
שרה נגד ביבי
 - למענה העיד(אמת) רק אילו מתעמרת כמעסיקה מהוקעה רעייתו את להציל היה עשוי רה״מ
הפלילית בחזית והפעם כבודה, על להגן נוספת הזדמנות לו תהיה בקרוב לשתוק. בחר הוא אבל

רן1א אמיר

שמק. נתניהו בנימין
 כל המנצל נתניהו, אותו כן,

 בחר לצייץ, או לנאום הזדמנות
 רעייתו לעזרת להתייצב שלא
 אותה שתחלץ גרסה ולמסור שרה

באבי נהג לא הוא רבתי. ממבוכה
 רבין, יצחק כמו המתבקשת, רות

אמ - שנה 40 לפני שהתעקש
 היועץ שהחלטת - הועיל ללא נם

לה ברק אהרן לממשלה המשפטי
 תחול לאה רעייתו את לדין עמיד

עליו. גם מלא בשוויון
 בחלל ריחפה נתניהו שתיקת

שהת לעבודה, הארצי הדין בית
בער לדון השבוע באמצע כנס
 מני של ניצחונם על המדינה עור

 מעונו עובדי אליהו, וגיא נפתלי
 על לפיצוי בתביעתם נתניהו, של

בר שוכן הדין בית כלפיהם. היחס
 דקות בירושלים, היסוד קרן חוב

 בגין, מנחם מורשת ממרכז מעטות
המ היועץ בוקר באותו דיבר שם

המא נגד מנדלבליט אביחי שפטי
טבעת מפני נתניהו את לחסן מצים

 עליו. וסוגרת ההולכת הפלילים
 והנה למשרדו, מנדלבליט חזר רק

 העבודה, שופטי - בהולה שיחה
שלאח פליטמן, יגאל בראשות

בער המחמיר במיעוט היה רונה
 את למשוך לו הציעו אזריה, עור

 אותו שאילץ שקוף, רמז הערעור.
הפרקליטות. בתבוסת להודות

 עד שהיה כמי בשתיקתו,
נפ בתביעות שתוארו לאירועים

 ראש משרד נגד נגדו, ואליהו תלי
 עזרא הסמנכ״ל ונגד הממשלה

 את למעשה נתניהו אישר סיידוף,
 התנהגות בדבר הטענות נכונות

סי שום המעון. שליטת רעייתו,
בש שנגלל מזעזע או משעשע פור

האזו הדין בבית הקודמות נתיים
שמ בקבוקי שלושה משתיית רי,

 בנימה שבר זעקות דרך ביום, פניה
עוב להכאת ועד מתנשאת עדתית

 חיים, אתי הממשלה ראש מעון דת
 היה כנתניהו מי והרי הופרך; לא

ולפ התיאורים את להזים מסוגל
נע לולא הקשה, הרושם את זר
 חתם רק אילו המכריע, ברגע דר
לחקירה עצמו והעמיד תצהיר על

 דאז, הנשיאה של באולמה נגדית
פרוז׳ינין. דיתה השופטת

בפ מוצב היה אחד תנאי רק
לה לא אמת. לומר נתניהו: ני

נמו משוכה שקר. בעדות סתכן
 ויתר נתניהו אבל לכאורה, כה,
התו מעליה. לדלג המאמץ על

לגרס שרה הפקרת היתה צאה
 הציבור ונציגי שהשופטת תה,

חברי חמשת ובעקבותיה שלצדה,

 בבית שעלל סיפור שום
 דרן מהשמפניה הדין,

 ועד העדתיים העלבונות
הופרך לא עובדת, להכאת

לעבו הארצי הדין בבית ההרכב
 בבג״ץ, שופטים שלושה ועוד דה

 נפתלי. גרסת את פניה על העדיפו
 ללא קועקעה שרה של אמינותה

בעו התעמרה שאכן נקבע תקנה,
לנפ לשלם נאלצה והמדינה בדים
שקלים. אלפי מאות געים

 העיסה את ירש מנדלבליט
יהודה קודמו באישור שהכינו,

 שי המדינה פרקליט וינשטיין,
 ירושלים מחוז ופרקליטות ניצן

 וסג־ חביליו ליאורה (אזרחית)
דו נצח כוכבית ניתה־יורשתה

 סביל. יורש היה לא הוא אך לב;
 האבודה המלחמה נמשכה תחתיו

מתנ היועץ נפתלי. ונגד שרה בעד
 אבל תפקידיו, לפיצול כקודמיו גד

בפר התמוהה השסעת עם השלים
מח - שעבר העשור מאז קליטות

 שרה(ואינה על מסוככת אחת צית
המח בעוד תצהיר) מבעלה גובה
 מבקשת הפלילית, השנייה, צית

 להאשים ונערכת אותה להאשים
נוספים. בתיקים אותו גם

 הארמיות שתי שבין בתפר
 נאוה הדין עורכות נכנסו הללו

 גרוס־ ומירי אלכסנדר פינצ׳וק
 ייצגה אלכסנדר פינצ׳וק הורן.

 עו״ד עם יחד ואליהו, נפתלי את
הקוד בשלבים גם לנדאו, נעמי
 היא גם שרצתה נתניהו, שרה מים.

 לדיון, צד היתה שלא אף לערער
 את וסיכלה להן להתחכם ביקשה
 להכריע פליטמן השופט כוונת

ערערו, העובדים גם - בערעורים

 - המדינה לערעור נגד כמשקל
 כהן, יוסי כוחה, בא באביב. עוד

 התכסיס לבג״ץ. עד למענה הגביה
 בקשתה מהותית, פעמיים. נכשל

 פחות לא וחשוב ריקם, הושבה
סי לערער, לה הותר אילו גם (כי

 קלושים), היו בערעור לזכות כוייה
לבין בין כי יקר, זמן בזבזה היא

K’St,

 האישום כתב טיוטת התפרסמה
והמ - החשדות״ ״כתב - נגדה
 הפרקליטות של הפלילית חצית

האזרחית. המחצית את ריסקה
 ולא התרשלו ומנדלבליט ניצן
 מהשוואת שהזדקר במה הבחינו

 המדינה של הסותרת עמדותיה
התגוללות באחד, התיקים: בשני

פיטוסי אוליבייה צילום: שמע ולא ראה לא הוא ורעמה, זעמה היא ביוני. בכנסת, נתניהו ובנימין שרה
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ביתמבדקמנדלבליטאתפוטר

השסועה.בממלכתומעמיק

בניפוחשהואשםנפתלי,

במעון,מזוןעלההוצאות
שלושהגםשתהבנראה

ביוםכליםסבוןבקבוקי

ולהדי־נפתליגרסתלאישוש
פת

$TS1$ולהדיפת$TS1$
$DN2$ולהדיפת$DN2$המעו־בפרשתנתניהו,גרסת

נות,

$TS1$,המעונות$TS1$

$DN2$,המעונות$DN2$מב־בדוחולעייןלשובדי

קר

$TS1$מבקר$TS1$

$DN2$מבקר$DN2$,שבנתיבשפירא,יוסףהמדינה

והפרקלי־המשטרההלכושסימן
טות.

$TS1$.והפרקליטות$TS1$
$DN2$.והפרקליטות$DN2$עלויות־עלתיעדהמבקר
לפנינפתלינטולותבתקופות

בהב־שמאסולאחרלמעוןהגעתו

טחות

$TS1$בהבטחות$TS1$

$DN2$בהבטחות$DN2$הבזבו־ופרש.המתמסמסות

זים

$TS1$הבזבוזים$TS1$

$DN2$הבזבוזים$DN2$הנמיכורקהםקורקעולא

זהוגםלשחקים,החיצוןמהחלל

נבה־בהםשהאשמיםמשוםרק

לו

$TS1$נבהלו$TS1$

$DN2$נבהלו$DN2$נתניהוומפרסומים.מבדיקות

לבהעשיריםאורחיואתמעליב

אלו־ושאולתשובהיצחקלבייב,

ביץ

$TS1$אלוביץ$TS1$

$DN2$אלוביץ$DN2$שסו־"חמגשיות"עלבדברו

פקו

$TS1$שסופקו$TS1$

$DN2$שסופקו$DN2$פחותולאבמעון;לסועדים

והמלצרים,השפיםמהמאכלים,
כסףהמעוןעלהממוניםהזרימו
הבתיםקרצוףעלגםשופכיןכמי

תיקזהובקיסריהבירושלים

כנ־נפתלי,שלטון־מזון־ניקיון.

ראה,

$TS1$,כנראה$TS1$

$DN2$,כנראה$DN2$החמג־כלאתזללרקלא

שיות,

$TS1$,החמגשיות$TS1$

$DN2$,החמגשיות$DN2$בק־שלושהשתהגםאלא

בוקי

$TS1$בקבוקי$TS1$

$DN2$בקבוקי$DN2$ביום.כליםסבון

הכהונהתקופתסוףלקראת

עםנתניהוהתנגששלוהראשונה

שסילק,הביטחוןשרמריריב
לקח,למדלאנתניהומרדכי.יצחק
אמן,ראשלו)חסרביריבזלזל

מהלומהוספגנפתלי(מניאגף

הראשון,הסיבובמהלומה.אחר
מג־באדיבותאףכואב,האזרחי

דלבליט
$TS1$מגדלבליט$TS1$

$DN2$מגדלבליט$DN2$השנימנורא.יותרמביש

מסקרןושובולפניה,לפניו,עודו
לטובתה,להעידיבואאםלראות
בשב־ידיהאתלחזקלפחותאו

תה

$TS1$בשבתה$TS1$

$DN2$בשבתה$DN2$שכ־אוהנאשמים,ספסלעל

דרכו

$TS1$שכדרכו$TS1$

$DN2$שכדרכו$DN2$.ישתפן


