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  5  מתוך 1 עמוד

 2021נובמבר  15; י"א כסלו תשפ"ב     
 15874מספר תיק: 

 בפנייתך אלינו נא ציין מספר תיק 
       לכבוד  

      
 - ףדחו  -    

 שלום רב,  נכבדי

  ,איומים של ת וחקירה מחודשת בגין עבירפתיחה בדרישה ל  הנדון: 
 וקשירת קשר  סחיטה באיומים 

; פניה נוספת של התנועה למשטרה  22/5/12; מענה מטעם המשטרה מיום 15/5/12: תלונת התנועה מיום סימוכין
; 11/4/18; תשובתך מיום 8/3/18; פנית התנועה מיום 20/9/12פרקליט המדינה מיום ; תשובה מטעם 23/5/18מיום 

 .13/09/18; פניית התנועה מיום 26/4/18תגובת התנועה מיום 

  לפנות אליכם בבקשה  י"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "
  גידי ליפקיןמר  נוחי דנקנר,  מר  נגד  , כי  השבוע האחרוןולאור מידע חדש שנחשף בסוף  מחודשת,  

ביצוע עבירות של איומים כנגד עו"ד אליעד  ול קשירת קשר  בחשדות לחקירה    יפתח ת ץ,  ניר חפ  מרו
שרגא והתנועה, וכנגד אישים וגופים נוספים, וכפי שנחשף בדו"ח החקירה של נאמני פירוק העיתון  
מעריב, וכן לאור חשיפת הקלטות ויומנים של ניר חפץ בהם תועדו בהקלטה ובכתב שיחותיו של מר  

 באותה העת, וכמפורט להלן:  חפץ

, פעלה התנועה למען איכות השלטון בישראל לפירוק פירמידות השליטה  2010החל משלהי שנת   .1

בכלכלה הישראלית ולביזור הריכוזיות במשק. פעילות זו התחזקה לאחר המחאה החברתית  

וועדת  2011בקיץ   להקמת  ופעלה  הריכוזיות  סכנת  על  התריעה  אשר  התנועה,  ובהמשך,   ,

החוק לקידום התחרות הריכוזיות, היוותה גורם מוביל במאבק שהוביל בסופו של יום לחקיקת  

 .  2013-, התשע"דולצמצום הריכוזיות

, )אשר כיום ניתן כבר לומר בפה  IDBבאותה העת רכש מר נוחי דנקנר, בעל שליטה בקבוצת   .2

מעריב, והחל לעשות  מלא כי בנה את האימפריה שלו באמצעות מינוף חסר אחריות( את העיתון  

זיהה איום לשיטת הריכוזיות והמבנים   לגורמים בהם  ניגוח    הפירמידאלייםבו שימוש ככלי 

העיתון   כעורך  כוחו העצום.  את  שימרו  דבריו    – אשר  של  והמביא  מינה    –ולמעשה המוציא 

 דנקנר את מר ניר חפץ. 

דנקנר וחפץ את התנועה למען איכות השלטון בישראל, .3 ואת העומד בראש   כך, לאחר שזיהו 

  2012עוה"ד אליעד שרגא כגורמים המאיימים על כוחם הרב במשק, יצא עיתון מעריב בשנת  

בקמפיין אגרסיבי משפיל ופוגעני כנגד התנועה בכלל וכנגד עוה"ד אליעד שרגא, יו"ר התנועה,  

 בפרט. 

בעיתון    השניים פעלו לפרסום כתבות משפילות ודרקוניות, אשר פורסמו בעמודים הראשונים .4

מעריב, וזאת על מנת להשחיר את שמם של התנועה ושל עוה"ד שרגא. בעיתון מעריב של יום  

    ד"ר אביחי מנדלבליט
 היועץ המשפטי לממשלה 

   משרד המשפטים
 ירושלים 

 "ד עמית איסמןעו
 פרקליט המדינה 
   משרד המשפטים

 ירושלים 

   ניצב מוטי לוי
 433להב  ראש 

 ת ישראל רטמש
 לוד 

 וקי בן ארי שוליאת "ד עו
 פרקליט המדינה המשנה ל

   משרד המשפטים
 ירושלים 
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  5  מתוך 2 עמוד

מיום   שני  18.5.2012שישי  על  המשתרעת  ומשפילה  מבזה  כתבה  מעריב  במוסף  התפרסמה   ,

 עמודים, אשר תיארה את אי יכולתו של עו"ד שרגא לנהל את התנועה. 

  IDB. קדמה לו "שיחה ידידותית" במשרדי  כרעם ביום בהירואולם, קמפיין מכוער זה לא נחת   .5

ובה הובהר לעוה"ד שרגא כי    –אליה הוזמן עוה"ד שרגא, בנוכחות מר דנקנר וגורמים נוספים  

, תפעל הקבוצה על מנת לפגוע בו. יצוין  IDBמשום שהתנועה פועלת כנגד האינטרס של קבוצת  

תר דנקנר  מר  תרם  העת  לאותה  עד  כי  זה,  השלטון  לעניין  איכות  למען  לתנועה  קבועה  ומה 

 בישראל. 

הגישה התנועה תלונה ארוכה וממוסמכת במשטרת ישראל כנגד מר    15.5.12לאור זאת, ביום   .6

דנקנר עבירה חמורה של   ביצע  וכן את כך שלשיטתה  גוללה את מסכת האיומים  ובה  דנקנר 

 . 1977-, תשל"ז וק העונשיןלח 192בניגוד לסעיף איומים כנגד התנועה וכנגד עו"ד שרגא, זאת 

בהמשך לכך, זומן עו"ד שרגא לפגישה עם ניצב יואב סגלוביץ, דאז מפקד אגף חקירות ומודיעין   .7

. בפגישה זו, הציג עו"ד שרגא את הפרשה  13.6.12וסגנו תת ניצב אבי הררי, שהתקיימה ביום  

  .רוכנגד מר דנקנ והגיש אף תלונה כנגד מר חפץוהראיות שבידי התנועה 

הודיעה הפרקליטות, במכתב שנשלח    20.9.12הנה, על אף הראיות שעמדו לתנועה אז, ביום  ו .8

לתנועה, כי המידע שמסרה התנועה הצדיק קיומן של בדיקות, אך הבדיקות לא העלו תשתית  

 מתאימה המצדיקה פתיחה בחקירה פלילית.  

חשוכה והמפחידה של  שנים מני אותו יום, והציבור בישראל נחשף להתנהלות ה  6לא חלפו אלא   .9

מר דנקנר ול"חיסולים הממוקדים" שנהג לערוך כנגד כל מי שזוהה על ידיו כאיום על האינטרס  

 הכלכלי שלו. 

  2016, הוגש במרץ  40721-09-12כך, במסגרת הליך בתיק פירוק "חברות קבוצת מעריב" פר"ק   .10

עו" הנאמנים של חברות קבוצת מעריב,  דוח חקירה מטעם  בית המשפט  ורו"ח הד"ר  לידי  ד 

שלמה נס, ועו"ד ירון ארבל, אשר מונו על ידי בית המשפט בהליך הפירוק הדוח מכיל ממצאים 

צוינה סוגית הסיקור   5.2.5בסעיף  מטרידים אודות העיתון ומקבלי ההחלטות בו. בין היתר,  

סעיף זה הוקדש פרק שלם לסיקור    ך. בתו IDBכתיבה נגד אלו הפוגעים בקונצרן    –ההתקפי  

 נגד אליעד שרגא והתנועה לאיכות השלטון. תקפי הה

"לאחר הופעתו בפני הועדה, זומן עו"ד שרגא  במסגרת ממצאי הדוח מצוין באופן ברור כך:   .11

, אשר הבהירו כי נעשה להם נזק, וכי הם הולכים  IDBלפגישה בירושלים, שם נכחו אנשי  

ון... עיתון מעריב ניסה לשלוח  לפגוע בו, בגיא רולניק )עורך דה מרקר( ובתנועה לאיכות השלט

   כתבים לביצוע חקירה יסודית על עו"ד שרגא ועל התנועה לאיכות השלטון".

 . "א" כנספח ומסומניםמצורפים הרלוונטיים מדוח החקירה  העמודים

סערה המדינה בעקבות מעצרו של ניר חפץ, מי ששימש במשך   2018אולם לא די כך. בפברואר   .12

תיק   בפרשת  נתניהו,  משפחת  של  האישי  כדוברה  ששהה    4,000שנים  לאחר  אלוביץ'(.  )בזק 

הפרסומים,   פי  על  בתיק.  מדינה  עד  הסכם  על  לחתום  הסכים  חפץ  מר  במעצר,  כשבועיים 

mailto:mqg@mqg.org.il
http://www.mqg.org.il/
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  5  מתוך 3 עמוד

ידי משטרת ישראל יומנים שניהל באותה העת, ואף הקלטות  במסגרת ההסכם מר חפץ העביר ל 

נהג מפלילות.   ואף  מהלכיו,  כל  את  רב  ובפירוט  בשיטתיות  לתעד  נהג  חפץ  מר  כי  נחשף  כן 

 להקליט את הסובבים אותו במסגרת תפקידיו השונים. 

ר התקבל במשטרה, פנינו אל היועמ"ש  שאצבר הראיות החדש    כזכור, באותה תקופה, ולנוכח .13

ניתן להניח במידה  ,  משטרת ישראל וטענו כי לאור התנהלותו של מר חפץ כפי שנחשפה  ואל

ובהם ייתכן  ,  רבה של ודאות כי ברשותו של מר חפץ קיימות הקלטות נוספות ותיעודים נוספים

ויימצאו גם הקלטות הנוגעות לניסיונות האיומים והסחיטה של התנועה למען איכות השלטון  

 ה עוה"ד אליעד שרגא. בישראל, ולעומד בראש

אף   .14 ועל  הרב,  ישראל  לצערנו  ומשטרת  התביעה  גורמי  בחרו  לטעמנו,  ונשנות  חוזרות  פניות 

 להתעלם מפניותינו השונות. 

שנים, וביום שישי האחרון פורסמה בעיתון הארץ כתבתו של גידי וייץ אשר עסקה    3חלפו להן   .15

אין זה ממנהגנו לחשוד בכשרים, ואולם דומה    1בפועלו רק המעללים של עד המדינה ניר חפץ. 

שנים   3כי הפעם לא בכשר חשדנו. ואכן, אשר יגורנו ממנו בא לנו, ואשר התרענו עליו כבר לפני 

 אכן קרה.  

לא בכדי טענו כבר אז כי אדם אשר נתפס מקליט את ראש הממשלה ואנשים בסביבתו, ודאי   .16

הקריירה המפוקפקת שלו. ואכן, במורד הקליט גם מעסיקים בצמתים נוספים בהם התפתלה  

 הכתבה מפרסם וייץ את הדברים הבאים: 

וקרי המשטרה מצאו בביתו של חפץ הקלטה של סיכום דיון ב"דרישת נוחי  ח"
)הג'ינג'י(". אליעד שרגא  נגד  גויס  מעריב בעריכתו  דנקנר לפרסם תחקיר  אכן 

חורמה השלטון למלחמת  לאיכות  התנועה  במשק.  ביו"ר  בריכוזיות  שנאבק   ,
על   שאיימה  החברתית,  המחאה  מובילי  את  להשחיר  ניסיונות  נעשו  במקביל 

 " .מעמדו של בעל הבית

, בידי  כך, על פי הדברים האמורים בכתבתו של וייץ.  דומה כי לא ניתן להפריז בחומרת הדברים .17

המוכיחה מעל לכל ספק סביר כי  יית מפתח חשובה מאין כמותה  משטרת ישראל נמצאה רא

וכי ניר חפץ שימש ככלי שרת  תלונותיה הרבות של התנועה על פני קרוב לעשור, באמת יסודן,  

במסע של סחיטה ואיומים כלפי התנועה למען איכות השלטון בישראל והעומד בראשה, עוה"ד  

 . יצוין כי דברים אלה ממוסמכים אליעד שרגא. 

ש  .18 ביותר,  חמורים  בדברים  בשנת  המדובר  כבר  פנתה  שהתנועה  לפתוח    2012עה  בדרישה 

  –עת התפרסם כי מר חפץ נהג להקליט את מעסיקיו    2018בחקירה, ולכל המאוחר, כבר בשנת  

 וכאמור, "ניחוש מושכל" זה לא החטיא את מטרתו. 

 
  הארץ, "האיש ששירת את שלושת האנשים החזקים במדינה עומד לספר איך עובדת השיטה"גידי וייץ,   1

, ניתן לצפייה בלינק הבא:  12.11.2021
https://www.haaretz.co.il/news/law/netanyahutrial/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-

1.10376487?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native 

mailto:mqg@mqg.org.il
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מקום בו נמצאת בידיכם ראיית זהב המוכיחה כי אכן  ולנוכח שינוי הנסיבות הקיצוני,  כעת,   .19

ד מר  השלטון  פעלו  איכות  למען  באיומים את התנועה  לסחוט  מנת  על  חפץ  ושליחו מר  נקנר 

בישראל ואת העומד בראשה, אנו דורשים כי תחודש החקירה, וכי ימוצה הדין הפלילי עם אלו  

 אשר עשו שימוש בכוחם על מנת לסחוט ולאיים את אנשי התנועה ויושב ראש. 

בתלוכזכור,   .20 הכלל  דרך  על  נפתח  הפלילי  המובאים  ההליך  בחשדות  או  ישראל  למשטרת  נה 

מעוגנת בסעיף   לבצע חקירות פליליות  וחובתה של המשטרה    59לידיעת המשטרה. סמכותה 

 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ שלשונו, היא זו: 

 פתיחה בחקירה  . 59"
דרך  בכל  ואם  תלונה  פי  על  אם  עבירה,  ביצוע  על  למשטרה  נודע 

אולם   בחקירה;  תפתח  קצין  אחרת,  רשאי  פשע  שאינה  בעבירה 
סבור   היה  אם  לחקור  שלא  להורות  ומעלה  פקד  בדרגת  משטרה 
שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או אם  

 היתה רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה." 
 

עבירה, זו תפתח שכאשר נודע למשטרה על ביצוע  מנוסח הסעיף עולה כי ברירת המחדל היא   .21

אך ורק במקרים בהם קצין בדרגת פקד ומעלה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן    בחקירה.

 מתאימות לפתיחה בחקירה, או שרשות אחרת מוסמכת לחקור, יכול הוא להורות שלא לחקור.

ב  .22 המדינה    6410/14בג"ץ  אף  פרקליט  נ'  בישראל  השלטון  איכות  למען  )אר"ש, התנועה 

נקבע כי כאשר מתעורר ספק לגבי האם בוצעה עבירה, מוטל על רשויות החקירה  (,  4.2.2015

)בפס'  לברר זאת בדרך של חקירה פלילית או   כך, בדברי כב' השופט שהם  בדיקה מקדימה. 

101:) 

נמרודי   7516/03דנג"ץ  ביצוע עבירה )"החובה לפתוח בחקירה, מותנית בידיעה על  
לממשלה המשפטי  היועץ  בנבו[ (12.02.2004) נ'  נמרודי )להלן: ]פורסם  ((.  דנג"ץ 

החוק איננו מחייב פתיחה בחקירה פלילית באופן מיידי, בכל מקרה של הגשת  
כאשר מתעורר ספק אם בוצעה  ע עבירה.  תלונה או של אינדיקציה אחרת לביצו 

, במסגרת חקירה פלילית  עבירה, מוטל על רשויות החקירה והתביעה לברר זאת
 או במסגרת בדיקה מקדימה" )ההדגשות של הח"מ(." 

  –בענייננו, ללא ספק קיימות ראיות המקימות חשד סביר, ואף למעלה מכך, לביצוע עבירה   .23

דו"ח אשר פורסמה בכתבתו של גידי וייץ, והן לעניין  והדברים אמורים הן לעניין ההקלטה  

אובייקטיבי שהוגש לבית המשפט במסגרת -החקירה מטעם הנאמנים, שהינו דו"ח מקצועי

 הליך נפרד של פירוק "מעריב".

בראשות דנקנר ותוך שימוש בניר     IDBמהדו"ח עולה באופן ברור כי קיים חשד סביר שאנשי   .24

וההקלטה  כנגד עו"ד שרגא והתנועה, כמו גם כנגד מר גיא רולניק.  חפץ, עברו עבירה של איומים  

המצורפת נועלת בוודאות חשד זה ומקימה בסיס ראייתי מוצק ואיתן המחייב, לכל הפחות,  

פתיחה בחקירה פלילית של מר דנקנר ומר חפץ, וייתכן ואף מעורבים נוספים, חקירה שתבחן  

 עבירות מצד דנקנר וחפץ בעניין. האם בנמצא ראיות נוספות המצביעות על קיום

, פ"ד  איתי דותן נגד היועץ המשפטי לממשלה  844/86בבג"ץ  נפנה לעניין זה לאמור בפסק הדין   .25

אין זה אומר כי הרשויות מנועות מפתיחתו כי מקום בו נסגר תיק חקירה,  שם נקבע    219(  3מא)
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  5  מתוך 5 עמוד

על אחת כמה וכמה כאשר ישנן  , וזאת אף כאשר לא מתקיימות נסיבות חדשות ואולם  מחדש

 נסיבות חדשות, כבענייננו.

מר חפץ מחויב במסגרת הסכם עליו חתם  משעה שחתם על הסכם עד מדינה,  , כי  לעניין זה  יודגש .26

משלה  )ד( להנחיית היועץ המשפטי למ4על פי סעיף  וזאת  ,  לחשוף את כל העבירות בהן לקח חלק

 . 2005לאוגוסט  30מיום  4.2201מס' 

מראשיתו,    –לפיכך   .27 החקירה  הליך  את  לפתוח  מכם  דורשים  חפץאנו  מר  את  מר לחקור   ,

דנקנר  ןליפקי שבסימוכין,  ומר  ובמכתבינו  זה  במכתב  המתוארת  הפרשה  וללא  על  לאלתר 

 . בעניין ם, ולבחון את החשדות שעולים מעדותשיהוי נוסף

לכ .28 דורשים  אנו  כן,  לידינו  מו  שורים הק  , כאמור  ףסנוה  תיעודהו  לטותההקשל  תק  ועקבל 

 שרגא.ד"ר אליעד תנועה ום וקשירת הקשר נגד הומיאיל

 ולעדכונינו בהקדם בהחלטתכם ובצעדים בהם נקטתם בנושא.נודה לטיפולכם היעיל  .29

 

 בכבוד רב,                                                                 

 

 , עו"דתומר נאור              
 ראש האגף המשפטי               
 התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר               
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