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 באלול, התשפ"א חכ"

 2021, ספטמברב 05

 :לכבוד

 הסניגורים

 במייל

 

 שלום רב,

 433יחידת הסייבר הארצית בלהב  554308/21פל"א  הנדון: 
 

 נבקש לעדכנכם בעניינו של עד המדינה כדלקמן.  .1

המשפט במסגרת -הוחל בריענונו של עד המדינה לקראת עדותו בבית 2021החל בסוף יולי  .2

הפרשה. במקביל לריענון, לאחר שעברנו עם עד המדינה על עניין תשלומי המשכורות שקיבל 

 מטבעותמארגון טלגראס במהלך הפעלתו, ביקשנו מהמשטרה לברר היכן נמצאים כיום 

. זאת כצעד מכין לקראת ורות לקראת סוף הפעלתוהביטקוין שקיבל עד המדינה כמשכ

 חילוט המטבעות הנ"ל בגמר ההליכים המשפטיים. 

עד המדינה כמשכורות קיבל ש מטעם המשטרה כי כספי המזומןנמסר לנו לאחר בירור,  .3

בחשבונות בנק משטרתיים, זה מכבר הופקדו במהלך הפעלתו במסגרת ארגון טלגראס, 

אלה נותרו במסגרת הארנק הווירטואלי המבצעי  –אליים ירטוואולם באשר למטבעות הו

 (. ""הארנק המבצעישפתח עד המדינה אגב הפעלתו כסוכן )להלן: 

שהיו  כי מטבעות הביטקוין , התעורר חשדבבלוקצ'ייןבעקבות זאת, לאחר בדיקה שערכנו  .4

. סה"כ מדובר בכשני 2021ידי מאן דהוא בחודש מרץ -בארנק המבצעי הוצאו ממנו על

 פעימות שונות.  4-מטבעות ביטקוין, שהועברו ב

העלתה רה חקיהבחקירה, ודחופה לפתוח  הנחיהישראל -העברנו למשטרת, אור האמורל .5

 כי עד המדינה הוא שנטל את המטבעות. 

הודה בחקירתו בנטילת המטבעות . הלה נחקר עד המדינה באזהרה 16.8.2021ביום  .6

 משטרת ישראל. ידי השיבם ללאחר חקירתו ו, 2021במהלך חודש מרץ  וירטואלייםוה

לאחר מכן, בחנו בכובד ראש את עניינו של תיק זה, כמו גם עניינו של התיק הקודם שנפתח  .7

. בסופו של דבר, על דעתו של פרקליט המדינה, הוחלט 105ידי יחידה -נגד עד המדינה על

תונים, ובהתאם שלא לבטל את הסכם עד המדינה, וזאת לאחר שקילת מכלול הנסיבות והנ

 .בעניין "עד מדינה" 4.2201 ץ המשפטי לממשלהשהותוו בהנחיית היוע לקריטריונים
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 ו להחלטה זו: וביללהלן פירוט הנימוקים שה .8

מדובר במי ששימש הן כסוכן והן כעד מדינה  -פרשת טלגראס תרומתו לפיצוח  .א

פת הודעות, ופעל לחשי 100-במסגרת הפרשייה מסר כ במסגרת פרשת טלגראס.

ממשיך לשתף פעולה, ומתייצב לרענונים הוא ראשי ארגון טלגראס. גם כיום 

 לקראת עדותו הצפויה.

 19-כ כסוכן הובילה גם לתיקים נגדשל עד המדינה , פעולתו ת טלגראספרט לפרש .ב

בתביעות במחוז חיפה, והתיקים שם טופל ש במסגרת תיק, מעורבים בסחר בסמים

 זה מכבר.  סתיימונ

במהלך הפעלתו כסוכן לא נרשמו הפרות של ההסכמים, והעבירות בוצעו כשנתיים  .ג

 המשפט. -לאחר תום הפעלתו, בעודו ממתין למסור עדות בבית

כדי לסכל את תכלית ההסכמים מצדו של עד המדינה אין בהפרות הנדונות  .ד

 שנחתמו עמו. 

השיב כאמור עד המדינה הודה בעבירות שיוחסו לו בשני התיקים. בתיק האחרון  .ה

 את כספי הגניבה. 

 נשקלו נסיבותיו האישיות של עד המדינה, מצבו האישי והמשפחתי.  .ו

 נבחנה כלל הפסיקה הרלוונטית לביטול הסכמי עד מדינה.  .ז

התקבלה החלטה על העמדתו לדין של עד המדינה בגין התיק שנפתח לו ביחידה  .ח

, בכפוף האחרוןתיק ההעמדתו לדין של עד המדינה בגין , וכן הוחלט על 105

לשימוע, וזאת בעבירות של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת, לפי 

לחוק העונשין,  384, וגניבה, לפי סעיף 1995 –לחוק המחשבים, התשנ"ה  5סעיף 

החלטות אלה עונות על האינטרס הציבורי במיצוי הדין עם עד . 1977 –התשל"ז 

ת ול הסכם עד המדינה מצד המדינה, מגלמהמדינה. החלטות אלה, לצד אי ביטו

לטעמנו את האיזון הנכון ביותר בין האינטרסים השונים: מיצוי הדין עם עד 

המדינה, קיום הסכם עד המדינה, הלימה וגמול, ניהול הליך הוגן כלפי הנאשמים 

 בפרשת טלגראס, והתחשבות בנסיבותיו האישיות של עד המדינה. 

כי כל הפרה  ידי מנהל מחלקת הסייבר-ו של עד המדינה עלכוח-לבאהובהר נוסף על כך,  .9

 , קלה כחמורה, תביא לביטולו על כל המשתמע מכך. שנחתם עמו סכםההנוספת של 

כמו כן, אנו מוצאים כי כל חומר החקירה בתיק החדש שנפתח נגד עד המדינה הוא בבחינת  .10

ה. לפיכך, אנחנו "חומר חקירה" בפרשת טלגראס, להוציא פרטים מזהים של עד המדינ

מעבירים בזאת אליכם את "חומר החקירה" במצורף למכתב זה. זאת, להוציא ארבעה  

, אשר נשלחו עד המדינהשל באזהרה מהם כוללים את שתי חקירותיו  תקליטורים: שלושה

העברת את לתמלול ומיד עם קבלת התמלילים יועברו אליכם, ותקליטור נוסף המתעד 
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)אשר לא ניתן היה להעבירו בשל גודלו, והנכם מוזמנים להגיע  המטבעות לארנק המשטרתי

 .  בהקדם ולהעתיקו(

-42587בת.פ.  3.10.2021עתיד להתחיל בעדותו במסגרת פרשת טלגראס ביום  עד המדינה .11

04-19. 

במסגרת  המדינה עדנגד  31.8.2021ביום אליכם בזאת כתב האישום שהוגש  כמו כן, מועבר .12

יסור פרסום על כל פרט מזהה של ידיעתכם, גם בתיק זה קיים צו א. ל105התיק של יחידה 

 . עד המדינה

 

 

 ,ובברכת שנה טובה בכבוד רב

 

                                  
 עו"ד, רוםשירי                          יוני חדד, עו"ד                         

 פרקליטות המדינה, הסייבר ממונה במחלקת     במחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה סגן בכיר א' 

 

 


