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מדריך למהומות בסוריה: שאלות ותשובות / עמ' 4

ההפגנות נגד הנשיא 
הסורי התפשטו לכל 
רחבי המדינה † 200 
נהרגו בתוך שבוע † 

סמדר פרי, עמ' 2

פרופ' איתמר רבינוביץ'

השבר הסורי

אסד
מאבד שליטהמאבד שליטה

בגיל 51, אחרי 13 שנות טיפולים, נשאה סוף־סוף ורד שרעבי ברחמה 
בן ובת † בלידה שהסתבכה מת הבן, והבת שרדה † עכשיו תובעת 
האם את בית־החולים על רשלנות רפואית † יורם ירקוני, עמ' 14

אמא בשמחה ובעצב
"לא נתתי שוחד"
חשיפה: מה אמר יו"ר בנק 
הפועלים לשעבר בחקירה

היום אלבש דובדבן
פירות העונה כובשים 
את בגדי הקיץ החדשים

מבשל ואוכל
 מה אומרים המומחים על

 השף צחי בוקששתר 

מפגינים קורעים 
תמונה של אסד 
צילום: אם�אס�טי
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העיקר הניצחון
 יכולת בינונית הספיקה 
לישראל מול לטביה (1:2)

אם ייפול משטרו של אסד בסוריה, 
הנפגעים העיקריים יהיו איראן, חמאס 

וחיזבאללה.
אבל הנשיא הסורי ועמיתו האיראני 
הגבול  את  לחמם  עשויים  אחמדינג'ד 
עם ישראל כדי להסיט מהם את האש. 
כך או כך, האופציה להסכם עם הסורים 

תרד, בינתיים, מהפרק. 
("24 שעות", עמ' 6)  
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הפיות 
הטובות של 
יוסי אולמרט 

לאהוד אולמרט יש כזכור אח, 
ב־2004  ישראל  את  שעזב  יוסי, 
יותר  של  חובות  שצבר  לאחר 
אולמרט  אהוד  שקלים.  ממיליון 
אכ־ על  הולילנד  בחקירת  מספר 
הסתבכותו  בשל  מאחיו  זבתו 
בשוק האפור ומתאר כיצד סירב 
לסייע לו. "הוא אמר", ציין אול־
מרט בחקירה, "'תבקש מהחברים 
העשירים שלך'. אמרתי לו: 'יוסי, 

לא אבקש אגורה מאף אחד'". 
לחוקריו בארה"ב סיפר יוסי כי 
ב־2003 נפגש עם אחיו, אז ממלא 
מקום ראש־הממשלה ושר התמ"ת, 
ורמז לו על הסתבכותו. "אהוד אמר 

לי: אני מבין שיש לך קשיים. הנה 
אל  לעולם  שקל.   10,000 על  צ'ק 
תדבר איתי על בעיותיך הכספיות 

כי אני לא אעזור לך יותר". 
הטובות:  הפיות  הגיעו  בהמשך 
מוריס טלנסקי, "גיבור" פרשת מע־
של  לחשבונו  העביר  הכסף,  טפות 
(ראו  דולר  אלף  אולמרט 30  יוסי 

מסגרת).
גם עד המדינה בפרשת הולילנד 
טוען שאהוד אולמרט פעל לכיסוי 
התבקשתי  "ב־2002  האח:  חובות 
לאחיו",  לעזור  אולמרט  ידי  על 
אמר בעדותו. "נתתי ליוסי חצי מי־

ליון שקלים... למחרת הפגישה עם 
תודה  לי  ואמר  אהוד  צילצל  יוסי 
ושהוא יזכור כל מה שעשיתי למ־

ענו. היה ברור שאני נותן את הכסף 
מדובר  היה  לא  החזר.  ללא  ליוסי 

בהלוואה".
קיבל  כי  הודה  אולמרט  יוסי 
מאות אלפי שקלים מעד המדינה, 
אולם אמר כי זה היה באמצע שנות 
ה־90 ולא ב־2002 , וכי החיבור לא 

נעשה דרך אחיו אהוד. 

"בשם האח"

במשך כל החקירה הכחיש בתוקף הלל צ'רני, 
יזם הפרויקט, כי שילם שוחד, וכינה את הטענות 
האלה "קשקוש" — עד לרגע שהוצג בפניו מסמך 

בכתב ידו, שאותו שלח לעד המדינה. 
"אינני יכול הפעם להקדים כספים מכיסי", כתב 
עד המדינה לצ'רני, "אבקשך להעביר לחשבון... כדי 
שאוכל למשוך ולשלם". על כך עונה לו צ'רני: "יטו־

פל ביום ראשון מתוך תקווה שזהו זה". 
זה היה רגע דרמטי. בתחילה צ'רני הכ־
חיש — אך לאחר זמן קצר נשבר. הוא יצא 
להפסקה קצרה, וכשחזר אמר לחוקרים: 
"בעצה אחת עם עורך דיני ובבושה גדו־

לה אני מודה בסיפור הזה... נעניתי לו בלי 
לשאול... ואישרתי לו את התשלום". 

החוקרים  הראו  אחר  דרמטי  ברגע 
המו־ המדינה,  לעד  ששלח  מייל  לצ'רני 
כספים  לגבי  עודכן  שהוא  לכאורה  כיח 
לג־ תוכל  ציבור. "אם  לאישי  שהוזרמו 
בות את החובות מאורי את אורי", כתב 
צ'רני, "תוכל לשמור את התמורה כמק־

דמה נוספת". 

היזם נשבר:

מי הסיר את התנגדותו לפרויקט אחרי מוות פתאומי במשפחה † מה נכתב באי־מייל הקצרצר שהפליל 
את היזם † ואיך קשור יהורם גאון לכל הסיפור † ליטל דוברוביצקי, יורם ירקוני ושחר גינוסר

>> תמלילי החקירות של דנקנר וקלנר נחשפים

"בבושה גדולה אני מודה בסיפור הזה"

אחת החידות של פרשת הולילנד קשורה 
באופן מפתיע לגיבור של פרשות אחרות, 

מוריס טלנסקי.
המעורבים  אחד  טלנסקי,  ביצע  ב־2004 
העברה  הכסף,  מעטפות  בפרשת  לכאורה 

בנקאית של 30 אלף דולר לחשבונו של יוסי 
אמר  טלנסקי",  זה  מי  יודע  לא  אולמרט. "אני 
בארצות־הב־ כשהחוקרים  אולמרט,  יוסי  האח 
רית דווחו לו על כך, "אני לגמרי בשוק. אני 
לא  אבל  כסף,  חייב  לא  שאני  לגלות  שמח 
פגשתי את טלנסקי מעולם. לא בישראל, לא 
באמריקה ולא על הירח. אחי מעולם לא הז־

כיר אותו באוזני".
טלנסקי, שביצע את ההעברה, הכחיש שה־

כיר את אחיו של אולמרט. גם אהוד אולמרט 
הכחיש שפנה לטלנסקי, או למישהו אחר, כדי לסייע לאחיו. 

מוריס טלנסקי

ממעטפות הכסף להולילנד

 מהולילנד

שם מפתיע המופיע ברשימת העדים בפרשת הולילנד הוא יהורם 
גאון. הזמר המפורסם, שכיהן במועצת העיר ירושלים מ־1995 עד 

2005, שימש בתקופה זו גם כחבר בוועדה לתכנון 
ובנייה של עיריית ירושלים.

חשוד  לופוליאנסקי,  אורי  היה  אלה  בשנים 
וגאון  המדוברת,  הוועדה  יו"ר  בפרשה,  מרכזי 
נשאל על ידי החוקרים שאלות הקשורות לע־

בודתה.
 כך למשל, נשאל גאון אם הוא זוכר מקרה 
בהתנגדויות  דיון  מלקיים  הוועדה  נמנעה  שבו 

על  יודע  לא  הוא  כי  ענה  גאון  לפרויקט. 
דבר כזה, וכי הדבר נוגד את מהות הווע־

דה.
כשנשאל גאון מה הייתה עמדתו 

לגבי הפרויקט, הוא ענה שאינו זו־
כר ושהוא מכיר את הנושא רק 

מהעיתונות. 

"הולילנד? כנראה 
שזה לא עניין אותי"

חבר המועצה גאון

אהוד אולמרט

טלנסקי
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יוסי אולמרט

צ'רני
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העדויות, הכספים, האיומים: אחרי תמלולי החקירה של שולה זקן     

"כך קנינו 
את מהנדס 

העיר"
עד המדינה סיפר לחוקריו כי־
צד הצליחו, לכאורה, לשכנע את 
אורי  דאז  ירושלים  העיר  מהנדס 
שטרית להסיר את התנגדותו לפ־

רויקט הולילנד. 
לאורי  השוחד  תשלומי  "כל 
שטרית נעשו בהוראת אהוד אול־
מרט", טען עד המדינה בפני חוק־

ריו. "שטרית התנגד לכל דבר. אבל 
סמי  אחיו  אסון:  לו  קרה  ב־2002 
חו־ הרבה  אחריו  והשאיר  התאבד 
בות, שלהם אורי שטרית היה ערב.

טלפונית  אליי  פנה  "אולמרט 
וביקש ממני לעזור לשטרית לצאת 
אולמרט  הכספית...  מהתסבוכת 

שיש  להתנגדויות  שבאשר  אמר 
אין  (הולילנד)  לפרויקט  לשטרית 

מה לדאוג, ואולמרט יסדיר הכל.
"רשמתי ביומן שלי בעמוד 15: 
הקשיים  על  צ'רני  להלל  'הודעתי 
ההזדמ־ ועל  שטרית  נתון  שבהם 
נות העומדת בפנינו, בייחוד לאור 
לנ"ל.  שנעזור  העיר  ראש  פניית 

הלל ביקש שאברר עלות הדבר'.
שט־ ימים  שלושה  "כעבור 
רית פנה אליי... באותו שלב חשב 
שמדובר רק בכ־500 עד 600 אלף 
שהס־ התברר  מכן  לאחר  שקלים. 
כומים היו יותר מכפליים... רשמתי 
את זה ביומן כי חשבתי להשתמש 
בזה אחר כך אם שטרית לא ימלא 
היום  למחרת  בהסכם.  חלקו  את 
הודעתי זאת לראש העיר ולשולה, 
כי לראש העיר אולמרט משום מה 
ששטרית  עליונה  חשיבות  הייתה 

יישאר מהנדס העיר. 
"רשמתי ביומן ב־11 בספטמבר 
ואהוד  שולה  עם  'בשיחה   :2002
עצמנו  על  שקיבלנו  להם  מסרתי 
בהתאם  שטרית  לחובות  אחריות 
ומסר  לבקשת אהוד. הוא הודה לי 
שהכל יוסדר בעתיד'. בעקבות כל 
ההתרחשויות שינה שטרית את גי־

שתו ובתיאום עם ראש העיר גרם 
לאישור הבקשות של היזמים".

יש מתנגדים?

כי  הייתה  המדינה  עד  של  הטענות  אחת 
שולה זקן, מנהלת לשכתו של אולמרט, ביקשה 

ממנו לשקר בחקירת משטרה.
"לפני כשנתיים שולה זקן פנתה אליי וביק־

שה שניפגש באופן דחוף. נפגשנו בשעות אחר 
הצהריים ליד הכניסה לבית־המשפט בתל־אביב. 
"שולה ניגשה אליי ומסרה לי שעומדים לה־
מסר.  לאורי  בקשר  ביאח"ה  לחקירה  אותי  זמין 
שולה ביקשה בשמה, בשם אולמרט ובשם מסר 

להסרת  אסכים  לא  שאני 
התיק  על  שיש  החיסיון 
במשרד  שנמצא  שלי, 
ישאלו  ושאם  מסר,  של 
אותי מה עשה מסר בש־

אזכיר  לא  שאני   — בילי 
את כל הנושאים שבהם הוא 

טיפל, העלולים לעורר שאלות ביחס לאולמרט. 
לדבריה, אם אומר את האמת — אהפוך לחשוד".

עצה משולה

האם נעלמו הכספים שנועדו כביכול להגנה על 
אריה דרעי, ולאן?

פרץ  יאיר  לשעבר  ח"כ  כי  טען  המדינה  עד 
המשפטיות  ההוצאות  לכיסוי  עזרה  ביקש  (ש"ס) 
שהיו לדרעי. "לאחר קבלת אישור מצ'רני מסרתי 
לח"כ פרץ צ'קים בסכום של 400-300 אלף שק־

לים", כתב עד המדינה ביומנו. 
"לאחר שחרור דרעי מהכלא קיבלתי פנייה מאש־

תו של דרעי בבקשה לתרום כספים לעמותה שהיא 
עומדת בראשה", אמר עד המדינה. "עניתי שאני 
מתפלא שהם פונים אליי, לאחר שדרעי עדיין לא 
הודה לי על הכספים... דרעי היה המום ואמר שה־

כסף מעולם לא הגיע אליו. בהמשך דרעי אמר לי 
שהרב פרץ הודה שהוא שילשל את הכסף לכיסו". 

לטענת עד המדינה, פרץ חזר לבקש ממנו כס־
פים: "הוא רצה ממני עזרה לחתונה של הבן שלו. נתתי לו מתנה לחתונה, 
5,000 או 10,000 שקל... פרץ היה אז יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, הממונה 
למעשה על נושאי הבנייה. אני אטעה אם אומר שלא ראיתי בכך מבחינת 

'שלח לחמך', או אם אצטרך אותו בעתיד ביחס לפרויקט של הולילנד".
בתגובה לטענות אמר יאיר פרץ: "לא היה ולא נברא. אני לא מכיר את 

הבן־אדם ומעולם לא נפגשתי איתו. הדברים פשוט אינם נכונים".

"הכסף לדרעי נעלם"
בלי לומר תודה

>> "ידיעות אחרונות" חשף: חקירות הולילנד

"תשקר או שתהפוך לחשוד"

 הוא סובל ממחלות ומבעיות זיכרון — ולכן תיעד באובססיביות 
את כל צעדיו. כך עולה מחקירתו של עד המדינה, ששמו אינו מו־

תר לפרסום.
בספק,  מוטלת  ואמינותו  מפוקפק  עבר  בעל  שהוא  המדינה,  עד 
סיפר לחוקרים: "עבדתי עם צ'רני עד 2007. מאז אני לא עובד בגלל 
מחלה סופנית. ב־2006 חליתי במחלה ניוונית חשוכת מרפא, התוקפת 

את העצבים של השרירים הרצוניים.
 בתחילת 2009 סבלתי משבץ מוחי נוסף עם שיתוק 

חלקי בצד ימין. הזיכרון שלי חזר, אבל לפעמים יש לי 
בלאק־אאוט זמני בשליפת שמות.

על  דברים  העליתי  שלי  העדות  "לקראת 
כתב כדי להקל עם עצמי... יש הפניה וסי־
כומים שלי לדפי יומן שכתבתי בזמן אמת: 
יומן ירוק לשנים 2002-2000, יומן כחול 

ל־2005- כחול  ויומן  ל־2005-2004 
2006. אחרון הוא יומן אפור כהה לשנים 

 ."2004-2003

"לפעמים יש לי בלק־אאוט"
עד המדינה: 

אורי שטרית

זקן

דרעי

פרץ

סודות
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