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אוגוסט 2004, משרדי היחידה לחקירות
ַײהונאה בבתַײים. שולמית ברנעַײפרגו, היו

עצת המשפטית של משרד ראש הממשלה
ודירקטורית מטעמו בחברת החשמל, נזכרת
בסערה שליוותה את הישיבה לאישור עסקת הגז

חצי שנה קודם לכן. יו”ר החברה,EMGעם חברת 
אלי לנדאו, היא מספרת, תמך בעסקה במלוא

הקיטור, למורת רוחם של חברים בדירקטוריון. 
”בשלב מסוים אלי לנדאו הפסיק את הישיבה
והתחיל לזמן דירקטורים למשרדו”, היא מספרת.
”אני הייתי בין המוזמנים ושועשעתי מכך, משום
שהנוהג להזמין דירקטורים היה ידוע, אולם אני
לא הוזמנתי קודם לכן. לנדאו שאל אותי 'איך
תצביעי?' אמרתי שאצביע נגד (...) כי זה לא סביר
מבחינה עסקית ומשפטית. הוא שאל אותי אם
אצביע נגד למרות שראש הממשלה בעד. עניתי
לו שאני מאוד מכבדת את רה"מ גם כרה"מ וגם
כבוס שלי, אבל השיקולים של רה"מ הם מדיניים,
בעוד שהשיקולים שאני מחויבת אליהם הם
עסקיים, לטובת החברה בלבד. אז הוא שאל אותי
אם אני יודעת איזו שערורייה תפרוץ אם לא
נאשר את ההסכם. עניתי לו, 'אתה יודע איזה

שערורייה תפרוץ אם נאשר אותו?'"
כשברנעַײפרגו יוצאת מהשיחה עם לנדאו, היא
מקבלת טלפון מאביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד
ראש הממשלה. יצחקי מתעניין בסיכויי העברת
ַײהעסקה בהצבעה. ברנעַײפרגו מדווחת לו שמסתמ

נת התנגדות. אם כך, אומר לה יצחקי, תאמרו
ללנדאו לדחות את ההצבעה. 

”מספר ימים אחר כך ישבתי במשרד של יצחקי
ושמעתי שיחה שהוא קיים עם לנדאו, והבנתי
מהשיחה שלנדאו אמר לו שרק נציגי משרד רה"מ
היו נגד”, מספרת ברנעַײפרגו. ”אני רוצה להבהיר
שיצחקי אמר לי שלנדאו לא מפסיק להתלונן עליי
למה שלחו אותי לדירקטוריון. מנגד אורי שני,
שהיה מנהל לשכת רה"מ בעת שמוניתי, אמר
שככל שלנדאו מתלונן עליי, כך הוא יותר מרוצה".
כשברנעַײפרגו נשאלת אם התנהגותו של
לנדאו מול הדירקטורים היתה מאיימת, היא עונה:
"כן רּבתי. הוא נהג להרים את קולו, להתלהם,
לתקוף דירקטורים באופן אישי, ליצור אווירה
ַײשמנעה התבטאות חופשית, לעשות דהַײלגיטימ

ציה לדעות שלא היו לרוחו וכו'".
"...אופן ההתנהלות של לנדאו, רזון ודביר
ַײ(יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכס

פים — ג"ו, נ”פ)... גרם לי לאבד כל אמון בשיקול
דעתם ובמניעיהם בכל האמור להסכם העקרונות.
את כל ההתנהלות אפפו אווירה של לחץ, מניעים

זרים ומידע שלא נמסר לנו". 

ריח גז
על עסקת הענק שחברת החשמל חתמה לפני
שבועיים יודע רק מי שמעמיק במדורי הכלכלה.
הסיבה פשוטה: את המוצר שבלב הסיפור
איַײאפשר לצלם, אפשר בקושי להריח. אבל
ַײלמרות העובדה שמדובר בגז, אנשי עסקים יוד

עים להעריך את שוויו. לא מפתיע שמתחת לפני
השטח הרדום לכאורה התנהל בשנים האחרונות
קרב ענקים עתיר לחצים כדי לזכות בכסף הגדול:
אספקת גז טבעי לישראל תמורת 2.5 מיליארד
ַײדולר. הקרב הזה הניע את פרשת פריצקי, שהת

פוצצה ברעש גדול לפני כשנה. בקלטת שהועברה
לידי ערוץ 1, נחשף כיצד שר התשתיות לשעבר
יוסף פריצקי הזמין מהחוקר יעקב אשל חומר
מפליל על חברו למפלגה אברהם פורז. המשטרה
ביקשה לבדוק מי עמד מאחורי פרסום הקלטת
והאם ניסו לסחוט את פריצקי. בין הנחקרים היה
גם לנדאו, שהתבשר החודש על סגירת התיק
בעניינו מחוסר אשמה. המשטרה הודיעה מראש
שלא תחקור לעומק טענות על ליקויים
ואיַײסדרים בתהליך האישור של עסקת הגז.
בימים אלה נחקרת במשרד מבקר המדינה סוגיית
הולכת הגז. המבקר החדש, מיכה לינדרשטראוס,

שוקל לבדוק גם את עסקת רכישת הגז. 
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אלי לנדאו, יו”ר חברת חשמל היוצא, הוא לא רק 
חבר טוב, הוא גם עוזר בעסקים. תשאלו את שבתי שביט

ויוסי מימן, שחגגו איתו על היאכטה וזכו בעסקת 
הגז הענקית עם מצרים; את שרגא אלעד, חבר המשפחה,

שקידם מולו הסכם בנקאי; את הפרסומאי ראובן אדלר,
שמקבל ממנו המלצות חמות בדירקטוריון; 

ואת האחים עופר, שזכו בסיועו בעסקה להובלת פחם. 
"זה הכל שכונה קטנה פה", מסביר לנדאו. מה שנכון 
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"בחברות רבות 
יש לי חברים רבים”. 
אלי לנדאו



לנדאו עצמו מתכונן עכשיו לתפקידו הבא,
יושב ראש רשות השידור. המינוי הזה עדיין
ממתין לאישור הממשלה. קטעים מתוך רישומי
חקירות המשטרה, שמתפרסמים כאן לראשונה,
ַײשופכים אור על המזג הניהולי המרתק שלו ומד

גימים עד כמה לא מזיק להימנות עם חוג ידידיו.
"בחברות רבות יש לי חברים רבים, ואני לא נמנע
מלדון בענייניהם בחברת החשמל", העיד לנדאו,
"זה הכל שכונה קטנה פה". את השכונה הזאת

פוגשים לא פעם בסיפור הזה. 

עסקה מוזרה
שרגא אלעד הוא חבר ותיק של בתו של
לנדאו ובעל קשרים אמיצים עם בני המשפחה.
”את שרגא אני מכיר כילד", סיפר לנדאו. "הוא
למד עם בתי בבית הספר, נסע עם הוריו לקנדה,
חזר לארץ והתגייס לצבא. את זה הערכתי (...)
הוא מכיר את המשפחה שלי...". אלעד שב מקנדה
לישראל בגיל 26, לנדאו סייע לו להתגייס

לצה”ל ומשפחתו פרשה עליו את כנפיה. 
שרגא אלעד היה אז נציג הדויטשה בנק
בארץ. לנדאו, ידיד שהוא גם יו”ר חברת החשמל,
קידם מולו עסקת הגנה למט"ח של החברה בהיקף
של 400 מיליון דולר. העסקה הזו אמורה לספק
הגנה נגד פיחותים עתידיים, ומקבעת את הדולר
על השער ביום ביצוע העסקה. בתמורה, החברה
משלמת לבנק 1.16 אחוזים מהיקף העסקה בכל
שנה. עד כה הסבה ההתקשרות הזו הפסדים

נכבדים לחברת החשמל. 
שרגא הגיע ללנדאו אחרי שקרא פרסומים על
מט"ח בלתי מוגן של החברה. הוא הציע לו עסקת
הגנה לַײ25 שנה, עם אפשרות לצאת ממנה אחרי
חמש שנים. לנדאו, שהעיד כי העסקה היתה
נדירה, ציין כי הדירקטוריון אישר אותה, אבל

הודה ש”לא כולם היו מאושרים מזה". 
כשנשאל אם לא היה ראוי לקבל עוד הצעות
או לערוך מכרז, השיב שאנשי הכספים אמרו לו
שלא נמצא מי שיבטח או יגדר סכומים בגובה
העמלה המוצעת. חוקר המשטרה העיר שסמנכ"ל
הכספים יוסי דביר טען שהדבר לא נבדק בשום
בנק אחר. "אני חושב שהוא טועה”, אומר לנדאו,
ַײ”כי בפרוטוקולים כתוב בבירור שנבדק בסיטיב

נק ובבנק אחר". 
מה באמת נכתב בפרוטוקולים? ”אפשר לפנות
לסיטיבנק באופן דיסקרטי ולבדוק האם אפשר
לקבל הצעה דומה”, מציע לנדאו. ”לדעתי לא
נקבל הצעה כזו, כי הם יצטרכו למצוא גוף הדומה

ַײלקרן שהדויטשה בנק מצאו כדי לעשות באמצ
ַײעותם את העסקה הזו. מר מגל מכיר את כל הבנ

קים הגדולים. הוא יכול לפנות אליהם ולבדוק
אפשרות כזו”. 

מגל: ”זה כבר בוצע, פנינו לבנקים הגדולים
והם בכלל לא הבינו מה אנחנו רוצים מהם”. 

מגל הוא ירון מגל, גזבר החברה, שהתנגד
לעסקה עם הבנק כי חשב שתגרום הפסדים. את
העמדה הזו גיבה גם היועץ של החברה, הכלכלן
פרופ' חיים בןַײשחר. 'בשיחה שקיימתי איתו
ַײאישר פרופ' בןַײשחר את נכונות דרך החישוב והו

סיף כי לדעתו התוצאה אף גרועה יותר באם שער
הריבית שיילקח ישקף את עלות הגיוס של
ַײהחברה ולא ריבית ביןַײבנקאית', אמר מגל בחקי

רה. אחד הדירקטורים מסר בעדותו כי מגל אמר
לו ש"העסקה מושחתת". כשמגל נשאל על כך,
השיב: "יכול להיות... העסקה נראתה לי מוזרה.

אין לי הסבר להחלטה לבצע את העסקה". 
כשסמנכ"ל הכספים דביר, שתמך בעסקה,
ַײנשאל מדוע לנדאו היה נוכח בישיבות עם דויט

שה בנק, השיב: "אני לא יודע. העסקה הזו מצאה
חן בעיניו". הוא אף הוסיף כי "העסקה נמצאת
בהפסד", ואישר כי הנציג בארץ "הכיר את לנדאו
מזמן". כשלנדאו עצמו נשאל אם שרגא ידידו
יצא נשכר מההתקשרות עם דויטשה בנק, השיב:

"אין לי ספק..." 

מכתב בהול ממשפחת עופר
23 במרס 2004, דירקטוריון חברת הפחם
מתכנס לדון בהחכרת אונייה להובלת פחם למשך
עשר שנים. שווי העסקה: 70 מיליון דולר. ההצעה
ַײהמובילה, מבחינת ההנהלה, היא זו של חברה בבע

לות משפחת רקנאטי. דקות מעטות לפני הישיבה,
שנקבעה לשעה 16:30, נוחת במשרדי הדירקטוריון
מכתב בהול המיועד למנכ"ל החברה יעקב דנאי.
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(המשך מעמוד קודם)

אני 
והחבר'ה

שולמית ברנעַײפרגו:
”(לנדאו) נהג להרים קולו,

להתלהם, לתקוף דירקטורים
באופן אישי, ליצור 

אווירה שמנעה התבטאות
חופשית, לעשות

דהַײלגיטימציה לדעות 
שלא היו לרוחו”

ראובן אדלר, חברו הטוב של לנדאו וממקורבי
ראש הממשלה שרון, הוא הפרסומאי של חברת
חשמל. בחקירתה במשטרה סיפרה הדירקטורית
פרופ' גבריאלה שלו כי נודע לה מהדירקטור יצחק
זינגר כי אדלר מפעיל עליו לחצים, כדי שיצביע
בעד עסקת הגז. אדלר, שנחקר בפרשה, הכחיש

בתוקף. 
לנדאו סיפר בעבר כי אדלר נרתם לסייע לו
ללא תמורה כשרץ לראשות עיריית הרצליה.
כשאדלר לא זכה בעבר במיכרז פרסום של
חברת החשמל, אמר: ”אתם לא יודעים איך

הוא אדםאדלרכעסתי על אלי לנדאו”. ”מר
מוכשר מאוד”, יסביר לנדאו לחברי
הדירקטוריון, ”ולכן מתקיפים אותו הרבה

בעיתונות”. 
בַײ6 פברואר 2003, כשוועדת קשרי ציבור
ופרסום בחברת חשמל דנה בהתקשרות עם
משרד הפרסום של אדלר, לנדאו עודד את
המשך ההתקשרות ואת הגדלת תקציב הפרסום

בַײ2.5 מיליון שקלים. כמה מחברי הדירקטוריון
מחו על כך שבשעת קיצוצים, התקציב היחידי

שמוצע להגדילו הוא דווקא תקציב הפרסום. 
התשדירים על שקע ותקע, התלוננו כמה
דירקטורים בישיבה אחרת, מוקרנים יותר מדי
פעמים. החברים מציעים להפסיק לשדרם
בתכיפות גבוהה ולחסוך כסף. ”שקע ותקע זו
הצלחה”, מסביר לנדאו. ”הם חדרו לכל
המשפחות”. לנדאו גם ממליץ לחלק בובות
לילדים בדמותם של השניים, שיגיעו הביתה

עם חשבונות החשמל. 
לנדאו הבהיר כי לא ישתתף בהצבעה
בעניינו של אדלר, כי אדלר הוא חבר שלו.
הוא נוכח בישיבה באופן פעיל עד לשלב
ההצבעה, ומדגיש את חשיבות הפרסום
במסגרת מאמצי שיפור התדמית והצגת

השירותים של החברה. 
”אנו בשנה של מדד שלילי”, מעירה באחת
הישיבות הדירקטורית רחל דוןַײיחיא. ”כולם
מורידים מחירים, לאנשים אין מה לאכול. נכון
שלחברת החשמל יש בעיית תדמית ומשמיצים
אותה גם כאשר לא צריך להשמיץ אותה, ונכון
שאם נרד בתקציב הפרסום מתחת למינימום
מסוים זה לא יהיה אפקטיבי. (אבל) תקציב
הפרסום לא יוצא מהכלל בעניין זה, ולהעלות

אותו זה ודאי לא נכון". 
יובל סרגוסטי, נציג רשות החברות
הממשלתיות: ”איַײאפשר להחריג את הסעיף
הזה מסעיפי התפעול האחרים, וזה דבר שצריך
לקחת בחשבון. בתקציב הזה יש עלייה כל

הזמן, ובמקומות אחרים יש ירידה".
חברת החשמל בתגובה: ”תקציב הפרסום
של החברה מאושר על ידי דירקטוריון החברה.
בזמן כהונתו של לנדאו קוצץ תקציב זה מכַײ24

מיליון לכַײ17 מיליון לשנה”.

המופע של 
שקע תקע

ב עה על תקציבהצב
בברו הטוהפרסום של ח

בן אדלר לנדאו ראו
י פסל את עצמו, לא לפנ

שהמליץ עליו בחום

"שיחת רעים" על
היאכטה. יוסי מימן

צילום: ורדי כהנא

”מתקיפים אותו 
הרבה בעיתונות”.
ראובן אדלר
צילום: מיכאל קרמר
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השולח: יו"ר חברת האחים עופר, אודי אנג'ל. 
אנג'ל מודיע במכתב שהחברה הורידה את
המחיר המוצע לַײ20,450 דולר ליום עבודה, מחיר
שווה לזה של הצעת רקנאטי. לאחים עופר, הוא
מסביר במכתב, בלעדיות על השימוש באחת
האוניות שהציע רקנאטי. עם זאת, האחים עופר
התנו את הצעת המחיר המופחתת בכך שתתקבל
עד שש בערב, שעה וחצי ממועד פתיחת הישיבה. 
אלי לנדאו ויולי עופר, מעשירי ישראל,
נהנים מחברות ארוכת שנים. עופר תרם ללנדאו
כספים באמצעות החברה המשפחתית כשזה רץ
לראשות עיריית הרצליה. נגד עופר הוגש בגין
תרומה זו ואחרות, כתב אישום שהומר עלַײידי
ַײהיועץ המשפטי לממשלה בכופר. בזמן ההתרח

שות הזו התקשר לנדאו למשה גביש, אז נציב מס
הכנסה, וביקש להתחשב בידידו. הוא גם סייע
לפרויקטים של עופר כשכיהן בתפקיד ראש
העיר. בעת כהונתו של לנדאו בחברת החשמל
עודדה החברה את הקמתן של תחנות כוח פרטיות
של האחים עופר. הקמתה של אחת מהן,
ברמתַײחובב, התעכבה במשך חמש שנים ולבסוף
בוטלה, כשהאחים עופר נדרשים לחלט ערבות

בסך מיליון דולר לטובת המדינה. 
סמי עופר, אחיו של יולי, ואודי אנג'ל, חתנו
לשעבר (שנימנה עם פלג יולי עופר בחלוקת
הנכסים המשפחתית), שולטים היום בחברת
"האחים עופר אחזקת אוניות". במסגרת תפקידו
כיו"ר חברת החשמל שימש לנדאו מתחילת 2004
גם כיו"ר דירקטוריון חברת הפחם. לנדאו לא
הודיע בתחילת הישיבה על קשריו עם האחים
עופר ולא פסל את עצמו מהשתתפות בדיון.
כשהדירקטור דוד קון ביקש לדחות את ההחלטה
לדצמבר 2005, לנדאו התנגד באמרו: "האחים
עופר חזרו עם הצעה מוכחת. אני בעד להצביע".
האחראי על הספנות בחברה, משה בורנשטיין,
העיר: "לפי הנתונים המוצעים פה, המלצת
ההנהלה היא הצעתו של רקנאטי (ההצעה השנייה
זולה בַײ2.5 מיליון דולר). אמנם מתברר שאין לו
אופציה על ה'לה סלבה' (הספינה שלעופר יש
עדיפות עליה — ג"ו, נ"פ) אך מכיוון שהוא מחויב

חוזית, עליו למצוא אונייה מתאימה...."
אבל לנדאו התעקש: "אני בעד ההצעה של

עופר".
הדירקטור דביר: "מה עם רקנאטי?"

ַײלנדאו: "יחזור ונדון. אני חוזר ואומר שרקנא
ַײטי איחר בלהציע הצעה, אותה אונייה של המתח

רים הגיעה עם עדות, ואני בעד להכריע, אני בעד
להצביע..."

בסיום הישיבה הצביעו לנדאו ודביר בעד
החכרת הספינה של עופר. קון הצביע נגד.

ארוחה על היאכטה
בחזרה לעסקת הגז. בשנת 2000 הוחלט
בחברת החשמל לקבל הצעות לאספקת גז טבעי
משלושה ספקים: גז ישראלי דרך חברת "ים
ַײתטיס", גז פלסטיני (קידוח ימי מול עזה) באמצ

.EMGעות "בריטיש גז", וגז מצרי בתיווך חברת 
האחרונה היתה אז חברה וירטואלית, שנבנתה
למעשה כדי לשמש צינור תיווך להעברת הגז
ממצרים לישראל. החברה הזאת פועלת בבעלות
משותפת של איש העסקים יוסי מימן (קבוצת
"מרחב") ושל חוסיין סאלם מקורבו של נשיא
מצרים. נציגו הבכיר של מימן בעסקה היה ראש
המוסד לשעבר שבתי שביט, חבר ותיק של לנדאו.
השבוע פורסם כי מימן צפוי לרווח של 240
מיליון דולר מהעסקה. אותו מימן תרם במערכת
ַײהבחירות של 92', 25 אלף שקל, לרשימת הליבר

לים, בה מוקם לנדאו במקום השני. הוא תרם גם
54 אלף ש”ח לקמפיין של יצחק רבין לראשות
הממשלה, אותו רבין שהמליץ בפני המצרים

לעבוד עם מימן, כפי שהעיד שביט בחקירתו. 
מדוע הסכימה המדינה להפקיע מידיה עסקת
ענק רגישה ולמסור אותה לתיווכם של בעלי
עסקים פרטיים? מנכ"ל חברת החשמל יעקב רזון
מסר בחקירה: "היו מגעים לפני שנים עם חברת

הגז הלאומית המצרית לאספקת גז. בשלב מאוחר
יותר הממשלה המצרית לא איפשרה לחברת הגז
ַײהלאומית המצרית להתקשר באופן ישיר לאספ

קת גז. וכפי שהסבירו לנו, מטעמי הפרטה הם
מעוניינים שחברה פרטית תעשה זאת". 

ַײשנה מאוחר יותר הוחלט לבחור בהצעה המצ
ַײרית, אלא שהאינתיפאדה שפרצה בינתיים העכי

רה את היחסים עם מצרים, והמשא ומתן הוקפא
למשך כשנתיים. בינתיים מונה שר תשתיות
חדש, יוסף פריצקי, שהתנגד נחרצות לעסקה

ותמך בהצעה הבריטיתַײפלסטינית. 
אלא שלמימן, בעל הזיכיון לגז המצרי, היו
לוביסטים חזקים בהרבה מפריצקי: לשכת ראש
הממשלה ואלי לנדאו. לימים יטען פריצקי
בראיון ל"7 ימים", כי תמיכתו העזה של לנדאו
במימוש העסקה היתה נגועה בניגוד עניינים,
כיוון שרעייתו ליאורה לנדאו היתה שותפה של
מימן בערוץ 10. בחקירתו הסביר לנדאו ש"אשתי
היתה שותפה באחוז קטן בחברה, ולא היה (לה)

ַײקשר עם 'מרחב'..." מאוחר יותר הידלדלו אחזקו
תיה בחברה לאפס. 

מה שפריצקי לא ידע זה שלנדאו גם חבר טוב
של שבתי שביט, שמועסק בתפקיד בכיר אצל
מימן. "אנחנו מכירים כבר ארבעים שנה", סיפר
לנדאו בחקירה, "הוא בן בית אצלי, מוזמן לכל
השמחות, הבריתות והחתונות ואני מוזמן אליו".
שביט עצמו שרטט קווים דומים כשסיפר בחקירה
על 'חברות של עשרות שנים: חוגגים את חתונות

הילדים שלנו, בריתות הילדים וימי הולדת". 
ַײהיו"ר גם פקד לא פעם את היאכטה המאובז

רת של מימן, העוגנת בחופי הרצליה. בשנת
2002, בזמן מו"מ הגז התקוע, הזמין אותו מימן
לארוחת ערב מפוארת. זה לא היה הביקור היחיד
של לנדאו ביאכטה, אך בוודאי המעניין מכולם.
השתתפו בו גם ראש הממשלה שרון ("יש בינינו
יחסים של קודים", סיפר לנדאו לחוקרים), ראש
לשכתו דב וייסגלס, פרסומאי חברת החשמל
המקורב לראש הממשלה ראובן אדלר, שבתי
שביט וגם השר אהוד אולמרט. זאת היתה "ארוחת
ערב חברתית", כהגדרתו של אלי לנדאו, ו"נושא
הגז לא נדון באותה ארוחה. זו היתה שיחת רעים,

בה דובר על פוליטיקה".
החברות הזו שבה ועלתה במהלך החקירה,
כשהחוקר הטיח בלנדאו את השאלה הבאה: "אתה,
ַײכמי שישב ביאכטה לארוחה חברית עם מימן ואח

רים, אתה שקשור בקשרי חברות עם שבתי שביט
ושלא רואה מה הצורך לספר על כך לדירקטוריון
חברת החשמל, דחפת אינטרס ראשון במעלה של
חברת 'מרחב' כי חששת שפריצקי יטרפד אותו?

אתה נגוע בניגוד אינטרסים?"
לנדאו לא נבהל מהנאום הקטגורי הזה: "לפי
דעתי אתה טועה. אין פה שום אינטרסים. אני
חושב שתפקידי כיו"ר חברת החשמל היה להעביר
את העסקה, שהיא טובה למדינת ישראל ולחברת
ַײהחשמל. אני מאמין בזה גם היום, ואני חושב שלח

ברת החשמל אין בלתה מבחינה עסקית. אני לא
רואה בחברות שלי עם שבתי עניין לעסוק בו, מה

גם שהוא לא הבעלים של חברת 'מרחב'".
חוקר: "העסקה הזו לא טובה רק למדינת
ישראל ולחברת החשמל, אלא גם טובה לחברים

של לנדאו?"
לנדאו: "מי זה החברים של לנדאו, שנבין?"

חוקר: "שביט ומימן?"
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(המשך מעמוד קודם)

אני והחבר'ה
לנדאו, בחקירתו: 

”אין פה שום אינטרסים. 
אני חושב שתפקידי כיו"ר

חברת החשמל היה 
להעביר את העסקה, שהיא

טובה למדינת ישראל
ולחברת החשמל. אני לא

רואה בחברות שלי עם 
שבתי עניין לעסוק בו, 

מה גם שהוא לא הבעלים 
של חברת 'מרחב'"

”אני לא רואה 
פסול בכך שיזמים 
מרוויחים כסף”

מהו ניגוד עניינים?
מכוח דיני המשפט המינהלי ודיני חברות, אסור לבעל תפקיד בכיר בחברה ממשלתית, כולל
ליו"ר דירקטוריון, לפעול או להיות מעורב בקבלת החלטות כשהוא מצוי בניגוד עניינים מהותי.
ניגוד עניינים כזה מתקיים כשלבעל התפקיד יש אינטרס פרטי בעניין שבו עוסקת החברה, כולל
אינטרס הנובע מקרבת משפחה, מקרבה פוליטית או מיחסי ידידות. זאת, אם קיים חשש סביר

שאותו אינטרס יוכל להשפיע עליו (במודע או שלא במודע).
לא כל היכרות אישית תביא לפסילה, אבל הפסיקה מחמירה בדרישה להימנעות מפעולה
במצבים של ניגוד עניינים. קשה
מאוד להוכיח שיקולים זרים ולכן
רוצים למנוע מראש פיתוי, כולל של
אנשים ישרים, להתחשב בשיקולים

כאלה בקבלת החלטות. סיבה נוספת: החשיבות של "מראית פני הצדק". 
רק כשברור שהסיכוי שבעל תפקיד ייחס משקל לאינטרס הפרטי הוא קלוש ביותר, הוא לא
ייפסל. בנסיבות מסוימות — ובתנאי שניגוד העניינים אינו רציני — די בכך שבעל תפקיד יגלה

לחברה על האינטרס שלו מבלי שייפסל מכל מעורבות בעניין. 
אם הוכח באופן סביר — ולאו דווקא בקנה המידה הפלילי המחמיר — שהחלטה הושפעה

בפועל מאינטרס זר, ההחלטה תיפסל גם אם לא תהווה בהכרח עבירה פלילית.

פרשנות משפטית / פרופ' אריאל בנדור
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לנדאו: "אני לא רואה פסול בכך שיזמים
ַײמרוויחים כסף. אם זה חשוב למדינה והם מרווי
ַײחים כסף, טוב לי עם זה. כך פעלתי בעבר בתפ

קידיי השונים וכך פעלתי בחברת החשמל ואני
לא רואה בזה רע. ושנית, ידידי שבתי שכיר
בחברה. אני מניח שאם הוא היה בעליה, אפשר
שהייתי מתנהג אחרת. אפשר שכן ואפשר שלא".
חוקר: "ואם מדברים על בעלי חברות, אתה לא
מגיע לארוחה ביאכטה של שבתי שביט אלא לזו של
יוסי מימן. אתה לא קורא לזה ארוחת ערב חברית?"
לנדאו: "אני מוזמן ליאכטה של מימן ואני בא
כאורח. הזמינו לארוחה שיש בה רה"מ וראש
לשכתו וסגן רה"מ וגם שבתי שביט ואדלר. אתה
אומר לגביי ולגבי מימן שאנחנו חברים. אני
אומר, מכירים. ואמרתי, אני מדגיש, שלא דובר

שם בעסקת הגז, לא בארוחה הזו ולא בארוחה
השנייה על היאכטה ולא באף אחת מהמסיבות

שהוזמנתי אליהן".

התחלתי ולכן אסיים
בינתיים האינתיפאדה נמשכת, והמפסידים
ַײבהתמחרות מנצלים זאת כדי להשוות את מחי

ריהם להצעה המצרית, אך לשווא. בהנחייתו של
אריאל שרון נאסר לקיים מגעים עם "בריטיש
ַײגז", בנימוק שהכספים שיגיעו לפלסטינים עלו
ַײלים לממן טרור. כל ההצעות לנטרל את האפש

רות הזו לא הצליחו לשכנע אותו, בהן הצעה של
עמיתו הבריטי טוני בלייר להבטיח בקרה כספית
מוחלטת באמצעות חשבונות שקופים. כמי שהיה

אתEMGראש המוסד, ניהל שביט מטעם 
ַײהמאמץ ההסברתי נגד "בריטיש גז" בכובע הבי

טחוני: שיתוף הפעולה עם הפלסטינים מסוכן
לביטחון המדינה. 

לטיעון הביטחוני יש אמנם משקל בעסקת
הענק: מדובר במוצר בעל ערך אסטרטגי, ואין
לסבול תסריט שבו תשובש אספקת האנרגיה
לישראל בידי גורם טרור או משטר עוין. האם
רכישה מהפלסטינים בחסות בריטית היא יותר
מסוכנת מעסקה עם קהיר, כשהצינור עומד
לעבור באדמת סיני שהפכה לשדה פיגועים?
ַײימים יגידו. מכל מקום, לא כל הגורמים המקצו

עיים בישראל חשבו כמו שביט ושרון. 
ַײהמחלוקת בין יו"ר חברת החשמל לשר התש

תיות הפכה לאיבה גלויה. פריצקי לא הסתיר את
כוונתו למנוע מלנדאו קדנציה שלישית, ואילו
לנדאו נהג לספר שראש הממשלה ישאיר אותו
בתפקיד (אף שהמינוי אינו טעון את אישור ראש
הממשלה). וכך, זמן קצר לפני פרישתו הכפויה,
הובא לאישור הדירקטוריון הסכם העקרונות על
עסקת הגז עם מימן, כשדירקטורים מתארים
ַײהתנהלות חפוזה ודרמטית, רוויית לחצים ואיו

מים. התוצאה: ההסכם אושר, פריצקי הודיע
לשרון כי לנדאו לא ימשיך ולמחרת ערוץ 1
שידר את "קלטת פריצקי", שחיסלה את הקריירה

הפוליטית של השר.
בַײ20 במאי 2004, ערב עזיבתו, הביא לנדאו

להצבעהEMGאת אישור הסכם העקרונות עם 
בדירקטוריון. הדירקטורים, שקיבלו את הזימון
ואת חוזה העקרונות רק כמה ימים קודם לכן,
אישרו לבסוף את ההסכם: תשעה הצביעו בעד
ַײהעסקה וחמישה התנגדו. חלק מהם טענו שהופע

לו עליהם לחצים שגבלו באיומים. ”מי שמרגיש
ַײלחוץ יכול ללכת”, הסביר לנדאו. ”חבר דירקטו

ריון נבחר כדי לעשות מעשה..."
כשלנדאו נשאל מדוע אחרי שנתיים של
ַײקיפאון הוא נחפז לקבל החלטה מיידית, כשהמ

נכ"ל וסמנכ"ל הכספים שלו אומרים כי לא היתה
כל דחיפות בכך, הוא משיב: "לי היתה דחיפות.
חשבתי שאני עומד לסיים את כהונתי וחשבתי
ַײשאני צריך לסיים פרק שהתחלתי בו (...)". דירק

טורים העידו בחקירה כי לנדאו ניסה לשכנע

אותם לתמוך בעסקה.
ַײלנדאו אף הזהיר את הדירקטורים שאם ההחל

ידאגו לכך שמחירי הגז יעלוEMGטה תתעכב, 
ַײבגלל עליית מחירי הנפט. בחקירתו הסביר שהת

בסס על דברים שאמרו לו שבתי ורזון, וששמע על
כך מיועץ הגז הבריטי רוס. כשהחוקר אמר לו
שרזון ודביר אמרו שנושא זה כלל לא עלה על
הפרק, התעקש לנדאו: ”לפי דעתי זה עלה. עובדה
שדיברתי על כך. אם רזון אומר שלא היה כך, אז
יכול להיות שרזון צודק. לדעתי זה מה ששמעתי

מצוות ההיגוי, אבל יכול להיות שרזון צודק".
לנדאו, על פי חומר החקירה, צידד בשינוי
ההסכם לטובת מימן: ערבות בסך 180 מיליון

, מבלי לקבל כל ערבותEMGדולר הוענקה לַײ
כספית נגדית. "אני לא שקט מהדבר הזה. אני לא
שמח מזה", הודה מנכ"ל החברה בחקירתו וסיפר
שלנדאו תמך בדרישה המצרית ואמר לו "שהם
צודקים. שיש בסיס לטענה שלהם. הוא עודד
אותי לבוא ולומר, יש בסיס לטענה, תנסה ללכת

לטוב ביותר שאתה יכול להוציא מהם (...)"

רזון סיפק לחוקרים עוד פרט מעניין על
עסקת הגז: בכירים בחברת החשמל טסו למצרים
במטוסים של יוסי מימן במהלך המשא ומתן על
העסקה. מדוע? רזון מסביר: "סמנכ"ל הכספים
אמר לי שאנחנו מקבלים מהם חשבונית וסוכם

שמחיר הטיסה יהיה כמחיר הטיסה של אל על".

דיברו, לא דיברו
בחזרה למשרדי היחידה הארצית לחקירות
ַײהונאה. מימן ושביט מספרים איך שכרו את שירו
ַײתיו של החוקר הפרטי מאיר פלבסקי כדי שיב

לוש אחר פריצקי. שביט מעיד שלפלבסקי הובטח
בונוס ענק של 200 אלף דולר (כך או כך הוא זכה
לריטיינר בן 30 אלף דולר בחודש; ג”ו ונ”פ)
במקרה ש"העסקה תתממש". פלבסקי מספק חלק
מהסחורה: הוא מאתר את הקלטת ומוסר אותה

בהסכמת מימן ושביט לערוץ 1. 
כעת מבקשים החוקרים לברר עם לנדאו, האם
היה שותף להפצת הקלטת נגד פריצקי. לנדאו
מכחיש מכל וכל. "לא היה לי חלק לא בהזמנת
הקלטת, לא בידיעה על הקלטת הידועה מפרשת
פריצקי, לא במכירתה או בהפצתה. חדַײמשמעי",
מסביר לנדאו. החוקרים מנסים להבין כיצד קרה
שתמלילי הקלטת פורסמו יום לאחר המועד שבו
ַײהודיע פריצקי לרה"מ אריאל שרון על כוונתו הסו

פית לא למנות את לנדאו לקדנציה. "זה באמת
ַײנראה מעניין”, אומר לנדאו. ”מתאים לסרט בדיו

ני".
ַײחודש וחצי לפני פרסום הקלטת, אחרי שנפג

שו בחתונה של יוסי פלד, נועדו פלבסקי ולנדאו
במסעדה תלַײאביבית. לנדאו סיפר שהם דיברו
"על פריצקי ועל הא ודא ופוליטיקה. פלבסקי
שאל אותי מה דעתי על פריצקי. אני אמרתי
ַײשפריצקי דומה לחזרזיר שהתחפש לשר". פלבס

קי, כך לנדאו, גם לא אמר לו שהוא מועסק על ידי
מימן ומרחב. ”אני מניח שאם היה אומר לי שהוא
עוסק בעניין (פריצקי), הייתי יושב איתו יותר

זמן. הוא שאל לגבי פריצקי וקיבל תשובות".
החוקר שואל את לנדאו מנין היה לו ביטחון
ַײבאותה פגישה במסעדה ששרון יחדש לו את המי

נוי, כפי שהעיד פלבסקי. לנדאו עונה שהוא לא
זוכר שאמר כזה דבר לפלבסקי (למרות שגם
מנכ"ל חברת החשמל אישר שלנדאו אמר לו את

הדברים — ג"ו, נ"פ). 
החוקרים שולפים פלטי שיחות מהטלפון
ַײהנייד של פלבסקי, מהם עולה כי יום לפני הפר

סום, בשעה עשר בבוקר, הוא שוחח איתו.
החוקר מבקש להבין על מה הם דיברו, אבל
לנדאו, שהצהיר בתחילת החקירה כי הוא "בעל

זיכרון טוב", השיב: "אני לא זוכר".
חוקר: "האם לאחר מכן התקשרת לפלבסקי?"

לנדאו: "לא. חדַײמשמעית לא".
חוקר: "למה אתה מסתיר את העובדה שאחרי

פרסום הכתבה התקשרת אליו?"
לנדאו: "לא התקשרתי אליו. זה עובדתית.

ולא תמצאו את זה בשום פלט".
חוקר: "אתה צלצלת אליו בַײ21:46 באותו יום.

על מה מדובר בדיוק?"
לנדאו: "אם אתה אומר ששוחחתי. אני זוכר
שהיתה שיחה, אבל אני לא זוכר שהתקשרתי אליו".
יש עובדה אחת שלנדאו מאשר: בשבועות
שקדמו לפרסום הקלטת הוא אמר לאנשים רבים כי
ַײפריצקי ילך הביתה, ואילו הוא עצמו יישאר בתפ
ַײקידו. הנבואה התגשמה. כך הוא מנמק אותה בחקי

רה: "ברגע שהודיע שר התשתיות לעיתון כי לא
יחתום על המשך כהונתי, אז זו בעיה. איַײאפשר
להחתימו בכוח, אפשר לעשות דברים אחרים
שהאמנתי שיקרו (...), היתה לי הרגשה שתקום
ממשלה חדשה, וחשבתי שתקום ממשלה כזו כבר

לפני חודשיים והוא לא יהיה שר תשתיות".
סוף דבר: עסקת הגז אושרה בדירקטוריון
חברת חשמל לפני שבועיים. הגז יימכר לחברה

במחיר זול מהמחירים באירופה. 
לנדאו עצמו סירב להגיב לכתבה. הוא רק
ביקש לומר כי ”חמור בעיניי כי פרוטוקולים של

חקירה משטרתית הועברו לידי העיתון”. ¬
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אני והחבר'ה

"לא התקשרתילנדאו:
אליו (לחוקר פלבסקי). זה
עובדתית. ולא תמצאו את

זה בשום פלט".
"אתה צלצלת אליוחוקר: 

בַײ21:46 באותו יום. על מה
מדובר בדיוק?"

"אם אתה אומרלנדאו:
ששוחחתי. אני זוכר שהיתה

שיחה, אבל אני לא זוכר
שהתקשרתי אליו"

תגובות
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בנו אתברת החשמל: ”הסח
בו של לנדאו למצבתשומת ל

ים”יינגוד ענישל נ

לגבי טענות על ניגודי עניינים לכאורה
”היועץ המשפטי של החברה אכןשל לנדאו: 

ַײהסב את תשומת לבו של יו"ר החברה, שבמ
ַײספר נושאים הוא עלול להיות במצב של ני

גוד עניינים ועליו להימנע מהשתתפות
בדיונים ובהצבעות. על דירקטור שנמצא
במצב של ניגוד עניינים בכל נושא שהוא
ַײלהודיע על כך ולנהוג עפ"י חוות דעת היו
ַײעמ"ש. היו"ר הקודם נהג כך במקרים רלוונ

טיים. יצוין כי לנדאו עצמו אמר בחקירתו
כי לא התייעץ עם היועץ המשפטי בעניין

היכרותו עם שבתי שביט וראובן אדלר".
לגבי העסקה להובלת פחם עם האחים

"ההצעה הראשונה של האחים עופרעופר: 
ַײלהובלת פחם לא היתה הזולה ביותר. בהצ

עה השנייה, שנכללה במכתב המאשר כי
החברה היא בעלת הזכות היחידה לרכישת
האונייה 'לה סלאבה', נאמר כי האחים עופר
מוכנים לשפר את הצעתם מהיום הקודם
והציעו מחיר משופר. רקנאטי הציע אותה
אונייה במחיר דומה, אבל הוכח כי האונייה
היתה תחת אופציית רכישה בלעדית של
ַײהאחים עופר. הדירקטוריון העדיף את ההצ

עה, אשר מאחוריה קיימת אונייה מוכחת,
על פני הצעה ללא אונייה ספציפית".

לגבי הקמת תחנת הכוח הפרטית:
”חברת החשמל מאוד רצתה ומאוד רוצה
שייכנס כבר יצרן פרטי ועשינו כל אשר
ביכולתנו לעזור לאחים עופר להקים את
התחנה שבה זכו ברמתַײחובב, עד לנקודה
שבה הבנו שאין בכוונתם להקים את

התחנה”.
לגבי כדאיות העסקה עם הדויטשה

ַײ"החברה עורכת כל הזמן בדיקות בבבנק: 
נקים בעניין רכישת ההגנות, ומאז העסקה
ַײעם דויטשה בנק עשתה פעולות הגנה נוס

פות בהיקף של מאות מיליוני דולרים גם
בבנקים אחרים. העסקה נדונה בהרחבה
בדירקטוריון, שלפניו הוצגו כל חוות
הדעת והתקבלה החלטה חיובית, שזכתה
גם לברכת הרשות לחשמל ולאישורה. אין
כל היגיון לבדוק הפסדים בעסקת הגנה
ַײמסוימת ללא התייחסות לכלל פעולות הה

גנה שהחברה מבצעת. לחברה היו הפסדים
ַײגם בעסקות אחרות, אולם סיכום כל פעו
לות ההגנה מצביע על חיסכון משמעותי".

¬ ¬ ¬

האחים עופר:
ַײ"שמירת החוק היא נר לרגלינו, וכל הה

תנהלות המצוינת התנהלה לפיה. ההצעה
שהוגשה על ידינו לא חרגה בשום מקרה
מלוחות הזמנים שהותרו ע"י חברת החשמל
לצורך הגשת ההצעות. אנו מעריכים כי
בעלים נוספים ניסו להשתמש באונייה 'לה
ַײסלאבה' לצורך הגשת הצעה מתחרה, והמ
ַײכתב המדובר לחברת החשמל כלל את אי

שור המוכרים הצרפתים, ונועד להדגיש
במיוחד את העובדה כי 'האחים עופר' היא
בעלת הזכות היחידה לרכישת האונייה 'לה
סלאבה'. ההנחה שניתנה באותו מעמד
ַײהיתה לא משמעותית ונועדה ליצור תמ

ריץ לסיום העסקה. בדיעבד, חברת החשמל
עשתה עסקה מצוינת".

¬ ¬ ¬
נציג הדויטשה בנק בארץ סירב להגיב

לטענות בכתבה.
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