
דין עורכי משרד ושות פוקס ' ,   יוסי   
YOSSI FUCHS & co, Law office

 03 – 6130956 פקס: 03 – 7512066 טל: 52523 רמת גן 153רח' ביאליק 
153 Bialik St.Ramat-Gan , 52523  Tel: 03-7512066 Fax: 03-6130956 

______________________________________________________________
______

בס"ד

ז' באייר תשע"ב
29.4.2012 

                                                                                                        
                                                                                                                     

 
לכבוד:

ד עו ויינשטיין יהודה "מר  ,   

לממשלה המשפטי   היועץ

                                                                                                                            

רשום ובדואר   בפקס

                                                                                                                           

 שלום רב, 

דגן מאיר ומר דיסקין יובל מר נגד פלילית בחקירה לפתוח דרישה  :           הנדון

מסווג למידע ביחס העונשין חוק לפי  –       עבירות

התארח ראש השב"כ לשעבר, מר יובל דיסקין,27.04.12ביום ו' האחרון, .1  

בפורום פתוח בכפר סבא וטען כבל עם ועולם ואל מול מצלמות הטלוויזיה, כי הטענה

" לפיה  גרעיניתהמרתיעה  פצצה תהיה לא תפעל ישראל מדינת –    אם הינה      מצג"" 

."שווא

התראיין ראש המוסד לשעבר, מר מאיר12.03.12לפני כחודש וחצי, ביום .2  

דקות" של רשת 60דגן, לתכנית "  CBSהאמריקאית וחשף במפתיע שיש "  עשרות 

" לתכנית הגרעין האיראנית ולא ארבעה כפי שסברו עד אז: "אם יחליטו עלאתרים

 את הפרופילהאופציה הצבאית ייאלצו להתמודד עם מטרות רבות", כמו כן, חשף דגן



כ" אותם  מציג  שהוא  תוך  ומשטרו,  אחמדיניג'אד  של  לכאורה  מאודהמודיעיני 

".רציונאליים

העונשין  117   סעיף.3 לחוק )  א  קובע, כי "עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין,  (

ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה

אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה,

ללא סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו - מאסר שלוש שנים"

כל.4 רבה בסמיכות הנאמרות ודגן דיסקין של התבטאויותיהם כי מבין דעת בר             כל

מגלמות תפקידיהם למילוי ,  כך ביותר   סודי תפקידיהםועדכני   מידע מתוקף נחשפו .אליו     ,

העונשין  111   סעיף.5 קובע כי: "...מי שגרם ב    לחוק שתימסר לאויב אורשלנות   

בשבילו ידיעה העלולה להיות לתועלתו, דינו - מאסר שלוש שנים". 

לידיעת.6 להגיע  עשויות  הפומביות  שהתבטאויותיהם  היטב  ידעו  ודגן  דיסקין 

המשטר האיראני הצמא לכל מידע ומשקיע מאמצי ביון משמעותיים כדי לגלות מה

ידוע לישראל וכיצד היא תופסת את יכולותיו ואת כוונותיו. אף אם מדובר בפליטת

פה, הרי שיש כאן לכל הפחות עבירת רשלנות, כאמור לעיל. 

בתפקיד.7 היום נושאים אינם אשר לשעבר בכירים ביון ראשי שני של ,     דבריהם       

בגרעין הטיפול בשאלת ב ארה לבין ישראל בין הקיימת המתיחות את מעצימים "   כלשהו         ,

פומבי בכינוס או אמריקאית לרשת בראיון בהתרסה נאמרים כשהם בייחוד ,          האיראני

התקשורת כלי בכל גלים שמכה .בארץ      ,

אלו.8 אחריות חסרות אמירות של החמורות ההשלכות באופן,        לאור לפתוח   אבקשך

לשעבר המוסד וראש דיסקין יובל מר לשעבר כ השב ראש כנגד פלילית בחקירה "       מיידי      

מסווג מידע חשיפת של עבירות לביצוע החשד בגין דגן מאיר העמדתם          מר על    ולהורות

אלו עבירות בגין .לדין    

לטיפולך הדחוף אודה..9

 

                                                                                                                     בכבו

ד רב,

                                                                                                                    יוסי
פוקס, עו"ד   
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