
למשקיעים" מחם נין תיווך !תניהו
 בחדשות שנחשפו אחרונות" "ידיעות למו״ל הממשלה ראש בין משיחות
 מחו״ל עסקים אנשי שלושה בין לקשר סייע נתניהו כי עולה 2 ערוץ

 - שנית אתמול נחקר מוזס ■ בעיתון כשותפים שייכנסו כדי למוזס
 הדלפות של קמפיין "מתנהל נתניהו: ■ שעות שמונה לאורך הפעם

בבריונות" בי נהגו "החוקרים התלוננה: רעייתו ■ מגמתיות״

שמעוני מור בנדר, אריק חכמון, אלון
 חשך אמש מסתעפת: עיתון־שלטון פרשת

 הגיע למשטרה כי 2 ערוץ בחדשות פלג גיא
 לכאורה ותיווכו מעורבותו אודות על מידע

 אנשי עם נתניחו בנימין הממשלה ראש של
 ב״ידיעות כשותפים להכניסם כניסיון עסקים,

אחרונות".
 מילצ׳ן ארנון העסקים איש המירע, פי על
 פאקר, ג׳יימס האוסטרלי המיליארדר בין תיווך

 נוני ובין המתנות, פרשת ,1000 פרשה מגיבורי
 הממשלה כשראש אחרונות", "ידיעות מו״ל מוזס,

 נוני עם למפגשים פאקר את לכאורה שהכין הוא
מוזס.
 בניסיון גם תיווך הממשלה ראש הידוע, פי על

 אקסל הגרמני לקונצרן אחרונות" "ידיעות מכירת
 מתיאס הקונצרן, יו״ר עם שוחח הוא שפרינגר.

 העיתון". את שיקנה ש״חשוב לו ואמר דופנר,
 הממשלה, ראש ניסיונות תמו לא שבזאת אלא
 הבעלים אליסון, לארי בין גם לכאורה תיווך והוא
 ביניהם והפגיש - מוזס לנוני אורקל, חברת של

 "ידיעות את לרכוש לאליסון לגרום בניסיון
אחרונות".

 הפעם השנייה, בפעם מהם נחקר לכן קורם
 (היחידה יאח״ה במשרדי שעות, שמונה במשך

 במשטרה 433 בלהב הונאה) לחקירות הארצית
 "פרשה המכונה הפרשה במסגרת זאת, בלוד.
 בחקירת ומשמעותי מרכזי נדבך המהווה ״,2000
הממשלה. ראש

 בימים חשיפה לאחר באה אתמול החקירה
 מוזם שקיימו משיחות תמלילים של האחרונים

 את להנמיך המו״ל לכאורה הציע ובהן ונתניהו,
 לצמצום בתמורה הממשלה ראש נגד הביקורת רף

היום". "ישראל המתחרה העיתון הפצת
 כראש לכהן שתמשיך כרי הכל "אעשה
 בתמורה התמלילים. לפי מוזס הבטיח הממשלה",

 "ישראל חוק את לקדם לכאורה, נתניהו, הבטיח
 יפעל ובמקביל חינם, להפיצו יאפשר שלא היום",

 לחלופין, או היום" "ישראל את ירכוש שמוזס כדי
"ידיעות את תרכוש גרמנית תקשורת שקבוצת

 "זה כי השיחות במהלך הבהיר מוזס אחרונות".
אדמה". לרעידת יגרום

 כורש תת־ניצב של בראשותו יאח״ה חוקרי
 לחקירה, הקשורות האכיפה ורשויות בר־נור
 שנתפסו ההקלטות שתי כי מאי־פעם יותר בטוחים

 הסגל מטה ראש הרו, ארי של חקירתו במסגרת
 הקרחון. קצה רק הן נתניהו, של לשעבר הבכיר

 שיחות שלל מתוך הראשונות השיחות אולי "אלו
 גורם אמר למוזס", הממשלה ראש בין שנתקיימו

בפרטים. המעורה
 ששמם מגורמים עדויות לגבות מיהרו במשטרה

שהקלטות להניח שסביר ממי וכן בקלטות הוזכר

 בכוונתם מוזם חקירת לאחר מיד לידיעתם. הגיעו
 הממשלה, ראש של בנו את עדות למתן לזמן
 זו בפרשה .1000 פרשה במסגרת נתניהו, יאיר

 ראש של רעייתו נתניהו, משרה גם עדות נגבתה
 מועד החוקרים יתאמו מכן לאחר מיד הממשלה.
 השלישית הממשלה, ראש של נוספת לחקירה
במספר.

 נוספים תמלילים אמש נחשפו 2 בחדשות
 ומוזס נתניהו כי התברר השניים. בין מהשיחות

 קודמות, בבחירות יחד פעולה שיתפו כבר
 איך - בפרקטיקה דנו הם כי עולה ומהתמלילים

אחרונות". "ידיעות של הקו שינוי בפועל ייעשה
 הממשלה ראש חקירת כי גם מתברר בינתיים

 המשפטי שהיועץ משום בהתקדמותה, מוגבלת
 החקירה את מנווט מנרלבליט אביחי לממשלה
 בשלב למשל, פעולה. חופש ואין כמעט ולחוקרים
 נתניהו את לחקור החוקרים ביקשו הראשוני

 בחדר ערות מוסרת רעייתו במקביל כאשר
 הבקשה. את אישר לא שמנדלבליט אלא אחר.

 על פרטים מוסרים "איננו נמסר: מהמשטרה
החקירה". מהלכי

 "ככלל, נמסר: המשפטים משרה מרובדות
 מוצאים איננו ישראל, משטרת שהבהירה וכפי
בנוגע המקצועי הדעת שיקול לגבי לפרט מקום

 כי יובהר זאת עם בתקשורת. החקירה למהלכי
 של לרבות החקירות, סהר בעניין ההחלטות

 עם בתיאום כנהוג התקבלו ורעייתו, רה״מ
 ומודיעין חקירות אגף וראש החקירה גורמי

במשטרה".
 כי אתמול טען נתניהו הממשלה ראש ובעוד
 מתוך נגדו מגמתיות הדלפות של מסע מתנהל

 למנרלבליט תלונה הגישה רעייתו החקירה,
 לאחר זאת, שוטרים(מח״ש). לחקירות ולמחלקה

 בזלזול "בבריונות, בה נהגו החוקרים שלטענתה,
 באמצעות נתניהו טוענת עוד כבוד". ובחוסר

 מגמתיות ל״הדלפות כהן יוסי הדין עורך
התקשורת". לאמצעי וכוזבות

 "ביבי־נוני" לפרשת אתמול התייחס נתניהו
 הדברים, "מטבע הליכוד: שרי בישיבת ואמר

 מה הברים. של לגופם להיכנס יכול לא אני
 של קמפיין שיש הוא לכם לומר יכול שאני

 הציבור את להטעות שנועדו מגמתיות הדלפות
 כאן היו כאילו האמיתית התמונה את ולעוות

 יתבררו הללו והדברים היו, שלא עבירות
בהמשך".

 לא יודעים: כבר ואתם שאמרתי כמו "לכן
 תהלוכות את ראיתי כלום. אין כי כלום יהיה

 לחברינו ואומר חוזר אני במוצ״ש. השמאל
 אנחנו החגיגות. עם תמהרו אל - באופוזיציה

 שנים עוד המדינה את להוביל ונמשיך פה נהיה
נתניהו. הוסיף רבות",

 לבית אתמול הגיש נפתלי מני כך, בתוך
 פסק על המדינה ערעור על תגובתו את המשפט

 בגין שקל אלף 170 בסך פיצויים לו שקבע הדין
 ראש במעון לשעבר הבית אב פוגענית". "העסקה

 שהמדינה כך על בתגובתו מתרעם הממשלה
 עזרא ואת נתניהו את לתבוע לנכון מצאה לא

 לשלם ולחייבם פוגענית, העסקה בגין סיידוף
 למדינה. שנגרמו הנזקים על לעובדים פיצויים

 הדין עורכות באמצעות שהוגשה התגובה, לפי
 המדינה לנדאו, ונעמי פינצ׳וק־אלכסנדר נאוה

 ואיננה הנדרשות המסקנות את הסיקה לא גם
 הקיים החמור המצב את לתקן כדי כלום עושה
הממשלה. ראש במעון



מגיעמוזס

אתמול.לחקירה,

נתניהולמטה:

שאיוו!מבחןנשלשצא

'nu'ענו

ותניהו

עסקית
סייענתניהוכיעולהמההקלטות:2ערוץ

שישקיעוכדיהוןלבעלימוזסנוניביןלקשר
במשטרה:גורמיםאחרונותבידיעות

הזוגבנישלחקירהאישרלאמנדלבליט

תקשורתימסע"ישרהמ:במקבילנתניהו
רעייתו:בראשותי"הליכודממשלתלהפלת

3־2עמ׳בבריונותבינהגוהחוקרים

גוטמןיחיאלעוד רווקופמן

תמהרו"אלנתניהו.

החגיגות"עם

שביעמיתפול:צילום

קצה"רקמוזס.

הקרחון"
90פלאשקוקו,צילום:



חמורהפרשהנחקרהרבותשניםלפני
פופולרימאוד־מאודביטחוןשרנגד

המשפטיהיועץישראל.כמושיעשנתפס
המשפטניםמגדוליעת,באותהלממשלה

רבב,בודבקשלאאדםישראל,מדינתשל
שראתלהעמידשלאחקירה,לאחרהחליט,
פלילי.למשפטהפופולריהביטחון
הראיות,מבחןפיעלסבר,המשפטיהיועץ
ושיקולמ־50%נופללהרשיעושהסיכוי

שלמהמדינהלטלטלמקוםשאיןהיהדעתו
חשובביטחוןשרנגדאישוםכתבעם

גםנמוכים.כהההרשעהכשסיכויימאוד,
לאכאלה,והיוהחלטתו,אתשביקרואלה

לוייחסוולאוביושרובהגינותופגםהטילו
זרים.שיקולים

תשתיתאינןוהדלפותרכילויותשמועות,
מוחשיותראיותרקאישום.לכתבמספיקה

נסיבתיות,הןאםגםלהוכחה,שניתנות
נגדאישוםלכתבתשתיתלהוותיכולות

בשמםהידועיםבתיקיםהמעורביםמביןמי
פרוטוקולעלההדלפותגםו־1000.2000

הממשלהראשביןהעלומותהפגישות

אחרונות""ידיעותלמו"לנתניהובנימין
בשלבלגבשכדימספיקותאינןמוזס,נוני
אישום.לכתבתשתיתזה

הטקסטאתראינולאראשית,שכן,
שנשלופניניםרקאלאשלו,הכלליבקונטקסט

לאשנית,זה.בשלבדעהלגבשמנתעלממנו,
אובקולותיהםבדרמה"השחקנים"אתשמענו
סימןמרחףעדייןלכןרשמי.בתמלוללפחות
האלה.התיקיםשנימעלשאלה

שהמשטרהלאחריום,שלבסופו
הראייתיתהתשתיתאתיגבשווהפרקליטות

הסופיהדעתשיקולהחקירות,מכלולשיניבו
אישום,לכתבמבוססתתשתיתישאם-

בתיקהנדרשיםהנפשייםהיסודותלרבות
היועץמנדלבליט,אביחישלהוא-פלילי

לממשלה.המשפטי
ידועיםשפרטיהםשבתיקיםסבירזהאין

משפטייועץסוד,שותפילעשריםלפחות
ירצה.אםגםאותם,"להעלים"יוכלכלשהו
עברכברמנדלבליטלפחות,ליהידוע,וככל
רבוספקבהצלחהוההגינותהיושרמבחןאת

שותפיעלדעתואתיכפההואאםבעיני

לראיותבניגודהזהבתיקהאחריםהסוד
שהתגבשו.
בחומרשאיןדעתותנוחאםאולם,
להביאשיכולותראיותדיוהתגבששנאסף

אתלזרוקימהרלאהואהסתםמןלהרשעה,
שכךמשוםרקהשופטים,דוכןאלהתיק
הטהורהמבחןמהאנשים.חלקממנומצפים

הראיות.מבחןהוא
המשפטיהיועץאחריתחנהעודישנכון,

נוטהאינובג"ץככלל,בג"ץ.והיא–
שנותלאורךהיועץ.בשיקולילהתערב
בענייןוחצי.פעםרקזאתעשההואהמדינה

חרישהיועץהחלטתאתהפךהואהבנקאים
הייתהשזאתבנימוקלדיןלהעמידםשלא

הפךהואנוספתופעםסבירה.בלתיהחלטה
לדיןאי־העמדתובענייןהפצ"רשלהחלטה

זאתוגםהראשונהבאינתיפאדהקציןשל
התיקיםאםכלומר,אי־סבירות.שלמטעמים

לבג"ץ,עתירהותוגשייסגרוהמדוברים
אתלסגורההחלטהסבירותאתיבחןהוא

היועץשלהדעתשיקולאתלאאךהתיקים,
המשפטי.

הראיותמבחן
גוטמןיחיאלעו"ד

ראשאחדמצדמבחיל.זההאמת,
איבהשניםכברשמדגמןנבחר,ממשלה

שני,מצדאחרונות"."ידיעותלקבוצתגלויה
מדינתהתנהלותו,שלפיהקבוצה,שלהבעלים
הקבוצה.בבעלותהיאישראל

הוא2,חדשותחשיפתלפיביניהם,הקשר
ומהשנה.מ־20יותרבןאלאשנתיים,בןלא

נדע.לאשלעולםלהניחסבירהקשר?כלל
הממשלה,שראשלשמועקשהבאמתאבל

עסוקהמדינה,שלמעורערהבלתימנהיגה
זהמיליארדרים.וביןמוזסנוניביןבתיווך

ראשזהבתיווך,שעוסקנתניהובנימיןלא
הפרסומיםלפי-שמשתמשישראל,ממשלת

שלנוהמדינהלפנקוביכולתובמעמדו-
שמחהייתיכאזרחמושלמת.מלהיותרחוקה
משתמשהיההממשלהראשאםיותר,הרבה

מפעליםשורתלהצילכדיובמעמדובקשריו
לבצרולאלמשל,הארץ,בצפוןרגלשפשטו

לרווחתודאגהבאמצעותהציבורימעמדואת
החזקיםמהאנשיםאחדשלהעסקולהצלת
במדינה.
שאמוריםאלוהציבור?נבחרישארהםוהיכן
אחריאישי,מאינטרסחפיםשהםלנולהוכיח

נפתליאיפהוכח”כים?כשריםאמוניםשנשבעו
ליברמןאביגדורדרעי,אריהכחלון,משהבנט,

להפילמנסהלאמה”סמול”אחדאףגפני?ומשה
המשפטיהיועץפשוט,מכהן.ממשלהראש

אתמבצעיםומשטרה,הפרקליטותלממשלה,
שחיתות,לפרשיותחשדותוחוקריםתפקידם,

הארץ.שראתהלכאורהביותרמהגדולות
לסמאבנט,דוגמתאישים,שלהניסיונות

בשמאלכאןשמדוברהציבור,עיניאת
אוליציבורית.בהונאהגובליםימין,או

שמתרחשמהעלמאיתנויותריודעהוא
הכל.יודעאינוהואלבטחאבלבחקירות,
לומדהואכלום,יודעלאעודהציבור

לחדשותשהגיעומקלטותטיפין־טיפין
תמלולמילותכ־100מקבליםואנחנו2,

עלשמצביעראיותמחומרבמשורה,יומיות
ראשאםגם-לכאורהשלטוניתשחיתות
מנדלבליט,אביחיד”רבישראל,התביעה

אישום.כתבמהגשתיימנע
אצלשבוייםשאנחנויום,מדילנומתברר

מהארץבמיליארדרים,שמשתמשממשלהראש
ואין–יוקרתיחייםאורחלממןכדיומחו”ל,
ג’יימסמילצ’ן,ארנוןבעולם.חינםארוחות
אנשיהםמוזסוארנוןאדלסוןשלדוןפאקר,

קיבלוהםמהלחמך”.ב”שלחשמתמחיםעסקים
לא.אולינדע,אוליידוע.לאלמימון?בתמורה

עלמביטיםאנחנוואםמריקבון,מסריחזהאבל
מרקיביםאותנו,רואיםאנחנוהממשלה,ראש

במהירות.
זהאחרונות","ידיעותבקבוצתשקורהמה

ברורלאאבלוהעובדים.הבעליםשלעניינם

באינספורלתפקדיכולממשלהראשאיך
משרדים(,ארבעהשלשרגם)הואתחומים
להעיד.נדרשיםובנוורעייתונחקר,הואכאשר
חייםשאנחנולהאמיןרוציםאנחנואם

מנתניהולבקשוראויאפשרבדמוקרטיה,
איךאונבצרות,לזה)תקראולחופשהלצאת

החקירות;סיוםעדלפחותלכם(,שמתאים
ממנולדרושחייביםלקואליציהעמיתיו
אםכיהתקשורת.תיקעללוותרלאלתר
הסירחוןשנהחציעודבסירחון,מדוברעכשיו
מוחלט.לריקבוןיגרום
כזה.אמוןמשברהיהלאהסתרהאזנותמאז
ממשלה.ראשלאמו”לים,מעורביםהיוואז
לדרוש.ממיואיןלצפות,ממיאיןאבל
בהקרבהמנהיגם,עלשמגיניםהליכודחברי

להפציץהכל,למוטטמוכניםלהחריד,מזויפת
עלטיפשיותאמירותכמוילדותיים,בספינים
אתישנהו/אומשנהזהכאילופריז,ועידת
ה־20.והכנסתהממשלהשלהמהות

הדלפות,עודונשמענראההקרובהבתקופה
עכשיו.ברורשכברמהאתלדעתכדירק
ואתנתניהואתנשלחאומרים?אתםמהאז

החבריםאצלתרומותלקוששכמובן,הרעיה,
הון־שלטון(במושגיגרושיםמיליון,100)רק
וגםכולנו,הרילמדינה?ה־70העצמאותליום
טרודיהיההואוחצישנהשבעודיודעיםהוא

לחגוג.סיבהתהיהלאולנובמשפטו.

לחופשהצא
קופמןרון
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