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המוסף לשבת

האחרות הן בקשר למינויים ברשות לעסקים קטנים ובפר־
שת מרכז ההשקעות.

באפריל 2008 וביולי 2008 נפתחו שתי חקירות נוספות. 
הראשונה בפרשת טלנסקי והשנייה בפרשת ראשונטורס. 
בפרשת טלנסקי ביקשה הפרקליטות, לראשונה בתולדות 
המדינה, גביית עדות מוקדמת נגד ראש הממשלה, למקרה 
שיוחלט על הגשת כתב אישום. ההליך הבעייתי גרר את 

הפלת הממשלה.
כתב האישום שהוגש נגד אהוד אולמרט ונגד שולה זקן 
משתרע על עשרות עמודים. הרושם הברור הוא שנעשה 
ניסיון לצרף האשמות מרובות ככל האפשר, ולו בנושאים 
אפשרית.  אשמה  כל  העובדות  למסכת  ולייחס  שוליים, 
הכפול  שבמימון  נטען  טורס  ראשונ  בפרשת  למשל,  כך, 
של הנסיעות היה משום מרמה, אך התביעה לא מסתפקת 
בכך ומוסיפה עבירה חדשה, שעד היום מעולם לא נתקלנו 
בה: של אי גילוי למבקר על הכספים שהגיעו מאותו מימון 
כפול. ואם לא די בכך, ישנה האשמה נוספת של אי דיווח 
למס הכנסה על קבלת כספים אלה, ואפילו הטענה שבנסי־
עותיו צבר אולמרט, שלא כדין, נקודות של "נוסע מתמיד" 

— לא נפקד מקומה.
כזכור, תיק החקירה בעניין חשד לשוחד, שהשתקף 
בקבלת עטי יוקרה, נסגר בשעתו. אך עניין העטים צץ 
כעת בלבוש חדש. אולמרט מואשם בעבירה חדשה של 
דיווח לא נכון למבקר, בכך שנטען כי השווי של אוסף 
העטים של אולמרט גדול בהרבה ממה שצוין בדו"ח שלו 

למבקר.
רוב ההאשמות המיוחסות לשולה זקן נעוצות בטענה 
שסייעה לאולמרט. אולם ישנה גם עבירה המיוחדת לה 
במינו.  מיוחד  חידוש  זה  גם  לאולמרט.  סתר  האזנת   —

לראשונה אנו שומעים על אשמה כזו, אף ש"הקורבן", 
מי שהאזינו לו (כלומר אולמרט), לא התלונן על כך ולא 
ראה עצמו נפגע על ידי אותה האזנה. אשריו שזכה לכך 
שהתביעה מבקשת לגונן עליו בפני מעשה שבפניו לא 

ביקש כל הגנה.

כל המעצורים הוסרו
פרשת הולילנד התפוצצה בתקשורת ברעש אדיר שעה 
שאולמרט שהה בחו"ל ולא ידע על כך דבר. מצעד ארוך של 
אישים הופיע בבית המשפט, ורבים נשלחו למעצר. הפרשה 
תוארה כפרשת השחיתות הגדולה ביותר בהיסטוריה של 
המדינה (כדאי להיזכר שהיה מי שתיאר את פרשת המכ־

רז למכירת בנק לאומי כפרשת השחיתות הגדולה ביותר. 
התיק כידוע נסגר). מתברר שלרשות התביעה עד מדינה, 
לכאורה  לפיו  פנימי  רישום  היה  שבידיו  המסמכים  שבין 
כ"חשוד  בתקשורת  הוצג  אולמרט  ל"אא".  תשלום  נעשה 
המרכזי" או "החשוד הבכיר", כאשר הכל מבינים ש"אא" 
הוא אהוד אולמרט, והדברים חוזרים בתקשורת יום אחר 
יום. כיוון שאולמרט שהה בחו"ל, החלו להתרוצץ שמועות 
שהוא בכלל נמלט ואין בדעתו לשוב — כך לגבי מי שהיה 
ראש ממשלת ישראל. כל המעצורים הוסרו. אין גבול. דמו 

הותר. 
רק כעבור ימים רבים התברר לפתע ש"אא" איננו אהוד 
אולמרט אלא אדם אחר, וכעת השאלה היא היכן היו הפר־
קליטות והמשטרה כל אותם ימים שבהם זעקה התקשורת 
(שבוודאי היה מי שהזין אותה) כי "אא" הוא אהוד אולמ־

רט? מתי נודע לפרקליטות ולמשטרה שלא כך הדבר? ואם 
הייתה האמת ידועה להן, האם לא היה זה מחובתן להודיע 

ברבים שסיפור "אא" לגבי אולמרט מצוץ מן האצבע ואין 
לו כל שחר? 

מרבים לדבר על זכות הציבור לדעת. מרבים לדבר גם 
הפרקלי־ אנשי  האם  ציבור.  עובדי  של  האמון  חובת  על 
טות וחוקרי המשטרה חבים חובת אמון לציבור ולהגינות 
ההליך? ואם כן, האם לא היה זה מחובת אלה מביניהם שי־
דעו את האמת להפסיק ללא דיחוי את "החגיגה" התקשו־

רתית ולהזים את הסיפור שלפיו "אא" הוא אהוד אולמרט? 
או שמא להפך: חיככו ידיים בהנאה כאשר מחזה העוועים 

מתרחש נגד עיניהם? 
גם שולה זקן שהתה בחו"ל, ופרשנים חמורי סבר סיפרו 
לציבור שכאשר תחזור, היא תיחקר ותיעצר, ואם רק תספר 
על שוחד שקיבל אולמרט יהיה התיק נגדו מושלם. זקן אכן 
המתינו  אליה  הורגלנו  שכבר  ובברוטליות  מחו"ל,  חזרה 
לה המשטרה, וכמובן גם התקשורת, בשדה התעופה. היא 
נעצרה מיד, בלי שאיפשרו לה ללכת ולו לשעות אחדות 
לביתה. איש לא הסביר מדוע ולשם מה נעצרה. מהפרסו־

מים בתקשורת עולה כי המעצר והחקירה לא העלו דבר 
נגד אולמרט.

ואם לא די בכל אלה, התבשרנו כי באמתחתה של 
התביעה כתב אישום פוטנציאלי נוסף, בענין מינויים 
פוליטיים. הפיכת המינויים הפוליטיים לעבירה פלילית 
היא, עד כמה שידוע לי, תופעה ישראלית ייחודית. מי־

נויים כאלה מקובלים במדינות רבות, ונהגו אף בישראל 
מיום היווסדה. הפיכת מינויים אלה באופן רטרואקטיבי 
לעבירה פלילית מהווה דוגמה מובהקת לרמיסת עקרון 
החוקיות ולענישה רטרואקטיבית. לכך מצטרפת השי־

טה הפסולה של הגשת כתבי אישום בזה אחר זה, באופן 
שתימשך  הנאשם,  אחר  פוסקת  בלתי  רדיפה  המבטיח 
לטובה  ולא  לנו —  זכורה  כזו  פרשה  זמן.  הגבלת  ללא 
— מימיו של יצחק זמיר, שהגיש נגד השר אבו־חצירא 
כתב אישום שני, מיד לאחר שזוכה מכתב האישום הרא־
שון. כעת נרמז לנו שיש מי שמבקשים להמשיך בשיטה 

פסולה זו.
בהקשר זה ניתן גם להציג את השאלה, האם היה זה מן 
ההכרח לצרף את שולה זקן לכתב האישום נגד אולמרט. 
ראוי לזכור שזקן עומדת לדין בפרשת רשות המיסים. לשם 
מה נדרש לגביה כתב אישום נוסף בעניינים שברובם המכ־

ריע הייתה, גם לפי גרסת התביעה, דמות משנית?

כוח בלתי מוגבל 
ניצב  פלילית  האשמה  עם  להתמודד  הנדרש  אדם 
בפני כוחה האדיר של המדינה. החשוד — יהא מעמדו 
אשר יהא, אפילו היה שר או ראש ממשלה — ניצב כעת 
לבדו. הדברים בולטים פי כמה כאשר התביעה "ננעלת" 
מסיבה כלשהי על אדם מסוים. במקרה כזה עומד לרשו־
תה כוח אדם כמעט בלתי מוגבל ואמצעים אחרים, שאף 

הם כמעט בלתי מוגבלים. 
רגל  מכף  אולמרט  את  לחקור  להחליט  יכולה  היא 
שיבדקו  חוקרים  עשרות  כך  לשם  ולהקצות  ראש  ועד 
כל עסקה שעשה אי־פעם בעבר באופן פרטי וכל פעו־

לה שעשה במסגרת תפקידו. אולי היה המחיר בעסקה 
נמוך מדי ואולי היה גבוה מדי, אולי היה מעורב בעס־

קה מישהו מידידיו, מחברי מפלגתו וכו' וכו'. מבחינת 
התביעה — אין בעיה. יש לה כוח אדם ואמצעים לכך 
מוכנה  היא  שאותם  אחרים  מנושאים  ייגרעו  (שאמנם 
להזניח). מבחינת הנאשם זה מצב בלתי אפשרי, המהווה 
התעמרות שמעטים מסוגלים לעמוד בפניה. כל חקירה 
כרוכה במאמצים ובמתחים נפשיים קשים. לכך מצטרף 
מצד אחד הצורך להיעזר בעורכי דין, על כל ההוצאות 
הכרוכות בכך, ומן הצד האחר — שיבוש בחיי היום־יום 
ואף פגיעה ביכולת העבודה וההשתכרות. כאשר מספרן 
של החקירות הופך אינסופי, מאבד החשוד את היכולת 

להתגונן. 
לפיכך, היה מעודד לשמוע את הדברים השקולים 
וינשטיין,  יהודה  המשפטי  היועץ  לאחרונה  שהשמיע 
השלטו־ בשחיתות  להילחם  ש"יש  כך  על  שדיבר 

במקום  שחיתות  לברוא  אין  אך  העוצמה,  במלוא  נית 
להימנע  שיש  וינשטיין  ציין  כן  קיימת...".  שאיננה 
מלהרבות באישומים שלא לצורך, להתרכז בעבירות 
העיקריות ולמנוע מצבים של מעצרים מול מצלמות 

הטלוויזיה. 
צריך לקוות שזה אכן יהיה הקו מעתה ואילך ושב־

עתיד נזכה לתביעה שקולה ומאוזנת, היודעת להבחין 
בין עיקר לטפל. תביעה שתבין גם, כי אין זה מתפקידה 
להשיג הרשעה בכל מחיר, תוך רמיסת כבוד האדם, וכי 
עליה למנוע מצבים שיפגעו בסיכוי למשפט הוגן. נקווה 
גם שבכך יגיע קץ לשיטת "חקור והאשם ככל יכולתך 
זה  ושיהיה  אולמרט,  לגבי  שהונהגה  יידבק",  משהו   —
גם סופה של התופעה שבה צופה מערכת אכיפת החוק 
שאירע  כפי  יסוד  כל  ללא  חשודים  בהכפשת  הצד  מן 
לגבי אולמרט בפרשת "אא". ואולי אפילו שיטת כתבי 
האישום הסדרתיים, המוגשים בזה אחר זה, תעבור מן 
העולם. מן הראוי לזכור שגם אנשי ציבור זכאים לכבוד 
האדם, לכך שחקירות והליכים נגדם לא יימשכו עד בלי 
אפשרות הוגנת  שתינתן להם  ולכך  למשפט הוגן  קץ, 

להתגונן. ¿

נקווה שבעתיד 
נזכה לתביעה 

שקולה, שתבין 
שאין זה תפקידה 

להשיג הרשעה 
בכל מחיר תוך 

רמיסת כבוד 
האדם. נקווה גם 

שבכך יגיע קץ 
לשיטת "חקור 

והאשם ככל 
יכולתך — משהו 

יידבק", שהונהגה 
לגבי אולמרט
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היכן היו 
הפרקליטות 

והמשטרה בימים 
שבהם זעקה 
התקשורת כי 

"אא" הוא אהוד 
אולמרט? מתי 
נודע להן שלא 
כך הדבר? ואם 

הייתה האמת 
ידועה להן, האם 
לא היה מחובתן 

להודיע שהסיפור 
מצוץ מהאצבע?

אולמרט בבית המשפט. אפילו אוסף העטים צץ עכשיו בלבוש חדש צילום: אלכס קולומויסקי

מערכת המשפט שלנו גאה מאוד בה־
גנה על זכויות אדם ועל כבוד האדם. 
ועו־ דיראני  חיזבאללה,  אנשי  אפילו 

בייד, שהיו מעורבים בפרשת הנווט רון 
ארד, זכו ליהנות מפסיקת בית המשפט 
בחברי  להחזיק  אסור  שלפיה  העליון, 
מיקוח. כך נשמר כבוד האדם שלהם  כקלפי  ארגון טרור 

וניתן להם לחזור לארצם ולשוב לשורות ארגונם. 
אולם לא הכל זוכים להגנה על זכויותיהם. כבוד האדם 
של ראש הממשלה, אהוד אולמרט, ושל ראש לשכתו לש־

עבר, שולה זקן, הפך זה מכבר למרמס. מערך החקירות וגלי 
ההאשמות שנחשפו להם עבר מזמן את מה שיכול להיחשב 

במדינה דמוקרטית מתקבל על הדעת. 
אורי קורב, התובע של אולמרט, העלה באוזני תלמידיו 
את השאלה, כיצד ידונו השופטים בעניינו של נשיא המ־
דינה קצב, אחרי מה שנשיאת העליון, דורית ביניש, אמרה 
במסגרת הדיון בבג"ץ על הראיות בתיקו. השאלה, אם לאור 
השתלשלות העניינים, גלי החקירות, ההאשמות והדיווחים 
בתקשורת יש לאולמרט ולזקן סיכוי לזכות במשפט הוגן, 

אינה פחות חריפה.

תיק נפתח, תיק נסגר
נגד אולמרט מתנהלות זה שנים חקירות בשורה של 
טפלים  חלקם  בזה,  זה  קשורים  אינם  שרובם  עניינים, 
מהחקירות נסגרו, חלקן לאחר שנים. אך  למדי. רבות 
כל אימת שנסגר תיק אחד, נפתחו אחרים. כך ב־2001 
נפתחה חקירה נגד דוד אפל, בין השאר בקשר לאירוח 
ראש עיריית אתונה על ידי אולמרט בכהנו כראש עי־

ריית ירושלים. ב־2002 המליצה המשטרה להעמיד את 
אולמרט לדין בגין שוחד והפרת אמונים. התיק נסגר על 

ידי מני מזוז ב־2004. 
ב־2006 בדק מבקר המדינה את מכירת ביתו של הזוג 
אולמרט ברח' כ"ט בנובמבר בירושליים. הוא מצא כי ערך 
במארס  הסבירות.  במבחן  עומדים  השכירות  ודמי  הנכס 
באמצעות  לשוחד  בחשד  בבדיקה  המשטרה  פתחה   2006
קבלת עטי יוקרה. בספטמבר 2006 קבע היועץ המשפטי 

שאין מקום לחקירה פלילית. 
בינואר 2007 נפתחה חקירה בפרשת המכרז למכירת 
בנק לאומי. בנובמבר 2007 הודיעה המשטרה על סיום הח־
קירה ועל העדר תשתית ראייתית מספקת לקיום עבירה. 
התיק הוחזק "פתוח" בפרקליטות, ורק כעבור יותר משנה, 
לאחר נפילת הממשלה, כלומר בדצמבר 2008, הודיע פר־

קליט המדינה משה לדור כי החליט לסגור את התיק.
בינואר 2007 התנהלה שיחה קשה בין אולמרט לבין 
בדעתו  כי  למזוז  הממשלה  ראש  הודיע  שבה  מזוז,  מני 
להציע לממשלה למנות ועדת בדיקה ממשלתית לבדי־

קת הכשלים בפרשת רמון. מזוז אסר עליו לעשות זאת, 
במידה רבה תוך הסתמכות על כך שראש הממשלה עצמו 
נתון בחקירה (בתיק בנק לאומי, שלא היה בו ממש ונסגר 
תירוץ  אולמרט  חקירת  שימשה  כך  כשנתיים).  כעבור 
כדי להיאבק בדרישה המוצדקת לעריכת חקירה ממצה 

ויסודית בפרשת רמון.
בחודשים ספטמבר־אוקטובר 2007 נפתחו שלוש חקי־
רות נגד אולמרט. אחת בפרשת הבית ברח' כרמיה. החקירה 
הסתיימה במארס 2009 (אחרי נפילת הממשלה), והחומר 
הועבר לפרקליטות תוך ציון העובדה שלא נמצאו ראיות 
לעבירה כלשהי. התיק נסגר ב־20 ביולי 2009. החקירות 

חקירות סדרתיות, חלקן טפלות, 
הכפשות אישיות והגשת כתבי 

אישום בזה אחר זה � ניסיון לצרף 
האשמות מרובות ככל האפשר, 

כולל ייחוס של עבירות שמעולם 
לא נתקלנו בהן קודם לכן � כך, 
טוען שר המשפטים לשעבר, 

רודפות המשטרה והפרקליטות 
את אהוד אולמרט במשך שנים 

דמו 
הותר

דניאל פרידמן
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המוסף לשבת

האחרות הן בקשר למינויים ברשות לעסקים קטנים ובפר־
שת מרכז ההשקעות.

באפריל 2008 וביולי 2008 נפתחו שתי חקירות נוספות. 
הראשונה בפרשת טלנסקי והשנייה בפרשת ראשונטורס. 
בפרשת טלנסקי ביקשה הפרקליטות, לראשונה בתולדות 
המדינה, גביית עדות מוקדמת נגד ראש הממשלה, למקרה 
שיוחלט על הגשת כתב אישום. ההליך הבעייתי גרר את 

הפלת הממשלה.
כתב האישום שהוגש נגד אהוד אולמרט ונגד שולה זקן 
משתרע על עשרות עמודים. הרושם הברור הוא שנעשה 
ניסיון לצרף האשמות מרובות ככל האפשר, ולו בנושאים 
אפשרית.  אשמה  כל  העובדות  למסכת  ולייחס  שוליים, 
הכפול  שבמימון  נטען  טורס  ראשונ  בפרשת  למשל,  כך, 
של הנסיעות היה משום מרמה, אך התביעה לא מסתפקת 
בכך ומוסיפה עבירה חדשה, שעד היום מעולם לא נתקלנו 
בה: של אי גילוי למבקר על הכספים שהגיעו מאותו מימון 
כפול. ואם לא די בכך, ישנה האשמה נוספת של אי דיווח 
למס הכנסה על קבלת כספים אלה, ואפילו הטענה שבנסי־
עותיו צבר אולמרט, שלא כדין, נקודות של "נוסע מתמיד" 

— לא נפקד מקומה.
כזכור, תיק החקירה בעניין חשד לשוחד, שהשתקף 
בקבלת עטי יוקרה, נסגר בשעתו. אך עניין העטים צץ 
כעת בלבוש חדש. אולמרט מואשם בעבירה חדשה של 
דיווח לא נכון למבקר, בכך שנטען כי השווי של אוסף 
העטים של אולמרט גדול בהרבה ממה שצוין בדו"ח שלו 

למבקר.
רוב ההאשמות המיוחסות לשולה זקן נעוצות בטענה 
שסייעה לאולמרט. אולם ישנה גם עבירה המיוחדת לה 
במינו.  מיוחד  חידוש  זה  גם  לאולמרט.  סתר  האזנת   —

לראשונה אנו שומעים על אשמה כזו, אף ש"הקורבן", 
מי שהאזינו לו (כלומר אולמרט), לא התלונן על כך ולא 
ראה עצמו נפגע על ידי אותה האזנה. אשריו שזכה לכך 
שהתביעה מבקשת לגונן עליו בפני מעשה שבפניו לא 

ביקש כל הגנה.

כל המעצורים הוסרו
פרשת הולילנד התפוצצה בתקשורת ברעש אדיר שעה 
שאולמרט שהה בחו"ל ולא ידע על כך דבר. מצעד ארוך של 
אישים הופיע בבית המשפט, ורבים נשלחו למעצר. הפרשה 
תוארה כפרשת השחיתות הגדולה ביותר בהיסטוריה של 
המדינה (כדאי להיזכר שהיה מי שתיאר את פרשת המכ־

רז למכירת בנק לאומי כפרשת השחיתות הגדולה ביותר. 
התיק כידוע נסגר). מתברר שלרשות התביעה עד מדינה, 
לכאורה  לפיו  פנימי  רישום  היה  שבידיו  המסמכים  שבין 
כ"חשוד  בתקשורת  הוצג  אולמרט  ל"אא".  תשלום  נעשה 
המרכזי" או "החשוד הבכיר", כאשר הכל מבינים ש"אא" 
הוא אהוד אולמרט, והדברים חוזרים בתקשורת יום אחר 
יום. כיוון שאולמרט שהה בחו"ל, החלו להתרוצץ שמועות 
שהוא בכלל נמלט ואין בדעתו לשוב — כך לגבי מי שהיה 
ראש ממשלת ישראל. כל המעצורים הוסרו. אין גבול. דמו 

הותר. 
רק כעבור ימים רבים התברר לפתע ש"אא" איננו אהוד 
אולמרט אלא אדם אחר, וכעת השאלה היא היכן היו הפר־
קליטות והמשטרה כל אותם ימים שבהם זעקה התקשורת 
(שבוודאי היה מי שהזין אותה) כי "אא" הוא אהוד אולמ־

רט? מתי נודע לפרקליטות ולמשטרה שלא כך הדבר? ואם 
הייתה האמת ידועה להן, האם לא היה זה מחובתן להודיע 

ברבים שסיפור "אא" לגבי אולמרט מצוץ מן האצבע ואין 
לו כל שחר? 

מרבים לדבר על זכות הציבור לדעת. מרבים לדבר גם 
הפרקלי־ אנשי  האם  ציבור.  עובדי  של  האמון  חובת  על 
טות וחוקרי המשטרה חבים חובת אמון לציבור ולהגינות 
ההליך? ואם כן, האם לא היה זה מחובת אלה מביניהם שי־
דעו את האמת להפסיק ללא דיחוי את "החגיגה" התקשו־

רתית ולהזים את הסיפור שלפיו "אא" הוא אהוד אולמרט? 
או שמא להפך: חיככו ידיים בהנאה כאשר מחזה העוועים 

מתרחש נגד עיניהם? 
גם שולה זקן שהתה בחו"ל, ופרשנים חמורי סבר סיפרו 
לציבור שכאשר תחזור, היא תיחקר ותיעצר, ואם רק תספר 
על שוחד שקיבל אולמרט יהיה התיק נגדו מושלם. זקן אכן 
המתינו  אליה  הורגלנו  שכבר  ובברוטליות  מחו"ל,  חזרה 
לה המשטרה, וכמובן גם התקשורת, בשדה התעופה. היא 
נעצרה מיד, בלי שאיפשרו לה ללכת ולו לשעות אחדות 
לביתה. איש לא הסביר מדוע ולשם מה נעצרה. מהפרסו־

מים בתקשורת עולה כי המעצר והחקירה לא העלו דבר 
נגד אולמרט.

ואם לא די בכל אלה, התבשרנו כי באמתחתה של 
התביעה כתב אישום פוטנציאלי נוסף, בענין מינויים 
פוליטיים. הפיכת המינויים הפוליטיים לעבירה פלילית 
היא, עד כמה שידוע לי, תופעה ישראלית ייחודית. מי־

נויים כאלה מקובלים במדינות רבות, ונהגו אף בישראל 
מיום היווסדה. הפיכת מינויים אלה באופן רטרואקטיבי 
לעבירה פלילית מהווה דוגמה מובהקת לרמיסת עקרון 
החוקיות ולענישה רטרואקטיבית. לכך מצטרפת השי־

טה הפסולה של הגשת כתבי אישום בזה אחר זה, באופן 
שתימשך  הנאשם,  אחר  פוסקת  בלתי  רדיפה  המבטיח 
לטובה  ולא  לנו —  זכורה  כזו  פרשה  זמן.  הגבלת  ללא 
— מימיו של יצחק זמיר, שהגיש נגד השר אבו־חצירא 
כתב אישום שני, מיד לאחר שזוכה מכתב האישום הרא־
שון. כעת נרמז לנו שיש מי שמבקשים להמשיך בשיטה 

פסולה זו.
בהקשר זה ניתן גם להציג את השאלה, האם היה זה מן 
ההכרח לצרף את שולה זקן לכתב האישום נגד אולמרט. 
ראוי לזכור שזקן עומדת לדין בפרשת רשות המיסים. לשם 
מה נדרש לגביה כתב אישום נוסף בעניינים שברובם המכ־

ריע הייתה, גם לפי גרסת התביעה, דמות משנית?

כוח בלתי מוגבל 
ניצב  פלילית  האשמה  עם  להתמודד  הנדרש  אדם 
בפני כוחה האדיר של המדינה. החשוד — יהא מעמדו 
אשר יהא, אפילו היה שר או ראש ממשלה — ניצב כעת 
לבדו. הדברים בולטים פי כמה כאשר התביעה "ננעלת" 
מסיבה כלשהי על אדם מסוים. במקרה כזה עומד לרשו־
תה כוח אדם כמעט בלתי מוגבל ואמצעים אחרים, שאף 

הם כמעט בלתי מוגבלים. 
רגל  מכף  אולמרט  את  לחקור  להחליט  יכולה  היא 
שיבדקו  חוקרים  עשרות  כך  לשם  ולהקצות  ראש  ועד 
כל עסקה שעשה אי־פעם בעבר באופן פרטי וכל פעו־

לה שעשה במסגרת תפקידו. אולי היה המחיר בעסקה 
נמוך מדי ואולי היה גבוה מדי, אולי היה מעורב בעס־

קה מישהו מידידיו, מחברי מפלגתו וכו' וכו'. מבחינת 
התביעה — אין בעיה. יש לה כוח אדם ואמצעים לכך 
מוכנה  היא  שאותם  אחרים  מנושאים  ייגרעו  (שאמנם 
להזניח). מבחינת הנאשם זה מצב בלתי אפשרי, המהווה 
התעמרות שמעטים מסוגלים לעמוד בפניה. כל חקירה 
כרוכה במאמצים ובמתחים נפשיים קשים. לכך מצטרף 
מצד אחד הצורך להיעזר בעורכי דין, על כל ההוצאות 
הכרוכות בכך, ומן הצד האחר — שיבוש בחיי היום־יום 
ואף פגיעה ביכולת העבודה וההשתכרות. כאשר מספרן 
של החקירות הופך אינסופי, מאבד החשוד את היכולת 

להתגונן. 
לפיכך, היה מעודד לשמוע את הדברים השקולים 
וינשטיין,  יהודה  המשפטי  היועץ  לאחרונה  שהשמיע 
השלטו־ בשחיתות  להילחם  ש"יש  כך  על  שדיבר 

במקום  שחיתות  לברוא  אין  אך  העוצמה,  במלוא  נית 
להימנע  שיש  וינשטיין  ציין  כן  קיימת...".  שאיננה 
מלהרבות באישומים שלא לצורך, להתרכז בעבירות 
העיקריות ולמנוע מצבים של מעצרים מול מצלמות 

הטלוויזיה. 
צריך לקוות שזה אכן יהיה הקו מעתה ואילך ושב־

עתיד נזכה לתביעה שקולה ומאוזנת, היודעת להבחין 
בין עיקר לטפל. תביעה שתבין גם, כי אין זה מתפקידה 
להשיג הרשעה בכל מחיר, תוך רמיסת כבוד האדם, וכי 
עליה למנוע מצבים שיפגעו בסיכוי למשפט הוגן. נקווה 
גם שבכך יגיע קץ לשיטת "חקור והאשם ככל יכולתך 
זה  ושיהיה  אולמרט,  לגבי  שהונהגה  יידבק",  משהו   —
גם סופה של התופעה שבה צופה מערכת אכיפת החוק 
שאירע  כפי  יסוד  כל  ללא  חשודים  בהכפשת  הצד  מן 
לגבי אולמרט בפרשת "אא". ואולי אפילו שיטת כתבי 
האישום הסדרתיים, המוגשים בזה אחר זה, תעבור מן 
העולם. מן הראוי לזכור שגם אנשי ציבור זכאים לכבוד 
האדם, לכך שחקירות והליכים נגדם לא יימשכו עד בלי 
אפשרות הוגנת  שתינתן להם  ולכך  למשפט הוגן  קץ, 

להתגונן. ¿

נקווה שבעתיד 
נזכה לתביעה 

שקולה, שתבין 
שאין זה תפקידה 

להשיג הרשעה 
בכל מחיר תוך 

רמיסת כבוד 
האדם. נקווה גם 

שבכך יגיע קץ 
לשיטת "חקור 

והאשם ככל 
יכולתך — משהו 

יידבק", שהונהגה 
לגבי אולמרט
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היכן היו 
הפרקליטות 

והמשטרה בימים 
שבהם זעקה 
התקשורת כי 

"אא" הוא אהוד 
אולמרט? מתי 
נודע להן שלא 
כך הדבר? ואם 

הייתה האמת 
ידועה להן, האם 
לא היה מחובתן 

להודיע שהסיפור 
מצוץ מהאצבע?

אולמרט בבית המשפט. אפילו אוסף העטים צץ עכשיו בלבוש חדש צילום: אלכס קולומויסקי

מערכת המשפט שלנו גאה מאוד בה־
גנה על זכויות אדם ועל כבוד האדם. 
ועו־ דיראני  חיזבאללה,  אנשי  אפילו 

בייד, שהיו מעורבים בפרשת הנווט רון 
ארד, זכו ליהנות מפסיקת בית המשפט 
בחברי  להחזיק  אסור  שלפיה  העליון, 
מיקוח. כך נשמר כבוד האדם שלהם  כקלפי  ארגון טרור 

וניתן להם לחזור לארצם ולשוב לשורות ארגונם. 
אולם לא הכל זוכים להגנה על זכויותיהם. כבוד האדם 
של ראש הממשלה, אהוד אולמרט, ושל ראש לשכתו לש־

עבר, שולה זקן, הפך זה מכבר למרמס. מערך החקירות וגלי 
ההאשמות שנחשפו להם עבר מזמן את מה שיכול להיחשב 

במדינה דמוקרטית מתקבל על הדעת. 
אורי קורב, התובע של אולמרט, העלה באוזני תלמידיו 
את השאלה, כיצד ידונו השופטים בעניינו של נשיא המ־
דינה קצב, אחרי מה שנשיאת העליון, דורית ביניש, אמרה 
במסגרת הדיון בבג"ץ על הראיות בתיקו. השאלה, אם לאור 
השתלשלות העניינים, גלי החקירות, ההאשמות והדיווחים 
בתקשורת יש לאולמרט ולזקן סיכוי לזכות במשפט הוגן, 

אינה פחות חריפה.

תיק נפתח, תיק נסגר
נגד אולמרט מתנהלות זה שנים חקירות בשורה של 
טפלים  חלקם  בזה,  זה  קשורים  אינם  שרובם  עניינים, 
מהחקירות נסגרו, חלקן לאחר שנים. אך  למדי. רבות 
כל אימת שנסגר תיק אחד, נפתחו אחרים. כך ב־2001 
נפתחה חקירה נגד דוד אפל, בין השאר בקשר לאירוח 
ראש עיריית אתונה על ידי אולמרט בכהנו כראש עי־

ריית ירושלים. ב־2002 המליצה המשטרה להעמיד את 
אולמרט לדין בגין שוחד והפרת אמונים. התיק נסגר על 

ידי מני מזוז ב־2004. 
ב־2006 בדק מבקר המדינה את מכירת ביתו של הזוג 
אולמרט ברח' כ"ט בנובמבר בירושליים. הוא מצא כי ערך 
במארס  הסבירות.  במבחן  עומדים  השכירות  ודמי  הנכס 
באמצעות  לשוחד  בחשד  בבדיקה  המשטרה  פתחה   2006
קבלת עטי יוקרה. בספטמבר 2006 קבע היועץ המשפטי 

שאין מקום לחקירה פלילית. 
בינואר 2007 נפתחה חקירה בפרשת המכרז למכירת 
בנק לאומי. בנובמבר 2007 הודיעה המשטרה על סיום הח־
קירה ועל העדר תשתית ראייתית מספקת לקיום עבירה. 
התיק הוחזק "פתוח" בפרקליטות, ורק כעבור יותר משנה, 
לאחר נפילת הממשלה, כלומר בדצמבר 2008, הודיע פר־

קליט המדינה משה לדור כי החליט לסגור את התיק.
בינואר 2007 התנהלה שיחה קשה בין אולמרט לבין 
בדעתו  כי  למזוז  הממשלה  ראש  הודיע  שבה  מזוז,  מני 
להציע לממשלה למנות ועדת בדיקה ממשלתית לבדי־

קת הכשלים בפרשת רמון. מזוז אסר עליו לעשות זאת, 
במידה רבה תוך הסתמכות על כך שראש הממשלה עצמו 
נתון בחקירה (בתיק בנק לאומי, שלא היה בו ממש ונסגר 
תירוץ  אולמרט  חקירת  שימשה  כך  כשנתיים).  כעבור 
כדי להיאבק בדרישה המוצדקת לעריכת חקירה ממצה 

ויסודית בפרשת רמון.
בחודשים ספטמבר־אוקטובר 2007 נפתחו שלוש חקי־
רות נגד אולמרט. אחת בפרשת הבית ברח' כרמיה. החקירה 
הסתיימה במארס 2009 (אחרי נפילת הממשלה), והחומר 
הועבר לפרקליטות תוך ציון העובדה שלא נמצאו ראיות 
לעבירה כלשהי. התיק נסגר ב־20 ביולי 2009. החקירות 

חקירות סדרתיות, חלקן טפלות, 
הכפשות אישיות והגשת כתבי 

אישום בזה אחר זה � ניסיון לצרף 
האשמות מרובות ככל האפשר, 

כולל ייחוס של עבירות שמעולם 
לא נתקלנו בהן קודם לכן � כך, 
טוען שר המשפטים לשעבר, 

רודפות המשטרה והפרקליטות 
את אהוד אולמרט במשך שנים 

דמו 
הותר

דניאל פרידמן


