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גבי ליאת בן-ארישווקל ,עוייד

פרקליטת מחוז תל אביב (מיסויובלכלה)
מרחי מנחםבגלן 154,תייא יפו

המדינה

מרחי צלאח א -דין31,

ל-ם

-

בדוארובפקסימיליה

נכבדיל,
הנדון :ז'תיק "'1000

בשםמרשל ,מר ארנוןמילצין ,אני פונהאליכם,כדלקמן:

--

מר ארנוןמילצץ

בללי
 1.עניינה של פנייה דו הוא הצגה תמציתית של
עמדת מרמילצץ בקשר עם גיבוש עמדת רשויות האכיפה
בתיק הידועכייוניק1000"".

 2.החתום מטה מודעלכך שטרםהתקבלה
עמדה/החלטהבענללן האמור וכי אלן ברשותו והוא מקווה
שגם לא יהיה ברשותו את מכלול
חומרהחקלרהבענלין .יחד עם זאת ,קיימים כתוני יסוד האמורים
לשמש בקבלת החלטה ,ותכליתה של פנייה וו לבאר על מה
ופמה אלן יסוד לנסות לייחס למר ארנון
מילצץ ביצוע של עבירהכלשהיבכלל ,ועבירת שוחד בפרס,
-

-

3.

ולובהר :כל האמורלהלן

דה.

מבוסס על העובדות

שבלטודן אינןבמחלוקת ,בוודאל של ממש -
-

-

ביחסלתיק

טענת השוחד
,

.

ארנוןמילצץ העניקבמהלך השנלס
שיגריסומשקאותלראשהממשלהולאשתו .הרקעלמתן
והמשקאותנעוץ ביחסי
חברות ארוכת שנים בין ראש הממשלהלבלן ארנוןמילצ'ן ,שהתקיימולמעלה

הטיגרים

מ 02-שנים ,פרק זמן משמעותי לפנר מלגויו
של מר נתניהו לתפטיד ראש ממשלת ישראל .יחסים אלה
כללופגישות ,שהיות זה בביתו של זה ,שלחות רבות ועוד.

| 5.הכיבטנוסף אליו ישלהידרש נעו בנוהגו של מר
מילצעץ ,מובן ,כי אין בכוונתנולסקורבמסמך קצר
אתפועלן ואורחותלו של מרמללצין ,אלא
ליתן הקשרלבתינתהענללן .ובכן ,ארנוןמילצין הוא אדם רחב
אופקים ,אמיד מאוד ,הבעלום
שלהאולפן הפרטי הגדול בהוליווד .הוא היה מעורב בתהליכים
פוליטיים-קואליצלונלים ,לרבות
כינונה של ממשלת אחדות; כמו גם בעניינים ביטהוניים לאומיים

זה

\
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ומדיניים של מדינתישראל(לרבות

מאמצים בענין יחסל

מדינתישראל עם
שכנותיה) !.מרמילצין

וגרם

רבות ,ממשאבלו ומזמנו ,למדינה .נוכת
מעמז'ו ,פועלו ואלשיותו ,הוא היה קרוב למנהיגים רבים,
בישראלובעולם,מהלך שנים
ארוכות.כפילננרופ וכמפיק הוליוודי בעל מוניטין הוא השיא תרומות
בהיקפים ניכריםלשורה של ארגונים ויוזמות (דוגמת מרכז רבין
לשלום ,מרכז פרס ,אלמנתו של אלי
כהןועוד) ,הפיק אירועים הקשורים במדינתישראל וכן נהג לארח גורמים רבים,בעולם הרחבובישראל.
גם
על רקע זה יש כראות את הקשרשהתקיים עם ראש הממשלה ורעייתו.

 6נוסיףלכך ,כיבשלב מסוים
היקף השורות שניתנוגדל ,בעיקר נוכהבקשות של בנל הזוגנתנלהו ,ובפרט
של גבי שרה
לדרילשות
נתנלהר; וסוד גלול הוא שאלשיותה המורכבת של גבי נתניהוהוליכה ,מפעםלפעם,
תובעניות למדי .בקשות אלה נענו ,ככל
שנענו ,בשל לחסל החברות האמורים ומן הטעם שלא היה נות
לסרבלהן מרומות אי נעימות
הכרוכהבכך .זו האמת הפשוטה .נדמה ,שבחומר הראיות יש אתיקה ברורה
לכךשמורמילצין וצוותו רצו שלאיישקטיי ,להם
לראשהממשלה.

ואף

7.

לפוהידוע,

במקרים בהס

סברמילצץ

כי בקשה מסוימת שהופנתה

בהפעילו שכל ישר וחוש מידה.לעיתים ביקש,
הבקשה אינה מעוררתקושל ,וכך נמסר להם.
י

 8ומנגד,
ילשראל:

וו הפרדיגמה המאפיינת את

החקירה עולה

נדמתהמוגזמת ,הוא לא נענה לה,

בעצמו או באמצעות צוותו ,לוודא עם בני הווג נתניהו כי

תיותהשוחד,

כפי
שמצאה ביטוי בסיכום החקירה שערכה משטרת

יימן
הטובקן הוענקו לראש
הממשלה ,על רקעתפקידו כראשהממשלה ומשך
התקשורת
בתקופה
עניינום
הרלוונטית ,ובתמורהלפעילותשלו ,במישרין אובעקיפין,
כי

לקידום

שונים אשר באולהיטיב ,עם מר
מילציןבעסקיו ,במאבו הכלכלו במעמדו אן בשימור המוניטין
יז

שלו.

ל .ובכן ,אין דבר הרחוק יותר מן העובדות הבליסיות.
ניכר בי התפיסה המשמשת כאבן הפינה של טענת
שותד ,כלל אלנה מתיישבת עם
סיפור הדבריס הפשוט .ונסביר ,תוך התילתסות תמציתית ליסודות
עבירתמותנן השוחד.
 0.ראשית ,באשר
להלקףהתשורות ,יש לוכור כי) (1מדוברבתקופה ארוכה שללמעלה
טלבןשל התשורות סיגרים
ומשקאות;ו )3(-את הנסיבותוהרקעעליהם עמדנו קודםלכן ,ובפרט
התברות בין מר
מילצין לראש הממשלה .כל אלה מעקרים את הטענה כי מר

מ 01-שנים;) (2את

-

הממשלה יימתתי ,בוודאי כזה היפול לגבש עבירה של מתן שותד.

לחסי

מילצץ העניק לראש

.

 1.שנלת ,ויותר מכך :דרישהבלעדיה אין ,היא כי
מתן שותדלעובד הציבור להאייבעדפעולה הקשורה
בתפקלדוזי .אין בכוונת מסמך קצר וה להרחיב
בסוגיה זו ,אלאנסתפקבצלון המובן מאליו :יסוד והשל
העבירה מהווה נסיבה ,במסגרתה ישלהוכיח כי
נותן השוח 1התכוון לשחד את עובד הציבור ,והמתת
נית על רקע ובציפייהלקבל טובת הנאהשלטוניוצ,
במסגרת זאת ,על פי הדיןוהפסיקה ,ככל שמערכת
היתסלם בין הצדדים הדוקה יותר ,כך יטו בתי המשפט
לקבוע כל יסוד זהשל העבירה לא התקיים .עוד
קובעת הפסיקה כי לטובת התגבשות העבירה יש
להוכית כילנותן השוחד אינטרס קונקרטי שכדי
לקדמו
ניתן המתת; ובנוסף ,על פיהפסיקה ,איןלעשות שימוש בחזקות
הפסיקתלות עת הנותןוהמקבל

הה ההל
ַ

ה

ע

ש

רקלפני למים אתדים
פורסמה כתבהבעניין פטירתושלבנלמין ורד ,איש שירותי
הביטחון .במסגרת הכתבההוזכר,ובהרחובה,פועלו
הביטחוני הרגיש של מר
מילצון .ראר:

ושומם/סת12הקהוה.1/סס,וסיבפה.
ארישי
6430195

ש1--
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אינם מצויים בקשר
רשמעג ,כמו בענייננו (ראו :עייפ6506/15
זיעתו של השופט סולברג בעניין האישוםהשלישי
;) (11.12.2016עייפ5669714
לופוליאנסקי ני מדינת
ישראל ,חוות דעתו של
השופטיםפוגלמן
;) (29.12.2015עייפ 1877/99בן עטר ' מזיינתישראל ,פיידנג(ף)
 (1999),;5יעקב קדמיעל הדיןבפלילים 1759
(3006)).
בר נ'

 2.ובכן ,להא הרקעלמתו

הסיגרים והשמפנלות אשר יהא

--

מדינתישראל ,פסי  36ו 04-להוות

חברות ארוכתשנלם,בקשות ,א?נעימות ,וכל

אלה כאמור בנמצא יסוד אחד אינו קליס .לא הייתה ציפייהלקבל דבר ,לבטת
שלטונל,
העידו מפורשותמילצ'ן ,כמו גם אנשי צוותו .במקרהשלנו ,ברי כי התשורות ניתנו מאז ומתמיד
של בעדפעולההקשורה בתפקידו של ראש
הממשלה ,ומערכן :היחסים הייתה היפוכה של מערכת
-

בתמורה .כך

-

-

יחסים "רופפת"י .התשורות נלתנו על רקע מערכת היחסים הקרובה וחמורכבת שהוצגהלעיל
מילציןלבין ראשהממשלה,לחלוטין לא מתוך כוונה או מטרהלשחד ,ובוודאי שלא במטרהלקדם
אינטרס קונקרטישל מרמילצון.

בין מר

 3.הנה כי כן ,התשורות שנלתכו

-

מאז

ומתמיד אינן
-

בבחינת יימתתיי

הואקלוש בתכלית .כך או כך ,לא הייתה כל ציפייהלקבל
מתקייםקשר סיבונל בלן הנתינהלבלן
פעולה,עניקי שמיד נעמודעליו.

כהגדרתובסעיף העבירה,

תמורה נגדית

.

ורפים וה

בתמורהלאותן תשורות ,ולא

4.שלישית ,לא רקשאלן בנמצא יימתת?י או ציפייהלתמורה נגדית ,אלא שגם
בפועל ,לא

ניתנה למך
מללאץ

תמורה (ובכך נלמד כי לא
מתקיים יסוד נוסף של עבירת השוחד ,כשכל היסודות כידוע
להתקיים ,במצטבר) .והנה ,נדמה שנעשה מאמץ ניכר לזהותולאפיין "מוטיבציותיי ויאינטרסיסיי
יישסופקו בגין מתןהטובלן"י,כלשון מסמך סיכוםהמשטרה ,כך שהתקיימה יימערכת יחסים
שותדית'"י,

צריכים

כלשונו שלאותומסמך.

5.ועלכך נאמר :לא היו דבריםמעולם.

7

|

 6.אלן בכוונתנולהתייחסבמסמך קצר וה לכל ההיבטיסהרלבנטייס אלא
להדגיס/להאלר מספר היבטיים:
7

\

כך ,ביחס
ילערול  0,הרי שמר מילצץ היה בעל מניות מיעוטי שאיבד עניין והון ניכר בהיקף של
עשרות מיללוני
דולרים בערו  10.ראש הממשלה מצידן פעל רבות לשס סגלרת הערוץ .בהכרה
מדוברבפעולות העומדות בניגוד מוחלט לאינטרס שלבעל מנלות
שגם מכירת
בערוא 5.הוסף

לכך,

מניות בעלי המנלות
למר
בערו* בלווטניק נעשתה שנלם לאתרשמילצין איבדעניין בערו,
שוליתלחסית ,עבור כלבעלל המניות.
ניכר ,כלכלשעניין את ראשהממשלה היהענייןותקשורתייי
-

-

*

זהות הרוכש

בתמורה

בהשוואהלרוכשים פוטנצסלים אחרים ,ללא קשר למרמילצין,

=בענללןהייוטוהי ,מרמילצ'ן פנהלגורמים רבים לאתר שהתגלה קושי מסולסבעניין
הגורםהמופקד על בחינת
ענילן וה וההחלטה בגדרו הוא משרד הפניסהאמריקני ,פנייהלמך נתניהו
נעשתה על אותו רקע ששימש בבחינה של
הגורמים האמריקניים :פרסום בתוכנלת ייעובדהיי בעניין
מעורבותו של מרמילצץ בעניינים
בלטתוכליס ,ובמלוחד בסוגיית הגרעין של מדינת
ישראל ,כך ידוע,
ראש הממשלה
התילתס ,במידהגתונה ,כפי המצופה בנסיבות אלה וכפי שהיה מתחייב ביחס לכל
מקרה ביטחוני מודיעיני דומה(בלן אם היה סיגר ברקע וביי אסלא).
תחדוש הוויוה.

+

כך
למשל ,מר נתניהופעל בנלגוד מוחלטלאינטרסעסקימשמעותי של מך
מילציך עתפעללפתיחתשוק הרכבליייבוא
מקבוליי,בזמן
שלמרמילצץ הלואחזקות מהותלות בתחום זה,

:

לללללללדלהההההההההההההדדךהדה

קם סי
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מלום טאַטאיי מדוברברעיון שהתעורר בשנת 2009או בסמוךלכך ,שיסודובהשקעהפילנתרופית
של מר
ראכיןטאטא ,אישיות חשובה ביותר בהודו וביבשת אסיה ,שהייתה אמורהלערב אתישראל,
לרדן והרשותהפלסטינית.הרעלון הנאה,שנדון גם עס ראש המוסד דאז ,לא קרס עור וגידי ולא
הבשיללראשיתשל מחשבה עסקית ,וממילא ראשהממשלה לאפעל כדילקדם אינטרס עסקי(שלאו
הלה
בנמצא) של ארנוןמילאון .בהקשר וה נוסיף כי מרמילצץ היה מעורב בהבאת אישים בעלי
חשיבותלמדינת
ישראל ,דוגמת מרטאטא ,בשורה שלתחומים ,וגם על כך גאוותו.

-

7.

-

ומה בין כל אלהלסיגריס
ולמשקאות רקלטוען
.-

טענת שוחד הפלתרונים.

 5.ואם קיים חוט מקשר בין חלק
במוטלבציהתקשורתית של מר נתניהן ,ולא בניסיון להיטיב עם

מאוונם ענלינים שנזכרו במסמך סיכום חקירת המשטרה

מרמילצין.

-

הרי שיסודו

 9.סופו של דבר :תלות השוחד  -שיטוזיה ביימתת?י וב'יתמורות!?
את
הקשרבלן ראשהממשלה ואשתולבין ארנוןמילצין וצוותו .היאמנותקת מן העובדות הבסיסיות של
הענללן .היא מנסהלהעצים ולשוות חומרהלפעולות מינוריותותקינות ,ככל שהיו .תיוה זו
-

ומאולצת.לפיכך ,מן הראוי להסירה

אמונים וסיועלהפרת

הפרת

עיוורתלמורכבויותולניואנסים שאפפו

מלאכותית

מסדר הלום,

אמונים

 0.בהקשר זה נבהיר תחילה כי אין באמור
בפנייה וו כדילהביע עמדה בשאלה האם נסיבות המקרה
מקימוו :עבירה של הפו"ת אמונים מצד
איש הציבור .סוגיה זו תורת ממסגרתהעניין של מרמילצין,

 1.בכל

אופן ,נתייחס עתהלטענה
שהועלתה ,לפיה יכולשניתן לייחס למרמילצץ
להפרת
אמונים מצידו של איש הציבור ענליך לאשכיח,לשוןהמעטה ,בפני עצמו.

ביצוע בצוותא או סיוע

-

2.
וו
אפשרות אינה יכולה לעמוד.לעכלין וה מצאנו להפנות להחלטתהפרקליטות
מסר(החלטה מיום 19
בנובמבר 2009),,תוך ציטוט נרחבשלחלקיםמהחלטה זו היפים ולובחלקם
לענללננך:

בעניינו של עוי" אורי
-

ייתקירתהמששרההעלתה כי בתקופההרלוונטית התקיימו לחסי חברותקרובים בין מר אולמרט
לעוייד מלר...
עוייד מסר אף חתם בצוותא עס מראולמרט על ערבות אישית
לחשבון .....שבו נוצר
גירעון שלמיללוני
שקלים ,וסייע למר אולמרט לכסות את החוב באמצעות כספיו של מר משה

טלנסקי.ומעללכל
עוייד מסרהחזיק באותהתקופה עבור מראולמרט יקופה סודיתי ובה מאות

אלפי דולרים.

עובדות אלההעלו חשד
שבשלושהמקרים ,שבהם
ייצג עוייד מסרלקוחות מול מרכזההשקעות,
נקשר קשר פסול
בינולביי מראולמרטלפעול לטובתם של אותםלקוחות בדרך אטורה להטות
לטובתט
אתשיקול הדעת
ולפגוע בתוך כך באינטרס הציבור.בנוסףלכך ,עלה חשד כיעוייזד מסר
היהשותףלעבירותהקשורותלהחזקתהיקופה הסודיוני עבור מראולמרט...
-

,

=
אשר לעכירה של מרמה והפרת
אמונים לאתרחקלרה ,נמצא כי מראולמרט פעל אמגם בניגוד
ענלינלם חריף בקשריו עם עוייד מסר ובמעורבותו הפסולה בענייני
לקוחותיו של עוייד מסר כאמור
לעיל ,אךלמרות החשדות הכבדים לא נמצאו די
ראיות לבסס במיזית הוודאות הנדרשת את התשד
לקשרפלילל מוקדם שנוצר
בין השנלים או כיבהחלטותלו של מראולמרט היתה סטיה מהשורה,..

-.

7
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קיימת שורה שלאבחנות ,במקרה
שלפנינו ,בין איש הציבור שר התמייתלעניננו ,ובין
המועל מול עובדהצלבור ,אבחנות המצדיקות את ההחלטהלהעמיד את מר אולמרטלדין ולסגור
האזרת

--

-

אתהתלק בעניינושל צוייד מסר,..

פעולתו של עובד הציבור חמצוי במצבשל ניגוד עניינים בנן מחויבותולמללויתפקלרו לבין
האישיתכלפי האזורח המקורב אלין באופןאישל ,עשויהלהצדיק את העמדתולדקןפלילי של עובד
הצלבור.מאידך גיסא מחויבותו של האזרת ,שאינו נמנה על עובדיהציבור ,לנורמת ההתנהגותשל
אובדי הציבור שונה .מובן מאליו כי החומרה שבמעשיו של האזרתהפועל בקשר עם עובד הציבור
פחותה מזוהמתקלימות בעובד הציפור ,המחוים לנורמה זו באופן ישיר .הדברים אמורים בעיקר
בענלינה של הנורמה האוסרת על עובד ציבורלפעול כשהוא מצו? בניגוד עניינים.
מחויבותו

לומהר"

מי

שוללים את

בשים קב להוראות סעיף 5בלתוקהעונשין
תשלייו ,7791-וכפי שיפורטלהלן,
האפשרות
להעמילדלדין אזּרת שאינו עובד ציבור בגין שותפותלעבירת מרמה והפרת
איננו

-

אמונים בדרך של ביצוע בצוותא עס עובדהציבור ,סיוע אושידול .עם זאת מובן כי הדבר ייעשה רק
במקרים המתאימיס בהםמתקיים מרכיב חומרנוסף למשל כאשר עובד הציבור סטה מהשורה
והטה אתשיקולדעתו ,או נוכת התנהגות חמורה של האזרהשמאפיינלהיצדיקוהסטלת
בפלילים.....
אחריות
-

בהחלטותיו

עבירת המרמה והפרת אמונים נתפסת כעבירת יסלי בת ירקמה פתוחהי,בענילן
בעת הצבת גבולותיה של עבירה זו יש
להלמנע מהגדרתה של התנהגות שתומרונה מועטה כיוצרת
אחרלותפלילית .הדברים נכונים
לענללן עובד הציבורוקל וחומרלעניין אדס שאלנו נכנס לגדר מעמד
זהנקבעבפסיקה כי

דה..

מסאן ההאדקהלהחמיר בנורמותהמוטלות על עובד הציבור בהשוואהלאלה המוטלותעל
אף אם זההאחרוןקשור אף הואלמעשלושל ערבד הציבור...

מקל

וחומך לש לנהוג משנה זהירות

האזרת

כשבאים להוזול אתהעקרונותשנקבעו בחוקהעונשלןלענילן

יצדדים
לעבלרה!יבהקשרלהטלת אחרלותבפלילים על מל שאלנם עובדי ציבורית

 3.הארכנו בציסוס בהתלטה
בענלין עו'"ד מסר הואיל ומדובר במקרה שבו מתקיימות נסיבות מובהקות
בהרבה
בהשוואהלמקרהשלנו .יש פער עצום ביןפועלו של אורל מסר ,בליבת העניין כעורך דין שהוגדר
על-ידי המשטרהכיישותףיילפעילות הפלילית של מראולמרט ,לבין מי שנתן מתנות על רקע ידידות
ארוכת שנים מבלי
להעלות על דעתו שיש בכך פסול .לוצא ,איפוא ,שדברים אלה יפיםלענייננן ,מקל
וחומר.

מסירת העדויות

:

והחקירה

 4.מרמילצון נחקר ארבע פעמים .צוותו שלמילצץ ,לרבות הגבי
פעמלם.
ארנוןמילצץ מסר עדות כעדולאן הוזהר ,ובהתאם אף לאההייעץ עספרקליט בחקירותלו
הראשונות.
רק בחקירה הרביעית(והאתרונה) הוא הוזהר ,כך שהעדויות שנלתנו  -בתום לב  -נמסרו על

הדסקללין,

מסרו גם הם עדויות מספר

לדל עדלם ולא על ידי חשודיס.

 5.יותר מכך,בהליךהחקילרה ארנוןמילצין וצוותר שיתפופעולהבאופן
ונתוניס .הס נענו
לבקשת החוקרים .הם נתנו גילוי מלא בתום לב מוחלט ושימשו עדים מהותיים
(בשונה ,כך פורסס ,מבעלי הון אחרים שטענוישלינל דוכריס .לא אתת נאמר
למילצין וצוותו על לדי גורמי
החקירה כי מעריכים את כנותם ואת מידתשיתוףהפעולהשלהם .מרמילצין בא ,איפוא ,כמישמילא
רחב .הוא וצווונו מסרו מסמכים
--

 7ץ
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את
חובתו ,מבלילשערשלהפוךלחשוד .ככל שהיה חשד ,הגינות בסיסית הייתה מתליבת לעצור מיד את
מהלך התקלרה ,ולהוהיר את מרמילצץ ,על כל המשמעולות הנובעות מכך .לא כך נעשה.

י

 6.רקבשלב מאותר ,מאוחר מדי ,הפךמילציןלפתעלחשוד
בפלילים,ללא סיבה נראיתלעין ,מהתנהלות
של
גורמי החקירה נגזרת אחת משתי אפשרולות :החוקרים נמנעו במכוון מביצוע אזהרה מי עם
זו

התעורר תשדכלשהו; אושהחוקרים לא הלו סבורים שיש יטוד לחשדלפלילים ורק מאותר יותר
ובדיעבד הוחלטלשוותלמה שעז או הוגזדר כעדותבלבד ,גווןפלילי ,וזאת ממניע לא ברור(ובשלב וה

=

נשמור
את הערכותינולעצמנו) .כך או כך ,מדובר בהתגהלות לא ראויה היורדתלשורשהשל החקירה.

ודוק היטב :מדובר בחקירה מורכבת וממושכת המתייחסתלתשדות
בחקירה מעין זו עוסקים טובי
התוקריםוהמשפטנים ,האמוניט על מלאכתהחקירה .חרף זאת ,במשך
חודשים כא הועלתה טענה כי קיים חשד כלשהו ; וההשלכות ברורות.
נגד

 7.ונדגיש :ככל

שיוגש כתב

אישום נגזד ארנוןמילצץ

ז"ינןשפ העדויות שניתנו ללא שמוסר

ראשממשלה

תתעוררנה בהקשר זה טוגיות

העדות מוזעלוכולותיו

מכהן .ברי כי

כבדותמשקל,ובכללן:

החוקיות; הפרת תובת ההגינות בה מצוות

רשויות האכיפהכלפי הנחקרבמהלך הליכי חקירהממושכים;

וכיוצא באלה .ונאמר במילים מפורשות

לותר :קלימת תרעומת של
ממש אצל ארנוןמילצץ ,הוא חש מרומה .ונבהיר כי כבר בשלב זה ארנון
מילצן משלם מתירים גבוהיס אישיים ,תדמיתליםועסקלים על היותו בתזקתחשוד ,ואפילובשל
-

-

עצם מסירת העדויות,

 8מאלין מובן ,כי בכל מקרה תימסר
עדות אמתבהליך משפט? יהא אשר יהא .לחד עם זאת ,קיים כמובן
הבדל ניכר בלן סטאטוס
של נאשם לבין סטאטוס של עדבהליך .ברי כי ,ככל שיותלט להגיש כתב
אישום ,לא יוותר בלדי מרמילצץ אלא למצות כל זכות חוקית העומדת בקשר עםהליךהחקירה ,ובכלל
זה ,ישובו
מר ארנוןמללצץ וצוותו ,ויעמדובתוקףעל כך שטענת שוחד היא מאולצת ונטולת יסוד.

סוף
9.

דבר

סופו של דבר ,אין כל יסוד לנסות לייתס למרארנוןמילצ'ן
אחרת,

ביצוע עבירה של מתן יישוחדיי או כל עבירה

0.למען הסדר הטוב נבהיר את המובן
למכותבים הנכבדים בלבד .ככל שיוחלט לומןלהליך שימוע
קבלת חומר החקירה .אנו מקווים שלא יהיה צורךבכך.

כמעט מאללו :מסמך זה הוא
--

|

בבחינת פנייהכלללתבלבד,

הממוענת

תימסר עמדה מפורטת כדבעי לאתר

בכבוד רב,

45

בעובןצוד> עוייד

