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ידיעות אחרונות

חג בלי חירות   הורי החיילים החטופים כותבים ליקיריהם

התשמע קולי

חג פסח שני בלעדיך. האם אתה אודי, ילדי שלי 
בכלל יודע שליל הסדר ייערך 
אוהב?  כך  כל  שאתה  הפריחה  ריחות  את  האביב?  את  מריח  אתה  האם  שבת?  במוצאי 
שותת דם אליך.  לצלם? הוי, בני, ליבי  שהרבית  הציפורים  שומע את רינת  האם אתה 
זרועותיי מתאבנות כשהן נשלחות אליך ואינן מחבקות. ואני יודעת שאתה יודע. אני, 

הרי, חשה אותך זורם בגופי.
ובמסירות  באהבה  עליה  להגן  שיצאת  הזו,  בארץ  איך  לך  לספר  רוצה  אני  אודי, 
האופייניות לך כל כך, מתגייסים אלפי אנשים ועוד ועוד בקריאה לשחרורך ולשחרור 

אלדד וגלעד.
מחר בערב תעמוד כוס יין נוספת ליד כוסו של אליהו הנביא, והלוואי ותיכנסו, אתם, 
(המכתב המלא בעמ׳ 3) בנינו החטופים, דרך הדלת הפתוחה.  

מיקי גולדווסר

אני חושב עליך כל היום אלדד, בני יקירי 
והלילה. חולם אותך. מד־
מיין בכל שנייה מה עובר עליך בשבי, בארץ  אויב. אני דואג לך, בני אהובי, ומתפלל 

שאתה לא סובל וכואב.
תבקש מהשומרים שלך בלבנון לשלוח לנו גלויה. כתוב לנו איך אתה מרגיש. אין 

דבר שאני רוצה יותר מקבלת אות חיים ממך, לדעת שאתה חי, ושניפגש.
עם ישראל חוגג את החירות שלו, ולי כואב שהחירות שלך, אלדד, נלקחה בחודש 
יולי 2006. מאז שנלקחת בשבי, יחד עם חברך אודי, אין שום חג שיכול באמת לשמח 

אותנו.
אני מקווה מאוד, אלדד, שהממשלה בישראל עושה הכל כדי להשיבך חזרה הביתה, 
(המכתב המלא בעמ׳ 2) כדי שתוכל להמשיך את חייך במקום שבו נפסקו.  

צבי רגב

הדלקת�נרותהדלקת�נרות

כניסת������צאת
השבת����השבת

צאת כניסת
השבת השבת
19:50  18:35 ירושלים 
19:52  18:50 תל-אביב 
19:53  18:42 חיפה 
19:51  18:51 באר-שבע 
19:46  18:49 אילת 

פרשתפרשת
אחרי-מותאחרי-מות

העונש
של בית“ר

סדר נעים
מזג האוויר בחג: נוח † אבל מי שמתכנן לטייל 

בחול המועד שיצטייד במים ויבחר אתרים 
מוצלים. צפוי שרב † צבי זינגר, עמ׳ 4
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פסק דין חמור בעקבות הביזיון באיצטדיון: הפסד 
טכני לבית”ר וניצחון למכבי הרצליה † 4 נקודות 
ליגה יופחתו בעונה הבאה † משה שיינמן, עמ׳ 18

ידיעות אחרונות
מברך את קוראיו
ואת כל בית ישראל

בחג שמח

השבוע השבוע 
בדיוטי פריבדיוטי פרי

תוקף עד ה� 31.05.08 ו/או עד גמר המלאי.  
ב

ניתן
לשטיפה

RQ-1060
מכונת גילוח

$200$200

חדשות 
טובות

במגזר הציבורי: מאות אלפי 
עובדים יקבלו 5% תוספת 
למשכורת, ושכרם של מאות 
אלפי גמלאים יוצמד בפעם 
הראשונה למדד

  דירוג האשראי הבינ“ל של 
 † A+ ישראל הועלה אמש ל
המשמעות: ההחזר להלוואות 
מהעולם יקטן ויתפנה עוד 
תקציב לרווחה, בריאות וחינוך

מספר מחוסרי העבודה צנח 
בתוך 4 שנים מ־300 אלף 
ל־190 אלף איש — המספר 
הנמוך ביותר זה 15 שנה † 
גד ליאור, עמ׳ 8
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מדברים ויורים
בכירי התנועה בעזה דנים עם נציגי הרשות הפלסטינית ומצרים על רגיעה עם ישראל † ובינתיים נמשכים נסיונות הפיגוע במעברי הדלק והסחורות

שיחות  מקיימים  מאזן  אבו  של  נציגיו 
לאומי  פיוס  על  חמאס  נציגי  עם  חשאיות 
פלסטיני ועל רגיעה (תהדייה) עם ישראל. 
מרמאללה  להגיע  אמור  המהלך  במסגרת 
הפלסטינית  הרשות  של  בכיר  נציג  לקהיר 
כדי להיפגש עם בכירי חמאס מחמוד א־זהאר 

וסעיד סיאם, המייצגים את הקו הניצי של התנועה 
ברצועת עזה.

גורמים בכירים בישראל מאשרים כי מתקיים 
מאמץ מרוכז — של הרשות הפלסטינית ושל המ־

עזה,  ברצועת  בלחימה  לרגיעה  להביא   — צרים 
לנסות לייצב את המצב ולהוריד את המתח. 

נציגי  בין  הנידונים  המרכזיים  הנושאים  אחד 
חידוש  הוא  הפלסטינית  והרשות  מצרים  חמאס, 
המשא ומתן עם ישראל בנושא החייל החטוף גל־
עד שליט. חמאס מציג סדרה של דרישות הנוגעות 
לשליטה שלו על המעברים, בעיקר על 
מעבר רפיח. כמו כן הוא דורש לחדש 
את העברת חומרי הגלם שהופסקה עם 
ואת  ברצועה  לשלטון  חמאס  עליית 
סחורות.  לכניסת  המעברים  פתיחת 
הסגר  את  להסיר  דורש  הוא  כן  כמו 

ולהפסיק את הפעילות הצבאית נגדו.
לק־ מבקשת  הפלסטינית  הרשות 

בל כבר עכשיו אחריות על המעברים 
ברצועה. ראש ממשלת הרשות סלאם 
אהוד  הביטחון  לשר  פנה  כבר  פיאד 
ברק וביקש ממנו לאפשר את הצבתם 
של 400 שוטרים פלסטינים בצד הפל־
סטיני של מעבר קרני בשלב הראשון, 
ושל 2,000 שוטרים בשלב השני. ביש־

ראל נוטים שלא להיענות לבקשה הזו, מתוך חוסר 
אמון ביכולתם של אנשי הרשות לשלוט על תא 

השטח הסמוך לגבול עם ישראל.
חמאס כבר הסכים לתהליך מדורג שבמסגרתו 
הצבאית  הפעילות  את  להפסיק  ישראל  תתחייב 
ברצועה ולאחר תקופה מסוימת תפסיק את הפ־

עילות הצבאית גם נגד אנשי חמאס בגדה. חמאס 
אף מוכן לנהל משא ומתן עם ישראל על ההגדרה 

של ”פצצות מתקתקות”.

בנוגע לזירה הפנים־פלסטינית דורשים אנשי 
השת־ לפני  שהיה  למצב  לחזור  מחמאס  הרשות 
לטותו על רצועת עזה, ואילו חמאס תובע לפזר 
את ממשלת סלאם פיאד ולהקים ממשלת אחדות 

לאומית בראשות איסמעיל הנייה.
בוודאות  להעריך  יודעים  לא  עדיין  בישראל 
את מידת ההתקדמות במגעים לתהדייה, המתנה־

לים במשולש מצרים־רשות־חמאס. הערכת המצב 
לפיצוץ  יותר  קרובה  שהרצועה  גורסת  בישראל 
מאשר לרגיעה עם חמאס. בינתיים מכינים ביש־

ראל חבילת הקלות ביטחוניות וכלכליות לתושבי 
הגדה לקראת ביקורו של הנשיא בוש וכינוס המ־

דינות התורמות בחודש הבא.
† כתבינו יוסי יהושוע ומתן צורי מוסיפים: 
אתמול בערב פתחו מחבלים באש לעבר מכליות 
סולר במסוף הדלקים בנחל עוז, שבו נרצחו בש־

בוע שעבר שני ישראלים בפיגוע ירי. הפעם לא 
נפגע איש, ולא נגרם נזק. כמה שעות קודם לכן 
זיהה כוח מגדוד הסיור המדברי שלושה חמושים 
מתקרבים לגדר המערכת בדרום רצועת עזה, בס־
מוך למעבר הסחורות בכרם שלום. החיילים פתחו 
באש לעבר המחבלים, הרגו אחד מהם ופצעו את 
השני. כוחות של צה”ל נכנסו לשטח הרצועה ופ־

תחו במרדף אחר המחבל השלישי בחיפוי מסוק, 
אך הוא הצליח להימלט. חמאס נטל אחריות לני־

סיון החדירה.
סמל דוד פפיאן ז”ל (19), אחד משלושת לוחמי 
מחבלים  עם  בהיתקלות  שלשום  שנהרגו  גבעתי 
ברצועת עזה, יובא למנוחות הבוקר בשעה 11:00 
דוד,  של  אביו  הרצל.  בהר  הצבאי  העלמין  בבית 
הפסנתרן והמנצח ואג פפיאן, המשמש מנהל הת־
זמורת הסימפונית אשדוד, שהה בהופעות בקזחס־

טן ושם קיבל את הידיעה המרה על נפילת בנו. 
בהכנת הידיעה השתתף ראובן וייס

מאת אלכס פישמן
מתכ־ מאז 1967  הראשונה  בפעם   
וונת מצרים להיות מעורבת באופן מע־
שי במרקם החיים ברצועת עזה: קהיר 
הסכימה לקבל על עצמה את האחריות 
להספקת החשמל לרצועה, ובתוך כש־
נתיים לא יהיו עוד תושבי עזה תלויים 

בחברת החשמל הישראלית.
עזה  לרצועת  ישראל  מספקת  כיום 
המצרים  ואילו  חשמל,  מגוואט   126-124
באחרונה  אולם  מגוואט.   17 רק  מספקים 
פירסמה ממשלת מצרים מכרז להקמת קו 
מתח גבוה מסיני לרצועת עזה, שבאמצ־

עותו תספק תחנת הכוח באל עריש 150 
החלק  במסגרת  לרצועה.  חשמל  מגוואט 
כא־ בעוד  שיסתיים  הפרויקט,  של  השני 
לרצועה 150  המצרים  יספקו  שנים,  רבע 

מגוואט נוספים.
בין  נחתם  חשמל  למכירת  ההסכם 
ממשלת מצרים לבין הרשות הפלסטינית 
בישראל  שבועות.  כמה  לפני  ברמאללה 
הביעו שביעות רצון מההתפתחות הזאת, 
בתהליך  צעד  עוד  לסמן  כדי  בה  שיש 
שר  עזה.  מרצועת  המלאה  ההתנתקות 
הביטחון אהוד ברק ציין לא פעם כי זוהי 

המציאות שאליה חותרת ישראל.
מצרים  העבירה  האחרונים  בחודשים 
300 משאיות של מזון ותרופות לרצועה 
— מחווה אישית של הנשיא מובארק לתו־

שבים הפלסטינים. אבל לא מדובר עדיין 
למעברי  תחליף  שהיא  שוטפת  באספקה 

הגבול עם ישראל.
לפי שעה תמשיך ישראל לשמש ספ־

קית הדלק היחידה לרצועת עזה. מקורות 

בבנזין  המחסור  כי  מציינים  ישראליים 
ובסולר ברצועה נובע מכך שבעלי תחנות 
הדלק המקומיים מסרבים לשווק את הד־
לק שמוזרם להם מהמאגרים במסוף הדלק 
בנחל עוז. בעלי תחנות הדלק טוענים שלא 
משתלם להם לפתוח את התחנות, כי מדו־
בר בכמויות קטנות מדי הגורמות לתורים 
ולאלימות. החמאס הפקיע חלק לא מבוטל 
מהדלק שמזרימה ישראל, והוא מנצל אותו 
המתקנים  ולהפעלת  המבצעיים  לצרכיו 

שבאחריותו.
כאשר  שגם  כך  על  עומדים  בישראל 
במלואה  הדלק  במסוף  הפעילות  תחודש 
שבועית  כמות  לפלסטינים  תועבר  לא 
גדולה יותר מזו שהכתיב בג”ץ: 750 אלף 
ו־2.2  סולר  ליטר  אלף   800 בנזין,  ליטר 

מיליון ליטר מזוט להפעלת תחנת הכוח.

הקמת קו המתח הגבוה מאל עריש לרצועה תושלם בתוך שנתיים

18.4.2008 יום שישי, י"ג בניסן תשס"ח 

שר הביטחון אהוד 
ברק השתתף אמש 

בטקס הכנסת ספרי 
תורה שנערך ברחבת 

הכותל המערבי לעילוי 
נשמותיהם של שמונת 
הרוגי הפיגוע בישיבת 
מרכז הרב, של חללי 

צה”ל סגן־אלוף 
עמנואל מורנו, רב־סרן 
בניה ריין, סמל־ראשון 
ליאור וישינסקי וסמל־

ראשון גלעד שטוקלמן 
ושל האזרחים עוז 
ישראל ויוסי שוק 

שנרצחו בפיגועים. את 
הספרים תרם איל ההון 

האמריקאי אירה רנרט
(כתב: יוסי יהושוע, 

צילום: אריאל חרמוני, 
משרד הביטחון)

ספר 
זיכרון

אלכס פישמן

מצרים תספק חשמל 
לעזה במקום ישראל

חבילת הטבות מישראל. אבו מאזן במוסקבה, אתמול    (צילום: רויטרס)

חיילי צה”ל ליד זירת ההיתקלות בכרם שלום  (צילום: אי־אף־פי)

חמאס מבעיר את השטח, אבל מקיים שיחות חשאיות על הפסקת אש
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השר חיים רמון שתק מאז שהורשע במעשה מגונה. עכשיו הוא מדבר 
בפעם הראשונה על הנשיקה ההיא, הטעויות שביצע, המבוכה בבית,

והזעם שלא מרפה. "תפסתי את המשטרה והפרקליטות על חם. מערכת 
שלמה התגייסה מטעמים לא ענייניים כדי שלא אהיה שר משפטים"

סימה קדמון בלעדי

חטיפתו ונפילתו של אלכס ברק. גדעון מרון ועודד שלום • ההשראה של אחוזת דג'אני. סמדר פרי

ממתיק סוד
עכשיו הזמן לעשות, לא לדבר, קובע ראש הממשלה.
אבל כן, הוא מרגיש טוב. מושיט יד לסוריה. משוכנע

שאיראן לא תגורען. בטוח שינצח בבחירות. 
ורק לאוהדי בית"ר אין לו בשורות מעודדות

נחום ברנע ושמעון שיפר 

החזית הנשית



נהנתנים, אמרנו. במה הם דומים לך, במה הם שונים?
"אני לא מתכוון לדבר על ברק ונתניהו, וזאת משני 
טעמים: האחד, אני מכבד ומעריך אותם. שניהם אנשים 
ראויים. שנית, אני לא יודע על הדברים האלה מידיעה 

אישית, אלא ממה שאני לומד מקריאה בעיתונים.
עצומה  הגזמה  שיש  חושב  אני  אליי,  שנוגע  "במה 
לי  שאין  זמן  הרבה  לפני  החלטתי  הללו.  בתיאורים 
כוונה להילחם בהם. זה חסר סיכוי: מה שאני לא אומר, 
בסוף מישהו יראה תמונה שלי עם סיגר. אני חי חיים 

צנועים. עיטור הנהנתן ניתן לי שלא בצדק".
רק שלא יקרה לך מה שקרה לנתניהו, אמרנו. תח־

ביא סיגר בוער בכיס החליפה, ופתאום תעלה באש.
"אני לא יודע על מה אתם מדברים", אמר אולמרט 

וצחק.
לשוב  מוכן  אתה  האם  אמרנו.  לסוריה,  ועכשיו 
ולאשר את ה"פיקדון" שנתנו רבין, פרס, נתניהו וברק 
לאמריקאים, לפיו תמורת שלום תהיה ישראל מוכנה 

להחזיר את כל רמת הגולן?
אני  ורבין.  ברק  נתניהו,  אמרו  מה  יודע  "אינני 
בנו־ אבל  להם,  שמייחסים  כזאת  אמירה  שיש  יודע 
שאים כאלה לא שולפים משהו מהזיכרון העמום כדי 
יכול לומר הוא שאני מאוד  להתייחס אליו. מה שאני 
בעניין  פועל  הסורים, אני  שלום עם  בתהליך  מעוניין 
מהלך  לקראת  יבשילו  שלי  שהמאמצים  מקווה  ואני 

בעל משמעות.
"אני מבטיח לכם שבנושאים שעומדים בינינו לבין 
הסורים הם יודעים מה אני רוצה מהם, ואני יודע היטב 

מה הם רוצים מאיתנו".
על טיב המגעים המתקיימים היום בין ישראל לסו־
סירב  הוא  דבר.  לומר  אולמרט  סירב  תוכנם,  ועל  ריה 
גם לומר אם הלך בעקבות קודמיו. מה פירוש, הוספנו 

לסורים  קודמיך  הבטיחו  מה  יודע  לא  שאתה  ושאלנו, 
לאורך השנים? אין רקורד, אין רישום לדברים האלה?

"את זה לא אמרתי", הדגיש.
ברק  נתניהו,  הבטיחו  מה  יודע  לא  שאתה  אמרת 

ורבין, הערנו.
מה  בדיוק  הוא  שנרשם  מה  אם  יודע  אינני  "נכון. 
שנאמר. שמעתי כל מיני דברים מכל מיני אנשים. אני 
הרצינות  במלוא  זה  את  אומר  ואני  אחד,  דבר  אומר 
שיביא  תהליך  לקיים  מקום  יש  ההתכוונות:  ובמלוא 
להסכם בין ישראל לסוריה. הסורים יודעים שאני רוצה 

יודע  שאני  חושב  ואני  ציפיותיי,  מה  יודעים  הם  בכך. 
מה ציפיותיהם".

אבל שום דבר לא קורה, אמרנו.
"על זה אני לא רוצה להגיב", אמר.

בשבוע שעבר, אמרנו, במהלך תרגיל העורף הגדול, 
שבו והבהירו דוברי הממשלה שכל שטחה של ישראל 
היית  אולי  סוריים.  טילים  של  איום  תחת  היום  עומד 
בריצה  כולנו  את  לתרגל  במקום  אם  לעשות  מיטיב 
מסיר  שהיה  הסכם  הסורים  עם  גומר  היית  למקלטים, 

את האיום.
לבנון  ממלחמת  הלקחים  מהפקת  "כחלק 
משרד  החליט  וינוגרד,  לדו"ח  הרצינית  וההתייחסות 
תרגילים  שעושים  "זה  אמר.  תרגיל",  לקיים  הביטחון 
להשגת  אפשרות  כל  לבדוק  מאיתנו  מונע  לא  כאלה 

שלום".
המו־ ועדות  עומדות  אמרנו,  הקרוב,  שלישי  ביום 
דיעין של הקונגרס האמריקאי לדון בזליגת טכנולוגיה 
עומדת  הדיון  ברקע  לסוריה.  מצפון־קוריאה  גרעינית 
יוד־ האמריקאים  בספטמבר.  ב־6  הישראלית  התקיפה 

עים מה קרה שם ומה קורה היום. רק הישראלים, אלה 
שמאיימים עליהם, לא יודעים.

"יש דברים שאני לא מוכן לדבר עליהם", אמר 
תושבי  ידיעתי,  למיטב  זאת:  רק  "אומר  אולמרט. 

ישראל אינם מאוימים על ידי גרעין סורי".
עם  האוכל,  בחדר  הערוך  השולחן  אל  הצצנו 
המפה הלבנה ודגלי ישראל וארצות־הברית עליה. 
לפ־ בסוריה  התקיפה  בין  קשר  יש  שאלנו,  האם, 
לאומי  לביטחון  היועץ  עם  הערב  שתקיים  גישה 

סטיב האדלי?
אליו,  מתייחסים  שאתם  מה  "כל  השיב.  "לא", 
הוסכם  תואם,  האחרים,  והדברים  בקונגרס  הדיון 

בהסכמה  ידי  ועל  הביטחון  שר  ידי  על  והוצג 
מלאה".

זה לא המחיר

בשבי  לשנתיים  קרוב  נמצא  אמרנו,  שליט,  גלעד 
החמאס. המחיר ידוע. ההחלטה אצלך. מדוע אתה מת־

מהמה? האם הבעיה שלך היא שאין לך גיבוי לעסקה 
מצד שר הביטחון?

הש־ בפרשת  כאב  של  ביטוי  כל  עם  מזדהה  "אני 
שרוצה  אדם  "אין  אולמרט.  אמר  והנעדרים",  בויים 

יותר ממני לראות בשובם.
הזה  בנושא  ומעורב  פעיל  אני  מתמהמה.  לא  "אני 
כמעט כל יום. אני עושה כל מה שאני מאמין שאפשר 
בכל  האלה  במאמצים  תומך  הביטחון  שר  לעשות. 

לבו".
הישראלי  לציבור  לומר  יכול  אתה  שאלנו,  האם, 
שיש לך קווים אדומים, שיש מחבלים שלא תשחרר גם 

אם מדובר בחיילים שנפלו בשבי.
"יש דברים ששום ראש ממשלה אחראי לא יעשה. 
מהם אותם דברים ובאיזה הקשר הם עולים, לא אומר 
לכם. כל מה שאני יכול לומר עכשיו הוא שברגע זה 

המחיר איננו המכשול לשחרורו של גלעד שליט".
זה מחייב הסבר, אמרנו.

"לא. יש דברים שהעיסוק הפומבי בהם מכביד, לא 
מקל. מדובר כאן בחיי אדם. גם להורים אני לא יכול 

לספר הכל, לצערי".
קרטר  ג׳ימי  של  שההתערבות  חושב  אתה 

חיובית? שאלנו.
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"מצב בריאותי תקין. אני 
מנהל סדר יום אינטנסיבי, 
ממשיך לעסוק בספורט 
ונמצא במעקב רפואי 

מתמיד. ברור שאצטרך 
לעבור טיפול. ההחלטה 

>>>תיפול בקרוב"
יום שישי, י"ג בניסן תשס"ח – 18.4.2008

צילום: זיו קורן אני מאמין שאיראן לא תהיה גרעינית: אולמרט בחדר העבודה, השבוע 
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אנו  בעוד  בערב,  שלישי  יום 
בחדר  אולמרט  לאהוד  מחכים 
ראש  מעון  של  האורחים 
הממשלה, הוא ישב על הטלפון 
בר־ סילביו  עם  הסמוך  בחדר 
שוב  עתה  זה  שנבחר  לוסקוני, 
בר־ איטליה.  ממשלת  לראש 
לוסקוני השמיע באוזניו דברי אהבה לישראל והבטיח 
שהיא תהיה המדינה הראשונה שיבקר בה, כאורח בח־
גיגות ה־60. השיחה גרמה לאולמרט רוב אושר. לא רק 
בגלל התמיכה הנלהבת של האיטלקי במדינת ישראל, 
אלא גם בגלל אחוות השורדים. שבעה מדורי גיהינום 
איכשהו  צלח  כולן  את  בחקירותיו,  ברלוסקוני  עבר 

ובסוף ניצח בבחירות.
תצלו־ שני  תלויים  אולמרט  של  העבודה  בחדר 
האישיות  הוא  בוש  בוש.  הנשיא  עם  ממוסגרים  מים 
נראים  אחד  בתצלום  שם.  שתלויה  היחידה  הציבורית 
מי  מודדים  הם  באחר  מחובקים.  יחד,  הולכים  השניים 
משניהם גבוה יותר, עורף דבוק לעורף. בוש רשם על 
 ,"Dude" גבי התמונה הקדשה: הוא כינה את אולמרט
שמשמעותה  הפרוע  המערב  מתקופת  סלנג  מילת 
בהקשר הזה היא "סחבק", פחות או יותר. "טוב לראות 

אותך שוב", כתב.
יש  לאולמרט  בוש  בין  המופגנת  שבידידות  נדמה 
אותנו  סופרים  לא  שאתם  אתם  מי  התרסה.  של  נימה 
ואיפה  אתם  איפה  תראו  שלכם.  הקהל  דעת  בסקרי 

אנחנו.
באנו אל אהוד אולמרט עם שאלות קשות, מציקות, 
שלא על כולן קיבלנו תשובות. אולמרט מבקש להע־
צמודים  הם  אבל  אצלו,  הקלפים  שכל  המסר  את  ביר 
עזה,  סוריה,  איראן,  לגבי  נכון  זה  לחזה.  קרוב־קרוב 

אבו־מאזן ואפילו אהוד ברק. הבשורה שלו היא סוריה: 
מצפה  אסד  מה  יודע  הוא  לשלום.  יד  לה  מושיט  הוא 
לא  ועכשיו  לקבל.  מצפה  הוא  מה  יודע  אסד  לקבל. 

נותר אלא למתוח גשר בין הציפיות.
עוד לפני שאנחנו פותחים בחגיגות השלום, כדאי 
מבוטל  לא  מתח  שורר  לישראל  סוריה  שבין  לזכור 
בעקבות הפצצת המתקן בצפון סוריה בספטמבר האח־
אסד.  את  להרגיע  צריך  מורנייה.  חיסול  ובעקבות  רון 
סוריה  תקווה.  הישראלי  לציבור  לתת  צריך  בנוסף, 

היא המסר.

של  ללבו  מאוד  קרוב  בנושא  השיחה  את  פתחנו 
ראש הממשלה. איך היית מעניש את בית"ר ירושלים, 

שאלנו.
זה  ראשון  ביום  שקרה  "שמה  אמר,  ספק",  "אין 
פריקה של כל נורמת התנהגות. בראש וראשונה הקהל 
של בית"ר צריך להיענש — ואני מקווה שהוא ייענש. 
אותי  שמעליב  תרבות  חוסר  של  ביטוי  הוא  המעשה 

כאוהד בית"ר".
את  שהבאת  על  מתחרט  לא  אתה  שאלנו,  האם, 

ארקדי גאידמק לבית"ר ירושלים?
אול־ אמר  לבית"ר",  גאידמק  את  הבאתי  לא  "אני 
מרט. "אני הבאתי אותו לקבוצת הכדורסל של הפועל 
ירושלים. הדבר הנוסף שהוא עשה ביוזמתי היה לתרום 
450 אלף דולר לבני סכנין. בעקבות התרומה הזאת הוא 
תורם  שאני  טוב  שלא  לי  ׳אומרים  ואמר,  אליי  טילפן 
להם וכדאי שאהיה מעורב יותר בכדורגל, לכן החלטתי 

לקנות את בית"ר׳. אמרתי לו, החלטת — החלטת".
מאוד.  קשים  דברים  עליך  אמר  אמרנו,  גאידמק, 
האם לדעתך הוא ראוי לכהן כראש עיר, כשר או כחבר 

כנסת?
לאולמרט הייתה תשובה מפתיעה. "אם תשאלו את 
גאידמק עליי היום, לא תשמעו דעה נחרצת כל כך", 
אמר. "גאידמק הוא אזרח מדינת ישראל. אם הוא ירצה 

להתמודד, ודאי שאנקוט עמדה, בבוא הזמן".
לאחרונה  מסתמן  שאכן,  העלה  שערכנו  בירור 
מהפך ביחסים בין אולמרט לגאידמק. גאידמק הפסיק 
המופגזת,  באשקלון  לאחרונה  כשביקר  אותו.  לתקוף 
אמר, יש לנו צבא, יש לנו ממשלה, זה לא הזמן למתוח 

ביקורת.
שמנהל  המגעים  ראשית,  בעיקרו.  פוליטי  הסיפור 
החד־פעמונים,  הכנסת,  ממיואשי  כמה  עם  גאידמק 

להצמיח  עשויים  מחדש,  להיבחר  תקווה  אלה שאיבדו 
שהדבר  הנוכחית,  בכנסת  ממש  של  סיעה  לגאידמק 
הוא  גאידמק,  של  מכספו  לבד  חבריה,  בין  שמחבר 

הרצון להאריך את כהונת הממשלה ככל האפשר.
אנשי  ובין  בפתח,  המוניציפליות  הבחירות  שנית, 
הצ־ אחד  לדברי  מתנהלים,  קדימה  לאנשי  גאידמק 

משותפות.  רשימות  להקמת  חשאיים  מגעים  דדים, 
הם קוראים לזה ריץ׳־רץ׳: מועמד אחד שלנו, מועמד 

אחד שלכם.
להיות  לו  שמוטב  להכרה  הגיע  גאידמק  שלישית, 
בנחישות,  הממשלה  את  יבקר  הוא  מעכשיו  ממלכתי: 

אבל ברגישות. זה לא יהיה הגאידמק שהכרתם.

תיק הבריאות

אחדים  חודשים  לפני  שאלנו.  מרגיש,  אתה  איך 
עומד  ואתה  הערמונית  סרטן  אצלך  שנתגלה  הודעת 
דיווח.  ואין  ניתוח  אין  חודשים,  עברו  ניתוח.  לעבור 
האם תוכל לומר כאן מה מצבך הבריאותי, באיזו מידה 
הוא משפיע על חלוקת הקשב שלך, האם אתה מקבל 

טיפולים.
יום  סדר  מנהל  "אני  אמר.  תקין",  בריאותי  "מצב 
מדי.  ארוך  אולי  לפעמים   — וארוך  אינטנסיבי  עמוס, 
אני ממשיך לעסוק בספורט. אני נמצא במעקב רפואי 
מתמיד. ברור שאצטרך לעבור טיפול רפואי. ההחלטה 

הסופית על סוג הטיפול תיפול בזמן הקרוב".
אותו  תעשה  האם  שאלנו,  ניתוח,  תעשה  אם 

בארץ?
"אני לא מתכוון לעשות ניתוח בחו"ל".

את  נתניהו,  את  שמונה  הממשלה,  ראשי  מועדון 
של  אקסקלוסיבי  למועדון  בציבור  נחשב  ואותך,  ברק 
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נחום ברנע ושמעון שיפר

"ביבי, 
של 

נעליך"

"למיטב ידיעתי, 
הישראלים לא מאוימים 
על ידי גרעין סורי. אני 
מעוניין בתהליך שלום 

עם הסורים, פועל בעניין 
ומקווה שהמאמצים 

יבשילו למהלך משמעותי"

 עורך המוסף: אביב הברון

יום שישי, י"ג בניסן תשס"ח – 18.4.2008

E-mail: shabat@yedioth.co.il    03-6950964 לתגובות פקס



אהוד  שגם  העובדה  את  מסביר  אתה  שאלנו,  איך, 
בוויכוח  ברק  אהרן  לימין  התייצבו  נתניהו  וגם  ברק 

הזה.
"אני לא רוצה לחוות דעה על מה שאחרים אומרים 

ועל העקביות שלהם".
שלך,  הקואליציה  יציבות  על  מאיים  שזה  נדמה 

אמרנו.
"שום דבר לא מאיים על יציבות הקואליציה שלי", 

השיב.

סקרים וזיקוקין

בתחתית  כרגע  אותך  מציבים  אמרנו,  הסקרים, 
לעמוד  נחוש  עדיין  אתה  האם  הפופולריות.  סולם 
בראש קדימה בבחירות הבאות? האם לדעתך יש טעם 

באיחוד בין קדימה לעבודה?
"אני אעמוד בראש קדימה בבחירות הבאות ואנחנו 
שמכיר  מי  ברור.  להיות  צריך  "זה  אמר.  בהן",  ננצח 

אותי יודע שאני לא אחד שבורח מפני התמודדות.
פופולריות.  למדדי  עכשיו  להיכנס  רוצה  לא  "אני 
הפופולריות מציבים אותי היום הרבה יותר  כל מדדי 
שכשהציבור  מאמין  אני  שנה.  חצי  לפני  מאשר  גבוה 

ייקרא להצביע, הוא ייתן לי גיבוי.
"לכל מי שמדבר על איחוד של קדימה ועבודה אני 
פורשי  בין  חיבור  מתוך  קמה  שקדימה  להזכיר  רוצה 
הליכוד לפורשי העבודה. כלומר, הרעיון של חיבור בין 
בשנים  לקרות  יכול  זה  מפתיע.  לא  לקדימה  העבודה 
עוסק  אני  עכשיו.  בזה  עוסק  לא  אני  אבל  הקרובות, 

בענייני המדינה".
מאשר  יותר  אליך  קרובים  העבודה  ששרי  נדמה 

למפלגתם, אמרנו.
שרי  לגבי  גם  נכון  זה  שריי.  כל  עם  מיודד  "אני 

הגימלאים ושרי ש"ס".
האם, שאלנו, זה נכון גם לגבי אהוד ברק?

"בהחלט, בהחלט. יש לא מעט פעמים שאנחנו לא 
רואים כל דבר עין בעין, אבל יש בינינו הערכה הדדית. 
בשמו.  לדבר  רוצה  לא  אני  אותו.  מעריך  אני  לפחות, 
ענייני  את  שמנהל  עליו,  מופקד  שאני  צוות  פה  יש 

המדינה. אין צוות יותר טוב ממנו.

די־ זיקוקין  הכל  מסקרים:  להתרשם  תתפתו  "אל 
נור. אני אומר, אם יש למישהו אלטרנטיבה למדיניות 
שאני מנהל, שיבוא ויציג אותה. מי יבוא? זה שמבטיח 
בבוקר  מחר  לעשות  מה  סוף?  אין  עד  מלחמות  לנו 
אזרחים  להרוג  כדי  מתותחים  לירות  להתחיל  בעזה? 
פלסטינים? אני מודיע לכם, אני אעמוד בראש קדימה 
כי  וננצח —  נגדנו  שיתמודד  מי  כל  נגד  איאבק  ואני 

לעם הזה יש תחושה של אחריות ואיזון".
התחושה הכללית, אמרנו, היא שהמשק הולך לק־
האם  הקשים?  לזמנים  נערך  אתה  איך  מיתון.  ראת 
ההטבות הסוציאליות שאתה גאה בהגדלתן לא יקוצצו 

מחדש?
המועצה  האוצר,  כלכלני  של  המגובשת  "הדעה 
שהשנה  היא  ישראל  ובנק  וחברה  לכלכלה  הלאומית 
תהיה שנה של צמיחה יותר קטנה. ישראל לא הולכת 
למיתון. כל נתוני הרבע הראשון מצביעים על צמיחה, 
לא על מיתון. נכון שההשפעה של תהליכים שמתרח־

שים במשק העולמי תגרום להאטה בקצב הצמיחה.
כל  הסוציאלי.  בתחום  לקצץ  כוונה  שום  לי  "אין 
החל־ השכבות  על  כל  קודם  משפיעה  בצמיחה  האטה 

שות. אז מה, אני עוד ארע את מצבן?"
שר האוצר, אמרנו, המקורב שלך רוני בר־און, תקף 
להקים  הממשלה  ראש  משרד  של  התוכנית  את  קשה 
ולמעסיקים  להסתדרות  לממשלה,  משותפת  מועצה 

שתחליף את האוצר בקביעת המדיניות הכלכלית.
"התוכנית", אמר, "היא לא של משרד ראש הממשלה 
אלא של עופר עיני ושרגא ברוש. שר האוצר מתקיף 
לפרטיו,  הרעיון  את  מכיר  לא  אני  אותנו.  לא  אותם, 

אבל אני לא חושב שהם רוצים לבצע הפיכה".
למנכ"ל  האוצר  שר  בין  היא  אמרנו,  המלחמה, 

המשרד שלך, רענן דינור.
"זהו ויכוח קלאסי", אמר. "אתם זוכרים מה שאמר 
רבת־עוצמה.  מערכת  הוא  האוצר  הפוגלים.  על  רבין 
טבעי שיש לה רצון להגדיר את סדרי העדיפויות של 
המדינה. יש באוצר חרדה אמיתית מפני אובדן שליטה. 
אני לא מזלזל בנערי האוצר: הם אנשים נפלאים. אין 
העניין  את  לראות  יכול  הממשלה  כראש  אני  כמוהם. 
הראייה  פי  על  לפעול  חייב  אני  רחבה.  יותר  בראייה 

שלי.
מת־ נחרוג  לא  אנחנו  התחייבתי:  דברים  שני  "על 

נקטין  להפך:  הגירעון.  את  נגדיל  ולא  ההוצאה  קרת 
אותו".

סיבה למסיבה

האם, שאלנו, אתה מתכוון לשתף פעולה עם מבקר 
המדינה בבדיקת פרשת פולארד.

בנושא  מעורבים  שהיו  הגורמים  כל  את  "הנחיתי 
לשתף פעולה עם המבקר", אמר.

האם, שאלנו, אתה תשיב לשאלות אנשי המבקר.
תשובת אולמרט הייתה שלילית. "מה שאני משוחח 

עם נשיא ארצות־הברית, לא נוגע לאף אחד", אמר.
היחסים בינך לבין המבקר הם כנראה עניין אבוד, 

אמרנו.
"שום דבר לא אבוד. כל פעם שהתבקשתי להופיע 

לפני ועדת ביקורת המדינה של הכנסת, הופעתי".

האם אתה חושב שהמבקר מחפש אותך, שאלנו.
אמר. "אני  האלה",  לשאלות  להקדיש  זמן  לי  "אין 
את  לנהל  צריך  אני  המבקר.  את  מניע  מה  יודע  לא 

ענייני המדינה. זה יותר חשוב".
מצב הרוח הלאומי, אמרנו, די שפוף. האם זה הזמן 

לפסטיבל של חגיגות לרגל יום העצמאות ה־60?
"אין שום פסטיבל של חגיגות", אמר. "רוב תקציב 
החלק  ופריפריה.  חברה  לחינוך,  מוקדש  האירועים 

שמוקדש למסיבות וזיקוקין קטן מבשנים קודמות".
בארץ  לחיות  שכיף  מאמין  עדיין  שאלנו,  אתה, 

הזאת?
"אני חושב שעכשיו יותר בטוח לחיות כאן", אמר. 
"לא תמיד האזרחים יודעים הודות למה, אבל אני יודע. 
יש היום בישראל פחות עניים, קצת פחות, יותר כסף 
מושקע בחינוך, האבטלה פחתה. מי שעובד, יותר כיף 

לו לחיות בארץ הזאת".
בכבישים,  האלימות  גילויי  כל  שאלנו,  מהיכן,  אז 

בבתי הספר, במקומות הבילוי, בתוך משפחות?
"זה לא יעזור אם אגיד שבשנה הזאת היו פחות 
הרוגים  פחות  קודמות,  מבשנים  דרכים  תאונות 
מפ־ הרוגים  פחות  טרור,  פיגועי  פחות  בתאונות, 

אווירה.  על  מדברים  "אתם  אמר.  אלימה",  שיעה 
אני מסכים איתכם שיש אווירה. זאת מדינה שכל 
איומים  לבין  פנימיים  קשיים  בין  מטולטלת  הזמן 
העניין  את  לפתור  מלאכותית  דרך  אין  מבחוץ. 
את  ולחזק  החיים  איכות  את  לשפר  צריך  הזה. 
הכוחות שמופקדים על אכיפת החוק ולסלול את 

הדרך לשלום עם האויבים שלנו".
אתה חושב, שאלנו, שמתנהגים כלפיך בהגינות?

וכאלה  שכן  כאלה  "יש  אמר.  להגיד",  לי  "קשה 
ני־ ביותר  אליי  מתייחסים  שהיום  מרגיש  אני  שלא. 
נוחות, הסכמה וקבלה. לא אסתיר מכם דבר אחד: יש 
הזאת  המטחנה  את  עברתי  אני  מאוד.  כואבים  רגעים 
פרגון,  חוסר  רוע,  הרבה  סוף.  לה  שאין  רשעות  של 
קטנוניות. מול הדברים האלה אתה חושב לעצמך, אילו 
היית רואה שזה קורה למישהו אחר היית משתגע, אבל 
זה לא קורה למישהו אחר: זה קורה לך. אתה רואה כמה 
זה מכאיב לאנשים שקרובים אליך, שאוהבים אותך. יש 

עבודה בבית הזה. אין בו מסיבות". ¿

ג ח ל ף  ס ו מ 5ידיעות אחרונות    |   ה

"בפרשת גלעד שליט 
אני פעיל ומעורב כמעט 

כל יום. יש דברים 
שהעיסוק הפומבי בהם 

מכביד, לא מקל. גם 
להורים אני לא יכול 
לספר הכל, לצערי"
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"לא. אני חושב שהוא בא בזמן לא מתאים ובסדר 
מחרים  לא  אני  איתו.  מיודד  אני  רלוונטי.  לא  יום 
אותו. הייתה פנייה אליי מצד מזכ"ל האו"ם לשעבר, 
ביניהם  לשעברים,  של  קבוצה  בשם  אנאן,  קופי 
קרטר, שהתכוונו לבוא לכאן ב־18 באפריל. שאלתי 
את אנאן, בשביל מה. אנחנו רוצים להכין דו"ח על 
לו  אמרתי  השיב.  לפלסטינים,  ישראל  בין  המצב 

שזה לא הזמן המתאים.
"הם החליטו לא לבוא, וקרטר החליט כן לבוא. 
לא  אני  מודה:  אני  אותי.  לראות  וביקש  הגיע  הוא 
שג׳ימי  החמאס,  של  ללגיטימציה  יד  לתת  רוצה 
קרטר נפגש איתי ולאחר יומיים עם חאלד משעל, 
בינינו  ומתן  משא  של  עין  מראית  יוצר  הוא  ובכך 

לבין החמאס.
בינו  לידידות  קרה  מה  התלונן,  שהוא  "שמעתי 
עניין  כאן  אין  דבר.  שום  לידידות  קרה  לא  לביני. 
למלא  רוצה  הוא  מסוים.  בתפקיד  נושא  אני  אישי. 
למלא  צריך  שהוא  חושב  לא  ואני  תפקיד,  איזשהו 

אותו".
חזרה לאלדד רגב ואודי גולדווסר, אמרנו. האם 
קיבלת חוות דעת של צוות של קהיליית המודיעין 
לפיה השניים אינם בחיים? ואם קיבלת, מדוע אינך 
מכריז עליהם כחללים, ובכך מסייע גם למשא ומתן, 

גם למשפחות וגם לציבור?
בלתי  יהיה  זה  כזאת.  החלטה  לי  נמסרה  "לא 
אחראי, על גבול ההפקרות, אם ראש הממשלה היה 
מוסר הודעה כזאת על סמך השערה. אם גוף מוסמך, 

מקצועי, יקבל החלטה שעל־פיה אפשר יהיה לפסוק מה 
המצב שלהם היום, ודאי שאקבל החלטה".

בניין ירושלים

נדמה שמחוץ ללשכת ראש הממשלה אף אחד לא 
עם  מנהל  שאתה  ומתן  למשא  ברצינות  היום  מתייחס 
אבו־מאזן, אמרנו. מה הסיפור שלכם? האם הישראלים 

לא רשאים לדעת מה אתה נותן, מה אתה מקבל?
"משא ומתן רציני", אמר, "לא צריך להתנהל תחת 
אותה  מכבד  אני  מובנת.  הסקרנות  המצלמה.  עדשות 

מאוד".
לא מדובר רק בסקרנות, אמרנו. מדובר בחששות.

"אולי חששות של חלק ותקוות של אחרים", אמר. 
"אני מבין את זה, אבל אני חייב לנהוג באחריות. מדובר 
בעניין בעל חשיבות אדירה לגורלה של מדינת ישראל. 
אי אפשר לקיים שיחות מעמיקות, נוקבות וגלויות לב 
עליהן  לדווח  כך  ואחר  הפלסטינית  הרשות  ראש  עם 
כל  ברצינות.  מתנהל  הזה  ומתן  המשא  לתקשורת. 
של  מדרוג  איזשהו  יש  אבל  היום,  סדר  על  הנושאים 
העלאת הנושאים. ירושלים, למשל, נמצאת בסוף סדר 
היום. זה הנושא הכי רגיש והכי קשה. טיפשי היה להת־
חיל לעסוק בנושא שהכי קל להגיע בו לחוסר הסכמה.

"היה ברור מהיום הראשון גם לאבו־מאזן, גם לבוש 
הזכיר  שבוש  האזורים  האוכלוסייה,  שבריכוזי  ורייס, 
עשיתי  לא  תימשך.  הבנייה   ,2004 מאפריל  במכתבו 
את זה בגלל שמישהו לחץ. אני אומר גם היום: בית"ר 
בשכונות  יבנו,  זאב  בפסגת  ייבנה,  עציון  גוש  תיבנה, 
היהודיות בירושלים. ברור לחלוטין שבכל הסדר בע־

תיד האזורים האלה יישארו בידי ישראל".
לשיחות עם אדם שלא  משמעות, שאלנו, יש  איזו 
שולט בשום דבר? כאשר ישראלי מבקש להיכנס לעיר 
אותו  מזהיר  צה"ל  הפלסטינית,  הרשות  שבשליטת 

שהוא מסכן את חייו.
ננהל  לא  "אם  שאלות:  סדרת  בנו  הטיח  אולמרט 
משא ומתן עם אבו־מאזן, שאתם אומרים שהוא חלש, 
ומתן,  משא  ננהל  לא  אם  ומתן?  משא  ננהל  מי  עם 
אלה  אז  ושומרון,  יהודה  על  ישתלטו  הטרור  וארגוני 
במשא  יתמכו  אבו־מאזן  עם  ומתן  למשא  שמתנגדים 
ומתן עם החמאס? זה יהיה יותר קל? יותר מועיל? יותר 

תורם לביטחון?”
הנוכחי  בכוחו  מסוגל  יהיה  שאבו־מאזן  חשבנו  לא 
ורק  הדרכים,  מפת  קודם  אמרנו,  לכן  הסכם.  ליישם 

אחרי זה יישום ההסכם.
"העובדה שלא היה משא ומתן לא מנעה טרור. אולי 
להפך: הגבירה אותו. אני רוצה לדבר. אני לא אחמיץ 

שום הזדמנות לנסות ולהגיע להסכם".
המרכזי  המניע  הדמוגרפית,  לבעיה  חזר  הוא 

בשאיפה שלו להגיע לפתרון של שתי מדינות: "אם לא 
נגיע להסדר של שתי מדינות, תהיה כאן מדינה אחת 
אחרו־ ל׳ידיעות  בראיון  שאמרתי  מה  זה  עמים.  לשני 
נות׳ עוד ב־2003. אם תהיה מדינה אחת בין הירדן לים, 
היהודים  חופשית,  בחירה  זכות  יקבלו  אזרחיה  שכל 
היהודית,  המדינה  של  אובדן  זה  במיעוט.  יישארו 
שמבחינתנו היא בסיס הקיום. בעולם הגדול לא רואים 
את זה בהכרח כך — ולאו דווקא משנאת ישראל. יש 
אנשים באירופה, בצפון אמריקה, שכל העניין הזה של 
מדינה ליהודים לא נראה להם טבעי. במדינותיהם יש 

ערבוב של עמים ושל דתות".
בסיס  מקים  שאתה  אמרנו,  אותך,  מאשים  נתניהו 
קיומה  על  האיום  זה  בעיניו,  ירושלים.  בתוך  איראני 

של המדינה.
הפחדה.  של  תעמולה  על  חייו  כל  רכב  "נתניהו 
ינסה  הוא  וכך  ב־1996,  ממשלה  כראש  נבחר  הוא  כך 
להיבחר בעתיד. הוא אמר אז שפרס יחלק את ירושלים; 
הוא  עכשיו  ירושלים;  את  שיחלק  ברק  על  אמר  הוא 
אומר את זה עליי. אני אומר לו, של נעליך מעל רגליך. 
מה שאני בניתי בירושלים בפועל, אתה לא בנית ולא 
לא  בניתי,  אני  חומה  הר  שכונת  את  פה.  בהבל  תבנה 

אתה. ספגתי על כך לא מעט ביקורת".
בנית גם את ראס אל־עמוד, אמרנו. בלב שכונה 

ערבית.
"ידוע שהדעות שאני מבטא עכשיו לא זהות כולן 
לדעות שהבעתי פעם, אבל על ההחלטה על הר חומה 

לא הצטערתי, ואני לא מצטער גם היום".
אתה וברק הוצאתם הוראה להקפאת הבנייה בשט־
שמתפרס־ הידיעות  עם  מתיישב  זה  איך  אמרנו.  חים, 

מות עכשיו על חידוש הבנייה?
האלה,  וברגישויות  האלה  שבנסיבות  חשבתי  "אני 
מי שצריך להחליט הוא מי שנושא באחריות הכוללת 
ולא איזה פקיד. הדרך היחידה שלי לפקח על התהליך 
הייתה להוציא הוראה להקפאה, שתאפשר לסרוק את 
שמופקד  הביטחון,  ושר  אני  אחליט.  אני  התמונה.  כל 

בתוקף תפקידו על השטחים".
הע־ על  מפקחים  באמת  וברק  אתה  שאלנו,  ומאז, 

ניין?
"לגבי הפשרה של תוכניות, בהחלט כן", אמר. "אני 
מהידיעה  שחומקים  מעשים  נעשים  ושם  שפה  מניח 

שלו ושלי".
 26 לפנות  אמרנו,  האמריקאים,  בפני  התחייבת 
ערב  מפנה,  צה"ל  זה  במקום  מורשים.  בלתי  מאחזים 

ביקור בוש, מאחזון לעניים.
"אני לא יכול לומר שקיימנו את ההתחייבות שלנו. 
בהתחייבויות  עומדים  לא  הצדדים  ששני  הוא  המצב 
היא  השאלה  דברים.  של  בשורה  עצמם  על  שנטלו 
ומתן? נקפיא את  בגלל זה לא ננהל משא  אז מה? אז 

התהליך המדיני? במקום הזה כבר היינו".
זה לא נוגע רק לפלסטינים, אמרנו. השאלה היא אם 

יש כאן ממשלה שמסוגלת לאכוף חוק.
"השאלה", אמר, "היא במה משקיעים אנרגיות. יש 

דברים בסדר העדיפויות שלנו שהם יותר חשובים".
ש"ס,  פוליטי?  ללחץ  כאן  נכנעת  לא  האם 

למשל? שאלנו.
"לא".

קליפת הגרעין

בעוטף עזה, אמרנו, הממשלה שלך מפרה את החו־
זה הבסיסי בינה לבין אזרחי המדינה. היא לא מספקת 
לעשות  שם  לתושבים  שנותר  מה  אולי  ביטחון.  להם 
גלעד  האזור,  תושב  להם  שנתן  העצה  את  לקבל  הוא 
קסאמים  לייצר  אחרונות",  ב"ידיעות  ברשימה  שרון, 

פרטיים במחרטות ולהתחיל לתקוף את עזה.
ביטחון  על  נמשך  איום  שיש  כך  על  ויכוח  "אין 
מוחלט  מענה  לו  ניתן  לא  ועדיין  בדרום,  התושבים 
וסופי על ידי הממשלה", אמר. "גם המענה שלנו לטרור 
באזורים אחרים לא ניתן ביום אחד וגם לא בשנה אחת. 
אני מאמין שבסופו של דבר המציאות שתיווצר תהיה 
שונה לחלוטין מהמציאות היום, אבל הדרך להתמודד 
מי  הטרור.  ארגוני  של  השיטות  את  לחקות  לא  היא 
מציע  החמאס,  של  בשיטות  ננהג  שאנחנו  שחושב 
לא  בעיתון,  למאמר  אולי  טוב  זה  שקול.  לא  משהו 

למדיניות ממשלה".
האם אתה יכול להבטיח שעד פסח הבא תושבי 

עוטף עזה לא יחיו תחת איום הקסאמים, שאלנו.
"אני מקווה מאוד שבדרום ישרור שקט. אנחנו 
גם  עושים  אנחנו  כך.  לשם  אדיר  מאמץ  נעשה 
היום. אני רוצה להזכיר ש־200 אנשי חמאס נהרגו 
יום־יום  פועלים  אנחנו  האחרונים.  בחודשים  בעזה 

ולילה־לילה".
בהנחה  אבו־מאזן  עם  ומתן  משא  מנהל  אתה 
יודע  אתה  אבל  אמרנו,  מההסכם,  חלק  היא  שעזה 
שעל פי כל ההערכות עזה אבודה להם. לאש"ף אין 

סיכוי לחזור לשלוט בה.
"אני מודע להערכה הזאת", אמר, "אבל מה אתם 
גורם  עם  להסכמה  היסטורית  חשיבות  יש  רוצים? 
להסכמה,  נגיע  אם  הגבולות.  הגדרת  על  פלסטיני 
היא תניע תהליכים שקשה לשער את משמעותם".

שהוא  ברק  על  מתלוננים  אמרנו,  הפלסטינים, 
מרוצה  אתה  האם  בגדה.  חייהם  על  מקל  ממש  לא 

ממה שקורה בשטח?
נדי־ ויותר  גמישים  יותר  שנהיה  רוצה  "הייתי 

בים".
את  לשחרר  שקוראים  בממשלתך  שרים  יש 
מרוואן ברגותי, אמרנו. אתה נוהג להגיד, זה רעיון 

מעניין.
"אני לא אומר את זה", הגיב.

לתמוך  עשוי  אתה  האם  התעקשנו.  אמרת,  כן 
בשחרור ברגותי?

"לא. דעתי הפוכה", אמר.
פואד בן־אליעזר, אמרנו, חבר הקבינט שלך, איים 
האיראנית.  האומה  את  תשמיד  שישראל  לאחרונה 

האם הוא דיבר גם בשמך?
"אנחנו  אולמרט.  אמר  יאמר",  שלא  היה  "מוטב 
וכך  רבה  ברצינות  האיראני  לאיום  להתייחס  חייבים 
תהיה  לא  שאיראן  מאמין  אני  אליו.  מתייחסים  אנחנו 
גרעינית. על מה שאנחנו עושים בעניין הזה, אני מע־

דיף לדבר כמה שפחות ולעשות כמה שיותר".
במחנה  בפולין,  היה  פרס  הנשיא  אמרנו,  השבוע, 
הקלישאה  על  שם  חזר  הוא  טרבלינקה.  ההשמדה 
העולם,  במלחמת  קיים  צה"ל  היה  שאילו   — המוכרת 
לא הייתה שואה. והנה, אתם מזהירים אותנו שאיראן 
שמישהו  מתפללים  אבל  גרעינית,  שואה  לנו  מכינה 

אחר, אמריקה, אירופה, ימנע את רוע הגזירה.
במלחמת  שואה  מונע  היה  שצה"ל  "כשאומרים 
נלחם  היה  שצה"ל  לכך  מתכוון  לא  אחד  אף  העולם, 
בגרמניה הנאצית לבדו. הוא הדין באיראן. איראן איננה 
איום רק עלינו. לכן היעד הראשון שלנו הוא לגייס את 
הזה  בעניין  איראן.  נגד  למאבק  הבינלאומית  הקהילה 

נחלנו הצלחה".

בין הפרופסורים

והתאונן  איתך  שנפגש  מספר  אמרנו,  ברק,  אהרן 
המשפטים  שר  לדבריו  שמנהל  המלחמה  על  באוזניך 
פרידמן נגד בית המשפט העליון. הוא התריע, ואתה, 
לדבריו, לא עשית דבר. איפה אתה עומד בוויכוח הזה? 
האם אתה שותף לדעה שפרידמן הורס את הדמוקרטיה 

בישראל?
"לצערי, הוויכוח חוטא בהפרזות", אמר. "אין איום 
על בית המשפט העליון. אני לעולם לא אתן יד לפגוע 
בעצמאותו. העליון הוא מבצר הדמוקרטיה, ואני מכבד 

אותו ואת נשיאתו.
היה  לא  אחד  לרגע  מצוין.  משפטים  שר  לנו  "יש 
עולה על דעתי למנות אותו אילו חשבתי שהוא רוצה 
הציע  פרידמן  פרופ׳  את  העליון.  בעצמאות  לפגוע 
פרידמן  את  פגשתי  אז  עד  רובינשטיין.  אמנון  פרופ׳ 
שהוא  פרידמן,  כמו  אדם  שלוקח  מי  אחת.  פעם  רק 
ללא ספק משפטן מזהיר, מוערך גם בארץ וגם בעולם, 
חתן פרס ישראל, והופך אותו לאויב של שלטון החוק, 

מפריז.
את  ליישב  יכול  אני  שבה  דרך  שיש  "חשבתי 
יותר  כאן  ישב  הוא   — ברק  עם  בפגישות  הוויכוח. 
מפעם אחת — הצעתי לו לעמוד בראש ועדה שתגבש 
את  השגתי  המשפט.  בתי  עצמאות  על  שישמור  חוק 

הסכמתו של דני פרידמן.
הוא  כך  אחר  הוועדה.  בראש  לעמוד  הסכים  "ברק 
יחזור  שעוד  ומקווה  שנסוג  מצטער  מאוד  אני  נסוג. 
בו. יש לי הערכה גבוהה מאוד לאהרן ברק. הוא אמר 
שאנחנו חברים אישיים, וגם זה נכון. זה לא אומר שאני 

מסכים עם כל מה שהוא אומר. בהחלט לא".

"לא אענה לשאלות 
מבקר המדינה בפרשת 

פולארד. מה שאני 
משוחח עם נשיא ארה"ב, 
לא נוגע לאיש. אני לא 

יודע מה מניע את המבקר. 
אין לי זמן להתעסק בזה"

"של נעליך"
(המשך מעמוד קודם)
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"המתנתי 
לפגישה עם 

ראש הממשלה, 
כמה דקות לפני 

הקבינט, והתפתח 
הדו־שיח הטיפשי 

הזה. הרי גם אם 
אתה שר, אתה 

לא רובוט, אתה 
עדיין בן אדם. לא 

תיכננתי את זה, 
זה פשוט קרה”

”האזנות הסתר 
מראות בבירור 

שדיני נחרץ 
עוד בטרם 

זומנתי לחקירה. 
אנשים לא בחלו 

במעשים, כולל 
מעשים פליליים 

לכאורה, כדי 
שאורשע ולא 

אחזור לתפקיד 
שר המשפטים"

"במשך הזמן 
אתה מתרגל, וזה 
פחות כואב, אבל 

זו עדיין פגיעה. 
לפעמים אני צוחק 

על זה בעצמי, 
אבל בסך הכל

זה כואב. זו 
דקירה. וזה לא 
נגמר, זה מלווה 

אותך כל החיים”
”דפקנו שר משפטים ואף אחד לא משלם את המחיר. כאילו בגלל שזה פוליטיקאי, דמו מותר". רמון
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אומר  אובססיבי,  לא  ני 
לא  היום  עד  רמון.  חיים 
גם  בנושא.  התראיינתי 
לדבר  רוצים  כשאנשים 
איתי בעניין, אני לא מדבר 
עליו. אני עוסק רק בקידום 
הקמת ועדת בדיקה, וגם זה 
את  עושה  ואני  בשבוע.  משעה־שעתיים  יותר  לא 
זה בראש קר ומושכל. אנשים במקרים דומים היו 
חושב  אני  אבל  עניין.  נסגור  יאללה,   — אומרים 
ציבור.  איש  ואני  כאן.  אזרח  אני  נכון.  לא  שזה 
לעבור  אפשר  אי  הזה  מהסוג  שדבר  חושב  ואני 
ואת  המשטרה  את  תפסתי  אני  היום.  לסדר  עליו 
הפרקליטות על חם. לבוא ולהגיד שזה לא מעניין 

אותי, זו טעות.
 אובססיבי או לא — רמון לא נותן למקרה שלו 
לרדת מסדר היום. כמעט שנתיים חלפו מאז שה־
פרשה התפוצצה, חודשים ארוכים לאחר שמשפטו 
הסתיים, והוא עדיין כולו בתוך הסיפור. לא צריך 
שהוא  לראות  כדי  האדם  לנפש  מומחה  להיות 
רחוק מלהשתחרר מאותו פסק דין שהרשיע אותו 
והתסכול,  הבושה  המבוכה,  לצד  מגונה.  במעשה 
על שלוש השניות שהשפיעו באופן כל כך דרמטי 
על חייו והעלבון על כל מה שהתרחש לאחר מכן 

— אי אפשר שלא לחוש בכעס.
על  כועס  אני  כועס.  "אני  אומר.  הוא  "כן", 
המערכת. על צמרת יח"א, על ראש אגף החקירות 
של המשטרה, על פרקליטות מחוז תל־אביב, על 
לממשלה.  המשפטי  היועץ  ועל  המדינה  פרקליט 
ביש־ החוק  אכיפת  מערכת  ראשי  על  כועס  אני 
ראל, שאחראים לכך שבתיק שלי — שאפילו השר 
מערכתיים  כשלים  בו  שהיו  מודה  פנים  לביטחון 
רשלנות  שהייתה  קובע  בדימוס  ושופט  ואישיים, 
רבתי — הם מסרבים בכל תוקף לבדוק מה באמת 

היה שם, ונמנעים מלרדת לחקר האמת".

בדיקה  ועידת  להקמת  רמון  פועל  עכשיו 
בתיק  בטיפול  זדון  היה  אם  שתבדוק  ממשלתית, 
רק  הייתה  אלא  בזדון,  קרה  לא  זה  "ואם  שלו. 
פקיד  "הרי  אומר.  הוא  עבירה",  זו  גם  רשלנות, 
הפחות  לכל  היה  ברשלנות  דבר  שעושה  מדינה 
בדימוס  שופט  קובע  וכאן  משמעתי.  לדין  עומד 
שהייתה רשלנות רבתי. ואף אחד לא נקרא על ידי 
המפכ"ל, ולאף אחד לא כותבים הערה בתיק. דפ־

קנו שר משפטים ואף אחד לא משלם את המחיר. 
כאילו בגלל שזה פוליטיקאי, דמו מותר".

”כל חיי ׳לא׳ היה ׳לא׳”

כחודשיים   ,2006 בספטמבר  התחיל  רמון  משפט   
לאחר שנישק קצינה שעבדה במשרד ראש הממשלה. 
זה היה לפני כניסתו לישיבת קבינט, כמה שעות אחרי 
גולדווסר.  ואהוד  רגב  אלדד  החיילים,  שני  שנחטפו 
נישק  שרמון  כך  על  במשטרה  תלונה  הגישה  הקצינה 

אותה בניגוד לרצונה. הוא נקרא לחקירה.
שט־ הפרשה  על  בפומבי  מעולם  דיבר  לא  רמון 
שטחיות,  התייחסויות  כמה  למעט  חייו.  את  לטלה 
מתקשה  הוא  עכשיו  גם  בנושא.  להתראיין  סירב  הוא 
היום  לשיחת  היה  שבהם  הארוכים  לחודשים  לחזור 
בכל בית, נושא לוויכוח ציבורי ולא פעם מושא ללעג 

ולסאטירה.
"אתה מרגיש שאתה נקלע לאווירה קפקאית במובן 
מישהו,  על  "מדברים  אומר.  הוא  שלה",  קלאסי  הכי 
שמישהו  האמנתי  לא  אתה.  שזה  מאמין  לא  ואתה 
מסוגל להאשים אותי בעבירת מין. הרי זה הדבר הכי 
נורא בעיניי, שמישהו כופה עצמו על מישהי בלי שהיא 
רוצה. יש חיזור, וחיזור הדדי, ואי הבנות. אבל בשנייה 
שברור שאחד לא רוצה — כל זה צריך להסתיים. כל 

חיי ׳לא׳ היה ׳לא׳. 
לאחראית  אמרתי  המשפטים  למשרד  "כשנכנסתי 
באלי־ שהואשמו  אנשים  חונן  לא  שאני  החנינות,  על 

מות כלפי אישה או ילד. ושאני לא חונן עברייני מין 
האלה,  לדברים  אחר  רף  להיות  צריך  סמים.  ועברייני 

אמרתי לה. ופתאום אומרים לך: עשית עבירת מין.
הייתי  שאם  הוא,  מזוז  מני  של  נורא  הכי  "השקר 
מבקש סליחה, הכל היה בסדר. איזו מין עבירה זו שניתן 
שכשהגעתי  עוד  מה  סליחה?  בקשת  עם  אותה  לבטל 
אמרתי  העניין,  את  לפניי  והציגו  במשטרה  לחקירה 

שאם הייתי יודע שהיא לא הסכימה, הייתי מתנצל.
האמנתי  כך  הדדית,  בהסכמה  נשיקה  שם  "הייתה 
היית  רק  אם  בינינו:  בעימות  לה  אמרתי  לב.  בתום 
אומרת לי ׳למה נישקת אותי, לא רציתי׳, הייתי מבקש 
סליחה. גם אם היית אומרת לי אחרי יום־יומיים, שלא 
רצית את הנשיקה הזאת, גם אז הייתי מבקש סליחה. 
כששאלתי אנשים מה דעתם על אישה שאומרת ׳אני 
איתי  שתיסע  רוצה  אני  בפנייך,  לעמוד  יכולה  לא 
משותף  בצילום  כולה  עליי  ונמרחת  ריקה׳  לקוסטה 
— לא היו גבר או אישה שאמרו שזה בלתי סביר שהיא 

התחילה איתי.
הדברים  את  להגיד  שבשבילה  להיות  יכול  ”אז 
אם  גם  לא.  זה  בשבילי  שבשגרה.  עניין  זה  האלה 
לפעמים מתחילות איתי נשים, אף פעם לא היה מקרה 
סביר  אדם  האם  שגוי.  כך  כל  באופן  אותו  שפירשתי 
שמתנהגת ככה מתחילה איתו?  לא יכול לחשוב שמי 
פירשתי כמו שפירשתי ויכול להיות שטעיתי. היא לא 
ואם  רוצה.  שהיא  מה  שזה  חשבתי  ואני  נשיקה  רצתה 
הופך  זה  פתאום  אבל  סליחה.  מבקש  הייתי  טעיתי, 
לתקיפה. בית המשפט ראה את המקרה כאילו הלכתי 
ברחוב, תפסתי בחורה ונישקתי אותה. כאילו אין הבדל 
זו  הרי  כלום.  לעשות  לא  לבין  עשתה  שהיא  מה  בין 

המשמעות של פסק הדין".
רמון מודה שהתנהלותו עם חשיפת הפרשה הייתה 
שגויה. "היה לי ויכוח משפטי מיותר על מקום הנשיקה 
חכם.  וגם  צודק  גם  להיות  רציתי  הנשיקה.  ותיאור 
סו־ מבחינה  רק  לא  הסכימה  שהיא  להוכיח  ניסיתי 
בייקטיבית, אלא גם מבחינה אובייקטיבית. התווכחתי: 

שמנצלים  חשבתי  הייתה.  איפה  נשיקה,  הייתה  מתי 
אתית,  או  ציבורית  מבחינה  בו  גאה  לא  שאני  אירוע 

כדי להעליל עליי עלילה פלילית. 
הגרסה  אפילו  לשקר?  לי  הייתה  סיבה  איזו  ”הרי 
שלה הייתה יותר טובה לי מהגרסה שלי. היא תיארה 
איך היינו צמודים מאוד אחרי הצילום, כך שאפילו את 
הראש היא לא יכלה להזיז. ואז היא אמרה שהנשיקה 
וזזה  הלשון  את  הרגישה  שהיא  שניות,  שתי  נמשכה 
לאחור. היא לא טענה בבית המשפט בשום שלב שה־
חדרתי את לשוני, גם לא ניתן להחדיר לשון בשתיים־

חטופה  נשיקה  הייתה  זו  סגור.  כשהפה  שניות  שלוש 
על השפתיים.

יושב  רמון. "ואתה  אומר  הורשעתי",  אני  זה  "ועל 
מאמין.  לא  ואתה  המשפט.  בבית  במשטרה,  בחקירה, 
ופתאום  ממנו.  לצאת  מצליח  לא  שאתה  סרט  כמו  זה 
כל החיים שלך משתנים. ומדברים עלייך. וכולם הרי 
יודעים שאין עבריין חד־פעמי, ואם זה קרה עכשיו, אז 
זה בטח כבר קרה בעבר. אבל במקרה שלי לא הייתה 
אף מתלוננת נוספת, בניגוד להבטחתה של מירי גולן 
לקצינה, שאם היא תתלונן, יהיו מיד עוד עשר מתלו־
יכול  לא  אני  אותי.  מכירים  כולם  והרי  נוספות.  ננות 

להסתיר מי אני".

”קצינה התחילה איתי”

הפגיעה  היה  גדול  הכי  שהכאב  אומר  רמון 
בעיקר  ובילדים.  היום,  ואשתו  אז  זוגו  בת  בורד, 
בורד. "הרי אצלה זה לא משנה אם זה עניין פלילי 
לה  היה  לא  ובצדק.  מאוד,  בה  פגע  וזה  לא.  או 
רגעים  היו  פאסון.  על  שמרה  היא  אם  גם  פשוט, 
מאוד קשים ואני יכולתי רק להבין ולהעריך. אני 
יכול רק להגיד שהיא הייתה בת זוג הכי נפלאה. 

לא הייתי עובר את זה כפי שעברתי, בלעדיה".

שתיקה שובר  ן  רמו  /  20020088 פסח 

<<<

סימה קדמון
צילום: רמי זרנגר

14 חודשים חלפו מאז שהורשע במעשה מגונה אחרי שנישק קצינה על שפתיה, וחיים רמון 
עדיין כועס • על צמרת המשטרה ”שפעלה בזדון”, על המערכת ש”התגייסה בצורה מטורפת” 

ועל היועץ המשפטי ”שנהג ביוהרה במקום להודות בכישלון” • וכן, גם על עצמו הוא כועס, 
על שפגע בילדיו ובבת זוגו: ”אמרתי לה את האמת מההתחלה. סיפרתי שעשיתי מעשה שטות. 

טיפשות. ביקשתי את סליחתה” • בראיון ראשון על הפרשה שטילטלה את חייו מודה רמון: 
"השתניתי. אם אני לא מכיר מישהי הרבה שנים, אני לא אנשק אותה אפילו על הלחי”

לא רציתי שיזכרו ממני רק את

הנשיקה

יום שישי, י"ג בניסן תשס"ח – 18.4.2008



גולן  מירי  יח"א  ראש  שהמשטרה,  אומר  "אני 
חומר  הסתירו  קמין,  ערן  החקירה,  צוות  וראש 
בז־ אלא  ברשלנות,  לא  סתר  האזנות  של  חקירה 

המשפטי,  ליועץ  בזמן  מוגש  היה  שאם  חומר  דון. 
הוא לא היה מגיש כתב אישום. אני אומר, שלכל 
שני  של  אדירה  מוטיבציה  הייתה  החקירה,  אורך 
האנשים האלה להרשיע אותי, שנפגשה ברשלנות 
המנחה.  והפרקליטה  המחוז  פרקליטות  של  רבתי 
הן  רציניות,  ויותר  ערניות  יותר  קצת  היו  הן  אם 

היו עולות בקלות על כך שקמין מסתיר חומר.
אם  היחידה.  רוח  המפקד.  רוח  על  מדבר  "אני 
המקרה שלי היה מקרה יחיד, אפשר היה לדבר על 
מקריות. אבל אני מדבר על רצף של מקרים שקרו 
בעשור האחרון: על רפול, שעמד להתמנות לשר 
שנמחק,  אישום  כתב  נגדו  והוגש  פנים  לביטחון 
על יעקב נאמן, שהצטייר כאיום כשהתמנה לשר 
ששבוע  ריבלין,  רובי  על  לדין,  והועמד  משפטים 
משפ־ שר  להיות  מיועד  שהוא  שהתפרסם  אחרי 

טים, נפתחה נגדו חקירה. 
”האם המקריות הזאת לא צריכה להטריד? הרי 
חן  מוצא  שלא  למי  תיקים  תופרת  שהמערכת  זה 
בעיניה — זה כבר כמעט נחלת הכלל. כל מי שי־
נסה לעשות שינויים — אחת דינו. והנה בא אדם 
שרוצה להיות שר משפטים ורוצה לעשות רפור־

מות. אנשים אמרו לי ׳תיזהר, יתפרו לך תיק׳".
סליחה, הרי המעשה נעשה. הנשיקה הייתה. 
להפיל  בשביל  הקצינה  את  שתל  לא  אחד  אף 

אותך. אתה הבאת את זה על עצמך.
פלי־ עבירה  לבין  הזה  המקרה  בין  אבל  "נכון. 
במשטרה.  זה  את  אמרתי  זה.  כהוא  היה  לא  לית 
עניין  לא  זה  אבל  אתית.  בסדר  לא  אני  אמרתי: 
שאהיה  ראוי  לא  שציבורית  חושבים  אתם  פלילי. 
שעמדה  להבין  יכול  אני  בסדר.  משפטים?  שר 
מהסוג הזה היא לגיטימית. אבל איזה עניין פלילי 

יש פה?”
לק־ שאמרה  הדברים  האם  אותו,  שואלת  אני 
העליון  המשפט  בית  נשיאת  משפטו  סיום  ראת 
החוק  של  הנורמטיבי  תפקידו  על  ביניש  דורית 
הכרעת  על  לדעתו  השפיעו  מינית,  להטרדה 
של  קריטי  כזה  בשלב  כזאת  "אמירה  הדין. 
המשפט, ייתכן מאוד שהשפיעה”, הוא טוען. 
בכנס  מדבריה  הבינו  שכולם  מה  ”ואת 
ובתקשורת, כנראה גם השופטים ששפטו 

אותי הבינו.
”הייתה תחושה של התגייסות מטור־

פת של המערכת לפני המשפט ובמהלכו. 
ומדבר  בטלוויזיה  משפטי  יועץ  יושב 
על התיק שלי, ופרקליט המדינה דאז, 
איך  בטלוויזיה  מדגים  שנדר,  ערן 
לפ־ ומשנה  האירוע.  התרחש  לדעתו 
באילת  בכנס  יושב  המדינה  רקליט 
להרשיע  צריך  למה  חופשי  ומדבר 
מש־ שהמערכת  התחושה  אותי. 
הכל,  לעשות  שצריך  היא,  דרת 
העמדה  שתהיה  כדי  הכל,  אבל 
לדין והרשעה. וכל זה לא מפ־

ריע לאף אחד.
היא  קשה  הכי  ”והתחושה 
האזנות  שהיו  כשמתגלה 
סתר, שמראות בבירור שדיני 
עוד  גולן  מירי  על ידי  נחרץ 
בטרם זומנתי לחקירה. אם כל 
היה  הסתר  הקלטות  של  החומר 
שמחייב  כפי  האישום,  כתב  להגשת  קודם  בידיי 
החוק, איש לא היה מעז להגיש נגדי כתב אישום. 
מכך,  מודאגת  גולן  שמירי  לכולם  מראה  הייתי 
לבית  נשיא  אמנה  משפטים,  כשר  שבתפקידי 
מיד  רואים  והיו  לרוחה  שאיננו  עליון  משפט 
שזה משפט פוליטי. אנשים לא בחלו במע־

שים, כולל מעשים פליליים לכאורה, כדי 
להביא לכך שאעמוד לדין ואורשע".

למה אתה חושב שהם עשו את זה?
זכאי  יוצא  הייתי  שאם  מעריך  "אני 
הייתי חוזר למשרד המשפטים. זה הדבר האח־

רון שהם רצו".
בכל  מזוז  מני  של  האינטרס  היה  מה 
העניין הזה? הרי הוא עצמו יצא בתחילת 

דרכו נגד הפרקליטות.
"המערכת הגיעה אליו וכפתה עליו את 
דעתה, והוא העדיף את שלמות המערכת 

לה־ שלא  לו  שאמר  הדעת,  שיקול  על 
הסתבכו,  כשהדברים  לדין.  אותי  עמיד 
זה הפך בשבילו לאתגר, מקרה שהוא 
בחל  ולא  יוקרתו  כל  את  עליו  שם 
בכלי  הופעות  כולל  אמצעי,  בשום 
ובמהלכו,  המשפט  לפני  התקשורת 
תוך ביצוע עבירת סוביודיצה, כדי 

לבוא  שלא  ובלבד  למערכת,  מטורף  גיבוי  לתת 
ולהגיד שטעה”.

למה שזה יהפוך לכזה אתגר בשבילו?
"עקשנות, יוהרה, חוסר יכולת להתרומם מעל 
פרקליטות  כששתי  אותה.  ולראות  הסיטואציה 
הן  שלו.  כישלון  זה  רבתי  ברשלנות  לוקות  מחוז 
מקרוב.  אותן  ליווה  הוא  שלו.  פיקוח  תחת  היו 
הוא ידע שהיו האזנות סתר. הרי כל זה היה לנגד 

עיניו”. 
שאלתי אותו על יחסיו עם מני מזוז. "מאז הפ־

רשה אין בינינו שום יחסים. על מה אדבר איתו? 
אני יכול להתייחס אליו עניינית בישיבת ממשלה, 

לא מעבר לזה".
בי־ הייתה  שאם  השבוע,  אמר  ברק  אהרן 

ציבור  ואנשי   "it's not done" של  תרבות  שראל 
שנתפסו בקלקלתם היו מתפטרים, לא היה צריך 
את בית המשפט. הבעיה היא, שאנשים כאן לא 

מתפטרים.
"האמירה הזאת רק מעידה על הדרך המוטעית 
אדם  אם  המשפטית.  המערכת  כיום  פועלת  שבה 
עבר עבירה פלילית, הוא צריך לעמוד לדין. ואם 
צריך  העניין  אז  פלילית,  עבירה  עבר  לא  הוא 
להישאר במישור הציבורי והאזרח יביע את דעתו 
שכשאנשים  ייתכן  לא  אבל  הקיימות.  בדרכים 
אינם  ציבור  שאנשי  סבורים  המשפטית  במערכת 
השקפת  את  שתואמות  נורמות  על־פי  מתנהגים 
גם  הפלילי  במישור  נגדם  פועלים  הם  עולמם, 

כשאין לכך יסוד”.

”השר לביטחון פנים מתעלם”

הפו־ לדרג  עד  מגיעות  רמון  של  האשמותיו 
אין  "הרי  דיכטר.  אבי  פנים,  לביטחון  לשר  ליטי: 
ישראל  במשטרת  בכירים  קצינים  ששני  ספק 
שיבשו בזדון הליכי משפט כדי להביא להרשעתי 
ולסילוקי מתפקידי. ולפחות שני פרקליטים, רות 
אריאלה  והתובעת  תל־אביב  מחוז  פרקליטת  דוד, 
פנים,  לביטחון  והשר  רבתי.  ברשלנות  לקו  סגל, 
היו  משפטים  שר  של  החקירה  שבתיק  שמודה 
להקים  רוצה  לא   — ואישיים  מערכתיים  כשלים 

ועדת בדיקה ולמעשה לא עושה דבר. 
אותם  תעמיד  בהם.  תנזוף  אליך.  להם  ”תקרא 
פחות  לא  הוא  שלי  המקרה  הרי  משמעתי.  לדין 
החוק  שלטון  מבחינת  פריניאן,  מפרשת  חמור 
אומר,  שאני  מה  נכון  זה  ואם  המשטרה.  ותפקוד 
על  להעיד  שמוכנים  המשטרה  מתוך  אנשים  ויש 
כך, אז זה לא מטריד אותך, השר לביטחון פנים? זה 
שנישקתי נשיקה חטופה הטריד אותך מאוד, אבל 
שני שוטרים שלכאורה שיבשו הליכי משפט בזדון 

בתיק של שר, זה לא מטריד אותך?”
דניאל  המשפטים,  ששר  לכך  מתכוון  רמון 
ורדי  בדימוס,  לשופט  פנו  דיכטר,  ואבי  פרידמן, 
זיילר, וביקשו שיבדוק את הטענות העולות מדו"ח 
יקבלו.  הם  ימליץ  שזיילר  שמה  אמרו  "הם  ברנר. 
ועדת  תקום  שלא  אפשר  שאי  קובע  זיילר  והנה, 
בדיקה ממשלתית שתבדוק את התנהלות המשט־
רה והפרקליטות, והשר לביטחון פנים מתעלם".

מה זה כל כך משנה? למה אתה עוד נלחם? 
ממלא־ שר.  אתה  שלך.  במעשה  קלון  נקבע  לא 
מקום ראש ממשלה. למה שלא תעזוב את זה?

לזה  תהיה  שלי,  בתיק  זדון  שהיה  ייקבע  "אם 
והפ־ המשטרה  התנהלות  לגבי  גדולה  משמעות 

את  שעשו  שאנשים  רוצה  אני  בעתיד.  רקליטות 
זה ישלמו על כך. לפי ספר החוקים אלה עבירות 
הורשעתי  שאני  מהעבירה  חמורות  יותר  הרבה 
על  גם  השלכות  לזה  שיהיו  להיות  ויכול  בה. 
המשפט שלי. ביקשתי שלא ירשיעו אותי מהטעם 
של ההגנה מן הצדק: שההליכים היו לקויים ולכן 
שהאנשים  להיות  יכול  לא  להרשיע.  מקום  אין 
שעשו את זה ימשיכו למלא תפקידים בכירים 

במערכת אכיפת החוק.
היחידה  המערכת  היא  "הפרקליטות 
שאין עליה שום ביקורת", אומר רמון, 
"המערכת היחידה שאיש לא נותן את 
הדין על כישלונותיו. שאינה עובדת 
עצמה  שהיא  הסטנדרטים  פי  על 
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"עם הילדים הייתה 
מבוכה, כי זו הייתה 
התנהגות לא נאותה. 
אבל כשהם ראו את 
התמונה שבה היא 

הצטלמה מחובקת איתי, 
הם הבינו שהדברים חרגו 

מכל פרופורציה”

”ורד נפגעה מאוד, ובצדק. 
לא היה לה פשוט, 

גם אם היא שמרה על 
פאסון. היו רגעים מאוד 

קשים והיו מספיק נשמות 
טובות שהרעילו אותה: 
מה את צריכה את זה, 

בשביל מה לך”

"בסך הכל כמעט כולם, 
גם יריבים פוליטיים, 
התנהגו אליי למופת. 

רובם מכירים אותי, והרי 
כולנו יודעים מי נהנתן, 
מי מושחת ומי כופה 

עצמו על נשים”

ג ח ל ף  ס ו מ ידיעות אחרונות    |   ה

עם המתלוננת, רגע לפני. 
”השתמשו בה כדי להרוס אותי” 

צילום: מתוך ערוץ 2

ג   |   ידיעות אחרונות8 ח ל ף  ס ו מ ה

מה אמרת לה?
שק־ סיפרתי  מההתחלה.  האמת.  את  "אמרתי 
שנעניתי  איתי,  פלירטטה  איתי,  התחילה  צינה 
לפלרטוט, שהייתה נשיקה ושאני מתנצל. שעשי־
תי מעשה שטות. טיפשות. ביקשתי את סליחתה. 
היא  אבל  למשפט.  איתי  שתבוא  רציתי  לא  מאוד 
התעקשה לבוא לכל הישיבות, והכי גרוע — לפסק 
הדין, עם כל הטירוף והכיסוי הסנסציוני. התייצבה 
הרבה  בי  יש  שלי.  העדויות  לשמיעת  גם  באומץ, 
הכרת טובה כלפיה. זה קשה לכל אישה, על אחת 
והיו  כמוה.  ועצמאית  דעתנית  לאישה  וכמה  כמה 
את  מה  אותה:  שהרעילו  טובות  נשמות  מספיק 
צריכה את זה, בשביל מה לך. זה מאוד פגע בה".

אני שואלת על הילדים. יש לו שני ילדים, בת 
לספר  התבייש  לא  אם  שואלת  אני   .(16) ובן   (21)
להם שנישק חיילת כמעט בגילה של בתו. "בוודאי 
זו  כי  מבוכה  אומר. "הייתה  הוא  מבוכה",  שהייתה 
את  ראו  כשהם  אבל  נאותה.  לא  התנהגות  הייתה 
הם  איתי,  מחובקת  הצטלמה  היא  שבה  התמונה 
הבינו שהדברים חרגו מכל פרופורציה. ברור שזה 
פגע בהם. כותבים ומדברים על אבא שלהם דברים 

קשים. איזה ילד לא היה מתקשה לעמוד בזה?"
לך  מספרת  הייתה  בתך  אם  עושה  היית  מה 
שעשית  מה  את  לה  עשה  ובמעמדך  בגילך  שגבר 

למתלוננת?
בגילי  למישהו  באה  הייתה  לא  שבתי  בטוח  "אני 
ואומרת לו את הדברים שהקצינה אמרה לי, אפילו לא 
לצילום.  לא  אפילו  עליו,  נמרחת  הייתה  ולא  בצחוק, 
ואם בתי הייתה עושה את זה, הייתי אומר לה: אז מה 
שלא  להיות  יכול  איתו.  התחלת  את  מתלוננת,  את 
הייתה לי דעה טובה על האיש, אבל בוודאי שלא הייתי 

מציע לה להגיש תלונה".
חיילים  שבו  ביום  העיתוי.  על  אותו  שואלת  אני 
נחטפים, הצפון בוער, כמה דקות לפני כניסתו לקבינט. 

איפה היה הראש שלך, אני שואלת.
לי  שנקבעה  הממשלה,  לראש  לכניסה  "המתנתי 
כך  כדי  תוך  הקבינט.  לפני  דקות  כמה  איתו  פגישה 
אתה  חי.  אתה  הרי  הזה.  הטיפשי  הדו־שיח  התפתח 
מחייך. לפעמים צוחקים גם ברגעים קשים. גם אם אתה 
שר, אתה לא רובוט, אתה עדיין בן אדם. זה לא שהל־

כתי לבלות. זה לא שתיכננתי את זה מראש. זה פשוט 
פעולה,  שיתפתי  איתי,  פלירטטה  היא  להבנתי  קרה. 
לא  אותי  העסיק  לא  זה  דקות,  כמה  ארך  הסיפור  כל 
בזמן  לא  תפקודי  על  העיב  לא  זה  אחרי,  ולא  לפני 
הופעתי  המלחמה  תקופת  בכל  אחריה.  ולא  הישיבה 
בכל הקבינטים, אפילו החקירה לא הפריעה לתפקודי 

כשר וכחבר קבינט".
לשפוט  יכול  אחד  כל  רמון,  אומר  הציבורי,  בצד 
אותו ולקבוע אם הוא ראוי או לא. "הטענה שלי", הוא 
אומר, "שניצלו מעשה שיכול להיות שאינו תקין בצד 
תקדים  אין  הפלילי.  למישור  אותו  והעבירו  הציבורי, 
בית  כשגם  כאלה,  בנסיבות  פלילי  לדין  להעמדה 
המשפט קבע שאינני עבריין פלילי, והשתמש בביטוי 

מתחום הנזיקין כדי לומר שפעלתי מתוך אדישות.
”והרי גם אם זה מה שתיארתם בהתחלה — שתיכ־
ננתי והתחבאתי והתנפלתי וגררתי — ועכשיו מתברר 
לכם שלא תיכננתי ולא התחבאתי ולא התנפלתי ולא 
גררתי, אלא שזה קרה בנסיבות אחרות, הייתם צריכים 
זה  על  וההתעקשות  פלילי.  עניין  כאן  שאין  להבין 
הייתה מתוך כוונה ברורה להביא לכך שבמקרה הטוב 
הרע  ובמקרה  הפוליטיים,  חיי  את  אסיים  מבחינתם, 

— שלא אחזור למשרד המשפטים”.
משפטו  תקופת  את  חי  רמון  לא,  או  אובססיבי 
זה.  את  להבין  אפשר  בבוקר.  אתמול  קרה  זה  כאילו 
הזה,  בהקשר  תכופות  מוזכר  הוא  פרשה,  אותה  מאז 
וסאטירה.  בידור  בתוכניות  או  משפטיים  בנושאים 
הנשיא  של  בהקשר  בעקיפין,  גם  חוטף  הוא  פעם  לא 
לשעבר, משה קצב, כאילו העבירה שבה הורשע שייכת 
קצב.  מואשם  שבהן  האשמות  של  משפחה  לאותה 
"ההשוואה הזאת היא חלק מהדברים שפגעו בי", הוא 
מה  לעומת  שלי,  המקרה  כי  ההשוואה.  "עצם  אומר. 
אין  ממערב.  מזרח  כמו  רחוק  שלו,  בהקשר  שפורסם 

שום קשר בין המקרים.
"במשך הזמן אתה מתרגל", הוא אומר בשקט. "וזה 
פחות כואב ממה שכאב בפעם הראשונה, אבל זו פגי־

עה. לפעמים אני צוחק על זה בעצמי, אבל בסך הכל זה 
כואב. זו דקירה. הרי עבירת מין זו העבירה האחרונה 
אדם  בה.  שאואשם  הדעת  על  להעלות  יכול  שהייתי 
יכול  למעוד בכל מיני דברים. אבל בזה? זה לא  יכול 
היה לקרות לי. זה מרסק אותך לרסיסים. וזה לא נגמר. 
זה מלווה אותך כל החיים. נישקת שתי שניות בחורה 
שחשבת שרצתה בזה וכנראה טעית — זה עניין שקורה 

כל יום, כל שנייה, להרבה מאוד גברים".
אולי, אבל לא לשר משפטים.

"נכון. אבל כל אדם, גם אם הוא שר משפטים, הוא 
עדיין בן אדם”. 

”תיזהר, יתפרו לך תיק"

 משפט רמון התחיל בספטמבר 2006 בבית 
קיבל  המתלוננת  עדות  לאחר  השלום.  משפט 
עמוק",  "גרון  מכנה  שהוא  ממי  טלפון  רמון 
שלו.  בתיק  סתר  האזנות  שבוצעו  לו  שסיפר 
בפרקליטות הכחישו ארבע פעמים בכתב את 
שאכן  להודות  שנאלצו  עד  ההקלטות,  קיום 

היו האזנות סתר. 
את  מזוז  מינה  הסתיים  שהמשפט  לאחר 
השופט בדימוס שלום ברנר כדי לבדוק את 
הכשלים, מבלי שניתנו לו סמכויות חקירה. 
רמון הציע לברנר לחקור את "גרון עמוק" 
ועדים נוספים, שיכלו להעיד על כך שהיה 

זדון בהסתרת ההאזנות מההגנה. ברנר סירב. 
בדו"ח שפורסם בחודש יולי הוא כתב, שלא הת־

רשם שהיה זדון, אבל הייתה "רשלנות רבתי".
רמון, "שמיטב חוקרי  מאמין", אומר  "מי היה 
תמימות  כמה  רבתי.  ברשלנות  רק  כשלו  ישראל 
בכיר,  חוקר  יח"א,  שראש  להאמין  כדי  צריך 
כל  ומעליהם  בכירה  פרקליטה  מחוז,  פרקליטת 
לב?  בתום  כשלו  כולם   — עליהם  שהשגיחו  אלה 

תום הלב שלי בנשיקה היה פי עשר מונים מאשר 
סביר  אדם  אין  רשלנות.  באותה  שלהם  הלב  תום 
ואתה  לב.  ותום  רשלנות  רק  שזו  שיאמין  אחד, 
שלמה  שמערכת  למסקנה  להגיע  אלא  יכול  לא 
אהיה  שלא  כדי  לא־ענייניים  מטעמים  התגייסה 

שר משפטים. 
מת־ הייתה  בחורה  אם  אחר,  מקרה  בכל  "הרי 

לוננת בנסיבות דומות, היו שולחים אותה הביתה. 
ופה גייסו אלוף באמצע מלחמה (האלוף גדי שמני) 

כדי לשכנע אותה להתלונן. הם הפכו את הבחורה 
בכך  לרצונה,  בניגוד  להתלונן  לה  וגרמו  לקורבן 
אותה  אתבע  אני  תתלונן  לא  שאם  עליה  שאיימו 
לחלוטין.  ומופרך  שקרי  איום  דיבה.  הוצאת  בגין 
הש־ הם  הבחורה.  זו  אותם  שעניין  האחרון  הדבר 

תמשו בה כדי להרוס אותי”. 
מהמשטרה  שכולם,  זה  אומר  שאתה  מה 
תפרו  נגדך?  התגייסו  כולם  המשפט,  בית  ועד 

לך תיק?

יום שישי, י"ג בניסן תשס"ח – 18.4.2008

הנשיקה

"היה לי ויכוח משפטי 
מיותר על מתי הייתה 
נשיקה, איפה הייתה. 

רציתי להיות גם צודק 
וגם חכם. ניסיתי להוכיח 
שהיא הסכימה לא רק 
מבחינה סובייקטיבית, 
אלא גם אובייקטיבית”

"השקר הכי נורא היה 
שאמרו, שאם הייתי 

מבקש סליחה, הכל היה 
בסדר. איזו עבירה ניתן 
לבטל עם סליחה? מה 

עוד שאמרתי שאם הייתי 
יודע שהיא לא הסכימה, 

הייתי מתנצל”

(המשך מעמוד קודם)

עם אשתו ורד ביציאה מבית־המשפט. 
”היא התעקשה לבוא לכל הישיבות”  

צילום: גלעד קוולרצ'יק



עם  פעולה  שיתוף  של  והמדיניות  קשה,  מספיק 
המתונים בגדה — לא מיושמת כהלכה.

הפ־ לבין  בינינו  ההידברות  שהתחילה  "מאז 
בגדה  חיובי  דבר  שום  כמעט  קרה  לא  לסטינים, 
חייהם.  רמת  את  שישפר  הפלסטינים,  מבחינת 
להיפך. יש אומרים שהמצב אפילו הוחמר. מדיניות 
שיקולים  פי  על  מתנהלת  בגדה  שלנו  הביטחון 
על  ולא  בשטח,  המ"פ  ידי  על  שנקבעים  טקטיים 

ידי שיקולים אסטרטגיים לטווח ארוך.
אומר  הזה",  בתחום  ברק  על  ביקורת  לי  "יש 
רמון, "ועל הריכוזיות הטוטאלית שלו, שאינה מא־

פשרת לשום גורם מחוץ למערכת הביטחון לפעול, 
בנושאים  לפעול  הממשלה  ראש  על  גם  ומקשה 
ביטחוניים, שהם אמנם באחריות מערכת הביטחון, 

אבל יש להם השלכות מדיניות מרחיקות לכת”.
הבי־ שר  על  לומר  טוב  דבר  שום  לך  ואין 

טחון?
ושל  הצבא  שיקום  של  גדולה  עבודה  "נעשית 
הפקת לקחים, שברק והרמטכ"ל מובילים ועושים 
מה  על  הוא  שלי  הוויכוח  וטובה.  רצינית  עבודה 
עם  המלחמה  אופי  ועל  ושומרון,  ביהודה  שנעשה 
נגד  שהירי  שהעובדה  חושב  אני  בעזה.  החמאס 
ושאנחנו  נסבלת  בלתי  מציאות  זו  נמשך,  שדרות 
ולהש־ הרי,  למקורות  בירי  עליה  להגיב  צריכים 
חשמל,  הפסקות  כמו  תשתיתיות  בסנקציות  תמש 

בעיקר כלפי אזורים שמהם יורים".
ביחסים  לשיפור  מצב  אין  האם  שואלת,  אני 
בינו לבין מי שהיה פעם יו"ר המפלגה שלו, בימים 
שבהן היה רמון חלק מצמרת מפלגת העבודה. "אין 
בינינו יחסים. דעתי עליו ידועה והיא לא השתנתה. 
אני חושב שבבסיס אין לברק שום יכולת להתנהל 
התנהלות  של  יכולת  שום  לו  ואין  פוליטית,  נכון 
ראויה במשא ומתן. לא רק אני אומר. אומרים את 
זה כל חבריו. כל הסיבות שגרמו לו להיכשל בעבר, 

יגרמו לכך שאם ייבחר, ייכשל שוב".

”אני מרסן את עצמי”

 היתרונות של אולמרט ברורים בעיניו, לטוב ולרע. 
"ההתנהלות שלו היא שפויה. אין לו גחמות מטורפות 
שאתה לא מבין מאיפה זה בא. הוא לא מתנהג כאילו 
יכולתו.  כמיטב  לעשות  מנסה  אלא  למלכות,  נמשח 
הבעיה שלו היא, שהוא נושא על גבו את צלב מלחמת 
לכך גם  עושה. יש  שהוא  כל מה  על  מעיב  וזה  לבנון 
היבטים חיוביים. כשהוא עמד בפני מה שמקורות זרים 
שלו  ההחלטות  קבלת  תהליך  בסוריה,  שהיה  טוענים 
הזאת  המלחמה  את  שחווה  בגלל  גם  דופן,  יוצא  היה 

והסיק מסקנות. 
”יש לו חזון ברור לגבי קיומנו כאן כמדינה יהודית 
מקווה  ואני  בנאומיו,  ביטוי  לידי  בא  וזה  ודמוקרטית, 
שזה יבוא לידי ביטוי בקרוב גם במעשיו. אין לי ספק 
קדימה  בתוך  הממשלה,  לראשות  המועמדים  שמכל 

ומחוץ לה, הוא הטוב ביותר".

מה לגבי שרת החוץ, ציפי לבני? זה לא סוד שיש 
לך ביקורת קשה על המשא ומתן כפי שהוא מתנהל 

עם הפלסטינים.
"אין לי ספק שציפי פועלת על פי הכרתה. הוויכוח 
ביני לבינה הוא, שלבני סבורה שיעד המשא ומתן הוא 
הסכם מפורט שפותר את כל הבעיות. אני סבור שלא 
אלא  סוף 2008,  עד  רק  לא  כזה,  להסכם  להגיע  ניתן 
אף לא עד סוף 2009. במקרה הזה הטוב מאוד הוא אויב 
של הטוב, והטוב הוא ניסיון להגיע להסכם עקרונות, 
שבו נקבע את העיקרון של שתי מדינות לשני עמים. 
כי אם לא נצליח, נצטרך להתמודד בסוף השנה הזאת 
למדינה  ובינלאומית  פלסטינית־ערבית  דרישה  עם 
מדינת  של  סופה  למעשה  שהיא  עמים,  לשני  אחת 

ישראל כמדינה יהודית”.
אני שואלת על האפשרות של איחוד קדימה ומפ־

לגת העבודה. רמון מגחך. "חיבור כזה יבטל את ה׳רזון 
הסקרים,  פי  שעל  עוד  מה  קדימה.  הקמת  של  דאטר׳ 
הוא לא מועיל לאף אחד. אין שום הגיון פוליטי בחיבור 
הזה. חיבורים והתפרקויות נעשים לקראת בחירות ולא 

באמצע הקדנציה, ללא צורך".
הק־ את  יסיים  שאולמרט  מאמין  באמת  ואתה 

דנציה שלו?
"אם הוא יסיים את הקדנציה בזמן, סימן שהוא לא 
שאם  שברור,  משום  משמעות.  בעל  דבר  שום  השיג 
מצליחים להגיע להסכם כלשהו, חייבים ללכת לבחי־

רות. סיום קדנציה אינו יעד. היעד הוא להשיג פריצות 
דרך בנושאים מדיניים וביטחוניים".

ואתה, גנזת את חלומך להיות ראש הממשלה?
הוא צוחק במבוכה. "ברור שהפרשה פגעה בסיכוי 
הזה. אבל אני לא בטוח שאלמלא זה הייתי נהייה ראש 
למועמדים  ביחס  נחיתות  רגשי  שום  לי  אין  ממשלה. 
שמתמודד.  אחרים. יש לי יותר ניסיון כמעט מכל מי 
האם מה שיימנע ממני להיות ראש ממשלה זה העניין 
הטיפשי של שתי השניות? אף אחד לא יודע מה יקרה 
בעתיד. אנשים שכישלונותיהם וששק החטאים הציבו־
ריים שלהם הרבה יותר מלאים מהשק שאני סוחב על 
גבי, מועמדים לראשות ממשלה. כך שאני מניח שלא 

זה מה שימנע ממני בעתיד להתמודד".
השתנה.  רמון  הפרשה  שמאז  אומרים  אנשים 
בעו־ הייתה  שלפעמים  שלו,  הילדותית  שההתנהגות 
עצוב  מאופק.  יותר  הרבה  שהוא  נעלמה.  כמעט  כריו, 
אפילו. במהלך הראיון ראיתי יותר מפעם אחת שעיניו 

התמלאו בדמעות.
בעקבות הפ־ לו  קרה  משהו  אותו אם  שואלת  אני 
לבסוף. "אני הרבה  רשה. הוא שותק. "כן", הוא אומר 
עצמי.  את  מרסן  אני  אנשים.  עם  ביחסים  זהיר  יותר 
ל׳מעמדי׳  פתוח. חם. אני לא ער  בן אדם  מטבעי אני 
בחיי היומיום. אני מחבק. אני נוגע. במובן הזה השתני־

תי, נהייתי הרבה יותר מאופק. אם אני לא מכיר מישהי 
הרבה שנים, אני לא אנשק אותה אפילו על הלחי”.

אומר  הוא  נגמר",  הזה  "הדבר  שותק.  שוב  הוא 
ופ־ חמה  להתנהלות  יותר  מתמסר  לא  "אני  לבסוף. 

תוחה". ¿
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בהרכב  שלום,  משפט  בבית  הורשע  רמון  ”חיים   
מגונה.  מעשה  של  עבירה  בביצוע  שופטים,  שלושה  של 
החקירה,  חומרי  שכל  ולאחר  אחד  פה  הייתה  ההרשעה 
להם  שנתן  המשפט  בית  בפני  היו  הסתר,  האזנות  כולל 
משרד  דובר  בתגובה  מוסר  להם”,  הראוי  המשקל  את 

המשפטים.
לאחר  דברים,  של  ׳לסיכומם  קבע:  המשפט  ”בית 
של  שדבריה  מצאנו  הראיות,  כל  של  ובדיקה  בחינה 
מצאנו  זאת,  לעומת  לאמיתה.  אמת  הינם  המתלוננת 
שהנאשם לא דבק באמירת אמת, ניסה להסיט את האש 
אחריותו,  ואת  מעשיו  את  וצימצם  המעיט  והלאה,  ממנו 
ומנגד, הגזים והפריז באשר לחלקה של המתלוננת, עיוות 
חיים  ומתחכמת׳.  מתוחכמת  בדרך  העובדות  את  וסילף 
רמון בחר שלא להגיש ערעור, ועל־כן קביעותיו של בית 

המשפט הפכו להיות חלוטות.
להגנה  הסתר  האזנות  תוצרי  אי־העברת  ”לעניין 
למ־ זקן,  (לשולה  הסתר  האזנת  תוצרי  כזכור,  בזמן — 

תלוננת ולעדה נוספת — לא לרמון) הועברו לסנגוריה 
המשפט  בית  בידיעת  היו  המשפט,  ניהול  מהלך  תוך 
להרשיע  ובחר  ההאזנות  לנושא  שהתייחס  בתיק  שדן 

את רמון.
(בדי־ הנשיא  סגן  על־ידי  לעומק  נבדק  גם  ”הנושא 
לאחת,  אחת  העובדות  את  בחן  אשר  ברנר,  השופט  מוס) 
אמצעי  בלתי  באופן  אותם  שמע  המעורבים,  את  פגש 
מגובשת  דעת  חוות  לממשלה  המשפטי  ליועץ  והעביר 
נעשו  אם  אף  כי  השאר,  בין  שקבעה,  זה,  בעניין  וסופית 
טעויות — הרי שהן נעשו בתום לב. בהמשך לדו"ח ברנר 
הדו"ח,  הנחיות  ליישום  מטה  עבודת  על  היועמ"ש  הורה 
לנכון  מוצאים  איננו  לפיכך,  אלה.  בימים  שהושלמה 

להוסיף ולהתפלמס בעניין זה.
”השתלחויותיו של רמון בראשי מערכת אכיפת החוק, 
הרלבנטיים  הגורמים  של  ואמירות  ציטוטים  עיוות  תוך 
ואינן  המציאות  את  משקפות  אינן  ההקשר,  מן  וניתוקן 

מהדרות בכבודה של אמת, בלשון המעטה”.

”השתלחויותיו של רמון אינן משקפות את המציאות”
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גם השתא — פראייר
וד מעט, מיד לאחר ה"כרפס" וה"יחץ", נזמר יחדיו את "הא לחמא ע

עניא", ונסיים באיחול החתרני־כמעט: "השתא עבֵדי, לשנה הבאה 
— בני חורין".

מיכתם נאה. עירוב מדויק של ריאליזם ותקווה. ובהיות המיכתם הזה 
חלק ממסורת החוזרת על עצמה מדי שנה, אפשר אפילו לומר שהוא בעצם 
לעולם  החירות  ואילו  הקבע,  מצב  היא  שהעבדות  מפוכחת  בתוגה  קובע 

תיוותר מׂשאת נפש.
אך פרשנות קצת עכשווית יותר של המונח "בן־חורין", תגלה למרבה 

הצער שבעצם כולנו, או לפחות רובנו, כבר מזמן בני חורין.
הנה כך: כידוע, אין דבר המחריד יותר את קהל עדת אזרחי ישראל 
שפעת־ לא  אחמדינג׳אד,  ולא  חמאס  לא  פראייר".  "לצאת  הפחד  מאשר 

עופות ולא שוטר, לא רעידת־אדמה ולא מפלס הכינרת. כל אלה אינם אלא 
מטרדים גמדיים, יבחושים טרחניים, עקצוצים טורדניים, לעומת הבעתה 

הגדולה מכל: לצאת פראייר.
של  האטימולוגית  הורתה  את  לפענח  בניסיון  נרשמו  מילים  מעט  לא 
המילה "פראייר". על פי מבנה המילה ברור שמקורה גרמני, אך הניסיון 
לתלותה בתואר האצולה הגרמני "פראייהר" לא משכנע במיוחד. וכי מה 
עניין פתי בר־תיחמון אצל אציל גרמני מימי הביניים? סביר הרבה יותר 
כי מקור ה"פראייר" במילה "פראיי". חופשי. חינמי. מותר לכל אדם. ומכאן 

— פראייר: מותר בהונאה. חופשי להתעמרות. זמין לניצול חינם.
כ"פראייר"  המוגדר  אדם  לעברית,  מגרמנית  תרגום  בסתם  דא־עקא, 
הוא פשוט אדם חופשי. לא כלוא ולא משועבד. דהיינו — בן־חורין. אמור 

מעתה: פראייר ובן־חורין מילים נרדפות המה.
צורך  כל  עוד  אין  חורין"  "בני  המונח  של  הזאת  המשמעות  פי  ועל 
לאחל זה לזה "לשנה הבאה בני חורין". כי אנחנו כבר מזמן שם. בני חורין 

מושלמים. פראיירים מוחלטים.
לכאורה, אמירה שאין מופרכת ממנה. הלא הישראלי, כך מוכח לעיתים 
קרובות מדי, טוב לו מותו האידיוטי מחייו כפראייר. הלא את כל מאודו 
הוא מקדיש להימלטות מאימת הפראייריות המבישה. כיצד אפשר להטיח 

בו שהוא בכל זאת פראייר מוחלט?
אפשר גם אפשר. כי אף אם יש אולי כמה ישראלים המצליחים פה ושם 
מציבור  כחלק  כאזרח,  הישראלי  הרי  קטן,  פראייריזם  מאיזשהו  לחמוק 
אזרחים, הוא פראייר שאין גדול ומטופש ממנו. בכל העולם המערבי אין 
עוד חבורת פראיירים כל כך כנועה, כל כך רופסת, כל כך נימוחה, כמו 

החברה הישראלית בעומדה מול שררה.
רק כאן יכולה ממשלה, או כל מונופול כוחני אחר, לעשות בפראייריה 
ככל העולה על רוחה, והם יבלעו הכל. אולי יורידו ראש, אולי ייאנחו, אבל 
ימשיכו ללעוס בהכנעה את הגבבה שבה מלעיטים אותם, ולא יעלה אפילו 

בדעתם להניף איזשהו נס של איזשהו מרי.
חינוך  מערכת  עם  להשלים  יכול  טוטאליים  פראיירים  של  ציבור  רק 
ואלימות.  בוריינות  של  ויקרה  ריקה  חיגרת,  תשלובת  שהיא  "חינם" 
חרפה  שהיא  רווחה  מערכת  עם  והולכת.  מידרדרת  בריאות  מערכת  עם 
בנקאות  מערכת  עם  ורצחנית.  מנוולת  תחבורתית  תשתית  עם  ותועבה. 
מופקרת, המוצצת את לשד לקוחותיה באורח חסר תקדים בעולם כולו. עם 
קמצנותן ורשעותן ותככנותן המיתולוגית של חברות ביטוח. עם משטרה 
בענייני  אליה  לפנות  אפילו  טורח  אינו  שאיש  ואלימה,  כושלת  מותשת, 
מן  נופל  עצמו  מוצא  הוא  ואז  הביטוח —  למטרות  (אלא  האישי  ביטחונו 
שמתחמנות  כבלים  חברות  עם  הביטוחית...).  הפחת  אל  המשטרתי  הפח 
שערורייתיים  מחירים  פשר,  חסרות  ב"חבילות"  והערב  השכם  קהלן  את 
ותוכניות שחוזרות כה הרבה פעמים, עד כי אפילו למופיעים בהן כבר יש 
שלעומתם  שלהן,  הנפתלים  וה"מסלולים"  סלולר  חברות  עם  סחרחורת. 
מסעות בני ישראל במדבר היו אוטוסטרדה.... ויכול כל אחד להמשיך את 

הרשימה כאוות נפשו עד צאת החג.
את שבועתנו הנחרצת, לעולם לא לצאת פראיירים, אנחנו מקיימים רק 
איש על רעהו. בינינו לבין עצמנו. זה על חשבונו של זה. ושם, או־הו, שם 
אנחנו מפליאים עׂשות. פראייר לפראייר זאב. ההוא רוצה לצאת מהחנייה? 
שיקפוץ לי! הוא לא יוציא אותי פראייר. אחסום אותו מיד, ואמהר לבנק 
כדי לשלם 732 שקל עמלות דמי טיפול טלפוני אחרי הצהריים בשמירת 

ניירות ערך.
נדמה לי שמישהו הקדים אותי בתור? מייד אדקור אותו בסכין שאני 
לתת  שאמור  עובד־ציבור  אני  פראייר.  לצאת  לא  כדי  עימי  נושא  תמיד 
אני  פראייר.  חלילה  אצא  לבל  פונה,  לכל  פנים  להחמיץ  אקפיד  שירות? 
זבן? חובתי הקדושה היא לנסות ולתחמן את לקוחי, לבל יחשוד בי שאני 
ספירת  תום  עד  להמשיך  ניתן  הזאת  הרשימה  את  וגם  כמוהו...  פראייר 

העומר.
ואז, ככלות כל מאמציי הנעלים לא לצאת פראייר, אביא את בני לבית 
הספר הדפוק שלו, ואתנפץ אל שאריות האספלט הקרויות אצלנו "כביש", 
ואבהה בעיניים אדישות בהמוני חלכאים הממתינים בכניסה לבית תמחוי, 
ואתייאש מן הניסיונות לפענח חשבון סלולרי, ואחפש רופא פרטי שאולי 
חולים,  בקופת  לי  שנקבע  התור  לפני  חוטמי,  על  שצמחה  ביבלת  יטפל 

לאוגוסט 2011.
כי אני לא פראייר. אני בן־חורין.

ולכן, קוראים יקרים, אם באיחול ובייחול אמיתי אתם חפצים, עדכנו 
קמעה את נוסח ההגדה, וסיימו את "הא לחמא עניא" כך: "השתא בני־

חורין, לשנה הבאה — בע"ה כבר לא".
חג שמח. ¿

יום שישי, י"ג בניסן תשס"ח – 18.4.2008

תגובת משרד המשפטים

ג   |   ידיעות אחרונות10 ח ל ף  ס ו מ ה

מטיפה לכולם לעבוד לפיהם. אין אומבודסמן, היא 
יכולה לעשות מה שהיא רוצה".

ניתן  איך  זה?  כל  עם  לעשות  ניתן  מה  אז 
לפתור את מה שאתה מתאר כמחדל נוראי?

"הדבר המרכזי שצריך לעשות, זה להפריד את 
הסכיזופרניה  התביעה.  ממערכת  המשפטי  הייעוץ 
הזאת של יועץ משפטי שהוא גם תובע כללי, גור־
מת לניגוד עניינים. אין דבר כזה בשום מקום בעו־

לם. זו עוצמה מטורפת, וגם אם אתה אדם נורמלי, 
העוצמה הזאת יכולה להעביר אותך על דעתך”.

”לא הצלחתם לחסל אותי”

שעות   120 של  ריצוי  היה  רמון  של  עונשו 
בחוות  אותן  עשה  הוא  הציבור.  לתועלת  שירות 
סוסים טיפולית, המסייעת לילדים עם מוגבלויות. 
ומ־ חיים  בעלי  אוהב  הוא  במקום,  שבחר  זה  הוא 

הייתה  שזו  אומר  רמון  ילדים.  עם  מצוין  סתדר 
עבורו תקופה טובה. הוא עשה את העבודה הזאת 
עם  והשהות  הטבע  בחיק  והשהייה  רב,  ברצון 

הילדים המוגבלים נתנה לו סיפוק רב.
עם סיום ריצוי העונש התלבט רמון אם לחזור 
למערכת הפוליטית. "החזרה לחיים האלה הייתה 
לא  רציתי  מבחינתי.  קשה  מאוד  אישית  החלטה 
בחיים  שחקן  להיות  להפסיק  יותר,  חשוף  להיות 
אפשריים  בלתי  כמעט  להיות  שהפכו  הציבוריים, 
עבורי. הקלות הבלתי נסבלת שבה דמם של אנשי 
ומס־ נידח  הכי  מהמקומון  מתחילה  ניגר  ציבור 

תיימת בכלי התקשורת הנפוצים ביותר".
האם אני מזהה גם כעס נגד התקשורת?

"כעס? זו המציאות. אני לא מתקן עולם. זה מה 

מביא  עיתונאי  וחלילה  חס  אם  עיתונים.  שמוכר 
כתבה חיובית על פוליטיקאי, שולחים אותו הבי־
תה ואומרים — אנחנו לא היחצ"נים שלו, לך תאזן 
מספיק.  שדי.  תחושה  לי  הייתה  אז  הכתבה.  את 
אין לי רצון יותר. חשבתי שאני צריך לעזוב, אולי 

לקחת פסק זמן.
להגיד:  הרצון  בהחלט  עמד  שני  מצד  "אבל 
למערכת,  מחוץ  אותי  לראות  שרציתם  אתם, 
אותי  הרחקתם  נכון,  נכשלתם.  דבר  של  בסופו 
ממשרד המשפטים, אבל לא הצלחתם לחסל אותי, 
זכיתי לאהדה  להיפך.  ציבורית.  ולא  פוליטית  לא 
גם  בי  והיה  בי.  תמכו  לא  שבעבר  ציבורים  בקרב 
ארוכת  פוליטית  קריירה  כך  לסיים  לא  הרצון 
שרמון  בתודעה  שייזכר  האחרון  שהאירוע  שנים. 

עשה, זה הנשיקה.
"לצד זה נוסף הלחץ החזק של ראש הממשלה, 
אחרי  קצת  היה  זה  לו.  ואסייע  שאחזור  שביקש 
משוכנ־ היו  כשכולם  וינוגרד,  של  הביניים  דו"ח 
עים שתוך זמן קצר הוא יהיה היסטוריה. הרגשתי 
מחויבות כלפיו גם על הבסיס החברי. הכרת תודה 
על התקופה שהוא עמד לצדי בצורה נדירה ועשה 
פולי־ גם  בו,  לפגוע  עלולים  שהיו  דברים  למעני 

טית וגם אישית".
אני שואלת על יחסם של הפוליטיקאים אליו. 
פוליטיים,  יריבים  גם  כולם,  כמעט  הכל,  "בסך 
התנהגו אליי למופת”, הוא אומר. ”אני חושב שא־
נשים אמרו לעצמם, שאם עושים את זה לי אפשר 
לעשות את זה לכל אחד. וחוץ מזה, רובם מכירים 
אותי. הרי כולנו יודעים מי נהנתן, מי מושחת ומי 
שנים  להיות 25  אפשר  אי  נשים.  על  עצמו  כופה 

בכנסת מבלי שידעו עליך פרטים כאלה.
שטרית,  מאיר  דווקא  היה  אותי  שהפתיע  "מי 
המשפטים,  למשרד  כממלא־מקום  שהגיע  שביום 
הודיע שכל מה שעשיתי עד אז בטל ומבוטל, מה 
קיבל  הוא  זה.  את  לעשות  שלא  שהתחייב  עוד 
את המשרד לפיקדון לשלושה חודשים. זו הייתה 

התנהגות מאוד לא חברית ולא הגונה".

אתה מצטער שחזרת לחיים הפוליטיים?
כשנכנסתי  "לא", הוא אומר, "אני לא מצטער. 
ברור  לי  היה  ממשלה,  לראש  כמשנה  לתפקידי 
אולמרט, המציאות הפו־ שלמרות רצונו הכן של 

שהבטיח  מה  כל  את  ליישם  עליו  תקשה  ליטית 
בתהליכים  מאוד  מעורב  אני  זאת,  עם  יחד  לי. 
המדיניים והביטחוניים החשובים והרגישים ביותר 
עם  הדוק  באופן  עובד  ואני  עכשיו,  שמתרחשים 

ראש הממשלה בנושאים רבים. 
קרובים  היו  שתמיד  בנושאים  עוסק  גם  ”אני 
פינוי־פיצוי,  חוק  ההפרדה,  גדר  בניית  כמו  ללבי, 
נבחר  כשברק  מורשים.  הבלתי  המאחזים  עניין 
המשיקים  שבנושאים  ברור  לי  היה  ביטחון,  לשר 
לענייני ביטחון, ברק לא יראה בעין יפה את מעו־

רבותי, לאור היחסים המאוד לא טובים בינינו".
אתה  אמרתי.  זה,  על  מתפלא  לא  בטח  אתה 
התנגדת למינויו של ברק לשר ביטחון ועשית כל 
ליו"ר  ייבחר  איילון  שעמי  כדי  יכול  שאתה  מה 

מפלגת העבודה ושר הביטחון.
ולפני  המשפט  אחרי  לפעילות  "כשחזרתי 
לא  שזה  לאולמרט  אמרתי  בעבודה,  ההתמודדות 
חש־ בברק.  תומך  שהוא  רושם  ליצור  מצדו  נכון 

לעבוד  יוכל  הוא  ביטחון,  כשר  איילון  שעם  בתי, 
בצורה הרבה יותר טובה. בדיעבד, אני חושב שלא 
זה  שב"כ.  ראש  בצה"ל.  אלוף  היה  איילון  טעיתי. 

איש שכל חייו עסק רק בביטחון".
ולמה אתה חושב שצדקת?

יכול  איני  רגישותם  שמפאת  נושאים  "יש 
דרכי  עם  קשה  יותר  שהרבה  חושב  ואני  לפרט. 
ההתנהלות היומיומית של ברק. כמו למשל, שראש 
ממשלה לא יכול להיפגש עם הרמטכ"ל ללא נו־
כחותו. אני גם חושב שההתנהלות של ברק במע־
ושומרון,  ליהודה  שקשור  מה  בכל  הביטחון,  רכת 
בינינו  וההידברות  ההתקדמות  על  מאוד  מקשה 
להיות  שצריך  קו  יש  הפלסטינית.  הרשות  לבין 
ברור: יד קשה נגד החמאס בעזה והידברות וסיוע 
לרשות הפלסטינית בגדה. לצערי, היד הקשה לא 

”המקרה שלי הוא לא פחות 
מפרשת פריניאן, וזה לא 
מטריד את השר לביטחון 
פנים? זה שנישקתי נשיקה 
חטופה הטריד אותך מאוד, 
אבל שיבוש הליך בזדון, 

זה לא מטריד?”

יום שישי, י"ג בניסן תשס"ח – 18.4.2008

”האם מה שימנע ממני 
להיות ראש ממשלה זה 

העניין הטיפשי הזה? אנשים 
ששק החטאים שלהם הרבה 

יותר מלא מהשק שאני 
סוחב על גבי, מועמדים 

לראשות ממשלה”

הנשיקה
(המשך מעמוד קודם)

צילום: יריב כץ  ”זה כמו סרט שאתה לא מצליח לצאת ממנו”. רמון מוקף מצלמות בבית המשפט  
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