
  

  
  

  בית המשפט העליוןבית המשפט העליון

   

  
  אולמרטאולמרט' '  מדינת ישראל נ מדינת ישראל נ1122//80808080פ פ ""עע

  החלטהתקציר 

  

בבקשה לגביית ראיות נוספות ) 6.8.2014(בית המשפט העליון הכריע היום   

אהוד , שהגישה המדינה במסגרת הערעור הפלילי המתנהל נגד ראש הממשלה לשעבר

 ערעור זה נדון בבית המשפט העליון בפני הרכב מורחב של חמישה שופטים. אולמרט

  ).פוגלמן' ע- ו הנדל' נ, דנציגר' י, ובראן'ג' סהשופטים ו, גרוניס' אהנשיא בראשות (

  

, "פרשת ראשונטורס"ביניהן , הערעור שהגישה המדינה עוסק במספר פרשות  

 מרובבבית המשפט המחוזי זוכה אולמרט ". פרשת מרכז ההשקעות"ו" פרשת טלנסקי"

שבה הורשע בעבירה , "רכז ההשקעותפרשת מ"למעט בנוגע ל, האישומים שהוגשו נגדו

בגין הרשעה זו הוטלו על אולמרט מאסר על תנאי למשך  (מרמה והפרת אמוניםשל 

שהייתה ראשת , שולה זקן בעבירות שונותלצד אולמרט הואשמה ). שנה וכן קנס

  . וצת בכירה שללשכתו ויוע

  

ת והוא נשמע בבי, ערעור המדינה הופנה בתחילה נגד אולמרט ונגד זקן  

הגישה המדינה בקשה לחזור  2014בחודש אפריל . 2013המשפט העליון בחודש יולי 

על רקע הסכם שאליו הגיעו המדינה וזקן במסגרת תיק ,  זאת.בה מערעורה לגבי זקן

בהתאם להסכם ". פרשת הולילנד"העוסק בין היתר בפרשה הידועה בשם , פלילי אחר

ופן מלא עם רשויות האכיפה ולמסור לשתף פעולה באהתחייבה זקן , בין היתר, זה

ובתמורה הסכימה המדינה לעתור לעונש מוסכם ; עדות בכל הליך שיפוטי שתידרש

  . הנוכחיולחזור בה מערעורה בהליך , "פרשת הולילנד"לגבי זקן בהליך העוסק ב

  

, לפי הנטען.  הגישה המדינה בקשה לגביית ראיות בערעור2014בחודש מאי   

בעקבות ההסכם , חומר ראייתי שהגיע למדינה מידיה של זקןהבקשה הוגשה נוכח 

בחומר זה כלולות שתי קלטות שנטען כי הוקלטו על ידי זקן ומתעדות . שהושג ביניהן

כי קלטות אלו רלוונטיות לאישום נגד , המדינה טענה. שיחות בין זקן לבין אולמרט

המשפט העליון ישיב כי בית , המדינה ביקשה. ממנו זוכה, "פרשת טלנסקי"אולמרט ב

ו לקבל כראייה את הקלטות באמצעות העדתה  לאת התיק לבית המשפט המחוזי ויורה

 ,יומנים של זקןבבית המשפט המחוזי ביקשה המדינה להגיש , בנוסף. של זקן כעדה
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 מאחר שזקן לא העידה ,שלא ניתן לקבלם כראייהנקבע שבבית המשפט המחוזי 

  .יית הראיותאולמרט התנגד לבקשה לגב. במשפט

  

הוחלט לקבל את הבקשה , תמלילי הקלטותלאחר שבית המשפט העליון עיין ב  

ולהשיב את התיק לבית המשפט המחוזי ) לגבי חלק מהחומר שביקשה המדינה להגיש(

  . קטעים מן הקלטותהיומנים ולשם העדתה של זקן והגשת 

  

מבחינה עקרונית רשאית המדינה במסגרת ערעור כי , בית המשפט העליון קבע  

עם  .ידיה בערכאה הדיונית- המוגש מטעמה להגיש בקשה לגביית ראיות שלא הוגשו על

ידי המדינה לאחר זיכוי הנאשם בערכאה הדיונית - הגשת בקשה לגביית ראיות על, זאת

ר על אמות המידה לבחינת בקשה לגביית ראיות בערעוכי , נקבע. היא מחזה נדיר

ידי התביעה להיות מחמירות יותר מאלו לבחינת בקשה מסוג זה המוגשת - המוגשת על

כי מתן היתר למדינה במסגרת הערעור , בית המשפט העליון הדגיש .ידי הנאשם- על

עשה וראוי שי, הוא חריג, לאחר זיכוי הנאשם בערכאה הדיונית, להגיש ראיות נוספות

  . במקרים נדירים בלבד

  

- הבקשה לגביית ראיות הוגשה על, נקבע כי אומנם, של אולמרטבאשר לעניינו   

יש לקבל את בקשת המדינה לגבי , למרות זאת, אולם. ידי המדינה בשלב מאוחר מאוד

- כי נוכח טיב החומרים שהוצגו על, נקבע. וכן לגבי היומנים, קטעים מסוימים בקלטות

על מנת שזה ישקול , וזי שחומרים אלו יובאו בפני בית המשפט המחראוי, ידי המדינה

נראה , לצורכי ההכרעה בבקשה לגביית ראיותכי נקבע , בנוסף. את הכרעתו לאורם

 בית .לכאורה כי נעשו ניסיונות על ידי אולמרט להשפיע על זקן שלא תעיד במשפט

בית וכי ,  זה מתנהלת חקירה משטרתית נגד אולמרטשבנושא, המשפט העליון הדגיש

מעבר , כל ממצא שהוא לעניין השפעתו של אולמרט על זקןבע קואינו העליון המשפט 

  . ראיותה בבקשה לגביית להכרעה

  

כי אין משמעות השבת התיק לבית המשפט , בית המשפט העליון הדגיש  

עסוק בראיות וכי על הדיון בבית המשפט המחוזי ל, המחוזי פתיחת המשפט מחדש

 . הראיות החדשותמפניהתגונן כראוי לכי לאולמרט תינתן הזדמנות , כן נקבע. הנוספות

פרשת "על בית המשפט המחוזי לשוב ולשקול את הכרעתו באשר ל, לאחר מכן

, בית המשפט העליון הבהיר. דין משלים בעניין- וליתן פסק) ופרשה זו בלבד" (טלנסקי

ולבית , כי אינו מביע כל עמדה בדבר השלכת הראיות הנוספות על תוצאת המשפט

  . סור שיקול דעת מלא בענייןהמשפט המחוזי מ


