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לכבוד

מר שי ניצן

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

שלום רב,

  X  האסיר הנדון: 

  בדרישה לפרסם2010המעורבות שלנו בפרשה מאז פנינו לראשונה ליועץ המשפטי לממשלה ביוני 

 , מוכרת לך היטבXפרטים על מעצרו (ומאוחר יותר על נסיבות מותו) של האסיר, המכונה האסיר 

ואין צורך  שאפרט.

 אתמול שוב התרחשה התופעה המטרידה, בה יד נעלמה דואגת להסיר מאתרי תקשורת ישראליים

 ידיעות, שדיווחו על כתבת התחקיר של שירות השידור האוסטרלי על הפרשה. הבוקר התפרסמו

 מחדש ידיעות מפורטות בתקשורת הישראלית, ואני מסיק מכך שצו איסור הפרסום צומצם כך

 שהתאפשר לפרסם פרטים שפורסמו בתקשורת הזרה. עניין זה מעלה ספק גדול לגבי ההצדקה

 מלכתחילה לבקשה לצו איסור כה גורף, שמונע פרסום פרטים שמתפרסמים בכלי תקשורת בחו"ל

ושהאינטרנט – לרבות הרשתות החברתיות, בלוגים וכד' – מלאים בהם.

 מה שמטריד הרבה יותר כמובן הוא עצם העובדה, שאדם הוחזק במעצר תחת מעטה סודיות כבד

ושלא התפרסם דבר על עילת מעצרו ועל נסיבות מותו.

 אם יש אמת בפרסום שהמדובר במי שהיה עובד המוסד, ואם נכונה ההערכה של מומחי המודיעין

ייתכן שיש הצדקה לאיסור ורגישות עליונה   האוסטרלים, שמדובר במסירת מידע בעל סודיות 

 פרסום לגבי פרטי הפרשה. יחד עם זאת קיים אינטרס ציבורי עליון לדעת אלו מסקנות הוסקו

 בעקבות הפרשה ואלו לקחים הופקו כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. תשובות לשאלות

 אלו אינן חייבות להתייחס לתפקיד של אותו העובד או לתחום עיסוקו, אלא הם נוגעים לאופן

ההתנהלות של הארגון, ולבקרה ולפיקוח על פעילותו.
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להחזקתו של העציר בבידוד מוחלט כשזהותו חסויה  חמור מכך הוא המידע שפורסם באשר 

 וכשהוא מנותק מן העולם החיצון. על פי התחקיר שפורסם, למרות שהושם בתא שמור ביותר,

עוקבות אחר המתרחש במשך  ללא קשר24כשמצלמות אבטחה  שעות, הוא מצא את מותו.    

 להצדקה לאיסור הפרסום הגורף על הפרשה, בגינה היה עצור, קיים אינטרס ציבורי כבד משקל

 למידע על חקירת סיבות המוות של העציר, ולתשובה לשאלות הבאות: האם אכן היה מדובר

 בהתאבדות? האם הפיקוח על העציר היה רשלני? האם גורם כלשהו נשא באחריות? אלו צעדים

ננקטו למניעת הישנותם של מקרים דומים בעתיד?

 להערכתנו ניתן להשיב על השאלות שהצגנו לעיל תוך שמירה על בטחון המדינה מצד אחד ותוך

 שקיפות לגבי המעשים או המחדלים שאירעו מצד שני. האינטרס הציבורי בפיקוח ובבקרה על

 רשויות השלטון – לרבות זרועות הביטחון – מחייב מתן דין וחשבון על מחדלים קשים שהתרחשו

ועל הדרכים לטיפול בהם ולתיקונם.

נבקשך לדאוג לכך שתוגש לבית המשפט בקשה לצמצם את צו איסור הפרסום הגורף  לפיכך 

ולאפשר פרסום מידע בסוגיות שפורטו לעיל.

בכבוד רב,

דן יקיר, עו"ד

היועץ המשפטי
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