
חור באבטחה
שליח ”ידיעות אחרונות” הצהיר בחברת

אבטחה שהוא מחבל בגדודי חללי אלַײאקצה,
אלכוהוליסט, מסומם וחולה אפילפסיה.

הוא נשלח למשימות אבטחה רגישות
בירושלים, עבר מטווח וקיבל רישיון לנשק
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ציציות לגבות
להקת הבנים החרדית

קינדרלעך מקפיצה
את המגזר ומשגעת את

בנות בניַײברק
58חיים לוינסון >

לשכת שרת התקשורת, 23 במרס 2005 ¬
השרה דליה איציק תובעת מיוסי שלי,
מנכ”ל רשות הדואר ומינוי פוליטי של
הליכוד, לעזוב את תפקידו ¬ ואם לא? "יש
מספיק עדויות שלא יהיו נעימות לך”,
מזהירה השרה ¬ ”אני אינני רוצה... יש לך
ילדים, יש לך משפחה" ¬ "ואם זה לא ילך
ככה, זה ילך בדרך אחרת" ¬ מסמך נדיר
משטח ההפקר של הפוליטיקה הישראלית

גידי וייץ >> עמ' 12
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 >> אהוד מלץ, עמ' 18

חשיפה

ימי עדן
מנהל הטלוויזיה מוטי
עדן מאמין בקמעות,

באורי דן ובבוס ג'ו בראל.
ראיון מקיף ראשון

30שוש מולא >

44

בוז פואה
כוכבת האירוויזיונים
אןַײמארי דויד עדיין

מנסה להתאושש
מהנפילה הכואבת

יובל ניב >

.................................



ַײיש משפטים שלא היי
תם מצפים לשמוע מפיו
ַײשל שר בישראל. משפ

טים כמו: "יש לך ילדים,
יש לך משפחה. אני
רוצה שתאמין לי —
אילו רציתי... יש פה
הרבה מאוד חומרים
שהיו מספקים... אני לא רוצה. אני רואה אותך בפעם
ַײהראשונה. אני רוצה שתגיד לעצמך ולי שאתה מפ

סיק לעבוד. ואני אומר לך בגילוי לב שאם זה לא
ילך ככה, זה ילך בדרך אחרת. אני לא רוצה. אין לי
עניין להזיק לך. אני רוצה שתאמין לי. יש לי פה
כמה דברים שיהיו לא נעימים לך מאוד. מאוד לא

נעימים לך".
ַײהמשפטים האלה נאמרו בַײ23 במרס האחרון, בשי
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"אתה צריך להגיד לי 'גבירתי השרה, אני שם את
המפתחות'", כך פקדה שרת התקשורת דליה איציק על
מנכ"ל רשות הדואר, יוסי שלי, איש ליכוד שהעז לדבוק
במשרתו גם אחרי כניסתה לממשלת שרון. נהפוך אותך
ליועץ בשכר גבוה, ניסה לפתותו מנכ"ל משרדה של
איציק. ואם לא אלך? התעקש שלי. "יש מספיק עדויות
שלא יהיו נעימות לך", הסבירה לו השרה. "אני אינני
רוצה... יש לך ילדים, יש לך משפחה... ואם זה לא ילך
ככה, זה ילך בדרך אחרת". כך נראה השירות הציבורי של

גידי וייץ ישראל מאחורי הקלעים

שים את המפתחות, 
אמרתי, דליה איציק. 

בתמונה הקטנה: יוסי שלי
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שאתה גומר בחוץ, והם ממשיכים הלאה. אמרתי שאני לא אחזור על
זה. למרות שהיו עימותים קשים, לא הוצאתי מילה רעה על השר
שלי... זה הלא הכי קל ללכת לכתבי החצר ולהגיד 'הוא רצה למנות

את זה ולמנות את ההוא'".
איציק הגיבה בציניות. היא אמרה לשלי כי דווקא הבחינה בכמה
ַײכתבי חצר, שכתבו שפיטוריו מונעים על רקע פוליטי. "דע לך שע

שיתי אי אילו מינויים של הליכוד בחיי", התפארה, "לא מעטים, כמו
מנהל מרכז ההשקעות, אשתו של רוני בראון, אשתו של ביבי נתניהו.

כדאי שתדע".
ַײאת כווynetאולמרט עצמו הצדיק לפני כמה שבועות בראיון לַײ

נתה של איציק להדיח את שלי מהתפקיד. מלשכת אולמרט הכחישו
השבוע בתוקף כי ביקש משלי למנות מינויים פוליטיים.

למרות ששלי אכן צמצם משמעותית את המינויים הפוליטיים
ברשות הדואר, נותרו שם עדיין פקידים בכירים בעלי רקע פוליטי
ברור מכל המפלגות שבהם לא נגע. הוא עצמו מינה לעוזר אישי את

ַײאבי מוסקוביץ, חבר מרכז ליכוד ששימש כיו"ר מועצת סניף המפל
גה בבארַײשבע. כמו כן מינה, באישור הדירקטוריון, את ד"ר זיו

רייך, חותנו של ראובן גבריאלי, לתפקיד יועצו הכלכלי.

הובלות מהגלריה בתלַײאביב
מהלך ההדחה של שלי התבשל מתחת לאפו: לפני חודש הוזמן
מבקר רשות הדואר, צבי אייזנשטיין, לביקור בלשכת השרה איציק,
מעל ראשו של המנכ"ל. אייזנשטיין העביר לאנשי הלשכה כמה
טיוטות דוחות ביקורת על פעילות רשות הדואר, שמהן עולות
לכאורה טענות חמורות על אופן תפקודה של הרשות בעידן שלי.
ַײבין היתר נטען שם כי שלי חרג מכללי מינהל תקין במספר התקש

רויות שערכה הרשות והביא החלטות לאישור רק בדיעבד. שלי,
המכחיש את הטענות נגדו, אומר כי מעולם לא נדרש להגיב על

טיוטות אלו.

ַײבאחת מאותן טיוטות, שפרסם העיתונאי גולן חזני ב"ידיעות אח
רונות", נטען כי חקירה של סגן מבקר רשות הדואר ליאור פרוקופץ
העלתה כי רשות הדואר רכשה במרס 2003 נכס ביישוב עומר במחיר
428 אלף דולר, למרות ששנתיים לפני כן הוצע לה הנכס בַײ180 אלף
דולר בלבד. בסיכום הבדיקה נכתב כי בכירים ברשות, ביניהם
ַײהמנכ"ל, "נהגו בפרשה באופן תמוה, חריג ובלתי סביר, וכי שמאי הר

שות סיפק שומה פיקטיבית, מה שמוביל לחשד לכאורה לגבי כשרות
עסקת רכישת הנכס". מרשות הדואר נמסר בתגובה שהחומר הועבר
לבדיקת מבקר המדינה, לנוכח הממצאים החמורים לכאורה שהתגלו

בבדיקה ראשונית, ולכן הם מנועים מלהגיב.
כששלי הבין כי טיוטות דוחות הביקורת הגיעו לשרת התקשורת
ַײלפני שהוא עצמו נדרש להגיב עליהן, פנה למשרד מבקר המדינה וה

גיש תלונה נגד המבקר, שלטענתו מתנכל לו. בעקבות התלונה פנה
ַײהשבוע משרד מבקר המדינה לאייזנשטיין במכתב ודרש ממנו להתיי

חס לטענותיו של שלי ולהסביר האם ומדוע העביר ללשכת השרה
טיוטות ביקורת שלא הוצגו לשלי מעולם. כמו כן דרש מבקר המדינה

לדעת למי עוד העביר מבקר הרשות חומר.
במקביל להשגת טיוטות הדוח של מבקר רשות הדואר, יצר נהגו
ַײהקודם של שלי, שרון פנחס, שהודח לפני קרוב לשנה, קשר עם לשכ

תה של איציק. לבקשת ראש המטה ניר שלום, שלח לו פנחס מכתב
ַײארוך, שבו טען כי שלי ניצל אותו לכאורה לצרכיו הפרטיים והפולי

טיים.
פנחס הגיש לאחרונה לבית הדין לעבודה בבארַײשבע תביעה נגד
רשות הדואר ונגד שלי, במחאה על פיטוריו. בין השאר טוען פנחס
ַײבתביעה כי הסיע את משפחתו של שלי כמה פעמים לאירועים פר

טיים, כולל בחופשותיו. במכתב לשלום הוא מגולל: "לקחתי את חמיו
ואת ילדיו למשחק כדורגל בין הפועל בארַײשבע והפועל רמתַײגן...
לקחתי את אחיו ואת בן דודו מבארַײשבע כדי להסיע אותם לחתונה
בתלַײאביב לאולמי 'שם מים' ברכב של רשות הדואר. היום הזה שולם

לי במלואו".
לפי המכתב, שלי הרבה להשתמש בנהגו לקידום תחביבו המרכזי
ַײשל המנכ"ל: אמנות. "מדי יום ביומו", נכתב שם, "נסענו לגלריות ול

בתים פרטיים, העמסנו ופרקנו ציורים, וכל זאת עם רכב של רשות
הדואר. העמסנו ציורים מביתו של המנכ"ל ופיזרנו אותם במקומות
שונים בבארַײשבע. נסענו לנמל התעופה לוד ומשם משך יוסי שלי
ַײציורים. הנני מציין חלק מהמקומות: גלריית תירוש בהרצליה, גל

ריית גודין בבארַײשבע, גלריה ברחוב בןַײיהודה ועוד".
ַײאבל הטענה החמורה ביותר נוגעת לתחביבו השני של שלי: הפו

ליטיקה. "לפני הפריימריז", טוען פנחס במכתב לראש המטה של
ַײהשרה איציק, "נשלחתי על ידי שלי לאבי מוסקוביץ (יו"ר סניף הלי

כוד בבארַײשבע שמונה עלַײידי שלי מאוחר יותר לעוזר אישי ברשות
ַײהדואר — ג"ו) לגיוס מתפקדים. נשלחתי לבנקים להחתים טופסי הת
ַײפקדות והוראות קבע, וכל זה על חשבון ימי עבודה... יומיים לפני הפ

ריימריז נשלחתי על ידי שלי עם רכב הרשות לבית הדפוס באזור
התעשייה בחולון להדפיס טופסי התמודדות. קיבלתי ממנו שיק פתוח
ַײמהחשבון הפרטי שלו וכן כרטיס אשראי פרטי אישי... משכתי מחש

בונו על ידי כרטיס האשראי 1,500 שקל ושילמתי לבית הדפוס. יוסי
ַײביקש ששמו לא יופיע על הקבלה. בקשתי מבעל הדפוס לרשום כבי
ַײכול על שם סניף הליכוד בבארַײשבע, כשלמעשה הטפסים היו מיוע

דים לקבוצה של יוסי שלי. קיבלתי קבלה, ושלי ביקש ממני להשמיד
אותה".

בכתב ההגנה לבית הדין לעבודה, שהגישו שלי ורשות הדואר,
ַײנכתב בין השאר כי הנהג נתפס בעבירות תנועה רבות, וכי שלי מעו

לם לא הורה לו לעבור על החוק. שלי עצמו אמר לנו השבוע: "מדובר
באדם מתוסכל שפוטר עקב תפקוד לקוי, היעדרויות רבות — 100 ימי

<<<
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דע לך שעשיתי 
אי אלו מינויים של

הליכוד בחיי, איציק
צילום: מיכאל קרמר

מדי יום ביומו נסענו לגלריות ולבתים פרטיים, העמסנו ופרקנו ציורים, 
וכל זאת עם רכב של רשות הדואר. העמסנו ציורים מביתו של המנכ"ל ופיזרנו אותם במקומות שונים

בבארַײשבע. נסענו לנמל התעופה לוד ומשם משך יוסי שלי ציורים
(ממכתבו של שרון פנחס, נהגו המפוטר של יוסי שלי)

חה שערכה שרת התקשורת דליה איציק עם מנכ"ל רשות הדואר, יוסי
שלי. איציק היתה נחושה להזיז את שלי, איש ליכוד בעברו, מתפקידו
ַײמיד עם כניסתה לממשלת שרון. שלי ביקש לדעת מה הטענות נגד תפ
ַײקודו המקצועי ולשכנע את השרה להשאירו במשרתו. עוד לפני שנכנ

סים לשאלת תפקודו של שלי ברשות הדואר, הדברים ששמע בלשכת
השרה, על פי התרשומות שהגיעו ל"7 ימים", צריכים להדאיג לא רק

אותו.
איציק, בשיחה שעיקריה נחשפים כאן לראשונה, הציעה לשלי
ַײהצעה שאיַײאפשר לסרב לה: או שיעזוב את תפקידו בלי לשאול שא

לות, או שתוציא עליו חומרים שיהרסו את שמו הטוב. אם יעזוב
בשקט, רמזה לו בעצמה והבהיר לו מפורשות מנכ"ל משרדה, ימונה

לתפקיד יועץ חיצוני לרשות הדואר בשכר גבוה מאוד.
בהליך תקין יכולה היתה שרת התקשורת להדיח את שלי, בעצמו
מינוי פוליטי של השר לשעבר רובי ריבלין, לאחר שימוע ולהודיע על
כך לממשלה. בדיוק באופן שבו מנסה בימים אלה השר אהוד אולמרט
להעביר מתפקידו את מנכ"ל רשות השידור יוסף בראל. אבל לאיציק
אצה הדרך, ואיך היא אומרת: "אם זה לא ילך כך, זה ילך אחרת". אל
משרדה הגיעו ונאספו בחודשים האחרונים חומרים נגד מנכ"ל רשות
הדואר שלי, זימנו ללשכת השרה את מבקר רשות הדואר והתרשמו
שיש בידיהם "מספיק חומרים שהיו מספקים", כלשונה של איציק.
לשלי, שביקש את השיחה עם השרה כדי להתעמת באופן ענייני עם

הטענות נגדו ולנסות לשכנע בצדקתו, חיכתה
הפתעה לא נעימה.

"אין לי עניין אישי נגדך", הבהירה איציק
ַײלשלי. "אני לא רוצה מינויים ממך גם אם תב

טיח לי עכשיו. זה לא בראש שלי ולא מעניין
אותי. אני רוצה להצליח, ומאוד יכול להיות
שיום אחד אני אגיד לך 'יוסי, אני קוראת לך
ַײלדגל למקום הזה'. ככה אני. אני בן אדם משו

גע. אני חושבת שזה נכון לחברה, אתה צריך
להפסיק לעבוד. אני רוצה שתגיד לעצמך ולי

שאתה מפסיק לעבוד".
ַײאחר כך מוסיפה איציק: "ואם זה יתחיל בת

קשורת, גם אני אצטרך להגיב. ראית שאין אף
מילה. זאת ההנחיה: לא ללכלך את האיש... אני
אין לי עניין, לא עשית לי כלום ברמה האישית.
אני לא מכירה אותך. אני לא יכולה להתרשם

מבן אדם שלא הכרתי אותו בחיים".
שלי: "אז למה להוציא אותי?"

איציק: "כי אני חושבת שאתה צריך להפסיק את עבודתך כאן.
ַײיכול להיות שנמצא פתרון אחר. חברים אמרו לי שיש לך בעיות פר

נסה".
שלי: "אין לי בעיות פרנסה. לא מצאתי את עצמי ברחוב, עברתי
מיונים מאוד קפדניים לתפקיד. אין לי שום כוונה לעזוב את התפקיד
בגלל שמישהו זרק כמה טינופות על השולחן. נהפוך הוא. אם זאת
העילה, אז אני אשאר עד היום האחרון כי ככה לא מתנהגים למנכ"ל
ַײשעושה עבודת קודש... אני לא מתכוון לעזוב את התפקיד. תניחי בפ

ניי חומר. אם אנחנו ישרי דרך, אני אגיב, יכול להיות שמה שאת

מראה לי יפיל אותי מהכיסא ושאני אגיד לך 'סליחה גבירתי, תעשי
לי טובה, תרחמי עליי'. נכון לעכשיו אין דוחות מבקר המדינה שלוש
שנים מאז שאני שם, וכל אסופת הטיוטות של הדוחות המפוברקים,
אם הגישו אותם, אני כופר בהם ולא התייחסתי אליהם. כשאני אראה
אותם ואגיב את תגובתי, אני אוכל לדעת אם אני בסדר או לא. לבוא
לא להכיר אותי? לא לתת לי צ'אנס שלושהַײארבעה חודשים? לא
לראות אותי? לא בחרתי לעבוד מולך. לא באתי בתקופתך. הממשלה
אישרה את כהונתי. הממשלה תחליט שאני מפסיק — אני אפסיק. יש
פה חוקים. ראש הממשלה אישית מינה אותי. אם הוא יגיד לי שאני
פרוע ועשיתי בלגן, אני אכבד. גם אותך. אם מישהו אחד יוכיח לי לא
בהשמצות, ואני לא מתרגש מפרסומים בעיתונים. כתבו עליי כבר

הכל".
איציק: "אני מתרשמת שאתה לא מתרגש מכלום".

שלי: "מכלום, כי אני אדם ישר".
איציק: "לפיכך השיחה נגמרה, ואני מודיעה לך שאני לא עובדת

איתך ואני אצטרך לפעול בדרכים שלי".
שלי תוהה מה עליו לעשות, ואיציק מבהירה לו חד וחלק: "אתה

אמור לשים את המפתח ולהגיד לי 'גבירתי השרה, אני מבין'".

עשיתי אי אלו מינויים של הליכוד
ניסיון ההדחה של יוסי שלי מעלה שוב במלוא חריפותה את
שאלת המינויים הפוליטיים. אין צדיקים
ַײבסיפור הזה. מצד אחד, מנכ"ל רשות ממשל
ַײתית שהתקדם בשירות הציבורי בזכות כישו

ריו, אבל לא מעט גם בזכות קשריו
הפוליטיים, וכעת — כשהוא מועמד לסילוק
ַײבידי שרה מהמפלגה היריבה — הוא נזכר לה

תקומם על חוקי המשחק. מהצד השני, השרה
ַײאיציק, שבבואה "לטהר" את המשרד הממשל
ַײתי ממינויי השרים הקודמים ולמלא אותו בא

נשי אמונה, פוסחת על שלבי הבחינה
העניינית של ההדחות ועל ההליך המקובל
ומדלגת ישר לשלב ה"ישַײלךַײילדים
ַײישַײלךַײמשפחהַײתאמיןַײליַײאניַײלאַײרוצהַײלה

ציקַײלך".
ַײועוד שאלות מטרידות בסיפור הזה: אם לט
ַײענתה של השרה הגיעו לידיה "עדויות לא נעי

מות" על תפקודו של שלי — שאותן אכן תעביר
ַײליועץ המשפטי לממשלה, על פי אנשי לשכ
ַײתה, לאחר ששלי יסרב להתפטר מרצונו — מדוע היא מציעה לו תפ

קיד של יועץ חיצוני? אם אכן שלי מעד ולא מילא את תפקידו ביושר,
מדוע יינתן לו פרס בדמות משרת ייעוץ מכניסה, ולא ייעשה שימוש

בחומרים שנאספו נגדו, כפי שמציעה לו איציק?
ַײזירת ההתנגשות בין השניים, רשות הדואר, נחשבת כבר שנים לל
ַײשכת התעסוקה של שרי התקשורת. בעשורים האחרונים שימשה הר

שות בנק בלתי מבוטל למינויים פוליטיים. גם בנימין בןַײאליעזר
ַײמהעבודה וגם לימור לבנת מהליכוד הציפו את הרשות באנשי מפל

גה, כשכיהנו כשרי תקשורת. מבקר המדינה אליעזר גולדברג חיבר

בַײ2001 דוח עב כרס על תקופתו של בןַײאליעזר שבו תיאר את האופן
ַײשבו הפכה רשות הדואר ללשכת התעסוקה לעסקני המפלגות הגדו

לות. "העובדים", כתב המבקר, "התקבלו שלא על פי הכללים. לחלקם
ַײהגדול לא היו הכישורים הדרושים למילוי תפקידיהם. רבים מהעוב
ַײדים שהתקבלו והועסקו שלא עלַײפי הכללים המחייבים עסקו בפעי

לות פוליטית או שהיו קרובי משפחה של אישים מהתחום הפוליטי או
של עובדים בכירים ברשות".

יוסי שלי עצמו, כאמור, הוא מינוי פוליטי. הוא שימש במשך שנים
כאחד האנשים החזקים של הליכוד בדרום. הוא התחיל בתפקיד זוטר
בעיריית בארַײשבע וטיפס עד לתפקיד מנכ"ל העירייה. בשנת 97'
ַײמונה לתפקיד מנכ"ל החברה למשק וכלכלה ונאלץ לעזוב אחרי דו

חות ביקורת חמורים על פעולותיו.
בעקבות הדוחות נפתחה חקירת משטרה נגדו, שהסתיימה ללא כל
ממצאים פליליים. בַײ2001 מונה על ידי שר התקשורת ראובן ריבלין
לתפקיד יו"ר דירקטוריון רשות הדואר. לפני שלוש שנים הוא מונה

למנכ"ל.
ַײבעוד לשכת איציק טוענת שבתקופתו התגלו חשדות לאיַײסד

רים ברשות הדואר, בעיתונות היו גם מי ששיבחו אותו. הפרשן
הכלכלי נחמיה שטרסלר הגדיר אותו בשבוע שעבר בעיתון
"הארץ" כמנכ"ל נמרץ וחסר פניות שהספיק לחסל כמה פרות
ַײקדושות. בין היתר, הוא צמצם את הגירעון בהליך התייעלות ופי

טר מינויים פוליטיים של שרים קודמים, מהלך שקומם את חבריו
במרכז הליכוד.

שלי עצמו טען בשיחתו הנסערת עם השרה איציק כי התעמת עם
השר הקודם אהוד אולמרט, חבר מפלגתו שלו, על רקע סירובו למנות
מינויים פוליטיים. "מוניתי על ידי מר אולמרט", הוא אמר לה, "והיו
לי עימותים קשים על רקע בקשות שלעתים לא יכולתי לבצע אותן,
וכשאני אומר שלא יכולתי לבצע אותן זה בגלל שלא היה ראוי לבצע
אותן. כל מעשה כזה היה מחזיר אותי לסרטים שאני מכיר. סרטים

(המשך מעמוד קודם)
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אני רוצה שתגיד
לעצמך ולי שאתה מפסיק

לעבוד. ואני אומרת לך בגילוי
לב שאם זה לא ילך ככה, זה ילך

בדרך אחרת. אני לא רוצה. 
אין לי עניין להזיק לך. אני רוצה

שתאמין לי. יש לי פה כמה
דברים שיהיו לא נעימים 

לך מאוד. מאוד לא נעימים לך"
(השרה איציק ליוסי שלי)

"מוניתי על ידי מר אולמרט,
והיו לי עימותים קשים על רקע

בקשות שלעתים לא 
יכולתי לבצע אותן... בגלל שלא

היה ראוי לבצע אותן. כל 
מעשה כזה היה מחזיר אותי

לסרטים שאני מכיר. 
סרטים שאתה גומר בחוץ, 

והם ממשיכים הלאה
(יוסי שלי לשרה איציק)

מנכ"ל רשות הדואר, יוסי שלי, מסר בתגובה לשאלות "7
ימים": "עם כניסת הגברת דליה איציק לתפקידה הודיעוני אישית
כמה מקורבים לשרה ואליי על כוונתה לסיים את העסקתי על רקע
עדויות ו'חומרים' שלא ראיתי מימיי. מובן שדרשתי להיפגש עימה
ולשמוע מהן הסיבות המהותיות לאיַײרצונה להמשיך להעסיק
אותי. כעבור כחודשיים זומנתי לשיחה עם מנכ"ל משרדה, מר

בלשניקוב, אשר אישר כי השרה רוצה 'מישהו משלה'.
"כעבור חודשיים לכניסתה של גב' איציק לתפקיד, ולאחר
בקשות שלי להיפגש עימה ולדון בנושא הרפורמה בשוק הדואר,
נאמר לי כי עליי להניח את המפתחות על רקע עדויות מאוד לא

נעימות לי, עדויות או דוחות.
"האמת היא הפוכה: מאז כניסתי לרשות לפני שלוש שנים לא
קיימים נגדי ונגד הרשות דוחות ביקורת חמורים, אלא רק מחמאות
על ניסיון יסודי להילחם בשחיתות ובמינויים פוליטיים לא ראויים,
כפי שנכתב בדוח מבקר המדינה 52 ב'. לכן סירבתי על הסף

לדרישה שאתפטר. עוד למדתי בפגישה כי מבקר הרשות, הכפוף
למנכ"ל ישירות, נפגש עימה ללא ידיעתי ומסר לה טיוטות דוחות
ביקורת עליהן מעולם לא נדרשתי להגיב. הבהרתי לכבוד השרה כי
הטעו אותה, וכי היא אינה יכולה לקבל ממצאים מסוג זה ללא
תגובת המבוקרים. מאחר שמיד לאחר מסירת הדוחות הם החלו
דולפים, פניתי למבקר המדינה כדי שימנע מגורמים שאינם ידועים

לי בבירור לפעול נגדי ולפגוע בי ובמשפחתי.
"אני מאשר כי בשיחה שקוימה הוצע לי לשמש כיועץ לליווי
החברה עם עזיבתי את התפקיד. מובן שסירבתי על הסף מאחר
שהצעות מסוג זה אינן ראויות ואינן עולות בקנה אחד עם מצבה
של הרשות. הבהרתי לכבוד השרה כי החומרים אשר גורמים לה
לרצות ולהפסיק את עבודתי, שאותם לא ראיתי עד היום, פסולים
ונחשבים בפסיקה כלשון הרע וכהוצאת דיבה. כמו כן הוספתי
שיש לי אמון מלא בה ובצוות שלה ואני בטוח שנכונה לנו עבודה

משותפת פורייה למען הרשות". 

יוסי שלי: "נכונה לנו עבודה משותפת פורייה"



עבודה בשנה וחצי. הוא בעל הרשעות מרובות בעבירות תנועה. צר לי
שמוזמנת וניתנת במה לנהג שסרח.

"לעצם העניין: סוד גלוי שאני אספן וחובב אמנות ומוכר בקרב
ַײאספנים, ציירים ובעלי גלריות. תערוכות ואירועים מסוג זה מת

קיימים לצערי לא מספר פעמים רב בשנה, בשעות הערב ואחרי
שעות העבודה הרגילות. השימוש ברכב של רשות הדואר נעשה אך
ורק על פי הכללים הנהוגים בשירות הציבורי, וצר לי שמר פנחס
משתף פעולה עם גורמים אינטרסנטיים. מהות קשריי הפוליטיים
נבחנה בקפדנות מחמירה ויוצאת דופן על ידי ועדת רביבי שאישרה
ַײאת מועמדותי פעמיים בתוך שנה. שקרים פוליטיים וניסיונות סחי
ַײטה על ידי גורמים פוליטיים נבדקו גם הם, ולא נמצא דופי בהתנה

גותי או במועמדותי. התוצאות העסקיות של רשות הדואר הן
ַײההוכחה החדַײמשמעית לעבודתי המסורה — מהפסדי ענק של למע
ַײלה מַײ362 מיליון בשנה עד להפסד צפוי בשנת 2005 של כַײ55 מי

ליון בלבד".
ַײתגובת הנהג לשעבר, שרון פנחס: "שלי הוא שמתוסכל. את עבי
ַײרות התנועה ביצעתי בהוראת שלי. לגבי טענת שלי כי נעדרתי מה

עבודה: זה שקר וכזב. חלק מחופשות המחלה שלקחתי היו בעקבות
תאונת דרכים שאירעה שלא באשמתי, כפי שקבעה המשטרה. מעולם
לא פוטרתי משום מקום עבודה מלבד רשות הדואר. אגב, שלי עצמו

היה בשלילת רישיון תקופה מסוימת".

שים את המפתחות
אחרי המתנה של כמה שבועות הוזמן שלי לפגישה עם יד ימינה של
השרה, מנכ"ל משרד התקשורת אבי בלשניקוב. בלשניקוב העלה בפני
שלי הצעה מפתה: הוא, שלי, יפרוש מהתפקיד, יזכה לחודשי הסתגלות
בתשלום ואחר כך יתמנה ליועץ מיוחד לרשות הדואר. באותה הזדמנות
ַײהזכיר בלשניקוב שלשרה איציק הגיעו חומרים שונים, כולל דוחות בי
ַײקורת על שלי, וכי הגיעה למסקנה כי איננה רוצה לעבוד איתו. בלש

ניקוב המליץ לשלי לא להתעמת עם טיוטות דוחות הביקורת. "טוב שם
טוב משמן טוב", הסביר לו והוסיף כי השרה מוכנה ללכת איתו להסדר.
בשיחה מאוחרת הסביר בלשניקוב לשלי שיתנו לו חוזה מיוחד, "לפי
מודל יוסי שניר" ובשכר שלו זכה שניר. שניר, מינוי של שר התחבורה
ַײאפרים סנה, פוטר מתפקידו כמנכ"ל רכבת ישראל, כשאביגדור ליבר
ַײמן החליף את סנה בתפקיד. חודש לאחר מכן החל דירקטוריון רכבת יש

ראל באמצעות היו"ר משה ליאון בניהול מו"מ עם שניר, שבסופו הוסכם
על העסקתו כיועץ חיצוני לרכבת בהיקף של חמשת אלפים דולרים
ַײלחודש. המינוי הזה זכה לביקורת ציבורית נוקבת, אבל המודל, כפי שא

פשר לראות, עדיין קוסם לפוליטיקאים ממפלגות שונות.
לאחר ששלי סירב להצעה של בלשניקוב בטענה ש"אין עליי כלום",
פנו אליו גם חברי מרכז ליכוד ועבודה מקורבים לאיציק. אחד מאותם
ַײמקורבים התקשר לשלי וניסה לפתות אותו לעזוב בשקט, בטענה שדי

בר עם איציק והשרה אמרה לו שכיועץ שלי ישתכר יותר מאשר

כמנכ"ל. מקורב אחר הסביר לשלי את חלוקת העבודה בין איציק לבין
בלשניקוב: "עם המנכ"ל תעשה את הרקע, היא תתן לך את הסוכריות".
ַײבסביבתה של איציק טוענים כי גם שלי לא ישב בחיבוק ידיים. לט

ענת מקורביה, פנו אל שרת התקשורת חברי כנסת מהליכוד והבטיחו
ַײלה כי אם תשאיר את שלי בתפקידו, הוא יסייע לכם "בכל מה שתר
ַײצו". גם ממשרד האוצר פנו לאיציק וביקשו להשאיר את שלי בתפקי

דו. שלי עצמו מכחיש בתוקף כי הבטיח הבטחות כאלה, אך מקורביו
מאשרים שעשה לובי בקרב שרים בממשלה כדי להסביר את עמדתו.

כך או כך, שבועות ספורים אחרי הפגישה העקרה עם בלשניקוב
הוזמן שלי לבקשתו לפגישה עם איציק. האווירה בחדר היתה מתוחה.
בתחילת השיחה הציג שלי לאיציק את קורות חייו, תמונה של אשתו
ושתי ילדותיו וגם דוח המכיל את סיכום פעולותיו ברשות הדואר.
הוא ניסה לשכנע אותה שפעל כמנכ"ל מקצועי, ולאו דווקא כמינוי

המזוהה עם מפלגה מסוימת.
"הגעתי אחרי דוחות חמורים ביותר של מבקר המדינה על גיוסים
של מאות פעילים מכל המפלגות", אמר לה. "קיבלתי החלטה אישית
אסטרטגית לעשות את הדואר לדואר חדש" אח"כ הוסיף "אני מבקש
שנעבוד ביחד ונעשה את המעבר של הרשות לחברה" והסביר: "יש לי

הרבה שונאים, אבל רק על רקע מקצועי".
איציק, כאמור, היתה נחושה. "אתה לא אחרון הפקידים", אמרה לו.
ַײ"כל המערכת היא בעייתית מאין כמוה, ואני מרגישה שכמנכ"ל מוט

לת על כתפיך יותר אחריות וסמכות. איַײאפשר להפריד בין שתיהן.

אני לא זוכרת מישהו שמעורר כל כך הרבה יצרים באף רשות כמוך.
יש לי נסיון בכמה משרדים. לא נולדתי אתמול, כמו שאתה רואה על
הקמטים שלי. התרשמתי באופן מאוד יסודי וחלק מהדברים שראיתי
אמרו לי: את — איתו אסור לך לעבוד. ציפיתי ממך... הלא אתה לא
שומע את זה לראשונה ולא נופל מהכיסא. חברים שלי ושלך והמנכ"ל

ַײבאופן פורמלי דיברו איתך. ההגינות היתה מחייבת שאתה תבוא ות
גיד 'גבירתי השרה, את השרה. אני חושב שאת צריכה לעבוד עם מי
שאת רוצה'. תגיד שאתה חושב שאני טועה, אבל תאמר 'אני שם את
ַײהמפתח, כי זה מה שאת אומרת. כי אני המנכ"ל ואת השרה'. כך הה
ַײגינות מחייבת. אני נתתי לך חודשיים. נתתי לך להתבשל, לעכל, בי

קשת פגישה, קיימתי אותה. שלחתי חברים לדבר איתך. אני ציפיתי
ממך שתגיד לי 'גבירתי השרה, אני שם את המפתח ותעשי את מה
שאת מבינה'". בסיום שלחה לשלי רמז. היא אמרה לו שאם היה מבקש

ללוות את המהלך, היא היתה שוקלת את העניין.
כשמנכ"ל משרד התקשורת בלשניקוב שב והעלה את האופציה
של שכירתו כיועץ חיצוני, קטעה אותו איציק: "לא כאן. הודעתי את

מה שהיה לי. לא כאן".
בסיום השיחה שיגר שלי מכתב ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז,
ובו התריע על הניסיון להדיחו. איציק, מצידה, שלפה את כל התחמושת
והעבירה למזוז את המסמכים המעידים על איַײסדרים לכאורה שבוצעו
ַײבתקופתו של שלי. בניגוד למה ששלי עשוי היה להבין מהשיחה עם אי

ציק, עוד לפני שסירב להצעה להתפטר בשקט, שוחחה שרת התקשורת
עם היועץ המשפטי לממשלה על רצונה להדיח את שלי.

מלשכת דובר משרד המשפטים נמסר בתגובה: "שרת התקשורת
ַײהעבירה חומר בנושא ללשכתנו. הפנייה נבחנת במשרדנו. היועץ המ

שפטי לממשלה הנחה כי בטרם קבלת החלטה בנושא הפסקת כהונת
המנכ"ל יש לערוך שימוע שבמסגרתו יישמעו טענותיו של שלי".
מקורבי השרה איציק אישרו כי היא נחושה בדעתה להדיח את שלי,
ממספר סיבות, ובקרוב תקיים לו שימוע. מעניין יהיה להיות זבוב על

הקיר באותו שימוע, במפגש המחודש בין איציק לשלי.
ַײשרת התקשורת דליה איציק, מנכ"ל משרדה, אבי בלשניקוב, ומ

0בקר הפנים של רשות הדואר, צבי אייזנשטיין, סירבו להגיב. 
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שלי בעצמו איש מתוסכל, שרון פנחס, הנהג

לפני הפריימריז נשלחתי על ידי שלי לאבי מוסקוביץ (יו"ר סניף הליכוד 
בבארַײשבע, שמונה על ידי שלי מאוחר יותר לעוזר אישי ברשות הדואר) לגיוס מתפקדים. נשלחתי

לבנקים להחתים טופסי התפקדות והוראות קבע, וכל זה על חשבון ימי עבודה"
(ממכתבו של שרון פנחס, נהגו המפוטר של יוסי שלי)

"נתתי לך חודשיים. נתתי לך להתבשל, לעכל, ביקשת פגישה, קיימתי אותה. שלחתי חברים לדבר איתך.
אני ציפיתי ממך שתגיד לי 'גבירתי השרה, אני שם את המפתח ותעשי את מה שאת מבינה'

(השרה איציק ליוסי שלי)

(המשך מעמוד קודם)

פיטר מינויים פוליטים, אבל הותיר כמה בעמדות בכירות, שלי
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