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יוסי לנגוצקי
 11מאי 2012
לכבוד
עו"ד יהודה וינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה,
משרד המשפטים,
רחוב סלאח אל-דין ,29
ירושלים

הנדון :בקשה לפגישה בעניין החלטת הפרקליטות
לגבי העמדתו לדין של אלוף (מיל') אלי זעירא
כמי שהדליף את שמו של סוכן המוסד אשרף מרואן לגורמים בלתי מוסמכים
כבוד היועץ המשפטי,
אנו פונים אליך בבקשה להיפגש עימנו בהקדם כדי שנוכל להציג בפניך את עמדתנו ולשמוע
ממך את עמדתך בשאלת העמדתו לדין של אלוף (מיל') אלי זעירא באשמת הדלפת שמו של
סוכן המוסד  ,אשרף מרואן ,לגורמים בלתי מוסמכים  .כזכור ,מרואן מצא את מותו בנסיבות
אלימות ביוני .2007
תחילת מעורבותנו בפרשה זו הייתה לפני קרוב לתשע שנים  ,עת הגשנו לשר הביטחון דאז ,
רא"ל (מיל') שאול מופז  ,בקשה לפתוח בחקירה נגד אלוף (מיל') זעירא בחשד הדלפת שמו
של מרואן .בהמשך להצעתו של שר הביטחון פנינו בנידון ,ביום  22לספטמבר  ,2004יחד עם
ראש המוסד לשעבר  ,אלוף (מיל') צבי זמיר  ,ליועץ המשפטי דאז  ,מר מני מזוז  .בידינו
אישור הפרקליטות מיום  10לאוקטובר  2004בדבר קבלת הבקשה הנ"ל.
תהליך תביעת
באפריל  2005נמסר לנו כי טיפול הפרקליטות בתלונה יושהה עד סיום
הדיבה בו פתח אלוף (מיל') זעירא נגד אלוף (מיל') זמיר לאחר ש זה האחרון האשים אותו
 .תהליך זה הסתיים ב 25 -למרץ 2007
בפומבי בהדלפת שמו של מרואן כסוכן מוסד
בפסיקתו של המשנה (בדימ') לנשיא בית המשפט העליון  ,השופט תיאודור אור  ,שקבע
חד-משמעית כי אלוף (מיל') זעירא אכן הדליף את שמו של מרואן כסוכן המוסד לגורמים
בלתי מוסמכים.
למעלה משנה לאחר מתן פסק הבוררות ולאחר שפרקליטו של אלוף (מיל') זמיר ,עו"ד דורי
קלגסבלד פנה מספר פעמים לפרקליטות בעניין חידוש הטיפול בתלונה  ,נמסר לו ע "י עו"ד
שי ניצן  ,המשנה לפרקליט המדינה  ,כי הטיפול בפרשה לא נזנח  .עו"ד קלגסבלד
והמתלוננים התבקשו "להתאזר עוד מעט קט " בסבלנות .מכתבו זה של עו "ד ניצן נשלח
ביום  11למאי  .2008ואכן ,ביום  20ליולי  2008מסר עו "ד ניצן לעו "ד קלגסבלד כי
"נגד האלוף במיל' אלי זעירא ,נפתחה חקירה זה מכבר".
מאז מכתב זה ולמרו ת מספר פניות של עו "ד קלגסבלד לפרקליטות לא זכינו לקבל עד היום
כל מידע או תגובה פורמאליים ביחס לגורל תלונתנו  .כך גם ביחס למכתב שהעברנו אליך
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לאחרונה ביום  21פברואר .עם זאת אין לנו ספק כי גורמים בכירים בפרקליטות רואים את
מעשהו זה של זעירא בחומרה רבה.ראיה לכך הינם דבריו של פרקליט המדינה ,עו"ד משה
לדור בראיון שהתפרסם ב עיתון "הארץ" ביום  11לפברואר  2011בו נאמר בין השאר כי
מעשהו של זעירא חמור ביותר וכי טיפול הפרקליטות בפרשה נמשך זמן רב מדי  ,כמו גם
שהנושא נמצא "על סף הכרעה על שולחנו של היועץ המשפטי" .אישוש לכך שהעניין נמצא
על שולחנך ניתן גם בתגובת דובר משרד המשפטים לעיתון  Israel Defenseביום  18ליולי
" :2011היועמ" ש נדרש לעניין רגיש זה באופן אישי ובמסגרת זו שמע את עמדותיהם של
הגורמים הרלוונטיים השונים  .כשתתקבל החלטת היועמ "ש יינתן לה פומבי " .ככל הידוע
לנו זו הייתה ההתבטאות פורמאלית האחרונה בנושא זה.
(מיל') זמיר החליט ,
לאחרונה ,מתוך רצון להניע את הטיפול בתלונתנו ולאחר שאלוף
מטעמיו הוא  ,לבטל את מעורבותו האישית בתלונה  ,העברנו את המשך הטיפול בה לעו "ד
אלי זהר.
כבוד היועץ המשפטי  :אנו משוכנעים כי ברור ומובן כי ענייננו בפרשה אינו אישי אלא
ציבורי .כמי ששרתו שנים רבות בתפקידים בכירים באגף המודיעין וכמי שחרדים לגורל
הכמוסים שבסודות הביטחון של מדינת ישראל  ,אנו סבורים כי המשך ההשתהות בקבלת
החלטה בעניין העמדתו האפשרית של אלוף (מיל') אלי זעירא באשמת הדלפת שמו של
מרואן ,אינה תו רמת ,בלשון המעטה  ,לביטחון המדינה  .שהרי אם בארזים נפלה שלהבת
ההדלפות ,מה יגידו אזובי הקיר?
לאחר שחלפו למעלה משבע שנים מאז פני יתנו הראשונה בנושא שדלעיל ליועץ המשפטי
לממשלה ,לאחר שחלפו למעלה מחמש שנים מאז פסיקת השופט אור ולאחר שחלפו
כארבע שנים מאז מסרה לנו הפ רקליטות בפעם האחרונה  ,באמצעות עו "ד קלגסבלד  ,על
דרך התנהלותה בעניין  ,אנו מבקשים להיפגש אתך אישית במטרה להציג בפניך את
טיעונינו ולשמוע ממך על הצפי להמשך הטיפול בתלונתנו  .בקשתנו כי בפגישה זו ישתתפו
גם עו"ד אלי זהר ופרופ' אורי בר-יוסף מאוניברסיטת חיפה שחקר את פרשת ההדלפה.
נודה לך על תשובתך לפנייה זו.
בכבוד רב,

אל"מ (מיל') יוסי לנגוצקי
תא"ל (מיל') עמוס גלבוע
עותק :עו"ד אלי זהר
פרופ' אורי בר יוסף
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