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  מדינת ישראל :בעניין

 אנטלר- ד אריאלה סגל"כ עו"י ב"ע
 המאשימה 

  נ  ג  ד 

 הנאשם חיים רמון  

 סבג. א, נגב.נ, שיינמן.ד  ד"כ עוה"י ב"ע 

  1 

 2   דין-הכרעת 

  3 
 4  פתח דבר  .א
  5 

 6הנאשם הועמד לדין בעבירה בעבירה של מעשה מגונה ללא הסכמה  לפי   .1

 7  . 1977 –ז "התשל, לחוק העונשין) ג(348סעיף 

  8 

 9סמוך , 12/7/06הואשם בכך שביום , כ ושר המשפטים"בהיותו ח, הנאשם  .2

 10ק והחדיר את לשונו לפיה של נש, בלשכת ראש הממשלה, 20.00לשעה 

 11  . שהיתה בתפקיד במזכירות הצבאית, ל"קצינה בצה, המתלוננת

  12 

 13ל בצפון ובעקבות כך הוחלט לקיים את "נחטפו שני חיילי צה, ביום הארוע  .3

 14א " בת")ש"לשכת רהמ": להלן(ישיבת הממשלה בלשכת ראש הממשלה 

 15  . ש"ת רהמהתקיימה התייעצות בטחונית בלשכ, קודם לכך. 20.00בשעה 

  16 

 17  בין ההתייעצות , הארוע נשוא המחלוקת התרחש על  ציר  זמן  קצר  )א(  .4

 18  . הבטחונית לבין תחילת ישיבת הממשלה
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 1  . לא נוכל לסיים משפט זה בלי התייחסות לתקשורת  .96

 2יודיצה דורדר -ושג סובהמ, בתיק זה נחצו כל הקווים האדומים,  לטעמנו  

 3  . לתהומות שלא הכרנו

 4טרם עדים השמיעו את עדותם , תוכן עדויות פורסם באמצעי התקשורת  

 5  . עדויות" זיהום"ל, במספר מקרים, וכך התוודענו

 6י פרסום "האיסור שלא לפרסם את עדות המתלוננת הופר ברגל גסה ע  

 7ות מתיק ראי. שהיווה חלק אינטגרלי של העדות, מילולי של העימות

 8  . ש אמר את דברו"טרם ביהמ, פורסמו ברבים, לרבות צילומים, המוצגים

 9אמצעי התקשורת עשו שימוש נלוז בבדיקות פוליגרף לשלוש עדות ההגנה   

 10בנסיון ליצור בציבור את התחושה שהמשפט מתנהל בתקשורת , האחרונות

 11  . ולא בבית משפט

  12 

 13לעיתים , ים מוסוויםי מסר"לעתים ע, תחושתנו היתה שנעשים ניסיונות  

 14לנו השופטים אין אלא את . ליבנו היה גס בנאמר. להטות משפט, בבוטות

 15  . צו מצפוננו והוא הוא בלבד שמנחה אותנו

  16 

 17התופעות החמורות שנתגלו במהלך ניהול משפט זה אינן יכולות להישאר   .97

 18ראוי שהאחראים על מערכת אכיפת החוק יתנו דעתם לאותן . ללא מענה

 19  .סולות וינקטו בצעדים הנדרשיםתופעות פ

  20 

 21  .במעמד הצדדים) 2007 בינואר 31(ז "תשס, ב  בשבט"ניתנה היום י

  22 


