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IV

ישראליש.מאת

הצוללותבפרשתחדשמידע

אינטנסיביתמעורבותעלחשדמטיל

העיסקהבקידוםנתניהו"מראהשל
כמהנגדאישוםכתבילהגשתשהובילה

המידענתניהו,מלבדמהמעורבים,

שלעתירהבמסגרתלביהמ"שהוגש

לפתוחהשלטון׳לאיכות׳התנועה

בתחקירהצוללות.פרשתאתמחדש
אחרו־ב׳ידיעותברגמןרונןשפירסם

נות׳

$TS1$אחרונות׳$TS1$

$DN2$אחרונות׳$DN2$במערכתבכיריםעשרותכינחשף

בצוללותצורךשאיןהצהירוהביטחון

טי־מתאגידשנקנוהטיליםובספינות

סנקרופ,

$TS1$,טיסנקרופ$TS1$

$DN2$,טיסנקרופ$DN2$ומ־נתניהוטענתאףעלוזאת

קורביו.

$TS1$.ומקורביו$TS1$

$DN2$.ומקורביו$DN2$שהוגשוהתצהירים,בעקבות

למ־ביהמ"שהורההעתירה,במסגרת

עורבים

$TS1$למעורבים$TS1$

$DN2$למעורבים$DN2$תגובתם.אתלהגישבפרשה

נתניהו,השאר,ביןהם,אלומעורבים

המשפ־היועץוגםגנץבניהביטחוןשר

טי

$TS1$המשפטי$TS1$

$DN2$המשפטי$DN2$בהתאםמנדלבליט.אביחילממשלה

אםהבג"ץשופטייחליטולתגובתם,

הצו־פרשתאםשייקבעבדיוןלפתוח

ללות

$TS1$הצוללות$TS1$

$DN2$הצוללות$DN2$מחדש.תפתח

פורסםשניםמשלושלמעלהלפני

בהמעורביםבהחקירהמתנהלתכי

הישראליתהביטחוןבמערכתבכירים

."3000"תיקאוהצוללות"ב"פרשת

שאותםהואהחשדהפרסומים,פיעל

מכרזיםהטייתעלאחראייםהיובכירים

נוספיםשיטוכליצוללותרכישתשל

לאחרהגרמנית.׳טיסנקרופ׳מחברת

להעמידהמליצההמשטרההחקירה,

שוחד,בגיןמהמעורביםשישהלדין

הון.והלבנתמרמה
מהןעדויותנחשפוכאמור,השבוע,

ומקורביוהממשלהראשגםכיעולה
בעיסקהעמוקהבצורהמעורביםהיו
לדרישותבניגודפעלווכיהבעייתית

נת־כאשרהביטחון,מערכתובקשות

דהו

$TS1$נתדהו$TS1$

$DN2$נתדהו$DN2$עס־אתלקדםכדילחץהפעיל

קאות

$TS1$עסקאות$TS1$

$DN2$עסקאות$DN2$הגרמני.הקונצרןעםהענק

עס־שתיהצוללותפרשתבמרכז

קאות

$TS1$עסקאות$TS1$

$DN2$עסקאות$DN2$אחתהגרמני:לתאגידישראלבין

מי־1.5בשוויצוללותשלושלרכישת

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$,ספינותלרכישתוהשנייהאירו

הגז,אסדותעללהגןשנועדוטילים

החשדותע"פאירו.מיליון430בשווי

ציבורעובדיבכירים,קציניםשנחקרו,

דרשוהממשלהלראשומקורבים

אתלקדםכדישוחדהחשדלפיולקחו

למדינתהגרמניהתאגידביןהעסקאות

מיקיבעיסקה,המעורביםאחדישראל.
מדינהעדהסכםעלבתחילהחתםגנור

הפרשה.אודותמידעלספקוהחל

מההסכםגנורבוחזרמכןלאחר

שלפיהחדשה,גרסהבמשטרהומסר

אלאבפרשה,למעורביםשוחדנתןלא

"לאלגיטימיים.בתשלומיםמדוברהיה

שהועברוהתשלומיםכלאיש,שיחדתי

שירו־עבורהיובתיקלמעורביםידיעל

תים

$TS1$שירותים$TS1$

$DN2$שירותים$DN2$לדבריו,לי".שהעניקומקצועיים
מדוברהיהכאילוהגרסהאת"מסרתי

האדיריםהלחציםבגללשוחדבכספי

המשטרה".ידיעלעליישהופעלו

שחזרלאחרגםהחוקרים,לטענת

רבשימושבדבריולעשותניתןבו,

שנאס־הראיותהצגתבמהלךבמשפט,

פו,

$TS1$,שנאספו$TS1$

$DN2$,שנאספו$DN2$לחו־גנורגםסיפקהיתרביןשכן

קרים,

$TS1$,לחוקרים$TS1$

$DN2$,לחוקרים$DN2$׳ראיותכמההפרסומים,עפ"י

החשודיםשלהקלטותבדמותזהב׳,

איתםשלוהייעוץשחוזיעולהשמהן

המ־׳הצינור׳היהושזהפיקטיביים,הם

קובל
$TS1$המקובל$TS1$

$DN2$המקובל$DN2$הכספים.להעברת

בתקשו־פורסםשעברהבשנה
רת

$TS1$בתקשורת$TS1$
$DN2$בתקשורת$DN2$ראשגלעד,עמוסשלבעדותוכי

במשרדלשעברהמדיני-ביטחוניהאגף

הצוללות,לפרשתבנוגעהביטחון,
למצריםהצוללותמכירתנושאעלה

הפרסום,לפילכן.קודםשניםמספר

ראה"מכיטעןגרמניהקנצלריתסגן

העיסקהאתשאישרזההואנתניהו
נתניהו,הביטחון.מערכתידיעתוללא

הכחיש.כמובן,

נוספת,התפתחותחלהבמקביל

לפניהחזיקנתניהוכישנטעןלאחר

לייצורחברהשלבמניותשניםכעשר

שאחתחברהדודו,בןעםיחדפלדה

׳טי־חברתהיאהעיקרייםמלקוחותיה

סנקרופ׳,

$TS1$,׳טיסנקרופ׳$TS1$

$DN2$,׳טיסנקרופ׳$DN2$שמכרהגרמניתחברהאותה

התגלההמידעלמצרים.הצוללותאת

הית־למתןהוועדהבתשובתבאקראי

רים,

$TS1$,היתרים$TS1$

$DN2$,היתרים$DN2$לקבלנתניהוראה׳־משללבקשתו
משניהמשפטיותלהוצאותיומימון

נתןמרדודובןביניהםהון,בעלי

מיליקובסקי.
הללוההתפתחויותבעקבות

השלטון׳לאיכות׳התנועההגישה
מלאהלחקירהבדרישה"ץלבגעתירה

שהוגשהבעתירההצוללות.בפרשת

הת־בידיכינטעןשבועותמספרלפני

נועה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$ע"ישהושגחדש,ראייתיחומר

שישהתנועה,שלהתחקיריםמחלקת

עללהורותבבקשתהלתמוךכדיבו

בפרשה.מלאהחקירה

לבג"ץבעתירתהביקשההתנועה
בפרשתהןפליליתחקירהעללהורות

הפלדהמניותבפרשתוהןהצוללות

ועדתלהקיםובנוסףנתניהו,של

הפרשהאתשתחקורממלכתיתחקירה

במלואה.

שבו־מספר"לפניכותבברגמןרונן

עות

$TS1$שבועות$TS1$

$DN2$שבועות$DN2$השלטוןלאיכותהתנועההגישה
מחדשלפתוחבדרישהלבג"ץעתירה

עתי־חמשהצוללות.פרשתחקירתאת

רות

$TS1$עתירות$TS1$

$DN2$עתירות$DN2$כולןבעבר,הוגשוכברדומות
כוללתהעתירהשהפעםאלאנדחו.

תצהיריםעשרותמשפטי:נפץחומר

מערכתבצמרתבכיריםשלמפורטים,

לכלובהווה.בעברוהממשל,הביטחון

נגיעההייתההללו,מהאישיםאחד

טיסנקרוס;עםהענקלעסקאותכלשהי
משפטיבתצהירלספרהסכימווכולם

לעדותהשקולענייןידםבחתימת

מהעלהמשפטבביתשבועהתחת

כנראההביןבג"ץושמעו.ראושהם

ולרא־לגמרי,אחרתעתירהזושהפעם

שונה

$TS1$ולראשונה$TS1$

$DN2$ולראשונה$DN2$בת־שמוזכריםלמעורביםהורה

צהירים

$TS1$בתצהירים$TS1$

$DN2$בתצהירים$DN2$,כוללזהלטענות.להשיבהללו

נתניהו;בנימיןהממשלה,ראשאתגם

המשפ־היועץגנץבניהביטחוןשר

טי

$TS1$המשפטי$TS1$

$DN2$המשפטי$DN2$,ועודמנדלבליט;אביחילממשלה

לת־בהתאםאישים.שלארוכהרשימה

גובות

$TS1$לתגובות$TS1$

$DN2$לתגובות$DN2$האםהמשפטביתיחליטהללו

פרשתייקבע:שבסופובדיון,לפתוח

אפילואולימחדש,נפתחתהצוללות

לכולםחקירה.ועדתהקמתידיעל

מדוברכזוהחלטהתתקבלשאםברור

פוליטית".אדמהברעידת
היא:הגדולההשאלה"עכשיו

אותםכלשלהללובתצהיריםישמה

שגרםשם,סיפרוהםמהבכירים?

הראשו־בפעםלדרושהמשפטלבית

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$בפרשה?המעורביםמכלהסברים

אמצעיתחתהועברוהללוהתצהירים

נותרוהםשםלבג"ץ,קפדנייםביטחון

אישמאוד,קטןקומץמלבדחסויים.

בהם".נכתבמהיודעלא

קיבלאחרונות׳׳ידיעותכיצייןהוא
הח־בתצהיריםלעיוןבלעדיתגישה

סויים,

$TS1$,החסויים$TS1$

$DN2$,החסויים$DN2$כאשרמתוכנם,חלקולפרסם

בשמותננקובשלאאחד:היההתנאי

לדבריועליהם.שחתומיםהבכירים

מכונתמפניהפחדהגיעכךכדי"עד

בישראלעדיםנגדהמופעלתההשמצה

2020".

בעדויותעיוןשלשעות"אחרי

ביותר.קשהמהןהעולההתמונההללו,

פקידיעשרותשלבתצהיריםהתמקדנו
פוליטיקאיםשאינםבכירים,ציבור
המדי־ביטחוןזולתאינטרסלהםואין

נה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$בלתיאירועיםשורתמתאריםהם

פריצתתוךהיגיון,ומשוללתסבירה

ונור־נהליםהחלטות,קבלתתהליכי

מות,

$TS1$,ונורמות$TS1$

$DN2$,ונורמות$DN2$הרגישיםהביטחונייםבנושאים

לסכומינוגעתואשרבישראל,ביותר

כולנו".שלהציבורימהכסףעתק
מאודהרבהגםבתצהירים"ויש

ובראשונה,בראשחדשים.פרטים

לחצוכמהעדמשרטטיםהתצהירים

ולעיתיםהממשלה,ראשבסביבת

הענקעסקאותאתלקדםעצמו,הוא
האלה".

במסג־שהוגשובתצהיריםכאמור,

רת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$,פירטוב׳ידיעות׳,ונחשפוהעתירה

הלחץאתהביטחוןבמערכתבכירים
הצו־לרכישתראה"משהפעילהעצום

ללות

$TS1$הצוללות$TS1$

$DN2$הצוללות$DN2$בניגודמגרמניה,הטיליםוספינות

הביטחון.מערכתלעמדת

ההתנג־אתהדגישובכיריםאותם

דות

$TS1$ההתנגדות$TS1$

$DN2$ההתנגדות$DN2$ובמע־בצה"לשהובעההבסיסית

רכת

$TS1$ובמערכת$TS1$

$DN2$ובמערכת$DN2$צוללותלרכישתכולההביטחון

ההחלטות"קבלתלדבריהם,נוספות.

באופןמאוד,נמהרבאופןנעשתה
שבוצ־מקצועיתועבודהנתוניםשסתר

עה

$TS1$שבוצעה$TS1$

$DN2$שבוצעה$DN2$,גו־שלאישיתמעורבותתוךקודם

רמים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$בלתילדרישותובהתאםעסקיים

עצמו,הממשלהראששהציבסבירות

גור־שלבצעתאוותרקעעלחלקן

מים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$מקבליעםרציףבקשרהמצויים
ההחלטות".

במער־הגורמיםהעידובתצהירים

כת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$מק־צורךכלהיהלאכיהביטחון
צועי-מבצעי

$TS1$מקצועי-מבצעי$TS1$
$DN2$מקצועי-מבצעי$DN2$נוספות,צוללותברכישת

הפו־הצבאיותהצוללותלחמשמעבר

עלות

$TS1$הפועלות$TS1$

$DN2$הפועלות$DN2$.כספישלבזבוזעל"מדוברכיום

שקלים",מיליארדיחמישהבסךציבור
בסבי־הביטחון.במערכתבכירטען

בת

$TS1$בסביבת$TS1$

$DN2$בסביבת$DN2$הביטחוןשבמערכתטענונתניהו
שישית,צוללתלרכושבהחלטהתמכו

בסיס,לכךאיןהתצהיריםע"פאך

כספישלבזבוזעל"מדוברואדרבה

שקלים.מיליארדיחמישהבסךציבור
עלבאההעצומההתקציביתההוצאה

ולכןצה"ל,שלאחריםצרכיםחשבון
המדינהבביטחוןפגיעהמהווההדבר

שנכתבכפיזרים",שיקוליםסמךעל

התצהירים.באחד

הטיליםספינותרכישתלגביגם

טענוישראל,שלהגזאסדותעללהגנה

לאכיבעתירה,המצוטטיםהבכירים

"החלטהוממילאברכישתן,צורךהיה

לאהיאגדולותכךכלספינותלרכוש

סימניומעלהקיצונית,בצורהסבירה

התשלו־בענייןנוספיםכבדיםשאלה

מים

$TS1$התשלומים$TS1$

$DN2$התשלומים$DN2$לטיסנקרופ".הגבוהים
מצפיםהשלטוןלאיכותבתנועה

לחקירהתובילאכןשלהםשהעתירה
"קרובהצוללות.פרשתשלמעמיקה
נתו־הצלבנובדיקות,ערכנולשנתיים

נים,

$TS1$,נתונים$TS1$

$DN2$,נתונים$DN2$מעורבים,עשרותעםדיברנו

לוועדתדומההכיהדברהיאוהתוצאה

ד"רעו"דהתנועהיו"ראמרחקירה",

"אבלהעתירה.אתשכתבשרגא,אליעד

שהתגלההמידעמספיק.לאכמובןזה

לקוםחייבלמהומבהיראותנו,הדהים
יגיששיחקור,סמכותעםמוסמךגוף

חייבמישהולקחים.ויפיקממצאים

סכומילהעבירהמוטיבציהאתלהסביר

שכבראחריולסוכניה,הזולחברהעתק

אחרות".במדינותבשחיתותהסתבכה

בת־נטעןהממשלהראשמטעם

גובה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$,ב"כתבהמדוברכילדברים

העלאתשכולהומגמתית,ממוחזרת

במסרקותשנסרקישןמידעשלגירה
ופ־החוקאכיפתגורמיכלידיעלברזל

רקליט
$TS1$ופרקליט$TS1$

$DN2$ופרקליט$DN2$שאיןשקבעולשעבר,המדינה
התצהיריםכיטעןגםהדוברדבר".בו

פו־בעימותשמצוייםמאנשיםנלקחו

ליטי

$TS1$פוליטי$TS1$

$DN2$פוליטי$DN2$עליעלון.משהכמונתניהו,מול

קטעיכיברגמןרונןהכתבצייןכך
לגורמיםכולםמיוחסיםהתצהירים

ובמערכתבצבאבכיריםמקצועיים

פוליטיקאים.שאינםהביטחון,


