התגלגלות התלונות בדבר הדלפת שמו של אשרף מרואן על ידי אלוף (מיל') אלי זעירא לגורמים
בלתי מוסמכים :לוח זמנים ותיעוד
 62יוני 6106
 :2221222222ד"ר אהרון ברגמן מקינגס קולג' (לונדון) מאשר לעיתון "אל אהרם" שהסוכן שמסר התרעה לצבי זמיר
ערב המלחמה ואשר ברגמן התייחס אליו בהרחבה בספריו ,הוא אכן אשרף מרואן .בכך נחשפה באופן מלא ,לראשונה,
זהותו.
 :82122222/אל"מ (מיל') יוסי לנגוצקי ,לשעבר רמ"ח איסוף באמ"ן ותא"ל (מיל ).עמוס גלבוע ,לשעבר רמ"ח מחקר
באמ"ן ,פונים לשהב"ט ,שאול מופז בדרישה לפתוח בחקירה נגד אלוף (מיל') אלי זעירא בחשד שהדליף את זהות
המקור אשרף מרואן לגורמים בלתי מוסמכים (נספח .)1
 :22212.222/מכתב תשובה של מזכ"צ שהב"ט ללנגוצקי ולגלבוע  .השורה התחתונה :משרד הביטחון לא יטפל
בתלונה .הגורם המוסמך לטיפול בתלונה הוא היועץ המשפטי (נספח .)1
 :2/2/22222בתגובה לראיון אלי זעירא לעיתונאי דן מרגלית ב"מוסף המוספים" ( 122/22222ו)112/22222-
מאשים צבי זמיר בראיון באותה מסגרת כי אלי זעירא הדליף את שם המקור.
 :222/22222תא"ל (מיל') עמוס גלבוע ,אלוף (מיל') צבי זמיר ,ואל"מ (מיל') יוסי לנגוצקי פונים ליועץ המשפטי
בבקשה לפתוח בחקירה בעניין הדלפת שם במקור על ידי אלי זעירא (נספח .)2
 :1221222222מתקבל אישור מלשכת היועץ המשפטי שהוחל בטיפול בנושא (נספח  .)/בעקבות זאת התקיימו שיחות
טלפון בין יוסי לנגוצקי ואורי בר-יוסף עם עו"ד בת אור כהנוביץ ,סגנית בכירה לפרקליט המדינה שמונתה לטפל בתיק.
 :821122222בעקבות השיחות עם עו"ד כהנוביץ ,משגרים המתלוננים מכתב תוספות ובו עדויות שלא הועלו קודם לכן
ואשר מצביעים על הקשר של אלי זעירא להדלפת שם המקור (נספח .)2
 :1/222222/אלי זעירא מגיש באמצעות עו"ד מיבי מוזר תביעת דיבה ע"ס מליון שקל נגד צבי זמיר.
 :12112222/עו"ד אלעד רוזנטל מפרקליטות המדינה מודיע לעו"ד דורי קלגסבלד המייצג את צבי זמיר כי פרקליט
המדינה החליט לעכב את קבלת ההחלטה בתלונה ,בין השאר בשל תביעת הדיבה שזעירא הגיש נגד זמיר ,וכי "נשוב
ונידרש לעניין עם התפתחות ההליך האזרחי" (התייחסות לכך בנספח .)/
 :2/2/22221הבורר ,תיאודור אור ,חותם על פסק הבוררות .השורה התחתונה :אלי זעירא חשף את זהות המקור
לגורמים בלתי מוסמכים.
 :12/22221פסק הבורר מתפרסם בתקשורת(.מצורף בדוא"ל בנפרד)
 :212/22221אשרף מרואן נופל אל מותו בלונדון.
 :2/2122221מכתב מעו"ד דורי קלגסבלד לעו"ד אלעד רוזנטל בפרקליטות המדינה ומבקש לאור פסק הבוררות שנתן
תיאודור אור ,לקבל החלטה בתלונה בהקדם (נספח .)/
 :221222221מכתב נוסף מעו"ד דורי קלגסבלד למשנה לפרקליט המדינה ,עו"ד שי ניצן ,ובו בקשה לקבל הכרעה
בעניין (נספח .)/

 :112/22228עו"ד שי ניצן מעדכן את עו"ד דורי קלגסבלד כי הטיפול בפרשה לא נזנח .עו"ד קלגסבלד מתבקש
"להתאזר עוד מעט קט בסבלנות"( .נספח .)1
 :222122228מכתב מעו"ד שי ניצן לעו"ד דורי קלגסבלד ובו הודעה "כי נגד האלוף במיל' אלי זעירא ,נפתחה חקירה
זה מכבר" (נספח .)8
יוני  :222/במסגרת חקירת המשטרה בנושא נמסר לאורי בר-יוסף ,בשבתו כעד ,כי הוא אחרון העדים בפרשה וכי
החקירה עומדת להסתיים .באופן בלתי פורמאלי אומרים החוקרים כי המדובר במעשה חסר תקדים בחומרתו.
 :112822212מכתב תזכורת של עו"ד קלגסבלד ליועץ המשפטי ,פרקליט המדינה ועו"ד שי ניצן (נספח  .)/המכתב אינו
זוכה לתשובה.
 :112222211בראיון של פרקליט המדינה ,לדור לעיתון "הארץ" אמר הפרקליט ,בין השאר ,כי מעשהו של זעירא
חמור ביותר ,שטיפול הפרקליטות בפרשה נמשך זמן רב מדי ,ושהנושא נמצא "על סף הכרעה על שולחנו של היועץ
המשפטי".
 :182122211במאמר על הפרשה שהתפרסם בעיתון "איזראל דיפנס" נמסרה תגובת דובר משרד המשפטים" :היועמ"ש
נדרש לעניין רגיש זה באופן אישי ובמסגרת זו שמע את עמדותיהם של הגורמים הרלוונטיים השונים .כשתתקבל
החלטת היועמ"ש יינתן לה פומבי".
 :1/2822211מכתב תזכורת אחרון (בשלב זה) של עו"ד קלגסבלד ליועץ המשפטי ,פרקליט המדינה ועו"ד שי ניצן
(נספח  .)12המכתב אינו זוכה למענה.
 :2821222211בישיבה עם עו"ד קלגסבלד מודיע צבי זמיר כי אינו מעוניין להצטרף להגשת בג"ץ בעניין התמהמהות
הפרקליטות בטיפול בתלונה .יוסי לנגוצקי ועמוס גלבוע מחליטים לפנות למסלול הגשת הבג"ץ.
 :1/2/2012פגישת בין יוסי לנגוצקי ,עמוס גלבוע ואורי בר-יוסף אצל עו"ד אלי זוהר .עו"ד זוהר לוקח על עצמו את
המשך הטיפול בתלונה.
 212222212.יוסי לנגוצקי ועמוס גלבוע פונים במכתב ליועץ המשפטי ומבקשים לקבל מענה על פניתם מלפני שבע
וחצי שנים.
מזכירת היועץ מבטיחה ,בשיחה טלפונית ,חודש לאחר המכתב כי "תקבלו מענה תוך שבוע".
הבטחת מזכירת היועץ אינה מקוימת !
 :1/2/22212יוסי לנגוצקי ועמוס גלבוע מעבירים מכתב ליועץ המשפטי ובו בקשה לפגישה כדי להבהיר את חשיבות
קבלת ההחלטה בעניין העמדתו לדין של אלי זעירא (נספח .)11המכתב אינו זוכה למענה !
 :112/22212יוסי לנגוצקי ועמוס גלבוע כותבים ליועץ "הרינו להביע בזאת את תדהמתנו וכעסנו מהתעלמותך הבוטה"
(נספח )12

