על נתניהו ,ליברמן ,אולמרט
עדו באום ( )7.31מציע אנלוגיה מעניינת בין התנהלותם של נתניהו ,ליברמן ואולמרט
מול החשדות למעשים פליליים שהופנו נגדם והוא תוהה אם נתניהו יצלח את
ההליכים כמו ליברמן ,שלא הוכחה אשמתו לכאורה ,או כמו אולמרט ששילם את
מלוא המחיר3
זו אכן השוואה רלבנטית ומעניינת3
שהרי כנגד שלושת האישים הללו הועלו האשמות על קבלת טובות הנאה חומריות
ואחרות ומנגד ,האשמות על מתן הטבות לגורמים שמהם הגיעו טובות הנאה אלו3
אלו ואלו הן עבירות פליליות ,אם יוכחו בבית המשפט3
כל אחד משלושת האישים הללו פעל במכוון להסתיר את קבלת טובות ההנאה
הללו ,להרחיק עדותו ולבנות מסביבו חומת הסתר ומגן3
ליברמן כידוע העמיד בקדמת הבמה את בתו ואת נהגו ורקם רשת של חברות קש
ממזרח אירופה עד קפריסין כדי לטשטש את עקבות הכסף ואת מוטבו הסופי 3כל
אלו לא הרשימו את חוקרי המשטרה שזיהו את התפרים הגסים של מערך ההונאה
וההרחקה והמליצו על הגשת כתב אישום 3אך לא כך גרס היועץ המשפטי דאז,
יהודה וינשטיין וכך יצא ליברמן ללא פגע ,וינשטיין חזר להיות סניגור של עברייני
צווארון לבן והותיר אותנו עם ליברמן כשר ביטחון3
אולמרט פעל באמצעות שני אנשי אמון קרובים ,שולה זקן ואורי מסר ודאג שכל
העברת כספים לא תותיר כל עקבות בחשבונות הבנק שלו 3רק רשלנות מצד שולה
זקן נתנה למשטרה קצה חוט ומשם הגיעו בהמשך עדויות מאנשים שלא היו אנשי
סוד קרובים ,טלנסקי ודכנר והתוצאה הסופית היתה כבר כמעט בלתי נמנעת3
על רקע התנהלותם של ליברמן ואולמרט מפתיעה התנהלותו של נתניהו בארבעת
התיקים שנחקרים היום שבכולם עולה חשש לפלילים עקב קבלת ונתינה של טובות
הנאה בניגוד לחוק3
בתיק  7111לא טרח נתניהו להסתיר את קבלת חבילות הסיגרים והשמפניה ,במשך
שנים רבות ובהיקף של מאות אלפי  3₪יש עשרות עדים על כל המהלכים
הלוגיסטיים של שינוע הטובין וחשבוניות מפורטות על רכישתם 3קבלת מתנות
בהיקף כזה על ידי איש ציבור היא אסורה ולמשטרה יש תיק מסמכים מפורט
שמעיד על כך3
בתיק  0111הקל נתניהו עוד יותר על החוקרים 3הוא בקש מעוזרו הרי ארו להקליט
את השיחות שקיים עם נוני מוזס ואפשר לו לשמור אותם באייפון שלו 3כאשר הגיע
זה לידי המשטרה היתה החקירה בהמשך פשוטה ובלתי נמנעת3
בתיק  .111עדיין קיימת השאלה אם ידע נתניהו כי משרדם של שני יועציו
המשפטיים הקרובים מייצג את חברת הצוללות 3אבל עובדה זו היתה ידועה לכל מי
שהיתה לו נגיעה בנושא ודרך אישור רכישת הצוללות מטילה צל כבד על נתניהו3
אך דומה שאת השיא הוא שמר לתיק 30111

לפטר מנכ"ל מקצועי ולמנות תחתיו עושה דברו ,מקורב פוליטי ,ללא שום רקע
בנושאי תקשורת או עסקים כדי שזה יתפקד מטעמו על מתן ההטבות לאלוביץ'3
והכל לאור היום ,בעמוד הראשון ,לעיניהם המשתאות של כל אלוש שמבינים משהו
בנושא ,וביניהם מבקר המדינה והרשות לניירות ערך3
מה בדיוק חשב נתניהו כאשר מינה את פילבר? שלא מבין מהו שימוע ציבורי;
שמפיץ ניירות עבודה סודיים של משרד התקשורת לבזק ומקבל הערות חוזרות;
שלא מבין חברה ציבורית מהי ומה תפקידה ויכולותיה של הרשות לניירות ערך3
כל אלו מעידים על זחיחות דעת קיצונית; חוסר מודעות וחוסר הבנה; חובבנות
המהולה ביוהרה ובזלזול בכולם 3ועם קורטוב שלומיאליות3
ונותרו רק שתי שאלות לשאול:
איך בכלל יוכל לצאת מזה והאם כך הוא מנהל את שאר ענייני המדינה?

