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 צור-נבות תל
 * פדרמנחם 

 *  גד טיכו
 עמי גלעד

 ארנה קדר

 יאיר כספי
 יצחק נעימי

 גבע חביב
 יורם בר

 דורון טאובמן
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 רונן משה
 רועי צמח
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 איילת כהן
 מרקוזה-אביטל וייס
 ריקי כספי
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 אליסף מילר
 אלי קירשנבאום

 חיים בקשי
 הייאנה לורי

 שחר קונפורטי
 יעל וקנין

 
 יועץ –אסף כספי 

 

 חבר גם בלשכת עורכי הדין של ניו יורק *

 

MICHAEL  CASPI, FOUNDER  (1914-2006) 

RAM CASPI 
GUY CASPI 
NAVOT TEL-ZUR 

NORMAN MENACHEM  FEDER * 
GAD  TICHO * 

AMI  GILAD 

ORNA KEDAR 

YAIR  CASPI 

YITZHAK NAIMI 

GEVA HAVIV 

YORAM  BARR 

DORON  TAUBMAN 

AMIT  LEIZEROV 

SHAHAR MILCHAN * 

YARON LIPSHES 

YARON KOCHMAN 

HAGAI THEMANS  

ADAM  ROE  

SHALHEVET TIKOTZKY 

ORIT ALMOZLINO RIZE 

OMRI  ROSENBERG 

RONEN  MOSHE 

ROY  ZEMACH 

LIA GONI 

ISHAI R. SHIDLOWSKY-OR 

AYELET COHEN 

AVITAL WEISS-MARKUZA 

RIKI CASPI 

ALON KANETY 

ELINOR ALEX 

AVISHAI BEN-HAIM 
ELYASAF MILLER 

ELIE KIRSHENBAUM 

HAIM BAKSHI 

YANA LORIA 

SHACHAR KONFORTY 

YAEL VAKNIN 

 

ASSAPH  CASPI – OF COUNSEL 

 
*Also a member of the New York Bar 
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 לכבוד

 היועץ המשפטי לממשלה
 , עו"דד"ר אביחי מנדלבליט

 משרד המשפטים
 29דין -רח' צאלח א

 ירושלים

 דחוף
 

 למסירה ביד

 

 היועץ המשפטי לממשלה,כבוד 

 ראש הממשלה מר בנימין נתניהו  הנדון:
 

בשם מרשנו, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אנו מתכבדים לפנות ליועץ המשפטי לממשלה הנכבד, 

 -כדלקמן: ,הדלפות של חומרי חקירה בעניין 23.1.19מיום  תלונהבהמשך להגשת ה

בגין הדלפות חוזרות ונשנות  תלונה חמורהיועץ המשפטי לממשלה כבוד ההוגשה ל 23.1.19ביום  .1

 ."(התלונהתוך תיקי החקירה בעניינו של ראש הממשלה )"של חומרי חקירה, מ

חומרי גלם, עדויות לכלי התקשורת של כאמור בתלונה, מדובר בשטף בלתי פוסק של הדלפות  .2

 ופרטים שונים ומגוונים מתוך תיקי החקירה שהתקיימו, באין מפריע לאורך שנים ועד ימים אלה.

ד"עו, צור-תל נבות    
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של חומרי חקירה ועל הנזק לתקשורת  שבהדלפות שיטתיות אי החוקיותבתלונה הצבענו על  .3

החמור הטמון בהתנהלות זו, בכל הקשור לטוהר ההליך ולאמון הציבור בתקינות הליכי החקירה 

 והמשפט.

של הדלפות חומרי גלם  נוספות דוגמאות רבותלתלונה, הודענו כי בידי ראש הממשלה  7בסעיף  .4

לאורך התקופה, וכי ראש הממשלה יציג דוגמאות אלה  מתיקי החקירה, שהועברו לכלי התקשורת

 בהמשך לצורך בירור תלונתו.

מעבר ובנוסף  – פרסומים נוספים 122, הכולל בשלב זה קלסרלפיכך, אנו מצרפים בזאת  .5

 בתלונה עצמה, על מנת להמחיש את חומרת התופעה והיקפה.כבר לדוגמאות החמורות שהובאו 

נוכח השטף הבלתי פוסק של ההדלפות, עד ש הכמות הופכת לאיכותאכן, מדובר במקרה מובהק בו  .6

שהשתרשו בחקירות ונוכח זיהום החקירה מיסודה, מתקבל רושם של אימוץ נורמות פסולות, 

 וםשבינן לבין שלטון החוק וניהול חקירות תקינות, אין ולא כלום, שאין להן מקאלה, נורמות 

 .ושלא ניתן לקבל אותןבמדינת חוק 

 ובקלסר הדוגמאותכבוד היועץ המשפטי לממשלה לראות במכתבנו זה, כן, מתבקש  אשר על .7

 .חלק בלתי נפרד מהתלונההמצורף אליו, 

בנוסף, נודה לכבוד היועץ המשפטי לממשלה באם יודע לנו בחוזר ובכתב, היכן עומד הטיפול  .8

      בתלונה ומיהו גוף החקירה אליו הופנתה התלונה לטיפול.

 

 

 
 בכבוד רב,

 

 

 ור, עו"דצ-נבות תל

 

 

 טל שפירא, עו"ד

 

 :יםהעתק

 פרקליט המדינה, מר שי ניצן, עו"ד. .1

 .מ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן .2

  ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. .3


