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היועץ להסכמת בקשר  1 תגובת המאשימה להודעה ובקשת נאשם

 1000המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה בתיק 

 

בדת המאשימה להגיב להודעת ובקשת מתכ 11.2.2021בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 .1 נאשם

 

, ועל מנת להעמיד את הדברים על דיוקם, נראה כי יש מקום להציג 1 נאשםלמקרא הודעת  .1

  ". 1000"באופן תמציתי את השתלשלות האירועים שהובילו לפתיחה בחקירה בתיק המכונה 

 

התקיימה בהסכמתו  2016ובתגובות קודמות של המאשימה, בשנת  ל פהכפי שתואר כבר בע .א

הקשורים  שונים במספר נושאים 1בעניינו של נאשם בדיקה היועץ המשפטי לממשלה של 

 פסולות הנאה טובות קיבל 1 שנאשם לכך בטענות בעיקר שעניינם, לתחום טוהר המידות

)הליכי  אישית הנאה טובת הפקת לשם השלטוני בכוח פסול שימוש עשה או הון מבעלי

שכונה  ענייןב הקודם לממשלה המשפטי היועץ של בהסכמתו למעשההבדיקה החלו 
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 לקבלת בקשר טענות בדיקת שכללנבחן גם ע"י מבקר המדינה דאז,  אשר ,"ביביטורס"

כפי שהבהיר היועץ המשפטי  .(טיסות מימון לצורך בין היתר הון מבעלי הנאה טובות

מעת לעת, על פי העניין, ואף בהודעות דוברות פומביות ,  5.1.2021 לממשלה במזכרו מיום

התייצבו חוקרי משטרת ישראל ובכירי התביעה הכללית בפני היועץ המשפטי לממשלה, 

 לכיווניה ואףועל פיהם התקבל אישורו להמשך הבדיקה,  הבדיקההציגו לו את ממצאי 

ק הבדיקה הקיים, במסגרת אפינוספות לעיתים נמצאה הצדקה לביצוע פעולות  .ולגדריה

בדיקה  יאפיק לזנוח יש כי נמצא אף לעיתיםו, חדש בדיקה לאפיק הוביל אף שלעיתים דבר

 .םמימסוי

 

, על האפיקים השונים אותם הסכים 2016הבדיקה שנוהלו בשנת הליכי הציר המחבר של  .ב

טענות לכך שנאשם עיקר בבכאמור  יהה כי משטרת ישראל תבדוק, היועץ המשפטי לממשלה

קיבל טובות הנאה פסולות מבעלי הון או עשה שימוש פסול בכוח השלטוני לשם הפקת  1

הבדיקה נפתחה, והורחבה על פי העניין, תחת חשד בסיסי ומרכזי זה,  טובת הנאה אישית.

  בעקבות חומרים שהתקבלו ממבקר המדינה או מידע שהתקבל במשטרת ישראל. 

 

 כללהזו  בתקופה באופן סמוי. זה היה, הבדיקה התקיימה בהם הראשונים בחודשים .ג

 הצגת ולאחר, חדש מידעל עיתיםל הוביל נבדקש מידע .שונים םאפיקי מספרהבדיקה 

 לבדיקתהסכמתו  גםפי העניין,  עללעיתים,  נהנית, ליועץ המשפטי לממשלה החדש המידע

לעיתים נמצא כי מידע שהתקבל אינו מצדיק העמקת  .חלילה וחוזר, חדשה המידע אפיק

 העמקת הצדיק שהתקבל מידע ולעיתיםחקר ועל כן יש לזנוח אותו ללא כל פעולת בדיקה, 

זמן  בכללעיתים מידע נוסף אשר אף הוא הצדיק העמקת חקר.  התקבל. במסגרת זו חקר

 ממצאיהוצגו ן שנוהלה הבדיקה התקיימו ישיבות בפני היועץ המשפטי לממשלה במסגרת

 . הבדיקה

 

 המשפטי היועץ נתן, הראייתית התמונה התבהרה כאשר, 10.7.2016 ביום ,בתוך כך .ד

, ביום בהמשךכמו כן, . 1נאשם  של בעניינו המתנהל הבדיקה להליךפומבי  לממשלה

המודיעה על חקירתו של  תקשורתל ההודע פורסמה כחשוד, 1, כאשר נחקר נאשם 2.1.2017

 אפיקימחלק גם בהודעה זו פורטו . 21.12.2021 מיום המאשימה לתגובת צורפה, ש1נאשם 

לצורך בחירות, טענה להטיית  2009: טענה לקבלת מימון אסור בשנת שנגנזו הבדיקה

במפלגת ה"ליכוד", טענה לקבלת טובות הנאה ומימון  2009תוצאות הפרמרייז של שנת 

 בעלי הון וטענה למימון כפול של טיסות לחו"ל.  דייל טיסות ע

 

. 1נמצאו ככאלה שאין בידם לבסס עילה לחקירת נאשם  שנוהלההבדיקה  אפיקימרבית 

, וחלק אחר לא גיבש חשד סביר לביצוע ךהופר אפיקים אלה חלק מהטענות שעמדו בבסיס

חקירה פלילית, לכדי  . יחד עם זאת, אפיק חקירה מסוים, שעליו נפרט להלן, הבשילעבירה

על ידי היועץ המשפטי ועל כן הוחלט  ,ובהמשך נמצא כי הוא מבסס סיכוי סביר להרשעה

, אפיקים שלא הבשילובדיקה ביחס לכי יש להעמיד לדין בגינו. החומר שנאסף בלממשלה 

החומר שנאסף בבדיקה,  . מנגדהישן" 1000מכונה היום "תיק " ו1000כונה באותה עת: "
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להשלמת  ".1000"תיק מכונה כיום חקירה הפלילית שהבשיל לכתב האישום, ולימים ב

 ". 2000נפתח הליך בדיקה נפרד ועצמאי המכונה "תיק  2016ין שבראשית התמונה יצו

 

, אשר כאמור 1שנוהלה בעניינו של נאשם בדיקה ההליכי  במסגרתנשוב להצגת הדברים:  .ה

נתן איש העסקים ארנון מילצ'ן לפיו גם מידע עלה  ,מספר אפיקים שוניםבמסגרתה נבדקו 

על טובות הנאה  שתושאלומסוימים , עדים בהתאם לכךרעייתו. לו 1לנאשם טובות הנאה 

ומילצ'ן.  1מערכת היחסים של נאשם ל בנוגעגם  תיארו דברים, מבעלי הון 1שקיבל נאשם 

לימד על טובות לא ן המידע המתייחס לקבלת טובות הנאה ממילצ'באותו השלב, עם זאת, 

על חשד לביצוע עבירה  , באותה עת,, ועל כן לא לימדושיטתיים הנאה בהיקפים גדולים

  .עצמאי כאפיק בדיקהעמקת חקר ההמצדיקה 

 

 תבדיק במסגרתומילצ'ן,  1וללא קשר למידע בעניין מערכת היחסים של נאשם בהמשך,  .ו

ולאור מידע שהתקבל, הסכים היועץ קיבל טובות הנאה מבעלי הון,  1חשד לכך שנאשם ה

יחסים פסולים בטענה ל שעניינוהמשפטי לממשלה לכך שמשטרת ישראל תבדוק אפיק נוסף 

במלון  1של בנו של נאשם מן באופן קבוע שהות יפאקר מש בכך ,1ימס פאקר לנאשם יבין ג'

הייתה ה לבדיקת אפיק מידע ז פעולת החקירה הראשונהבתוך כך, בתל אביב.  דירות יוקרתי

תושאלו גם עובדי  ,זאת. במסגרת 1, אשר הסיע את בנו של נאשם רוזןנהג בשם רועי  תשאול

  של היועץ המשפטי לממשלה. בהסכמתוזאת . מלון הדירות

 

נערכו גם הם בהסכמת ש ,6.10.2016ביום  יםהביא לתשאול ,תשאול עובדי מלון הדירות .ז

של איש העסקים ג'יימס פאקר, הדס קליין ויונתן  ושל עובדי היועץ המשפטי לממשלה,

 תשאולים אלה, ובפרט זה של. , אשר מועסקים גם על ידי איש העסקים ארנון מילצ'ןחסון

הנאה טובות  1לנאשם על כך שאנשי העסקים מילצ'ן ופאקר נותנים  ולימד, הדס קליין

 באופן מאסיבי ושיטתי. 

 

סרו בעבר עדים שתושאלו במסגרת אפיקים מבחינה כרונולוגית, בעת הזו דברים שמ

, התבהרו, והתווספו למידע 1ן ונאשם קו, אודות מערכת היחסים של מילצ'שנבד קודמים

שהתקבל עתה מעובדיו של מילצ'ן. על כן, גם עדויות אלה שנמסרו בעבר הפכו לימים לחומר 

 .הישן"( 1000)הגם שנאספו בתקופת הבדיקה של תיק " 1000החקירה בתיק 

 

 ,בחקירהלפתיחה  והובילהם ש 1נאשם -פאקר-ןשל יחסי מילצ'אפיק זה  ממצאי בדיקת .ח

 היועץ המשפטי לממשלה הסכיםיצוין כי במסגרת זו גם . כתב האישוםבבסיס  אשר ניצבת

 . כחשוד 1נאשם גם לחקור את מילצ'ן, ובהמשך  איש העסקים ארנוןלגבות הודעה מ

 

כתב ב האישום השלישי הניצב בבסיס ,1000בתיק  החקירהמלמדת כי  השתלשלות דברים זו .2

  .שונים בדיקה אשר כללה מספר אפיקיםמתוך  "נולדה" למעשה ,האישום

  

פועל כ ,בהתאם לדין ,המאשימה כאמור סיווגה את חומרי החקירה – לעניין חומרי חקירה .3

מודיעיני( יוצא של מבחן הרלוונטיות לאישום. מובן, כי כל ראייה שנאספה )לרבות חומר 
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מאנשי העסקים מילצ'ן ופאקר סווגה  1נאשם רלוונטיות לקבלת טובות הנאה של  יתה להיוה

", ובין היא נאספה בבדיקות 1000כחומר חקירה, בין אם היא נאספה בעת חקירת "תיק 

פועל יוצא מכך, הועברו להגנה מקטעים מחקירת כהישן".  1000המקדימות שמכונות "תיק 

כמו כן הועברה להגנה ותה עת מידע זה לא עמד בבסיס הבדיקה שנוהלה. ף שבאא .עדים נוספים

, קרי המידע המודיעיני בעניין חקירת רועי 1000התשתית החקירתית שהובילה לבדיקה בתיק 

. יתר החומרים שנאספו באותם וזאת תחת גבולות החיסיון וחקירת עובדי בית המלון רוזן

הישן" לא סווגו כחומר חקירה בשל העדר רלוונטיות, ומצויים  1000הליכי בדיקה המכונים "

לחוק  74בהתאם לסעיף  1נאשם ית המשפט הנכבד לשם הכרעה בבקשת כיום על שולחנו של ב

  . סדר הדין הפלילי

 

חקירה  : הממשלה,יסודחוק  17בהתאם לסעיף  –היועץ המשפטי לממשלה הסכמת לעניין  .4

ידי -ממשלה. כפי שצוין לא אחת עללהיועץ המשפטי נגד ראש הממשלה תפתח בהסכמת 

פעולות שונות בשלבי הבדיקה  הסכים לביצועבמקרה דנן היועץ המשפטי לממשלה  ,המאשימה

 לידי ביטוי ותאלה בא הסכמותוזאת בעיקר במסגרת ישיבות שהתקיימו בפניו. ככלל והחקירה, 

כל אחת מהפעולות שהובילו הסכים לבפרוטוקולים פנימיים. כך היועץ המשפטי לממשלה 

חקירת   «חקירת הדס קליין   «חקירת עובדי המלון  « רוזןחקירת רועי  – 1000לחקירת תיק 

 . 1נאשם  תחקיר «ארנון מילצ'ן 

 

שהחל בבדיקת טענות שונות מאלה שהפכו  ,הליך בדיקהמתוך אחד אפיק מכיוון שמדובר ב

הרי אפיק בדיקה אחד הוביל למשנהו, כאמור כאשר  לימים לחקירה נושא כתב האישום,

מספר פעולות בדיקה קודם לתשאול עובדיו של על המאשימה  הצביעהלמען הזהירות, ש

 הסכמתאת  המסר. המאשימה 1אשר תיארו את מערכת היחסים בינו לבין נאשם  ,ןמילצ'

פתחה את אפיק הבדיקה שהוביל לימים היועץ המשפטי לממשלה לבדוק את הטענה אשר 

פרוטוקולים של הדיונים בהם הסכים היועץ ב . המדובר אפואלחקירה נושא כתב האישום

עובדי המלון )מייל חקירת (, לאחר מכן ל1.9.2016המשפטי לממשלה לחקירת רועי רוזן )ביום 

 (. 25.12.2016באזהרה )פרוטוקול מיום  1לחקירת נאשם ( ובסוף 12.9.2016מיום 

 

, המאשימה ערוכה בעקבותיה להחלטת בית המשפט הנכבד, ו1לבקשתו של ב"כ נאשם בהתאם 

למסור את הפרוטוקולים המלאים לעיונו של בית המשפט הנכבד.  עם זאת, לאור בקשה נוספת 

להציג את וקא להימנע מדואשר הוגשה אתמול ולפיה נתבקשה המאשימה  1של נאשם 

ממתינה להנחיות בית המשפט  , למען הזהירות,לים לעיון בית המשפט, המאשימהוקוהפרוט

הליווי ההדוק של היועץ על מלמד לים אלה והמאשימה תטען כי עיון בפרוטוק בעניין זה. 

וירידתו לפרטים, וזאת  , בהסכמתו לכל שלב משלבי החקירה,המשפטי לממשלה את החקירה

כן, ולהשלמת התמונה המאשימה  כמו חקירה.פתיחה בה מעבר להסכמה כללית לעצם הרב

היועץ  עולה הסכמת תיעוד בתכתובות פנימיות מהן הנכבד המשפט בית לעיוןלצרף גם  מסכימה

     .'ןמילצ וארנון קליין הדס העדיםהמשפטי לממשלה לחקירת 

 

הסכמת היועץ  , תבהיר המאשימה כיהרולעניין האמור בבקשת הנאשם בכל הנוגע לחקירת ארי  .5

", 2000. חקירה זו נועדה להתמקד בתיק "26.6.2016ביום ניתנה חקירה זו המשפטי לממשלה ל
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היועץ המשפטי לממשלה הסכים כי הרו ייחקר גם בנושאים  ,וכפי שעולה מפרוטוקול הישיבה

קיבל  1עניינם בכך שנאשם ששהתקיימו אותה עת בדיקה הנוספים הליכי ה דהיינוהנוספים, 

" 2000נשאל על אירועי תיק "אכן ובהתאם, הרו  ".1000" אזכונו טובות הנאה מבעלי הון, אשר 

אכן, באותה  אותה עת.שהיה קיים " 1000בבדיקת תיק "ועל עניינים נוספים שהיוו נושאים 

מוקד בקבלת שכן כאמור אפיק חקירה המ " במובנו כיום,1000עת, לא דובר על חקירת תיק "

לאחר מספר חודשים רק התגלה ונוצר , דווקא קראטובות הנאה מאנשי העסקים מילצ'ן ופ

 מכן.  
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