לדור .התנגדות לכל
בקרה חיצונית
צילום :אלכס קולומויסקי

אולמרט .שיחה
קשה עם היועמ"ש
צילום :עמית מגל

היא שמנעה זאת.
בדיון בממשלה הופיעו מזוז ,לדור ומפכ"ל המשטרה,
שהתנגדו כמובן למינוי הוועדה .מצב הקולות היה לה־
ערכתי שקול .ראש הממשלה היה כמובן פסול מלהצביע
עקב חקירות .רמון ,שהשתתף בדיון בממשלה ,היה אף הוא
פסול מלהצביע .לפחד שהיה לחלק משרי הממשלה מפני
מזוז ,הצטרפה כעת העובדה שלאחר עדותו המוקדמת של
טלנסקי חשו בקדימה בנפילתו הקרובה של ראש הממשלה
ואחדים מחבריה קיוו לתפוס את מקומו .שרי העבודה
התנגדו ברובם המכריע להקמת ועדת בדיקה ממשלתית,
והציעו להעביר את הנושא למבקר המדינה .בנסיבות
שנוצרו סברתי שאין ברירה אלא לקבל הצעת פשרה זו.
ב־ 21לספטמבר ,כחודשיים וחצי לאחר אותה ישיבת
הממשלה ,הודיע ראש הממשלה אולמרט על התפטרותו.

חריג ובלתי מוצדק

כשנדרשה חקירה נגד הפרקליטות בפרשת האזנות הסתר
במשפט רמון ,נמנע מאולמרט לקיים אותה | הנימוק:
ניגוד עניינים בעודו נתון לחקירות משלו | עכשיו ,כשבית
המשפט זיכה אותו בפרשת טלנסקי ,צריך לשאול :האם
מזוז ולדור לא פעלו בעצמם בניגוד עניינים כשהחזיקו
תיקים פתוחים נגד ראש הממשלה | גם אם הם לא עשו
זאת כדי להפיל את הממשלה או כדי למנוע הקמת ועדת
בדיקה — עדיין מדובר בהתנהלות המעוררת תמיהות רבות

דניאל פרידמן

ביולי  ,2006כחודשיים לאחר הקמת
ממשלת אולמרט ,התרחשה פרשת
הנשיקה שבעקבותיה הועמד שר
המשפטים חיים רמון לדין והודח
מתפקידו .במהלך החקירה בפרשה
זו אישר פרקליט המדינה ערן שנדר
למשטרה — בידיעת היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז
— לבקש מבית משפט אישור להאזנת סתר ,בחשד לעבירה
של הדחה בחקירה.
תוך זמן קצר התברר שהאזנות הסתר פעלו כבומרנג:
לא נמצא בהן שמץ ראיה להדחה בחקירה ,לעומת זאת
התגלה בהן חומר שיכול היה לסייע לרמון בהגנתו .במהלך
המשפט נודע לרמון ממקור פנימי במשטרה כי התנהלו
בתיקו האזנות סתר ,שעליהן לא נמסר לו דבר .הפרקליטה
התובעת בתיק הכחישה פעם אחר פעם את קיומן של האז־
נות אלה אך התברר שהן קיימות ,ובסופו של דבר הן נמסרו
לעורך דינו של רמון באיחור רב.
בפסק הדין התייחס בית המשפט לעניין וציין כי "נוכח
הבטחתו של ניצב דנינו כי הנושא ייבדק לעומק ,אנו נמ־
נעים מלקבוע כי תוצרי האזנות הסתר לא הועברו להגנה
בזדון .אנו קובעים כי מדובר כאן לפחות ברשלנות ממשית
מצד גורמי התביעה".

כה משמיים .בשניהם לא היה ממש והם נסגרו כעבור זמן.
אולם באותו שלב שירתו היטב את מזוז.
בינואר ( 2007לפני שמוניתי לתפקיד שר המשפטים),
התנהלה שיחה קשה בין ראש הממשלה אולמרט ליועץ
המשפטי לממשלה ,שבה הודיע אולמרט למזוז על כוונתו
להציע לממשלה למנות ועדת בדיקה ממשלתית לבדיקת
הכשלים בפרשת רמון .מזוז אסר עליו לעשות זאת ,במידה
רבה תוך הסתמכות על כך שראש הממשלה עצמו נתון
בחקירה.
במקום זאת מינה מזוז בעצמו את השופט בדימוס שלום
ברנר לבדוק את הנושא ,וקבע את תחומי הבדיקה .זאת
מבלי שקיים הסדר חוקי למינוי כזה ,ומבלי שניתנה לבר־
נר סמכות משפטית לחקור ,לזמן עדים או לגבות עדויות
בשבועה .מינויו של ברנר נעשה לפני הכרעת הדין במ־
שפט רמון ,שעה שתפקיד שר המשפטים היה במינוי זמני
ולפני שמונה שר משפטים במינוי קבע .כאשר מוניתי
לתפקיד ,כשבועיים לאחר מכן ,כבר היה מינויו של ברנר
עובדה מוגמרת.
בהמשך הדרך עשו חקירות אולמרט למזוז שירות נוסף.
כאשר העליתי את הדרישה שבבחירת פרקליט מדינה
תציע ועדת האיתור שלושה מועמדים ,התנגד מזוז בתוקף
בהסתמכו על כך שראש הממשלה נמצא בחקירה .כך נותר
המצב שבו התאפשר לוועדה ,בראשות מזוז ,להציע מועמד
אחד בלבד — משה לדור.

מצבו של מזוז במחצית השנייה של אותה שנה ,שנת
 ,2006היה רחוק מלהיות נוח .בציבור נשמעה ביקורת
חריפה על העמדתו של רמון לדין ,והיה ברור לרבים
שהיה זה שימוש לא נאות במשפט הפלילי .לכך הצט־
רפו כעבר זמן הידיעות המביכות אודות האזנות הסתר,
ובדצמבר אף החליטה ועדת הכנסת ,חרף התנגדותו של
מזוז ,על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין האזנות
סתר.
ב־ 24בספטמבר ,שעה שהחל ההליך במשפטו של
רמון ,החליט מזוז על פתיחת חקירה נגד אולמרט בעניין
הבית בכרמייה .באוקטובר  2006שלח לו מבקר המדינה
תיק נוסף ,הפעם בעניין המכרז למכירת גרעין השליטה
בבנק לאומי ,בצירוף המלצה לפתוח בחקירה פלילית נגד
אולמרט ואישים נוספים .מזוז פסל עצמו מלדון בתיק זה,
אך פרקליט המדינה שנדר הורה על פתיחת חקירה .שני
התיקים (כרמייה ובנק לאומי) נפלו לידיו של מזוז כבר־
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ב־ 31בינואר  2007הורשע חיים רמון ,לדעתי ,ללא
הצדקה .ימים אחדים לאחר מכן מוניתי לתפקיד שר המ־
שפטים .אז לא ידעתי על השיחה בין מזוז לראש הממשלה.
הדו"ח של ברנר ,שהוגש ביולי  ,2007כלל ממצאים לא
קלים לגבי שני קציני משטרה שהיו מעורבים בחקירה,
ולגבי פרקליטת המחוז והפרקליטה המלווה בתיק .לכך
הוסיף כי "שוכנעתי כי כוונת זדון ...לא התקיימה כאן.
רשלנות רבתי הייתה גם הייתה".
הדו"ח כלל המלצות מערכתיות ,אך לא נאמר דבר
בשאלה אם יש לנקוט צעדים כלשהם כלפי מי מהמעו־
רבים בטיפול בתיק .בדיונים במשרדו של מזוז החליטו
המשתתפים להסתפק ב"מסקנות מערכתיות".
באותם ימים נדהמתי מהגישה המקילה לגבי המעור־
בים בפרשה .בהמשך למדתי כי זו הגישה הרגילה .הנהגת

מזוז .מעורבות
רגשית ניכרת
צילום :עטא עוויסאת

הפרקליטות נמצאת בעמדת שליטה ,וכדרכם של שלי־
טים ,סברה כמובן מאליו שמגיעה חסינות למפעילי מנגנון
השליטה .קשה להניח שאילו אירע כדבר הזה בגוף אחר,
היו הדברים עוברים ללא כל תגובה ,אך היחס לפרקליטים
ולחוקרי המשטרה — שונה ומיוחד.
בפגישה שהייתה לי עם פרקליט המדינה שנדר הצעתי
לסיים את הפרשה בכך שלתיקם של האחראים לכשלים
יצורף מכתב ובו הערה על תפקודם בפרשה .בדיעבד אני
סבור שהייתה זו הצעה נוחה מדי לפרקליטות בעניין כה
חמור .למרבה התדהמה הצעתי נדחתה .בדיעבד אולי לא
צריך להתפלא על כך נוכח תחושת השררה והאדנות שב־
פרקליטות.
בנסיבות אלה החלטתי לבקש חוות דעת חיצונית .בפ־
נייתי לשופט בדימוס ורדי זיילר ,שנעשתה על דעת השר
לביטחון פנים אבי דיכטר ,הוצגה השאלה מהם הצעדים
שראוי לנקוט בעקבות דו"ח ברנר והשאלות הנוספות שה־
תעוררו בפרשה זו.
בפברואר  2008הגיש זיילר דו"ח המפרט את הכשלים
בפרשת אי־העברת תוצרי האזנת הסתר לרמון ופרקלי־
טיו .מסקנתו הייתה ש"חקירה היא בלתי נמנעת" וכי הדרך
האופטימלית היא הקמת ועדת בדיקה ממשלתית .אדגיש
כי זיילר לא נשאל אם יש מקום להקמת ועדה כזו ,אלא
"מהם הצעדים שראוי לנקוט" .אולם משהגיעה מסקנתו
המנומקת ,נראה היה שהקמת ועדה זו היא צעד מתבקש,
וכי בכל דמוקרטיה נורמלית היה הדבר נעשה .אולם יש־
ראל ,שבה נתונה בידי היועץ המשפטי עוצמה החורגת
מכל מה שיכול להיחשב מתקבל על הדעת ,איננה מדינה
כזו.
מובן שהמלצתו של זיילר לא השפיעה כלל על מזוז,
שאישר בשעתו את האזנת הסתר לרמון (אם כי לא היה
מעורב באי־גילוי תוצרי האזנת הסתר) ,שלא לדבר על
מעורבות אישים בפרקליטות ועל אחריותו הכללית לתיק
המתנהל נגד שר .מזוז נרתם בכל כוחו כדי למנוע את
החקירה.
הייתה גם פעילות בכנסת .ועדת חוקה חוק ומשפט
אמורה לפקח על האזנות הסתר ,והיא פעלה בעניין זה
כוועדת חקירה פרלמנטרית .באחת מישיבותיה ,שהת־
קיימה ב־ 31במרץ  ,2008עלו שאלות מאוד לא נוחות לפר
רקליטות ולהערכתי גם למזוז .בוועדה התעוררה שאלה
האם הבדיקה של השופט ברנר הייתה אכן "לעומק" כפי
שהבטיח ניצב דנינו במשפט רמון :לברנר ,כאמור ,לא ני־

תנו סמכויות חקירה .השופט זיילר שהופיע בפני הוועדה
הבהיר את עמדתו שאין להסתפק בכך ונדרשת ועדת בדי־
קה ממשלתית.

עתירה לא סבירה
עוד לפני ישיבת הוועדה הבאה ,שנקבעה ל־,3.6.2008
צצה פרשת טלנסקי .בערב יום העצמאות ,פחות מש־
בוע לאחר חקירתו הראשונה של טלנסקי במשטרה ,כבר
מיהרה הפרקליטות לבית המשפט והגישה בקשה דחופה
לגביית עדות מוקדמת מטלנסקי.
עתירה זו הייתה בלתי סבירה .מדוע צריך היה לבקש
עדות מוקדמת לפני שהסתיימה חקירתו של טלנסקי במ־
שטרה? באותו שלב לא היה ידוע כלל אם יוגש כתב אישום,
ואם כן באיזו אשמה .הייתה אפשרות סבירה שטלנסקי
ישוב ארצה אם וכאשר יהיה עליו להעיד במשפט .כנגד
החישובים הספקולטיביים האלה עמדה האפשרות הוודאית
שהעדות המוקדמת תגרום נזק כבד לממשלת ישראל ,והיה
סיכוי גבוה שאף תגרום להפלתה ,בעיצומה של מתקפת
הטילים שהתנהלה באותם ימים כנגד ישראל.
יועץ משפטי חייב להביא שיקולים אלה בחשבון ולה־
ציבם לעומת הסיכוי הספקולטיבי בדבר תועלת אפשרית
לתביעה .דו"ח ועדת המשפטנים (ועדת אגרנט) בדבר
סמכויות היועמ"ש קובע כי" :שומה על היועץ המשפטי
לשקול תמיד פן יהיה בפעולה של פתיחת תהליך פלילי...
כדי להזיק יותר לאינטרסים של המדינה מאשר אילולא
נעשתה אותה פעולה" .שיקול סביר של היועץ המשפטי
חייב היה להביא למסקנה שיש להימנע מההליך של עדות
מוקדמת.
לאחר מעשה התברר שהיה זה מהלך סרק ,שכן גם אול־
מרט וגם שולה זקן זוכו בפרשת טלנסקי .בנסיבות אלה
ברור שלא הייתה הצדקה לבקשה לעדות מוקדמת .גם
היועמ"ש הנוכחי יהודה וינשטיין אמר על העדות המוק־
דמת ש"ההחלטה הזו הייתה שגויה משפטית" .דעה דומה
הביע עו"ד דן אבי יצחק.
לכך ניתן להוסיף שבהיעדר כל בקרה או בלמים על
הפרקליטות נוצרה אצלנו אפשרות שימוע לפני אישום
בבית משפט .לפיכך ,נכון היה לפנות לפרקליטיו של
אולמרט ולקבל את עמדתם בשימוע לפני ההליך הקיצוני
שננקט .טכנית ,ניתן לטעון שלא הייתה חובה לקיים שי־
מוע .ציבורית ,אין הדבר כך.

בית המשפט אישר את שמיעת עדותו של טלנסקי,
שהחלה ב־ 27למאי  .2008למחרת כינס אהוד ברק מסיבת
עיתונאים ודרש מראש הממשלה לסיים את תפקידו .כעבור
יום נוסף הודיעה ציפי לבני שעל קדימה להיערך לכל תר־
חיש אפשרי ,לרבות בחירות .היה ברור שנפילת הממשלה
קרובה.
כשבוע לאחר מכן התקיימה הישיבה הנוספת של ועדת
החקירה הפרלמנטרית בעניין המסקנות העולות מהאזנת
הסתר בפרשת רמון .השתתפתי בישיבה זו .גם לדור השתתף
בה ודיבר רבות כנגד כל חקירה נוספת .הוא לא שיכנע.
בהחלטת הוועדה נאמר ..." :מדו"ח זיילר עולה השא־
לה ,האם ההתחייבות שניתנה לבית המשפט השלום שיהיה
בירור לעומק על ידי רשויות אכיפת החוק אכן קוימה .אנו
פונים לשר המשפטים ואומרים ,כי מאחר שיש דו"ח שהוא
הזמין ,אנו מבקשים שהוא יכבד אותו ו(י)מלא את המלצו־
תיו" .כל חברי הוועדה שהשתתפו בהצבעה תמכו בעמדה
זו ,שהייתה עמדה חוצה מפלגות ,קואליציה ואופוזיציה.
היה ברור שעליי לפנות לממשלה ולבקש לאמץ את
המלצתו של זיילר להקים ועדת בדיקה ממשלתית ,מה גם
שהאמנתי שזו הדרך הנכונה .מזוז התנגד בתוקף להעלאת
הנושא בממשלה ,והסתמך גם על כך שהשר דיכטר התנגד
להקמת הוועדה .לאחר ויכוחים ממושכים עלה בידי להביא
להעלאת הנושא לסדר היום בממשלה.
שלושה ימים לפני ישיבת הממשלה שלח מזוז מכתב
לשרים המבטא את התנגדותו להצעה .המכתב נוסח בל־
שון קיצונית ,גסה ובוטה במידה שבכל מדינה אחרת היה
מחברו נדרש להתפטר .לא כך בישראל.
בין היתר נאמר במכתב" :הצעה זו מהווה לטעמי שימוש
לרעה בסמכות ,סותרת סדרי ממשל תקינים ,חותרת תחת
הפרדת הרשויות ויש בה משום 'שבירת כלים' מצד שר המ־
שפטים (והעומדים מאחורי יוזמתו) ,במסגרת מה שנראה כ'־
מסע נקם' נגד מערכת אכיפת החוק" .עוד נאמר במכתב כי
"בהחלטה חריגה ,גם הוקמה ועדת חקירה פרלמנטרית בנו־
שא האזנות הסתר ,שיושבת על המדוכה מזה כשנה וחצי".
במכתב לא מסופר שוועדה זו ביקשה פה אחד לאמץ
את המלצות זיילר בעניין ועדת הבדיקה .גם הפגיעה כבי־
כול ב"הפרדת הרשויות" מעוררת תמיהה :מערכת אכי־
פת החוק היא חלק מהרשות המבצעת והממשלה אחראית
ציבורית ופרלמנטרית לתקינות פעולתה .אשר לטענת
ה"נקם" אזכיר רק שהייתי מוכן לסיים את כל העניין במ־
כתב שיצורף לתיקם של המעורבים בפרשה .הפרקליטות

לפני ישיבת
הממשלה על
הקמת ועדת
הבדיקה שלח
מזוז מכתב
לשרים ,שנוסח
בלשון גסה
ובוטה .בכל מדינה
אחרת היה מחברו
נדרש להתפטר.
לא כך בישראל

לדור ביקש שבעת
גביית העדות
מטלנסקי יישב
אולמרט על
ספסל הנאשמים.
אפשר שהייתה זו
רק רשעות ,אבל
לדור היה חייב
לדעת שהיה בכך
כדי לחזק את
הסיכוי לנפילת
הממשלה

אוכל לומר ברמה קרובה לוודאות כי אלמלא נפסל
ראש הממשלה על ידי מזוז מלטפל בחקירת האזנות
הסתר ,הייתה מתמנה ועדת בדיקה ממשלתית לבדיקת
פרשה חמורה זו .אם בכל זאת נותר סיכוי למינוי ועדת
הבדיקה (כפי שהמליצו השופט זיילר והוועדה הפרלמנט־
רית) ,באה העדות המוקדמת בפרשת טלנסקי ,שעירערה
את הממשלה ,ופגעה באפשרות זו.
כאן עולה השאלה מדוע אולמרט נמצא בניגוד עניינים
כאשר הוא מבקש שתיערך חקירה אצל מזוז והכפופים אליו
(בנימוק שיש חקירות נגדו) ,ואילו מזוז איננו נמצא בניגוד
עניינים שעה שהוא מחליט או מטפל בחקירה בעניינו של
אולמרט ,בעת שברור שצריכה להיערך חקירה הנוגעת
לו ולכפופים לו בפרשת האזנות הסתר בעניין רמון? האם
לא היה מזוז בניגוד עניינים שעה שבחר את אופן החקירה
באמצעות השופט ברנר בפרשת האזנות הסתר ,במקום
לאפשר ועדת בדיקה ממשלתית ,ובשעה שאסר על ראש
הממשלה לעסוק בוועדת הבדיקה?
גם בהחלטה למהר ולבקש גביית עדות מוקדמת מט־
לנסקי אוכל לומר שלהערכתי פעל מני מזוז תוך ניגוד
עניינים .היה לו להבנתי אינטרס מובהק למנוע את הק־
מתה של ועדת הבדיקה הממשלתית (ועוצמת מעורבותו
הרגשית ניכרת להערכתי במכתבו לשרי הממשלה) .צריך
היה להיות ברור למזוז שהעדות המוקדמת עשויה לפגוע
בממשלה ואף להביא להפלתה וכי המהלך יסייע למנוע
את הקמתה של ועדת הבדיקה.
לדור לא היה מעורב בפרשת רמון ולא היה במערכת
בתקופה שבה התנהל משפטו .עם זאת עוצמת ההזדהות
שלו עם מזוז ,שהביאה למינויו לפרקליט המדינה ,ועוצמת
התנגדותו לכל בקרה חיצונית אפקטיבית על הפרקליטות
— שהתגלתה לאורך הזמן כנושא מרכזי באג'נדה של לדור
— יצרה אצלו להערכתי מצב שהיה צריך למנוע ממנו
להיות מעורב בהליכים פליליים העשויים להביא למניעת
בקרה חיצונית שכזו.
בנובמבר  2007הודיעה המשטרה על סיום החקירה
והיעדר תשתית ראייתית מספקת לקיום עבירה בתיק בנק
לאומי .אולם התיק חסר השחר הוחזק פתוח בידי לדור,
שנרתם במלוא הלהט למנוע כל חקירה בפרשת האזנות
הסתר .אין כמובן כל הוכחה לכך שזו הייתה הסיבה שהתיק
הוחזק פתוח חודשים ארוכים .אבל ניתן לומר שהדחייה
בסגירת התיק שירתה את המאבק שמזוז ולדור ניהלו בכל
כוחם כנגד ועדת הבדיקה.
תיק בנק לאומי נסגר רק בדצמבר  ,2008לאחר נפיל
לת הממשלה ,ולמעלה משנה לאחר העברתו לפרקליטות.
מעולם לא ניתן הסבר מדוע הוחזק תיק חקירה נגד ראש
הממשלה פתוח במשך תקופה כה ארוכה .אולם נראה
שליועץ המשפטי ולפרקליטות היה מצב זה ,שבו תלוי
ועומד תיק כזה מעל ראשו של ראש הממשלה ,נוח.
לא ניתן לומר שהדבר נעשה כדי למנוע מראש
הממשלה לטפל בוועדת הבדיקה הממשלתית .ניתן רק
לומר שצריך היה להיות ברור ללדור שכך יקרה .דברים
דומים ניתן לומר לגבי העדות המוקדמת של טלנסקי .לא
ניתן לומר שהדבר נעשה כדי להפיל את הממשלה או כדי
למנוע הקמת ועדת בדיקה ממשלתית .אולם ניתן לומר
שהיה עליו להבין שאלה עשויות להיות התוצאות .למיטב
הערכתי פעל גם הוא בנסיבות אלה בניגוד עניינים.
לכך מצטרפת העובדה שלבקשה לעדות מוקדמת
צורף מזכר של איש משטרה שבו נאמר שטלנסקי חושש
שאולמרט יפגע בו .ברור שחשש כזה הוא חסר שחר לח־
לוטין .נוסף לכך ראה לדור לנכון לבקש שבעת גביית
העדות יישב ראש הממשלה אולמרט על ספסל הנאש־
מים (בית המשפט דחה את הבקשה) .אפשר שבקשה זו לא
הייתה אלא רשעות לשמה .עם זאת חייב היה להיות ברור
ללדור שאילו התקבלה הבקשה ,היה בכך כדי להשחיר את
אולמרט ,לחזק עוד יותר את הסיכוי לנפילתו ובמקביל
לשפר את הסיכוי למנוע הקמת ועדת הבדיקה.
השורה התחתונה היא שהקמתה של ועדת הבדיקה,
שהייתה חיונית לגילוי מה שהתרחש בפרשת הדחתו של
שר המשפטים שקדם לי ,נמנעה בין השאר בשל שני תיקים
(בנק לאומי והבית בכרמייה) ,שנסגרו רק לאחר התפטרותו
של אולמרט .ועל הכל העיבה עדותו המוקדמת של טלנסקי,
בהליך חריג ,בלתי מוצדק ,המעורר תמיהות רבות¿ .

