
לאן נעלמו דוגמניות הצמרת,
ומי החליף אותן

7 ימים

נערות האתמול
גל פרידמן וא', טייס קרב, יצאו 

לתחרות האופניים הקשה בעולם
7 ימים

עד הקצה
מיוחד: אלוף אלעזר שטרן

בראיון פרישה לוחמני
המוסף לשבת

האזרח שטרן
שרי רז, עכשיו שחקנית בטלנובלה, 

מסכמת 40 שנה בערוץ 1
7 ימים

גברת טלוויזיה
טיסות בלי סוף, מינויים בלי מכרז, 

משכורת בלי גבול. כך מתנהל בנק ישראל
7 ימים

סטנלי פישל

במוסף לשבת יאיר לפיד מספיד ודנה ספקטור מתנחמדתרענן שקד מתבודדהטורים של

ספר הזוהר
נא להכיר: עלמה זוהר, האישה עם 
האגו טריפ שקורע לכם את הרדיו

7 לילות
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הדלקת�נרותהדלקת�נרות

כניסת������צאת
השבת����השבת

צאת כניסת
השבת השבת
20:20  19:05 ירושלים 
20:23  19:20 תל-אביב 
20:24  19:13 חיפה 
20:21  19:21 באר-שבע 
20:16  19:17 אילת 

פרשתפרשת
מטותמטות

ידיעות אחרונות

העורך לשעבר:
ד"ר ה. רוזנבלום ז"ל

יו"ר ההנהלה
הראשון:

יהודה מוזס ז"ל

העורך האחראי
הראשון:

נח מוזס ז"ל
העורך האחראי:
ארנון מוזס

עורך:
שילה דה־בר

דפוס גלעד
רח' מוזס 2,
תל אביב

Yedioth Ahronothיום ו', כ“ב בתמוז, תשס"ח
25.7.2008 גליון מס' 24881

10.50 ש"ח
(כולל מע"מ)

9.10 ש"ח
(ללא מע"מ)

משנה לעורך:
רון ירון

שירות מנויים: 3773* רכישת מנוי: 3778*

אולמרט במתקפה על הפרקליטות והמשטרה:

הפריימריז בקדימה: ההפרש בין 
לבני למופז הצטמצם ל־2% 

בלבד † בציבור הכללי: נתניהו 
מתחזק † סימה קדמון, 

המוסף לשבת

סקר ידיעות אחרונות 
וד”ר מינה צמח/”דחף”

מופז סוגר 
את הפער 
מול לבני

”הם החליטו 
לחסל אותי”

”למה זה מגיע לי?” התייפח אביהם 
של שי וניר חכים, שהתחשמלו למוות 

באנטליה † ניר גונטז׳, עמ׳ 7

פעמיים קדיש התובעת של קצב התפטרה
עיכוב נוסף בהגשת כתב האישום † טובה צימוקי ויובל יועז, עמ׳ 6

”הפכו את החקירה למשפט שדה בכיכר השוק. אני 
רואה קצף על השפתיים. מתנהל נגדי מסע ציד” על החקירה

על טלנסקי
”מה כל כך בער לחקור את בני שאול, שעות 
אחרי שנחת כאן? אני לא אשבר, אבל אני לא 

אסלח להם על מה שהם עושים לרעייתי ולילדיי”
על המשפחה

נחום ברנע

יד הגורל
 ברבע גמר המונדיאל של 1986 
מראדונה,  ארמאנדו  דייגו  הכריע 
כוכב נבחרת ארגנטינה, את נבח־

רת אנגליה בגול שהבקיע בידו. 
שהולידו  המשפטיים  המהלכים 
וליוו את חקירתו המוקדמת של טל־

נסקי צריכים להטריד כל מי שמאמין 
ומחוץ  המשפט  בבית  הוגן,  במשחק 
הבחינות,  מכל  הגון  איש  לדור,  לו. 
הכניס את הגול של חייו לא ברגל, לא 
אותו  הכניס  הוא  בחזה.  לא  בראשו, 
(המוסף לשבת) מאז שהחלה החקירה אולמרט שתק. עכשיו, בשיחה ביד.  

עם מקורביו, הוא פותח פה † שמעון שיפר, עמ’ 2        

”לתאר אותו כאדם מרכזי בחיי זה שקר. מה נשאר 
מהעדות העלובה שלו או מפרשת המעטפות? כלום”

כך חדרו ”מחבלים” לכנסת
מחדל אבטחה חמור נחשף שלשום במשכן † צביקה ברוט, עמ׳ 4

(צילום: מיכאל קרמר)



3 25.7.2008 יום שישי, כ"ב בתמוז תשס"ח 

    אולמרט מסיר את הכפפות ופותח פה 

שיכו בעבודתם. אני שואל, מה קרה פה? מנין איבוד הפ־
רופורציות? איפה המבוגר האחראי שיאמר לחבר׳ה האלה, 

רגע אחד. תרגעו.
”אם החליטו מראש להגיש כתב אישום למה פתחו בק־

את  קיבלו  מאיפה  מחקירות.  מתחמק  אני  שאומר,  מפיין 
החוצפה? כל בקשה שלהם נבחנה בחיוב, תוך התחשבות 
בלוח הזמנים הצפוף שלי. בכל זאת, צריך לנהל כאן גם 
מדינה. בפעם הראשונה שהתבקשתי להיחקר קיבלתי את 
ביקשו  השנייה  השנייה  בפעם  שעות.   48 תוך  החוקרים 
וקיבלו. בפעם השלישית הייתי ערב נסיעה לוועידה חשו־

בה בפריז. הם ביקשו שלוש שעות. ישבתי איתם שעתיים. 
בכל זאת אני עסוק קצת יותר מאנשים אחרים.

”אני לא מבין. לדחות חקירה משלישי לששי זה שיבוש 
הליכי משפט, אבל להדליף חומרי חקירה זה בסדר?

”חצי שעה לאחר תום החקירה מוציאות הפרקליטות 
והמשטרה הודעה עם חומרי חקירה. איך זה יכול להיות? 
כאשר כל החומרים בחוץ, איזה סיכוי יש לי להוכיח את 

חפותי. האם במקרה הזה יש בכלל סיכוי למשפט צדק.
”אני לא יכול להגיב על התמלילים של החקירות שמ־
תפרסמים. אומר רק דבר אחד: כפי שגם תמלילי טלנסקי 
נראים עכשיו לגמרי אחרת משנראו כאשר פורסמו לרא־
שונה, כך ייראו גם התמלילים האחרים. אני מציע לכל אלה 

שחורצים את דיני על סמך הפרסומים שיגלו קצת איפוק.
”מצד אחד אומרים לי, תמסור גרסה. תגיד את דברך 
לאומה. הפיתוי עצום. מצד שני, באותה עוצמה מזהירים 
אותי, אל תאמר דבר כי תואשם בשיבוש. אוי לי מיצרי 

ואוי לי מיוצרי. 
”יש לי תשובות מלאות שהיו מסירות מעלי כל עננה 

של חשד, אבל אני לא יכול לדבר.
”ומי אוסר עלי לדבר? אלה שהעבירו את החקירה למ־
שפט שדה בכיכר השוק. הם מיתממים. יעידו על כך הכ־
תבים שמקבלים תדרוכים מפרקליט מחוז ירושלים — הכל 

בחוץ, בלי למצמץ, בלי להסתתר.
הצביעות נמשכת הלאה. באים לציבור ואומרים, איזה 
מין הליך זה, הכל בתקשורת. אני ראש ממשלה. אני חייב 
להגן על עמדותי בציבור. אבל יועץ התקשורת שלי לא 

יכול לדבר: זה לא תפקידו. 
העד. הוא  מי?  תקשורת.  יועץ  שוכר  כן  מישהו  ”אבל 
הראשון. ואז, כשאני שוכר יועץ, על חשבוני הפרטי, אומ־

רים לי מה פתאום אתה לוקח דובר, מה אתה עושה.
”ומי מתדרך יום־יום עיתונאים? פרקליט המדינה ופ־

רקליט מחוז ירושלים. להם מותר”.

השקר על טלנסקי
כספים  בשבילי  אסף  טלנסקי  שבהן  השנים  ”בכל 10 
הוא גייס פחות מ־10 אחוז ממה שגייסתי בקמפיין לעי־
ריית ירושלים ב־1993. לתאר אותו כאדם מרכזי בחיי זה 
שקר. קשרים כמו שהיו לי איתו יש לי עם עשרות אנשים, 
אולי מאות. ייצרו כאן אינטימיות משפחתית שלא היתה 

כדי לבסס אווירה, אווירה במקום עובדות.
”כתבו על הסרט שהפיקו ליום הולדת ה־70 שלו. אני 
עושה עשרות קלטות כאלה כל חודש. ערב־ערב אני עושה 
טלפונים לאירועים משפחתיים של אנשים שאינני מכיר, 
אנשים שעובדים במשרדי, למשל. אני אומר, כיף לעבוד 
איתך למרות שלא תמיד אני מכיר את האיש, לא ממש. זה 

נותן לאנשים הכרה והוקרה.
תרומות  היו  מטלנסקי  שהגיעו  הכסף  מעטפות  ”כל 
שדווחו על ידי הקמפיין שלי למבקר המדינה. מכיוון שה־
תרומות הגיעו במזומן המטה שלי הניח שהתורמים מבק־

שים לתרום בעילום שם. לאחר שהמבקר שאל מסרנו לו 
את כל השמות. רוב הכסף לא הגיע במזומן אלא בצ׳קים. 

יצרו כאן מפלצת דמונית שלא היתה ולא נבראה.
”אבל עכשיו אומרים, הפרטים לא מעניינים. היו מע־

טפות, ולכן יש פרשת מעטפות.
”או הדברים שאמר טלנסקי על 100 אלף הדולר שנתן 
כביכול ליצחק רבין. מה שחמור כאן הוא שהפרקליטות 
נאבקה בכל כוחה להסתיר את זה. זה מלמד שהפרקליטות 

מבינה כמה עלוב העד הזה שלה. 
”כל הסאגה הזאת מזכירה לי פסקה מהדו”ח שכתב השו־
פט זיילר על פרשת רמון. זיילר מצטט קצין משטרה שאמר 
לו: התפקיד שלי הוא לא להגיע לחקר האמת, התפקיד שלי 

הוא להוכיח שהנאשם עבר עבירה ולהביא להרשעתו. 

איפה ההתנצלות?
סמוך  הלוואה  לי  שנתן  טען  אולמרט)  (אמר  ”טלנסקי 
יורק.  בניו  אתו  נפגשתי  כאשר  נכדי,  של  המילה  לברית 
בחקירה הנגדית הודה שבכלל לא פגש אותי באותו ביקור. 
”טלנסקי מאוד רצה לרצות את החוקרים. כשאמרו לו 
שהתאכסנתי במלון ריג׳נסי מייד אמר: כן, פגשתי אותו 
בדירה  להתאכסן  אמור  והייתי  המקרה,  רוצה  בריג׳נסי. 
פרטית של ידיד שלי. מכיוון שהגעתי לניו יורק ב־4:30 
לפנות בוקר לא רציתי להעיר את בני הבית ולקחתי חדר 

בריג׳נסי לשעות אחדות. ב־10 בבוקר יצאתי. 
יום  שניתנה  דולר  אלף  של 15  הלוואה  על  ”מסיפור 
לפני הברית התברר שלא ראיתי אותו, ואת הבן שלי הוא 

ראה חצי שנה קודם.
”יום אחד מתפרסם שבחורה בשם שרון צור הייתה נו־
כחת בפגישות וראתה שהוא נותן לי מעטפות, או שהוא 
הולך אתי לחדר הסמוך ונותן לי מעטפה. צור נחקרה. מע־

ניין למה החקירה שלה לא מודלפת. 
”יום אחד מתפרסמת כתבה על ההלוואה שיקבלתי מי־
דידי, ג׳ו אלמליח. מבקר המדינה גולדברג שאל את עורך 
דיני מדוע ההלוואה לא הוחזרה. הוא אמר לו את האמת, כי 
אין לי כסף. מכיוון שהמלווה לא לחץ, הפרעון נדחה. ואז 
אלמליח לומד מהעיתון שהוא נחקר במשטרה — למרות 
שהוא לא נחקר. אף אחד לא מפרסם הבהרה: סליחה, טעינו, 

הוא לא נחקר.
”ואני שואל שוב: האם לא נטרפה דעתנו?

לא חושב רחוק
”אין לי ספק שאלה שעוסקים בחקירות נגדי יוכלו למ־
צוא בחיי פרטים מביכים. היו מקרים שגירשו אותי מה־
כיתה. רבתי עם חברים מהשכונה על בלורות. במשחק של 

בית”ר בנימינה הוציאו אותי מהמגרש. 
”זה לא עושה אותי מושחת. זה עושה אותי אנושי. פעם 
לעגו לביבי על משהו שעשה. אני הגנתי עליו. אמרתי, כל 
אחד מאיתנו, כשהוא לבד בחדר, אם מישהו מציץ בו דרך 

חור המנעול הוא עשוי לראות אותו במצב מביך. 
אנשים  עם  שלנו  החיכוך  רמת  הציבור,  אנשי  ”אנחנו, 
בלתי מוגבלת. אתה בא לאסיפה. נמצאים שם 200 איש. כל 
אחד מתייצב להצטלם איתך. אחר כך מתברר שלאחד יש 
תיק במשטרה ואופס, התמונה שלך ושלו מתפרסמת בעי־

תון. מייד מאשימים אותך שיש לך יחסים קרובים אתו.
”אני חושב שבמצב שנוצר אני מתפקד לא רע לגמרי. 
הציבור יכול לשפוט אותי, האם מתקיימות התייעצויות 
ביטחוניות, האם מתקיימות ישיבות קבינט, האם אני מק־
בל החלטות. עשיתי הכל. ראש ממשלה נבחן על פי איכות 
החלטותיו ועל פי תפקודו. אני חושב שאני עובר את שני 
המבחנים בהצלחה. אף פעם אחת לא ניצלתי את הנושאים 

הביטחוניים כדי לעשות לעצמי יחסי ציבור. 
”אף על פי כן, זה מכביד. הפגיעות בבני משפחתי מכ־

בידות. האווירה מכבידה.
והמשטר־ המשפטית  המערכת  שבראש  חושב  ”אינני 
רוצה  אני  הגונים.  לא  אנשים  או  מנוולים,  עומדים  תית 
שהמשטרה תצליח. נדמה לי שאני משקיע בעזרה למשט־
רה קצת יותר מהשר שלה: הוא עסוק מאוד, אני מבין, אין 
לי טענה כלפיו. אני קורא על מעשי הרצח. הלב נשבר. אני 

רוצה שלמשטרה יהיו כוח וסמכות. 
”ועדיין אני שואל, מאיפה כל הכמויות האלה של דם 
רע? לא רק אני צריך לשאול את השאלה הזאת. לדעתי, 

זאת שאלה שצריכה להטריד גם את הציבור.
”האיזון במערכות אכיפת החוק שלנו נשבר. יש שם מין 
הלך רוח כזה. במשטרה ובפרקליטות חיים בתחושה שהם 
נלחמים באויב דמוני שחייבים למגר אותו. אני לא חושב 
שיש כאן קנוניה מלכתחילה, אבל יש התנהגות שבחוסר 

האיזון שלה עלולה להיראות כקנוניה.
ואני  השפתיים.  על  קצף  רואה  אני  זעם.  אצלם  ”יש 
שואל את עצמי, מה קרה? האם אי פעם שמע ממני מישהו 

עלבון כלפי האנשים האלה”. 
אולמרט אומר לאנשיו שעדיין לא החליט מה יעשה ב־17 
באוגוסט, היום האחרון להצגת מועמדות בפריימריז בקדי־
מה, ומה יעשה בספטמבר, לאחר ההכרעה בפריימריז. ”מה 
שאני לא חייב לחשוב עליו היום אני לא חושב עליו”, הוא 
אומר. ”אני מותקף מכל הצדדים. אין לי די איברים להתגונן 
מפני כל הסתערות. אני אומר לעצמי, אל תחשוב עכשיו מה 
שאתה יכול לחשוב בעוד יומיים. הרי כל אמירה שלי יכולה 

לשנות את המציאות במדינה. אין סיבה למהר”.

המשפחה
אני שואל, מאיפה 

שואבים כל המדליפים 
האלה נגד בני משפחתי 

את מעיינות הרשע 
האלה, מאיפה? אין גבול? 
הכל מותר? אין רחמים? 

מאת טובה צימוקי ומיכל גולדברג
הודיעו  הממשלה  ראש  של  פרקליטיו 
להיחקר  מסכים  שאולמרט  למשטרה  אתמול 
המשט־ שעתיים.  במשך  הבא  ששי  ביום 
שעות,  ארבע  תימשך  שהחקירה  דורשת  רה 
וייתכן שתתעקש לקיים את המפגש עם ראש 

הממשלה מוקדם יותר.
יועץ התקשורת של ראש הממשלה, אמיר דן, 
אמר אמש כי ”כפי שכל הבקשות לחקירה נענו 
תמיד, גם במקרה זה מועד החקירה הבא נמצא 
כבר בשלבי תיאום”. דן הוסיף: ”נשמח אם באותה 
יעילות יורה כבר היועץ המשפטי לממשלה על 
ההדלפות המגמתיות במ־ פתיחתה של חקירת 

קום להמשיך ולהתמהמה”.
בינתיים דווקא מזוז הוא שמאשים את אול־

מרט ואת אנשיו בהתמהמהות. בהודעה שהגיש 
אתמול לבג”ץ באמצעות עו”ד אסנת מנדל וגל־
עד שירמן מפרקליטות המדינה מגלה היועץ המ־
שפטי: ”המשטרה נתקלת בקשיים לא מבוטלים 

הממשלה,  ראש  עם  חקירות  מועדי  בתיאום 
לא  שבהם  קשיים  אורכן,  בקביעת  גם  כמו 
נתקלה המשטרה בחקירות של אנשי ציבור 

אחרים, לרבות ראשי ממשלה קודמים”.
שה־ לעתירה  בתגובה  נמסרה  ההודעה 

גיש העיתונאי יואב יצחק, שבה דרש 
להורות למזוז לחייב את אולמרט 

להתייצב לכל חקירה שלה ייד־

רש ולמשך הזמן שיידרש, וכמו כן להכריז על 
נבצרות זמנית של ראש הממשלה.

ראש  שבה  שהסיטואציה  הבהיר  מזוז  היועץ 
כמה  נגדו  שמתנהלות  בשעה  מכהן  ממשלה 
חקירות פליליות ”עשויה להעלות שאלות בא־

שר ליכולתו למלא את תפקידו — הן בהיבט של 
יכולתו להקדיש את מלוא זמנו ומרצו לתפקידו 
התובעני, והן בהיבט של פגיעה באמון בציבור”.
עם זאת מזוז סבור ש”בשלב זה לפחות”, שא־
לת נבצרות ראש הממשלה מלהמשיך בכהונתו 
של  עניין  אלא  משפטית,  להכרעה  עניין  אינה 
ראש הממשלה ושל המערכת הפוליטית והציבו־

רית. לדעת היועץ ההכרעה בדבר נבצרות מסורה 
בראש ובראשונה בידי נושא המשרה עצמו, למ־
עט מצבים של מניעה אובייקטיבית כמו מחלה, 

או כאשר החוק קובע אחרת במפורש.
לחקירות  הממשלה  ראש  להתייצבות  אשר 
להעמיד  הממשלה  ראש  שעל  מזוז  טוען 
החקירה  גורמי  לרשות  עצמו  את 
בתוך זמן סביר. ”יש וצורכי מדי־

נה דחופים עשויים להקשות על 
זאת,  עם  חקירה.  מועדי  תיאום 
על ראש הממשלה מוטלת החובה 
לעשות כל שלאל ידו במגבלות 
להיענות  מנת  על  אלה 
החקירה”,  לצורכי 

טוען היועץ.

מזוז: קשה לקבוע 
חקירות עם רה"מ

אמר: ”לא נתקלנו בזה אצל ראשי ממשלה קודמים” † פרקליטי רה”מ 
למשטרה: מוכנים לחקירה של שעתיים, ביום שישי בעוד שבוע

לא יכפה נבצרות. מזוז (צילום: מאיר אוחיון)

העלבון
ביום הזיכרון המשטרה 

חיפשה מסמכים בלשכת 
רה”מ. ב־11 נשמעה 

הצפירה. עובדי הלשכה 
עמדו דום אבל השוטרים 

המשיכו. מה קרה פה?

השקרים
טלנסקי רצה לרצות את 
החוקרים. כשאמרו לו 

שהתאכסנתי במלון ריג׳נסי 
אמר: פגשתי אותו שם. 

רוצה המקרה והתארחתי 
בכלל אצל חברים

העתיד
אני מותקף מכל הצדדים. 
אין לי די איברים להתגונן 
מפני כל הסתערות. אני 

אומר לעצמי, אל תחשוב 
עכשיו מה שאתה יכול 

לחשוב בעוד יומיים
תרגיל משטרתי

האם צילום הפפרצי 
של אורי מסר בוים?

מאת אורון מאירי
זה היה אחד הצילומים הבולטים של פר־

מסר  אורי  מקורביו  וחקירת  אולמרט  שת 
ושולה זקן: עו”ד מסר מסתובב בין המכוניות 
ברורה.  מטרה  ללא  איילון  בנתיבי  הדוהרות 
ממבט ראשון נראה שמצבו הנפשי לא טוב. 
כעת מתברר שמי שהצליחו לביים את הצילום 

הם דווקא חוקרי המשטרה.
הצילום:  שמאחורי  האמיתי  הסיפור  וזהו 
לח־ להתייצב  מסר  אורי  אמור  היה  יום  באותו 

אולם  הונאה,  לחקירות  הארצית  ביחידה  קירה 
החוקרים,  אליו  התקשרו  לשם  בדרכו  כשהיה 
ביקשו ממנו שלא להגיע והציעו שישוב לביתו 
בירושלים. מסר נסע במונית לאי תנועה בסמוך 
לנתיבי איילון, יצא ממנה והסתובב בין המכוניות 

בניסיון לתפוס מונית בחזרה לביתו בירושלים.
עיתון  במערכת  התקבלה  רגע  באותו  בדיוק 
”הארץ” שיחת טלפון מאדם שהציג עצמו כעו”ד, 

אך למעשה היה שליחם של חוקרי המשטרה. הוא 
דיווח לאנשי המערכת שראה את עו”ד מסר מס־
תובב מבולבל בין המכוניות בנתיבי איילון. בעק־

בות שיחת הטלפון נשלח הצלם מוטי קמחי למקום 
והצליח לצלם את מסר מסתובב בין המכוניות.

את  החוקרים  הציגו  התמונה  פרסום  לאחר 
העיתון לשולה זקן כהוכחה לכך שמצבו של אורי 
מסר קשה מאוד, ושהחקירה משפיעה עליו באופן 
שלילי. הם ניסו לשכנע אותה לשתף פעולה עם 
המשטרה ”כדי שמצבו לא יורע עוד יותר”. למרות 

זאת סירבה זקן לשתף פעולה עם המשטרה.
נראה שהחוקרים דיווחו בשלב מסוים למסר 
שהוא חלק מתרגיל משטרתי, אך לא ברור אם 
ידע מהי מהות התרגיל ושהוא יכלול את פרסום 
הארצי  מהמטה  נמסר  אתמול  בעיתון.  תמונתו 
שחוקרי המשטרה מסרבים להגיב בנושא. יועצת 
התקשורת של מסר, תמי שינקמן, סירבה להגיב 

אתמול.

(צילום: מיכאל קרמר)

החקירות
למה פתחו בקמפיין 

שאומר שאני מתחמק 
מחקירות? כל בקשה 

שלהם נבחנה בחיוב, תוך 
התחשבות בלוח הזמנים 
הצפוף שלי. בכל זאת, 

צריך לנהל כאן גם מדינה

העבר
אין לי ספק שיוכלו 
למצוא בחיי פרטים 

מביכים: שגירשו אותי 
מהכיתה, שרבתי עם 
חברים מהשכונה על 

בלורות, שבמשחק של 
בית”ר בנימינה הוציאו 

אותי מהמגרש

"
(צילום: מוטי קמחי, ”הארץ”) הצילום המפורסם: אורי מסר משוטט בנתיבי איילון  

נגנב מחשב ששימש 
את חוקרי אולמרט

מאת טובה צימוקי, 
כתבת ”ידיעות אחרונות”

 חשש במערכת אכיפת החוק נוכח גניבת 
מחשבו הנייד שלי הפרקליט המלווה בפרשת 

אולמרט, עו”ד אורי קורב.
קורב, פרקליט בכיר בפרקליטות מחוז ירו־
שלים, משמש כראש צוות חיקור הדין בתיק. 
לפני שלושה שבועות טס עם אנשיו לארצות 
אול־ בפרשת  דין  חיקור  לערוך  כדי  הברית 
החוק  אכיפת  מרשויות  ואסף  מרט־טלנסקי, 
האמריקאיות השונות אלפי מסמכים מסווגים 
הנוגעים למסעות אולמרט בארה"ב וכן להת־

נהלות הכספית של טלנסקי במהלך 15 השנים 
האחרונות.

גורמי אכיפת חוק הביעו אמש חשש שהמס־
מכים הרגישים האלה נשמרו במחשב הנייד של 
קורב ועלולים עתה להגיע ל”ידיים לא נכונות” 

ולשבש את החקירה.
מהפרקליטות נמסר אמש בתגובה: ”במהלך 
הנסיעה לחיקור הדין בארה"ב נגנב מחשב נייד 
ששימש את הפרקליט אורי קורב. על המחשב לא 
נגרם  לא  ולפיכך  הדין  מחיקור  חומרים  נשמרו 
אובדן של חומר. הנזק שנגרם מתבטא בערכו של 

מחשב נייד משומש”.

החשש: המחשב עלול להגיע לידיים הלא נכונות † 
הפרקליטות: לא נשמרו על המחשב חומרים מסווגים
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אחרי 3 חודשים של שתיקה כמעט מוחלטת: ראש הממשלה אהוד  

ראש הממשלה למקורביו: יש לי תשובות מלאות שהיו מסירות מעלי כל עננה של חשד, 
אבל אני לא יכול לדבר † ומי אוסר עליי להגיב? אלה שהפכו את החקירה למשפט שדה

זהו ה”אני מאשים של אהוד אולמרט”. ”הפרקליטות 
והמשטרה סימנו אותי כמטרה, ועכשיו נותר להם רק 
למלא את המשבצת: לחסל את ראש הממשלה. הם עו־

שים את זה בתחושה של זעם, עם קצף על השפתיים, לא 
מוכנים להודות שמא טעו בבחירת המטרה”.

החשדות  על  להגיב  אולמרט  אהוד  ביקש  כאשר 
שהוטחו בו בפרשת טלנסקי הוא נתקל במחסום גבוה: גם 
היועץ המשפטי לממשלה וגם שר המשפטים הזהירו אותו 
שכל התבטאות שלו תיחשב לשיבוש חקירה. הוא העדיף 
לשתוק. הוא שתק גם כאשר רבים וטובים, בתקשורת ובמ־

ערכת הפוליטית, נזפו בו על שהוא נמנע מלספק הסברים 
לציבור ואמרו ששתיקתו כמוה כהודאה.

עד השבוע. ביום שלישי סיים מוריס טלנסקי להשיב 
לשאלות פרקליטיו של אולמרט, במסגרת החקירה הנג־
דית. למחרת החליט אולמרט לשפוך את לבו באוזני יוע־

ציו הקרובים. הוא נמנע מלהיכנס לתשובות מפורטות על 
הנושאים שמצויים תחת חקירה: בשלב זה הוא מנוע מלע־
שות זאת. אבל הוא לא חסך בהאשמות כלפי פרקליט המ־

דינה משה לדור, כלפי בכירים אחרים בפרקליטות וכלפי 
חוקרי המשטרה. נדמה שמעולם לא תקף כך ראש ממשלה 
ישראל.  במדינת  החוק  אכיפת  מערכת  על  הממונים  את 
”סימנו מטרה”, אמר אולמרט, ”ומה יכול להיות אטרק־
טיווי יותר מראש ממשלה. ”הם השתגעו. אולי אני אתחיל 
בדרך שבה חקרו את בני שאול”, הוסיף ראש הממשלה. 
”10 שנים הוא חי באמריקה, למד ועבד. יום אחד הוא חזר 
אבל  למשפחה,  פשוט  לא  מעבר  זה  לארץ.  משפחתו  עם 
הם לא נתנו לו אפילו יום אחד. למחרת בואו הוא נקרא 

להתייצב במשרדי יאח”ה בבת ים.
”השוטרים רצו לחקור אותו על פגישה אחת שהייתה 
לו עם טלנסקי. ואני שואל מה כל כך בער להם לחקור 
אותו שעות אחדות אחרי שנחת כאן, האם נטרפה עליהם 
דעתם? וגם אם החליטו להגיש את העדות שלו לבית המ־
שפט, מדוע הדליפו אותה רק בחלקה, מדוע לא הדליפו 

את כולה?
”אני לא אשבר. אני אשאר זקוף, אבל אני לא אסלח 
להם על מה שהם עושים לבני משפחתי. רעייתי וילדי אף 
פעם לא נחשפו לתקשורת. הם אנשים מאוד פרטיים. הם 
לא ביקשו לעצמם שום העדפה ופתאום הם מוצאים את 
עצמם חשודים במעשים שלא היה להם שום קשר אליהם.

”אני שואל, מאיפה שואבים כל המדליפים האלה נגד 

בני משפחתי את מעיינות הרשע האלה, מאיפה? אין גבול? 
הכל מותר? אין רחמים? 

מכוונות  הדלפות  של  במסע  מלוות  נגדי  ”החקירות 
דורשי  ולא  המדליף  אני  לא  פני:  את  להשחיר  שמטרתן 
טובתי. צריך להיות אדם בלתי מאוזן כדי להניח שאני עו־

סק בהדלפות של חומרים מהחקירה שפוגעות בי. עד היום 
האשימו אותי בהרבה דברים אבל אף פעם לא אמרו עלי 

שאני טמבל”.
אולמרט משוכנע שעוד לפני שנפתחה החקירה נתק־

בלה החלטה להגיש נגדו כתב אישום. ”אני רוצה להזכיר 
מה אמר בטלוויזיה אמנון אברמוביץ׳ עם פתיחת החקירה, 
בתחילת מאי. הוא אמר שבסוף יוגש נגדי כתב אישום. אין 
לי ספק שלא היה אומר את הדבר הזה אלמלא מישהו מה־

חוקרים אמר לו. ואני שואל, אם אלה פני הדברים, בשביל 
מה כל ההצגה הזאת? שיגישו כתב אישום ונגמר.

”בינתיים הפרקליטות השיגה צו איסור פרסום על תו־
כן החקירה. מייד נשטפה הארץ בשמועות: אולמרט חשוד 

בבגידה, ברצח. דברים איומים ונבזיים”.

 לא אני המדליף 
בפרשת החקירה המוקדמת של טלנסקי, אומר אולמ־

רט, הפרקליטות הגדישה את הסאה. ”מקומם אותי”, הוא 
אומר, ”שאף אחד מבכירי פרקליטות המדינה ומחוז ירו־
ולהודות  הציבור  לפני  ולהתנצל  לקום  מסוגל  לא  שלים 
שחלק מהמהלכים שנקטו בהם התבררו כחסרי שחר, או 

אפילו שקריים בעליל.
פרק־ במאי  בשישה  שאמר  הדברים  את  למשל  ”קחו 

ליט המדינה בבית המשפט על עדותו של טלנסקי: הוא 
אמר שהיא עדות אמת, חופשית מהשפעות, עדות בעלת 
חשיבות עצומה לבירור הפרשה הזאת... קרוב לוודאי שלא 

יהיה ניתן לבסס את החשדות בלי העדות הזאת.
”ועוד אמר משה לדור: אם העד לא יחזור לישראל אנו 
חסרי  אחדים  שבועות  בעוד  עצמנו  את  למצוא  עלולים 
אונים בלי עדות מרכזית כזאת. יש חשש, אמר, שהעד לא 
יבוא. ולמה לא יבוא? כי הוא חושש לחייו. ממי הוא חושש 

לחייו? ממני.
”זאת העדות המרכזית. ואת זה לא אמר פרקליט זו־
התרג־ ומרוב  משפט  בבית  בחייו  לראשונה  שמופיע  טר 

שות מתבלבל, אלא פרקליט המדינה. ועל מי? על ראש 
ממשלה. מה חשבו השופטים? אם פרקליט המדינה מעלה 

חששות כאלה בוודאי יש לו סיבה.
”חודשיים וחצי בערה מדינת ישראל כולה על סמך הד־
ברים האלה. חודשיים וחצי המדינה מיטלטלת — ולא רק 
היא. מנהיגים בעולם עוקבים בדריכות אחר מוריס טלנסקי. 

בחקירה  להעיד  היה  אמור  טלנסקי  שבו  המועד  ”עד 
הנגדית הוא הגיע לכאן פעמיים. ובינתיים התקשורת כו־

תבת שאני צריך להתפטר, ללכת הביתה. הם שגו, אבל הם 
פטורים מאחריות.

”ואז הוא מעיד חמישה ימים, ופתאום אומר פרקליט 
המדינה: העדות לא מרכזית; הפרטים לא חשובים; העיקר 

הקונספציה.
”ואני שואל, מתי הוא הטעה את בית המשפט, כאשר 
אמר שהעדות מרכזית או כאשר אמר שהיא לא חשובה 
— העיקר המארג. מארג היא עוד מילה שהמציאו לצורך 

הסיפור הזה. מה המשמעות שלה אף אחד לא יודע.
”ומה נשאר מהעדות העלובה הזאת? לא כלום. היתה 

פרשה של מעטפות כסף. לא נשאר ממנה דבר.
”מביאים לבית־המשפט מזכר של קצין משטרה שאומר 
שלדברי העד הוא חושש לחייו. לא שוטר זוטר חקר את 
טלנסקי אלא קצין מנוסה, בדרגת רב־פקד. הוא שמע את 
על  כתב  לא  ימים  שלושה  ובמשך  זה  את  אומר  טלנסקי 
כך תזכיר. או שהוא הבין שמדובר בבדיחה או שהוא תפס 
יעלו על הדעת. מה פירוש הוא חו־ שאלה דברים שלא 

שש שיפגעו בו. מדובר בראש הממשלה. האם יכול להיות 
שראש ממשלה יפגע פיזית בעד? 

”האם מישהו התנצל על דברי ההבל האלה? אם בא־
מת הייתה כאן הלצה, כמו שהעיד טלנסקי עצמו, נשאלת 
השאלה מי כפה על קצין המשטרה לכתוב את התצהיר? 
מי הטעה את בית המשפט? מתי הפרקליטות דיברה אמת, 

בתחילת הפרשה או עכשיו?
נעשה  והמשטרה  הפרקליטות  מצד  כאן  שנעשה  ”מה 
מידה.  אמת  כל  שאיבדה  רסן  נטולת  כוח  תאוות  מתוך 
הייתי מכבד את לדור אילו לאחר חמשת ימי החקירה הוא 
היה אומר, שמענו, עכשיו אנחנו חייבים לשבת ולשקול את 

עמדתנו, אבל הוא לא אמר”.

לא עמדו בצפירה 
”לא הייתי מציג את השאלות האלה”, אומר אולמרט, 
”אילו החקירה היתה מתנהלת כמו שצריך. אני לא מאלה 
שחושבים שלא צריכים לחקור ראש ממשלה. אני לא מעל 
לחוק, אבל אני לא מתחת לחוק. מה שמתנהל נגדי הוא 
מסע צייד. מתנהל נגדי מסע שלא יכול להיות לו הסבר 
ממשלה  ראש  כלפי  להפעיל  מאמץ  כאן  שיש  אלא  אחר 

נורמות שחורגות מכל הנורמות בישראל”.
”ביום  בתחילתה.  החקירה  מהלכי  אל  חוזר  אולמרט 
הזיכרון, סמוך לשעה 11 בבוקר, באה משלחת של המשט־

רה לחפש מסמכים בלשכת ראש הממשלה. ב־11 נשמעה 
הצפירה. כל עובדי הלשכה עמדו דום אבל השוטרים המ־

שמעון שיפר

"עושים לי 
משפט 

שדה 
בכיכר השוק"
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מטח אובאמה על שדרות • נחום ברנע

האלוף אלעזר שטרן לא חושש לומר ששחרור חטופים 
עולה לנו יותר מדי. הוא אף פעם לא חשש להביע דעות 

ולחולל סערות. בוודאי לא בראיון הפרישה מצה"ל
יוסי יהושוע

"הזנינו את המושג בכל מחיר"

קדימה מסתער
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היום שאחרי אהוד אולמרט כבר הרבה יותר מעורפל ממה שהיה. לפי סקר מיוחד ל"מוסף לשבת", שאול מופז
צמוד לגמרי לציפי לבני בין מתפקדי קדימה, וזה עוד לפני שסופרים את המגויסים החדשים שלו • סימה קדמון

מה מחירו של חיוך תמידי?
חבריו של גלעד שליט, שהשתחררו השבוע, מספרים

על החייל שהכירו מקרוב, זה שנותר פעם מאחור
בתרגיל הסוואה, והמשיך לחייך גם במצבים הכי קשים

אורי משגב 

סולם האמינות: 
אולמרט בתחתית

הפרקליטות
אמינה 57%. לא אמינה 32%

המשטרה 
אמינה 49%. לא אמינה 29%

משה טלנסקי
אמין 33%. לא אמין 42%

אהוד אולמרט 
אמין 12%. לא אמין 86%
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הישן על מורה הדרך שהוביל קבוצת תיירים מישראל. 
מצפה  האוטובוס,  דלת  ליד  עמד  הוא  הטיול  בסוף 
אחד  ואף  פניו,  על  האנשים  עברו  אחד־אחד  לטיפים. 
לא שילם. בסוף נתן לו האחרון בוכטה של כסף. "אולי 
לא רצחתם את ישו", אמר המדריך, "אבל מה שבטוח, 

עשיתם לו את המוות".

יד אלוהים
דייגו  הכריע   1986 מונדיאל  של  הגמר  ברבע 
ארמנדו מראדונה, כוכב נבחרת ארגנטינה, את נב־
חרת אנגליה בגול שהבקיע בידו. מראדונה הבקיע 
גול נוסף בהמשך אותו משחק, לאחר שעבר בסלא־

לום שורה של שחקנים. זה היה גול נדיר באיכותו, 
על  אף  מוצדק.  היה   (2:1) ארגנטינה  של  והניצחון 
מטריד  דרך  לציון  הפך  גול  היה  שלא  הגול  כן,  פי 
נוהגים  אלוהים",  "יד  הכדורגל.  של  בהיסטוריה 
לקרוא לו פרשני הספורט. עם כל הכבוד לאלוהים, 

ככה לא אמורים לנצח משחקים.
פרקליט המדינה משה לדור רחוק מלהיות מרא־
דונה. אין לי ספק שהוא ידחה בשתי ידיים מונפות 
אל על כל השוואה בין הגול שהושג אז לבין הדחתו 
הממשמשת ובאה של אהוד אולמרט. אף על פי כן, 
חקירתו  את  וליוו  שהולידו  המשפטיים  המהלכים 
כל  להטריד  צריכים  טלנסקי  מוריס  של  המוקדמת 
מי שמאמין במשחק הוגן, בבית המשפט ומחוץ לו. 
משה לדור, איש הגון מכל הבחינות (נדמה לי שלא 
רק אני חושב כך. אפילו אולמרט חושב כך), הכניס 
בחזה.  ולא  בראש  לא  ברגל,  לא  חייו  של  הגול  את 

הוא הכניס אותו ביד.
עד השבוע ניהל אולמרט את המלחמה שלו בפ־
רקליטות בידיים קשורות ובפה חסום. דיברו בשמו 
הפרטי  התקשורת  יועץ  גם  ובאחרונה  פרקליטיו, 
ששכר. כאשר ביקש לדבר, הזהירו אותו שר המש־
פטים והיועץ המשפטי לממשלה שיואשם בשיבוש 
הליכי חקירה. הוא החליט שמוטב לו להימנע מלצ־

רף את הצרה הזאת לכל צרותיו.
טל־ של  המוקדמת  בעדותו  שלב  בתום  השבוע, 

עיתונים  בשלושה  מעשה.  לעשות  החליט  נסקי, 
מתפרסמים דברים שאמר אולמרט "למקורבים" או 

"בשיחות סגורות".
ושל  יוהרה  של  קורבן  שהוא  משוכנע  אולמרט 
לדור.  ובראשם  הפרקליטות,  בכירי  מצד  רשעות 
הקובלנה שלו ממוקדת בהליך: על תוכן ההאשמות 
נגדו הוא מנוע מלדבר. לדור, אומר אולמרט, שיכנע 
מוקדמת  עדות  של  הליך  לאשר  המשפט  בית  את 
לא  שטלנסקי  החשש  שווא.  בתואנות  טלנסקי  של 
עלול  שאולמרט  הטענה  מופרך.  היה  להעיד  יבוא 
על  מבוססת  הייתה  היא  כוזבת.  הייתה  בו  לפגוע 
דבר לצון שטלנסקי פלט בחקירתו. היא הוצגה לבית 

המשפט כאילו היה מדובר באיום אמיתי.
אינם  פרקליטים  ישלם.  לא  והוא  שגה,  לדור 
בה־ אותם  תופסים  כאשר  (אלא  פעם  אף  נענשים 
של  הפוליטיות  התוצאות  לעיתונאי).  מסמך  דלפת 
המשגה שלו ברורות למדי: בספטמבר תבחר קדימה 
יושב ראש חדש, ואולמרט ייאלץ לסיים את כהונתו 
כראש ממשלה. עדותו המוקדמת של טלנסקי, בחו־
דש מאי, והדלפות מפולפלות מחומר החקירה עשו 
את העבודה. בסיבוב השני של חקירת טלנסקי, מול 

פחות.  משכנע  נשמע  הוא  אולמרט,  של  פרקליטיו 
מוק־ עדות  לה  לאשר  הפרקליטות  ביקשה  כאשר 

עכשיו  מרכזי.  עד  הוא  שטלנסקי  טענה  היא  דמת, 
הוא כבר לא עד מרכזי כל כך. לכל היותר, התביעה 

תשתמש בדבריו כעדות מסייעת.
ראש  של  מאונס,  התפטרות  גם  התפטרות, 
המערכת  במקומותינו.  חדש  דבר  לא  היא  ממשלה 
אם  וגם  בעבר,  כאלה  אירועים  על  להתגבר  ידעה 
ספק  לי  אין  פחות,  יציבה  יותר,  חורקת  היא  היום 

שתתגבר.
שהיה  האפשרות  היא  באמת  המטרידה  הבעיה 
לרעה,  שימוש  מזה,  גרוע  או  מופרז,  שימוש  כאן 
בכוח. מזוז, לדור וחבריהם לא מונו לתפקידיהם כדי 
להיות אינקוויזיטורים. המבחן שלהם איננו בכמות 
נותנים  שהם  בסיפוק  או  משיגים  שהם  ההרשעות 
לכל מיני פוליטיקאים צמאי דם ושונאי חוק. המבחן 
שלהם הוא ביכולת שלהם להגיע למשפט צדק בלי 

להפר את כללי המשחק.
מתוך  יצאו  אולמרט  של  שחוקריו  ספק  לי  אין 
הנחה שהוא אשם. הנחה כזאת, גם אם היא נכונה, היא 
לה־ להגיע  החוקר  את  מפתה  היא  פתאים:  מלכודת 

רשעה (או, במקרה הזה, להליך משפטי מעוות) בדרך 
פסולה. מה שהם עשו לאולמרט — ולנחקרים אחרים 
שחשוד  אדם  לכל  לעשות  יכולים  הם  בפרשיותיו — 
בעיניהם. זאת אפשרות מזיקה, אולי אפילו מסוכנת.

בסופו של דבר, לא הייתה שום סכנה שטלנסקי 
לא ישוב לכאן. הסכנה שצפויה לו הפוכה: החשדות 
שצצו במהלך חקירתו עלולים לסבך אותו בחקירות 
שנראה  לכן,  משער,  אני  הברית.  בארצות  פליליות 
והוא  יום,  יבוא  אולי  הקרוב.  בזמן  הרבה  כאן  אותו 

יעלה לארץ. הוא יהיה הציוני האחרון.

חולצה כחולה
טוב  יותר  לא  ניו־יורקי,  חינמון  הוא  "מטרו" 
בערימות  שמתגוללים  מהחינמונים  רע  יותר  ולא 

הכותרת  שעבר  חמישי  ביום  בארץ.  המדרכות  על 
הראשית ב"מטרו" הוקדשה לישראלי לשעבר, אחד 
שנולד בשם דורון בראונשטיין אבל מעדיף להיקרא 

כרגע בשם "אפולו בראון".
פרובוקטיביות  אמירות  ממציא  בראונשטיין 
במ־ ומוכר  טי־שירטס  על  מדפיס  הוא  שאותן 
החולצות  סדרת  במנהטן.  שלו  בבוטיק  מופקע  חיר 
האחרונה שלו טיפלה בברק אובאמה. על אחת מהן 
"אובא־ אחרת  על  אובאמה";  נגד  "יהודים  נכתב 
מה=היטלר"; על שלישית "מי חיסל את אובאמה". 
החולצה הזאת, הוא טוען, זכתה להצלחה מסחררת: 

הוא מכר 1,200 פריטים.
את רגע התהילה שלו הוא השיג באמצעות חול־
צה כחולה שעליה נדפס באותיות שחורות: "אובאמה 
הוא העבד שלי". הוא מכר את החולצה ב־69 דולר, 
לא פחות, לסטודנטית שבחרה ללבוש אותה ביוניון 
סקוויר, סמוך לגריניץ׳ וילג׳, אזור שבו הפופולריות 

של המועמד הדמוקרטי לא מוטלת בספק.
הסטודנטית  את  ראו  שחורות  נערות  ארבע 
בעוברה בכיכר, הבינו למה התכוון המשורר, רדפו 
את  ותלשו  עליה  ירקו  בשערותיה,  משכו  אחריה, 
נעימה  הלא  התקרית  בעקבות  מאוזניה.  האוזניות 
לדין.  אותו  שתתבע  לבראונשטיין  הודיעה  היא 
לו".  שיש  מה  "כל  ממנו  ייקח  שתדרוש  הפיצוי 
לדבריו,  לו,  שבישר  דין,  לעורך  מיד  התקשר  הוא 
לחוקה  הראשון  התיקון  לדאוג:  סיבה  לו  שאין 
עליו  יגן  ביטוי,  חופש  שמבטיח  זה  האמריקאית, 

מהרשעה.
בראונשטיין מיהר להצטלם כשהחולצה עם הכ־

וציציות  חזהו  על  מוזהב  דוד  מגן  לגופו,  תובת 
מבצבצות ממותניו. "כאשר הרבה אנשים רואים את 
"אמריקה  לעיתון.  אמר  עבד",  רואים  הם  אובאמה, 

לא מוכנה לנשיא שחור".
קלאסי.  ניו־יורקי  סיפור  מזבל:  כסף  עושים  כך 
יהודיים,  לעניינים  אובאמה  של  יועצו  את  שאלתי 
דן שפירא, אם שמע על התקרית. כן, הוא שמע. לא, 

הוא לא היה משועשע. ¿

אובאמה התקשה להתרשם 
מהמותניים הצרים של המדינה, 

משום שהיה חייב לדאוג 
לאיזון בין ברק ללבני. לכל 

אחד הוא חייב לתת את דקות 
הקשב שלו. בדיוק כמו גננת

ניצחונות במסוק, תבוסה מתמשכת על הקרקע: אובאמה בשדרות, שלשום
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ביקור הגבר הזקן: מקיין 
בשדרות, מארס 2008

שלשום, ב הכנסת,  של  המסוקים  מנחת 
הציבו כוחותינו לוח גדול, מהסוג שמשמש 
לשרטוט תנועת הכוחות לפני מבצע צבאי 
מדינת  גדולה,  מפה  ללוח  הצמידו  גדול. 
ישראל פלוס השטחים, ומפה של תוואי הסיור. מסוק 
צבאי אחד מסוג ינשוף (בלאקהוק) עמד על הקרקע, 
ומסוק שני, מסוג יסעור, המתין באוויר, ושניהם שור־
פים בנהמת מנועים את תקציב הביטחון. להקות של 
דשא  להם  מספק  הוורדים,  גן  הסמוך,  שהגן  חרדים, 
ספסל  שם  שחולקים  וזוגות  טבע,  וחיק  צח  ואוויר 
אחת  בבת  הפסיקו  אירוסין,  בטרם  היכרות  לצורך 
הבמבה  אכילת  את  אלה   — הרגילה  פעילותם  את 
ואלה את החלפת ההורמונים — וצבאו על הפעילות 

הצבאית הרוגשת בסקרנות גדולה.
ראש  היה  שרון  כאשר  שרון.  אריאל  אשם  בכל 
האופוזיציה, יצא לו לארח את מושל טקסס היוצא, 
של  הבחירות  מסע  בתחילת  היה  זה  בוש.  וו׳  ג׳ורג׳ 
שנת 2000. המועמד המוביל במפלגה הרפובליקנית 
איתו  ישב  שרון  מאחור.  פיגר  בוש  מקיין.  ג׳ון  היה 
במזנון הכנסת ואחר כך המריא במסוק קטן, אזרחי, 
שניהם  המדינה.  של  הצרים  המותניים  מעל  לסיור 
אהבו לתאר את הטיסה ההיא כמאורע מכונן: שרון 
יכול היה לרשום לזכותו את גיוס תמיכתו של נשיא 
ארצות הברית. בוש יכול היה לבסס את תמיכתו על 

מראה עיניים.
את  לשחזר  מבקש  ישראלי  פוליטיקאי  כל  מאז 
ההישג. כאשר ציפי לבני ביקשה מסוק כדי להראות 
לאובאמה את המותניים הצרים, ואלוף כדי להסביר 
להיות  ברק  אהוד  התעקש  הצבאיים,  ההיבטים  את 
המסביר. האגדה מספרת שמייק הרצוג, ראש המטה 
מסוק.  יהיה  לא  ברק  יהיה  לא  שאם  איים  ברק,  של 

הרצוג אומר שזאת רק אגדה.
אבל צה"ל נתן שני מסוקים. אובאמה לא בא לבד, 
הבהירו אנשי הצוות שלו. מלווים אותו לכל מקום 29 
אנשים — פול תקשורתי, יועצי תקשורת, יועצים מדי־

ניים, מאבטחים. אם אובאמה באוויר, גם הם באוויר.
גהרה  לבני  אובאמה.  מול  ברק  התיישב  בטיסה 
לצידו. המסוק טיפס למעלה כדי שאפשר יהיה לצלם 
את המועמד על רקע הר הבית, ומשם המשיך מערבה, 
וממודיעין צפונה, לאורך קו התפר,  הפרוזדור,  לאורך 
מישור  לאורך  דרומה,  ואז  וקלקיליה,  סבא  כפר  עד 
המותניים  מצרּות  להתרשם  התקשה  המועמד  החוף. 
של המדינה משום שהיה חייב לדאוג כל הזמן לאיזון 
בעיה  כאן  שיש  מראש  אותו  הזהירו  ללבני.  ברק  בין 
שאסור לו להיכשל בה: לבני מתחרה על תפקיד ראש 
חייב  הוא  אחד  לכל  נתניהו.  גם  ברק.  גם  הממשלה. 
לתת את דקות הקשב שלו. פוליטיקאים מבינים רגי־

שויות כאלה. כך גם גננות בגן ילדים.
(הראיון  אובאמה  את  ראיינתי  כאשר  בערב, 
אמר  הוא  אחרונות"),  ב"ידיעות  אתמול  פורסם 
כמי שקובע עובדה: "אני מבין שזאת עונת בחירות 
בישראל. שורה של אישים שנפגשתי איתם עשויים 

להתחרות בקרוב על ראשות הממשלה".

רים קו ו בי הבאנ
בארץ  היה  מקיין,  ג׳ון  אובאמה,  של  מתחרהו 
בפ־ ניצחונו  מארס.  בסוף  חודשים,  ארבעה  לפני 

לא  עדיין  אבל  ודאי,  היה  הרפובליקניים  ריימריז 
הגיע  הוא  עבודה:  כביקור  הוגדר  הביקור  רשמי. 
ג׳ו  הדמוקרט  נוספים,  בכירים  סנאטורים  שני  עם 
ליברמן והרפובליקני לינדזי גראהם, שניהם תומכים 
בבחירתו לנשיא. הם נסעו לעיראק ואחר כך הגיעו 

לישראל.
לבי־ גם  בשדרות.  שלהם  הביקור  את  סיקרתי 
לבדו.  הפעם  אבל  ברק,  אהוד  הצטרף  הזה  קור 
שחיכה  וישראלים,  אמריקאים  העיתונאים,  צבא 

לאובאמה בשדרות, לא חיכה למקיין. שלושת 
במי־ קסאם,  שחטף  בבית  ביקרו  הסנאטורים 

ובמוזיאון  ילדים  לגני  סמוך  שהותקנה  גונית 
הקסאמים בחצר תחנת המשטרה של שדרות. 
מקיין נראה זקן ועייף. תשובותיו היו מאוזנות 
ניצב  כאשר  עניין.  חוסר  כדי  עד  להפליא, 
אורי בר־לב, מפקד המחוז הדרומי, הסביר לו 
את ההבדל בין קסאמים לגראדים ופצמ"רים, 
העבר הצבאי שלו מתקופת מלחמת וייטנאם 
התעורר לרגע לחיים. הוא ידע על מה בר־לב 

מדבר.
הרוס,  בית  דומה:  מסלול  הוכן  לאובאמה 
יש־ הקסאמים.  מוזיאון  נקטעה,  שרגלו  ילד 
אורחיה:  לפני  מסכנותה  את  שוטחת  ראל 

במסוק מספר אהוד ברק על קרבות וניצחונות, איך 
כבשנו את האזור הזה ב־48׳ ואיך כבשנו את האזור 
תבוסה  של  הוא  הסיפור  הקרקע  על  ב־67׳.  ההוא 
מתמשכת. כאשר נוסעת הפמליה ברחובות שדרות, 
היא רואה תושבים שמתגודדים בצדי הדרך ומציגים 
אסונותיהם.  ואת  סבלם  את  ובכתובות  בתמונות 
לאובאמה.  גאידמק  בין  כנראה,  התבלבל,  מישהו 

אולי זה החום.
בית  החוץ  משרד  אנשי  חיפשו  המקדים  בסיור 
מצאו.  לא  האורח.  של  עיניו  את  בו  להזין  הרוס 
ביתה  על  התפשרו  הרגיעה.  מחיר  הסתם,  מן  זה, 
בדצמבר  קסאם  בפגיעת  שנהרס  עמר,  משפחת  של 
באמת:  הרוס  הבית  שעכשיו  היא  הבעיה  האחרון. 
אותו  לבנות  כדי  הרצפה  עד  אותו  הרסה  המשפחה 
כמו  לא  השיפוץ:  תמורת  תשלם  המדינה  מחדש. 
בבוקר  שתשלם.  העיקר  אבל  ביקשה,  שהמשפחה 
יצקו את הממ"ד. היציקה עדיין רטובה. מעבר לזה 
אין מה לראות: רק קירות עירומים ותמונה גדולה, 
צבעונית, של הבית כפי שנראה לאחר נפילת הק־

סאם ולפני תחילת השיפוץ.
שלושה  מתנה:  לאורחים  הכינו  המשפחה  בני 

הפרחים  פאנג־שווי.  בסגנון  יפניים  פרחים  סידורי 
שזה  אומרים  "היפנים  אמיתי.  הבמבוק  מפלסטיק. 
הביקור  על  "תודה  הבית.  בעל  אומר  מזל",  מביא 

והאכפתיות", כתבו בפתק המצורף, בעברית.
את הילד אושר טוויטו, שאיבד את רגלו, הביאה 
אמו איריס על כיסא גלגלים. אושר מבין היטב את 
שביקשו  מה  לסנאטור  יאמר  הוא  בכוח.  תפקידו 
שלום,  של  נשיא  שיהיה  מקווה  שהוא  לומר,  ממנו 
ויוסיף וייתן לו במתנה כובע משטרתי מהסוג שהיה 

סמל  עם  כחול־כהה  ההתנתקות,  בתקופת  בשימוש 
הכובע:  את  יחבוש  לא  אובאמה  בחזית.  המדינה 
הוא  חורגים.  לא  ומהתוכנית  בתוכנית,  היה  לא  זה 
שמקיין  כפי  בדיוק  הילד,  עבר  אל  בחיבה  יתכופף 
התכופף בחיבה אל עבר הילד שהובא אליו במתנ"ס 
שהילד  אלא  חודשים.  ארבעה  לפני  שדרות  של 
ציפי  בוכה.  לא  טוויטו  ובכה.  נבהל  במקיין  שהציץ 
לבני כורעת לרגליו. גוהר אל הילד ברק. גוהר אליו 
גם השר לביטחון פנים אבי דיכטר, שעמד על זכותו 

ללוות את האורח אל תוך תחנת המשטרה.
עיניו  את  לתלות  מקיין  הרבה  ביקורו  במהלך 
את  ממנו  טוב  מבין  שליברמן  חש  הוא  בליברמן: 
נפש היהודים שנדחקים סביבו. אובאמה נוהג אחרת. 
המתבקשת היא "קּול". הוא מתרגש במידה  המילה 
להפיל  בלי  מרשים  הנכונה,  במידה  נוגע  הנכונה, 
מהכיסא. כוכב רוק: נאה, מלא חיוניות, כריזמטי. כל 
זה לא נוגע לשאלה איזה נשיא הוא יהיה, אם יהיה.

להציג  ניסו  שפגש  הישראלים  הפוליטיקאים 
שלהם  החשש  דרך  מאיראן  נושאים,  של  שורה  לו 
מעיראק  האמריקאיים  הכוחות  של  חפוזה  מנסיגה 
ועד לסוריה, חיזבאללה וחמאס. בכל נושא הוא הק־
מראש  ששינן  המשפטים  באוזניהם את  והרצה  דים 
בתדריכים שקיבל מיועציו. ככה זה כשמועמד נמצא 
בעיצומו של קמפיין: הוא מביט פנימה, לא החוצה. 
במאמץ  שלו  האינטליגנציה  כל  את  משקיע  הוא 

להימנע משגיאות.
ערוץ  כתבת של  "אין מהות", התאוננה באוזניי 
לפו־ ראשונה  ממדרגה  מומחית  אמריקאי,  שידור 
אמש,  "היה  אמרה,  "השיא",  האמריקאית.  ליטיקה 
כשהוא אמר, שני הצדדים צריכים לעשות ויתורים, 

ואז הם יגיעו להסכם. באמת, חוכמה גדולה".
שת־ יודעת  גם  היא  אבל  כמובן,  צודקת,  היא 

אמריקאים  בחיילים  מוקף  אובאמה,  של  צלומו 
נלהבים, אוכל את ארוחתו ממסקיט — מה שאנחנו 
שווה  בעיראק  צבאי  בבסיס   — "מסטינג"  מכנים 
מסעו.  במהלך  ויאמר  שאמר  המילים  מכל  יותר 

התמונה הזאת — והתמונות האחרות, עם מנהיגים 
שם  היה  כאילו  בעצמו  ובטוח  ורגיל  בקי  בעולם, 

תמיד, כאחד משלהם.

ו עבדים לנ כו
בירושלים  דוד  המלך  מלון  של  השישית  בקומה 
חוברים מאבטחי השב"כ שלנו לאנשי השירות החשאי 
פנים  בשום  אבל  כבדה,  האבטחה  האמריקאי. 
לא נשיאותית. השגרירות האמריקאית מגישה 
למבקר שירותים טכניים אבל מנועה מלהפגין 
מו־ בין  להבחין  יודעים  האמריקאים  נוכחות. 

עמד לנבחר.
של  המומחים  שני  מסתודדים  במסדרון 
ויש־ בכלל,  התיכון  המזרח  לענייני  אובאמה 
צוות  ראש  שהיה  רוס,  דניס  במיוחד:  ראל 
השגריר  שהיה  קרצר,  ודן  האמריקאי,  השלום 
ג׳ון  כמו  צמודים  אתם  אביב.  ובתל  בקהיר 
טרבולטה וסמואל ג׳קסון ב"ספרות זולה", אני 

אומר להם, והם צוחקים.
הסלול־ לצחוק.  סיבות  הרבה  להם  אין 

שדורשים  פוליטיקאים  מוצפים.  שלהם  ריים 
בנקמה  שמאיימים  עיתונאים  המועמד.  עם  להצטלם 
יודע,  לא  אובאמה  ראיון.  להם  ינפקו  לא  אם  מיידית 
אולי לעולם לא יידע, עד כמה תובעני, עד כמה בוגדני, 

החיבוק הישראלי.
על  דיברנו  לי,  שהעניק  הראיון  במהלך  כך,  אחר 
החשדנות של היהודים באמריקה כלפיו. זה היה, נדמה 
לי, הקטע המשמעותי ביותר בשיחה. הוא הודה ביושר 
שיש בעיה, אבל אמר שמגזימים בחומרתה. על פי הס־
קרים, 65 אחוז מהמצביעים היהודים יתמכו בו. "שניים 

מתוך שלושה זה לא כל כך רע", אמר וצחק.
זה פחות ממה שקיבלו מועמדים דמוקרטים בעבר, 

אמרתי.
"יש כאלה שאימצו גישה של ׳נחכה ונראה׳", הודה. 
"אם מביאים בחשבון עד כמה יהודי אמריקה מודאגים 
חוץ  מדיניות  של  לנושאים  ובקשר  לישראל,  בקשר 
בכלל, אפשר להבין את זה. אבל עד יום הבחירות הם 

יחזרו".
בתנועה  היהודים  של  המכריע  חלקם  על  דיברנו 
לש־ זכויות  שוויון  למען  שנאבקה  האזרח,  לזכויות 

וסדרת  הספר  על  דיברנו  וה־60.  ה־50  בשנות  חורים 
של  הנורא  סבלם  את  שתיארו  "שורשים",  הטלוויזיה 
השחורים שהגיעו לאמריקה כעבדים. סיפרתי לו שה־

סדרה הייתה פופולרית מאוד בישראל.
בעובדה  שאלתי,  טראגי,  יסוד  מוצא  אינך  האם 
שדווקא היהודים מתייחסים בחשדנות למועמד שחור 

לנשיאות, שאלתי.
על  היסטוריות,  טרגדיות  על  לדבר  העדיף  הוא 
הדמיון בין סבלם של היהודים לסבלם של השחורים. 
הקשר  על  מבוסס  היהודי  לעם  שלי  מהקשר  "חלק 
ההיסטורי הזה", אמר. "גם אנחנו וגם אתם יודעים מה 
משמעותה של גלות, של אפליה, של סבל. הניסיונות 
מעבר  יחד,  אותנו  לקשור  חייבים  האלה  המשותפים 

לכל מחלוקת".
ירושלים,  עיריית  ראש  למעלית  המתינו  למטה 
שביקשו  יהודים  עשרות  ועוד  לופוליאנסקי,  אורי 
לראות את קצה חליפתו של המועמד. נזכרתי בסיפור 
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של לבני: להבליט את הבחירות הכלליות לעומת הפ־
ריימריז. בציבור הכללי מצבה עדיין טוב לאין שיעור 
ממצבו של מופז: לבני מקבלת 27% מול נתניהו (35%) 
 18% מקבל  קדימה  כראש  מופז  ואילו   ,(13%) וברק 

בלבד, לעומת 36% לנתניהו ו־19% לברק.
ממשלה  להקים  מופז  של  הסיכויים  לפחות  האם 
מתפקדי  בעיני  לבני  של  מאלה  יותר  גדולים  חלופית 
קדימה? עדיין לא, אבל הפער קטן. 48% מקרב מתפק־
די קדימה סבורים שהסיכויים של לבני להקים ממשלה 

חלופית גבוהים יותר מאלה של מופז (42%).
כמובן  הם  מופז,  אומר  איתם,  שאדבר  הראשונים 
עם  גם  ובמקביל  והגימלאים,  ש"ס  העבודה,  מפלגת 
לה־ שאנסה  וכמובן  התורה.  ויהדות  ליברמן  המפד"ל, 
רע  דם  אין  לדבריו,  הליכוד.  את  גם  לקואליציה  ביא 
בינו לבין נתניהו, והוא לא רואה שום סיבה שנתניהו 

לא יצטרף לממשלתו.
נתניהו  שמבחינת  היא  הסיבה  מציעה,  אני  אולי, 
כזאת,  חלופית  לממשלה  להצטרף  התאבדות  תהיה  זו 

שהרי הנכס היחיד שלו היום הוא האופוזיציה.
ואם הוא יישב עוד שנתיים בחוץ, אומר מופז, כשיש 

ממשלה חלופית יציבה, זה יהיה יותר טוב בשבילו?

 אני אשאיר אתכם בשלטון
השבוע,  רק  הנושא  את  שהעלתה  ללבני,  בניגוד 
מזה  אחדות  ממשלת  של  המסר  עם  מסתובב  מופז 
עליון,  אינטרס  להיות  צריכה  אחדות  ממשלת  זמן. 
לבחירות  ללכת  סיבה  שום  אין  השעה.  צו  קובע.  הוא 
משימות  לפנינו  יש  אותנו.  ישתקו  בחירות  כלליות. 
התמו־ דרך  שליט  גלעד  משחרור  גורליות,  והכרעות 

דדות מול איראן, החמאס והחיזבאללה ועד למהלכים 
מדיניים. דרושה כאן רציפות שלטונית. ממשלה חלו־

פית תיצור רציפות כזאת.
קואליציה רחבה וחזקה גם תנמיך, לדעתו, את גובה 
הממשלה.  ראש  את  ותחזק  המפלגות  בתוך  הלהבות 

ש"ס, לדבריו, לא רוצה בחירות, ובוודאי מעדיפה אותו 
שמופז  והמפד"ל,  התורה  יהדות  גם  כך  לבני.  פני  על 
דם  כאמור  לו  אין  מצוינים.  יחסים  ראשיה  עם  מקיים 

רע עם ביבי, ועם ברק הוא בקשר טוב. 
עם  משותף  בסיס  לנו  שיש  אומר,  הוא  מעריך,  אני 
יותר מפלגות מאלו שנמצאות היום בקואליציה. היתרון 
במנדטים שיש ללבני על פניו במאבק מול ברק ונתניהו 
הוא בעיניו שולי. כל מי שייבחר לראשות קדימה, יע־
מוד בראש הממשלה החלופית ויתנהל נכון, הוא אומר, 
בבחירות  נתניהו  ועל  ברק  על  גדול  יתרון  לו  יהיה 
לא  לחשוב  עכשיו  צריכים  קדימה  מתפקדי  הכלליות. 
מה יהיה בבחירות הבאות, אלא מי יוכל להשאיר אותם 

בשלטון לשנתיים נוספות. ואת זה אני יכול לעשות.
נג־ קמפיין  לנהל  מתכוון  לא  שהוא  מדגיש  מופז 

ולהכפיש את לבני. יחד עם זאת, הוא מונה את  טיבי 
חשדניות  לעיניים  להיראות  שעשוי  מה   — יתרונותיו 
כהשוואה לא מחמיאה לאלטרנטיבה: כשאתה מסתכל 
הוא  נמצאים,  אנחנו  שבה  המורכבת  המציאות  על 
אומר, אתה שואל את עצמך, האם יכול כל אחד בכל 

נקודת זמן לקבל על עצמו את האתגרים. 
להחליט  לפעמים  צריך  לביטחון,  שקשור  מה  בכל 
חילוקי  בין  להכריע  גם  אלא  הלילה,  באמצע  רק  לא 
דעות, תפיסות עולם. זה עניין של ניסיון. של ידע. הרי 
לא היה שבוע במדינה שלנו שבו הנושא הביטחוני לא 
המועמדים בסדר. נקיי כפיים.  היה על סדר היום. כל 
אבל רק עם ניקיון כפיים, אומר מופז, אי אפשר לנהל 

מדינה. צריך עוד כמה דברים. 
האוניברסלי,  במובן  ביטחון  מחפשים  היום  אנשים 
שיבואו  ביטחון קיומי. לחלק גדול מאלה  אבל בעיקר 
בעד  יצביעו  הם  דבר  של  ובסופו  ילדים,  יש  להצביע 
מי שיש לו יתרון בתחום הביטחון. קיבלתי במהלך חיי 
הרבה מאוד החלטות קשות, ולצערי במדינה שלנו זה 
ולהכריע  אנשים  כמה  לשמוע  החלטות,  לקבל  נכס. 
— התנסיתי בזה לא מעט. בעניין הזה יש לי ערך מוסף 

לא מבוטל על שאר המועמדים.

פני  על  שלו  המוסף  הערך  מה  אותו,  שאלתי 
ברק,  על  הממשלה.  ראשות  על  האחרים  המתמודדים 

למשל.
אני  באופי.  שונים  אנחנו  אבל  עליו,  יתרון  לי  אין 
שהייתי  מאז  בסוליסטים.  מאמין  לא  אני  צוות.  איש 
מ"פ, לקחתי לצידי אנשים טובים ועבדתי איתם בצוות. 
אני לא מאמין בגאונות של אדם אחד להתפרׂש על כל 

הנושאים ולקבל את כל ההחלטות.
קדימה.  של  המתפקדים  ספר  ייסגר  החודש  בסוף 
מופז מתכוון להקים מטה צנוע, להפעיל קבוצה גדולה 
מהצבא,  עוד  איתו  הולכים  שחלקם  מתנדבים,  של 
להופיע בציבור כאלטרנטיבה מנצחת ולהתארגן ליום 
בחירות. הסיסמה עוד לא נבחרה, אבל בטוח שיופיעו 
בה המילה "ביטחון" והשם "מופז". מה שנדרש עכשיו 

זו רק מילת קישור בין שתיהן.
יש לו תחושה טובה. אותה תחושה שהייתה לו ערב 
בחירת הרמטכ"ל. מועמדותו של וילנאי הייתה כל־כך 
ודאית, שבחירת מופז נפלה כרעם ביום בהיר. לדבריו, 
התחושה שעוברת אליו מהשטח חזקה מכל סקר. והת־

חושה הזאת אומרת ניצחון.
שהוא  יודיע  שאולמרט  רוצה  היה  האם  מהשאלה 
תומך בו, מופז מתחמק. אפשר להבין למה. חיבוק של 
אולמרט בימים אלה הוא חיבוק דוב. בדיוק כמו שהד־

ברים הקשים שאומר אולמרט על לבני יכולים לשחק 
לדחוק  מסרב  ללבני,  בניגוד  שמופז,  אלא  לטובתה. 

באולמרט לפנות את מקומו.
נכון,  אומר.  הוא  בסיסי,  דבר  היא  לחּפּות  הזכאות 
נמאס  פרשייה  ועוד  פרשייה  עוד  על  שכששומעים 
לציבור לשמוע על הזכות הזאת, אבל אני מאמין שצ־
ריך לתת למערכת המשפטית להתנהל. אני לא בטוח 
מבחינת  כל  קודם  נכונה,  אותו  להחליף  שהלהיטות 

היחס למערכת השלטונית. 
לצרף  ואחרים  לבני  ניסו  הביניים  דו"ח  אחרי 
אותי לניסיון הדחה כזה, וסירבתי. זה לא עומד בקנה 
אחד עם הנורמות שלי. צריך איפוק וסבלנות. התה־

ליך ממילא קורה, מרגע שאולמרט הצהיר שיתפטר 
שיש  נכון  אז  אישום.  כתב  נגדו  להגיש  יוחלט  אם 
בציבור הישראלי מיאוס וכעס על מה שקורה, אבל 

סבלנות. אני מאמין שמה שצריך לקרות יקרה.

 הנה הוא בא
את  מפנים  הישראלי  הציבור  כמה  עד  ברור  לא 
העובדה הזאת, אבל בעוד כשלושה חודשים יהיה לנו 
נא  מופז.  או  לבני  חדש,  ממשלה  ראש  הנראה  ככל 
או:  מופז.  שאול  ישראל  ממשלת  ראש  לשנן:  התחילו 

ראש ממשלת ישראל ציפי לבני.
מפלגה  שבו  בתקדים  מדובר  כי  נתפס,  בלתי  זה 
שעושה לראשונה בחירות פנימיות קובעת גם מי יהיה 
ראש הממשלה הבא. ספר המתפקדים של קדימה ימנה 
שמח־ היא,  ההערכה  איש.  אלף  כ־73  החודש  סוף  עד 
מי  שיכריע  שמי  הדבר,  פירוש  להצביע.  יגיעו  ציתם 
יהיה ראש הממשלה הבא הוא ציבור של כמה עשרות 

אלפי אנשים.
מופז, אמר השבוע בכיר בקדימה, הוא איש בינוני. 
בסדר, הוא יכול לנהל ממשלה, אבל היא תהיה מאוד 
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אין לי יתרון על ברק בתחום 
הביטחוני, אבל אנחנו שונים 
באופי. אני איש צוות. אני 
לא מאמין בסוליסטים. אני 

לא מאמין בגאונות של אדם 
אחד להתפרס על הכל

צילום: זיו קורן לבני ומופז. מדובר במהפך: לפני שהקמפיין התחיל, הפער הצטמצם ל־2% בלבד 

ת   |   ידיעות אחרונות4 ב ש ל ף  ס ו מ ה

אז שכיהן כרמטכ"ל כותב השר שאול מופז מ
את  רושם  הוא  שבו  יומן,  מעין  יומי,  דו"ח 
מחשבותיו, את מעשיו, או כפי שהוא מסכם 
בקיצור: "את מה שעשינו טוב ומה שעשינו 
רע". שלא כמו שרון, שהשתמש בפנקס "קוהינור" קטן, 
 120 עבה,  "אוקספורד"  במחברת  מדובר  מופז  אצל 
דפים צהובים עם ספירלה וכריכה קשה. התיעוד הזה 
לרב־מכר  להפוך  כשיחליט  בעתיד,  עליו  להקל  נועד 

את זיכרונותיו.
 למופז אין ספק שלזיכרונות האלה יהיה ערך היס־
טורי, בפרט שבקרוב מאוד, לדעתו, יתוסף אליהם פרק 
נוסף: שאול מופז, ראש ממשלת ישראל. ומה שנראה 
עד לא מזמן כהזיה, איך לומר, קצת מגלומנית — הולך 

ונעשה יותר ויותר מציאותי.
כן כן, פער של 2% בלבד יש היום בין לבני למופז. 
אחרו־ ”ידיעות  בסקר  מזה.  פחות  לא  במהפך,  מדובר 
שנערך  צמח  מינה  ד”ר  בהנהלת  ”דחף”,  ומכון  נות” 
יתמכו  כי  אמרו 47%  קדימה,  מתפקדי  בקרב  שלשום 
בלבני בקרב ”ראש בראש”, ו־45% מעדיפים את מופז. 

וזה עוד לפני שהקמפיין נפתח באופן רשמי.
גם בפריימריז שישתתפו בהם ארבעה מתמודדים, 
למופז  לבני  בין  הפער  ושטרית,  דיכטר  מופז,  לבני, 

מצטמצם: 38% מצביעים לבני, 33% — מופז.
מתפקדים.  פי 62,500  על  נעשה  לומר,  יש  הסקר, 
מספר המתפקדים לקדימה עד כה הוא כ־72,000, אבל 
כ־10,000 טרם נבדקו. על פי כמות המתפקדים הנח־
בקרוב  להיות  עשוי  מצבו  מופז,  של  כמגויסים  שבים 

טוב הרבה יותר.
הפך  והעיקשת,  העמלנית  האיטית,  בדרכו  וכך, 
על  שהתמודד  האיש  לבני.  על  ממשי  לאיום  מופז 
הרמטכ"לות מול מתן וילנאי — בהתמודדות שנראתה 
פני  על  העדיף  ששרון  האיש  וניצח,   — סיכוי  חסרת 
הולך  שהוא  מאמין  בממשלתו,  ביטחון  כשר  נתניהו 
הפרש־ הציפיות,  לכל  ובניגוד  שוב:  זה  את  לעשות 
נויות, הסקרים ואפילו המובן מאליו — להביס את ציפי 

ממשלה  ולהקים  בקדימה,  הפנימיות  בבחירות  לבני 
חלופית בראשותו.

שמסתמן  מה  בלבני,  רק  כולם  עסקו  קודם  אם 
עכשיו הוא קרב פנים אל פנים. יש אפילו שאומרים: 
קרב לחיים או למוות. כי על פי אותם אנשים, אם לבני 
תחשוב שמופז מביס אותה, היא עשויה לפרוש ולהקים 
קשה  מופז  את  גם  אחר.  דבר  כל  או  אחרת,  מפלגה 
שההתמודדות  כך  לבני,  בממשלת  כשר  מכהן  לראות 

בספטמבר הולכת להיות על הכל או לא כלום. 

 קודם כל ביטחון
מתפקדי  האמת  שברגע  משוכנע,  כאמור,  מופז,   
יושב  לא  הוא  זאת,  למרות  בשבילו.  יצביעו  קדימה 
בשאננות ומחכה שזה ייפול לידיו. כמו שעשה כל חייו, 
שפעמיים  אחרי  קצינים  לקורס  ללכת  שהתעקש  מאז 

נכשל במבדקים, הוא עובד קשה. 
שהוא  המעטות  בשנים  כי  לומר,  צריך  לזכותו 
בפוליטיקה, למעשה מנובמבר 2002, כשנקרא על ידי 
שרון לכהן כשר ביטחון עוד בטרם נבחר לכנסת, הוא 
לא  הייתה  זה  של  המשמעות  אם  גם  מעט.  לא  למד 
פעם זגזוג בוטה בעמדות. כך, למשל, כשעבר מהליכוד 
לקדימה, יומיים אחרי שהצהיר בפומבי שהליכוד הוא 
ביתו לנצח נצחים, כך בנושא גדר ההפרדה, שבתחילה 
היה בין מתנגדיה ולאחר מכן פעל להקמתה, ובעיקר 
הפך  שלה  מושבע  כשממתנגד  ההתנתקות,  בעניין 

לאחד מתומכיה הנלהבים.
בפוליטיקה הקטנה, המפלגתית, העסקנית, מופז לא 
נופל מאחרים. הוא מחובר היום יותר מכל מועמד אחר 
לשטח, ובעיקר לראשי הערים, שבידיהם נמצא עיקר 
יהב  יונה  אם  קדימה.  בראש  יעמוד  מי  לקבוע  הכוח 
מחיפה לא הולך עם לבני אלא עם מופז, אמר השבוע 
גורם פוליטי, זה אומר משהו. ואם הוא (מופז) לא ינצח 

בבחירות האלו, אני כנראה לא מבין בפוליטיקה".
שמופז  המתפקדים  כמות  את  ציין  גורם  אותו 

ראש  עבורו  פקד  האחרון  בשבוע  רק  לפקוד.  הצליח 
כדי  חדשים.  מפלגה  חברי  כ־2,000  ”בזק”  של  הוועד 
להתפקד לקדימה לא צריך הוראת קבע, שמחייבת את 
המתפקד לקחת אחריות ארוכת טווח. פה מספיק סכום 
וכשמדובר  עולם.  ועד  מעתה  להצביע  כדי  חד־פעמי 

במקום העבודה, מי יוכל לסרב?
הפו־ כוחו  ומתעצם  הולך  האחרונה  בתקופה  וכך, 
התחבורה,  כשר  האחרונות,  בשנתיים  מופז.  של  ליטי 
הוא היה בקשר הדוק עם רשויות ובא במגע עם הרבה 
פעילים. בחודשים האחרונים האינטנסיביות של המגע 
עם השטח עלתה. לפחות פעם בשבוע הוא עורך כנסים, 
נפגש עם פעילים, מחזק את הקשר עם ראשי רשויות.

שייעץ  פינקלשטיין,  לארתור  מופז  פנה  לאחרונה 
שמו  ואשר  ליברמן,  ולאביגדור  לנתניהו  השאר  בין 
הולך לפניו בכל הקשור לקמפיינים אגרסיביים. מופז 
טוען שפנה לפינקלשטיין כיוון שבארץ כולם מכירים 
מהיועץ  אובייקטיבית  דעת  חוות  ביקש  והוא  אותו, 
האמריקאי. פינקלשטיין ערך סקר עומק, וחזר אל מופז 
נושאים  שני  על  יהיו  הבאות  הבחירות  ממצאיו:  עם 
ניקיון  בעניין  כפיים.  וניקיון  ואישי  קיומי  ביטחון   —
אפסי.  לבני  לבין  בינך  הפער  למופז,  אמר  הכפיים, 
לטובתך  הפערים  הביטחוני —  בנושא  משמעות.  חסר 

עצומים.

צורה  בשום  להתייחס  לא  למופז  יעץ  פינקלשטיין 
לניקיון הכפיים שלו. הסיבה שלבני מבליטה את הנושא 
הזה, הסביר, היא שזה כל מה שיש לה להציע. לך יש 
עוד דברים. אתה צריך להבליט את ניסיונך הביטחוני 

ואת היכולת שלך לקבל החלטות.
שאלתי השבוע את מופז, האם זו לא הייתה טעות 
כי  אחרונות”,  ב”ידיעות  קרני  ליובל  בראיון  להצהיר 

ישראל צריכה לתקוף את כורי הגרעין האיראניים. 
מופז חייך את החיוך המוכר שלו, חיוך רחב של מי 
שיודע בדיוק מה הוא עושה. לא, מה פתאום טעות. רוב 
האוכלוסייה של מצביעי קדימה, הוא אומר, הם מרכז־

ימין. הם מבינים שאחרי שמיצינו את כל מה שאפשר, 
בסוף זה מה שיהיה צריך לעשות: לתקוף את איראן.

אבל האסטרטגיה שנוקט מופז היא יותר פוליטית 
את  שמבליטה  ללבני,  בניגוד  אידיאולוגית:  מאשר 
שלה  היכולת  ואת  הכללי  בציבור  שלה  הפופולריות 
להביס את נתניהו וברק בבחירות הכלליות, מופז לא 
מקדים את העגלה לסוסים: ציפי אומרת שהיא תביא 
יותר מנדטים לקדימה בבחירות הכלליות, הוא אומר, 
בחירות. הת־ פשוט, כי לא יהיו  רלוונטי.  אבל זה לא 

ממשלה  הקמת  הוא  השלטונית  ליציבות  הנכון  רחיש 
הציבור  אמון  והחזרת  רחבה,  קואליציה  עם  חלופית, 

בהנהגה. ואת זה רק אני יכול לעשות. 
הערים:  לראשי  אומר  מופז  ללבני  בניגוד  בקיצור, 
בבחירות  ננצח  אם  לא  עכשיו.  שלטון  לכם  מביא  אני 
שלטון  אלא  ביבי,  את  להביס  אצליח  אם  לא  לכנסת, 

בטוח, מיידי, כבר בנובמבר. 
ואם לבני פונה לציבור הרחב, הרי שמופז פונה אל 
חברי הכנסת: אתם לא צריכים לחשוש לכיסא שלכם, 
על  מחודשת  להתמודדות  שלכם,  הפוליטי  לעתיד 
מקום בכנסת. אני יכול לתת לכם שנתיים נוספות בלי 

שתעשו כלום.
הוא  ייבחר  אם  כי  ומדגיש,  מבטיח  שמופז  בעוד 
ימהר ככל האפשר להקים ממשלה חלופית, ויקרא לכל 
המפלגות להצטרף אליו, אין להתפלא על האסטרטגיה 
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לא נתנו לו לצאת לקורס קצינים, לא האמינו שיהיה רמטכ”ל, לא הבינו איך הוא נבחר 
לשר ביטחון, אבל דווקא בגלל זה שאול מופז בטוח שהוא הולך להפתיע גם הפעם, ולנצח 

בפריימריז של קדימה • כי כל המועמדים נקיי כפיים, אבל רק לו יש ניסיון בענייני 
ביטחון, ורק אצלו גם נתניהו וברק יישבו בממשלה • המתנדבים כבר מחכים לקריאה, 

ובסיסמת הבחירות יש כבר שתי מילים: ”מופז” ו”ביטחון”. חסרה רק המילה באמצע

סימה קדמון

יוצא
לעקיפה

אם לבני פונה לציבור הרחב, 
הרי שמופז פונה אל חברי 
הכנסת: אתם לא צריכים 
לחשוש לכיסא שלכם, אני 
יכול לתת לכם שנתיים 
נוספות בלי שתעשו כלום



תיאטרון שוליים
השינויים התכופים בגרסאותיו של מוריס טלנסקי אינם מהותיים ביחס לשחקן הראשי בהצגה, אהוד אולמרט † מכיוון 

שעדות מוקדמת היא למעשה תחילתו של משפט, אין לראש הממשלה ברירה אלא לעמוד במילתו וללכת הביתה
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פניה ח על  נסוך  היה  מורגש,  לא  כמעט  דק,  יוך 
שני.  יום  של  הישיבה  בפתח  ארד  הנשיאה  של 
אל  הסניגורים,  אל  בסימפטיה  מאירות  העיניים 
התובעים וגם אל העד. יחד עם השופטים האחרים 
היא שומרת על הארשת הרצינית, העניינית והמוקפדת. מדי 
המשמיע  ההגנה  מטעם  צעיר  דין  לעורך  הערה  נשלחת  פעם 
ארד.  השופטת  של  באולם  מקובל  לא  זה  ביניים.  קריאות 
באורך רוח היא שומעת את ההתנגדויות הארוכות יחסית של 
מוקלט,  הכול  המשחק.  שם  היא  הסבלנות  המדינה.  פרקליט 

נרשם לפרוטוקול. שום דבר לא יוחלט עכשיו.
אולם בית המשפט המחוזי בירושלים על שם הנשיא לשעבר 
יעקב צמח דחוס עד אפס מקום ומזכיר קצת אוטובוס של דן, קו 
4. אנשים באים ויוצאים. כתבים יושבים על הרצפה עם תרמי־
המז־ מתמלא  בהפסקה  רשמים.  מחליפים  יחצנים  גדולים.  לים 

קפה  שותים  הסניגורים  שבמרתף.  נון 
הכניסה  העיתונאים.  עם  ומשוחחים 
פרקליט  לגמרי.  כמעט  חסומה  למזנון 
יושבים  צוותו  ואנשי  ירושלים  מחוז 
שם במעגל גדול ומתדרכים את העי־

תונאים. עוזר היועץ המשפטי משמש 
גם הוא פרשן לעת מצוא. כולם עסו־

קים בגורל העדות. האם טלנסקי יצא 
מחזק ומחוזק או שהוא עד כושל, שלא 

לומר שקרן?
נגבית  שבו  הזה,  המוזר  בהליך 
האישום,  כתב  הגשת  לפני  העדות 
התשובה היא גם וגם. לפי החוק, עדות 
היא  אם  רק  לגבות  ניתן  מוקדמת 
הבעיה  האשמה".  "להוכחת  חיונית 
מה  הודיעה  לא  שהפרקליטות  היא 
בביטוי  הסתפקה  היא  האשמה.  היא 
ביטוי  כדין".  שלא  כספים  "העברת 
ופחות  כללית  אווירה  יותר  משדר  זה 
ספר  מתוך  הנטולה  פורמלית  הגדרה 
את  להעריך  הניסיון  לכן,  החוקים. 
מאשר  יותר  במתבונן  תלוי  העדות 
בעד. ללא תיאור של האשמה אנו נד־
מים לנוסעים התמהוניים בסיפור "ציד 
המנסים  קרול,  לואיס  של  הסנרק" 
דמיוני  יצור  מין  הכרישזון,  את  לצוד 
רק  מצוידים  כשהם  פגש,  טרם  שאיש 
החובל  שרב  פלא  לא  אילמת.  במפה 
לבלבל  כדי  בהן  שיש  הוראות  מחלק 

את הצוות: "לאחור, קדימה חתור".
מתקדמים  אנו  הזה  בהליך  גם 
לאחור. יש לנו אשם, אבל עוד לא 
יודעים בדיוק מהי האשמה. תחילה 
נגבית העדות ועכשיו תתחיל הע־

הראיות  ניתוח  של  השחורה  בודה 
וניסוח כתב האישום.

הטאלנט של טלנסקי
טלנסקי  את  לשאול  טעם  שאין  ברור  כבר  קצר  זמן  לאחר 
למה הוא משנה את גרסאותיו כל הזמן או לנסות לדלות ממנו 
זוכר",  "לא  או  יודע"  "לא  הוא  הכספים.  העברות  על  פרטים 
ואף  בדאי  ולעתים  אמין  לא  נשמע  הוא  זוכר  או  יודע  וכשהוא 

שקרן. אבל גרעין העדות נותר כשהיה:
1. טלנסקי גייס כספים עבור ארגונים שונים. הוא עושה 
את זה כמקצוע, בעד שכר או עמלה. אולמרט היה טאלנט 
כ"מסמר  התרמה  לערבי  הגיע  הוא  טלנסקי.  של  בשירותו 
הערב" בתוקף היותו נואם מוצלח וראש עיר הקודש או שר 

ב"ארץ ישראל השלמה".
של  כסף  במזומן,  גם  אולמרט,  לידי  העביר  טלנסקי   .2
לכיסוי  כיס  דמי  לו  שילם  הוא  עצמו.  שלו  וכסף  תורמים 

הוצאותיו בעת שהוא שהה בחו"ל.

3. הכסף שהתקבל הוא "כסף חשוד". הוא לא תועד, לא נרשם 
ולא הוצאו כנגדו קבלות.

מסר,  אורי  אצל  שהופקדו  דולרים  אלפי  במאות  מדובר   .4
ירושלים  עמותת  של  בחשבון  או  נאמנות  בחשבון  במזומן, 

המאוחדת.
מבחינה ציבורית זה מחייב את ראש הממשלה להתפטר. מב־
חינה משפטית יש כאן פוטנציאל מסבך. למרות אין סוף השא־
לות שהומטרו על טלנסקי, שאלה אחת מכרעת הוא לא נשאל. 
אם  היא  השאלה  אולמרט.  לבין  שבינו  הקשר  לטיב  נוגעת  היא 
אולמרט כאיש ציבור סייע לטלנסקי להרוויח כסף כגייס כספים 
אולמרט  עבור  כספים  גייס  טלנסקי  בתמורה,  ומנגד,  מקצועי, 
במתנות  שמדובר  או  הלוואות  או  עמלות  תרומות,  לו  והעניק 
עם  האצבעות  קצות  על  הלכה  שהתביעה  ייתכן  ידידים.  בין 
טלנסקי בגלל ההבטחה הסמויה שניתנה לו, לפני עדותו, שלא 

לסבך אותו בתור חשוד. ההגנה לא שאלה, אולי בגלל שהתשובה 
הייתה עלולה לסבך את טלנסקי אבל גם את ראש הממשלה.

בנק וידיד
אורי  של  לכספת  שהגיע  עד  ידיים  והחליף  התגלגל  הכסף 
חיבוק.  עם  טלנסקי —  כמו  אבל  אזהרה,  תחת  נחקר  הוא  מסר. 
יודע  לא  הוא  שנשבה:  כתינוק  עצמו  את  הציג  מסר  איום.  בלי 
כמה כסף נשמר במזומן ולמה. הוא סתם החזיק בכסף, אפילו לא 
כקופאי, מקסימום כמשכיר של כספות. בדרך כלל הוא פיטפט 
חברו  וגם  אולמרט  של  שותפו  בתור  איך  שנשאל  עד  בעדותו, 
ועורך דינו הוא מסביר שפעל גם בשיטה גלויה לאיסוף תרומות 

וגם בשיטה הסמויה של אחזקת מזומנים. מאז הוא שותק.
העסק.  את  שניהל  הבנקאי  הוא  שמסר  העיד  טלנסקי 
אולמרט אמר שהוא היה ידיד. לא סתם ידיד — ידיד נאמן. 
פועל  הוא  הזה  בחשבון  טלנסקי.  עבור  חשבון  פותח  הוא 

כנאמן. הוא מנצל את מעמדו כנאמן וכעורך דין כדי לערבב 
בין כל מיני כספים. כספי בחירות וכספי מכירת דירות. וגם 
עזרה  אולמרט  יצטרך  אם  תנאי.  על  הוא  החשבון  מזומנים. 
ידידותית בכיסוי גירעונות, יהפוך החשבון לחשבון בחירות, 
ומסר לידיד נאמן. ידיד של אולמרט ונאמן של טלנסקי. בנק 
מפוקפק,  בנק  הוא  מסר  מוגבל.  בעירבון  חברה  הוא  רגיל 

והידידות, לפחות בעת צרה, היא בעירבון מוגבל.

סייג לחוכמה
החלפת  שהתרחשה  בעת  במסעדה  הייתי  האחרון  בשבוע 
משמרת. מלצר אחד קרא לאחר משהו כמו: "לקחת את שולה 
זקן?" שאלתי אותו: "אתה מכיר אותה?" הוא אמר שלא. "אז למה 
שולה זקן?" שאלתי. הוא השיב: "בסוף משמרת מחלקים מעט־

פות מזומנים עם הטיפים. קוראים לזה 
אחד  אף  "הרי  אומר:  אני  זקן".  שולה 
כספים".  קיבלה  זקן  ששולה  טוען  לא 
בפרשה  כזה  משהו  "היה  אומר:  הוא 
הקודמת". אני אומר: "גם ברשות המ־
סים שולה זקן לא קיבלה כסף". והוא: 

"ראיתי בטלוויזיה".
זקן הפכה להיות הילדה הרעה של 
התקשו־ של  גם  ולכן  הפרקליטות 
שלה  לצילומים  דאגה  המשטרה  רת. 
נחר־ דמותה  וממנה.  לחקירה  בדרך 
תה ב"ארץ נהדרת". נכון שזקן יכולה 
להשלים את החלקים החסרים בפאזל 
של טלנסקי. היא יכולה להבהיר כמה 
ואול־ מסר  ידעו  מה  הועברו,  כספים 
בכספים.  נעשו  שימושים  ואילו  מרט 
אבל זקן לא ממלאת תפקיד משמעותי 
שליח,  הייתה  היא  פלילית.  מבחינה 
טכניות,  ופעולות  תיאומים  מסנג׳ר. 

אומר טלנסקי.
רע,  רושם  עושה  שלה  השתיקה 
עושים  הייתם  אתם  מה  תחשבו  אך 
במקומה, אם כל חקירה שלכם הייתה 
מתחילה תמיד באזהרה. כאילו קיימת 
חזקת אשמה ביחס אליה. בפרשת כר־
מדי־ עובדת  למשל,  הנסיעות,  טיסי 
מעורבת  הייתה  רייצ׳ל,  אחרת,  נה 
לפני ולפנים. ממנה גבו רק עדות. את 
רשות  בפרשת  גם  מיד.  מזהירים  זקן 
ועכשיו  ככוכבת,  סומנה  היא  המסים 
מתברר שהתפקיד שלה היה שולי, אם 
לארגן  התקשתה  הפרקליטות  בכלל. 
נגדה כתב אישום. אין טענה על שוחד. 
מינתה  שהיא  טוען  לא  כבר  אחד  אף 
את ג׳קי מצא לראש הרשות. הוא היה 

המומלץ של משרד המשפטים.
משהו רע קורה כאשר רודפים חשודה בגלל שהוא שומרת 
להרשעת  בדרך  אם  קורה  מאוד  רע  משהו  השתיקה.  זכות  על 
ונאמניו.  מקורביו  עם  גם  בחשבון  באים  אנחנו  העיקרי,  החשוד 
משהו עוד יותר רע קורה אם יוצרים למישהו תדמית ואחר כך 

מעמידים אותו לדין בשל התדמית הזו.

התפטרות בלתי נמנעת
אולמרט נהג נכון כשאמר שיתפטר אם יוגש נגדו כתב 
מת־ מוקדמת  שעדות  להבין  צריך  היה  הוא  אבל  אישום. 
נכון  אישום.  מכתב  יותר  זה  וציבורית  המשפט,  את  חילה 
שבתור חשוד מן השורה אולמרט לא היה נחשף להליך של 
טלנסקי  עם  המדינה  פרקליט  של  שיחתו  מוקדמת.  עדות 
בסיס.  נטולת  הייתה  כזו  עדות  לגבות  שהבקשה  מלמדת 
העדות  שמיעת  שהחלה  מרגע  ממשלה,  ראש  בתור  אבל 

הזו, ההתפטרות היא בלתי נמנעת. ¿

בעז אוקון

ללא תיאור האשמה אנו נדמים לנוסעים התמהוניים 
בסיפור של לואיס קרול, המנסים לצוד את הכרישזון, 

יצור דמיוני שאיש טרם פגש, בעזרת מפה אילמת

טלנסקי בבית המשפט, השבוע. יש אשם, אבל עוד לא יודעים מהי בדיוק האשמה

יג
סי

א
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משרדו ובשתי כספות  מסר אמר בחקירתו במשטרה כי קיבל כספים משולה זקן והפקידם בכספת 
בסניף בנק לאומי בירושלים. העיד כי שימש כנאמן, כשומר הכספים בלבד, והתבקש על ידי שולה זקן 
ידע  שאולמרט  אמר  מסר  לדולרים.  השקלים  את  להמיר  או  דרישתו,  פי  על  לאולמרט  אותם  להעביר 
על הכספים שהוא שומר עבורו ומדי פעם שוחח עימו על כך. במשך השנים שמר עבורו 300 אלף דולר 
במזומן לצורך קמפיין בחירות. לרוב העביר את הכסף לזקן במשרד התמ”ת, בביתה או במשרדו. לפעמים 
הועברו  התשלומים  לדבריו,  דולר”.   1,700 כמו  קטנים  ”סכומים  כסף,  עם  מעטפות  לאולמרט  מסר 
לאולמרט גם בתקופה שבה לא התנהלו בחירות. בתחילת 2006 נטל תיק שחור ומילא אותו בשטרות 
שהוציא מהכספות. התיק הכיל להערכתו 150 אלף דולר. הוא מסר אותו לזקן ועידכן את אולמרט. מסר 
למה  להסביר  ידע  ולא  ובמזומן  סמויה  בשיטה  גם  אבל  ומותרת  גלויה  בשיטה  כספים  שמגייסים  ידע 

פעלו בשיטה הסמויה. הוא מסרב להשיב לשאלה הזו ומשלב מסוים מסרב להשיב לשאלות בכלל.

לדברי מסר, טלנסקי היה מתקשר ואומר לו שמגיע כסף לבחירות ונוקב את הסכום שהוא מעביר 
לחשבון על שמו של מסר. ”אני לא פוסל את האפשרות שגם אני התקשרתי אליו לבקש כסף”. טוען 

שלא זוכר שביקש מטלנסקי לפצל את התרומות. בנוסף קיבל כספים במזומן משולה זקן בלשכתה.

זקן שומרת בחקירותיה על זכות השתיקה כמחאה על החקירה המתמשכת 
בפרשת רשות המיסים. ביומנים שלה מתועדות העברות כספים בין טלנסקי, 
אולמרט ומסר וכן של אנשים נוספים. מהקבצים עולה כי זקן העבירה באופן 
ישיר חלק מהכספים גם לאולמרט. למשל: ”טלנסקי הביא 72,500 דולר, נתתי 
7,500 לאהוד והשאר למסר, 24.12.03”. בדרך כלל נעים הסכומים המתועדים 
בין 10,000 ל־20 אלף דולר. לצד חלק מהרישומים מופיעות המילים ”הועבר 
לאורי מסר” או ”לבקש כסף מטלנסקי”. מאחד הרישומים עולה שאצל מסר 
חייב  ”טלנסקי  מופיע:  אחר  ברישום  דולר.  אלף   355 אולמרט  עבור  נשמרו 
כשר  אולמרט  של  כהונתו  תקופת  בכל  התקיימה  התכתובת  דולר”.   6,500

התמ”ת. עם תחילת כהונתו כראש הממשלה נפסקים הרישומים לגמרי.

שולה זקןאורי מסר

מסר טען בחקירתו במשטרה כי שמר בחשבון שפתח על שמו כספים של טלנסקי שהוחזקו 
את  שגילה  לאחר  דירה.  רכישת  לצורך  שלו  כספים  וכן  עתידי  גירעון  כיסוי  לצורך  בנאמנות 
על  אמת  בזמן  לטלנסקי  דיווח  הוא  לטענתו,  לטלנסקי.  אותו  הפנה  וזה  לאולמרט  פנה  הגירעון 
שעבוד כספו ועל חילוט הכסף ודיווח גם לאולמרט. ”טלנסקי הגיב באכזבה. זה מאוד לא מצא 

חן בעיניו. זה גם לא מצא חן בעיניי”.

הטבלה לא משקרת

איורים: מירה פרידמן

משה טלנסקי
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כיסוי 
הוצאות

הלוואות

טלנסקי העיד כי במשך 15 שנה העביר מאות אלפי דולרים לאהוד אולמרט, בעת 
כמימון  כהלוואות,  הועברו  הכספים  התמ”ת.  וכשר  ירושלים  עיריית  כראש  כהונתו 
מערכות בחירות וכהחזרי הוצאות. על פי עדותו במשטרה: מקסימום 75 אלף דולר. 
נתן  כי  סיפר  הראשונות  בחקירות  דולר.  אלף  כ־100  המשפט:  בבית  עדותו  פי  על 
יותר  מאוחרת  בחקירה  דולר.  אלף  או 20  דולר  אלף  של 10־15  סכום  רק  לאולמרט 

שינה את גרסתו וטען כי העביר לאולמרט 72,500 לצורכי קמפיין בחירות. 
בבית המשפט, כשהתבקש להגיב על הסתירות, אמר כי היה במצב של בלבול 

ולחץ: "האווירה הייתה כזו שנתנו לי להרגיש אשם. נתתי 72 אלף דולר". 
הגיב  ממנו,  שהתקבלו  הכספים  את  תיעדה  בהם  זקן,  שולה  של  הרישומים  על 

בביטוי באידיש: ”בובה מאיסעס” (סיפורי סבתא).

שביקש  במקרים  הוצאות  בתשלום  חויב  שטלנסקי  ייתכן  כי  אמר  אולמרט 
שיופיע לפני גוף מסוים בסכומים זעומים, ”אלף או אלפיים דולר”.

את  הכחיש  מטלנסקי.  הלוואה  פעם  אי  שקיבל  זוכר  לא  הוא  כי  אמר  אולמרט 
זוכר  לא  שהוא  טען  באיטליה.  פרטית  חופשה  עבורו  מימן  שטלנסקי  הטענה 
שטלנסקי שילם מכרטיס האשראי שלו את שהייתו במלון ריץ׳ קרלטון בוושינגטון, 
”אבל יכול להיות שקרה דבר כזה, משום שבמסגרת היחסים שלנו יכול להיות שאני 
הרציתי לפני איזה פורום שהיה לו עניין בו, והוא כיסה את הוצאות השהייה שלי”. 

בבית המשפט טענו עורכי דינו כי מדובר בהחזר הוצאות מפעם אחרת. 

טובות
הנאה

טלנסקי העיד כי כשאולמרט היה שר התמ”ת הוא ניסה לסייע לו בעסקי המיני־
פעיל  שהוא  שידעתי  תשובה,  ליצחק  להתקשר  יכול  שהוא  אמר  ”הוא  שניהל:  בר 
מאוד בעסקי המלונות ורכש את הפלאזה בניו־יורק”. טלנסקי יצר קשר עם שלושה 
מכתב  לו  כתב  שאולמרט  (אחרי  אדלסון  ושלדון  ארנל  רולנד  תשובה,  מיליונרים — 
שלעולם  לעצמי  אמרתי  סירובים.  שלושה  קיבלתי  חברות  שנות  בעניין). ”אחרי 15 
הממשלה,  לפוליטיקאי”. על טענתו של שאול אולמרט, בנו של ראש  לא אלך עוד 
כי נפגש איתו בניו־יורק וביקש ממנו לסייע לו בעסקי המיני־בר, הגיב: ”לא ביקשתי 
חד  הבהיר  טלנסקי  מקרה,  בכל  בחברה”.  זוטר  פקיד  היה  הוא  כי  דבר  שום  ממנו 

משמעית כי לא מדובר בשוחד כנגד התרומות.

מצרף  ”אני  אדלסון:  לשלדון  מכתב  התמ”ת,  שר  אז  אולמרט,  שלח  ב־17.11.05 
טלנסקי,  מוריס  מר  שלי,  וקרוב  יקר  חבר  ידי  על  המנוהלת  חברה  אודות  פרטים 
שימוש  לשיקול  אפשרות  תהיה  שאולי  מקווה  אני  אליך.  זאת  שאעביר  שביקש 
בכמה מהשירותים שמציעה חברתו בכמה מהמלונות שלך ובמיזמים אחרים”. מכתב 
נוסף נשלח גם לרולנד ארנל, שהיה שגריר ארה”ב בהולנד ובעליה של חברה גדולה 
למתן הלוואות בריבית. אולמרט אמר בחקירתו כי הוא לא זוכר שביקש עזרה עבור 
טלנסקי, אך כשראה את המכתבים אישר כי יצאו ממשרדו. בנו שאול אמר בחקירתו 
כי טלנסקי הגיע אליו למשרדו בניו־יורק כדי לשדל אותו לסייע לו בעסקי המיני־בר 

ולא כדי לבקש החזר הלוואה, ובכל מקרה לא סייע לו בדבר.

אהוד אולמרט

טלנסקי חתם על ערבות בסכום של 300 אלף דולר לגירעון של עמותת ”ירושלים 
הסכום  נלקח  מסוים  בשלב  העירייה.  לראשות  אולמרט  את  שהריצה  מאוחדת” 
ערב  להיות  הסכים  לא  שמעולם  טען  טלנסקי  מסר.  אורי  ידי  על  שנוהל  מחשבון 
שמסר  רמז  הזה.  היום  עצם  עד  החוב  עבור  ששולם  הכסף  את  קיבל  ולא  לסכום 
ביצע ללא ידיעתו פעולות בחשבונותיו וניצל לרעה ייפוי כוח שנתן לו לצורך עסקת 

רכישה של דירה בירושלים. ”אם מסר השתמש בכסף, הוא צריך ללכת לכלא”.

חילוט 
ערבות

אולמרט אמר כי הוא לא ביקש מטלנסקי לתת ערבות, וכי הוא לא זוכר שהפנה 
את מסר לטלנסקי בעניין כיסוי הגירעון.

העברת 
כספים

שיטות 
העברת 
הכספים

לא קל להתמצא בין שלל הגירסאות 
שסיפקו המעורבים בפרשת טלנסקי. בחלקם 
בגד הזיכרון, אחרים אולי לא נצמדו לאמת. 

מזומנים או צ׳קים, תרומות או הלוואות, 
מימון חופשה או תשלום עבור קמפיין 

בחירות. עשינו סדר בבלגן

העיד כי במהלך שנות היכרותם ביקש ממנו אולמרט הלוואות בשלוש הזדמנויות.
1. כשאולמרט היה שר התמ”ת והגיע לניו־יורק לברית של הנכד שלו, ביקש הלוואה 
שיש  בעיות  בגלל  לכסף  זקוק  שהוא  אמר  ”אולמרט  במזומן.  דולר  אלף   15 של 
בנק  הסיטי  של  במעטפות  אותו  שמתי  הכסף,  את  משכתי  לבנק,  ירדתי  בקמפיין. 

ונתתי לו אותן במלון. הוא אמר שזו הלוואה ושהוא יחזיר לי אותה בקרוב”.
אמר  הוא  בשנת 2004  באיטליה: ”בערך  חופשה  למימון  הלוואה  ביקש  אולמרט   .2
לבנק,  הלכתי  דולר.  אלף   25 לו  להלוות  אוכל  ואם  באיטליה  לחופשה  יוצא  שהוא 
במשטרה:  שלו”.  במשרד  במזומן  אותם  לו  ונתתי  דולר  אלף  25־30  משם  משכתי 
טען כי הלווה לאולמרט כסף למימון טיול ביוון או באיטליה בסוף 2003. הוא טען 
המשפט:  בבית  בחנוכה.  שהייתה  ואמר  בו  חזר  ואח”כ  בפסח  הייתה  שהחופשה 

התברר שהחופשה הייתה בספטמבר 2004, לא בפסח ולא בחנוכה.
לדבריו,  בוושינגטון.  קרלטון  ריץ׳  במלון  אירוח  עבור  שילם   2005 באוקטובר   .3
שכרטיס  טלפון  בשיחת  לו  ונאמר  במלון  תערוכה  יש  אולמרט  שלעליזה  הבין  הוא 
האשראי של אולמרט עבר את ההגבלה: ”ביקשו ממני לשלם את החשבון מכרטיס 

האשראי שלי. שילמתי 4,717.49 דולר”.

התאכסן  שבהם  המלון  חשבונות  את  פעמים  כמה  שילם  כי  העיד  טלנסקי 
העיד:  וכך  בניו־יורק.  וריג׳נסי  ריג׳ס  סנט  היוקרה  במלונות  היתר  בין  אולמרט, 
מגיע  שהוא  ואומרת  מתקשרת  הייתה  היא  ההוצאות.  על  דיברה  תמיד  ”שולה 
פעם  הייתה  דולר.  3,000־4,000  הוצאותיו,  לכיסוי  לסייע  אוכל  ואם  לארה”ב, 
שגייסתי 5,000 דולר לכיסוי ההוצאות כי הארגונים שהזמינו אותו היו מממנים רק 
טיסה בביזנס קלאס”. בנוסף טען כי כמה פעמים שידרג את טיסותיו של אולמרט 

ממחלקת עסקים למחלקה ראשונה.

מעט  במזומן,  הרוב  המשפט:  בבית  בצ'קים.  וחלק  במזומן  חלק  במשטרה: 
מאוד, אם בכלל, בצ'קים.

1. ”הייתי פורט צ׳ק שלי ונותן לו מזומן”.
2. ”הכסף היה מגויס בעיקר בפגישות בסלון. הוא היה מדבר בפגישה, לאנשים היו 
מעטפות על הכיסאות שלהם, נותנים אותן למארח, או נותנים אותן לו, או נותנים 

אותן לי בעיקר. הייתי נותן לו אותן בבוקר, או בירושלים”.
כסף  ונתתי  בחדש,  וגם  הישן  בבניין  גם  התמ”ת,  במשרד  פעמים  כמה  ”הייתי   .3
כי  דולר,   9,000 או  מ־8,000  יותר  לא  לעולם  במעטפות,  היה  הכסף  זקן.  לשולה 

בארה”ב אסור להוציא יותר מ־10,000 דולר”.
אולמרט.  אהוד  המשפט:  בבית  הכסף.  את  ביקשה  זקן  שולה  במשטרה:   .4
”כשאהוד היה במלון בניו־יורק שולה מסרה לי את מספר הסוויטה שלו כי הוא לא 

נרשם בשמו. נתתי לו את המעטפות. מעולם לא קיבלתי קבלה”.
גדולה  שהייתה  הבחירות,  למערכת  תרומתו  את  פיצל  מסר  עצת  לפי  כי  טען   .5

מהסכום שמתיר החוק, לכמה תרומות שחולקו בין בני משפחתו.

אולמרט מכחיש כי קיבל מטלנסקי כסף מזומן כתרומות, אלא רק סכומים נמוכים 
יחסית לכיסוי הוצאות. טוען כי כל הכספים שהעביר לו טלנסקי היו תרומות שגייס 
אורי  בידי  והופקדו  זקן  לשולה  הועברו  הם  בחירות.  מערכות  לממן  כדי  מאחרים 
מסר, עליו הוא סמך ולכן לא התעניין כיצד נשמר הכסף. עוד אמר כי טלנסקי סייע 
לו בכיסוי גירעונות שנוצרו במערכות בחירות. טוען כי מעולם לא דיבר עם מסר על 

העברת הכספים ורישומם, כי סמך עליו שהוא מדווח עליהם כראוי. 



אפורה. היא תוכל להתמודד בענייני ביטחון, אבל לא 
במילים  היסוד.  בנושאי  משמעותי  דבר  שום  תעשה 
אחרות: אם תהיה מלחמה הוא יהיה בסדר, אבל להוביל 
לתהליכים מדיניים מרחיקי לכת הוא לא יוכל. פשוט 

אין לו את זה.
ולבני, שאלתי, ְלמה היא יכולה להוביל?

לא לזה ולא לזה, הוא אמר.

אפילו לא אנדרדוג
החיים אחרי טלנסקי, כך מסתבר, לא שונים בהרבה 
אולמרט,  שחווה  הזמנית  האופוריה  שלפני.  מהחיים 
מש־ אהובו  מויש,  את  לחשוף  הצליחו  כשפרקליטיו 

כבר הימים, כשקרן, נמוגה מן הסתם כשקרא למחרת 

דינו  עורך  חברו,  של  עדותו  את  אחרונות"  ב"ידיעות 
ואיש סודו לשעבר, אורי מסר. 

מבין  הזאת  המדהימה  העדות  דפי  את  שצלח  מי 
של  זו  לעומת  קייק"  אוף  "פיס  היא  טלנסקי  שעדות 
שימש  שמסר  הרי  נכונה  היא  שאם  עדות,  זו  מסר. 
עבור אולמרט בנקאי של כסף שחור, שלא נועד לצו־

רכי בחירות. ואם את טלנסקי עוד ניתן היה להאשים 
בחוסר אמינות, עדותו של מסר מגובה ברשימות של 

מזכירתו היעילה של אולמרט, שולה זקן.
האחרונה,  בתקופה  להן  שנחשפנו  העדויות  מבין 
עדותו של מסר היא המפלילה מכולן. עליה בלבד ניתן 
כבר  זה.  את  יודע  אולמרט  חמור.  אישום  כתב  לבסס 
לא משנה על מה יוחלט להגיש כתב אישום: טלנסקי, 
ראשון־טורס או מסר, בטוח שכתב אישום יוגש. וגם אם 
למוטט  משפטית  מבחינה  הצליחו  אולמרט  פרקליטי 
מעמדו  לגבי  הרבה  שינה  לא  זה  טלנסקי,  עדות  את 

הציבורי של אולמרט.
נאמר זאת כך: אחרי עדות טלנסקי אין שום סיבה 
אולמרט  בפני  ויתנצל  ראש,  וחפוי  נכלם  יגיע  שברק 
את  לפנות  ממנו  כשדרש  נמהר  שהיה  טעות,  שעשה 
הטבעת  מתהדקת  ליום  שמיום  נדמה  להיפך,  מקומו. 

ומ־ הולך  המשפטי  ומצבו  אולמרט  של  צווארו  סביב 
חמיר.

על־פי  מטלנסקי  שנגבתה  המוקדמת  העדות  האם 
היא  התשובה  הכרחית?  הייתה  הפרקליטות  דרישת 
לא. היום כבר ברור, שהדרישה הזו הייתה תרגיל של 
הפרקליטות, ושבדיעבד חיסלה העדות הזאת את ראש 
הממשלה מבחינה ציבורית. לולא העדות, ברק לא היה 
דורש את הדחתו של אולמרט, לא היה נקבע תאריך 

לפריימריז, ובעצם לא היה קורה כלום. 

מש־ מבחינה  לגיטימי  מהלך  עשתה  הפרקליטות 
העד  של  חוסנו  את  לבדוק  לה  לסייע  שנועד  פטית, 
המרכזי. כיוון שלא התקיימה חקירה נגדית עוד באותו 
נגד  הפיכה  ובלתי  מוצקה  קהל  דעת  התגבשה  יום, 
אולמרט, מציאות פוליטית מנותקת מהעניין המשפטי, 

ששום דבר כבר לא יוכל לשנות אותה. 
 36% בגדול:  זה  את  מוכיח  קדימה  מתפקדי  סקר 
טוענים כי בעקבות העדות של טלנסקי נחלש האמון 
סופג  שהוא  המכה  הכללי  (ובציבור  באולמרט  שלהם 
קשה הרבה יותר: 58%). אפילו עסקת השבויים לא הצ־

ליחה לחזק את מעמדו, ו־27% מקרב המתפקדים השיבו 
אומרים  (וכך  בעקבותיה  נחלש  אף  בו  שלהם  שהאמון 
38% מכלל הישראלים). במילים אחרות: נדמה כי שום 

דבר שאולמרט יעשה כבר לא יעזור לו.
חד וחלק, גורלו של אולמרט הוכרע: לכהונתו יש 
יודיע  לא  הוא  שבועיים  תוך  אם  תוקף”.  ”פג  תאריך 
זאת,  יעשה  שלא  וכנראה  בפריימריז,  מתמודד  שהוא 
הוא נמצא בדמדומי שלטונו, בפרפורי גסיסתו כראש 

ממשלה. 
אולמרט  שלו,  העבר  ניסיון  שמא  או  אופיו,  בגלל 
חי תמיד בהרגשה שהוא ייצא מזה. שגם הפעם יקרה 
משהו שיטרוף את הקלפים או יהפוך את הקערה על 
היום  אולמרט  יקרה.  לא  כבר  זה  כנראה  אבל  פיה. 
ליהנות  יכול  לא  אפילו  שהוא  רלוונטי,  לא  כל־כך 
לנצל  ידע  ששרון  מעמד  אותו  אנדרדוג,  של  ממעמד 
אינו  אולמרט  כהונתו.  של  מסוימות  בתקופות  היטב 
ושחלקים  בו  תמכו  הישראלי  מהציבור  ש־60%  שרון, 
גדולים בתקשורת איתרגו אותו, ולא משנה איזו פרשת 

שחיתות שלו נחשפה.
אבל בסופו של דבר ולמרות הכל, הסיפור האמיתי 
של אולמרט הוא לא פרשיות השחיתות אלא מלחמת 
לבנון השנייה. אולמרט של הפרשות הוא אותו אולמרט 
שהציבור דרש את התפטרותו כבר עם תום המלחמה, 
ולא שינה את עמדתו מאז ועד היום. מי שמאמין שה־

פרשות הן שחרצו את גורלו, טועה. לא ניתן להפריד 
את מצבו של אולמרט היום ממה שקרה לפני שנתיים. 

אפילו התאריך, שנתיים למלחמה, סמלי.
בסוף, אמר לי מישהו, אולמרט הולך בגלל הדמים. 

אם לא דמם של החיילים, אז הדמים של טלנסקי.

 בעזרת הצלב האדום
בעל  חקלאי  דנציגר,  ארנסט  לי  העביר  השבוע   
ב־1991  שכתב  מכתב  השבעה,  ממשמר  פרחים  משק 

לאורי לובראני, אז מתאם הפעולות בלבנון.
"היות ובדיפלומטיה שקטה לא הצלחת לשחרר את 
להכריז  מציע  "הנני  דנציגר,  כותב  ארד",  רון  הנווט 
בפומבי, שמדינת ישראל מפסיקה לאלתר את כל הבי־

קורים של הצלב האדום ושל המשפחות אצל העצירים 
הביטחוניים המוחזקים אצלנו, עד שהצלב האדום יבקר 
את רון ארד. אולי אנשי חוק ויפי הנפש יזדעקו וימחו, 
אולי זה יעבוד. למרות המאמצים שהשקעת, אצלי בכל 

זאת מקננת ההרגשה שהפקרנו את רון ארד".
תשובתו של לובראני הייתה קצרה: השייח׳ עובייד 
ועצירים לבנונים נוספים העצורים בישראל או באזור 
הצלב  מביקורי  נהנים  אינם  לבנון,  שבדרום  הביטחון 

האדום.
עוד  כל  מכתבו:  את  כעת  לשחזר  מבקש  דנציגר 
הצלב האדום אינו מבקר את גלעד שליט, על ישראל 
האדום  הצלב  ושל  משפחה  בני  של  ביקורים  לאסור 

אצל האסירים הביטחוניים בבתי הכלא שלנו.
שאלתי את דובר שירות בתי הסוהר, סגן גונדר ירון 
זמיר, האם אכן מותרים ביקורים של הצלב האדום ושל 

משפחות העצירים הביטחוניים בישראל.
מסתבר שכן. בשב"ס יש 25 אלף אסירים ועצורים, 
מתוכם כ־9,000 אסירים ביטחוניים. אלה שבאו מעזה 
שלמעלה  הפשוטה  מהסיבה  לביקורים,  זוכים  אינם 
משפחות  ביקורי  מקבלים  השאר  סגורה.  עזה  משנה 
מקירבה ראשונה באמצעות הצלב האדום, שגם נציגיו 
מבקרים בבתי הסוהר. לדברי זמיר הביקורים מוקפדים, 
שיש  פריבילגיות  עוד  האלה  ולאסירים  לעצירים  ויש 

לאסירים אחרים, שלצערו אין לגלעד שליט.
אבל זמיר לא יכול לתת לדנציגר תשובה על דרי־

שתו. זו תשובה שצריכה לתת הממשלה.
די־ אבי  פנים,  לביטחון  לשר  השאלה  את  הפניתי 
דמוקרטית,  התשובה לא הפתיעה: אנחנו מדינה  כטר. 
למדינות  להידמות  רוצים  היינו  לא  הרי  חוק.  מדינת 
גלעד  את  בשבי  שמחזיקים  אלה  כמו  לארגונים  או 

שליט. ¿

ת   |   ידיעות אחרונות6 ב ש ל ף  ס ו מ יום שישי, כ"ב בתמוז תשס"ח – 25.7.2008ה

נכון, שכששומעים על 
עוד פרשייה ועוד פרשייה 
נמאס לציבור לשמוע על 

הזכות הזאת, אבל אני לא 
בטוח שהלהיטות להחליף 

את אולמרט נכונה

יוצא
לעקיפה

(המשך מעמוד קודם)

ממצאי הסקר מבוססים על תשובותיהם של 497 אנשים, מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. טעות דגימה מירבית: 4.5%. כשסך־הכל אינו מגיע ל־100%, האחוזים החסרים שייכים לאנשים שלא 
השיבו. ממצאי הסקר בקדימה מבוססים על תשובותיהם של 500 אנשים, מדגם מייצג מקרב 62,000 מהמתפקדים. 10,000 מתפקדים נוספים טרם נבדקו, והוכנסו שקלולים לתיקון הטיה אפשרית.

ש"ס 11—12, ישראל ביתנו 11, ערבים 10, מפד”ל/איחוד לאומי 6—7, מרצ 6—7, יהדות התורה 6. הירוקים, הגימלאים וגאידמק בחוץ
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