אלון חכמון ,אריק בנדר ,מור שמעוני
פרשת עיתון־שלטון מסתעפת :אמש חשך
גיא פלג בחדשות ערוץ  2כי למשטרה הגיע
מידע על אודות מעורבותו ותיווכו לכאורה
של ראש הממשלה בנימין נתניחו עם אנשי
עסקים ,כניסיון להכניסם כשותפים ב״ידיעות
אחרונות".
על פי המירע ,איש העסקים ארנון מילצ׳ן
תיווך בין המיליארדר האוסטרלי ג׳יימס פאקר,
מגיבורי פרשה  ,1000פרשת המתנות ,ובין נוני
מוזס ,מו״ל "ידיעות אחרונות" ,כשראש הממשלה
הוא שהכין לכאורה את פאקר למפגשים עם נוני
מוזס.
על פי הידוע ,ראש הממשלה תיווך גם בניסיון
מכירת "ידיעות אחרונות" לקונצרן הגרמני אקסל
שפרינגר .הוא שוחח עם יו״ר הקונצרן ,מתיאס
דופנר ,ואמר לו ש״חשוב שיקנה את העיתון".
אלא שבזאת לא תמו ניסיונות ראש הממשלה,
והוא תיווך לכאורה גם בין לארי אליסון ,הבעלים
של חברת אורקל ,לנוני מוזס  -והפגיש ביניהם
בניסיון לגרום לאליסון לרכוש את "ידיעות
אחרונות".
קורם לכן נחקר מהם בפעם השנייה ,הפעם
במשך שמונה שעות ,במשרדי יאח״ה )היחידה
הארצית לחקירות הונאה( בלהב  433במשטרה
בלוד .זאת ,במסגרת הפרשה המכונה "פרשה
2000״ ,המהווה נדבך מרכזי ומשמעותי בחקירת
ראש הממשלה.
החקירה אתמול באה לאחר חשיפה בימים
האחרונים של תמלילים משיחות שקיימו מוזם
ונתניהו ,ובהן הציע לכאורה המו״ל להנמיך את
רף הביקורת נגד ראש הממשלה בתמורה לצמצום
הפצת העיתון המתחרה "ישראל היום".
"אעשה הכל כרי שתמשיך לכהן כראש
הממשלה" ,הבטיח מוזס לפי התמלילים .בתמורה
הבטיח נתניהו ,לכאורה ,לקדם את חוק "ישראל
היום" ,שלא יאפשר להפיצו חינם ,ובמקביל יפעל
כדי שמוזס ירכוש את "ישראל היום" או לחלופין,
שקבוצת תקשורת גרמנית תרכוש את "ידיעות

!תניהו תיווך נין
מחם למשקיעים"

משיחות בין ראש הממשלה למו״ל "ידיעות אחרונות" שנחשפו בחדשות
ערוץ  2עולה כי נתניהו סייע לקשר בין שלושה אנשי עסקים מחו״ל
למוזס כדי שייכנסו כשותפים בעיתון ■ מוזס נחקר אתמול שנית -
הפעם לאורך שמונה שעות ■ נתניהו" :מתנהל קמפיין של הדלפות
מגמתיות״ ■ רעייתו התלוננה" :החוקרים נהגו בי בבריונות"
אחרונות" .מוזס הבהיר במהלך השיחות כי "זה
יגרום לרעידת אדמה".
חוקרי יאח״ה בראשותו של תת־ניצב כורש
בר־נור ורשויות האכיפה הקשורות לחקירה,
בטוחים יותר מאי־פעם כי שתי ההקלטות שנתפסו
במסגרת חקירתו של ארי הרו ,ראש מטה הסגל
הבכיר לשעבר של נתניהו ,הן רק קצה הקרחון.
"אלו אולי השיחות הראשונות מתוך שלל שיחות
שנתקיימו בין ראש הממשלה למוזס" ,אמר גורם
המעורה בפרטים.
במשטרה מיהרו לגבות עדויות מגורמים ששמם
הוזכר בקלטות וכן ממי שסביר להניח שהקלטות

הגיעו לידיעתם .מיד לאחר חקירת מוזם בכוונתם
לזמן למתן עדות את בנו של ראש הממשלה,
יאיר נתניהו ,במסגרת פרשה  .1000בפרשה זו
נגבתה עדות גם משרה נתניהו ,רעייתו של ראש
הממשלה .מיד לאחר מכן יתאמו החוקרים מועד
לחקירה נוספת של ראש הממשלה ,השלישית
במספר.
בחדשות  2נחשפו אמש תמלילים נוספים
מהשיחות בין השניים .התברר כי נתניהו ומוזס
כבר שיתפו פעולה יחד בבחירות קודמות,
ומהתמלילים עולה כי הם דנו בפרקטיקה  -איך
ייעשה בפועל שינוי הקו של "ידיעות אחרונות".
בינתיים מתברר גם כי חקירת ראש הממשלה
מוגבלת בהתקדמותה ,משום שהיועץ המשפטי
לממשלה אביחי מנרלבליט מנווט את החקירה
ולחוקרים כמעט ואין חופש פעולה .למשל ,בשלב
הראשוני ביקשו החוקרים לחקור את נתניהו
כאשר במקביל רעייתו מוסרת ערות בחדר
אחר .אלא שמנדלבליט לא אישר את הבקשה.
מהמשטרה נמסר" :איננו מוסרים פרטים על
מהלכי החקירה".
מרובדות משרה המשפטים נמסר" :ככלל,
וכפי שהבהירה משטרת ישראל ,איננו מוצאים
מקום לפרט לגבי שיקול הדעת המקצועי בנוגע

למהלכי החקירה בתקשורת .עם זאת יובהר כי
ההחלטות בעניין סהר החקירות ,לרבות של
רה״מ ורעייתו ,התקבלו כנהוג בתיאום עם
גורמי החקירה וראש אגף חקירות ומודיעין
במשטרה".
ובעוד ראש הממשלה נתניהו טען אתמול כי
מתנהל מסע של הדלפות מגמתיות נגדו מתוך
החקירה ,רעייתו הגישה תלונה למנרלבליט
ולמחלקה לחקירות שוטרים)מח״ש( .זאת ,לאחר
שלטענתה ,החוקרים נהגו בה "בבריונות ,בזלזול
ובחוסר כבוד" .עוד טוענת נתניהו באמצעות
עורך הדין יוסי כהן ל״הדלפות מגמתיות
וכוזבות לאמצעי התקשורת".
נתניהו התייחס אתמול לפרשת "ביבי־נוני"
ואמר בישיבת שרי הליכוד" :מטבע הדברים,
אני לא יכול להיכנס לגופם של הברים .מה
שאני יכול לומר לכם הוא שיש קמפיין של
הדלפות מגמתיות שנועדו להטעות את הציבור
ולעוות את התמונה האמיתית כאילו היו כאן
עבירות שלא היו ,והדברים הללו יתבררו
בהמשך".
"לכן כמו שאמרתי ואתם כבר יודעים :לא
יהיה כלום כי אין כלום .ראיתי את תהלוכות
השמאל במוצ״ש .אני חוזר ואומר לחברינו
באופוזיציה  -אל תמהרו עם החגיגות .אנחנו
נהיה פה ונמשיך להוביל את המדינה עוד שנים
רבות" ,הוסיף נתניהו.
בתוך כך ,מני נפתלי הגיש אתמול לבית
המשפט את תגובתו על ערעור המדינה על פסק
הדין שקבע לו פיצויים בסך  170אלף שקל בגין
"העסקה פוגענית" .אב הבית לשעבר במעון ראש
הממשלה מתרעם בתגובתו על כך שהמדינה
לא מצאה לנכון לתבוע את נתניהו ואת עזרא
סיידוף בגין העסקה פוגענית ,ולחייבם לשלם
פיצויים לעובדים על הנזקים שנגרמו למדינה.
לפי התגובה ,שהוגשה באמצעות עורכות הדין
נאוה פינצ׳וק־אלכסנדר ונעמי לנדאו ,המדינה
גם לא הסיקה את המסקנות הנדרשות ואיננה
עושה כלום כדי לתקן את המצב החמור הקיים
במעון ראש הממשלה.
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מבחן הראיות
עו"ד

לפני שנים רבות נחקרה פרשה חמורה
נגד שר ביטחון מאוד־מאוד פופולרי
שנתפס כמושיע ישראל .היועץ המשפטי
לממשלה באותה עת ,מגדולי המשפטנים
של מדינת ישראל ,אדם שלא דבק בו רבב,
החליט ,לאחר חקירה ,שלא להעמיד את שר
הביטחון הפופולרי למשפט פלילי.
היועץ המשפטי סבר ,על פי מבחן הראיות,
שהסיכוי להרשיעו נופל מ־ 50%ושיקול
דעתו היה שאין מקום לטלטל מדינה שלמה
עם כתב אישום נגד שר ביטחון חשוב
מאוד ,כשסיכויי ההרשעה כה נמוכים .גם
אלה שביקרו את החלטתו ,והיו כאלה ,לא
הטילו פגם בהגינותו וביושרו ולא ייחסו לו
שיקולים זרים.
שמועות ,רכילויות והדלפות אינן תשתית
מספיקה לכתב אישום .רק ראיות מוחשיות
שניתנות להוכחה ,גם אם הן נסיבתיות,
יכולות להוות תשתית לכתב אישום נגד
מי מבין המעורבים בתיקים הידועים בשמם
 1000ו־ .2000גם ההדלפות על פרוטוקול
הפגישות העלומות בין ראש הממשלה

יחיאל

גוטמן

בנימין נתניהו למו"ל "ידיעות אחרונות"
נוני מוזס ,אינן מספיקות כדי לגבש בשלב
זה תשתית לכתב אישום.
שכן ,ראשית ,לא ראינו את הטקסט
בקונטקסט הכללי שלו ,אלא רק פנינים שנשלו
ממנו ,על מנת לגבש דעה בשלב זה .שנית ,לא
שמענו את "השחקנים" בדרמה בקולותיהם או
לפחות בתמלול רשמי .לכן עדיין מרחף סימן
שאלה מעל שני התיקים האלה.
שהמשטרה
בסופו של יום ,לאחר
והפרקליטות יגבשו את התשתית הראייתית
שיניבו מכלול החקירות ,שיקול הדעת הסופי
 אם יש תשתית מבוססת לכתב אישום,לרבות היסודות הנפשיים הנדרשים בתיק
פלילי  -הוא של אביחי מנדלבליט ,היועץ
המשפטי לממשלה.
אין זה סביר שבתיקים שפרטיהם ידועים
לפחות לעשרים שותפי סוד ,יועץ משפטי
כלשהו יוכל "להעלים" אותם ,גם אם ירצה.
וככל הידוע ,לי לפחות ,מנדלבליט כבר עבר
את מבחן היושר וההגינות בהצלחה וספק רב
בעיני אם הוא יכפה את דעתו על שותפי

הסוד האחרים בתיק הזה בניגוד לראיות
שהתגבשו.
אולם ,אם תנוח דעתו שאין בחומר
שנאסף והתגבש די ראיות שיכולות להביא
להרשעה ,מן הסתם הוא לא ימהר לזרוק את
התיק אל דוכן השופטים ,רק משום שכך
מצפים ממנו חלק מהאנשים .המבחן הטהור
הוא מבחן הראיות.
נכון ,יש עוד תחנה אחרי היועץ המשפטי
– והיא בג"ץ .ככלל ,בג"ץ אינו נוטה
להתערב בשיקולי היועץ .לאורך שנות
המדינה הוא עשה זאת רק פעם וחצי .בעניין
הבנקאים הוא הפך את החלטת היועץ חריש
שלא להעמידם לדין בנימוק שזאת הייתה
החלטה בלתי סבירה .ופעם נוספת הוא הפך
החלטה של הפצ"ר בעניין אי־העמדתו לדין
של קצין באינתיפאדה הראשונה וגם זאת
מטעמים של אי־סבירות .כלומר ,אם התיקים
המדוברים ייסגרו ותוגש עתירה לבג"ץ,
הוא יבחן את סבירות ההחלטה לסגור את
התיקים ,אך לא את שיקול הדעת של היועץ
המשפטי.

צא לחופשה
רון

האמת ,זה מבחיל .מצד אחד ראש
ממשלה נבחר ,שמדגמן כבר שנים איבה
גלויה לקבוצת "ידיעות אחרונות" .מצד שני,
הבעלים של הקבוצה ,שלפי התנהלותו ,מדינת
ישראל היא בבעלות הקבוצה.
הקשר ביניהם ,לפי חשיפת חדשות  ,2הוא
לא בן שנתיים ,אלא בן יותר מ־ 20שנה .ומה
כלל הקשר? סביר להניח שלעולם לא נדע.
אבל באמת קשה לשמוע שראש הממשלה,
מנהיגה הבלתי מעורער של המדינה ,עסוק
בתיווך בין נוני מוזס ובין מיליארדרים .זה
לא בנימין נתניהו שעוסק בתיווך ,זה ראש
ממשלת ישראל ,שמשתמש  -לפי הפרסומים
 במעמדו וביכולתו לפנק המדינה שלנורחוקה מלהיות מושלמת .כאזרח הייתי שמח
הרבה יותר ,אם ראש הממשלה היה משתמש
בקשריו ובמעמדו כדי להציל שורת מפעלים
שפשטו רגל בצפון הארץ ,למשל ,ולא לבצר
את מעמדו הציבורי באמצעות דאגה לרווחתו
ולהצלת העסק של אחד מהאנשים החזקים
במדינה.
והיכן הם שאר נבחרי הציבור? אלו שאמורים
להוכיח לנו שהם חפים מאינטרס אישי ,אחרי
שנשבעו אמונים כשריםוכח”כים? איפה נפתלי
בנט ,משה כחלון ,אריה דרעי ,אביגדור ליברמן
ומשה גפני? אף אחדמה”סמול” לא מנסה להפיל
ראש ממשלה מכהן .פשוט ,היועץ המשפטי

קופמן

איך ראש ממשלה יכול לתפקד באינספור
לממשלה ,הפרקליטות ומשטרה ,מבצעים את
תחומים (הוא גם שר של ארבעה משרדים),
תפקידם ,וחוקרים חשדות לפרשיות שחיתות,
כאשר הוא נחקר ,ורעייתו ובנו נדרשים להעיד.
מהגדולות ביותר לכאורה שראתה הארץ.
אם אנחנו רוצים להאמין שאנחנו חיים
הניסיונות של אישים ,דוגמת בנט ,לסמא
בדמוקרטיה ,אפשר וראוי לבקש מנתניהו
את עיני הציבור ,שמדובר כאן בשמאל
לצאת לחופשה (תקראו לזה נבצרות ,או איך
או ימין ,גובלים בהונאה ציבורית .אולי
שמתאים לכם) ,לפחות עד סיום החקירות;
הוא יודע יותר מאיתנו על מה שמתרחש
עמיתיו לקואליציה חייבים לדרוש ממנו
בחקירות ,אבל לבטח הוא אינו יודע הכל.
לאלתר לוותר על תיק התקשורת .כי אם
הציבור עוד לא יודע כלום ,הוא לומד
עכשיו מדובר בסירחון ,עוד חצי שנה הסירחון
טיפין־טיפין מקלטות שהגיעו לחדשות
יגרום לריקבון מוחלט.
 ,2ואנחנו מקבלים כ־ 100מילות תמלול
מאז האזנות הסתר לא היה משבר אמון כזה.
יומיות במשורה ,מחומר ראיות שמצביע על
ואז היו מעורבים מו”לים ,לא ראש ממשלה.
שחיתות שלטונית לכאורה  -גם אם ראש
אבל אין ממי לצפות ,ואין ממי לדרוש.
התביעה בישראל ,ד”ר אביחי מנדלבליט,
חברי הליכוד שמגינים על מנהיגם ,בהקרבה
יימנע מהגשת כתב אישום.
מזויפת להחריד ,מוכנים למוטט הכל ,להפציץ
מתברר לנו מדי יום ,שאנחנו שבויים אצל
בספינים ילדותיים ,כמו אמירות טיפשיות על
ראש ממשלה שמשתמש במיליארדרים ,מהארץ
ועידת פריז ,כאילו זה משנה ו/או ישנה את
ומחו”ל ,כדי לממן אורח חיים יוקרתי – ואין
ארוחות חינם בעולם .ארנון מילצ’ן ,ג’יימס המהות של הממשלה והכנסת ה־.20
בתקופה הקרובה נראה ונשמע עוד הדלפות,
פאקר ,שלדון אדלסון וארנון מוזס הם אנשי
רק כדי לדעת את מה שכבר ברור עכשיו.
עסקים שמתמחיםב”שלחלחמך” .מה הם קיבלו
בתמורה למימון? לא ידוע .אולי נדע ,אולי לא .אז מה אתם אומרים? נשלח את נתניהו ואת
אבל זה מסריח מריקבון ,ואם אנחנו מביטים על הרעיה ,כמובן ,לקושש תרומות אצל החברים
גרושים במושגי
מיליון,
י"ח 100
ב' | (רק
מרקיבים
הג'רוזלם אותנו,
אנחנו רואים
ראש הממשלה,
הון־שלטון) מס׳
 | 16.1.2017גיליון
תשע"ז |
בטבת
פוסט | יום
מקבוצת
ליום העצמאות ה־ 70למדינה? הרי כולנו ,וגם
במהירות.
מה שקורה בקבוצת "ידיעות אחרונות" ,זה הוא יודעים שבעוד שנה וחצי הוא יהיה טרוד
במשפטו.׀ ולנו לא תהיה
לא ברור
הבעלים
עניינם של
לחגוג .האחים מסלו
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