני פסול מובהקי� דיי� כדי לאפשר הגשת כתב אישו� התקיימו מאפייני פסול מובהקי� דיי� כדי לאפשר הגשת כתב אישו� התקיימו מאפייני פסול מובהקי� דיי� כדי לאפשר הגשת כתב אישו� התקיימו מאפייני פסול מובהקי� דיי� כדי לאפשר הגשת כתב אישו� 

טעות בשקילת  למצערנה יש  !." בעבירה של מרמה והפרת אמוני�בעבירה של מרמה והפרת אמוני�בעבירה של מרמה והפרת אמוני�בעבירה של מרמה והפרת אמוני�
 .טעות בשיקול הדעת ולחלופי	הראיות 

  
  

  ע� חומר הראיותכלל אינ� מתיישבי�  1חלק מהממצאי� שקבע המשיב  .27
  

ד פעלו "קבע בי	 היתר כי לא התגבשה קבוצה ועוה 1המשיב   .א
הא� קביעה זו מתיישבת  .)להחלטה 96פסקה ( ?מטע� עצמ�

ד ב	 דוד "והע� חומר הראיות המצביע על חיובי שעות של ע
 1העותרת תטע	 כי ממצא זה של המשיב . את קבוצת לואי

  .תמוה ועל פניו אינו מתיישב ע� חומר הראיות

הינו עניינו  ,רב הנסתר בו על הגלויר שא ,ממצא עובדתי נוס.  .ב
 138פסקה ( כבורר 2בו עסק המשיב , של תיק בוררות כלשהו

ר תו) בסופו של יו� מי שעסק בכתיבת פסק הבור). להחלטה
וכתיבת  ,ניתוחו, ר הבוררותהשקעה של שעות בעיו	 בחומ

 . חודק גרוסגרוסגרוסגרוסהיה משרד  החלטה סופית

  לכל דבר  בקשר עסקיבקשר עסקיבקשר עסקיבקשר עסקיהתעלמה מכ) שמדובר  1החלטת המשיב 
  . ועניי	

קביעה זו אינה מתיישבת ע� העובדה שמשרד גרוס חודק קיבל 
לגו. עלו� ששמו " תרומה"קיבל תמורה  2המשיב בנוס. שכר ו

מסתתר או יותר נכו	 מי אינו נחש. בהחלטה ואי	 לדעת מה 
   )להחלטה 139סקה פ. (ומאחורי

לא  2כי המשיב  1קביעה תמוהה נוספת היא קביעת המשיב   .ג
 ). להחלטה 141פסקה (גרוס מרוויח מהמשרד ד יוס. "עוהידע ש

, ראשו	 בשמות השותפי� מתנוססגרוס ד "והרי שמו של עוה
על כ	  .)ה�ידר) נישואי ילד( 2הוא קרוב משפחה של המשיב 

סיו	 החיי� יקשה לקבל קביעה עובדתית כל כ) מרוחקת מנ
  .ומהשכל הישר



  

ראוי במקרה זה כי בית , לעניי	 שקילת הראיות וקביעת הממצאי� .28
לאור חוסר הסבירות  1המשפט יתערב ויבח	 את ההחלטה של המשיב 

 :בהק בההמו

  
, , , , א� הרשות נתנה לראיה משקל שאינו עומד במבח	 הסבירותא� הרשות נתנה לראיה משקל שאינו עומד במבח	 הסבירותא� הרשות נתנה לראיה משקל שאינו עומד במבח	 הסבירותא� הרשות נתנה לראיה משקל שאינו עומד במבח	 הסבירות""""

אפשר שבית אפשר שבית אפשר שבית אפשר שבית , , , , משקל שרשות סבירה לא היתה נותנתמשקל שרשות סבירה לא היתה נותנתמשקל שרשות סבירה לא היתה נותנתמשקל שרשות סבירה לא היתה נותנת, , , , כלומרכלומרכלומרכלומר
. . . . המשפט יתערב כדי לפסול החלטה המתבססת על אותה ראיההמשפט יתערב כדי לפסול החלטה המתבססת על אותה ראיההמשפט יתערב כדי לפסול החלטה המתבססת על אותה ראיההמשפט יתערב כדי לפסול החלטה המתבססת על אותה ראיה

למשל לגבי החלטה של היוע� המשפטי לממשלה בשאלה למשל לגבי החלטה של היוע� המשפטי לממשלה בשאלה למשל לגבי החלטה של היוע� המשפטי לממשלה בשאלה למשל לגבי החלטה של היוע� המשפטי לממשלה בשאלה , , , , כ)כ)כ)כ)
ב ב ב ב א� המשקל של ראיה מסויימת מספיק כדי לבסס עליו כתא� המשקל של ראיה מסויימת מספיק כדי לבסס עליו כתא� המשקל של ראיה מסויימת מספיק כדי לבסס עליו כתא� המשקל של ראיה מסויימת מספיק כדי לבסס עליו כת

ההתערבות של בית המשפט בעניי	 ההתערבות של בית המשפט בעניי	 ההתערבות של בית המשפט בעניי	 ההתערבות של בית המשפט בעניי	 , , , , אישו� כדברי השופט ב)אישו� כדברי השופט ב)אישו� כדברי השופט ב)אישו� כדברי השופט ב)
א) א) א) א) , , , , הקשור במשקלו של חומר הראיות תהיה נדירההקשור במשקלו של חומר הראיות תהיה נדירההקשור במשקלו של חומר הראיות תהיה נדירההקשור במשקלו של חומר הראיות תהיה נדירה, ', ', ', 'זהזהזהזה

אפשרית היא א� ספקנותו של היוע� המשפטי בדבר משקל אפשרית היא א� ספקנותו של היוע� המשפטי בדבר משקל אפשרית היא א� ספקנותו של היוע� המשפטי בדבר משקל אפשרית היא א� ספקנותו של היוע� המשפטי בדבר משקל 
        ."."."."הראיות הינה בלתי סבירה בעלילהראיות הינה בלתי סבירה בעלילהראיות הינה בלתי סבירה בעלילהראיות הינה בלתי סבירה בעליל

  
  .754בעמוד , הסמכות המנהליתהסמכות המנהליתהסמכות המנהליתהסמכות המנהלית, זמיר. י
  
  

        ידי בית משפט נכבד זהידי בית משפט נכבד זהידי בית משפט נכבד זהידי בית משפט נכבד זהמנוגדת להלכה שנקבעה על מנוגדת להלכה שנקבעה על מנוגדת להלכה שנקבעה על מנוגדת להלכה שנקבעה על     1111החלטת המשיב החלטת המשיב החלטת המשיב החלטת המשיב 
  
  

בית המשפט הנכבד עסק בסעיפי המרמה והפרת אמוני� באופ	 נרחב  .29
הלכת הלכת הלכת הלכת : "להל	( שמעו	 שבס' מדינת ישראל נ 1397/03נ "ומפורט בדפ

  .")שבסשבסשבסשבס
  

בהלכת שבס בפסקה )  ברק. א –תוארו דאז כ(הנשיא ' בי	 היתר קבע כב
  :לפסק דינו  53
   

כ	 עשוי ניגוד כ	 עשוי ניגוד כ	 עשוי ניגוד כ	 עשוי ניגוד , , , , יותריותריותריותרככל שמעמדו של עובד הציבור ר� ככל שמעמדו של עובד הציבור ר� ככל שמעמדו של עובד הציבור ר� ככל שמעמדו של עובד הציבור ר� """"
הענייני� שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער) הענייני� שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער) הענייני� שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער) הענייני� שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער) 

        ....המוג	 על ידי האיסור הפליליהמוג	 על ידי האיסור הפליליהמוג	 על ידי האיסור הפליליהמוג	 על ידי האיסור הפלילי
............        

מעמדו מעמדו מעמדו מעמדו . . . . עובד מדינה בכיר משמש דוגמא לכפופי� לועובד מדינה בכיר משמש דוגמא לכפופי� לועובד מדינה בכיר משמש דוגמא לכפופי� לועובד מדינה בכיר משמש דוגמא לכפופי� לו, , , , אכ	אכ	אכ	אכ	
אמו	 אמו	 אמו	 אמו	 , , , , ור מאפשר לו להקרי	 כלפי הציבור הרחב הגינותור מאפשר לו להקרי	 כלפי הציבור הרחב הגינותור מאפשר לו להקרי	 כלפי הציבור הרחב הגינותור מאפשר לו להקרי	 כלפי הציבור הרחב הגינותבבבבבציבציבציבצי

בד ציבור בד ציבור בד ציבור בד ציבור כאשר עוכאשר עוכאשר עוכאשר עו). ). ). ). 266266266266' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , ראו פרשת אייזנברגראו פרשת אייזנברגראו פרשת אייזנברגראו פרשת אייזנברג((((יושר ויושרה יושר ויושרה יושר ויושרה יושר ויושרה 
זה מצוי בניגוד ענייני� הוא מקרי	 כלפי הכפופי� לו וכלפי זה מצוי בניגוד ענייני� הוא מקרי	 כלפי הכפופי� לו וכלפי זה מצוי בניגוד ענייני� הוא מקרי	 כלפי הכפופי� לו וכלפי זה מצוי בניגוד ענייני� הוא מקרי	 כלפי הכפופי� לו וכלפי 

את שבירת� את שבירת� את שבירת� את שבירת� , , , , הציבור כולו את כשלונה של המערכת הציבוריתהציבור כולו את כשלונה של המערכת הציבוריתהציבור כולו את כשלונה של המערכת הציבוריתהציבור כולו את כשלונה של המערכת הציבורית
כאשר ניגוד הענייני� כולל בחובו כאשר ניגוד הענייני� כולל בחובו כאשר ניגוד הענייני� כולל בחובו כאשר ניגוד הענייני� כולל בחובו . . . . של הכלי� הממלכתיי�של הכלי� הממלכתיי�של הכלי� הממלכתיי�של הכלי� הממלכתיי�

כל כל כל כל . . . . עובד הציבור מקרי	 את הקשר בי	 הו	 לשלטו	עובד הציבור מקרי	 את הקשר בי	 הו	 לשלטו	עובד הציבור מקרי	 את הקשר בי	 הו	 לשלטו	עובד הציבור מקרי	 את הקשר בי	 הו	 לשלטו	, , , , היבט כספיהיבט כספיהיבט כספיהיבט כספי
, , , , בור בעובדי הציבורבור בעובדי הציבורבור בעובדי הציבורבור בעובדי הציבוראלה מבססי� פגיעה מהותית באמו	 הציאלה מבססי� פגיעה מהותית באמו	 הציאלה מבססי� פגיעה מהותית באמו	 הציאלה מבססי� פגיעה מהותית באמו	 הצי

בגיעה מהותית בטוהר המידות ופגיעה מהותית התקינות בגיעה מהותית בטוהר המידות ופגיעה מהותית התקינות בגיעה מהותית בטוהר המידות ופגיעה מהותית התקינות בגיעה מהותית בטוהר המידות ופגיעה מהותית התקינות 
        ."."."."המינהלהמינהלהמינהלהמינהל

        

דומה כי  ?הא� היה ניגוד ענייני� במקרה שלפנינו :השאלה הנשאלת הינה .30
של ניגוד הענייני�  עוצמתועונה בחיוב על שאלה זו א) סבור כי  1המשיב 
 .)להחלטה 190פסקה ( נמוכה

  

, המורכב מקשרי� חברתיי�(יגוד הענייני� העותרת טוענת כי עוצמת נ .31
חזקה ) כלכליי� ועסקיי� ע� קבוצת לואי וע� מייצגיה, משפחתיי�

 .במיוחד

  



ר� ביותר בשירות באותו תקופה היה  2מדו של המשיב מע, בנוס. לכ) .32
שר התעשיה שר התעשיה שר התעשיה שר התעשיה ראש הממשלה ראש הממשלה ראש הממשלה ראש הממשלה ממלא מקו� ממלא מקו� ממלא מקו� ממלא מקו� כיה	 ככיה	 ככיה	 ככיה	 כ    2222המשיב המשיב המשיב המשיב : הציבורי

 . שר האוצרשר האוצרשר האוצרשר האוצר    לא מקו�לא מקו�לא מקו�לא מקו�וממוממוממוממ, , , , המסחר והתעסוקההמסחר והתעסוקההמסחר והתעסוקההמסחר והתעסוקה

  

 :53ברק בפסקה . בעניי	 זה קבע כבוד הנשיא כתוארו דאז א .33

  
כ	 עשוי ניגוד כ	 עשוי ניגוד כ	 עשוי ניגוד כ	 עשוי ניגוד , , , , ככל שמעמדו של עובד הציבור ר� יותרככל שמעמדו של עובד הציבור ר� יותרככל שמעמדו של עובד הציבור ר� יותרככל שמעמדו של עובד הציבור ר� יותר""""

הענייני� שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער) הענייני� שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער) הענייני� שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער) הענייני� שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער) 
 ."."."."המוג	 על ידי האיסור הפליליהמוג	 על ידי האיסור הפליליהמוג	 על ידי האיסור הפליליהמוג	 על ידי האיסור הפלילי

 

והעותרת כמוב	 ( 1כפי שטוע	 המשיב , ג� א� אפשר היה לטעו	, לכ	 .34
כי עוצמת ניגוד הענייני� אינה מצדיקה ) טענה זו מכל וכלמתנגדת ל

, שכשמדובר בעובד הציבור במעמד כל כ) גבוההרי , העמדה לדי	 פלילי
  .פוחתת ! ניגוד הענייני�בחינת בהרי שהעוצמה הנדרשת 

  

פסקה (היסוד הנפשי הנדרש להוכחת העבירה פורט א. הוא בהלכת שבס  .35
 ):ברק. אז אלפסק דינו של הנשיא כתוארו ד 55

  
לא נדרש כי לא נדרש כי לא נדרש כי לא נדרש כי . . . . נדרש יחס נפשי לטיב הפיזי של ההתנהגותנדרש יחס נפשי לטיב הפיזי של ההתנהגותנדרש יחס נפשי לטיב הפיזי של ההתנהגותנדרש יחס נפשי לטיב הפיזי של ההתנהגות""""

או כי או כי או כי או כי ' ' ' ' הפרת אמוני�הפרת אמוני�הפרת אמוני�הפרת אמוני�''''העושה יהא מודע לכ) כי מעשהו מהווה העושה יהא מודע לכ) כי מעשהו מהווה העושה יהא מודע לכ) כי מעשהו מהווה העושה יהא מודע לכ) כי מעשהו מהווה 
        ."."."."מעשהו פוגע בערכי� שהאיסור הפלילי נועד להג	 עליה�מעשהו פוגע בערכי� שהאיסור הפלילי נועד להג	 עליה�מעשהו פוגע בערכי� שהאיסור הפלילי נועד להג	 עליה�מעשהו פוגע בערכי� שהאיסור הפלילי נועד להג	 עליה�

  56ובפסקה 
היא היא היא היא . . . . הפרת האמוני� אינה דורשת מחשבה פלילית מיוחדתהפרת האמוני� אינה דורשת מחשבה פלילית מיוחדתהפרת האמוני� אינה דורשת מחשבה פלילית מיוחדתהפרת האמוני� אינה דורשת מחשבה פלילית מיוחדת""""

        ."."."."תתתתמסתפקת בעקרו	 הכללי של מודעומסתפקת בעקרו	 הכללי של מודעומסתפקת בעקרו	 הכללי של מודעומסתפקת בעקרו	 הכללי של מודעו

 

תה מודעות לטיב הפיזי של ימחומר הראיות עולה כי הי, על פניו .36
  .אינו חולק על כ) 1ודומה כי א. המשיב . ההתנהגות

  

לכ) שהשינויי� שבוצעו בתנאי המכירה ייחס חשיבות  1דומה כי המשיב  .37
בפועל לא תאמו במלוא� את השינויי� אות� ביקשה קבוצת לואי 

א. , מת	 משקל לסוגיה זו. לתוצאהלתוצאהלתוצאהלתוצאהרי ק – )233פסקה (באמצעות נציגיה 
. לפסק דינו של הנשיא כתוארו דאז א 39פסקה (הוא מנוגד להלכת שבס 

 : שבה חזרו על הקביעה כי) ברק

  
העבירה של מרמה והפרת אמוני� אינה עבירה תוצאתית אלא העבירה של מרמה והפרת אמוני� אינה עבירה תוצאתית אלא העבירה של מרמה והפרת אמוני� אינה עבירה תוצאתית אלא העבירה של מרמה והפרת אמוני� אינה עבירה תוצאתית אלא "

 ."עבירה התנהגותיתעבירה התנהגותיתעבירה התנהגותיתעבירה התנהגותית

  

ומוחקת דה פקטו את עברת הפרת החלטת המשיב נוגדת את הלכת שבס  .38
  .מוני� מספר החוקי� של מדינת ישראלא
  

. לפסק דינו של הנשיא כתוארו דאז א 30פסקה ( ועל כ) חזר בית המשפט
  :וציי	  )ברק

  
האיסור הפלילי על הפרת אמוני� הוא מכשיר מרכזי האיסור הפלילי על הפרת אמוני� הוא מכשיר מרכזי האיסור הפלילי על הפרת אמוני� הוא מכשיר מרכזי האיסור הפלילי על הפרת אמוני� הוא מכשיר מרכזי , , , , אכ	אכ	אכ	אכ	""""

, , , , טוהר השירות והשורותטוהר השירות והשורותטוהר השירות והשורותטוהר השירות והשורותלשמירה על לשמירה על לשמירה על לשמירה על למאבקה של החברה למאבקה של החברה למאבקה של החברה למאבקה של החברה 
י י י י ולהבטחת אמו	 הציבור במשרתולהבטחת אמו	 הציבור במשרתולהבטחת אמו	 הציבור במשרתולהבטחת אמו	 הציבור במשרת, , , , ת מהשורהת מהשורהת מהשורהת מהשורהלמניעת סטיולמניעת סטיולמניעת סטיולמניעת סטיו

ביטולה של העבירה או א. צמצומה מעבר לנדרש יפגע ביטולה של העבירה או א. צמצומה מעבר לנדרש יפגע ביטולה של העבירה או א. צמצומה מעבר לנדרש יפגע ביטולה של העבירה או א. צמצומה מעבר לנדרש יפגע . . . . הציבורהציבורהציבורהציבור
בכוחה של החברה להג	 על עצמה מפני עובדי ציבור העושי� בכוחה של החברה להג	 על עצמה מפני עובדי ציבור העושי� בכוחה של החברה להג	 על עצמה מפני עובדי ציבור העושי� בכוחה של החברה להג	 על עצמה מפני עובדי ציבור העושי� 

. . . . כוח זה הופקד בידיה� בנאמנותכוח זה הופקד בידיה� בנאמנותכוח זה הופקד בידיה� בנאמנותכוח זה הופקד בידיה� בנאמנות. . . . שימוש לרעה בכוח השלטו	שימוש לרעה בכוח השלטו	שימוש לרעה בכוח השלטו	שימוש לרעה בכוח השלטו	
וכי כוח וכי כוח וכי כוח וכי כוח , , , , הסנקציה הפלילית נועדה להבטיח כי הנאמנות תישמרהסנקציה הפלילית נועדה להבטיח כי הנאמנות תישמרהסנקציה הפלילית נועדה להבטיח כי הנאמנות תישמרהסנקציה הפלילית נועדה להבטיח כי הנאמנות תישמר

        ." ." ." ." השלטו	 לא יהפ) לשלטו	 הכוחהשלטו	 לא יהפ) לשלטו	 הכוחהשלטו	 לא יהפ) לשלטו	 הכוחהשלטו	 לא יהפ) לשלטו	 הכוח
        



בית המשפט הנכבד על חשיבותה של העמדה לדי	 בעבירת ועוד עמד  .39
 74פסקה ( הפרת אמוני� ואכיפתו של טוהר המידות הנדרש מעובד ציבור

 :)ברק. לפסק דינו של הנשיא כתוארו דאז א

 

באותה מידה חשוב הוא שלא לשלול את האופי הפלילי של באותה מידה חשוב הוא שלא לשלול את האופי הפלילי של באותה מידה חשוב הוא שלא לשלול את האופי הפלילי של באותה מידה חשוב הוא שלא לשלול את האופי הפלילי של """"
חשוב הוא להדגיש כי חשוב הוא להדגיש כי חשוב הוא להדגיש כי חשוב הוא להדגיש כי . . . . התנהגות שאופיה הדומיננטי הוא פליליהתנהגות שאופיה הדומיננטי הוא פליליהתנהגות שאופיה הדומיננטי הוא פליליהתנהגות שאופיה הדומיננטי הוא פלילי

וכל וכל וכל וכל , , , , כי משלו אי	 לו ולא כלו�כי משלו אי	 לו ולא כלו�כי משלו אי	 לו ולא כלו�כי משלו אי	 לו ולא כלו�; ; ; ; ובד הציבור הוא נאמ	 הציבורובד הציבור הוא נאמ	 הציבורובד הציבור הוא נאמ	 הציבורובד הציבור הוא נאמ	 הציבורעעעע
, , , , יושריושריושריושר, , , , כי נאמנות מחייבת הגינותכי נאמנות מחייבת הגינותכי נאמנות מחייבת הגינותכי נאמנות מחייבת הגינות; ; ; ; למע	 הציבור יש לולמע	 הציבור יש לולמע	 הציבור יש לולמע	 הציבור יש לו, , , , שיש לושיש לושיש לושיש לו
ואיסור הימצאות במצב של ניגוד ואיסור הימצאות במצב של ניגוד ואיסור הימצאות במצב של ניגוד ואיסור הימצאות במצב של ניגוד , , , , סבירותסבירותסבירותסבירות, , , , שוויו	שוויו	שוויו	שוויו	, , , , ענייניותענייניותענייניותענייניות
ה מחייב התנהגות על פי הדיני� ה מחייב התנהגות על פי הדיני� ה מחייב התנהגות על פי הדיני� ה מחייב התנהגות על פי הדיני� ללללכי הגשמת� של אכי הגשמת� של אכי הגשמת� של אכי הגשמת� של א; ; ; ; עניינ�עניינ�עניינ�עניינ�

בדי הציבור ועל טוהר בדי הציבור ועל טוהר בדי הציבור ועל טוהר בדי הציבור ועל טוהר שמירה על אמו	 הציבור בעושמירה על אמו	 הציבור בעושמירה על אמו	 הציבור בעושמירה על אמו	 הציבור בעו, , , , והנוהלי�והנוהלי�והנוהלי�והנוהלי�
לש� הבטחת מטרות אלה בא האיסור הפלילי לש� הבטחת מטרות אלה בא האיסור הפלילי לש� הבטחת מטרות אלה בא האיסור הפלילי לש� הבטחת מטרות אלה בא האיסור הפלילי     ....פעולותיה�פעולותיה�פעולותיה�פעולותיה�

הוא בא למנוע התנהגות של עובדי הוא בא למנוע התנהגות של עובדי הוא בא למנוע התנהגות של עובדי הוא בא למנוע התנהגות של עובדי . . . . באשר להפרת אמוני�באשר להפרת אמוני�באשר להפרת אמוני�באשר להפרת אמוני�
עובד ציבור עובד ציבור עובד ציבור עובד ציבור . . . . הציבור שהיא מסוכנת לחברה ולסדרי הממשלהציבור שהיא מסוכנת לחברה ולסדרי הממשלהציבור שהיא מסוכנת לחברה ולסדרי הממשלהציבור שהיא מסוכנת לחברה ולסדרי הממשל

המפר אמוני� מכרס� בעבותות הקושרות אותנו כבני חברה המפר אמוני� מכרס� בעבותות הקושרות אותנו כבני חברה המפר אמוני� מכרס� בעבותות הקושרות אותנו כבני חברה המפר אמוני� מכרס� בעבותות הקושרות אותנו כבני חברה 
. . . . הפרט לשלטו	הפרט לשלטו	הפרט לשלטו	הפרט לשלטו	ושל ושל ושל ושל , , , , הוא מפר את האמו	 של פרט לפרטהוא מפר את האמו	 של פרט לפרטהוא מפר את האמו	 של פרט לפרטהוא מפר את האמו	 של פרט לפרט. . . . אחתאחתאחתאחת

ל ל ל ל ייייהוא מטהוא מטהוא מטהוא מט. . . . הוא מעודד זלזול ברשויות הציבור ובעובדי הציבורהוא מעודד זלזול ברשויות הציבור ובעובדי הציבורהוא מעודד זלזול ברשויות הציבור ובעובדי הציבורהוא מעודד זלזול ברשויות הציבור ובעובדי הציבור
הוא הוא הוא הוא . . . . ציניות כלפי רשויות המנהל וכלפי הסדר החברתי הקיי�ציניות כלפי רשויות המנהל וכלפי הסדר החברתי הקיי�ציניות כלפי רשויות המנהל וכלפי הסדר החברתי הקיי�ציניות כלפי רשויות המנהל וכלפי הסדר החברתי הקיי�

פוג� באמו	 של הפרט בתיפקודו של הכלל ובכל מערער את פוג� באמו	 של הפרט בתיפקודו של הכלל ובכל מערער את פוג� באמו	 של הפרט בתיפקודו של הכלל ובכל מערער את פוג� באמו	 של הפרט בתיפקודו של הכלל ובכל מערער את 
הפרת הפרת הפרת הפרת , , , , כמוב	כמוב	כמוב	כמוב	). ). ). ). 777777777777' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , ראו פרשת סויסאראו פרשת סויסאראו פרשת סויסאראו פרשת סויסא((((היציבות החברתית היציבות החברתית היציבות החברתית היציבות החברתית 

א תגרור אחריה מלוא א תגרור אחריה מלוא א תגרור אחריה מלוא א תגרור אחריה מלוא אמו	 אחת של עובד ציבור אחד לאמו	 אחת של עובד ציבור אחד לאמו	 אחת של עובד ציבור אחד לאמו	 אחת של עובד ציבור אחד ל
הגבול בי	 הגבול בי	 הגבול בי	 הגבול בי	 . . . . א) מעשה אסור גורר מעשה אסורא) מעשה אסור גורר מעשה אסורא) מעשה אסור גורר מעשה אסורא) מעשה אסור גורר מעשה אסור. . . . תוצאות אלהתוצאות אלהתוצאות אלהתוצאות אלה

רשויות אכיפת החוק עומדות אובדות רשויות אכיפת החוק עומדות אובדות רשויות אכיפת החוק עומדות אובדות רשויות אכיפת החוק עומדות אובדות . . . . אסור למותר מטשטשאסור למותר מטשטשאסור למותר מטשטשאסור למותר מטשטש
תוצאותיה קשות ה	 תוצאותיה קשות ה	 תוצאותיה קשות ה	 תוצאותיה קשות ה	 . . . . המסה הקריטית הולכת ומתעצמתהמסה הקריטית הולכת ומתעצמתהמסה הקריטית הולכת ומתעצמתהמסה הקריטית הולכת ומתעצמת. . . . עצותעצותעצותעצות

מכא	 החשיבות הרבה בעצ� קיומו של האיסור הפלילי מכא	 החשיבות הרבה בעצ� קיומו של האיסור הפלילי מכא	 החשיבות הרבה בעצ� קיומו של האיסור הפלילי מכא	 החשיבות הרבה בעצ� קיומו של האיסור הפלילי . . . . לחברהלחברהלחברהלחברה
ביעת גבולותיו של ביעת גבולותיו של ביעת גבולותיו של ביעת גבולותיו של מכא	 החשיבות בקמכא	 החשיבות בקמכא	 החשיבות בקמכא	 החשיבות בק; ; ; ; על הפרת אמוני� על הפרת אמוני� על הפרת אמוני� על הפרת אמוני� 
        . ". ". ". "האיסור ובאכיפת�האיסור ובאכיפת�האיסור ובאכיפת�האיסור ובאכיפת�

  

דומה שניבאו , 2004בנובמבר על ידי בית משפט נכבד זה הדברי� שנכתבו  .40
 . כ"את שיתרחש תקופה קצרה אח

 

הא� חר. אות� הדברי� ? הא� אי	 משמעות להנחיית בית המשפט .41
 1יכול המשיב , שנאמרו באופ	 נרחב וברור על ידי בית המשפט הנכבד

העותרת ? נות בית המשפט העליו	 את סעי. העבירהלהתנער מפרש
  .סבורה שלא

  
        הפגיעה באמו	 הציבורהפגיעה באמו	 הציבורהפגיעה באמו	 הציבורהפגיעה באמו	 הציבור

  

 . באמו	 הציבור בשלטו	 וחד משמעית בענייננו מדובר בפגיעה קשה .42

 

של גור� זה או  מקורבי�מקורבי�מקורבי�מקורבי�/ / / / חברי�חברי�חברי�חברי� בובמדינה דמוקרטית  קשה לקבל מצב .43
ו	 והכל על חשב – יוכלו לרכוש במחירי חיסול נכסי� של המדינהיוכלו לרכוש במחירי חיסול נכסי� של המדינהיוכלו לרכוש במחירי חיסול נכסי� של המדינהיוכלו לרכוש במחירי חיסול נכסי� של המדינהאחר 

 .האזרח הפשוט

 

 מכירת בנקמכירת בנקמכירת בנקמכירת בנקשינוי בתנאי למדוע קרבה חברית של מייצגי� צריכה להביא  .44
 ?בישראל

 

לטובת של עובד ציבור מצדיקי� פעולות  חברותחברותחברותחברות/ / / / קשרי משפחהקשרי משפחהקשרי משפחהקשרי משפחההא�  .45
 ?החברי�/ לקוחות המשפחה

 



הא� זהו המסר שצריכי� לקבל אזרחי המדינה שאינ� נמני� על חוג  .46
� נמני� על חוג לקוחותיה של חברת או שאינ ?חבריו של עובד הציבור

 ?משפחה קרובה של אותו עובד ציבור

 

לפסק  62לעניי	 זה מופנה שוב בית המשפט הנכבד להלכת שבס בפסקה  .47
 :ברק. הנשיא כתוארו דאז א' דינו של כב

 

הצטברות� של נתוני� אלה באשר לבכירות התפקיד ועוצמת הצטברות� של נתוני� אלה באשר לבכירות התפקיד ועוצמת הצטברות� של נתוני� אלה באשר לבכירות התפקיד ועוצמת הצטברות� של נתוני� אלה באשר לבכירות התפקיד ועוצמת "
באמו	 הציבור באמו	 הציבור באמו	 הציבור באמו	 הציבור     ניגוד הענייני� יוצרת מתכו	 בדוק לפגיעה קשהניגוד הענייני� יוצרת מתכו	 בדוק לפגיעה קשהניגוד הענייני� יוצרת מתכו	 בדוק לפגיעה קשהניגוד הענייני� יוצרת מתכו	 בדוק לפגיעה קשה

פגיעה זו נבחנת באופ	 אובייקטיבי ולא על פי פגיעה זו נבחנת באופ	 אובייקטיבי ולא על פי פגיעה זו נבחנת באופ	 אובייקטיבי ולא על פי פגיעה זו נבחנת באופ	 אובייקטיבי ולא על פי . . . . בשרות המדינהבשרות המדינהבשרות המדינהבשרות המדינה
ההשלכות הקשות של ההשלכות הקשות של ההשלכות הקשות של ההשלכות הקשות של . . . . השקפתו האישית של הנוגע בדברהשקפתו האישית של הנוגע בדברהשקפתו האישית של הנוגע בדברהשקפתו האישית של הנוגע בדבר

במישור במישור במישור במישור , , , , האחדהאחדהאחדהאחד: : : : הפגיעה באמו	 הציבור ה	 בשני מישורי�הפגיעה באמו	 הציבור ה	 בשני מישורי�הפגיעה באמו	 הציבור ה	 בשני מישורי�הפגיעה באמו	 הציבור ה	 בשני מישורי�
הא� רואי� במנהל הכללי דוגמא הא� רואי� במנהל הכללי דוגמא הא� רואי� במנהל הכללי דוגמא הא� רואי� במנהל הכללי דוגמא . . . . הפנימי של עובדי המדינההפנימי של עובדי המדינההפנימי של עובדי המדינההפנימי של עובדי המדינה

הדבר הדבר הדבר הדבר . . . . ומרי� בליב�ומרי� בליב�ומרי� בליב�ומרי� בליב�ה� אה� אה� אה� א' ' ' ' מותר ג� לנומותר ג� לנומותר ג� לנומותר ג� לנו    ––––א� מותר לו א� מותר לו א� מותר לו א� מותר לו ''''. . . . ומופתומופתומופתומופת
... ... ... ... מקרי	 עצמו במהירות לתו) השרות הציבורי ופוגע בו קשותמקרי	 עצמו במהירות לתו) השרות הציבורי ופוגע בו קשותמקרי	 עצמו במהירות לתו) השרות הציבורי ופוגע בו קשותמקרי	 עצמו במהירות לתו) השרות הציבורי ופוגע בו קשות

התנהלותו של מנהל כללי בניגוד התנהלותו של מנהל כללי בניגוד התנהלותו של מנהל כללי בניגוד התנהלותו של מנהל כללי בניגוד . . . . הוא החיצוניהוא החיצוניהוא החיצוניהוא החיצוני    השניהשניהשניהשניהמישור המישור המישור המישור 
ענייני� כה חמור משפיעה באופ	 הרסני על יחס הציבור אל ענייני� כה חמור משפיעה באופ	 הרסני על יחס הציבור אל ענייני� כה חמור משפיעה באופ	 הרסני על יחס הציבור אל ענייני� כה חמור משפיעה באופ	 הרסני על יחס הציבור אל 

בוודאי בוודאי בוודאי בוודאי . . . . ה� חושבי� לעצמ�ה� חושבי� לעצמ�ה� חושבי� לעצמ�ה� חושבי� לעצמ�    ––––' ' ' ' כול� מושחתי�כול� מושחתי�כול� מושחתי�כול� מושחתי�''''. . . . עובדי הציבורעובדי הציבורעובדי הציבורעובדי הציבור
קוד� בי	 עובד הציבור לבי	 חברו קוד� בי	 עובד הציבור לבי	 חברו קוד� בי	 עובד הציבור לבי	 חברו קוד� בי	 עובד הציבור לבי	 חברו     משקו� שיש קשר כספימשקו� שיש קשר כספימשקו� שיש קשר כספימשקו� שיש קשר כספי, , , , כ)כ)כ)כ)

  ."יגידויגידויגידויגידו' ' ' ' ההו	 שולט בשלטו	ההו	 שולט בשלטו	ההו	 שולט בשלטו	ההו	 שולט בשלטו	''''. . . . הטובהטובהטובהטוב
  

התעשיה המסחר  מקל וחומר כאשר מדובר בשר, א� כ) לגבי מנהל כללי .48
א� כ) לגבי . מ ראש הממשלה"ובמ מ מקו� שר האוצר"מ, והתעסוקה

, מקל וחומר כאשר מדובר בקשרי� חברתיי�. קשרי� חברתיי� וכלכליי�
משפחתיי� של עובד הציבור ע� קבוצת לואי וע� , יי�עסק, כלכליי�
 .מייצגיה

 

 2פסקה (בייניש . הנשיאה ד' בנקודה זו מסכמת בצורה חדה וברורה כב .49
 ):לפסק דינה

  
הנה כי כ	 תמימי דעי� אנו כי עבירת המרמה והפרת האמוני� הנה כי כ	 תמימי דעי� אנו כי עבירת המרמה והפרת האמוני� הנה כי כ	 תמימי דעי� אנו כי עבירת המרמה והפרת האמוני� הנה כי כ	 תמימי דעי� אנו כי עבירת המרמה והפרת האמוני� """"

היא אחד המחסומי� העיקריי� שהציב המחוקק למניעת היא אחד המחסומי� העיקריי� שהציב המחוקק למניעת היא אחד המחסומי� העיקריי� שהציב המחוקק למניעת היא אחד המחסומי� העיקריי� שהציב המחוקק למניעת 
; ; ; ; ממנהל תקי	 למינהל קלוקלממנהל תקי	 למינהל קלוקלממנהל תקי	 למינהל קלוקלממנהל תקי	 למינהל קלוקל    התדרדרות השירות הציבוריהתדרדרות השירות הציבוריהתדרדרות השירות הציבוריהתדרדרות השירות הציבורי

ואוסי. עוד כי עלינו לשוות לנגד עיננו כי א) כפסע הוא ואוסי. עוד כי עלינו לשוות לנגד עיננו כי א) כפסע הוא ואוסי. עוד כי עלינו לשוות לנגד עיננו כי א) כפסע הוא ואוסי. עוד כי עלינו לשוות לנגד עיננו כי א) כפסע הוא 
המרחק בי	 מינהל מושחת לתהלי) של כרסו� משמעותי המרחק בי	 מינהל מושחת לתהלי) של כרסו� משמעותי המרחק בי	 מינהל מושחת לתהלי) של כרסו� משמעותי המרחק בי	 מינהל מושחת לתהלי) של כרסו� משמעותי 

אל לנו להגזי� אל לנו להגזי� אל לנו להגזי� אל לנו להגזי� , , , , לפיכ)לפיכ)לפיכ)לפיכ). . . . באופיו ובחוסנו של המשטר הדמוקרטיבאופיו ובחוסנו של המשטר הדמוקרטיבאופיו ובחוסנו של המשטר הדמוקרטיבאופיו ובחוסנו של המשטר הדמוקרטי
כאשר יש בהתנהגותו של עובד כאשר יש בהתנהגותו של עובד כאשר יש בהתנהגותו של עובד כאשר יש בהתנהגותו של עובד ; ; ; ; 284284284284בצמצו� הוראת סעי. בצמצו� הוראת סעי. בצמצו� הוראת סעי. בצמצו� הוראת סעי. 

כי� המצויי� בבסיס כי� המצויי� בבסיס כי� המצויי� בבסיס כי� המצויי� בבסיס הציבור משו� פגיעה מהותית בערהציבור משו� פגיעה מהותית בערהציבור משו� פגיעה מהותית בערהציבור משו� פגיעה מהותית בער
אי	 להירתע מהשימוש בהלי) הפלילי ומהטלת אי	 להירתע מהשימוש בהלי) הפלילי ומהטלת אי	 להירתע מהשימוש בהלי) הפלילי ומהטלת אי	 להירתע מהשימוש בהלי) הפלילי ומהטלת , , , , העבירההעבירההעבירההעבירה

 ."."."."סנקציה עונשית בגי	 התנהגות זוסנקציה עונשית בגי	 התנהגות זוסנקציה עונשית בגי	 התנהגות זוסנקציה עונשית בגי	 התנהגות זו
 

  
        סו. דברסו. דברסו. דברסו. דבר

  

  .2בשרשרת החקירות שנוהלו כנגד המשיב  החמור ביותרהחמור ביותרהחמור ביותרהחמור ביותרמדובר במקרה  .50
במינויי פסולי� , בחשבוניות פיקטיביות, אי	 מדובר במעטפות מזומני�

 ! שווי המכירה כ(אלא במכירת בנק בישראל  –ואפילו לא בשוויו של בית 
י� מקלי� שינוי שנעשי� לכאורהבמשוא פני� ותו) ) ח"שמיליארד מיליארד מיליארד מיליארד     4.54.54.54.5
ובהתעל� מדרישותיה	 ( לטובת קבוצה מסוימת תנאי המכר של הבנקב

   .)של הקבוצות האחרות
  



א. א� הנטל , 2אמו	 הציבור במערכת דורש העמדה לדי	 של המשיב  .51
 .ו נטל לא קללהוכחת העבירות הינ

 

יחד ע� זאת , וכ) במיוחד בעבירות מסוג זה, אינה קלה 1עבודת המשיב  .52
ולא נית	 להתנער ממנה בשל הקושי הכרו) בה כאשר , זו עבודתו –

 .העובדות הראיות ועוצמת	 מצביעי� על כ) שבוצעה עבירה

  

זה אי	 מנוס מבחינת  מקרהב, לאור הראיות והממצאי� העובדתיי� .53
 .הביקורת השיפוטיתהסוגיה בעי	 

  

ההחלטה שלא כי לאור האמור מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע  .54
ולהורות , לדי	 הינה בלתי סבירה בנסיבות העניי	 2להעמיד את המשיב 

בגי	 עבירות מרמה והפרת אמוני� , 2להעמיד לדי	 את המשיב  1למשיב 
 .במכירת מניות המדינה בבנק לאומי

  

ייב המשיבי� בהוצאות העותרת בגי	 לח, ש נכבד זה"כ	 מתבקש בימ .55
  .עתירה זו

 

 .בש� העותרת, תצהירו של מר אריה אבנריעתירה זו נתמכת ב .56

  
  
  
  
  
  

_____________________  
  ד"עו, ישראלה אלימל)                                                                   

  כ העותרת"ב                 


