
04.09.2009
ידיעות אחרונות

13
המוסף לשבת

תביעה שקולה, שאינה נעולה על הנאשם, הייתה מנצלת 
את ההזדמנות לסגת מהתביעה, שמלכתחילה לא היה מקום 
להגישה — לא כך אירע, וכתב האישום המיותר הסתיים 

בהרשעה מופרכת.

חקירות אולמרט 
נגד אהוד אולמרט מתנהלות זה שנים חקירות בשורה 
של עניינים, שרובם אינם קשורים זה בזה וחלקם טפלים 
למדי. רבות מהחקירות נסגרו, חלקן לאחר שנים, אך כל 
אימת שנסגר תיק אחד נפתחו אחרים, והרושם הוא שמ־

חפשים אותו.
רשימה חלקית: ב־2001 נפתחה חקירה נגד הקבלן דוד 
אפל, בין השאר בהקשר לאירוח ראש עיריית אתונה על 
ידי אולמרט, כאשר היה ראש עיריית ירושלים. ב־2002 
המליצה המשטרה להעמיד את אולמרט לדין בגין שוחד 

והפרת אמונים. התיק נסגר על ידי מזוז ב־2004. 
ב־2006 בדק מבקר המדינה את מכירת הבית של הזוג 
אולמרט ברחוב כ"ט בנובמבר בירושלים. הוא מצא כי ערך 

הנכס ודמי השכירות עומדים במבחן הסבירות. 
לשוחד  בחשד  בבדיקה  המשטרה  פתחה   2006 במרץ 
באמצעות קבלת עטי יוקרה. בספטמבר 2006 קבע היועץ 

המשפטי שאין מקום לחקירה פלילית. 
עד כאן תיקים שנסגרו — כולם עד שנת 2007. 

שנת 2007 היא שנת מפנה. בינואר נפתחה חקירה בפ־
פרקליט  החלטת  לפי  לאומי,  בנק  למכירת  המכרז  רשת 
המדינה דאז ערן שנדר. בנובמבר 2007 הודיעה המשטרה 
מספקת  תשתית ראייתית  על סיום החקירה ועל היעדר 
לקיום עבירה. התיק הוחזק פתוח בפרקליטות. רק כעבור 
למעלה משנה, ולאחר נפילת הממשלה, כלומר בדצמבר 
כי  לדור),  (משה  החדש  המדינה  פרקליט  הודיע   ,2008
פתיחת  את  מצדיק  שהוא  תוך  התיק,  את  לסגור  החליט 

החקירה. 
רמון,  של  במשפטו  לפסק הדין  המתינו  בינואר 2007 
שניתן ב־31 בחודש. אותה שעה כבר נודעה הדרך השערו־
רייתית שבה שוכנעה המתלוננת להתלונן, ונחשפה שע־
רוריית האזנות הסתר, שהגיעו לידי רמון רק לאחר שדבר 

קיומן הגיע אליו בעקבות הדלפה.
התנהלה  המשפטים)  לשר  שמוניתי  (לפני  עת  באותה 
שיחה קשה בין ראש הממשלה לבין היועץ המשפטי, בה 
הודיע אולמרט למזוז כי החליט להציע לממשלה למנות 

רמון.  בפרשת  הכשלים  לבחינת  ממשלתית  בדיקה  ועדת 
מזוז אסר עליו לעשות זאת, במידה רבה תוך הסתמכות על 
כך שראש הממשלה עצמו נתון בחקירה (בתיק בנק לאומי, 

שלא היה בו ממש, ונסגר כעבור כשנתיים). 
כך עלה בידי מזוז לשמר בידו את השליטה על הנעשה, 
והוא זה שמינה שופט בדימוס לחקור את הנושא. החקירה 
התנהלה בדלתיים סגורות, ואף כי השופט החוקר מצא רש־
לנות חמורה מצד רשויות האכיפה, לא ננקטו צעדים נגד 
איש (במאמר מוסגר אציין, כי חקירות או בדיקות התנהלו 
בתקופת כהונתי כשר משפטים נגד מספר לא מבוטל של 
שרים. רובן המכריע נסגר, חלקן לאחר תקופה ממושכת. 
עצם קיומן יצר מצב שבו לא קל לממשלה להתנגד לעמדות 
היועץ המשפטי, וסייע לו במאבק נגד הקמת ועדת בדיקה 

בפרשת רמון, שהועברה לבסוף לבדיקת מבקר המדינה).
ראש  נגד  נפתחו   2007 של  השנייה  במחצית  החל 
רק  אולם  נסגר —  חלקן  מוגבר.  בקצב  חקירות  הממשלה 

לאחר נפילת הממשלה. 
אזכיר אחדות מהן: בחודשים ספטמבר–אוקטובר 2007 
נפתחו שלוש חקירות. החקירה בפרשת הבית ברחוב כרמיה 
בירושלים הסתיימה במרץ 2009 (אחרי נפילת הממשלה), 
והחומר הועבר לפרקליטות, תוך ציון כי לא נמצאו ראיות 
לעבירה כלשהי. התיק נסגר ב־20.7.2009. החקירות האח־
ולפרשת  קטנים  לעסקים  ברשות  למינויים  קשורות  רות 

מרכז ההשקעות.
באפריל 2008 וביולי 2008 נפתחו שתי חקירות נוספות. 
בפרשת טלנסקי ביקשה הפרקליטות, לראשונה בתולדות 
המדינה, גביית עדות מוקדמת נגד ראש הממשלה, למקרה 
שיוחלט על הגשת כתב אישום. ניתן לקבל את הטיעון של 
הפרקליטות, כי מנקודת מבט תביעתית יש יתרון מסוים 
לשימור עדות כזו, אולם כנגד יתרון זה צריך היה לשקול 
את המשמעות הציבורית והנזק האדיר הטמון בפנייה כזו, 
שמשמעותה: "מדינת ישראל נגד ראש ממשלתה המכהן". 
לכך מצטרפת הבעייתיות של עדות כזו, כאשר האשמות 
עדיין לא ידועות, ולא ברור אם בסופו של דבר יוגש כתב 

אישום. 
תיקים  של  מבוטל  לא  מספר  צברה  התביעה  כן,  כמו 
נגד אולמרט — לשם מה נדרשו הליך בעייתי וסערה צי־
בורית בתיק הנוסף? האם היה הדבר דרוש, כיוון שהתביעה 
חשה שהתיקים שבידה אינם מבוססים די הצורך? האם כיוון 
שננעלה על אולמרט, סברה שחיוני שיהיה בידה תיק נוסף, 

אשר ישפר את סיכויי ההרשעה בתיק כלשהו?

הפלת  את  גררה  טלנסקי  של  המוקדמת  העדות 
אקורד  לכך  היה  לצפות.  היה  שניתן  תוצאה  הממשלה, 
המשך: ביוני 2009, בעת השלמת עדותו של טלנסקי בבית 
המשפט, גילה פרקליט המדינה חוסר שביעות רצון מחלק 
מהעדות, וביקש להציג את עדותו של טלנסקי במשטרה. 
בית המשפט הבהיר לו כי יוכל לעשות זאת רק אם טלנ־
סקי יוכרז עד עוין. לדור החליט להימנע מכך, בנימוק כי 
אינו רוצה שתוצמד לטלנסקי תווית של עד עוין. התווית 
לעדות  הבקשה  בעקבות  מכהן  ממשלה  לראש  שהוצמדה 

מוקדמת כנראה הטרידה אותו הרבה פחות.

מה בער ליועץ
גל החקירות נגד ראש הממשלה, לרבות העדות המוק־
דמת, חרג מכל החקירות נגד אישי ציבור שהכרנו בעבר. 
והוא הביא להפלת הממשלה. בד בבד הקנו החקירות הללו 
למזוז כוח השפעה על הממשלה, החורג מהראוי, בשורה של 

נושאים, דוגמת חקירת הכשלים בפרשת רמון. 
בנסיבות הקיימות היה צוות התביעה נתון תחת לחץ 
כי  לשעבר,  הממשלה  ראש  של  כלשהי  הרשעה  להשיג 
אחרת לא יוכל להצדיק את גל החקירות, את העדות המו־

קדמת, את השיבוש בעבודת הממשלה ואת הפלתה. 
כמו כן, מני מזוז עבד במשך שנים באופן צמוד עם אול־

מרט. מטבע הדברים שבמהלך העבודה נוצרים משקעים, 
בין לחיוב ובין לשלילה. בנסיבות אלו, עדיף היה שהנושא 
יוכרע על ידי אדם הנקי מקשר שכזה. לפיכך, מן הראוי 
היה אילו ההחלטה בתיקי אולמרט הייתה מועברת לצוות 
חודשים  בעוד  שיתמנה  החדש,  המשפטי  היועץ  בראשות 
ספורים, ואשר יוכל להחליט באופן חופשי וללא קשר למ־

שקעי העבר. 
זה מה שאירע לתיק של אריאל שרון, שהועבר לצוות 
חדש בראשות מזוז, לאחר מינויים של היועץ המשפטי רו־

בינשטיין ופרקליטת המדינה ארבל לבית המשפט העליון, 
וכך מוטב היה לנהוג כיום. 

כעת, לאחר שכבר הוגש כתב האישום, יתברר העניין 
בבית המשפט. יחד עם זאת, יהא על הממשלה החדשה לפ־
בחקירה  הפותח  משפטי,  יועץ  שבו  מצב  למנוע  כדי  עול 
נגד ראש הממשלה או שריה, הופך למעשה למי שהממשלה 

כפופה לפיקודו. 
היועץ  תפקיד  בין  הפרדה  הוא  זה  בכיוון  ראשון  צעד 

לבין התובע. ¿

בשיחה קשה 
הודיע אולמרט 

למזוז, כי החליט 
להציע לממשלה 

למנות ועדת 
בדיקה ממשלתית 
לבחינת הכשלים 

בפרשת רמון. 
מזוז אסר עליו 

לעשות זאת, 
וכך שימר בידו 

את השליטה 
על הנעשה
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כשהתביעה 
ננעלת

על מטרה
ההחלטה אם להעמיד לדין את אהוד אולמרט הייתה 

צריכה לעבור ליועץ המשפטי הבא � מני מזוז ומשה לדור 
לחוצים להשיג הרשעה כלשהי, כי אחרת לא יוכלו 

להצדיק את גל החקירות נגד ראש הממשלה לשעבר, 
את שיבוש עבודת הממשלה ואת הפלתה
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צי הופקדה  בישראל  הפלילית  התביעה 

הח־ מקצועיים,  גופים  בידי  בכוונה 
סינים מהשפעת המערכת הפוליטית. 
החשש היה כי לאישים במערכת הפו־
רצון  דוגמת  אינטרסים,  יש  ליטית 
עלולים  אשר  פוליטי,  יריב  לחסל 
להשפיע על שיקול דעתם. הגוף המקצועי, לעומת זאת, 
נטול אינטרסים משלו, ומסוגל להחליט באופן אובייקטיבי 
בשאלות דוגמת פתיחת חקירה והעמדה לדין. במהלך הש־

נים אף ויתרנו על מנגנון בקרה, המוכר בשיטות אחרות, 
כגון שופט חוקר. 

אינטרסים  אין  המקצועי  שלגוף  ההנחה  כי  מסתבר, 
משלו לא תמיד עומדת במבחן המציאות. פעמים מדובר 
בעבר,  שבוצעו  פעולות  להצדיק  בצורך  פעמים  ביוקרה, 
גם  עשוי  המקצועי  הגוף  סמכויות.  לשמר  ברצון  פעמים 
בין  אישים —  או  לקבוצות  אהדה  חוסר  או  אהדה  לפתח 
מחמת תמיכה או התנגדות שהם מגלים כלפיו ובין מסי־

בות אחרות.
סמוך לאחר שמני מזוז מונה ליועץ המשפטי לממשלה 
דאז,  הממשלה  ראש  נגד  היווני"  "האי  תיק  לפתחו  הונח 
אריאל שרון, בצירוף המלצה של פרקליטת המדינה באותם 
ימים, עדנה ארבל, להעמיד את שרון לדין. מזוז מינה צוות 
חדש לבחינת החומר, ולאחר מכן החליט לסגור את התיק, 
הצוות  מסקנות  את  חד־משמעית  בלשון  דוחה  שהוא  תוך 

הקודם. 
בפגישה עם כתבים ביקר מזוז בלשון חריפה את צוות 
ארבל, את ראש הצוות שהקרינה עליו, ואף דיבר על "סימון 

מטרה".
זו לא הייתה, כנראה, הפעם היחידה שבה סומנה מטרה. 
יש, לצערנו, עוד מקרים שבהם לא קל להצדיק את עמדת 

התביעה, היוצרת רושם של רדיפה. 

מאבו�חצירה עד רמון
אהרון אבו־חצירה, בן למשפחה מפוארת, שזכתה להע־

רצת יהודי מרוקו, כיהן בתפקיד שר הדתות כאשר הועמד 
לדין באשמת שוחד, ובמאי 1981 זוכה מאשמה. יוצאי מרו־

קו החוגגים נשאו אותו על כפיים. 
אולם השמחה לא ארכה. עוד באותו יום, או למחרתו, 
הגיש היועץ המשפטי דאז, יצחק זמיר, כתב אישום חדש 

נגד אבו־חצירה. 

היה זה מעשה שלא ייעשה. לא סביר שהיועץ המשפטי 
המשפטים  את  וינהל  נוסף,  אישום  כתב  באמתחתו  יחזיק 
בזה אחר זה, כך שאדם הנתון שנים בחקירה ומשפט, ובהם 
תלוי גורלו, יהיה חשוף להתעמרות מתמשכת. אפשר לה־
בין שזמיר חשש מהביקורת שהייתה מושמעת כלפיו על 
ההליך הראשון שניהל נגד שר בישראל, אך דווקא משום 
כך עדיף היה אילו ההחלטה אם להגיש את כתב האישום 
השני הייתה נתונה בידי אדם שלא דבק בו כישלון ההליך 

הראשון. 
האישום  כתב  הגשת  על  ביקורת  בשעתו  פירסמתי 

השני. לא הייתי היחיד. היו שנקטו לשון חריפה יותר.
כנגד אריה דרעי הוגש בשנת 1993 כתב אישום במספר 
סעיפים. הוא הורשע ונדון למאסר. רבים מתומכיו המשיכו 
להאמין בחפותו, אך מסתבר שהתביעה לא באה על סיפו־
קה. לאחר הרשעתו הוגש נגדו כתב אישום נוסף, ב"תיק 
מארבעה,  זוכה  דרעי  אישומים.  חמישה  שכלל  הציבורי", 
אך הורשע בעבירה של הפרת אמונים, ונדון למאסר על 

תנאי ולקנס. 
התביעה הנוספת, שלמיטב הבנתי לא שירתה כל מטרה 
עניינית, יצרה תחושה קשה של תביעה הממשיכה לרדוף 
את הנאשם. ושוב, עוד באותם ימים התקוממתי על כתב 
האישום הנוסף. ציינתי כי ראוי להציב גבול לעינויי דין 

שנאשם צריך להיות חשוף להם.
ביולי 2006, כשהיה חיים רמון שר משפטים, הוא נכשל 
בכך שנישק חיילת במשרד ראש הממשלה. המעשה לא היה 
ראוי, אך לא הצדיק העמדה לדין. היועץ המשפטי ופרק־

ליט המדינה כשלו בהעמדת שר משפטים לדין ללא יסוד 
מספיק. 

המקרה מהווה דוגמה לתביעה הננעלת על החשוד וחו־
תרת להרשעה, בלתי מוצדקת, ללא ריסון. החיילת ביקשה 
בכל כוחה להימנע מהגשת תלונה, אבל בחקירה העלו בפ־
ניה טענה חסרת שחר, ולפיה תוגש נגדה תביעת דיבה על 

ידי רמון אם לא תעשה זאת. 
בתיק כזה, שקשה להאמין כי היה מוגש נגד סתם אדם 
מן היישוב, הושקעו מאמצים אדירים. הושג אישור להאזנת 
קצינים  שני  חמורה.  פשע  בעבירת  מדובר  כאילו  סתר, 
למשטרה  אין  כי  שטוענים  שעה  אמריקה,  למרכז  נשלחו 

אמצעים מספיקים להגן על הציבור. 
שהפעילה  הפסול  הלחץ  את  חושפות  הסתר  האזנות 
המשטרה על המתלוננת. הן הועברו לתיק נפרד, לא נמ־

המשפט.  במהלך  רק  והתגלו  רמון,  של  דינו  לעורכי  סרו 

כיפות שחורות 
ומצנפות לבנות

לקבל  סירבו  בפתח־תקווה  דתיים  ספר  בתי  שבה  הפרשה 
תלמידים ממוצא אתיופי, ללא הפרעה מיוחדת של העירייה, 
הייתה מכעיסה במיוחד. ממתי פתח־תקווה נהייתה עיר בררנית? 
בדרך כלל היא הרי נראית כאוסף של אנשים ונופים שלא עברו 
סלקציה בתל־אביב. אני מכיר כמה דתיים מפתח־תקווה שלא 

היו עוברים סלקציה באתיופיה. 
ובכל זאת, האם הייתה דרך מייצגת ומצחינה יותר לסיים 
איתה קיץ של פשעי שנאה? אין מגזר בחברה הישראלית שחף 
מגזענות ומתיעוב המגזרים האחרים, אבל לא מפתיע שקלקול 
הקיבה החינוכי בפתח־תקווה הגיע מהאגף החרדלי. אותו שידוך 
מהגיהינום של חרדיות ולאומנות. מפגש פסגה המטשטש את 

הגבול בין כיפות שחורות למצנפות לבנות. 
החרדים הביאו לזיווג הזה מורשת מפוארת של סילוק מז־
רחים ממוסדות חינוך, הציונות הדתית תרמה את ניסיונה הע־

שיר בשנאת ערבים, ושני הצדדים ידעו לשים את המחלוקות 
בצד ולאחד כוחות למען המטרה הנעלה של גירוש ילדים מבתי 
הספר. אחד ממוסדות החינוך האלה נקרא אגב "דרכי נועם", אך 

ייתכן שהתכוונו לדרכי נועם פדרמן. 
גדול  דגש  שמים  הנ"ל  הספר  שבתי  הסבירו  מומחים 
יותר על לימודי תורה, וכי מדובר במוסדות "אליטיסטיים". 
באופן אישי, גטו של משנני פסוקים בפתח־תקווה נשמע לי 
אתר אקסקלוסיבי בערך כמו מכון כושר בכפר־סבא. ספק 
אם גם יוצאי אתיופיה מתלהבים מתוכנית הלימודים הנ־

פלאה של בתי הספר החרדליים, אלא שהם נדחקים לשם 
בידי זרוע אחרת של אותו דיונון — מערכת הגיור האורתו־
דוקסית, שבכל רגע רק רוצה לעשות להם עוד ברית מילה. 
בסופו של יום, הם מחויבים להצטרף למועדון שלא מוכן 

לקבל אותם. 
הפתרון (שגם הוא, כנראה, חלקי) שהושג לבסוף (ולא מדו־

בר באימוץ קולקטיבי על ידי מדונה) הוא פלסתר: כדי לשפר 
באמת את המצב, צריך לשחרר את האתיופים מהתלות במערך 
הגיור האפרטהיידי ומבתי ספר שמראש מציבים אותם בכיתה 
הטיפולית. לאפשר להם ללמוד בבתי ספר מסוג אחר, שיכינו 
אותם לחיים מסוג אחר, אולי אפילו למגורים במקום שהוא לא 

פתח־תקווה. 

א יידישע קוקו
אם  חשוב,  אירוע  הייתה  ומדונה  לבני  ציפי  בין  הפגישה 
כי לאור מצב הקריירה של לבני ייתכן שהייתה מוצאת שפה 
משותפת רחבה יותר עם מייקל ג'קסון. מדונה יכלה להיפגש 
המשותפת  חיבתם  את  איתו  ולחלוק  הרמטכ"ל,  עם  בינתיים 

לחדרי כושר. 
לא סתם הסכימה לבני לפנות שעתיים בלוח הזמנים הצפוף 
שלה. ההופעות שסיימו את הסיבוב העולמי של מדונה הפכו 
בעיתונים,  פותחים  עמודים  עם  לאומי,  לחג  בישראל  השבוע 
פריצות במהדורות וראיון בלעדי עם המלצרית שהגישה דרי־
בן־עמי  מעודד  כאן,  אחד  לכל  שפיצר.  ולנפתלי  לחזוס  נקים 
עד גדעון לוי, היה השבוע משהו לא מעניין להגיד על "מלכת 

הפופ". 
לגוון הממלכתי תרמה העובדה שבפאזה הנוכחית של הק־
ריירה שלה — אחרי שכבר הייתה נערה חומרנית, כוהנת סקס 
עם  היידישע־קוקו,  דמות  את  מציגה  מדונה   — קרח  ונסיכת 
משיכה לקבלה, למקומות קדושים ולדייטים עם מנהיגים. אבל 
זה קודם כל אנחנו, עם חיבתנו המוכרת לבריחה מפרופורציות 

והפיכת כל אורח מזדמן לפסטיבל ישראל.
הביקור של מדונה בפארק היה שיאו של קיץ ההופעות הבו־

ער ביותר שהיה כאן ב־15 השנים האחרונות (במקביל למדונה, 
הופיעו מהעבר השני של הכביש להקות מחזית הטעם העול־
מי), ובדלת כבר מחכה לאונרד כהן, שהחליט כנראה לחדש את 
המסורת של יהודים הבאים להיקבר בארץ הקודש. קיץ מפנק, 

שמקרב את היד הישראלית לדופק העולמי. 
הכל משמח וחשוב, אבל מוקדם לשמוח, כי הדרך לנורמליות 
לא עוברת בקרנבלים מנופחים, אלא בשגרת מופעים סדירה. 
המבחן יהיה בביקור הגדול הבא. אם הוא כבר לא יצוין כאירוע 
עכשווית,  פופ  הופעת  כסתם  אלא  היסטורית,  משמעות  בעל 

תהיה סיבה אמיתית לחגוג. ¿

אסף גפן
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תביעה שקולה, שאינה נעולה על הנאשם, הייתה מנצלת 
את ההזדמנות לסגת מהתביעה, שמלכתחילה לא היה מקום 
להגישה — לא כך אירע, וכתב האישום המיותר הסתיים 

בהרשעה מופרכת.

חקירות אולמרט 
נגד אהוד אולמרט מתנהלות זה שנים חקירות בשורה 
של עניינים, שרובם אינם קשורים זה בזה וחלקם טפלים 
למדי. רבות מהחקירות נסגרו, חלקן לאחר שנים, אך כל 
אימת שנסגר תיק אחד נפתחו אחרים, והרושם הוא שמ־

חפשים אותו.
רשימה חלקית: ב־2001 נפתחה חקירה נגד הקבלן דוד 
אפל, בין השאר בהקשר לאירוח ראש עיריית אתונה על 
ידי אולמרט, כאשר היה ראש עיריית ירושלים. ב־2002 
המליצה המשטרה להעמיד את אולמרט לדין בגין שוחד 

והפרת אמונים. התיק נסגר על ידי מזוז ב־2004. 
ב־2006 בדק מבקר המדינה את מכירת הבית של הזוג 
אולמרט ברחוב כ"ט בנובמבר בירושלים. הוא מצא כי ערך 

הנכס ודמי השכירות עומדים במבחן הסבירות. 
לשוחד  בחשד  בבדיקה  המשטרה  פתחה   2006 במרץ 
באמצעות קבלת עטי יוקרה. בספטמבר 2006 קבע היועץ 

המשפטי שאין מקום לחקירה פלילית. 
עד כאן תיקים שנסגרו — כולם עד שנת 2007. 

שנת 2007 היא שנת מפנה. בינואר נפתחה חקירה בפ־
פרקליט  החלטת  לפי  לאומי,  בנק  למכירת  המכרז  רשת 
המדינה דאז ערן שנדר. בנובמבר 2007 הודיעה המשטרה 
מספקת  תשתית ראייתית  על סיום החקירה ועל היעדר 
לקיום עבירה. התיק הוחזק פתוח בפרקליטות. רק כעבור 
למעלה משנה, ולאחר נפילת הממשלה, כלומר בדצמבר 
כי  לדור),  (משה  החדש  המדינה  פרקליט  הודיע   ,2008
פתיחת  את  מצדיק  שהוא  תוך  התיק,  את  לסגור  החליט 

החקירה. 
רמון,  של  במשפטו  לפסק הדין  המתינו  בינואר 2007 
שניתן ב־31 בחודש. אותה שעה כבר נודעה הדרך השערו־
רייתית שבה שוכנעה המתלוננת להתלונן, ונחשפה שע־
רוריית האזנות הסתר, שהגיעו לידי רמון רק לאחר שדבר 

קיומן הגיע אליו בעקבות הדלפה.
התנהלה  המשפטים)  לשר  שמוניתי  (לפני  עת  באותה 
שיחה קשה בין ראש הממשלה לבין היועץ המשפטי, בה 
הודיע אולמרט למזוז כי החליט להציע לממשלה למנות 

רמון.  בפרשת  הכשלים  לבחינת  ממשלתית  בדיקה  ועדת 
מזוז אסר עליו לעשות זאת, במידה רבה תוך הסתמכות על 
כך שראש הממשלה עצמו נתון בחקירה (בתיק בנק לאומי, 

שלא היה בו ממש, ונסגר כעבור כשנתיים). 
כך עלה בידי מזוז לשמר בידו את השליטה על הנעשה, 
והוא זה שמינה שופט בדימוס לחקור את הנושא. החקירה 
התנהלה בדלתיים סגורות, ואף כי השופט החוקר מצא רש־
לנות חמורה מצד רשויות האכיפה, לא ננקטו צעדים נגד 
איש (במאמר מוסגר אציין, כי חקירות או בדיקות התנהלו 
בתקופת כהונתי כשר משפטים נגד מספר לא מבוטל של 
שרים. רובן המכריע נסגר, חלקן לאחר תקופה ממושכת. 
עצם קיומן יצר מצב שבו לא קל לממשלה להתנגד לעמדות 
היועץ המשפטי, וסייע לו במאבק נגד הקמת ועדת בדיקה 

בפרשת רמון, שהועברה לבסוף לבדיקת מבקר המדינה).
ראש  נגד  נפתחו   2007 של  השנייה  במחצית  החל 
רק  אולם  נסגר —  חלקן  מוגבר.  בקצב  חקירות  הממשלה 

לאחר נפילת הממשלה. 
אזכיר אחדות מהן: בחודשים ספטמבר–אוקטובר 2007 
נפתחו שלוש חקירות. החקירה בפרשת הבית ברחוב כרמיה 
בירושלים הסתיימה במרץ 2009 (אחרי נפילת הממשלה), 
והחומר הועבר לפרקליטות, תוך ציון כי לא נמצאו ראיות 
לעבירה כלשהי. התיק נסגר ב־20.7.2009. החקירות האח־
ולפרשת  קטנים  לעסקים  ברשות  למינויים  קשורות  רות 

מרכז ההשקעות.
באפריל 2008 וביולי 2008 נפתחו שתי חקירות נוספות. 
בפרשת טלנסקי ביקשה הפרקליטות, לראשונה בתולדות 
המדינה, גביית עדות מוקדמת נגד ראש הממשלה, למקרה 
שיוחלט על הגשת כתב אישום. ניתן לקבל את הטיעון של 
הפרקליטות, כי מנקודת מבט תביעתית יש יתרון מסוים 
לשימור עדות כזו, אולם כנגד יתרון זה צריך היה לשקול 
את המשמעות הציבורית והנזק האדיר הטמון בפנייה כזו, 
שמשמעותה: "מדינת ישראל נגד ראש ממשלתה המכהן". 
לכך מצטרפת הבעייתיות של עדות כזו, כאשר האשמות 
עדיין לא ידועות, ולא ברור אם בסופו של דבר יוגש כתב 

אישום. 
תיקים  של  מבוטל  לא  מספר  צברה  התביעה  כן,  כמו 
נגד אולמרט — לשם מה נדרשו הליך בעייתי וסערה צי־
בורית בתיק הנוסף? האם היה הדבר דרוש, כיוון שהתביעה 
חשה שהתיקים שבידה אינם מבוססים די הצורך? האם כיוון 
שננעלה על אולמרט, סברה שחיוני שיהיה בידה תיק נוסף, 

אשר ישפר את סיכויי ההרשעה בתיק כלשהו?

הפלת  את  גררה  טלנסקי  של  המוקדמת  העדות 
אקורד  לכך  היה  לצפות.  היה  שניתן  תוצאה  הממשלה, 
המשך: ביוני 2009, בעת השלמת עדותו של טלנסקי בבית 
המשפט, גילה פרקליט המדינה חוסר שביעות רצון מחלק 
מהעדות, וביקש להציג את עדותו של טלנסקי במשטרה. 
בית המשפט הבהיר לו כי יוכל לעשות זאת רק אם טלנ־
סקי יוכרז עד עוין. לדור החליט להימנע מכך, בנימוק כי 
אינו רוצה שתוצמד לטלנסקי תווית של עד עוין. התווית 
לעדות  הבקשה  בעקבות  מכהן  ממשלה  לראש  שהוצמדה 

מוקדמת כנראה הטרידה אותו הרבה פחות.

מה בער ליועץ
גל החקירות נגד ראש הממשלה, לרבות העדות המוק־
דמת, חרג מכל החקירות נגד אישי ציבור שהכרנו בעבר. 
והוא הביא להפלת הממשלה. בד בבד הקנו החקירות הללו 
למזוז כוח השפעה על הממשלה, החורג מהראוי, בשורה של 

נושאים, דוגמת חקירת הכשלים בפרשת רמון. 
בנסיבות הקיימות היה צוות התביעה נתון תחת לחץ 
כי  לשעבר,  הממשלה  ראש  של  כלשהי  הרשעה  להשיג 
אחרת לא יוכל להצדיק את גל החקירות, את העדות המו־

קדמת, את השיבוש בעבודת הממשלה ואת הפלתה. 
כמו כן, מני מזוז עבד במשך שנים באופן צמוד עם אול־

מרט. מטבע הדברים שבמהלך העבודה נוצרים משקעים, 
בין לחיוב ובין לשלילה. בנסיבות אלו, עדיף היה שהנושא 
יוכרע על ידי אדם הנקי מקשר שכזה. לפיכך, מן הראוי 
היה אילו ההחלטה בתיקי אולמרט הייתה מועברת לצוות 
חודשים  בעוד  שיתמנה  החדש,  המשפטי  היועץ  בראשות 
ספורים, ואשר יוכל להחליט באופן חופשי וללא קשר למ־

שקעי העבר. 
זה מה שאירע לתיק של אריאל שרון, שהועבר לצוות 
חדש בראשות מזוז, לאחר מינויים של היועץ המשפטי רו־

בינשטיין ופרקליטת המדינה ארבל לבית המשפט העליון, 
וכך מוטב היה לנהוג כיום. 

כעת, לאחר שכבר הוגש כתב האישום, יתברר העניין 
בבית המשפט. יחד עם זאת, יהא על הממשלה החדשה לפ־
בחקירה  הפותח  משפטי,  יועץ  שבו  מצב  למנוע  כדי  עול 
נגד ראש הממשלה או שריה, הופך למעשה למי שהממשלה 

כפופה לפיקודו. 
היועץ  תפקיד  בין  הפרדה  הוא  זה  בכיוון  ראשון  צעד 

לבין התובע. ¿

בשיחה קשה 
הודיע אולמרט 

למזוז, כי החליט 
להציע לממשלה 

למנות ועדת 
בדיקה ממשלתית 
לבחינת הכשלים 

בפרשת רמון. 
מזוז אסר עליו 

לעשות זאת, 
וכך שימר בידו 

את השליטה 
על הנעשה
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כשהתביעה 
ננעלת

על מטרה
ההחלטה אם להעמיד לדין את אהוד אולמרט הייתה 

צריכה לעבור ליועץ המשפטי הבא � מני מזוז ומשה לדור 
לחוצים להשיג הרשעה כלשהי, כי אחרת לא יוכלו 

להצדיק את גל החקירות נגד ראש הממשלה לשעבר, 
את שיבוש עבודת הממשלה ואת הפלתה

דניאל פרידמן
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צי הופקדה  בישראל  הפלילית  התביעה 

הח־ מקצועיים,  גופים  בידי  בכוונה 
סינים מהשפעת המערכת הפוליטית. 
החשש היה כי לאישים במערכת הפו־
רצון  דוגמת  אינטרסים,  יש  ליטית 
עלולים  אשר  פוליטי,  יריב  לחסל 
להשפיע על שיקול דעתם. הגוף המקצועי, לעומת זאת, 
נטול אינטרסים משלו, ומסוגל להחליט באופן אובייקטיבי 
בשאלות דוגמת פתיחת חקירה והעמדה לדין. במהלך הש־

נים אף ויתרנו על מנגנון בקרה, המוכר בשיטות אחרות, 
כגון שופט חוקר. 

אינטרסים  אין  המקצועי  שלגוף  ההנחה  כי  מסתבר, 
משלו לא תמיד עומדת במבחן המציאות. פעמים מדובר 
בעבר,  שבוצעו  פעולות  להצדיק  בצורך  פעמים  ביוקרה, 
גם  עשוי  המקצועי  הגוף  סמכויות.  לשמר  ברצון  פעמים 
בין  אישים —  או  לקבוצות  אהדה  חוסר  או  אהדה  לפתח 
מחמת תמיכה או התנגדות שהם מגלים כלפיו ובין מסי־

בות אחרות.
סמוך לאחר שמני מזוז מונה ליועץ המשפטי לממשלה 
דאז,  הממשלה  ראש  נגד  היווני"  "האי  תיק  לפתחו  הונח 
אריאל שרון, בצירוף המלצה של פרקליטת המדינה באותם 
ימים, עדנה ארבל, להעמיד את שרון לדין. מזוז מינה צוות 
חדש לבחינת החומר, ולאחר מכן החליט לסגור את התיק, 
הצוות  מסקנות  את  חד־משמעית  בלשון  דוחה  שהוא  תוך 

הקודם. 
בפגישה עם כתבים ביקר מזוז בלשון חריפה את צוות 
ארבל, את ראש הצוות שהקרינה עליו, ואף דיבר על "סימון 

מטרה".
זו לא הייתה, כנראה, הפעם היחידה שבה סומנה מטרה. 
יש, לצערנו, עוד מקרים שבהם לא קל להצדיק את עמדת 

התביעה, היוצרת רושם של רדיפה. 

מאבו�חצירה עד רמון
אהרון אבו־חצירה, בן למשפחה מפוארת, שזכתה להע־

רצת יהודי מרוקו, כיהן בתפקיד שר הדתות כאשר הועמד 
לדין באשמת שוחד, ובמאי 1981 זוכה מאשמה. יוצאי מרו־

קו החוגגים נשאו אותו על כפיים. 
אולם השמחה לא ארכה. עוד באותו יום, או למחרתו, 
הגיש היועץ המשפטי דאז, יצחק זמיר, כתב אישום חדש 

נגד אבו־חצירה. 

היה זה מעשה שלא ייעשה. לא סביר שהיועץ המשפטי 
המשפטים  את  וינהל  נוסף,  אישום  כתב  באמתחתו  יחזיק 
בזה אחר זה, כך שאדם הנתון שנים בחקירה ומשפט, ובהם 
תלוי גורלו, יהיה חשוף להתעמרות מתמשכת. אפשר לה־
בין שזמיר חשש מהביקורת שהייתה מושמעת כלפיו על 
ההליך הראשון שניהל נגד שר בישראל, אך דווקא משום 
כך עדיף היה אילו ההחלטה אם להגיש את כתב האישום 
השני הייתה נתונה בידי אדם שלא דבק בו כישלון ההליך 

הראשון. 
האישום  כתב  הגשת  על  ביקורת  בשעתו  פירסמתי 

השני. לא הייתי היחיד. היו שנקטו לשון חריפה יותר.
כנגד אריה דרעי הוגש בשנת 1993 כתב אישום במספר 
סעיפים. הוא הורשע ונדון למאסר. רבים מתומכיו המשיכו 
להאמין בחפותו, אך מסתבר שהתביעה לא באה על סיפו־
קה. לאחר הרשעתו הוגש נגדו כתב אישום נוסף, ב"תיק 
מארבעה,  זוכה  דרעי  אישומים.  חמישה  שכלל  הציבורי", 
אך הורשע בעבירה של הפרת אמונים, ונדון למאסר על 

תנאי ולקנס. 
התביעה הנוספת, שלמיטב הבנתי לא שירתה כל מטרה 
עניינית, יצרה תחושה קשה של תביעה הממשיכה לרדוף 
את הנאשם. ושוב, עוד באותם ימים התקוממתי על כתב 
האישום הנוסף. ציינתי כי ראוי להציב גבול לעינויי דין 

שנאשם צריך להיות חשוף להם.
ביולי 2006, כשהיה חיים רמון שר משפטים, הוא נכשל 
בכך שנישק חיילת במשרד ראש הממשלה. המעשה לא היה 
ראוי, אך לא הצדיק העמדה לדין. היועץ המשפטי ופרק־

ליט המדינה כשלו בהעמדת שר משפטים לדין ללא יסוד 
מספיק. 

המקרה מהווה דוגמה לתביעה הננעלת על החשוד וחו־
תרת להרשעה, בלתי מוצדקת, ללא ריסון. החיילת ביקשה 
בכל כוחה להימנע מהגשת תלונה, אבל בחקירה העלו בפ־
ניה טענה חסרת שחר, ולפיה תוגש נגדה תביעת דיבה על 

ידי רמון אם לא תעשה זאת. 
בתיק כזה, שקשה להאמין כי היה מוגש נגד סתם אדם 
מן היישוב, הושקעו מאמצים אדירים. הושג אישור להאזנת 
קצינים  שני  חמורה.  פשע  בעבירת  מדובר  כאילו  סתר, 
למשטרה  אין  כי  שטוענים  שעה  אמריקה,  למרכז  נשלחו 

אמצעים מספיקים להגן על הציבור. 
שהפעילה  הפסול  הלחץ  את  חושפות  הסתר  האזנות 
המשטרה על המתלוננת. הן הועברו לתיק נפרד, לא נמ־

המשפט.  במהלך  רק  והתגלו  רמון,  של  דינו  לעורכי  סרו 

כיפות שחורות 
ומצנפות לבנות

לקבל  סירבו  בפתח־תקווה  דתיים  ספר  בתי  שבה  הפרשה 
תלמידים ממוצא אתיופי, ללא הפרעה מיוחדת של העירייה, 
הייתה מכעיסה במיוחד. ממתי פתח־תקווה נהייתה עיר בררנית? 
בדרך כלל היא הרי נראית כאוסף של אנשים ונופים שלא עברו 
סלקציה בתל־אביב. אני מכיר כמה דתיים מפתח־תקווה שלא 

היו עוברים סלקציה באתיופיה. 
ובכל זאת, האם הייתה דרך מייצגת ומצחינה יותר לסיים 
איתה קיץ של פשעי שנאה? אין מגזר בחברה הישראלית שחף 
מגזענות ומתיעוב המגזרים האחרים, אבל לא מפתיע שקלקול 
הקיבה החינוכי בפתח־תקווה הגיע מהאגף החרדלי. אותו שידוך 
מהגיהינום של חרדיות ולאומנות. מפגש פסגה המטשטש את 

הגבול בין כיפות שחורות למצנפות לבנות. 
החרדים הביאו לזיווג הזה מורשת מפוארת של סילוק מז־
רחים ממוסדות חינוך, הציונות הדתית תרמה את ניסיונה הע־

שיר בשנאת ערבים, ושני הצדדים ידעו לשים את המחלוקות 
בצד ולאחד כוחות למען המטרה הנעלה של גירוש ילדים מבתי 
הספר. אחד ממוסדות החינוך האלה נקרא אגב "דרכי נועם", אך 

ייתכן שהתכוונו לדרכי נועם פדרמן. 
גדול  דגש  שמים  הנ"ל  הספר  שבתי  הסבירו  מומחים 
יותר על לימודי תורה, וכי מדובר במוסדות "אליטיסטיים". 
באופן אישי, גטו של משנני פסוקים בפתח־תקווה נשמע לי 
אתר אקסקלוסיבי בערך כמו מכון כושר בכפר־סבא. ספק 
אם גם יוצאי אתיופיה מתלהבים מתוכנית הלימודים הנ־

פלאה של בתי הספר החרדליים, אלא שהם נדחקים לשם 
בידי זרוע אחרת של אותו דיונון — מערכת הגיור האורתו־
דוקסית, שבכל רגע רק רוצה לעשות להם עוד ברית מילה. 
בסופו של יום, הם מחויבים להצטרף למועדון שלא מוכן 

לקבל אותם. 
הפתרון (שגם הוא, כנראה, חלקי) שהושג לבסוף (ולא מדו־

בר באימוץ קולקטיבי על ידי מדונה) הוא פלסתר: כדי לשפר 
באמת את המצב, צריך לשחרר את האתיופים מהתלות במערך 
הגיור האפרטהיידי ומבתי ספר שמראש מציבים אותם בכיתה 
הטיפולית. לאפשר להם ללמוד בבתי ספר מסוג אחר, שיכינו 
אותם לחיים מסוג אחר, אולי אפילו למגורים במקום שהוא לא 

פתח־תקווה. 

א יידישע קוקו
אם  חשוב,  אירוע  הייתה  ומדונה  לבני  ציפי  בין  הפגישה 
כי לאור מצב הקריירה של לבני ייתכן שהייתה מוצאת שפה 
משותפת רחבה יותר עם מייקל ג'קסון. מדונה יכלה להיפגש 
המשותפת  חיבתם  את  איתו  ולחלוק  הרמטכ"ל,  עם  בינתיים 

לחדרי כושר. 
לא סתם הסכימה לבני לפנות שעתיים בלוח הזמנים הצפוף 
שלה. ההופעות שסיימו את הסיבוב העולמי של מדונה הפכו 
בעיתונים,  פותחים  עמודים  עם  לאומי,  לחג  בישראל  השבוע 
פריצות במהדורות וראיון בלעדי עם המלצרית שהגישה דרי־
בן־עמי  מעודד  כאן,  אחד  לכל  שפיצר.  ולנפתלי  לחזוס  נקים 
עד גדעון לוי, היה השבוע משהו לא מעניין להגיד על "מלכת 

הפופ". 
לגוון הממלכתי תרמה העובדה שבפאזה הנוכחית של הק־
ריירה שלה — אחרי שכבר הייתה נערה חומרנית, כוהנת סקס 
עם  היידישע־קוקו,  דמות  את  מציגה  מדונה   — קרח  ונסיכת 
משיכה לקבלה, למקומות קדושים ולדייטים עם מנהיגים. אבל 
זה קודם כל אנחנו, עם חיבתנו המוכרת לבריחה מפרופורציות 

והפיכת כל אורח מזדמן לפסטיבל ישראל.
הביקור של מדונה בפארק היה שיאו של קיץ ההופעות הבו־

ער ביותר שהיה כאן ב־15 השנים האחרונות (במקביל למדונה, 
הופיעו מהעבר השני של הכביש להקות מחזית הטעם העול־
מי), ובדלת כבר מחכה לאונרד כהן, שהחליט כנראה לחדש את 
המסורת של יהודים הבאים להיקבר בארץ הקודש. קיץ מפנק, 

שמקרב את היד הישראלית לדופק העולמי. 
הכל משמח וחשוב, אבל מוקדם לשמוח, כי הדרך לנורמליות 
לא עוברת בקרנבלים מנופחים, אלא בשגרת מופעים סדירה. 
המבחן יהיה בביקור הגדול הבא. אם הוא כבר לא יצוין כאירוע 
עכשווית,  פופ  הופעת  כסתם  אלא  היסטורית,  משמעות  בעל 

תהיה סיבה אמיתית לחגוג. ¿

אסף גפן


