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הוקפאה הבנייה 
בפרויקט הולילנד

בעקבות חקירת פרשת הש�
חיתות, הוועדה המקומית לת�
כנון ובנייה בעיריית ירושלים 
החליטה אתמול להקפיא ל�100 
ימים את היתרי החפירה למגר�

שים הנותרים בפרויקט הולילנד. 
מבדיקה שערכה מחלקת הרישוי 
בעירייה עלה כי בפרויקט נותר 
אישור לבניית 79 יחידות דיור, 
והיתרי החפירה, שביקשו היזמים, 

יביאו לחריגה מאחוזי הבנייה.
"הגורמים המקצועיים בעי�

רייה יבחנו את הנושא, ויביאו את 
עמדתם לדיון בוועדה המקומית 
בטרם יגובש סיכום עם יזמי התו�
כנית", נמסר מעיריית ירושלים. 
מנגד, נציג חברת הולילנד פארק, 
שקנתה את זכויות הבנייה בפ�
רויקט, עו"ד רפי אטינגר, טען 
אתמול כי "היתרי החפירה הוצאו 
כדין ויש לאשר אותם". יזמי הפ�
רויקט הבהירו כי יפנו לוועדת 

ערר לאור ההקפאה.
במקביל אישר אתמול פרק�
ליט המדינה, משה לדור, בצעד 
חריג, להחזיק במעצר של יותר 
מ�30 יום את מאיר רבין, החשוד 
כי שימש מתווך להעברת שוחד 
בפרשת הולילנד ותעשיות המלח. 
בדיון בהארכת מעצרו נחשף כי 
בידי המשטרה שמות של חשו�

דים נוספים בפרשת הולילנד, וכי 
אלה ייחקרו בימים הקרובים.

יורי ילון, איציק סבן וזאב קליין

נציב שירות המדינה: 
יש מכרזים "תפורים"

"יש מכרזים 'תפורים' בשירות 
המדינה" - כך אישר אתמול נציב 
שירות המדינה, שמואל הולנדר, 
בדיון בוועדת החוקה של הכנ�
סת בעקבות תלונות על מכרזים 
מוטים. עם זאת, הוסיף כי "קיים 
קושי אובייקטיבי לעקוב אחר כל 
מכרז ומכרז משום שבכל שנה 
ניגשים כ�30 אלף איש ל�1,500 
מכרזים, שעליהם מפקחים רק 
15 עובדים". יו"ר הוועדה, ח"כ 
דוד רותם, אמר כי בכוונתו לי�

זום הצעת חוק שתקבע כי תפירת 
מכרזים תיחשב עבירה פלילית.
גדעון אלון

הולילנד
החשד: ראש לשכתו 
לשעבר, שולה זקן, 

העבירה לאולמרט כספי 
שוחד בשווי של יותר 

ממיליון שקלים.
אולמרט טרם נחקר בפרשה

הבית בכרמיה
החשד: אולמרט רכש 

דירת גן בירושלים 
במחיר נמוך, ובכך קיבל 

לכאורה טובת הנאה.
היועמ"ש מזוז סגר 

את התיק

בנק לאומי
החשד: אולמרט היטה את 

המכרז למכירת גרעין השליטה 
בבנק לאומי לטובת מקורביו, 

פרנק לואי ומורט צוקרמן.
פרקליט המדינה החליט לסגור 

את התיק
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שחיתותשחיתות
מן היסודמן היסוד אולמרט ג'ו בים בע"מ

אולמרט והנאשם השני 
בפרשה, עובד יחזקאל
צילום ארכיון: דניאל בר�און/ ג'יני

הפעם לא יוכל אהוד אולמרט להסתתר מאחורי 
הסינר של שולה זקן. גם לא מאחורי השמיכה העבה 
של עו"ד אורי מסר. הפעם שני שותפי הסוד שלו, 
שני גוזרי הקופונים שחגגו איתו במשך שנים, לא 
יוכלו יותר להועיל לו. הם פצועים, הם שותתי דם, 
הם מיואשים - הם בעצמם נמצאים בצרה גדולה. 
הסיבה, מעבר לראיות העצמאיות שנתפסו אצלם: 
שותף הסוד הרביעי בחבורה, עובד יחזקאל, לא 

שתק בחקירה.
מי שהיה המוציא לפועל של אולמרט אינו טיפש: 
כשהוא הגיע למשרדי יאח"ה וראה כמה רחוק הגיעה 
החקירה, החליט שהוא לא מוכן להתאבד למען הבוס 
שלו לשעבר. יש גבול למחיר שהוא מוכן לשלם, 
במיוחד כשלמחיר הזה קוראים כלא מעשיהו. לכן 
דיבר, לכן סיפר, לכן העיד, לכן אישר בחקירתו 
בנחרצות - מול מצלמות המשטרה: אולמרט הוא 
שנתן לי אישית את ההוראות. עשיתי מה שביקש 

ומה שדרש ממני לעשות.
העדות של עובד יחזקאל, מורה להיסטוריה בהכ�

שרתו שאולמרט גרר למגרשי השחיתות, היא הסיפור 
הגדול של התיק הזה. היא לא תחלץ אותו מכתב 

האישום, אבל היא תקל איתו ביום הדין. עובד היה 
שם, עובד ראה הכל, עובד צילצל למנכ"לים שונים 
ולחץ למנות עסקנים עלובים לתפקידי מפתח - אחד 
מהם חשוד בניסיון רצח - הכל בהוראה אישית של 

כבוד השר. הוא מכיר את הסיפור מיד ראשונה.
עובד לא לבד כמובן ברשימת האנשים שדיברו 
וסייעו למשטרה באימות החשדות בפרשה הזאת. 
אבל הוא עד חשוב בתיק המתאר איך פעלה המ�
כונה, איך עבד בית החרושת למינויים פסולים 
ומושחתים. התיק הזה מלמד איך ניתן היה להרוס 
את השירות הציבורי ולהפוך אותו לחממה של 
פרזיטים ומחפשי ג'ובים ממרכז הליכוד של פעם; 
באיזו קלות ניתן היה לתפור מכרזים לטובת מי 
שהבוס חפץ ביקרם; וגם - כיצד לחץ אולמרט על 
מקצוענים לקבל החלטות בניגוד למצפונם ולד�

עתם המקצועית.
את הסרטן הזה איתר ראשון מבקר המדינה לש�
עבר, השופט בדימוס אליעזר גולדברג, והיועץ 
המשפטי היוצא מני מזוז הלך אחריו. מזוז החליט 
להכות במחלה בכל הכוח כי "אם המדינה לא תה�
רוג את הסרטן", כלשונו, "הסרטן יהרוג אותה". 

מלחמה הוא הכריז אפוא על השחיתות השלטונית, 
ואת הכדור הראשון ירה לעבר צחי הנגבי, אז "אלוף 

המינויים הפוליטיים".
העדויות שנחשפו במשפט הנגבי מביכות, מתא�
רות מדינת עולם שלישי, מלמדות על השיטה. 
מזוז נבהל ממדגרת היתושים הזאת והחליט לחסל 
אותה כמה שיותר מהר. אבל עוד לפני שבית המ�
שפט אמר את דברו בתיק, נחשפה רשת אולמרט - 
מדהימה עוד יותר בהיקפה ובחומרתה. היא הוכיחה 

כמה מזוז צדק.
כאן ניטשת עכשיו המלחמה, כאן ייחשף בעוד 
כמה חודשים התיק החמור ביותר מהבחינה הצי�
בורית והפלילית. חמור, כי אילו היו סביב אולמ�
רט אנשים אחרים, אילו שולה זקן לא היתה חלון 
הראווה שלו - לא היו באות לעולם פרשיות המרמה 
הכבדות. הוא לא היה מעז לקבל דולרים במעטפות; 
הוא לא היה שואב לכיסו יותר מ�80 אלף דולרים 

מקופת נסיעותיו לחו"ל.
כאן, בשדה הקוצים הזה, התלקחה האש הראשו�
נה. כאן היא השתוללה שנים. כאן חייבים עכשיו 

לכבות אותה.

מרדכי גילת

שותף הסוד הרביעי
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יש לכם משהו לומר לנו? סיפור 
טוב? צילום מיוחד? רעיון טוב? 

תלונה עצבנית? שתפו אותנו.
  hayom@israelhayom.co.il

שירות לקוחות 8444*
השירות לקוראי "ישראל היום" 

בימים א'-ה' בשעות 17:00-07:00
ביום ו' בשעות 13:00-07:00

* כמות העותקים המודפסת של 
 BDO ישראל היום" נסקרה על ידי"

זיו האפט - רואי חשבון.
עותק מדו"ח הסקירה המלא נמצא 

במשרדי החברה.

גובה הגלים
60-120 ס"מ

טמפ' המים
22 מעלות

14-22
ירושלים

15-23
תל אביב

15-24
חיפה

13-21
הגליל

13-25
הגולן

13-28
באר שבע

20-32
ים המלח

20-33
אילת

14-23
אריאל

לונדון
3-9

פאריס
4-14

ניו יורק
13-26

מפלס הכנרת
ללא שינוי  |  נוכחי: 212.655-

הקו האדום: 213-

העקרונות שלנו

מזג האוויר

לומר את האמת, ישר ולעניין
לתמוך בשלטון החוק

להיות הוגנים ומאוזנים
לבדוק עובדות, ואם טעינו נתקן

לזכור שאנחנו ישראלים

1
2
3
4
5

04.05.10

מו"ל אשר בהרב
עורך ראשי עמוס רגב

מנכ"ל ציפי קורן
משנה לעורך חמי שלו

סגן עורך וראש מערכת החדשות ברוך רון
כתובת בניין ABC, רחוב השלושה 2, ת"א

דפוס גרפופרינט, תל יצחק
טלפון 03-7642000

סלולר 054-4000100
פקס 03-6240708

hayom@israelhayom.co.il מייל

ראשונטורס
האישום: אולמרט לקח מימון 

מקביל לנסיעותיו לחו"ל בשנים 
שבהן כיהן כראש עיריית ירושלים, 

כשר וכמ"מ ראש הממשלה.
המצב הנוכחי: שלב ההוכחות 

במשפט יחל ביום חמישי

מרכז ההשקעות
האישום: בהיותו שר התמ"ת התערב 
אולמרט בהליכים ובהחלטות במרכז 

ההשקעות בנוגע לחברות שיוצגו על ידי 
מקורבו, עו"ד אורי מסר.

המצב הנוכחי: שלב ההוכחות במשפט 
נדחה עד לסיום חקירת פרשת הולילנד

כל 
פרשות 
אולמרט

מעטפות הכסף
האישום: אולמרט קיבל מאות 

אלפי דולרים ממגייס התרומות 
האמריקני משה טלנסקי בתקופת 

כהונתו כראש עיר וכשר התמ"ת.
המצב הנוכחי: שלב ההוכחות נדחה 
עד לסיום חקירת פרשת הולילנד

אולמרט ג'ו בים בע"מ
כתב אישום רביעי נגד רה"מ לשעבר - הפעם בפרשת המינויים הפוליטיים 
במשרדי התמ"ת, התקשורת והאוצר √ פרקליטיו: "מפתיע שעוד לא חקרו 
אותו על חציית כביש שלא במעבר חציה" √ באופק: חקירה בפרשת הולילנד

עדנה אדטו, כתבתנו לענייני משפט

הולך ומסתבך: עוד לפני שרה"מ 
לשעבר אהוד אולמרט זומן לח�

קירה בפרשת הולילנד, הוא כבר ניצב 
בפני כתב אישום רביעי נגדו. הפרק�
ליטות הודיעה אתמול כי נמצאה תש�

תית ראייתית לביצוע עבירות פליליות 
בפרשת המינויים הפוליטיים, וכי בכ�
כתב  אולמרט  נגד  להגיש  וונתה 

אישום, בכפוף לשימוע.
יחד עם רה"מ לשעבר יואשם בפ�
רשה גם מי שכיהן כמזכיר ממשלתו, 
עובד יחזקאל. על פי החשד, בתקופה 
שבה כיהן אולמרט כשר התמ"ת, ממלא 
מקום רה"מ, שר התקשורת ושר האוצר, 
ניצלו הוא ויחזקאל את מעמדם וסמ�
כויותיהם ופעלו, תוך ניגוד עניינים, 
באורח מאורגן, שיטתי ונרחב לקידום 
ענייניהם של חברי מרכז הליכוד, פעי�
לי הליכוד ומקורביהם. כל זאת, מתוך 
כוונה לרצות את חברי המרכז באמצ�
עות סיוע בתעסוקה ובהיענות לבק�
שותיהם בעניינים שונים מול גורמים 
בשירות הציבורי, ובמטרה לחזק את 

מעמדו הפוליטי של אולמרט.
לשניים מיוחסת עבירה של מרמה 
והפרת אמונים ועבירה על חוק המפ�
לגות בגין ניסיון לכאורה להשפיע על 
בעלי זכות בחירה להצביע, תוך הבטחת 
טובת הנאה. נגד יתר המעורבים בפרשה, 
בהם מנכ"ל משרד רה"מ לשעבר רענן 

דינור, נסגר תיק החקירה.
במהלך חקירת המשטרה, שנפתחה 
באוקטובר 2007, התברר עד כמה הפ�

רשה רחבת היקף. על פי החשד, אולמרט 
אחראי לכ�260 מינויים או הטבות בגו�
פים כמו בזק, רשות הדואר, שירות הת�
עסוקה, הרשות לעסקים קטנים ומינהל 
מקרקעי ישראל, שעליהם היה מופקד 
במסגרת תפקידיו הציבוריים. כמו כן, 
נוגעים החשדות למינויים פסולים של 
פעילי ליכוד ומקורביהם לנציגי ציבור 

בבתי הדין לעבודה.
בימים אלה מתנהל נגד אולמרט וראש 
לשכתו לשעבר, שולה זקן, משפט בכתב 
אישום מאוחד בשלוש פרשות - ראשו�

נטורס, טלנסקי ומרכז ההשקעות. פרשת 
המינויים הפוליטיים היא האישום הרבי�

עי המסתמן נגד רה"מ לשעבר.

ל"ישראל היום" נודע כי בעקבות רי�
בוי הפרשות שעימן מתמודד אולמרט 
התלבטה הפרקליטות אם לפרסם במו�
עד זה את ההחלטה להגיש כתב אישום 
נגד אולמרט גם בפרשה זו, אך בסופו 
של דבר הכריעה כי מאחר שהתיק הב�
שיל לכדי כתב אישום, אין לעכב את 
פרסום ההחלטה. בנוסף, החליט פרק�
ליט המדינה כי כדי להקל על אולמרט 
תיאות הפרקליטות לגלות התחשבות 

לגבי מועד השימוע.

"מסע הסתה פרוע"
"כבר שלושה שבועות שאנו עדים 
למסע הסתה פרוע נגד אולמרט מטעם 
גורמים במערכת אכיפת החוק, וזאת 
מבלי שהוא נחקר בנושא הולילנד כלל 
ומבלי שנשאל בנושא זה ולו שאלה 
אחת", אמר אתמול בתגובה יועץ הת�
קשורת של אולמרט, אמיר דן, "פרסום 
ההחלטה היום הוא המשך ישיר לפרסו�

מים מהשבועות האחרונים כחלק ממסע 
רדיפה ממושך ומתוכנן, וזאת בעיצומו 
של הליך משפטי המתנהל - דבר שיש 
בו כדי להשפיע השפעה ישירה ובלתי 

כשרה על כל מי שמתבקש להעיד בה�
ליך זה בימים אלה".

"לא נפל שום פגם בהליך המינויים 
של בעלי התפקידים, וחלקם הגדול 
של המינויים (בכל אותם מקרים שה�

חוק מחייב זאת) אף עבר את אישורה של 
ועדת רביבי לבחינת מינויים בשירות 
הציבורי", הוסיף דן, "האם באמת אין 
למערכת אכיפת החוק שום נושא אחר 
לעסוק בו ולהיבנות ממנו מלבד אול�

מרט? מפתיע שבפרקליטות לא מנהלים 
עדיין חקירה נגד אולמרט גם על כך 

שלא חצה את הכביש במעבר חציה".
עורכי דינו של יחזקאל, דוד ליבאי 
ודפנה ליבאי, מסרו כי מרשם "טיפל 
כיועצו של השר אולמרט, בתוקף תפקי�

דו, באלפי פניות של אזרחים לשר, חלק 
קטן מהן של חברי מרכז הליכוד. יחזקאל 
פעל לפי הנחיות השר, והפנה את כל 
הבקשות, לא רק של חברי המרכז, לטי�

פולם של הגורמים הרלוונטיים. הוא לא 
היה מוסמך למנות, לא עסק בעצמו במי�

נויים פוליטיים, לא היה לו שום אינטרס 
למנות חברי מרכז, והוא לא היה מעורב 

בפעילות בלתי חוקית כלשהי".

עדנה אדטו, כתבתנו לענייני משפט

לבחון  שוקלת  הפרקליטות 
מחדש את החלטתה שלא לה�
עמיד לדין את עו"ד אורי מסר, מקו�

רבו של ראש הממשלה לשעבר אהוד 
אולמרט, בפרשות מרכז ההשקעות 

ומעטפות הכסף. 
בפרשות אלה, שבהן עומדים לדין 
אולמרט ומי ששימשה מנהלת לשכ�
תו, שולה זקן, אמור עו"ד מסר להעיד 

מטעם התביעה. 
בתגובה לעתירה של תנועת אומ"ץ 

נגד ההחלטה להימנע מלהעמיד את עו"ד 
מסר לדין, ביקשה אתמול הפרקליטות 
מבג"ץ בצעד מפתיע ארכה של 60 יום 
כדי להגיב לעתירה, וזאת עד להתבהרות 
החשדות בחקירה של פרשת הולילנד. 
ייתכן שמשמעות הדברים היא שנשק�
לת אפשרות לבחון מחדש את ההחלטה 

בדבר העמדתו של מסר לדין. 
הודעת הפרקליטות באה בהמשך למ�

כתב ששיגר לאחרונה פרקליט אומ"ץ, 
עו"ד גד מינא, לפרקליט המדינה, משה 
לדור, שבו הדגיש כי חקירת המשט�
רה בפרשת הולילנד חושפת קשרים 

פליליים עברייניים לכאורה בין מסר 
לאולמרט, לפיהם שימש מסר כמתווך 

להעברת כספי שוחד לאולמרט.
אומ"ץ טענה במכתב כי "יש בפרשת 
הולילנד כדי לחייב את שינוי החלטת 
הפרקליטות שלא להעמיד את מסר לדין, 
זאת מאחר שביסוד החלטת הפרקליטות 
עומדת ההנחה כי לא קיים קשר פלי�
לי בין אולמרט למסר. מאחר שפרשת 
הולילנד מלמדת על קיום לכאורה של 
קשר עברייני כזה בין מסר לאולמרט, 
היא מחייבת ממילא, לדעת אומ"ץ, את 

שינוי ההחלטה בעניינו של מסר".

נבחנת מחדש ההחלטה לא להעמיד 
לדין את עו"ד אורי מסר

עו"ד מסר. יעמוד לדין? צילום ארכיון: קוקו




