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הכישלון

בדיקת 
"מסלול": 
איזה 
תרמיל הכי 
מוצלח

כוורת חוזרת

דרך
הגב

וגם: הקיץ בורח, החצב פורח 

כואב הלב
נפילת 
לבייב: 
סיקור 
נרחב

היום במוספים של

ידיעות אחרונות

החופש 
הכי גדול

ילדים יוצאים 
לכבוש את 

העולם 
ביאכטה 
של אבא

הכל דבש: 
טיול מתוק

לראש 
השנה

Yedioth Ahronoth 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

5.00 ש"ח
(כולל מע"מ)

4.30 ש"ח
(ללא מע"מ)

משנה לעורך:
רון ירון

שירות מנויים: 3773* רכישת מנוי: 3778*

כל מי שלא יודע מהו רעב 
יתקשה להאמין: בישראל יש 

תלמידים שאין להם כסף לעשות 
סנדוויץ', ויש ילדים בלי כסף 
לספרים ומחברות (בתמונה) † 
דוד רגב ויונתן גולן, עמ' 2  

"לא נלך מחר לבית־ספר, אין כסף לספרים ומחברות"

בכותל 
עם מדונה

וגם: הצבע האמיתי של  שכונה ירוקה

 אריק זאבי 
הפסיד 
בקרב 
הראשון 
ועף 
מאליפות 
העולם 

וגם: מוטי מורל ורונן צור נפרדים

מבצע ידיעות אחרונות וארגון 
"לתת":  תורמים ארוחת חג 

לילדים במצוקה / עמ' 3

והערב: סכנין מארחת את בית"ר

ילדי האוהלים

פרשות ראשונטורס, 
טלנסקי ומרכז ההשקעות 
מגיעות לבית־המשפט † 

השוחד מחוץ לכתב 
האישום † עמ' 8

הנאשם: 
אולמרט

מאהל המחאה בירושלים: 14 ילדים משלוש משפחות | צילום: חיים צח
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"כתב האישום 
מלא חורים"

פרקליטי אולמרט:

במכתב לאולמרט כותב יו"ר 
הנהלת יד ושם: "אהוד 

יקירי, סייעת לנו בתמיכה, 
בגיוס משאבים ותורמים, 
בעידוד ובעצות טובות. 

היטבת להבין את המשמעות 
העמוקה של קיום זיכרון 

שואה משמעותי"

הפרשיות שהפכו לאישומים
פרשת מעטפות הכסף

אולמרט נאשם כי בשנים 1997-2005 הוא קיבל מאיש העסקים משה טלנסקי יותר מ�600 אלף דולר 
במזומן שהועברו ישירות לידיו או דרך שולה זקן. אולמרט וזקן הסתירו את הכספים ולא דיווחו עליהם. 

במקביל פעל אולמרט במסגרת תפקידו כדי לסייע לעסקיו הפרטיים של טלנסקי מול גורמים בארץ ובחו"ל

פרשת ראשונטורס
על פי כתב האישום הנפיק משרד הנסיעות ראשונטורס עבור אולמרט תיעוד כוזב לגבי נסיעות שביצע 

לחו"ל כדי להשתתף בערבי התרמה של ארגונים שונים. באמצעות החשבוניות הללו דרש אולמרט וקיבל 
מכמה גופים במקביל את המימון עבור אותה נסיעה, וכך צבר סכום עודף שהגיע לסך של 92,164 דולר

פרשת מרכז ההשקעות
בכתב האישום נטען כי בהיותו שר התמ"ת והממונה על מרכז ההשקעות פעל אולמרט לטובת לקוחותיו 
העסקיים של חברו ושותפו לשעבר עו"ד אורי מסר, ובהם חברת "שמן", מפעל "סיליקט" ויזמי "פרויקט 

נבטים", זאת למרות ניגוד העניינים החריף

אולמרט. משמאל: קטע מתוך 
העמוד הראשון של כתב האישום  

|  צילום ארכיון: אלכס קולומויסקי

שמעון שיפר

שמע אהוד  שהוגש נגדו  האישום  על כתב 
היותו  בזמן  דינו  עורכי  מפי  בטלפון  אולמרט 

בחופשה באירופה.
בשיחת ועידה שקיימו עורכי הדין לאחר שק־
ראו את כתב האישום הם קבעו כי הטקסט שחובר 
בפרקליטות "נכתב ברשלנות מבחינה משפטית, 
הוא מלא חורים שאין בהם ראיות של ממש, כמו 
גבינה שוויצרית". לטענתם, זהו "מסמך שנועד 
להשחיר את פניו של אולמרט ולחפות על ההח־

לטה השערורייתית לגרום לראש ממשלה מכהן 
להתפטר אף שלא נמצאו ראיות של ממש נגדו".

"לא הופתענו מהדברים החמורים שנכתבו על 
אולמרט", אומר אחד מיועציו של ראש הממשלה 
לשעבר, שמלווה את חקירות המשטרה זה שנים 
אחדות. "ידענו שהיועץ המשפטי לממשלה מני 
מזוז ופרקליט המדינה משה לדור לא יודו בטעות 
המבישה שעשו". היועץ נתן כדוגמה את פרשת 

העטים (ראו ידיעה נפרדת). 
בפר־ העוסקים  האישום  כתב  של  בסעיפים 
שת ראשונטורס נטען כי אולמרט רימה מוסדות 
העולם  ברחבי  נסע  שמטעמם  ציבוריים  וגופים 
רימה  שאותם  המוסדות  בין  כספים.  לגייס  כדי 
אולמרט לכאורה מוזכרים יד ושם ו"עלה", רשת 
מעונות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. בלשכתו 
של אולמרט חושפים מכתבי תודה שנשלחו אליו 
מתפקיד  פרישתו  ערב  אחדים,  חודשים  לפני 

ראש הממשלה. 
באחד המכתבים כותב יושב ראש הנהלת יד 
בת־ לנו  סייעת  יקירי,  "אהוד  שלו:  אבנר  ושם 

מיכה, בגיוס משאבים ותורמים, בעידוד ובעצות 
טובות. היטבת להבין את המשמעות העמוקה של 
קיום זיכרון שואה משמעותי הן לציבור הניצולים 
והן לצעירים בני הדורות הבאים". מנהל "עלה" 
יהודה מרמור־שטיין כתב: "על פעילותנו למען 
ילדים פגועי מוחין חקוקה העשייה הגדולה שלך 
הן בהקמת מעון 'עלה' והן בהרחבת השירותים 

למען האוכלוסייה החלשה ביותר".
יועציו של אולמרט אומרים כי אם אכן מדובר 
בגופים ש"רומו ונעשקו על ידי אולמרט, קשה להניח 

שהם היו שולחים לו מכתבי תודה גורפים כאלה".
עורכי דינו של אולמרט משוכנעים כי פרשת 
ראשונטורס תתפוגג בבית־המשפט, ולא יישאר 
המשפט  במהלך  כי  להניח  אפשר  דבר.  ממנה 
יבקשו עורכי הדין לשמוע בין היתר את עדותו 
של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנסע בשנים 
ציבו־ וגופים  מוסדות  מטעם  לחו"ל  האחרונות 
ריים. מתברר כי רק לאחר שפורסם בתקשורת 
על כמה מנסיעותיו של נתניהו פורסמו כללים 
המת־ "הנוסע  בנקודות  לשימוש  בנוגע  חדשים 

מיד" שנצברו בנסיעות מעין אלה.
† כתבנו צביקה ברוט מוסיף: זמן קצר לא־
חר הגשת כתב האישום נגד אולמרט מיהרו כמה 
מחברי מפלגתו קדימה להגן עליו. "גם ביום קשה 
של  האדירה  תרומתו  את  לשכוח  אסור  שכזה 
אהוד אולמרט למדינת ישראל", אמר יו"ר הווע־

(קדימה).  חסון  יואל  ח"כ  המדינה  לביקורת  דה 
"אולמרט היה אחראי בין היתר על מהלכים ביט־

חוניים היסטוריים שרק עוד שנים רבות ייחשפו, 
אם בכלל. יש לי אמון מוחלט במערכת המשפט 
הישראלית, ואני מקווה שראש הממשלה לשעבר 

יוכיח את חפותו".
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על ספסל 
הנאשמים

2 נאשמים, 61 עמודים, 280 עדים † כתב האישום שנפתח במילים "מדינת ישראל נגד 
אהוד אולמרט" מפרט את 3 הפרשות שבהן עומד אולמרט לדין: ראשונטורס, מעטפות הכסף 

ומרכז ההשקעות † כפי שפורסם לראשונה ב"ידיעות אחרונות", הוא לא הואשם בשוחד

 מיכל גולדברג וטובה צימוקי

לראשונה בתולדות המדינה יישב ראש ממשלה 
לבית  הוגש  אתמול  הנאשמים:  ספסל  על  לשעבר 
המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אהוד 
אולמרט בפרשיות "ראשונטורס", מעטפות הכסף 

ומרכז ההשקעות. 
המשפטי  שהיועץ  לאחר  הוגש  האישום  כתב 
לממשלה מני מזוז ופרקליט המדינה משה לדור קי־
בלו החלטה סופית להעמיד לדין את אולמרט ואת 
מנהלת לשכתו לשעבר שולה זקן. אולמרט (64) וזקן 
(52) מואשמים בעבירות של מרמה בנסיבות מחמי־

אמונים.  והפרת  תאגיד  במסמכי  כוזב  רישום  רות, 
אולמרט נאשם גם בהעלמת הכנסות ובמרמה כלפי 
מבקר המדינה.  בניגוד לחשדות ולהדלפות מהמש־

לא  אולמרט  הפרשה,  בתחילת  ומהפרקליטות  טרה 
מואשם בלקיחת שוחד. זאת, כפי שפורסם לראשונה 

ב"ידיעות אחרונות".  
של  לכאורה  מעשיהם  את  מגולל  האישום  כתב 
הנאשמים בשנים 2002־2006, במהלך הקדנציה הש־
נייה של אולמרט כראש עייריית ירושלים ובתקופת 
עמו־ על 61  משתרע  הוא  בממשלה.  כשר  כהונתו 
דים וכולל 280 עדי תביעה. בין העדים: חברו הטוב 
ושותפו לשעבר של אולמרט, עורך דין אורי מסר, 
דינור,  רענן  לשעבר  הממשלה  ראש  משרד  מנכ"ל 
מזכיר הממשלה לשעבר עובד יחזקאל ואיש העסקים 

היהודי־אמריקאי משה טלנסקי. 
האישום הראשון מתייחס לפרשת "ראשונטורס". 
סוכנות הנסיעות "ראשונטורס" טיפלה ברכישת כר־
טיסי הטיסה של אולמרט בהיותו שר — הן לאירועי 

התרמה של ארגונים ומוסדות שונים שאליהם הוזמן 
כדי לנאום ולסייע בגיוס כספים, והן לנסיעות בש־
ליחות המדינה. על פי כתב האישום הנפיק המשרד 
עבור אולמרט תיעוד כוזב לגבי נסיעותיו לחו"ל, מה 
שאיפשר לאולמרט ולזקן "לנפח" את העלות האמי־

במקביל  גופים  מכמה  ולדרוש  הנסיעות  של  תית 
את המימון עבור אותה נסיעה. כך, למשל, לפי כתב 
האישום, בחודשים אפריל־מאי 2003 מימנו ארבעה 
לפ־ אשתו  ושל  אולמרט  של  נסיעות  שונים  גופים 

ריז ולניו־יורק. עלות הנסיעות הייתה 15,291 דולר, 
אך ההחזר הכולל שקיבל אולמרט מארבעת הגופים 
(הבונדס, משרד התמ"ת, "עלה" ומרכז שמעון ויזנ־

טל) הסתכם ב־27,581 דולר. 
בכתב האישום נטען כי "על סמך המצגים הכו־
זבים שהנהיגו הנאשמים שילמו הארגונים והמדינה 
סכומי כסף עודפים עבור מימון רכישת כרטיסי הטי־
סה לאולמרט, באופן שהותיר בידיו עודפים כספיים 
משפחתו  בני  ואת  אותו  שימשו  אשר  משמעותיים 
של  טיסותיו  ולשדרוג  הפרטיות  טיסותיהם  למימון 
אולמרט בשירות המדינה למחלקה ראשונה". הסכו־
מים העודפים, שהגיעו לאלפי דולרים ואף יותר בכל 
לקוח  בכרטיס  אולמרט  של  לזכותו  נרשמו  נסיעה, 
אישי שכונה "אולמרט פרטי" בחברת "ראשונטורס". 
הסכום הכולל שצבר אולמרט, כך נטען, הגיע לסך 
של 92,164 דולר. כתב האישום מפרט את נסיעותיו 
של אולמרט ומציג את הפער בין עלות הנסיעה בפו־

על לבין החזרי ההוצאות שקיבל.
ולפר־ טלנסקי  לפרשת  מתייחס  השני  האישום 
שת מרכז ההשקעות. אולמרט נאשם כי בין השנים 
של  מצטבר  סכום  מטלנסקי  קיבל  הוא  1997־2005 

ישירות  שהועברו  במזומן  דולר  אלף  מ־600  יותר 
אול־ כי  טוענת  התביעה  זקן.  שולה  דרך  או  לידיו 
מרט וזקן הסתירו את הכספים ולא דיווחו עליהם. 
תפקידו  במסגרת  אולמרט  פעל  נטען,  כך  במקביל, 
כדי לסייע לעסקיו הפרטיים של טלנסקי מול גורמים 

בארץ ובחו"ל.
ידידו  מסר,  אורי  עו"ד  כי  נטען  האישום  בכתב 
עם  עבורו יחד  ניהל  אולמרט,  של  לשעבר  ושותפו 
זקן מעין "קופה סודית" בכספת שבמשרדו — ולא־
חר מכן בכספת בבנק — שבה נשמרו עבור אולמרט 
מאות אלפי דולרים שמקורם בטלנסקי. על פי כתב 
האישום, בשלב מסויים הצטברו בקופה הסודית יותר 

מ־350 אלף דולר.
עוד נטען בכתב האישום כי בהיותו שר התמ"ת 
והממונה על מרכז ההשקעות פעל אולמרט לטובת 
לקוחותיו העסקיים של מסר, ובהם חברת "שמן", מפ־
על "סיליקט" ויזמי "פרוייקט נבטים", זאת למרות 
הקשר ארוך השנים בינו לבין מסר, אשר העמיד אותו 

בניגוד עניינים חריף.
בכתב האישום נגד שולה זקן מופיע אישום נוסף: 
שהיתה  בתקופה  שזקן,  בחשד  מדובר  סתר.  האזנות 
מזכירתו של אולמרט, נשארה על הקו כאשר העבי־
רה לו שיחות  והאזינה להן. מקורביה של זקן אמרו כי 
מדובר בסעיף קטנוני שהוכנס לכתב האישום רק על 
מנת ללחוץ על זקן להגיע לעיסקת טיעון או להעיד 

נגד אולמרט. 
פרקליט  עומדים  אולמרט  נגד  התביעה  בראש 
המדינה לדור, פרקליט מחוז ירושלים עורך דין אלי 
מחוז  מפרקליטות  קורב  ועורך דין אורי  אברבנאל, 

ירושלים. 

בקרוב יוחלט: 
האם עו"ד מסר 

יועמד לדין
טובה צימוקי 

ההחלטה אם להגיש כתב אישום נגד 
הקרוב  וחברו  שותפו  מסר,  אורי  עו"ד 
לשעבר של אהוד אולמרט, תתקבל בק־
לדור  משה  המדינה  פרקליט  ידי  על  רוב 

ופרקליט מחוז ירושלים אלי אברבנאל.
היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז הח־

ליט להימנע מקבלת החלטה בסוגיה זו בשל 
דידי  עו"ד  מסר,  של  רעייתו  עם  ידידותו 

לחמן־מסר, ששימשה בעבר המשנה שלו.
אולמרט  של  הכספים  איש  היה  מסר 
במשטרה  עדותו  פי  ועל  ארוכה,  תקופה 
שימש "בנק פרטי" שעסק בריכוז התרומות 
לאולמרט בעת כהונתו כראש עיריית ירו־
שלים ובתקופה שבה התמודד על ראשות 
הממשלה. הוא גם חשוד שניצל את קשריו 
האישיים עם אולמרט ואת נגישותו החופ־
שית ללשכתו כדי להשיג בעבורו, כפרק־

ליט, הטבות למען לקוחותיו הפרטיים.
כי  אתמול  אמרו  משפטיים  מקורות 
הן  למסר  המיוחסות  שעבירות  נראה 
כיהן  לא  מעולם  הוא  שכן  "גבוליות", 

בתפקיד ציבורי.

איש הכספים

כתב אישום הוגש אתמול נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט

פרשת "ראשונטורס" - נסיעות לדוגמא
תאריך
הנסיעה

אפריל-מאי
2003

פברואר
2005

* מתוך כתב האישום

העלות
בפועל

המימון
העודף

יעד
הנסיעה

בריסל,
ניו-יורק

בלגיה,
ארה"ב

הגופים
המממנים

"הבונדס" ($14,776), משרד
התמ"ת ($1,455), "עלה" ($5,675),

"מרכז שמעון ויזנטל" ($5,675),

"הבונדס" ($1,500),
משרד התמ"ת ($4,280),
"מצעד החיים" ($19,557),

7($20,852)         

$12,290 $15,291

$33,843$8,065

WPF

כמה באמת 
שווים העטים 
של אולמרט?

שמעון שיפר ומיכל גולדברג

מתייחס  האישום  כתב  מסעיפי  אחד 
לאוסף העטים היוקרתי של אולמרט.

מטעמו  שמאי  כי  נטען  האישום  בכתב 
אוסף  של  שוויו  את  העריך  אולמרט  של 
מיליון  של 1.3  בסכום  שבבעלותו  העטים 
המדינה,  למבקר  שבהצהרותיו  אלא  שקל. 
כך נטען, הוא דיווח ששוויו של האוסף הוא 
רכוש  על  בדיווח  מדובר  שקל.  אלף   140
פרטי ("הצהרת הון") שבו מחויב כל נבחר 
ציבור. "אולמרט עשה זאת ביודעו כי השווי 
הנכון,  מערכו  אחוזים  כעשרה  הוא  שמסר 
זאת בכוונה להונות את המבקר", נטען בכ־

תב האישום.
אבל בסביבתו של אולמרט טוענים כי 
העובדות שונות לחלוטין. לטענת מקורביו, 
את  העריך  בניו־יורק  נודע  בית־מכירות 
דו־ אלף  של 69  בסכום  האוסף  של  שוויו 
לר, כ־280 אלף שקל. אולמרט לא מכר את 
האוסף, ובנימה צינית אומרים בסביבתו כי 
הם מוכנים למכור אותו למדינה בחצי מה־

שווי שמופיע בכתב האישום.
בלשכתו של אולמרט אומרים כי זאת רק 
דוגמה ל"השחרת פניו של ראש הממשלה".

אוסף במחלוקת

שווי העטים 
ע"פ חוות הדעת 
שבידי אולמרט
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