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 כ"א חשון תשפ"ב , 2021אוקטובר  27
   לכבוד 

  יגאל מרזל ד"ר ב' השופט כ  ' דניאל הרשקוביץ הרב פרופ

     שירות המדינה  נציב

     ת המדינהנציבות שירו

 נהל בתי המשפט מ

 הנהלת בתי המשפט 

 

  ירושלים  ירושלים 

 שלום רב, 

היועץ המשפטי להנהלת   נגד הליך משמעתי פתיחה בבקשה להנדון: 

 עורך הדין ברק לייזר בתי המשפט,

"(, אנו מתכבדים לפנות אליכם  התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 בדברים הבאים: 

",  11ת סדרת הכתבות "זמן אמת" בערוץ "כאן  מסגרם תחקיר עיתונאי בהתפרס  26.10.2021ביום   .1

של נפגעי ונפגעות    , בעיקרמתיקים רגישים  ל הדלפת חומרים חסוייםהעגומה ש אשר עסק בפרשה  

 1. "(התחקיר)להלן: " ם בתקשורתות, לגורמיסגור המתנהלים בדלתיים תקיפה מינית

גישים, הכוללים פרטים של נפגעות תקיפה מינית  רחומרים    ,לכאורה  ,ה כי הודלפומהתחקיר עול .2

 : הבאיםהחסויים מתוך התיקים  מקרי התקיפה, כן פירוט אודות ו

. על פי  2012מחודש מאי    הדלפת חומרי החקירה וכתב האישום בעניין פרשת האונס בגן העיר .2.1

החומרים  בעקבותהתחקיר,   בתי  שמגיבפרשה  המתלוננת    הדלפת  הנהלת  כנגד  תביעה  ה 

את המתלוננת בסכום של    התביעה נסגרת בהסדר גישור במסגרתו המדינה מפצהו,  המשפט

 ; אלף שקלים 266

מה בחודש  רספ, שהת ידי מג"ד גבעתי לשעבר- הדלפת תיק התביעה בפרשת ההטרדה המינית על .2.2

 ; 2015אפריל  

,  פרטי הנאנסתאת  לל  כאשר  אשתו,  ס  ו ני אהואשם בהדלפת כתב אישום כנגד רב ליטאי מוכר ש .2.3

 ;2015מחודש אוגוסט  

כתבת  לכאורה ועל פי האמור ב בוצעום  אלה של מידע רגיש מתיקים חסויידלפות  חקיר, הפי הת-על .3

לייזר  ידי - עלהתחקיר,   ברק  עו"ד  המשפט,  בתי  מערכת  למנהל  המשפטי  "  היועץ  וה"ד  ע)להלן: 

 
(, זמין ב:  26.10.2021) 11כאן מעל החוק" באתר   - 11 , פרק 5 זמן אמתאבי עמית ואיתי עמיקם " 1

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039 . 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039
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במטרה לפגוע בעורכת הדין אשר ייצגה    ,בשם לורי שם טוב   בלוגריתל, אשר העביר אותם  "(לייזר

 . את המתלוננות בפרשות שפרטיהן הודלפו

  ,ערך הדוברות של הנהלת בתי המשפט, בסיוע מתחקיר, עוה"ד לייזרעדויות שמובאות ב י ה על פ  .4

לייזר  ,  לכאורהכך,  .  בהודעות דוא"לפרטים מתיקים חסויים  לבקשתה של הגברת שם טוב  העבירו  

מים המבקשים להעביר ביקורת  ר ויפגעו בגסומיה  הזין את הגברת שם טוב במידע חסוי על מנת שפר

 על מערכת בתי המשפט. 

אך התיק נגדו  גברת שם טוב,  לההדלפות  חלק מ עוד עולה מהתחקיר כי עוה"ד לייזר נחקר אודות   .5

 גר מחוסר ראיות. נס

לביצוען .6 כבדים  חששות  עולים  עבירות    מהתחקיר  בתי  משמעת  של  מערכת  בצמרת  חמורות 

ל הרשות אדמיניסטרטיבית שמרכזת את פעילותה של המעטפת ה. הנהלת בתי המשפט  המשפט

המפתהש בידיה  הת חות  ופטת.  אודות  המידע  במערלכל  המתנהלים  כולל  יקים  המשפט,  בתי  כת 

 .  התיקים החסויים והרגישים ביותר

שראל,  בי"השגת יעדיה של מערכת בתי המשפט  אמון על    הנהלת בתי המשפטהיועץ המשפטי של   .7

שמ של  ערכים  וקידום  עידוד  החוק,  תוך  על  וטוהר  ירה  תקין  המנהל  אתר  )מתוך  רשות  מידות" 

 (. https://www.gov.il/he/Departments/Units//the_legal_bureauזמין ב: השופטת, 

לכאורה .8 זו  התנהלות  בדרישהנוכח  אליכם  פונים  אנו  חוק לפעול    ,  מכוח  משמעתיים  בהליכים 

)משמע התשכ"גשירות המדינה  בעניי1963-ת(,  מעורב,  בפרשת    לותו שן  לייזר  ברק  הדין  עורך 

 .ים מתיקיםההדלפות של חומרים חסוי

חקיר הנה חמורה ביותר,  כפי שהובאה בתייזר  ה"ד לשל עו  , לכאורה  ,ת המובאת בכתבה ההתנהלו .9

)להלן:    1963- שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג  לחוק  17  ועולה לכדי עבירות משמעת על פי סעיף

 שלשונו: , "(שירות המדינה חוק"

מדינה" בעבירת    עובד  אשם  מאלה  אחת  לארץ  בחוץ  או  בישראל  שעשה 
 משמעת:

 עשה מעשה, או התנהג, באופן שפגע במשמעת שירות המדינה; (1)
או   (2) או תקנה,  חוק  נוהג,  פי  על  כעובד המדינה  עליו  קיים את המוטל  לא 

עליו   המוטל  בקיום  התרשל  או  כדין,  לו  שניתנו  מיוחדת  או  כללית  הוראה 
 כאמור;

התנהג    התנהג (3) או  המדינה  כעובד  תפקידו  את  הולמת  שאינה  התנהגות 
 התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה; 

 התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו; (4)
השיג את מינויו בשירות המדינה במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה   (5)

 מוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים; הנוגעת לענין, או בשי
 " הורשע על עבירה שיש עמה קלון. (6)

https://www.gov.il/he/Departments/Units/the_legal_bureau
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התנועה,   .10 ש  הפעולותלעמדת  ל  תחקירב  מתוארותכפי    משמעת ה  עבירות  לכדי   לותעעשויות 

 . משמעתי בהליך פתיחה ומחייבותשירות המדינה   לחוק 17בסעיף  הקבועות

משמעת תלונה על  הועדת  ולהגיש ל   ת נציב שירות המדינה מסמיך א,  שירות המדינהלחוק    22סעיף   .11

 , ולשונו: עבירת משמעת

הממונה על העובד ימנה לכך, רשאים להגיש  נציב השירות או עובד שהשר  "
לועדת משמעת תלונה על עבירת משמעת שיהא בסמכותה, ועובד שהוגשה עליו  
תלונה   שתקבע.  ובמועד  במקום  הועדה  לפני  להתייצב  חייב  כאמור  תלונה 
לועדת משמעת שלא מטעם נציב השירות, תוגש לנציב השירות, והוא יעבירה  

 " .בענין הנדוןלועדת המשמעת שיש לה סמכות 

תי המשפט  או את מנהל מערכת ב  נציב שירות המדינהת  אלחוק המשמעת, מסמיך    32וכן, סעיף   .12

  הנציב,דינה או מי שהוסמך על ידו או על ידי  פרקליט המ, שהוא  להגיש לתובעכמנהל יחידת סמך  

 לשונו:זו קובלנה על עבירת משמעת שעבר עובד המדינה, ו

שר, נציב השירות, היועץ המשפטי לממשלה, מנהל כללי וסגנו לעניני מינהל  "
שעבר   משמעת  עבירת  על  קובלנה  לתובע  להגיש  רשאים  סמך  יחידת  ומנהל 

 ." המדינה, הן ביזמתם הם והן על פי תלונה שהוגשה להםעובד 

משרתו עובד שהוגשה  לחוק שירות המדינה קובע כי נציב שירות המדינה רשאי להשעות מ  47סעיף   .13

 כדלקמן:ת, ליליפתחה כנגדו חקירה פשנ או, 32עליו קובלנה לפי סעיף  

סעיף  " לפי  קובלנה  עליו  שהוגשה  להשעותו  32עובד  השירות  נציב  רשאי   ,
עובד   נגד  פלילית של המשטרה  התחילה חקירה  המדינה;  בשירות  ממשרתו 
להשעותו   השירות  נציב  רשאי  קלון,  עמה  יש  השירות  נציב  שלדעת  בעבירה 
ממשרתו בשירות המדינה לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או  

 " .ו בא כוח

להגיש קובלנה  ,  עוה"ד לייזרמוסמך לפתוח בהליך המשמעתי נגד    נציב שירות המדינה הנה כי כן,   .14

 . ירתחקגם ללא פתיחה בבדיקה נוספת, בהתבסס על ה אף להשעותו מתפקידוו  על עבירת משמעת

,  עוה"ד לייזרכנגד    כםבצעדים המשמעתיים הנדרשים בהתאם לסמכותט  לנקו  נבקשכם אשר על כן,   .15

עת שחשף חומרים  ,  המשפטי להנהלת בתי המשפטכיועץ  בכהונתו  לכאורה  בגין פעולותיו החמורות  

רגישים עוה חסויים מתיקים  ולרבות להשעות את  לייזר מתפקידו עד אשר  ,  יתבררו החשדות  "ד 

 . ם בתחקירהאמורי

 בהקדם, נודה.  כםלטיפול .16

 כבוד רב, ב

 , עו"דיררותם בבלי דב      , עו"דמר נאורתו
 מחלקת ליטיגציה מנהלית                             המשפטי מנהל האגף     

    
 ן בישראל התנועה למען איכות השלטו


