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 יכלל: פרק ראשון

 מבוא .א
 
 היו נתונים ש ניים מקווי הט לפון של מר דוד אפל 2001 ועד לחודש פברואר 1998מסוף שנת  .1

להלן (להאזנה של היחידה  הארצית לחקירות בינלאומיות של משטרת ישראל ) אפל -להלן (

ה מידע שנצבר מהאזנות אלה שימש יסוד לחקירות  . י צווים של בית משפט"עפ) ל" יאחב-

במסגרת זו נחקרו גם חשדות   . בפרש יות  שונות, אפל ונגד אישי ציבור שוני םפליליות נגד 

בחש ד , "פרשת האי  היווני"בפר שה המכונה ) שרו ן -להלן (נגד אפל ונגד אריאל שרון 

 . לעבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים

חקירות אלה הובילו להגשת כתב אי שום נגדו ונגד שני נאשמים אחרים   , לאפלבאשר  .2

.  פ.ת(א "שהוג ש לבית משפ ט השלום בת ) מ ובנימין תבין"ל הזוהר לבנין בעחברת מגד(

 . בו מואש ם אפל במספר אישומים  של  מתן שוחד לעובדי ציבור שו נים, )8116/03

החק ירה   ב שלב  הרא שו ן  ה ת מקדה   בחשד ו ת  בד בר  ק בל ת   שוחד  מא פל   בדרך   של  ,   לש רו ן אשר   .3

ור ת  ס יוע   של  שרו ן  לאפ ל ב ק ידו ם  וזא ת   תמ,   קבל ת  סי וע  פ וליט י  ב בח ירו ת  ה פנימ יו ת   ב ליכוד

ס יכו ם  .  ידי   הש ת תפ ו ת  ב ארוחו ת   שערך  א פל  ל איש י  מ משל   י ווני ם -על ,  פרו יי קט   האי   הי וונ י

וכ לל המלצ ה   ,  2002ל  ל פרקל יטו ת  בא פריל  "ידי  י אחב-החק ירה   בפר שת   האי   הי וונ י  הוע בר  על

 .   מספ י קו ת ולס ג ור  את  ה תי ק  נ גד  שר ו ן  בהע ד ר רא י ות ,  להעמיד  לדי ן   את  אפל 

ידי אפל ב פרוייקט   -נערכה חקירה משלימה בה תייחס להעסקתו של גלעד על,  לכךבהמשך 

גם  לאחר השלמת     . בלי ווי ה פרקליטות,  2003חקירה זו  הת נהלה עד שלהי .   האי ה יווני

-הי יתה  חד, פ"כפי שנמסרה לי  בע, ל"בראשו ת ראש  יאחב, מסקנת צוות  החקירה,  חקירה זו

לא הוגש  הפעם  , שלא כנ הוג,  אף,שרון  וגלעד כי   אין ראיות  לה עמדה לדין  ש ל , משמעית

 . ח מסכם בכתב של צוות  החקירה"דו

נ פ ת חה  בה וראת  ר אש אגף  הח ק י רות  במ שטר ת  ישראל  חק יר ה  משל ימ ה  , בהמ שך  ו במ ק ביל  לכך 

,   2003-1997מזרח ב שני ם  -ידי  הר שו יו ת  הש ונו ת  בקר קעו ת לוד -גם  בנוגע ל הל יכי  הט י פול ע ל

חק יר ה  .  ו בנוגע  למ עורבו ת  שרו ן   בהל יכי ם  אלה ,  רס ים בדגש  על  הקר קעו ת  בה ן   יש   לאפל א ינט

ג ם   .  2003הס תי ימ ה  בא וקט ובר   ,   )ה"יא ח( ידי   ה יחיד ה  ה ארצית  ל חק יר ות   הונא ה  -שנו הלה  על ,   זו

ח ומר   .  כ פי   שי פורט   ב המש ך  הד ברי ם,  חקיר ה  זו  לא  העל תה  ממצ אי ם  מרש יעי ם  נגד  שרו ן

 .   הי וונ יהחק ירה   הועב ר לפר קליט ות   כחומר ח ק ירה   משלי ם  לחומר  ב פרש ת  הא י 

בשיתוף   ,  לאחר דיונים שה תקי ימו  בפרקליטות ב ראשות פרקליטת המדינה, 2003בדצמבר  .4

דעת מסכמת על פרשת האי   -ידי פרקליטו ת מחוז מרכז חוות -הוכנה על, צוותי החקיר ה

בסיכומה של חוות דעת הומלץ להעמיד לדין את אפל בעבירה של  . היווני וקרקעות אפל

בנוגע  לשרון  ההמלצה ה י יתה לסגור א ת התי ק  ואילו  , )עתהד- לחוות77' ע מ(מתן שוחד 

 ).   שם83' עמ (מחוסר ראיות 
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ששימ שה  ,  לפי  הנחיי ת  פרקליטת  ה מדינה- הוגשה לבי ת המ שפט  2004 ב ינואר 20ביום   .5

.  הודעה על תיקון כת ב ה אישום נגד אפל-מ היועץ המשפטי לממשלה "באותה עת כמ

ידי  -ייחס לאפל עבירה של מ תן שוחד לשר ון עלהו ספת אישו ם  המ,  בין  היתר, התיקו ן כלל

,   1999הבטחה ומתן   תמיכה פוליטי ת לשרון  בשת י מערכות הב חירות הפנימי ות בליכוד בש נת 

וזאת לשם השג ת   , תמורת סכומים גבוהים , )גלעד –להלן (גלעד שרון , ידי העסקת ב נו-ועל

, עות של אפל באזור לודהסיוע והתמי כה של שרון לקידום פרוייק ט האי היווני  ועסקי הקרק

 .וכן למשוא פנים בדרך כלל

הדיונים  .  קי ימתי  מספר דיונים בפרשה  זו, 2004בתח ילת פברואר  ,  עם כניסתי ל תפקידי .6

המשנה  , המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, התקי ימו בה שתתפו ת פרקליטת המדי נה

,   המדינהמנהלת המ חלקה הפלילי ת בפרקליטות  , פרקליטת מחוז מרכז, לפרקליטת ה מדינה

והעוזר , פרקליטים נו ספים מפרקלי טות המדינה  ומפרקליטות  מחוז המרכז שעסקו בנוש א

,  ל"ראש יאחב,  ק"כן  הש תתפו  בחלק  מהדיונים רא ש אח. הראשי ליועץ  המשפטי  למ משלה

בדיוני ם א לה נסקרו . ה שעסקו בפרש ה"ל ויאח"ואנשי צוותי   החקירה מיא חב,  ה"ראש יאח

 .  והמשפטיות   שהפרשה מעלהונדונו השאלות הראיית יות   

 4ידי פרקליטת  המדינה חוות הדעת האמורה בסעיף -לקראת דיונים אלה הועברה אלי על

 התק יימו  2003ידי  הפרקליטות  בדצמבר -הדעת על-תוך צי ון כי מאז ע ריכת חוות , לעיל

בתו ם הדיונים  ש קיימת י כאמור ביקשת י  . דיונים נוספי ם בה ם נשק לה מחדש ההמלצה

 ק יב לתי חוות   2004 ב מרץ 28ב יום  . דינה חוות ד עת והמלצה  סופית  מטעמהמפרקליטת ה מ

להעמ יד  לדין את שר ו ן בגין  עבירת  לקיחת  ממליצ ה  פרקליטת המדינה בה, דעת מפורטת

חוות דעת זו לוותה בטיוטת כתב אישום  נגד שרון וגלעד בגין עבירת לקיח ת   . שוחד מאפל

 .שוחד

אחד במהלך  דיונים שק יימ ה  -ורה התג בשה  פה ההמלצה  האמ,  בהתאם  לאמור בחוות  הדעת

המשנה  לפרקליט , אור-נאוה בן ' שכלל את גב,  פרקליטת המ דינה עם צוות פרקליטים 

ממונה , למברגר) שוקי( מר יהושע , מנהלת המחלקה הפלילית ,  אפרת ברזילי' גב, המדינה

רחל ' את גבוכן , עוזר לפרקליטת המדינה, מר אסף רוזנברג, על ענינים פליליים ) בפועל(

ומר , איטה נחמן מנהלת מחלקה בפרקליטות מחוז מרכז' וגב, פרקליטת מחוז המרכז, שיבר

 .ב פרקליטות מחוז המרכז' אביעד אליה סגן בכיר א

לאחר קבלת חוות הדעת ועיון בה מיני ת י צוות מקצועי אשר יסייע  לי בבחינת מכלול חומר  .7

המשנה ליועץ   ,   את מר  יהושע   שופמןהצוות כלל.   הראיות וגיבו ש החלטתי  ה סופית  בת יק

' גב; מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, מר שמעון דולן; המשפטי לממשלה

, למברגר)  מומי(מר  שלמה ;  ראש  תחום   עיכובי הליכי ם ב פרקליטות  המדינה,  דפנה ביינוול

עוזר ראשי  , ואת מר רז נזרי, סגן מנהל המחלקה לחקירת שוטרים ב פרקליטות ה מדינה

 .  ליועץ המשפטי לממשלה
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את   השאלות  ,  בסיוע הצוות   האמור בחנתי  באופן  מדוקדק את  חומר ה ראיות הרב  ב פרשה זו .8

לאחר מכן קי ימתי   .  ואת חוות  הד עת השונות   שניתנו בפרש ה זו, המשפטיות  ה עולות ממנו

והצוות שסייע   ) עד לבחירתה(מספר דיונים ממושכים בפו רום משותף של פרקליטת המדינה 

בדיוני ם אלה הוצגה באופן מסודר המלצת עמדת צוות .  והצוות  האמור שסייע בידי,בידה

הסוגיו ת  ה ראייתיות  והמ שפטיות   , בהרחבה,  וכן  נדונו ולובנו במ שותף, הפרקליטות ו טעמיה

 .שפרשה זו מע וררת

כ י  יש  לסגור את ה תיק  נגד ארי אל שרון  , אחר כל הדברים האלה ה געתי לכלל מסקנה .9

למסק נה ז ו שו תפים גם כל חברי . עדר ראי ות מספיקו ת  להעמדתם לדיןוגלעד שרון  ב של ה

 .  הצוות  המקצו עי שסי יע ביד י בתיק  זה 

 . הראיות ו הנימוקים לה חלטתי זו, להלן אעמוד על עיקרי העוב דות

 

 מבחן דיּות הראיות להעמדה לדין של ראש ממשלה  .ב
 

ה אם דין  ראש  ממשלה ,  התפר סמו התבטאוי ות ודעות  שונות בשאלה בחודשים הא חרונים .10

 .כדין אזרח מן השורה לענין מבחן דיּות  הראיות לשם  העמדה לדין

כי  אכן דין אחד לראש  , התקבלה מ תוך עמדה זו כי החלטתי, למען הסר ספק אדגיש מיד 

 .   הממשלה ולא חד האדם לענין מבחן ד יות   הראיות לשם  העמדה לדין

, )או כל נבחר או עובד ציבור אחר(ה ע ם ראש ממשל, כפי שאי ן ג ם להחמיר, אין  להק ל, אכן

ויש  לבחון   את חומר  , דין ראש  המ משלה כדין כ ל אדם אחר.   לענין מבחן ד יות  הראיות

לשם  הח לטה אם יש  ב ראיות די כדי  העמדה , לפי דיני וכללי הראיות  הרגילים, הראיות נגדו

 .לדין

ראה ", 1982-ב "שמהת, ]נוסח משולב[לחוק סדר הדין הפלילי  ) א(62בהתאם לסעיף , כידוע .11

, יעמידו לדין, תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני

  ."זולת אם היה סבור שאין במשפט ענין לציבור

,  ב הרכב מורחב,  ידי  בי ת  המש פט העליון-נבחנה על" ראיות מספיקות לאישום"מהן   , השאלה

בעקבות   , )1) 3(ד נא"פ, ' המדינה ואחפרקליטת' נ' יהב ואח 2534/97צ "בג( בפרשת יהב 

 .פסיקה קודמת 

המדובר היה  בשלוש עת י רות אשר ת קפו את  החלטת היועץ  ה משפטי לממשלה שלא  

און   -ד בר"ואת שר המש פטים דאז ב פ רשת מינוי עו , להעמיד לדין את ראש המ משלה דאז

ים  צוות הפ רקליט ושל חלק מ של המשטרהה על אף המלצוזאת, ליועץ משפטי לממשלה

 .    ונגד שר המשפטיםבפרקליטות ה מדינה להגיש כתב אישום  נגד ראש הממשלה
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" לשועי  ארץ"דין אחד כי   , משמעי-בית  המשפט  קבע לענין  הנדון באופן  ברור וחד

 לענין  מבחן  דיו ת   -די ן אחד לראש  ממשלה  ולאזרח מן ה שורה   ,  ולענינ נו -" לפשוטי עם "ו

 :מור בי ת  המשפט הדגיש לא. הראיות להעמ דה לדין

נק ו דת המוצא הע קרוני ת  .  כל שאמרנו  יפה הן לש וע י ארץ והן  לפשוטי עם  "

שוו יון  הכול ב פני החוק ה ו א כלל   .היא שכל האזרחים שו וים  בפני החוק

הוא  מנ שמת אפו  של  'ע קרון   השוו יו ן  . בל יעבור ב ש יטתנו  המשפ טית

 .)13' בעמ, שם( ".'החו קתי שלנ ו כול ו המשטר

 

,  אותו יש לה פעיל לענין העמדתו של אדם לדין) האחיד(בחן בית המש פט  גם עמד על המ .12

אביא  מדברי בי ת   , בשל  חשיבו ת הדברי ם לע נייננו". האפשרות הסבירה להרשעה"הוא מבחן  

 -בשאלה של העמדה לדין של ראש ממשלה , כאמור,  שעסקה אף היא-המשפט בפרשה זו 

 :כלשונם

א ף אם בסופו   , ה ק שות וה שלכו תי, העמדת אדם לדין אינה   דבר של מה  בכך "

האפשרות  הסביר ה   " ג יש ת . ..והדבר ים  י דועים.  יוצא  הוא זכאי  בדי נו  של דבר

אם , המ שפט מע ניקה  לתובע  שיקול דע ת ר אוי גם בחיז וי  תוצאות " להרשעה

,   יש  בו ,  שכ ן.  שהוא  אחד מן הש י קולים הנ וגעי ם לעניין ,  יוגש  כתב אי שום

 .. . אישומ י ה שווא לצמצ ם את מספר, כאמור
בחינת ה סתברות ההר שעה פירו שה  התחקות גם  אחר אופן החלטתו של  עצם 

הסתברו ת סבירה להרשעה אין פי רושה רק    ,הי ינו .  במשפטבית המשפט 

העביר ה    הסתברות סב ירה כ י על  פי חומר  הראי ות אכן  ביצע  הנאשם  את

אלא הסתברות סבירה  ש בית המ שפט יפסוק  שאין  כל ספק  ,  המיוחסת לו 

 .. . העבירה עסביר שהנאש ם אשם בביצו 
אף  שהתובע עצ מו מעריך כ י  רב הסיכוי  שהנאשם    על, הגשת כתב א ישום

תוצאותיו  של ההליך   . אינ נה מצ ב תקין ורצ וי , יזוכה על הסי כוי שי ורשע ב דין

"  ניסוי"גורלי ות  מ כדי ש ייעש ה  , גם  אם אינו מס תיים בהר שע ה, הפלילי

 ).ההדגשה במקור,  שם12-10'  עמ( ."בהגשת כתב  אישום
 

לפ יה  מ קו ם   שק יי ם  ס פק   בלב  ה תו בע   בדבר  ק יומ ן   של רא יות  ,  שא ין   מקו ם לג י שה ,   מכאן

ול הו תיר  א ת  המל אכה ל ב ית   ,  על יו  ל הגי ש כ ת ב  ה איש ו ם,  מספ יקו ת  לה רשעת ו  של   אדם

ו במסגר ת  זו ג ם  לה תח ק ות  אחר   ,  על   הת ובע  מוטל  להער י ך  בעצ מו א ת  הרא יו ת.  המש פט

ועל  יסוד  הערכה  כ וללת  זו   ,   ל ה ןהחלטת ו  של  בי ת  המ שפט   בהערכ ת  הראי ות  ובמ ש קל ש יי ת ן

 ." ה סתבר ות  ס ב יר ה ל הרשע ה"הא ם  א מנם  ק יי מת  ,  עליו  להג יע למ סקנה 

 

' נ' יהב ואח 3865/97צ"דנג: ידי בי ת המ שפט-נדחתה  על, בקשה לדיון נ וסף על פסק הדין .13

 .244כרך  נד ,   דינים עליון,'פרקליטת המדינה ואח
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 מבט כל לי : פלהחשדות נג ד שרון וגלעד בדבר קבלת שוחד מא .ג

 
 כללי: עבירת השוחד

 
הקובע כי  ,    לחוק העונשין290העבירה בה  נחשד שרון ה י א כאמור עבירת השוחד לפ י סעיף  .14

 ..." מאסר שבע  שנים–דינו , עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו"

עמים   תכליתה של עבירת השו חד ועל הערך המוגן שביסודה עמד בית ה משפט העליון פעל 

 )695) 4(ד נג"פ, בן עטר' מדינת ישראל נ 1877/99פ "ע (בן עטר פרשתב, למשל, כך. רבות

 : מציין ב ית  המשפט

שיטתנו הח ברתית והמ ש פטית מתייח סת בחומרה מיוחדת לעבי רות  "

.  במצב  של  נ יגוד ע ני ינים  ה וא במהו תו  פעולה, מעש ה ש וחד.  השוחד

ע התפק יד  מטרתו של מתן שוחד  היא לגרום לכך שבעת ביצו

אי נטרס  של אדם שאת , עובד הצ י בור יעמ דו לנגד ע יני ו  של,  הציבורי 

טובתו הוא מ בקש ולא אינטרס של הציבור שעובד ה ציבור משמ ש 

ט ו מן בחובו סכנ ת השחתת מ ערכת המינ ה ל , מעש ה השוחד . כנאמנו

שלא  על  , הציבורי  ו הסטתה לפעול  שלא על פי ק ריטריונ ים ע נ יינ יים

מעש ה . למנה ל ציבורי תק י ן ושלא על פי החוקפי הנורמ ות ה ראויות 

ופוגע ברקמ ה העדינ ה ש ל  השוחד משחי ת את מיד ות  עובדי הצ יבור 

,  מערכת היחס ים בין  הפרט  ובין  עובד הצ י בור המו שתת ת על הגינ ות

הוא נו גס בתשתית  המבנה החבר תי  . ו שוו יון  אי  משוא פנים, עניי ניו ת

 י לק יומה  של חבר השה וא יס וד הכרח, ופוגע באמון   הציבור ב מינ הל

 )713' ש ם בעמ( ".מתוקנ ת

חסרי  האם"במאמרו , קרמניצר. מ' פרופגם באמצעות עבירת השוחד עמד  הערך המוגןעל 

  :159) ג"תשמ(משפטים יג " עבירות אנחנו

הערך החברתי המ וגן ב אמצעות העב ירות  שעני ינן  שוחד לעוב ד " 

ה הראשונ ה המ טר. התק ינה  של המינהל  הציבורי  ציבור הוא פע ולתו

ה ציבורי  תש ק ף את רצ ונה    היא להבטיח שפעולתו ש ל המי נהל

האינטרסי ם   כלו מר תה יה  מכ וונת  להגשמ ת, האמיתי  של  המדינה 

והמטרות  של המדינ ה תוך  הבאה בחשבון של ש יקולי ם ענינ ים ושל  

חשיבות פעולת ו של המינ הל הציבורי ה יא  ... ענ ינ ים בלבד יקוליםש

ולפיכ ך , חיים  חברתיים מסודרים שכן   בלעדיה לא ייתכנו , גדולה

פעולתו של  מגינים באמ צעות עבירת  השוחד לא רק על תקינו ת

אלא גם על יוקרתו של  המינהל בעי נ י הציבור י ועל  , המינהל הציב ורי

162-161' עמ( " .שהציב ור רוחש  לו  כ תנאים הכרחי ים לפעולתון  האמו

( 
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,   א חד מ רכיב  ה תנהג ות י כוללה  כש היס וד  העובד תי   ב,  עביר ת  הש וחד  ה יא ע ב ירה  ה תנהגו ת י ת .15

ה רכיב י ם  .  )"נו ת ן"או  ה("  לוקח"הרכ יב  הה ת נהגות י  הו א  ה.  נס יב ת יי ם  ושלו שה  רכי ב ים 

,    ל חוק  יכ ול  שי ה יה  כסף293אשר  בה תא ם  לסעיף  ("  ש וחד",  "צ י בורהעו בד  :  "הנסי ב תי י ם  ה ם

 . ר  של עו בד  ה ציב ו"פעול ה  ה ק שורה   בת פק יד ו ב עד"ו,  ) ש ירו ת   או ט וב ת  הנא ה א חרת, כסף-שוו ה 

 לבין  הפעולההשוחד קשר בין  מתת  :  קשר סיבת י כפוללשם התגבשו ת עבירת ה שו חד נדרש 

 .   לבין ה ת פקיד האמורהוקשר ב ין ה פעולה, בעדה ניתן ה שוחד

מודעות   הי ינו,  הוא מחשבה   פלילית,    לחוק העונשין19כאמור בסעיף , היסוד הנפשי   בעבירה

(ד נא"פ, י"מד'  נ'   מרקדו  ו אח8573/96 פ"ע (. האמורות   כולןלטיב המעשה  ולקיום  הנסיב ות

נדרשת   כן).446כרך נג ,  דינים עליון, מדינת ישראל' כהן נ 5803/97פ "ע; 498, 481) 5

מודעות  . שהמת ת נית ן לו  בעד פעולה הקש ורה בתפק ידו, ת של עובד הציבור ל עובדהמודעּו

  מצד עובד"עינייםעצימת "גם ב,  לחוק העונשין) 1)(ג(20לפי   סעיף , זאת יכולה ל התבטא

היינו  מקום שעלה חשד בליבו בדבר אפשרות קיו ם הנסי בות האמורות אך נמנע , הציבור

ינת מד 4148/96פ "ע; 9, 2) 1(ד נ"פ, הוכמן' מדינת ישראל נ 5046/93פ "ע: ראו גם(. מלבררן

 ).378, 376, 367) 5(ד נ"פ ,גנות'  נישראל

ה  ככולל לא רק פעולות  שעובד הציבו ר   נתפ רש בפסיק " פעולה הק שורה ב תפקידו"המונח 

אלא גם פעולות  הנעשות על  ידו שלא  , מוסמך ורשאי  לעשותן  במסגרת תפקידו  המוגדר

מדינת ' קוביליו נ 534/78פ "ע(אך מ תוך  זיקה  להיותו  בעל תפק יד  פלוני , במסגרת תפק ידו

 150/88 פ"ע; 479, 477) 3(ד לז"פ, מדינת ישראל' בואר נ 12/83פ " ע;281, )2(ד לד"פ, ישראל

אין  די בק יום זי קה אק ראית בין   , עם זאת. )654, 650) 2(ד מב"פ, מדינת ישראל' לושי נ

ונדרש שהזיקה תבטא קשר  רלוונטי בין הפעולה ,  הפעולה של עובד הציבור לבין תפ קידו

פ "ע(אף אם עשיי ת ה אינה חלק  מתפקידו המו גדר או הרגיל של עובד הציבור ,  לבין ה תפק יד

 ).85) 3(ד מ "פ, מדינת ישראל' צדיק נ 205/84

 יסודות העבירה: החשדות נגד שרון

 
,   במסגרת י סודות עבירת  השוחד,  את החשדות  ה מיוחסים לשר ון,  בתמצי ת, להלן אסקור .16

תוך  , על כל אחד מיסודות אלה, תוך ני תוח  עובדתי ומש פטי, לאחר מכן אעמוד ביתר פיר וט

 .ה פרשה בכללותההמשנה של -התייחסות  לאירועים ופרשיו ת

 -" עובד הציבור " .17

חוק  -להלן  (1977-ז"הת של, לחוק העונשין' כד34כהגדרתו בסעיף , "עו בד הציבור"שרון היה 

הכנסת -כחבר,   כשר, )2003-1997(בכ ל התקופ ה  הרלבנטית לחשדות ש הועלו נגדו ,  )העונש ין

 . וכראש הממשלה



 

 

11

  -מתת הש וחד   .18

הנאה כמתת שוחד - התקופה   האמורה טובותנגד שרון הועלה חשד כי קיבל מאפל במהלך

 :  בשני אופנים 

) פריימריז(הן בבח ירות  המקדימות  ,  תמ יכה פוליטיתידי הבטחה  ומתן של -על, האחד

בה ן  , 8.2.99שה ת קיימו  ביום  , עשרה-לקביעת רשימ ת מועמדי מפ לגת הליכוד לכנסת החמש

שהתקי ימו  ביום   , ודוהן בבח ירות  לראשות הליכ; התמודד שרון על מקום בצמרת הליכוד

 .  בה ן ה תמודד שרון מול אהוד אולמרט ומאיר שטרית, 2.9.99

הייתה  ב עת שאפל , כנטען, בפרוייקט האי ה יווני אשר, בנו, העסקת גלעדידי -על, והשנ י 

, ללא תמורה של ממש מצד גלעד,  ו בתנאים כספי ים מפליגים , נזקק לשירותי ו של שרון

המדובר בתשלומים  ". ריגות עד כדי פיקטיביותמיד ה רבה של ח"בקשר עסקי שיש בו 

ו כן , 2001 ועד יוני 1999ב גין העסקה שנמשכה ממרץ $ 640,000 -בסכום מצטבר של כ

שהיה  מותנה  במימוש   ,  ל"בניכוי  התש לומים הנ,  מליון  דולר3הבטחת בונו ס בסך  של 

 .הב ונוס לא שולם משלא הגיע הפרוייקט לכלל מימוש.  הפרוייקט

  –"  קשורה  בתפקידובעד פעולה ה" .19

בע ד פעולות הק שורות  "ידי אפל -טובות ההנא ה האמורות  ניתנו לשרון  על,  לפי הנטען

 : של שרון ב תקופה  הנדונה"  בתפקידיו

סיוע  של שרון כשר החוץ מול בעלי תפק ידים ש לטוניים ביוו ן  לשם קידום  פ רוייקט   , ראשית

 ;  האי היווני  שי זם אפל

, )1999-1997ב שנים  ( כשר התש תיות -  של שרון לשם  השגת הסיו ע והתמיכה, ושנ ית

אשר   ,  לשם  ק ידום  עסקי הקרקעות של  אפל ב אזור העיר לוד-ובתפקידי ם ע תידיים  אחרי ם  

 .לשם קידומם   נדרשו אישורים של מ ינהל מקרקעי ישראל ומוסדות התכנון

בדרך  כדי להטות למשוא פני ם "אך  גם , "בעד פעולה מסוימת"במתת  , לפי  הנטען, המדובר 

 . לחוק העונשין) 3(293' כלשון סע, "כלל

  –היסוד ה נפשי   .20

יש להוכיח קיומה ש ל מּודעּות , לשם הוכחת היסוד הנפשי  הנדרש לעבירה של קבלת  שוחד

בעד "והן לכך כי אלה ניתנו לו , )המתת(אצל שרון הן לעצם קבלת טובות ההנאה האמורות 

 ".פעולה הקשורה בתפ קידו

-שרון היה מודע להבטחות לתמיכה הפוליטית בו על,  לפי הנטען-ת אשר למודעות לעצם המת

 . שכן הבטחות התמיכה ניתנו לו אישית בשיחות טלפוניות עם אפל, ידי אפל
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ידי אפל בפרוייקט האי   -כי שרון היה מו דע  לכך שגלעד הועסק בשכר גבוה על, כן נטען

ו נסמכת על הודעתו של שרון  ט ענה ז.  כאשר  אין לגלעד כל הכשרה בתחו ם הת יירות, היווני

 .  ש נקלטה בהאזנת סתר17.9.99וכן  על שיחת טלפון אחת של  ש רון עם אפל מ יום , במשטרה

כ י מודעּות זו  ניתן  לבסס  , הטענה היא -אשר למודעּות  כי המת ת נ ית ן לו בז יקה לת פקידיו  

ד וכן מודעּותו לחריגות ההעסקה ש ל גלע, על המודעּות של שרון לאינטרסים של אפל

 . ולעיתויה

 -" התמו רה"מרכיב  .21

אינו  מהווה  , אף שקיומה ב פועל של תמורה שהעניק עובד הציבור עבור השוחד שניתן לו

ה רי שככל שניתן להוכיח ק י ומה בפועל ש ל תמורה , רכיב הכרחי להתגבשות עב י רת השוחד

וכי המניע ,  "סיפק א ת הסחורה"כי ע ובד הציבור  אכן ,  הי ינו-ברמת מובהק ות גבוהה  

 יש  בכך כדי לסייע -ידי עובד הציבור היה אינטרס של נותן השוחד -לעשיית המעשה על

העדרה של תמורה מציב קושי   , לעומת זאת. להוכחת קיומם של המתת  והמודעות אליו

ככל שהתש תית  ה ראייתית  , ובעיקר הוכחת היסו ד הנפשי, ראייתי על הו כחת עבירת ה שוחד

 . מבוססת על ראיות נסיבת יו ת בלבד

,   ההנאה שניתנו לו-עבור טובות , ידי שרון  לאפל-ניתנה תמורה על, לפי הנטען, עניננוב

 :כדלקמן

השתתפותו   של שרון בשת י ארוחות ערב שערך אפל לגורמי  -בפרוייקט הא י היו ונ י   

שנע רכה בביתו  ש ל , ארוחת ערב לכבוד תת  שר  החוץ היווני ,  האחת:  ממשל יוונים

אר וחת ערב לכבוד , והשניה; )שרון כ יהן כשר החוץ בעת ש (1999  בינואר 12אפל ביום 

ב עת ששרון  הי ה   (1999  ביולי 28שנערכה בב יתו  של  אפל ביום  , ראש עירית א תונה

 ). באופוזיציה

,  או  מי מטעמו ,   פגישות  שקי ים כשר  התש תיות  לפי  בק שת אפל-בקרקעות באז ור לוד   

 לשינוי   לחץ,  כנטען, בהן ה פעיל עליהם, עם ראשי מ ינהל מקרקעי י שראל

החלטותיהם  ו להסרת התנגדותם בענינים  הנוגעים לאי נטרסים הקרקעיים  של אפ ל 

 לקידום 2003-2002כראש הממשלה בשנים  , כנטען, וכן בפעולות שנ קט; באזור לוד

במסגרת החלטת הממשלה על התכנית לה צלת  , האינטרסים הקרקעיים ש ל אפל

כנון ולבניה מחוז המרכז בתכניות   ובדיונים בועדה המחוזית לת, 2002העיר לוד ביולי 

 . 2003-2002 -מזרח ב-לוד

  6 -אף  שהפעולות ו האירועים הא מורים נפרשו על פני תקופה  ממושכת של כ, פי הנטען-על

 .  יש לראותם כמכלול אחד לצרכי גיבושה של עבי רת השוחד,  שנים
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 החשדות נגד   גלעד

גלעד . ר מתת שוחד  לשרוןכי  העסקתו   של גלעד היי תה  בגד, החשד שהועלה  הוא, כאמור .22

 .  לשיחוד, כשלעצמו, וממילא אינו ניתן, "עובד הציבור"עצמו אינו 

וככל שגלעד היה מודע לכך כי ; ככל שאכן התקיימ ו בשרון יסודות עבירת השו חד, עם זאת

שהוא עובד , היו למעשה מתת שוח ד לאביו, והת שלומים שקי בל במסגרת זו, העסקתו

 לחוק 290בעבירת  לקיחת שוח ד לפי סעיף , יחד עם  שרון, מוהרי  שניתן להאש י , הציבור

 . כצד שותף לאותה עבירה, לחוק העונשין' ב34בציר וף סעיף , העונשין

אך ,  לשאלת העמדתו לדין של גלעדאין התי יחסותכי  בחוות דעת פרקליטת המדינה  ,  אציין

 29פי   סעיף ל, כמבצע  בצוותא, בטיוטת כתב   האישום  שצורף לה נכלל גם גלעד כנאשם

שא ין  תמימות  דעים  בקרב  , כ י בדיוני ם עם   צוות הפרקלי טות עלה, אציין  עוד. לחוק העונשין 

 .צוות זה באש ר לקיום תש ת ית ראיי תית  להעמדת גלעד לדין כאמור

 אצל -את  שאלת הת קיי מותם של כל  אחד מיסודות עבירת השוח ד , ב י תר פירוט, להלן אבחן .23

ת  העובדתית  והראיית י ת הרלבנטית  לכל אחד מהרכיבים    על רקע הת שתי-ואצל גלעד , שרון

ואת  המשמעויות  והמסקנות המש פטיות  הנגזרות  , של החשדות  המיוחסים  לשרון ולגלעד

 .מכך

 

 

 "עובד הציבור"שרון כ: פרק שני

,   לחוק העונשין' כד34כהגדרתו בסעיף , "עוב ד הציבור"אין ספק  ואין  חולק כי שרון  אכן היה  .24

, הכנסת וכראש הממשלה-כחבר,  כשר, )2003-1997(ית לחשדות נגדו בכל התקופה   הרלבנט

 .כמפורט לעיל

 כיהן 1998ומאוקטובר ,  כיהן כשר התשתיות בממשלה בראשות בנימין נתניהו1996מיוני  ♦

עת הושבעה הממשלה בראשות אהוד , 1999וזאת עד תחילת יולי , במקביל גם כשר החוץ

 . ברק

 ). ר סיעת הליכוד" וכן כיו(הכנסת באופו זיציה - כחבר ש ימש2001 וע ד מרץ 1999מיולי  ♦

 בח י רות ב2001מכוח  בחירתו ב פברואר ,  הוא  מכהן כראש  הממשלה2001 במרץ   7מיום  ♦

בחירות  לכ נסת  ב2003וש וב ב ינואר ; )בלא פ יזו ר הכנסת( לראשות הממש לה המיוחדות

   .השש עשרה
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 מתת השוחד :פרק שלישי

 הת מיכה ה פוליטי ת  .א

  אפל-היחסים שרוןמערכת  .1

ולסקירת האירועים ב פרשה זו   , כרקע לבחינת סוגיית ה תמי כה הפוליטית  של אפל בש רון .25

 .ראוי לית ן את  הדעת על מערכת היחסים  שב ין  אפל לשרון, בכללותה

הק שורים ז ה לזה ומזינים  זה את   , מערכת היחסים בי ן אפל ל שרון מתנהלת  בשני מי שורים

 הח לה שנים   ,ובין  שת י ה משפחות , רות  בי ן שרון לאפלההיכ, כעולה מחומר הראיות. זה

   .רבות לפני הא ירועים נשוא  הפרשיות  בתי ק זה

וכל חייו סב בו סביב   ,  ממקימי  ת נועת החירות, הוא נולד למשפחה פוליטי ת , אפללדברי .26

ה יכרותו עם שרון  החלה לאחר ששרון השתחרר מהצבא והח ל לעסוק . צמרת המפלגה

נית ן  להגדיר את ה קשר בינו  , לדבריו.   לי דיד המשפחה שרון ם  הפך ברבות השני ו ,  בפוליטיקה

 ).4' עמ,  8.8.03הודעת אפ ל מיום (הן   כקשר חברי והן כקשר פולי טי ,  לבין שרון

אלא הקיפ ו   , כי הקשרים לא  הצטמצמו רק לקשר בין שרון ואפל, עוד עולה מחומר הראיות

וה תפתח  גם לקשרים   ,םי ים  הדדיב יקורק שר זה ב ין  המ שפחות כלל .  גם את  בני מ שפחותיה ם

   ). עליהם נעמוד בהמשך הד ברים(אישיי ם ועסקי ים עצמאיים   בין גלעד לאפל 

שמטבע  , גם קשר פוליט י ,כאמור, אפלושרון  בצד הקשר ה אישי והמש פ חתי ק יימו ב י ניהם 

 . ולהיפ ך, הדברים ניזון   מהקשר האיש י

 1999הפריימריז בפברואר  .2

לקביעת  רשימת   ) פריימ ריז(הליכוד כי ה בחירות המק דימות  החליט מרכז 23.12.98ביום   .27

ביו ם  , יו ם קוד ם לכן. 8.2.99עשרה יתק יי מו בתאריך -מועמדי מפלגת הליכוד לכנסת החמש 

בשיחה אמר שרון לאפל כי להערכתו יתקי ימו   ; שו חחו שרון ואפל טלפונית, 22.12.98

כן . ליו לנקוט בבחירות  אלהונועץ בו באשר  לקו שע,  הבחירות המק דימות תוך  כחודש ימים

 . ביקש ממנו ל פעול להשגת רשימת חברי  הליכוד עבורו

כי י תמוך  בו  ב בחירות  ,  הבטיח   אפל לשרון29.12.98בשיחה טלפונ ית נוספת  ב יניהם  ביו ם 

ואשר פרש   מהליכוד , שעם  מח נהו נמנה אפל(ב לי קשר להחל טותיו  של דוד לוי ,  המקדימות

 שב אפל והבטיח לשרון את תמיכתו ב בחירות המקדימות   1.1.99בתאריך ). וחבר לאהוד ברק

אשר שב והבטיח   ,  ביקש  שרון א ת סיועו של  אפל18.1.99 בשיחה נוספת  מיום". בכל הכוח"

, בנוסף.   ו  של שרוןהוא  וחבריו  ינטרלו את  מי  שינסה לפגוע בסיכ וייואמר כי ,  לתמוך בשרון

   ".   איש40 עד 30מטה של "י קים   עבורו הבטיח אפל לשרון כי 
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וב הם  , כי   אפל סיפר כי  תמך  בבחירו ת אלה ב שורה של מועמדים, מחומר הראיות עולה .28

בשיחה   ,  למשל, כך. כפי  שהבט י ח, אף כי  אין ראיה  כי ב פועל אכן פעל לתמיכה בשר ון, שרון

,   הוא מונה  ארבעה מועמדים ב הם  הוא  תומך ,  עם  פ עיל פוליטי  אחר15.1.99טלפונית מיום  

מ תפא ר אפל באחריותו לכניסתם  לרשימה , וצאי  יום  הבחירות  עם  ריבליןובשיחה נוספ ת במ

 .  של שבעה מו עמדים נוספים

שפרש   , בהודעתו במשטרה הוא מסביר כי פעל בבחירות אלה כאחד מראשי מחנה דוד לוי

וכי תמך בשרון  מ טעמים מחנאיים בגלל התנ כלות של אנשי נתניהו  לשרון בשל  , מהליכוד

 .  קרבתו לדוד לוי

ידי אפל  -כי  ב פועל אכן נית נה תמיכה על , כי מחו מר הראיות ל א עולה כל אי נדיקציה,  ויןיצ

 . לשרון בבחירות אלה

,  תוצאה מאכזבת. זכה שרון  ב בחירות המק דימות במקו ם הש ביעי  ב לבד,  יצוין, בפועל .29

 .ורואה עצמו מועמד להנהגה, ) שר החוץ ו שר התשת יות(כמי שמכהן כשר בכיר , לטעמו

 

 1999 לספטמבר 2 לראשות הליכוד ביום הבחירות .3

 חדל 1999ועם  הק מת ממשלת ב רק ביולי  ,  15 -  הפ סיד הליכוד ב בחירות לכנסת ה 1999במאי  .30

עם ). עת נבחר לתפקיד ראש הממשלה, 2001עד מרץ (ועבר לאופוזיציה , שרון לכהן כשר

 .של הלי כודר זמני "נבחר שרון כיו,  פרישתו של  ב נימין נתניהו  ב עקבות המפל ה בבחירות

  2 נקבעו ליום -אהוד אולמרט ומאיר שטרית  ,  בהן  התחרו  שרון–הבחירות לראשות הליכוד  .31

 פנה  שרון לאפל וב יקשו  לפעול לקיום  פגישה  ב ינו לבין   1999  ביו לי 10ב יום  . 1999בספטמבר 

בש יחה לה ה יה  שותף גם  , באותו יו ם ה ת קשר אפל לפעיל מחנהו). התומ ך באולמרט(ליברמן 

כ התקשר אותו  "זמן  קצר אח. לבחירתו של שרון" בכל הכוח"ובי קש ממנו לפעול , ניאורי ש

מאחר , וקבל כי  אינו יכול לפעול למען שרון) הפעם בש יחה  פרטית ב יניה ם(פעיל לאפל 

אפל משדלו ליטול חלק במניפולציה של תמיכה למראית עין   . שהתחיי ב כב ר לאולמרט

 ).       ים-ן שימש  כרכז מטה אולמרט בבת בדיעב ד הסתבר כי  אותו פעיל אכ(בשרון 

כפי  ש הסתבר עוד  במהלך מערכת ה בחירות  ב מסגרת חקירות ש בוצעו עבור מטה  , בפועל .32

אי ן כל ר איה בדבר תמ יכה בפועל ש ל אפל בשרון  במערכת , וכעולה מחומר הראיות, שרון

 . ומ אידך קי ימות  אינדיקציות לתמיכה שלו ב אולמרט, בחירות זו

כי   , אומר אפל , ב שיחה  עם   פעיל מחנה לוי המקורב  לאפל, 1999 במאי  19 -ד ב כן יצוי ין  כי  עו

 .אך לבחירות הוא מעדיף את אהוד א ולמרט, ר"כרגע הוא מעדיף את שרון  כיו
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  גרסת שרון-התמיכה הפוליטית  .4 

 מ ת ייחס שרון  אר וכות לקשריו   האישיי ם  5.2.04 ומי ום 30.10.03בהודעותיו ב משטרה מיום   .33

 ". משחק הפו ליטי"וה,  ולכל נושא ההבטחו ת הפוליטיו ת, עם אפלוהפוליטיים  

, "במישור המ פלגתי"כי  הוא  מכיר את אפ ל שנים רבות  ,  סיפר שרוןאשר לקשריו   עם אפל .34

,  וה יה  א צלו לא פעם  באירועים מש פחתיי ם, ו כי הוא מכיר  אותו ואת  מש פחתו,  שם פגש  בו

וכך גם כל ,   פעיל מרכזי בתחום הפוליטיכי  אפל הוא, כן ציי ן. ב"בארוחות ערב וכיו, בסוכות

מי שרצה להיות בחיים הפוליטיים האלה לקבל תמיכה הוא באיזושהי צורה ( "בני משפחתו  

ל דבריו הקשר ב יניהם הוא  קש ר קבוע .  ודרך פעילותו זו הכירו,")היה קשור עם משפחת אפל

 . םאף כי לאחרונה הקשר יו תר רופף בשל  עיסוקיו הרבי , ")תמידי("ורצוף 

כי  כל מועמד פונה לכל הפעילים   ,  טען  שרוןאשר לנושא  ההבטחות וה תמיכה  הפולי טית .35

אתה לוקח את הכל הייתי אומר בערבון ", ולכל ראשי ה סניפים בב קש ה לתמיכה ולעזרה

הבטחות בענין זה יש   ". זה לא מסוג הדברים שאדם לוקח אותם ברצינות... מאוד מוגבל

אני לא ";  מחוייבו ת, לדבריו, פניו ת כאלה אינן  יוצרות. תויש  שאינן  מקוימו, שהן מקוימו ת 

כולם מכירים את המשחק . או צפיה של מישהו אחר, שלי, כן, ראיתי בזה אף פעם מחוייבות

זה חלק ... הפעילים מרגישים את עצמם חשובים כי פונים אליהם: "וכן הוסיף." הזה

 ."מהמשחק הפוליטי מבלי שצריכים לתת לו חשיבות

אי ן   , לדבריו. ידי אפל  כשוחד-כי הסיו ע הפוליטי  ניתן לו  על, וחה ב תוקף את  הט ענהשרון ד

אנשים נהנים מזה . זה חלק ממשחק פוליטי שקיים"אלא , מדובר במחוייבות כזו או א חרת

הסיוע שקיב ל   , לדבריו." אולי מעצם היותם כאילו במרכז חברתי שעוסק בתחומים אלה

 ." לא מעבר למשחק הפוליטי המקובל, ב מסגרת המשחק הפוליטי"מאפל היה 

קיימות א ינדיקציות   , 1999במערכת הבחירות לראשות הליכוד בספטמבר , כאמור לעיל .36

בנוגע לבחירות  ,  לעומת זאת.  בש רון אלא באולמרטלא תמך בחומר הראיות לפיה ן אפל  

אם  , כפי שט ען, אם אפל אכן תמך בפועל ב שרון,  א ין ראיות  ישי רות בשאלה, המקדימות

תמי כתו בבחירות  היית ה גם ב שורה של מועמדים רבים  , גם לדברי אפל, מקום-מכל. לאו

אם   מישהו ", מצידו  מעיר בהודעתו ב ציניות, שרון.  ומטע מים מחנאיי ם  ואיש יים , נוספים

 ". אז לא קיבלתי שום עזרה, ירצה לראות את התוצאה

ות  הפו ליטית ב ין  אפ ל לשרון שיחסי  הנזקק, כי  מחומר הראיות עולה, כן ראוי לציין   לענין זה .37

 .   וגם  אפל נזקק פוליטית לשרון, צדדיים-לא היו חד

 א פ ל לתו ו ך  בי קש ,  1999של  מא י לאחר  נצ חון  בר ק  בבח י רות  שבימ י  המ שא  ו מת ן  הק ואליצ י וני  

על מנ ת  ,   ר  הז מני   של  הל יכוד "י ושש ימ ש  כ,   ל ב י ן  שר ון )  יד ידו   הקרו ב   של  אפל( אר יה  דרע י  בי ן  

 .  ס "מגע י ם ע ם  שהע ם  גלעד א ו דות  ג ם עם   שרו ן  ו א פ ל פה   זו  משוח חבת קו .   "גוש  חו סם"ליצור  
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  ניתוח-תמיכה פוליטית כמתת שוחד  .5

 כללי

האם  על רקע האמור . על  העובדות הצריכות לענין וגרסאות הצדדים, בתמצית, עמדתי לעיל .38

וכפי  הנראה לא , שספק אם  קוימו  בפריי מריז(ניתן לראות  בהבטחות ה ת מיכה של אפ ל 

 ? כמתת ש וחד) בחירו ת לראשות הל יכודקוימו ב

ולהביא לגיבוש  , כל טובת הנאה עשויה  להוות מתת   שוחד, י לשון ה חוק"עפ, לכאורה, אכן .39

כבר הזהיר  בית  המשפט  כי עבירת   ,  ברם. בהתק יים   שאר יסודות  העבירה, עבירת השוח ד

 :  וגבולותיה א ינם ברו רים דיי ם, השוחד בדין ב ישראל מנוסחת באופן  רחב  ועמום

הצי ר   .  גבולותיה   של עבירת  השוחד אינם  תחומים בצ ורה נ וקש ה  "

אולם רכיב  ". שו חד"הנסיבתי     הוא הרכיב 290המרכזי  סביב ו סב סעיף  

 .  .. אי נו מ וגדר די ו, כ שהוא עו מד לעצמו, זה
על בית המשפט להזהר שלא , נוכח רוחב יריעתן של הור אות החוק

ד "פ, עינב' נ י" מד521/87 פ"ע( " יילכד ברשת  מי  שהד ין אי נו חל עליו"

  כזאת היא כי יו רשע" עודפת"סכנתה של לכידה . )425, 418) 1(מה

יש  .   בעבירת ש וחד מי  שמעש יו  אינם שק ולי ם לקלון שבל קיחת שוחד

כשמ שמעות  הסילו ף , "ה עבירה מקום לחשש מפנ י סיל וף משמע ות"גם 

, קרמניצ ר' מ' פרו פ(היא שחיקת   החומרה ה ית רה שבעביר ת  השוחד 

כי   , דומה ).167, 159) ג"תשמ(משפטים יג " חסרי עבירות אנחנו םהא"

שה זהיר ו  בתי ה משפט  את  חששות  אלה  הם שעו מדים  ביסוד  האזה רה

 :עצמם מפני ה סתפקות בפרשנות  מילולית 

כי אם נחיל את ההוראות האמורות , כבר הזהיר השופט ויתקון"
גיע נ, באופן מילולי, 'לשמש כשוחד שיכולה, בענין טובת הנאה

ד "פ, ישראל מדינת'   חי יט נ794/77פ "ע(' לפעמים לידי אבסורד
)  כתוארו אז(כהן  ' ועל   כך חזר השופט י. )132'  בע מ127) 2(לב
,  827'  בעמ825) 2(ד לב"פ, מדינת ישראל'    בריגה  נ736/77 פ"בע

של דבר  אין ל התעלם מאמות המידה  בסופו'כי , תוך שהוא מוסיף
מתן טובת  אנו באים לשקול אםכש, שמכתיב לנו השכל הישר
, מ דינת ישראל'  צדיק נ 205/84פ "ע( ...'הנאה מהווה עבירת שוחד

 ").98, 85) 3(ד מ"פ

 )489-488' בעמ, 481) 5(ד נא"פ, מדינת ישראל' נ' מרקדו ואח  8573/96פ "דברי השופט גולדברג בע(

ה וא אחד שכן דומה כי התחו ם  של הפעילות  הפוליטית  , הבאתי א ת  הדברים דלעיל .40

 ,לשמש כשוחד שיכולה, "טובת הנאה" בענין ה חוקהוראות התחומים בה ם אם נחיל את 

 . כלשון בית   המשפט לעיל, "נגיע לפעמים לידי אבסורד, באופן מילולי"
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,  לרבו ת הבטחה  לסיוע כזה, אין  כמובן מניעה משפ טית עקרונית   לראות בסיוע  פוליטי, אכן .41

ם העובדה שמערכת יחסים ב ין נותן  טובת  ההנאה   עצ. כטובת הנאה לענין עבירת השוחד

א ינה שול לת את האפ שרות שטובת  ההנאה  , למקבלה מצויה בתחום  הפ עילות הפוליט ית

,   או הצעה ליתן טובת  הנאה שכזו , אפשר ש מתן טובת  הנאה, כך. יהיה  בה משו ם מתת  פסול

  יהיה  ב ו   ,על מנת להשפיע על בוחר  להצביע או להימנע מהצביע בעד מועמד זה או  אחר

).   1969-ט"התשכ, ]נוסח משולב[לחוק הבחירות לכנסת ) 1(122סעיף (משום עבירה  פלילית 

) או  אחרות, חומריות( כי קבלת  תמי כה פוליטית  ת מורת הענקת  טובות הנאה ,   כך גם אפשר

רא ש   ' בסק י נ'רז'ז, 1635/90צ "בג(יהיה  ב ה  משום מערכת  יחסים  פסולה ,  לנותן התמ יכה

 ).851' בעמ, 749) 1(ד מה"פ, 'הממשלה ואח

עצם . כמתת שו חד, כשלעצמה,   ליתן טובת ה נאהבהבטחהג ם מניעה לראות , כמובן, אין .42

זה בוודאי   . מתן ההבטחה  עשוי להעמיד את המקבל במצב טוב יותר לעומת מצבו הקודם

שאף אם א ין   אפשרות  ,   אך אפשר  גם,   המצב כאשר  מדובר בהבטחה שני תן  לכפות את  ק יומה

עדיין  יש בעצם  ההבטחה כדי להטיב עם   , נותן הה בטחה  לממש את התחייבו תולכפות על 

או   , נראה כי נדרשת בח ינה זה ירה של המש מעות של מת ן תמ יכה פולי טית,  ברם .המקבל

 .  בהקשר של ע בירת השוחד" טובת הנאה"כמתן  , הבטחה לתמי כה כזו

 ב מציאות הפוליטית בה  יש ענין ואי נטרס לגיטימיים, גם אם אינו פעיל פוליטי, לכל אזרח .43

 גם -וככל שהו א חבר מפלגה , הוא  זכאי לבחור בבחירות כלליות ומקו מיו ת; הוא חי

במגבלות  , הוא ר שאי גם לתרום תרומה כ ספית לגופים פוליטיים; בבחירות פני מיות 

ולסייע  ולתמוך בדרכים  לגיטימיות  אחרות במפלגה או במועמד  הראויים   , הקבועות  בחו ק

פוליטית בחברה  -וז ה מע יקריה  ש ל פעילות חבר תית ,  ה של חברה  ד מוקרטית זו  דרכ  . בעיני ו

 .  דמוקרטית 

י יז ום חוגי  , חלוקת פרסומים,   על דרך עמ י דה בצמתים –התנדבות  לסי וע בפעילות פו ליטית  

כמ ו גם   , בעלת ערך רב למועמד פוליטי, כמוב ן ,  היא–ועוד  , קר יאה לתמיכה במוע מד, בית

, לפיכך.  א ך היא בוודא י לגיטימית , ת בזיר ה הפוליטיתבהתמ ו דדו, למפלגה פוליטית

,  אין ל ראותם, מעורבות ב הליך הדמו קרטי  המגולמת ב תמיכה  ובסיו ע בזירה  הפו ליטית

 . כ מתת ש וחד, כשלעצמם

,   מהותי-הייחוד  של מערכת התמיכה והסיו ע בזירה הפוליטית הוא גם  בתחום המוש גי: ודוק .44

 .   ולא רק בתחום הראיי תי

אי רשאי לתמוך ולסייע  בפעילות פולי טית במועמד שחרט על דגלו סיוע חקל, למשל, כך

תעשיין  רשאי  לתמוך  ולסיי ע למועמד הדוגל במדיניות כלכלית  ;   ותמיכה לענף החקלאות

ברור  כי אם  תעשיי ן  כזה י תן  ,  לעומת זאת. וכך  הלאה,  אשר התעשיי ן  עשוי להנות   מפירותיה

כדי להשפיע עליו לשנות ממדיניותו ,  ידובמהלך מי לוי תפק , טובת הנאה  לעובד הציבור

 יש לבחון א ת המציאות  של -לשון אחר . יהא ב כך מתת שוח ד מובהק, לטובת עסקי הנותן
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לרבות , דמוקרטי על יסוד הנורמות הי יחודיות  החלות על מערכת זו-ההליך הפולי טי

 .  הנורמות המתירות מתן  תמי כה וסיוע בסיי גים שנקבעו

.   השלכה ג ם על הה יבט  הראייתי,  כמובן,  ל יטית  בהקשר   הנדון ישלייחוד של ה מציאות הפו .45

יה י ה קש ה  יותר   להוכיח ,  כאשר טו ב ת ה הנאה מגולמת בתמיכה  פוליטי ת, מטבע הדברים

ש המניע שביסו דה אינו שיק ולים כשרים   של רצון ,  דהיינו, שאותה  תמיכה היא  פסולה

,   נטרסים פרטיי ם  של התומ ךאלא דווקא  רצון פסול ל קדם אי, לתמוך בעמדה פוליטי ת נתונ ה

שלכאורה היא כשרה ואופי י נית לאנשים   המעורים בחי ים   ,   שאו תה  תמי כה פוליטית -היינו  

,   המועמד הפוליטי, הי יתה למעשה כלי בידי נותן ה תמיכה על מנת לגרום למקבל, הפוליטיים 

 .כעובד ציבור) ש ל המקבל(לפעול למען הנותן במסגרת  פעולה הקשורה בתפ קידו 

ללא כל אינדיקציו ת   , בה כשלעצמה,  כי קשה לראות בהבטחה לתמיכה פוליטית, ומהואכן ד .46

או  למימושה בפו על באופן חריג ויוצא  , מחשידות נוספות למשמעות התמ יכה ש הובטחה

 .משום  טובת הנאה שני תן לראות בה   משום מתת  ש וחד, דופן

שלא  , כה פוליטי תיש ערך מוגבל להבטחות ל תמי,   כי בע ולם הפוליטי,  מן המפורסמות הוא

שיקולי ם ואינטרסים  שונים ומגוונ ים גורמים לא ישים  וגופים   פוליטיים  .  בהכרח ממומשות

יודעים שאין  מאחוריה ,  ולעתים גם מקבלה, מקום בו נותן  הה בטחה, ליתן הבטחות  שכאלה

אמנם איני ש ולל את האפשרות שגם ה בטחה כזו .  או שסיכויי התממשו תה נמוכים, דבר

אך  מסקנה שכזו תצטרך להיות מגובה בה סברים   ,  טובת  הנאה פסולהיהיה  בה משו ם

,  ש יצב יעו על מניע פסול ופליל י שהו ביל וג רם להבטחת  התמיכה, ובראיות של  ממש

 .ולמודעות למניע הפסול מצד מקבל התמי כה

יש  לבחון  את  מכלול מערכת ה יחסים  שב ין  הנותן   ,  כדי להתמודד עם הקוש י  הראייתי  האמור .47

ובעולם  , ועל  המקובל בכלל,  החיי םןולהת בסס על ניסיו,  מכלול נסיבות המתתואת , למקבל

 .  החיים  הפוליט יים  בפרט

, יהא עלינו להתייחס למערכת היחסים המ קובלת והרגילה בין הנות ן למקבל, למשל, כך

יהא  ; א ו שמא ה יא מ הווה מעשה ח ריג, האם ה תמיכה  הפוליטי ת או פיינית  למערכת יחסי ם זו 

הא ם מניע  כשר או , מהו  המניע האמיתי  העו מד ביסוד הת מיכה הפוליטי ת, וקעלינו גם לבד

יהא עלינו ;  לק בלת טובת  ה נאה אישית   מהמועמדהשמא מניע שבבסיסו קי ימ ת ציפי י

האם היא כרוכה בהוצאה כספית או במאמץ חריגים מצד נותן ,  להתייחס להי קף התמיכה

הא ם   , יהא עלינו עוד לבחון; שרהאו שמא המדובר בהתנהלות טבעית לתמיכה כ, התמיכה

 .ברש ימה  סגורה, כמובן, ואין מדובר, ועוד כהנה וכהנה; ההבטחה לתמ יכה מומשה א ם לאו

כללי "כי ת מ יכה וסיוע ב ז ירה הפוליטי ת מחייבים  בחינה על רקע , העולה מהמ קובץ .48

כאשר . ו מע רכת היחסים הפוליטית ו האישית שב י ן הנו תן למקב ל, הפוליטיים" המשחק

נדר ש גם  נטל הו כחה כבד  ,  בעיקר   בין פעילים  פו ליטיים, ת תמ יכה  פוליטית  מקו בלתניתנ 

 .יותר כד י לייח ס לנותן  ולמק בל כוונת  שוח ד
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 ?"מתת שוחד"האם ניתן לר אות בהבטחות התמיכ ה ה פוליטית בעני ננו   מש ום 

 
לת הכול,  מערכת היחסים בי ן אפל לש רון היא מערכת יחסים  פולי טית ואיש ית, כמצוין לעיל .49

,  אכן. ותחילתה שנ ים רבות קוד ם לאירועים נשוא התיק הנ דון, הכרות גם של בני המשפחה 

משו ם מניעה עקר ונית לכך  שי תקיי ם מצב   של מתן  , כאמור, גם במערכת י חסים כזו א ין 

 ש ל   הוזאת מתוך ציפ יי, על דרך של תמיכה פוליטית של אפל בשרון, טובת הנאה פסולה

,  ברם. יכה נועדה להשיג את סיו עו של שרון ל עסקיו של אפ לשה תמ,  ומודעות של שרון, אפל

להלן . הוא נטל כבד, ב נסיבות כאלה, הנטל המוטל על כתפי ה תביעה ל הוכיח זאת, כאמור

 .אבחן אם ק יי מות בעניננו ראיות כאמור להתקיימו ת יסו דות עבירת ה שוחד

 שיחות שונות   י חד עם, הב טחות אלה. אפל אכן הבטיח לשרון כי יתמו ך בו ב פריימריז .50

אך  כאמור אין   , אכן  יצרו ת חושה כי  אפל פועל למען  שרון, הנוגעות למערכת הבחירות 

לא נמצאו ,  לא נמצאו ראיות להקמת המטה. בפועל כל אינדיקציה שתמי כה כזו אכן ניתנה

ולא נמצאו ראיות  להעדפת שרון על פני מת מודדים  , ראיות לתמיכה כספית או ארגונית

 . או שה ת מיכה ב שרון   היתה חריג ה,  לטענתו, ידי אפל-ו עלרבים אחרים שנתמכ 

כי אפל פעל דווקא למען מתחרהו של , מסתבר כאמור, אשר לבחירות לראשות ה ליכוד .51

כי כאן אין מדובר בק בוצה גדולה של מתמודדים הנאבקים   , יודגש. מר אהוד אולמרט, שרון

ותהיה  תמיכה  במספר  שאז אפשר  ,  )כפי  שהי ה בפריימריז(על מקום ברשימת מועמדים 

כשרק  אחד מהמועמדים יכול , אלא כאן עניין לנו בהתמודדות אישית, אנשים במקב יל

 .לזכות בתפקי ד הנכסף

ממעיט מ חשיבות  התמ יכה של  , במסגרת הודעותיו במשטר ה,  שרון  עצמו, כמפורט לעיל .52

שאדם זה לא מסוג הדברים ... אתה לוקח את הכל  הייתי אומר בערבון מאוד מ וגבל(", אפל

אז נניח . אני לוקח את מרכז   הליכוד למשל": ועוד הוא מוסי ף, "לוקח אותם  ברצינות

כל הדברים האלה זה ...  ?אז  ז ה אומר שהוא יתמוך בו. שמישהו יגיד למישהו אני תומך בך

כי ... אני אף פעם לא ייחסתי חשיבות גדולה לאמירה כזאת... זה הכל מוגבל.. דברים ניידים

כולם היו צריכים להיבחר ובתוצאות הכי , ים מבטיחים אחד לשניאם לפי מה שאנש

ידי אפל הוא זכה -ש למרות התמיכה שהובטחה לו על,  כן מציין שרון א ת העובדה.").גבוהות

 .בלשון המעטה, שמבחי נתו לא היה  ב גדר הצלחה, בפריימריז במ קום הש ביעי  בלבד

ובעיק ר כאשר , ל דיני השוחדמה המשמעות של הבטחות  אלה לתמיכה פוליטית במב חנים ש .53

מומשו באופן חלקי  , למצער, או, מחומר הראיות עולה כי ההבטחות לא מומשו בפועל

הא ם נית ן  לראות . שאינו מהווה חריג לתמיכה רגילה וטבעית במ ערכת הפוליטית, ומינורי

 ?בהבטחות אלה  משום  מת ת שוחד
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על  רקע מערכת היחסים  , טיתבהבטחות לסיוע בפע ילות בזירה  ה פולי, כאמור, עניין לנו

כן י ש לבחון  . ועל רקע הכרות וחברות אישי ת ארוכת שנים , הפוליטית  שב ין אפל לשרון 

כדברי שרון  , הבטחות אלה  על רקע המקובל בזירה ה פו ליטית לייחס   משקל מוגבל להבטחות

 .בהודעותיו במ שטרה שהובא ו לעיל

 ללא כל אינדיקציות מחשידות  ,כשלעצמה, קשה לראות בהבטחה לתמיכה פוליטית, כאמור .54

משום  ,  או  למימושה  בפ ועל באופן חר יג ויוצא דופן , נוספות למשמעות התמיכה   שהובטחה

 .טובת הנאה ש ניתן לראות ב ה משום מ תת  שוחד

מעורה אפל בחי ים   הפוליטיים  מז ה שנים   ,  כי  מבחינתו  של שרון, בענייננו ראוי לזכור גם

כדי  להפוך  .  כוד  היא  פעולה ט בעית וכמעט  מתבקשתמעורבותו בבח ירות פ נימיות בלי. רבות

עמו הוא מצוי בקשרי חברות   , את הבטחתו  לתמוך באיש  פוליטי ותי ק ו בכיר דוגמת שרון

,   יש צורך בראיות כבדות משקל, להבטחה הנגועה במעשה פלילי ופסול,  שנים רבות

שגרתית של    כי הבטחה זו אינה ה בטחת תמיכה  - ברמה הדרושה למשפט פ לילי -שיבהירו  

 .  אלא היא נגועה גם באינטרסים פסולים ,   איש פוליטי

ספק רב ,   ולפיכך, כי אין בע ני ינ נו ראיו ת של  ממש ש יתמכ ו  בטענה האמו רה, נראה אפוא

אם בנסיבות   דנן  נית ן לראו ת בהבטחות   התמיכה  הפו ליטית מ שום  מתת  שוחד ל ענין  קי ום  

 . היסוד הע ובד תי של עביר ת  השוחד
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 תת שוחד העסקת גלע ד כמ .ב

ידי -ידי שרון  מאפל עומדת פרשת העסקתו   של גלעד על-במרכז החשדות לקבלת שו חד על .55

,  ידי אפל בתנ אים כספיי ם  מפליגים-ה ועסק גלעד על, לפי החשד.  אפל בפרוייק ט האי היווני

מיד ה רבה של חריגות עד ", לפ י הנטען, בהעסקה שי ש בה , וללא תמורה של ממש מצד גלעד

כדי לקבל א ת סיועו   , וזאת למעשה כאמצעי לתשלום שוח ד לשרון עצמו, "כדי פיקטיביות

 . ובעיקר  לקידום עסקי  המקרקעין של אפל באזור לוד, בפרשת האי  ה יווני

ידי  מ י  שנז קק  לש ירו ת יו  כעו בד  -ע צם  ההעס קה   של עו בד  הצ י בור על ,  בה תא ם ל הלכ ה  הפס וק ה .56

ל  שני תן  לה וכיח  כי   העסק ה ז ו  וזא ת ככ,   עלול ה לעלו ת כד י  מת ת לצור ך ע ביר ת  הש וחד,  הצי בור

ידי   המעס יק   מתו ך  כו ונה  ל הש יג  א ת  רצונ ו  הטו ב   של  עו בד  הצ יב ור  לב יצוע   פעולה   -נעשת ה  על 

שה העסק ה  נועדה   ,   ל כך, ב ין   הי תר ,   כי  ה י ה  מודע -ו מבח ינ ת  עובד   הצי בו ר  ;  הק שורה   בת פ קידו 

פ "ע;  75) 1(גלד "פ,  מ דינת יש ראל'   נ אסא 621/78פ "ע.  (להש יג ממנו  פ עולה ה ק שורה  ב תפ קיד ו

  .)463-462'  בע מ, 481) 5(ד נ א" פ, מדינ ת י ש ראל'  נ '   וא חמרק דו 8573/96

הע סקה של  בן  משפחה של  עובד  עיונית כמובן  להחיל הלכה  זו גם  על-אין מניעה  משפטית  .57

מטילה נ טל ראייתי כב ד יותר להוכחת הז יקה   , כי  הרחקה זו של  ה קשר,  מובן ע ם זאת. ציבור

,  של עצם ההעסקה  ש ל קרוב המש פ חה של עובד  הציבור") פ קידובעד פעולה הקשורה ב ת("

 .  משוחד בין  ה מעסיק לעובד הציבור-ליחסי משחד

ניתן לבסס את הזיקה האמורה במסגרת עבירת השוחד על מועד , לפי הטענה, בעניננו

,  ידי אפל-של ההעסקה של גלעד על, כאמור, "חריגות עד כדי פיקטיביות"ועל , ההעסקה

רון מודע לאינטרסים של אפל אותם הוא יכול לקדם בתפק ידי ו כעובד וזאת כאשר ש

 .הציבור

 .אם י ש בח ומר הראיות כדי לבסס חשד כאמור, להלן נבחן אפ וא

 

 
  כללי-פרוייקט האי היווני  .1

 
  החל אפל בקידו ם רעיון  למיזם להקמת  רש ת מרכזי ת ייר ות ונופש   1998לקראת סוף שנת  .58

  ."Heaven on Earth")( במספר אתרים ברחבי  העולם  

האתר הראשו ן ש בו החל  אפל לרכז את  מאמציו למימוש רעיון  המי זם ה יה  אי  יוו ני בש ם  

במרחק של , מ דרומית מזרחית לאתונה" ק50-המצוי כ,   דונם3,000-בשטח של כ, פטרוקלוס

 . מטרים   מן החוף800 -כ
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עות חברה  באמצ, החל אפל, או בסמוך לכך, 1998ב נובמבר , כעולה מחומר הראיות .59

ל רכוש שירותי ם מקצועיים  של בעלי מ קצוע בתחומי ם שונים  , שבשליטתו  ב שם צביו ן

וזאת לבחינה  ולקידום   , )שירותים  מש פטיים  ועוד,  ש ירותי  שיו וק ופרסום, שירותי  תכנון(

 .  החל אפל במשא ומתן לרכי שת האי , 1998כנראה כבר בדצמבר ,  בהמשך  לכך. המיזם האמור 

,   שכלל אנשי תכנון, גבש צוות מקצ ועי לליווי הפ רוייקט מטעמובמסגרת זו ה חל אפל ל

,   ב ין הי תר, וכן נערכו התקשרויות עם  נותני שירותי ם חיצוניים, ייעוץ  משפטי ועוד, כספים

עם אנשי  ,  העולמית" מקאן אריקסו ן" ועם חברת , "מקאן  קשר בראל"עם משרד הפ רסום 

ד בעניין   "י נודע לצורך עריכת חוועם ארכיאולוג ישראל, ב"תכנון והנדסה בארץ ובארה

 .ועוד, השרידים האר כיאולוגיים ש על האי

 כפי שה וא  מצטייר  מדבר יהם של  העדי ם ומנ ייר ות  ה עבודה  והמס מכים  -הפרויקט  שת וכנן    .60

,   ו יש אומר ים (,  היה פרו ייק ט גרנדיו זי -כמ ו גם  מ שיחות  הטלפון שה ואזנ ו  , הרבים ש נתפסו

 .  פי ת עצומה וב השקעה כס,  ב היקף ענ ק, )מגלומאני

  בתי  15 -כ ,  חדרים100,000 -בניה של כ ,  בי ן ה יתר, שהי ה אמור לכלול, מדובר בפרוייקט ענק

ה ה געה לאי . ומרכזי ספורט, כפרי ש עשועים, מרכזי ב ידור, מרכזי קניות, מגרשי  גולף, קזינו

ה מגיעה לאי דרך מינהרה  ,  אמורה היית ה  להתבצע בא מצעות רכבת  משדה התעופ ה באתונה

אפל ביקש להספי ק לארח באתר התיירות  והנופש שי קים באי א ת  הכפר . מית י-תת 

בש יחותיו  עם החוקר  הפרטי דוד ספקטור  . 2004האולימפי של  אולימפיאדת  אתונה 

בלתי , פרוייקט מדהים בגודלו"מתאר גלעד את ה פרוייק ט כ, )ידי  האחרון-שהוקלטו על(

 ."נתפס

,  בהתא ם למסמכים שנתפסו.  דולריםירדביצוע הפרויי קט היה כרוך  בהשקעה ש ל מיליא

בה תאם  לתחשיבים  א לה , עם ז את.  מיליארד דולר16 -כ ההשקעה המ תוכננת היית ה של 

ולהחזר ,  אפל ציפה לה כנסות גדולות מיידיו ת ממכירה מוקדמת  של חדרי ודירות נופש  באי

 .ולרווחים עצומים של מילי ארדי דולרים בעתיד, של השקעותיו ,  יחסית , מהיר

) 2001 ועד פברואר 1998מדצמבר , כאמור(נות הטלפוניות שקוי ימו לשיחות  אפל ההאז .61

,  עם בעלי האי לרכישתו, באמצעות אנשי הקש ר שלו ביוון, כי המשא ומתן של אפל, מגלות

 .  וכמעט והגיע לסיומו המוצלח מספר פעמים, עם  עליות ומורדות, היה סבו ך

נראה כי הדבר אירע .   לכישלון  העסקה ביוו ןאין זה  ברור מ ן הש יחות  מה  גרם בסופו של  דבר

 . או בסמוך לכ ך, 1999בנובמבר 

בחן אפל א ופציות   , מ על רכישת הא י ביוו ן"כי במ קביל לניהול המו, מההאזנות עולה גם .62

  הוא נתן  הורא ה לבדוק   1998ועוד בדצמבר , אחרות באשר למיקום ביצוע הפרוייקט הראשון

 .  אפשרות ביצו ע הפרוייקט ג ם בספרד
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ידי  אפל לשמש כאיש הכספים  - על1999 שגויס במרץ  - עם אי י ל דייסי  4.6.99בשיחה מיו ם  

לפיה אחרי שיסיים  ב יוון הוא רוצה ,  פורש אפל את תכניתו-)   דייסי-להלן (,  של הפרוייקט

ב על "ובארה, באי י  בהאמה, בפיליפינים , בספרד:  להתחיל בייש ום המיזם  בא תרים נוספים 

.    עיקר ה פעילות ה תמקדה ב פרוייקט הא י  היווני1999עד נובמבר ,  עם זא ת. גבול מכסיקו

אם כי לא  (ומתמעטות , ממועד זה ואילך מתרבות  השיחות  העוסקות בפרוי י קט בספרד

 .השיחות בענייני  יוון ) חדלות

.   מחומר הראיות עולה כי א פל השקיע ס כומים גדולים מאוד בקידו ם פרויי קט ה אי היווני .63

פעילות ה ייזום  וה ת כנון של ,  8.11.99 משיחה טלפוני ת שלו מ יום   כעולה, לדברי אפל עצמו

 .   מליון ד ולר14 -המיזם ב תקופ ה האמורה עלתה לו כ

 העסקת גלעד .2

השניים ה כירו במשך . קדמו להעסקתו בפרוייק טבין א פל לבין גלעד הקשרים האי שיים ש  .64

תחו ביניהם גם   אך אפל וגלעד פי. במסגרת ההיכרות בי ן  שתי המש פחות, שנים קודם ל כן

 .תורהבשיעורי  גלעד בביתו השת תף  ,לדב רי אפל, בין  היתר,  במסגרתם, קשרים אי שיי ם

כנר אה באמצע חודש מרץ  , הצ טרף גלעד לצוות פרויי קט ה אי היוו ני , כעולה מחומר  הראיות .65

 . לפי הצעה שקיבל מ אפל, 1999

דידות קוד מים עם  היו לו קשרי י, עם דוד ספקטור) ה מוקלטות(בפגישותיו , לדברי גלעד

בה ם  , "אביב-כמה פרוייקטים של בניה בתל"במסגרתם  גם ה תי יעץ עם  אפל בנ וגע ל,  אפל

הוא  , לדבריו." לעבוד אצלו על איזה פרוייקט ביוון"אפל הציע לו , לדבריו. התעסק אז גלעד

אך נענה להזמנה  , )כש כיר(מאחר שאינו אוה ב לעבוד אצל אף אחד , לא רצה לעבוד אצלו

 .והוא החלי ט להירתם לנושא, "סכום גבוה יחסית"ף לפרוייקט כי  אפל  הציע לו להצטר

,    ב ין  דיי סי לאפל18.3.99משיחה מיו ם  ,  בין  ה יתר, על התייחסות ו של אפל לגלעד ניתן ללמוד .66

 מאוד ,  רציניבחור", אפל משיב  שזה ו הב ן  של ארי ק. מיהו גלעד,   את  אפלי סשואל  דיי בה 

עולים  ניסיונות  , כבר משלב מוקדם,  ב שיחות שונות(  השיוו ק מייעדו לתחוםשהוא, "רציני

כי בשלב הראשון הוא  , אפל מבהיר. )של אפל להתחיל ולשווק את הפרויקט לוועדי עובדים

בהתייחס   , ומוסיף, "יתחילו לרוץ על כל הדברים"רוצה שצוות של ארבעה חמישה אנשים  

" .סומך עליו במאה אחוז, מחשבהמהיר , הוא חושב, הוא בחור שמסוגל לרוץ"כי , לגלעד

נו מ ה   , בחור שרוצה לעבוד" ;כבר רץ ב ין  עורכי הדין  ו בין  משרדי הפ רסום, לפי אפ ל, גלעד

 ." האיש הנכון במקום הנכון,חכם פיקח, בקיצור רציני מאוד
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 נקלטות עשרות רבות  של  שיחות עבודה  בי ן אפל  1999 ועד או קטובר 1999ממחצית מרץ  .67

וכן   שיחות  של א פל עם אנשי ם אחרים  , לותו  של גלעד בפרוייקטלגלעד הנוגעות לפעי

 . הנוגעות להעסקתו  של גלעד ולפעילותו בפרוי יק ט, המועסקים בפ רוייקט

נקלטו  בתקופה  האמורה גם מספר שיחות   , בצד השיחות  הרבות שעסקו כאמור בפרוייקט

,   1999 מאי בע יקר אחרי נצחונו של ברק בבחירות ,  בין  אפל לגלעד בענינים פוליטיים

כ ן  .  או  תי אומי פגישות  בעניין  זה, ס"ש- ליכוד"גוש חוסם"הוא  הניסיונות לי צור  שנושאן

 . נקלטו שיחות  ביניהם  בענינים איש יים 

ריכו ז  "כי  תפ קידו של  גלעד בפרוי יקט  הי ה ,  דייסי מסביר   21.3.01בהודעתו במ שטרה מיום   .68

 .  של הפ רוייקט" פרסומי-מכירתי -הצוות  השי וו קי 

מדוע צריך את  גלעד כאשר מועסק בפרויי קט  איש פרסום  מהשורה  , וקריםלשאלת הח

, מבעלי מ שרד הפרסום מהגדולים ב י שראל, כינוי ו של  צבי  פרי דמן(הראשונה כמו שי שקו  

כל חברה עסקית צריכה את העוגן  "כי  ,  הוא משיב,  )שהועסק בפרוי יקט" מקאן קשר ב ראל"

חברה לא יכולה להתנהל . כר יועצים חיצונייםוהעוגן הניהולי הזה שו, הניהולי הפנימי שלה

מאחר ונותן השירותים הוא , ולא משנה מי זה  יהיה, על בסיס של יועצים חיצוניים בלבד

ומבהיר  ." 'ניגוד אינטרסים וכו, ועלולים להיווצר כשלים בבקרה, יחידת רווח בפני עצמו

אלא כמנהל עם   ", חוזה   יועץעל אף ש הוכן לו , כי  ההת ייחסות  לגלעד לא ה יית ה כיו עץ,  דייסי

-להיות אמ ון  על  החטיבה הש י ווקי ת"תפקידו  של  גלעד היה  . " אחריות ני הול ית בפרוי יקט

ו לתאם ולהפעיל את כל הגורמים החיצ וני ים ונ ותנ י  השירו תים  ,  מכירתית-פרסומית 

 ."שקשור ים לנו שאים אלה

תה  עי קר עבודתו   שמולו ואת ו הי י, "מקאן קשר בראל"מבעלי משרד , )שישק ו(צבי פרידמן  .69

כי  , 7.4.03מוסר בהו דעתו במשטרה מיום  , )1999אוקטובר -מרץ( של גלעד בשלב הראשון 

,  את  מתן  השירות י ם לפרויי קט ב תחום  של  ייעו ץ ש יווקי " מקאן  קש ר בראל"הוא ניהל מט עם 

איש הקשר שלהם  לחברה , לדבריו. תקשורת שיו וקית וסיוע  בארגון מערך המכירות

כל חברה ששוכרת את   . "אי על התחום מטעמה היה גלעד שרוןו האחר, ]הפרוייקט[

זה היה גלעד . השירותים שלנו מעמידה מולנו אנשים מטעמה שהם אחראים על התחום

 ."שרון

גלעד היה ש ותף עד  צווארו  "כי , )שיש קו(פרידמן  אשר לפעילותו של גלעד בפרוייקט מוסר

לא איתנו בארץ ועם הגורמים   עבד מבוקר עד לילה בשיתוף פעול ה מ. בתחומים האלה

בצד  של . ז ו הי י תה מערכת  שלמה...  אנ י גם  נ סעתי אתו ל שם.  מקאן אריק סון-ל "בחו

אני ריכזתי ,  ובצד של נותני השירותים החיצוניים בתחום זה,הלקוח ריכז גלעד את העבודה

 ". את העבודה
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או , דודי אפלכי הפגישו ת עם גלעד היו או במשר ד של גלעד במשרדי , כן ציין ש ישק ו

גלעד שרו ן   "וכי  , לפי  ה עניין, או א צל גורמים חיצוניים את ם  נפגשו, במשרדי קשר בראל

."  וטיפל בכל התחומי ם הנוגעים לפרוייקט,  הק שר הי ה  הדוק. בילה אינסוף  שעות במ שרד י

וגם  עם אנשי   , אריקסון-כי  גלעד היה  בקש ר עם הסניף  האנגלי והיווני של  מקאן , כן ציין 

 .  אריקסון הב ינלאומית-ירו ת של מקאן קידום המכ

ידי גלעד יוגדרו -כי בהחלט מקובל כי השירותים  שני תנו על, בתשובה לשא לה השיב שי ש קו

 ).8.4.03הודעתו השניה מיו ם . (והוא מכיר לא מעט מקרים כאלה, "ייעוץ"כ

   : מעיד שישקו, אשר להתרשמותו מכישוריו  המקצועיים ש ל גלעד .70

, בהשוואה ללקוחות אחרים שלי, המקצועיתהתרשמתי מאוד מיכולתו "

האיש ללא ספק . לקלוט רעיונות שיווקיים ולתרגם אותם למונחי ביצועי

מאוד ... יש לו יכולת טובה מאוד להבין ולהביא לידי ביצוע... מוכשר ביותר

ולהבין אותה ולהביא , התרשמתי מהיכולת שלו להכנס לתוך תכנית שיווקית

 היכולת שלו להפעיל אותנו כדי לתת מענה לשאלות צרפי לזה את... ליישומה

בזיהוי בעיות , יתרונותיו של גלעד היו בזיהוי צרכים שיווקיים... שיווקיות

ובתיאום ביניהם ובהבנה , בהפעלת היועצים השיווקיים, שיווקיות אפשריות

 ."וביעילות של היישום שלהם, של ההמלצות שהובאו בפניו

 

 גלעד-הסכם אפל .3

הן הש יחות  שניהל  ,פרטיה ומהות ה, ההתקשרות ב ין אפל לגלעדרכזי בהבנת נסיבות  מקור מ .71

 וההודעות   -ידי ספקטור ללא ידיעת גלעד - שהוקלטו ע ל-  2000 בפברואר ספקטורגלעד עם 

פנה אליו  , לדברי ספקטור. אודות שיחות אלה וענינים נוספים)  במספר13(שמסר ספקטור 

מ של גלעד עם אפל ב סוגיה של חוב ות אפל  "וע במהלך   המוגלעד כדי לקב ל ממנו ייעוץ   וסי

 . כלפיו בגין הע סקתו בפרוי יק ט האי הי ווני

ש היו ב תקופה   האמורה ,  כי ה י חסים של ספ קטור עם מש פחת שרון,  ראוי לציין ע ם זאת

כי ספק טור היה  , עלו לאחר מכן על שרטון נוכח חשד של משפחת  שרון, יחסים קרוב י ם

ואכן  . בה הועלו ח שדות כלפי  שרון,   שהתפרסמה  באותה עתהמקור לכתבה עתונאית  

 ניכרת  גישה לא או הדת של   2004-2003ב עיקר אלה מהשנים , בהודעותיו ש ל ספקטור

בשינוי גרסאות לגבי מידע שמסר , בי ן הי תר, שבאה לידי ב יטוי,  ספקטור כלפי משפחת שרון

 .בהודעותיו המ וקדמות

ולכך  , ר גרסה במשטרה ושמר על זכות השת י קהכי גלעד אמנם סירב למסו , ראוי להדגיש .72

 . עלול להיות משקל ראייתי  נגדו
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ידי אפל  בפרו ייקט  האי  -בפועל  י ש בידינו  גרסה מפורטת  ש לו בכל הנוגע להעסקתו על, ברם

ידי   -הוקלטו על, כאמור, אשר, וזאת  באמצעות שיחותיו עם ספקטור בענין זה, היווני

שכן  הן  מתעדות   את גרסתו ה אותנטית  ,  לה  ערך רבלשיחות  א. ללא ידיעת  גלעד, ספקטור

 . שנוהגים לערוך חשודים בהודעותי הם במשטרה" סינונים והת אמות"ללא , של גלעד

הבטיח א פל לגלעד הת קשרות  , ו מהודעות ספקטור, כעולה מדברי גלעד בשיחות   עם ספקטור .73

, צי דולרוכן בונוס של מליון וח,  דולר7,500של חמש שנים תמורת  ת שלום חודשי  של 

 שלב  ש הי ה   -שישולם  ב שלב קבלת  ה יתרי  הבניה  ל פרוייקט  ,  בניכוי ה תשלומים  החודשיי ם

בניכוי הת שלומים  ,  ובונוס נוסף של מליון וח צי דולר- 1999בספטמבר , לדברי אפל, צפוי

 ברוח ז ו נתפסה   1999טיוטת  הסכם  ממאי .  הפ רויקטש י שולם עם  הה פעלה של,  החודשיים

 . די אפלידי המשטרה  במשר-על

 לא קיבל גלעד כל תשלום  1999 ועד נובמבר 1999בתקופ ה שמתחילת  עבודתו במרץ , בפועל .74

מכאן שדווקא בתקו פה בה  היה  שרון בתפק יד בעל השפעה פוטנציאלית על עסקי  (מאפל 

משלא הגיע הפרוייקט לש לב קבלת ה ה יתרים  במועד האמור ).   לא היו  תשלומים, אפל

ועקב כך  קטן מאוד הסיכוי של   (י ם בב יצוע הפרוייקט ב יוון והסתמנו קשי, )1999ספטמבר (

כי גלעד , סוכם בין אפל לגלעד, )שה יו  עיקר התמורה לה ציפה כנראה, גלעד לזכות בבונוסים

, 1999 עד לסוף 100,000$($ 400,000כולל של ת שלום יקבל תמורת  שירותיו  בפרוי יקט עד כה 

וזאת תוך  שמירת האופ ציה לקבלת , )2001 - ב נוספים$ 200,000 -ו , 2000 בתח ילת 100,000$

 . הבונוסים ככל שהפרויי קט י תממש בכל זאת

 פנה גלעד לספקטור כדי לקבל ממנו ייעוץ וסיוע במגעיו עם אפל 2000בתחילת פברו אר  .75

 .   לגביית הכספי ם שאפל חי יב  לו בגין ש ירות יו בפרוי יקט ה אי היווני

ייקט האי היווני דועך והוא אינו מקבל את משראה שפרו, לדברי גלעד במפגשיו עם ספקטור

, בשני תשלומים$ 75,000בשלב זה קיבל גלעד (ידי אפל כאמור -התשלומים שהובטחו לו על

והוא ביקש ממכר משותף שישוחח עם אפל , התעורר חששו,  )2000 ובינואר 1999בנובמבר 

עקב כך . ו לגלעדנראה שגלעד התרשם מאותו מכר כי אפל מנסה להתכחש ליתרת חוב. בנושא

 .ד וייסגלס לקבלת ייעוץ וסיוע במגעיו עם אפל לקבלת כספו"פנה כאמור לספקטור וכן לעו

סי פר גלע ד כי  כבר  ב תח ילת  הע סק תו   בי קש  מא פל כ י  י יח תם  ,  בש יחו ת יו  של   גלעד עם  ספ ק טור .76

של א תא ם א ת  ה סיכומ י ם  ,  ה וא  קי בל  טיוט ת ח וז ה  י יעו ץ כללי , לד בר יו . בינ יה ם  חוז ה  העסק ה

הוא  ה חז יר  את   ה חוזה  לא חר  שערך   בו   ;   לא  ב סכומ י ם  ולא   באו פ י   העבוד ה,   עם  א פלשלו 

שי חה  מי ום   ( א ך  לא  ק י בל א ו תו  בח ז רה ח תו ם  , התא מו ת  ב הת אם  להסכמ ות  של ו ע ם  א פ ל

א כן נ תפס ה  במ שרדי  אפל  טי ו טת  הסכם   , כ אמור לעיל ).  10.4.03הודע ת  ספ קטור מ יו ם ;  2.2.00

 . רסלר.  ד  י"ש יצאה  ממ שרד  עו,  1999ממאי  
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פי נוסח   -על, כי הכין ט יוטת חוזה העס קה לגלעד,  בהודעתו הנזכרת לעיל מציין  גם דייס י

אך למיטב   , ד דוד אפרתי"ידי משרד עו -שהוכן על,  כללי של חוזה להתקשרות  עם יועצים 

 .  זכרונו החוזה לא נחתם

-המגעים של גלעד עם אפל בענין תשלום  חובותיו וגיבו ש ההסכם בכתב ביניה ם הו קלטו על .77

הוא התרשם  שגלעד , לדברי ספקטור בהודעתו. לפי עצתו של ספקטור ובסיועו, ידי גלעד

 .הגיע אליו במגמה ברורה לקבל סיוע שלו להקלטות

הביע גלעד מספר ,  ידי ספ קטור-ש הוקלטו כאמור על,  במהלך שיחו ת יו של  גלעד עם ספקטור

 אפל  ייפג ע מאוד אם  ואמ ר כי, נוחות רבה  מהקלטת הסתר  של ש יחותיו   עם אפל-פעמים אי 

 .  וביקש  שאפל  לא ידע לעולם על ההקלטות,  וכי חשובה לו חב רותו עם אפל, ידע על כך

ואי ן  , לא שמע את  כ ולן, אך לדבריו, ספקטור שמע את הקלטות השיחות שב י ן גלעד לאפל

במסגרת ההליכים נגדו למסירת (גלעד טען בשלב מאוחר יותר . בידו עותקי  ההקלטות

לא היה לו עוד צורך ,  2000לאחר שנחתם ההסכם ב י נו לבין אפל  במאי כי , )מסמכים

 שכאמור אינו  -אך נציין כי ס פקטור ,  הקלטות אינן בידינו, כאמור. והוא זרק אותן, בקלטות

כי  בהקלטות ש ל ,  אינו מוסר  בהודעותיו-מגלה בהודעותיו גיש ה או הדת לשרון ו לגלעד 

גלעד הואזנו -כי חלק משיחות אפל,  יצויין כן . השיחות שש מע יש מידע מרשיע כלשהו

וגם בשיח ות אלה  , במסגרת האזנות הסתר שקי ימה המשטרה על שני קווי הטלפון של אפל

 .לא נמצא מידע מרשיע

שכלל חילופי טיוטות הסכם רבות בין  הצדדים  , מ שנמשך שבועות ארוכים" לאחר מו .78

  8.5.00נחתם ביום  , ה צדדיםדין מטעם -שב הכנתן שות פו ג ם עורכי, ) טיוטות14נתפסו (

 .  ידי אפל במי ז ם הת יירותי -הסכם בין  אפ ל לגלעד שהסדיר את ההעסקה של גלעד על

לאחר מכן הוסב ההסכם  (ודוד אפל  Investment Limited  Waneההסכם נחתם בין חברת  .79

יחסי   הצדדים בגי ן   ה הסכם מסדיר  את.  לבי ן  חוו ת ה שקמים , ")צב יון", לחברה אחרת של  אפל

וכן את המשך ה שירותים  שית ן בעתיד   , לפרוייקטעל ידי גלעד שכבר ניתנו ייעו ץ ה  שירותי

  1.6.99מיו ם  , תוקפו של ההסכם לחמש שנים.  בספ רדאו/ו המיז ם התי ירותי  ב יווןבפרויקט 

  ,1.6.01 ועד  1.6.00בתקו פה מי ום , כי   בשנה הראשונה, בין ה יתר, ב הסכם נקבע. 31.5.04 ועד

  יהיה  ל שלם את  כל  התשלומים  Waneועל  , ת   ההסכם או ל שנותולא ניתן  יה יה  להפסיק  א

 .  לה ם בלא קשר ל שאלת קבלת  ההיתרי ם להק מת הפרויקטהשהתחיי ב

בגין השירותים שכבר  ניתנ ו על   $ 400,000זכאי גלעד לתשלום כולל של , בהתאם להסכם

לו בטרם שמתו כם כבר שולמו , )כמצו ין  לעיל, לפי הסי כום שהיה ב י נו לבין אפל בזמנו (ידו 

עבור  עבוד תו   מכאן ואילך  י היה  זכאי  גלעד לתשלום חו דשי  של  . 100,000$חתימת  ההס כם 

 .  דולר20,000
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בניכו י הת שלומים   , מילי ון וחצי דולר נקבע  כי גלעד יהיה זכאי לבו נוס של , בנוסף

עם קבלת  ההיתר  הראשון  או תחיל ת העליה לק רקע באחד , עד  אז ש שולמו החודשיים  

ישולמ ו עם תחילת  הפעלת מיליון  וחצי דולר  נ וספים . יו ון או  ב ספרדב, מהפרוייקט י ם

 . בנ יכוי  הת שלומים החוד שיים,   ולא יאו חר מתום תקו פת ההתקשר ו ת,הפרויקט הר אשון

דובר בת חילה על , כעולה מטיוט ות ההסכם ש נתפסו ומה וד עות ספקטור ו שיחותי ו עם ג לעד

במסגרת ,   ברם. בתחילת ה ה עסקהפ "כפי הסיכום   המקורי  בע$, 7,500תשלום חודש י של  

בחוזה  (מ ב ין  הצ דדים ביק ש א פל לעמעם ולהחליש את מ חוייבות ו לת ש לום הבונ וסים  "המו

ומאידך נקבעה  אופציית   , ידי אפל-הסופי לא נקצב מועד לבק שת הה יתרים  והרי שיו נות ע ל

 .  הסכים אפל להעלאת השכר החוד שיבתמור ה לכך ו, )יציאה מההס כם

אירעו  בעיצומה  , מ על חתימת  ההסכם ומוע ד חתימת הה סכם" המוי כ, ראוי להדגיש כאן .80

ולא מילא כל תפקיד ממלכתי  בו  יכול הי ה לסייע  ,   של התקופה   בה שרו ן ה יה  באופוזיצ יה

לאחר ששרון   , 1999גם הת שלום הראשון  לגלעד היה רק בסוף נובמבר , כזכור. לאפל בעסקיו

 .   חודשי ם5 -כבר היה באופ וזציה  כ 

, כנראה, כחודשיים וחצי לאחר המועד בו, 1.6.99ההסכם נקבע כאמור ליום מועד תחילת 

כי  קביעת המועד המאוחר נעשתה כדי  , הוע לה חשד. החל גלעד לתת שירות ים  ב פרוייקט

ולהעלים א ת כוונת   , )חוץ ותשתיו ת (להרחיק את ההסכם מתקופת כהונתו של שרון כשר 

,   ויי תכנו לעובדה זו הסבר ים אחרים,שלא רק שמדובר ב השערה גרידא, עקא-דא. השוחד

שרון  עדיין  כיהן  ב תפ קיד שר   , מועד תחילת  ההסכם שנק בע,  1.6.99אלא שגם בי ום 

 ).5.7.99( ש בועות מ אוחר יותר 5 -תפ קי דים אותם  סיי ם רק כ, התשת יות ו ש ר החוץ

אף  כי א ופ י ע בוד תו  ה שתנ ה   ,  לאחר הח ת ימ ה על  הה סכם   חזר גלעד ל ת ת  ש ירות י ם ל פרו יי קט .81

חובר ות  ומח קרי   ,  וה תרכז  בעי ק ר בהכנ ת מס מכי ם,   1999ת א ופ י  העבוד ה  במהל ך  שנת  לעומ

ש במק ום לעסו ק  בענייני  :  " מ ספר גלעד4.2.01ב ש יחה   מוקלט ת  בי ן  ס פקט ור לגלעד  מיו ם  (שוק  

שיווק  שא ין  כ רגע  מה  לעשו ת  א ז  אני   מכין   מכל  מיני  חו מ ר  מהאינ טרנ ט   ודברים  כ אלה   ומא רגונ י  

על  תיי רים   ...   פרופיל  על  תיירים   גרמ ני ם על  תיירים  אנ גליםהתיירו ת העו למית  מכ ין ל ו

,   מה ה זכויו ת ה סוציאלי ו ת שלהם...  על  כ מה הם  מ וציא ים  איפה הם   אוהבים  ללכ ת ,  ספרדים

 ". אני  עוש ה עבודו ת  מס ו דרות. מה  מו תר  ל הם מה  א סור   להם, מה עושים  הפנ סיונרים  שלה ם

ד בו מתיר   ההסכם לשני  הצדדים  המוע,  2001גלעד המשיך   במתן  שירותי ם לאפל עד י וני  .82

תמורת שירו תיו ק יבל גלעד את התשלו מים שנקבעו  בהסכם עבור שירותי  . לצאת ממנו

 חודשי העבודה הנוספים   12עבור , בשק לים,  דולר נוספים240,000-וכן כ, )400,000$(העבר 

, עלהה פרוייקטים ב י וון ובספרד לא הגיעו לשלב ההיתרי ם  או ההפ). 2001יוני -2000יוני (

 .  ולגלעד לא שולמו הבונוסים
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 ?  האם הסכם פיקטיבי-תנאי ההעסקה והסכומים ששולמו לגלעד  .4

עבור תקופ ת  העסקה של  $  640,000 - כ-הסכומים שק יבל גלעד עבור עבודתו אצל אפל  .83

וכך גם הבונוסים שנקבעו  ,  הם אכן סכומים גבוהים -)  2001 ועד יוני 1999מרץ (כשנתיים 

בתנאים "בהעסקה , כנטען, האם האמנם מדובר, אולם. א הגיעו לידי מימושאף של, בהסכם

בהעסקה שיש בה מידה רבה של חריגות , וללא תמורה של ממש מצד גלעד, כספיים מפליגים

 ש מדובר למעשה  - כראיה במש פט פלילי  -אשר ממנה ניתן להסיק  , "עד כדי פיקטיביות

 ? כאמצעי לתשלום שוחד לשרון עצמו

ובהתחשב  בעובדות , וזאת לאור כל המפורט לעיל, ן בי דינו לבסס טענה זו כלללדעתי אי

 :והנימוקים  שי פורטו להלן

  -אשר לכישורי ו של גלעד ולר קע המקצוע י  שלו   .84

ובעל  , כי  גלעד הו א בוגר הפקול טה לחקלאות במגמת כלכלה, מהודעות שרון ועומרי  עולה

 .  קים ב תחום הש יווקבכלכלה או מינהל עס,  או  לימודי המשך, תואר שני

הוא עסק  במקביל   , וכעולה מחומר הראיות, 1989גלעד מנהל את חוות ה שי קמים משנת  

הכרותו האיש ית  עם אפ ל   , כמצויין  לעיל(ן "בפרוייקטי ם  שונים של  ייז ום וש יווק ש ל נדל

ן בהם   "בעקבו ת ה תייעצויות  שקי ים  עם  אפל בנוגע לפרוייקטי ם של  נדל,  בי ן  היתר,  התחזקה

 ).  רבהיה מעו

וכי  גלעד ביקש  את   , ן שונות" מספר  כי גלעד היה  מעורב בעסקאות נדלספקטורכי  גם  , נציין

 מליון דולר עבור מיליונר אמריקאי שביקש  12ן בסכום של "עזרתו באיתור השקעת נדל

מצי ין ב הודעתו כי  היה  לו בעבר קשר עם גלעד בקשר  ) שישק ו(פרידמ ן  גם . להשקיע בארץ

 ) . 7.4.03הודעה מיום (ן למגורים "נדלעם שיווק  פרוייקט 

  -  אשר לתפקידו ולאיכות עב ו דתו .85

ולגמרי לא  ,   תפקיד  נ יה ולי בכירכי  לגלעד היה, מהודעות דייסי וש ישקו  שנסקרו לעיל עולה

לאיכות עבודתו   ,  הי יתה  הערכה גבוה ה מאוד לכישורי וכי, כן עולה .פיקטיב י בפרו ייקט

 .  ועיים שעבדו מ ולו בפרוייקטולהשקעתו בפ רוייקט של הג ורמים המקצ

כמנהל עם א חריות  " כי ג לעד שימש , מבהיר  דייס י ב הודעתו ב משטרה, כמצויין לעיל

-להי ות אמו ן על   החטיבה הש יווק ית "וכי   ת פקידו ב פרויי קט הי ה , "ניהולי ת בפרו ייקט

ו לתאם ולהפעיל את כל הגורמים החיצ וני ים ונ ותנ י  השירו תים  ,  מכירתית-פרסומית 

 ." שאים אלהשקשור ים לנו 
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שמולו ואתו היית ה עיקר עבודתו , "מקאן קשר בראל"מבעלי משרד , )שישק ו(צבי פרידמן 

עבד מבוקר עד  . גלעד היה שותף עד צו ו ארו בתחומים  האלה"כי ,  בין ה יתר, של גלעד העיד

גלעד  "כי ; " מקאן אריק סון-ל "לילה בשית וף  פעולה מלא  איתנו בארץ  ו עם הגורמים   בחו

וטיפל בכ ל התחומים  הנוגעים  , הק שר הי ה הד ו ק.  ינסוף  שעות   במשרדישרון  בילה א 

,  בה שווא ה ללקוחות אחרים שלי, התרש מתי מאוד מ י כולתו המקצ ו עית "וכן כי." לפרוייקט

. ..   האיש  ללא ספק מוכשר  ביותר. לקלוט רעיונו ת שי ווקי ים ו לתרגם אותם למונחי ביצוע י

מאוד  הת רשמתי  מה יכ ולת שלו  ...  יצוע יש לו  יכ ולת  טובה  מאוד  להבין  ולהבי א לידי ב 

 ..." ולהבי ן אות ה ולהביא ליי שומה , להכנס לתוך  תכנית  שי ווק י ת

 לרבות -  הג לויה בטרם פתיחת החקירה,  בזמ ן אמת -ציין  בכל הזדמנות ,  עצמואפלגם 

את הערכתו המקצועית  הגבוהה   ,  בשיחות  שנקלטו בהאזנות סתר עם גו רמים שונים

 .שבי עות רצונו הגדולה מעבודתו של גלעדואת , לכישוריו של גלעד

 . אשר לגובה ה שכר .86

עבור תקופת  העסקה של $ 640,000 - כ-אכן השכר ששולם לגלעד עבור עבודתו אצל אפל 

אינה יכולה  לשמש כראיה  ,  כשלעצמה, אך  עובדה זו ,   הוא  ללא ס פק שכר  גבוה-כשנתיים   

תש לומים לגלעד במסגרת את ה. וככסות לתשלום ש וחד,  לכך שמדובר בהעסקה פיק טיבית

הפרוייקט יש  לראות על רקע מכלול העובדות הידועות על כישוריו ואיכות שירותיו   

ותנא י   , ועל רקע מכלול העובדות הי דועות על הפרוייקט בכלל, כאמור לעיל, לפרוייקט

 :  ובין  היתר  בהתחשב  בעו בדות אלה, ב פ רט, ההעסקה של  אחרים בו

ש ל  ,  ו היי תה ש ביעות  רצון גבוהה, י בכיר ב פרוייקטתפקיד  ניהול, כ אמור, לגלעד היה .א

 .  מכישוריו ומעבודתו,  הגורמים המק צועיים בפרוי י קט ושל אפל

,   בהודעותיו ב משטרה הסבי ר אפל את ה עסקת גלעד בכישוריו האי שיים  הגבוהי ם  .ב

וכי נחסכו לו , "מעל ומעבר למצופה"כי גלעד עשה , כן  טען. ובאמון האיש י  שרחש לו

היה עולה לי פי "העסקה ש ל אדם אחר במקום גלעד , לדבריו; ף ניכריםבכך סכומי כס

 ". שתיים או שלוש

בהז דמנויות שונות  , ב זמן אמת, כי אפל הביע, משיחות שנק לטו בהאזנות הסתר עולה

. ש בי עות רצון רב ה מאוד מכי שוריו ומעבודתו של גלעד, ובפני גורמים  שונים 

והעניק ל ו , ת לגלעד בפעילותו בפרויי קטכי אפל  האציל סמכויו,  מהאזנות עולה גם

כי הסכומ ים  , אפל גם מסביר בהודעות יו.   עצמאות בהחלטות במסגרת תפקידו

שסוכמו בהסכם עם גלעד נקבעו בשלב בו גלעד כבר הוכיח את עצמו בעבודתו  

 ". ה יה ראוי לכל אגורה"ו, בפרוייקט
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היה  אמור להכנ י ס ש , מדובר בפרוי י קט מתוכ נן  ב היקף עצ ום ש ל מיליארדי ד ולרים .ג

כבר בשלב הייזום  הראשוני של פרוייקט האי  היווני בו הועסק  . לאפל רווחים עצומים

 ; מליון  דולר14 -גלעד הוציא אפל על קניית  שירותים  שוני ם סכום של כ 

מה נראית לו  , )איש הכספים  של הפרוייק ט(כאשר נשאל דייסי , בהודעתו במשטרה .ד

כי  מבלי להתייח ס ,  הו א השיב, ד בפרוייקטתמורה ראויה הולמת לעבודה של גלע

שכן יש , אני יכול להגיע לסדרי גודל גדולים מאוד", לגלעד אלא לתפקיד כשלעצמו

שהמשכורות שם ,  שזה דומה לקונספט של הפרוייקטTime Sharesדוגמאות מתח ום 

ובאשר לדעתו ביחס לתמורה הראויה המגיעה  " .מגיעות לסדרי גודל לא הגיוניים

כלומר מע ל , מדובר בסדר גודל של מאות אלפים בנמוך": עצמו הוא משיבלגלעד 

יצויין  כי דייסי  ). 21' ע מ, 21.3.01הודעתו מיום  (."500,000$ -פחות מ $ 100,000

עבורה קיבל גלעד בסופו של דבר תשלום  ,  1999מתייחס לתקו פת ההעסקה  בשנת 

 .400,000$כולל של 

הרי ,  נאי השכר של כל המועסקים בפרויי קטאף שאין בידי נו תמונה מלאה באשר לת .ה

כי גם מועסקים ונותני שירותי ם אחרים בפרוייקט זכו לשכר , שמחומר הראיות עולה

 .  והיו  צפויים  גם לבונוסים, גבוה

$ 1000הוא לפי " מקאן אריקסון"כי  ה תעריף של , )שישקו( מציין פרידמן , למשל, כך

בחומר הראיות נזכר עובד .  בדרג בינייםליועץ  $ 750 -ו,   של יועץ בכירליום עבודה

"  מקאן קשר בראל"ובמקום אחר נזכר כי , בחודש$ 22,000בשם הווארד שקיבל 

,   לדברי שי ש קו.  אנשי ם מט עמם בפרוייק ט4-3 בשל ב בו  עסקו לחודש$ 60,000קיבלו 

 3.8 -כ, כשכר עבודה, הם הי ו אמורים להשתכר, לפי תכנית עב ודה שהגיש משרדם

 ;  )8.4.03הוד עתו מיום  ( שנות  ה פרוייקט5במ הלך מליון ד ולר 

כי אהרון  אבוחצירא הועסק בפרוייק ט , משיחה של אפל שנקלטה בהאזנות עולה

 ;  לחודש ₪ 215,000בספרד בשכר של 

מסר )  הש משו ני -להלן  , איש ה תכנון של ה פרויי קט(אדריכל שמואל השמשוני 

שחלקם ה יה  (₪  מליון   2וכן $,  75,000כי   קיבל עבור עב ודת התכנון  ש ביצע , בהודעתו

 10במשך   מליון ד ולר כב ונוס  20וכן כי  ה יה  אמור לקבל , )אמור לשלם לקבלני משנה

 ולחברה $,400,000-300,000לאדריכלים האמריקאים שולמ ו ,  לדברי  השמשוני.שנים

 . 200,000$אמריקאית בג ין עבודת  תכנון תש תיו ת 

ידיו   -כי אלה נקבעו על,  ש שילם  לגלעדבהודעתו במש טרה אומר אפל לענין הסכומים .ו

שעם ההצלחה גלעד צריך  הי ה   ,  הוא מוסיף.  בהתאם  לפוטנציאל העסק שבו מדובר

השיב  ש היה   ,  כאשר הוא נשאל ע ל הפקטורים   ששימשו  בחי שוב. להרוויח הרבה יו תר

ומספק  " פי שתיים או שלוש"היה עולה לו , במקום גלעד, וכי אחר, סולידי ושמרן

 .תמורה פחות ה
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כי כעולה מהודעת ספקטור מיו ם   , מענינת במיוחד ובעלת משקל לענייננו העובדה .ז

 אשר בהודעותיו המאוחרות מביע דעתו  כי התשלומים  –הרי  ש ספקטור עצמו , 8.1.04

במקביל לסיוע  (2000העסיק בתח ילת שנת ,  הוא עצמו–שקיבל גלעד מופרזים 

 בפרויי קט של אבטחה את גלעד כיועץ, )שהעניק אז לגלעד במגעיו עם אפל

 ). עיתון ידיעות  אחרונות(שביצע ספקטור עבור גוף עסקי גדול ,  ולוגיסטיקה

ותמורת ו קיבל גלעד מספקטור תשלום של  ,  חודשים3-הפרוייקט נ משך כ

על  ,  4 עד פי 3פי ( היי נו  שכר גבו ה  משמעות ית ,  מ"מע)+ ח"מליון  ש( ₪ 1,000,000

 . מזה ש קיבל ג לעד מאפל)  בסיס חודשי

, "ייעוץ"ההתקשרו ת היי תה למת ן שירותי ם ש הוגדרו כ, כמו בהסכם עם אפל, גם כאן

ספ קטור מסביר  כי . תמורת  קבלות  וחשב ונית מס,  והתשלום  בוצע לחוות הש קמים

 נובע   -והן בהעסקה  זו  , גלעד- הן  בהסכם  אפל–ולא איש ית  לגלעד , התשלום לחוו ה

   .משיקולי מס

כי העס קת גלעד היי תה על רקע של , קטורמסביר ספ, בתשובה לשא לות החוקרים 

אף  שגלעד לא  , אימון א ישי  ו מערכת יחסי ם קרובה  שה תפתחה בינ י הם באותה ע ת

וכי  הת שלום הגבוה   נבע מכך  שמ דובר בפרוי יק ט  , היה בעל  נסיו ן בתחום  האבטחה

 ." הרבה מי ליוני ד ולרים ו אני שילמת י ב יד נדיב ה לכל הגורמים  שה עסקתי"של 

שליווה אותו  בכל שלבי הת כנון וההיערכות  , זכה לסיוע רב מגלעדכי ,  ספקטור ציין

לצורך (וכי נעזר ב ידע ובהיכרויות  של גלעד כקצין ב יחידה מ ובחרת ,  של הפרוייקט 

 ).גיוס מאבטחים

   . אשר למתכונ ת ההעסקה .87

הועסקו ללא חוזה , נרא ה כי כל המועסקים במעגל הקרוב לאפל, כעולה מחומר הראיות

   . במד וי ק את תפקיד ם ושכרםהעסקה בכתב  שקבע

ידי אפל לפרוייקט ללא -כי גוייס על,  א יש הכספים   של הפרוייקט, די יסימציין , למשל, כך

כך גם ). 13.4.01הודעתו מיום (וללא שנחתם עמו חוזה בכתב , הגדרה מדוייקת של תפקידו 

,   פלכי הוא עובד  הרבה שנים  עם א,   איש ה תכנון ש ל הפרוייקט,  השמ שו נימסר בהודעתו 

; "פה-זה רק בעל, אני לא עושה הסכמים("ומעולם לא חתם על חוזי ם בכתב  עם  אפל 

ישראלי  תושב  יוון  ש שימש כאיש  הקשר של  ,  שקולנ יקגם  נורמן ). 13.4.03הודעתו מיום  

 .מצי ין כי  לא היה לו חוז ה כתוב עם  אפל, אפל עם היוונ ים

,  הייתה ללא הסכם בכתב,  טורספקידי -כי גם  ההעסקה האמורה לעיל של גלעד על, יצויין

בסוף הפרוייקט ישבנו שנינו ובסיכום מהיר בינינו הגענו להחלטה ", ולדברי ספקטור

 ."והסכמה ומה שסוכם בינינו שולם על ידי
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 סיכום: העסקת גלעד כמתת שוחד .5

עת ה תחיי ב  אפל להעסיק  את   גלעד ,  1999עבירת השוח ד התגבשה  ב מרץ ,   לפי הטענה .88

כשר  , וז את בעד פעול ה הק שורה ב תפקידו  של ש רון,   ב תנאים מפליגי םבהעסקה פ יק טיבית 

בעי קר בתחום   , וכ אשר שרון מו דע באותה עת לאינטרסים של אפל, התשת יות  וכשר החוץ

כי אין  בו   כדי לבסס , שמסקי רת חומר הראיות לעיל עולה, עקא-דא. קרקעות אזור לוד

תפקידו ואיכו ת השירות ים  של גלעד ,   כישוריו; מהות הפרויי ק ט והיקפו העצ ום. חשדות אלה

מת כונת ההעסקה שנהגה ; ה תשלומים ש שולמו לגורמים אחרים ב פרוייקט; בפרוייקט

 כל אלה אינם תומכים כלל בחשד של -בפרוייקט ונסיבות חת ימת  ההסכם בין א פל לגלעד 

 .העסקה פיקטי בית כאמצעי  עקיף לתשלום שוחד לשרון

ובהערכה , האישית ובא מון האישי ש רחש לגלעדאפל מסביר את העסקת גלעד בהכרות  .89

קבלה לעב ודה והעסקה  על בסיס הכרות ואמון  אי שי  הם  בגדר תופעה   .  הרבה לכישוריו

וזה  , ראינו כי זה  דפוס ה עבודה של אפל גם עם שאר  צוות הפרוי י קט. ואינם  חריגים, רווחת

 .גם ההסבר ש סיפק ספקטור  להעסקת גלעד

ובפועל לא בוצעו כל $,  7,500יהן כשר ה שכר עליו סוכם היה כי בתקופה ש שרון כ, אזכיר גם .90

התשלום הר אשון הי ה רק  בסוף (תשלומים לגלעד בגין שירו תיו ב פרוייקט  בתקו פה זו   

שרון מצוי   ,  )2000מאי -בפברואר(ב תקופת  גיבוש ה הסכם , ולעומת זאת; )1999נובמבר 

כם והתשלומי ם לפיו   וממילא ק שה מאוד לקשור את ההס , באופוזיציה מ זה קרוב לשנה

 . או לפעולה מצידו במילוי תפק ידו לטובת אפל, לתפקידו של  שרון

באופיה  ו בתשלומים   , כי אף שאי ן  מדובר בהע סקה שגרת י ת, מכל המקובץ  עולה אפוא .91

כדי   , ובו ו דאי שלא ברמה הנדרשת  במשפט הפלילי, אין תשת ית ר אייתית , שנילו ו לה

,   אשר  יש  בה,  ללא תמורה  ש ל ממש,  יתלבסס טענה בדבר העסקה  מלאכותית  ו פיקטיב

 . כ די לבסס אישום לפיו ההע סקה שימ שה  אך כסות לתשלום שוחד ל שרון , כשלעצמה



 

 

36

 ?י שרון" האם ניתנה תמורה ע-מרכיב התמורה :   פרק רביעי

 כללי

הבטחות  התמיכה  (ב גין טובות  ההנ אה שקיבל  ממנו , העניק  שרון לאפל, לפי ה נטען, בעניננו .92

 :את התמורות  כדלקמן, )ת גלעדהפוליטית ו העסק

השת תפותו   של שרון בשת י ארוחות ערב שערך אפל לאנשי ממשל  -  בפרוייקט הא י הי וונ י

  12ארוחת ערב לכבוד תת ש ר החוץ היווני   שנערכה בביתו של אפל  ביום , האחת :  יוונים

שנ ערכה בביתו  של אפל ,   ארוחת ערב לכבוד ראש עירית  אתונה,  והשניה;  1999בינואר 

 .1999 ביולי   28יום ב

במסגרת   , 1999-1997 סיוע לאפל בהיות  שרון  שר התשתיו ת  בשנים – מזרח באדמות לוד

עם ראשי מינה ל מקרקעי , או  מי מטעמו, פגישות ש קיי ם כשר התש תיות  לפי ב ק שת אפל

לחץ לשינוי  החלטותיהם  ולהסרת התנגדותם  בענינים  , כנטען, בהן   הפעיל עליהם , ישראל

 ; סים הקרק עיים של אפל  באזור לודהנוגעים לאינטר

 לקידו ם הא ינטרסים  2003-2002סיוע ל אפל בפעילותו כראש ה ממשלה בשנים  , וכן

, במסגרת החלטת ה ממשלה על תכנית הצלת העיר לוד, הקרקעיים ש ל אפל באזור לוד

 .מזרח-ובדיונים בועדה המחוזית  לתכנון ולבניה  מחוז המרכז בתכניות לוד

אף  ש ק יומ ה  ב פו על של   תמור ה  ש העני ק  עו בד  הצ י בור  עבור  ה שוחד   ,  םכאמור  בראש י ת  הד ברי  .93

הר י  שככל שנ י תן   להוכי ח   ,  אינ ו מ הוו ה רכ יב  הכרח י ל התג בש ות  עב יר ת  השו חד,  שני ת ן לו 

ס י פק  א ת   "כי  עו בד  הצי בור  א כן ,   ה יינ ו-קי ומה   בפועל  של   תמור ה  ברמת  מ וב הק ו ת ג בו הה   

 י ש   בכך  כד י  לס י יע   - נו ת ן  ה שוחד   וכי   המניע  לע ש יי ת  המע שה   ה י ה  אינ טרס  של ,   "הסחור ה

העדר רא י ות  על  ק יומ ה  ש ל ת מורה   ,  לעומ ת  זא ת .  להוכח ת  ק יומ ם  של  המ ת ת   והמודע ות  אל י ו

מ ציב  ק וש י רא י ית י  ממ שי  על  הוכח ת   ,  מצד עובד  הצ יב ור ע בור  הש וחד של פ י  הח שד נ ית ן  לו

ד הנ פש י   ו בעי קר מ קו ם  בו א י ן רא יו ת  יש ירו ת על  קי ומם  של  מת ת ה שו חד ו הי סו, עביר ת  השו חד 

 . וכל  פר שת   הש וחד  נשענ ת  על מ ב נה  הס תברו ת י   של רא יו ת  נס י בת יו ת  בל בד,  הנלוו ה ל ו

כאמור , האם  יש  בחומר הראיות כדי לבסס את החשד כי  שרון אכן פעל, להלן נבחן אפוא .94

ידי   -על, כנטען, שנ יתנו לו,  לטובות ההנאה" ת מורה"באופן  שניתן  לראות בו  משום  , לעיל

  .כדי לקדם את האינט רסים של אפל, )סקת  גלעדסיוע פוליטי והע(אפל 
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 הש תתפו ת בארוחות ערב עם אנשי המ משל  היו ונים  . א

   לכב וד אנשי ממש ל יווניםעל פי חומר  ה ראיות ה תקי י מו בבי תו  של  אפל שתי  ארו חות ערב .95

  12.1.99  שהתקי ימה בי ום ,ארוחת ערב לכבוד תת שר החוץ היווני,  האחת. אליהן הוזמן  שרון

תק יי מה  ה ש,ארוחת ערב לכבוד ראש עיריית  את ונה, והש ניה;  )הארוחה הר אשונה - להלן(

 ).  הארוחה הש ניה-להלן ( 28.7.99ביום 

תמורה  כ שימשה כי השתת פותו של שרון בארוחות הערב ,לענין זה הואהחשד שהועלה  .96

 . כדי  לקדם את האי נטרסים שלו, ידי אפל-על, כנטען, מצידו לטובות הנאה שניתנו  לו

 

 )1999 בינואר 12(ארוחה הראשונה ה .1

משלחת מטעם מפלגת השלטון היווני ת   לביקו ר בישראל    הזמינהמפלגת העבודה הי שראלית .97

נענתה לאחר משא ומתן ב ין  אנשי  מפלגת  והיא   ,11.5.98ההזמנה יצאה ב תאריך . "ק"פאסו"

כי   , מחו מר הראיות עולה. 11.1.99מועד הביק ור נקבע ליום ו, "ק"פאסו"העבודה לאנשי 

סייע בתיוו ך לביצוע ההזמנה ולקביעת מועד ) איש הקשר של אפל ליוונים(שקולניק 

סוכם כי בשהות ו בארץ ,  עם תת שר ה חוץ היוונישגריר ישראל ביווןבש יחותיו של . הביקור

בנוסף להי ותו אורח  , כאורח משרד החוץ,  יקיי ם  תת  ה שר היווני  מספר פגישות  רשמיות

 .   מפלגת העבודה הישראלית

  14-כ תת שר החו ץ היווני ועמו  עוד ובין חבריה  הי ו,  10.1.99בתאריך המשלחת הגיעה ארצה  .98

לחב רי המשלחת  נקבעו פגישות עם שר    .חברי פרלמנט ושמונה עיתונאיםאנשי ממשל ו

וכן ביק ור בכנסת וסיור בשטחי הרשות   , ועם מנהיגי מפלגת העבודה, )שרון(החוץ 

מהן  עולה  כי נעשו נסיו נות ליזום  מפ גשים  של   , פלכן נקלטו שי חות של  א.  הפלסטינית

וכ י המשלחת  אכן נפגשה עם  רמון וכן   , וא חמד טיבי, חיים  רמון,  המשלחת עם  אהוד ברק

 . עם שטרית

 יש ירות ובא מצעות -וכי  היה  מעורב , אפל היה עניי ן בב יקורכי ל , מחומר הראיות עולה .99

חלקים ניכרים מן  ) ם מפלגת  העבודהב מקו( אפ ל גם מימן .תכני ת הב יקורבגיבוש   -שקולניק  

 . הביקור

ו הזמין לארוחה גם את  , אפל ארגן ארוחת ערב בבית ו לכבוד תת שר החוץ היוו ני ופמלייתו .100

בשיחה  עם  שקולניק  . כדי להרשי ם את  היוונים , כנראה, שנוכחותו הי יתה  חש ובה לו, שרון

אביגדור ליברמן הגיע   משיחה  נוספת עולה כי  גם  . מספר אפל כי דחק בשרון  ל הגיע לארוחה

ושרון אכן  הגיע וכיבד בנוכחותו את   ,  12.1.99הארוחה התק יימה  ביו ם .  לארוחה לבקשת אפל

 . האירוע
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,   כי  ב מהלך הארוחה לא הוצג  פרוייקט  האי   היוו ני  לאורחים מיו ון ,  מחומר הראי ו ת עולה

,   חרת הי וםוכי   הפרוייקט  הו צג לאורחים מיוו ן ר ק למ,  ולא דובר באר וחה כלל על ה פרוייקט

 . ללא נוכחות או השת תפות  של שרון ,  במלון שרת ון 

כפי  שהוזמן לא  , כי  הוזמן לארוחת הערב על ידי אפל, )30.10.03מיום (שרון מוסר בהודעתו  .101

הוא  הת ארח בבית  א פל מספר , לדבריו. אם כי  אינו  זו כר את פרטי   ההזמנה,  פעם בעבר

 ער לצורך עסקי של אפל   בנוכחותו ו הוא  מכחיש כי ה י ה, פעמים לא ק טן באירועים   שונים

 ").הוזמנתי ובאתי. לא הרגשתי שאני בא לשם לצרכי קישוט("בארוחה 

 של  שרו ן בלשכתו  כש ר החוץ  עם  ה משלחת פ גישהב,   כי  בצהרי   אותו יו ם,הועלתה הטענה .102

על אף   , לה שתתף  במפגש,  אי ש הק שר של  אפל ביוון,    איפשר לנורמן שקולניקהיוונית  הוא

 אותו  -  כי אכן ראה את שקולניק,ובאומרב הודעתו שרון התייחס לכך . מליתשלא הוזמן פור

 באופן  וסבר ,עם המשלחת היוונית  -   וכאיש עסקים, לשעברמ ערכת הבטחוןזיהה כאיש 

כי זוהי   תופעה  נפוצה שלמש לחות רשמיות  נלווים  ,   שרון  מציי ן. למשלחת שהוא  נלווהטבעי 

 . זרים וישראלי ם,  אנשי עסקים

בח ודש  מרץ   רק הע סקתו של  גלעד בפרויי קט האי  היו וני   החלה כי  ,   להזכירכאן המקום  .103

לפיכ ך יש קוש י ליחס לשרון .  קיומה של הארוחה הראשונהלאחרכחדשיים , היינו , 1999

וב טרם ידע ,  את השתתפו תו בארוחה ה ראשונה כת מ ורה להעסקת  גלעד בטרם ההעסקה

 .עולםל ה באשטרם   שוחד מ תתמתן  ת מורה עבור ,  היינ ו,  על ההעסקה

  מצד אפל הפוליטי אשר לאפשרות ק שירת  הה שתתפו ת  בארוחה כתמורה  להבטחת הסי וע  .104

נוכח (אפשרות  זו אמנם קיי מת . 8.2.99לשרון בפריימ ריס בליכוד שנועדו להתקיים  ביו ם 

,   השיחות  בי ן  שרון לאפל ב תקופה  זו  בהן  עולות הבטח ות ה תמיכה  ה פוליטית  של  אפל בשרון

כי  , אך לא ניתן לסתור את גרסת שרון, )חות ה תמיכה הפולי טית לעילכפי שפורט בפ רק הבט

רקע גרסה זו יש  לבחון  על . נענה להזמנה במסגרת מערכת היחסים א רוכת השנים  שביניהם 

א ני מכיר את ד וד אפל "לפיה ם ו ,במחלוקתש נויים   שא ינם ,דבריו של שרון בפ תח חקיר תו

מכיר את   , מכיר אותו.  פגשתי אותושמה, הכרתי אותו במישור המפלגתי. שנים רבות

אם זה באירועים משפחתיים או בסוכות או בארוחת , הייתי אצלו לא אחת בביתו, משפחתו

וראו גם לעיל באשר לקשיים  ש בייחוס הבטח ות סיוע פולי טי וסיוע   (".וכן הלאה, ערב

 ).פוליטי לכוונת שוחד

הנוספו ת עם חברי ה משלחת מסביר ומת רץ את קיום  הארוחות ופגישותיו , אפל בחקירתו .105

רו אה מקום   אינני .  היוונית  באינ טרס הלאומי של מדינת יש ראל בהידוק  הקשרים  עם  יוון

אך מכל מקום אין ב ה כדי לשפוך אור על מודעותו ,  של אפללמהימנות גרסתו להתייחס כאן  

 . של שרון
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  )1999 ביולי 28(הארוחה השניה  .2

נערכה לכבוד הארוחה .  ששר ון  הי ה  באופוזיציה בעת , 28.7.99הת קיימה  בי ום  ארוחה זו   .106

ומשרד ) אהוד אולמרט( ידי ראש עירית ירושלים -שהוזמן  לישראל על, ראש עירית אתונה

הוזמנו ו ,הארוחה התקיימה  בב יתו של אפל. ביוזמת ם של אפל ואיש עסקים נוסף, החוץ

מלך דוד  קדמה לה ארוחה רשמית במלון ה.רובי ריבלין ואחרים ,  גלעד,אליה שרון

 ).אולמרט(בה  המארח היה  ראש עירית יר ושלים ,  בירושלים

 כי  המשלחת היווני ת ת יפגש עם  גורמים   , חומר הראיות מצביע על כך שלאפל ה יה  עניין .107

 לפיה יש לחשוף את  ,הפרסום של הפרוייקט ' של חב וזאת על פי המלצה, בעלי מעמד בארץ

 . האורח לאנשים בעלי מעמד

עם אח מד טיבי שארח אותם  ו ,פגשו עם חיים  רמון ורובי ריב ליןחברי ה משלחת נ, ואכן

כאשר נשאל על תרומת נוכחות , מציין "בראל-קשר" מ)שישקו (גם צבי פרידמן. בכנסת

 ".זה אומר שאפל איש עסקים חשוב ומוערך ": דמויות פוליטי ות באירועים 

אינו זוכר כלל והו א ,  )ים שנ4 -כ (חלף זמ ן רב  כי ,הוא טו ען 30.10.03 מיום  בהודעתו של  שרון .108

לא דובר כלל בארוחה זו    כ י,כי   מחומר הראיו ת עולה, מ כל מקום  ,יצ ויי ן .את הארוחה  הזו

 ). אדריכל הפרוייקט,  הודעת השמשוני (על פרוייקט ה אי היו וני 

בפרוייקט "עובד אצל אפל גלעד כי  בנו  , על פי  עדות ו שלו, אותה עת  יד ע אמנם שרון ב .109

קי שר בין   שרון   כי  , ראייה  היכול ה לבסס חשד ב ידינואך אין  ,  "רדתיירותי ביוון או בספ

העס קת בנו   ובין ,)בה  כאמור לא דובר על הפרוייקט ( ארוחת הערב עם ראש עיריית אתונה

,  בין אפל ל שרון שוררים  קשרי ידידות  אישית ו פוליטית מזה שני ם  רבות, כזכור. בפרוייקט

אינה , רוחות ערב ובאירועים א חרים אצל אפלהשתת פותו  בא, כמצויין לעיל, ולדברי שרון

 . דבר חריג

וממילא קשה לקשור אירוע מעין זה ע ם   , כזכור בתקופה זו שרון באופוזיציה, זאת ועוד

 .ב זיקה עם  אינטרסים של אפל, פעולה הקשורה בתפ קידו כעובד הציבור

מצמצמת , יווכנראה גם לא דובר על, נראה כי העובדה שבשתי  ה ארוחות לא הוצג הפרוייקט .110

דבר שכפי העולה  , ")קישוט("את תפק ידו  של שרון בש תי הארוחות  לכיבוד המעמד בלבד 

,  יק שה לסתור את טענתו,  מנקודת מבטו של שרון.  ייחס  לו אפל חשיבות , מחומר החקירה

,   כי היענותו להזמנות אפל להשתתף בארוחות היי תה  במסגרת יחסי הידידות ב ין  השניים

 .ור מתת כלשהי  בק שר עם פעולה הקשורה ב תפ קידוולא כתמורה לאפל עב
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 ) 1999-1997(מעורבות שרון בעסקי הקרקעות  של אפל באזור לוד  .ב

 -רקע  .111

 . לאפל יש אינטרסים קרקעיי ם שונים  באזו ר העיר לוד

  90-בתחילת שנ ות ה , "מגדל הזוהר"ב מסגרת חברת , ד דרור חוטר ישי"יחד עם עו, אפל בנה

למגדל הזוהר היו  טענות  ש ונות נגד ".  גני אביב"שכונת : צפון מ ערב לודפרוייקט  בניה   גדול ב

 . בע נין השלמת  בי צוע תשתיות   במקום) המ ינהל -להלן  (מינהל מקרקעי ישראל 

אשר לשם  פיתוחן  , אחיעזר וצפריה, אפל וחוטר ישי רכשו גם  קרקעות נוספות באזור יגל

 ). המ ינהל -להלן (נזקקו לאישורים שוני ם ממי נהל מקרקעי ישראל 

 דונם  של שטחים  1400- את  הז כויות על כ1997רכשה חברת מגדל הזוהר ב יולי  , בנוסף

עסקה זו  נעשתה  .  מליון  דולר24 -תמורת כ, ממזרח לעיר לוד,  גי נתו ןחקלאיים של   מושב 

 . ללא שנתקבלה הסכמת המי נהל כנדרש בהתאם לחוזה  החכירה בין  ה מינהל למושב

, ו דיונים במ שרד הפנים  ב ענין הרחבת ג בולות העיר ל וד מזרחהיצויין  כי  באותה עת  התנה ל

בעקבות   , בסמו ך  לאחר מכן. בעקבות ועדת חקירה לגבולות העיר לוד שמינה שר הפנים

החל יט שר  הפנים  בדצמבר ,  הסכם לענין ז ה ב ין  עירית   לוד למועצה האזורית חבל  מודיעין

הודעה  . ום ה שיפוט  של העיר  לוד על סיפו ח השטחים  ה חקלאיים של   מושב גינתון  לתח1997

 .1998על כך פורסמה ברשומות ב אפריל 

פעל אפל  אצל שרון בת קופה  הנדונה לקידום  האינ טרסים שלו  ב קרקעות , בהתאם  לחשד

 .אלה

 
  1997בספטמבר " מגדל הזוהר"' הפגישה אצל שרון בעניני חב .1

שכיהן   ,  אביב-תל  פגישה בלשכת  שרון ב1997בהתאם לחומר הראיות הת קיימה בספט מבר  .112

פגישה  זו ה תקי ימה  בעקבות פני ה  בכתב ש ל   . באותה עת  כשר התש תיות  וממונה על המינהל

ה יית ה   . ' ב-ו ' בה  ביקש  לדון עם השר והגורמים המקצועי ים בנושאי  גני אביב א, חוטר ישי

גם מנהל המינהל דאז , מלבד שרון, ב ה נטלו חלק מצד המדינה,  זו פגישה רבת  משתתפ ים

 חוטר –" מגדל הזוהר"ומצד ,  ובכירים נוספ ים מהמינהל  וממשרד התשתיות) ודוברטי בר(

 .משת תפי  הפגישה   משני הצדדים נחקרו ומסרו הודעות. ואחרים)  בחלק מהישיב ה(אפל ,  ישי

וכן שאר בכירי המינהל , 1997מההודעות שמסרו משתתפי היש יבה ה אמורה מספטמבר  .113

 : בתקופה  הרלבנטית עולה ה תמונה הבאה
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הורגשה בפגישה או ירה של אי ש ביעות רצון מצד , טענת חלק ממשתתפי  הפ גישהל .א

כי לאחר שפקידי המינהל הסב ירו את   , אין חולק, ברם. השר כלפי אנשי המינהל

לא כפ ה עליהם   , מגדל  הזוהר '  השיק ולים ה מקצועי ים של הם שלא להי ענות  לדרישו ת חב

או לדרי שות   ,  ל דרישות  החברה להיענות-ולא בכל מועד אחר ,   לא בפגישה זו-שרון  

 .  אחרות מצד אפל וחוטר ישי 

,  )ברוד ו( מנ הל  המינ הל : בעלי  ת פק יד י ם  בכיר י ם  במ ינהל  ש הש ת ת פו  ב יש יב ה  ו בה ם  . ב

,   ה יוע ץ  ה משפט י ,  מנ הל ה אגף הח ק לאי,  ל לתכנו ן  ולפ ית וח"ה סמנכ,  ל לש יו וק  וכלכלה"הסמנכ

 הפע יל על יהם  ש רו ן לחץ   לאות   ב תק ו פת כה ו נת ו  כ שר  הת שת י  ציינ ו  בהודע ו תי ה ם כ י-ואחרי ם  

ידי  מנהל י  המ ינהל  האחר י ם  שכי הנו  ב תקו פ ת  -עדו ת  בר וח ז ו נמסר ה ג ם על . לפעול לט וב ת  אפל

 .ו בכיר י ם  אחרי ם  במ ינה ל,  )ויע קב  א פר תי ,  אב י  דרכסל ר,  מ ירו ן  חומ ש(כהונת ו  של  שר ון  

, שהלאחר שנציגי היזמים עזבו את הפגי, אכן לדברי חלק מהמשתתפים בפגישה האמורה .ג

כפי , ואולם. והיה גם מי שקישר את הנזיפה לרצון השר לסייע ליזמים, נזף שרון באנשי המינהל

 של אי עמידה של המינהל כלליהנזיפה הייתה על רקע , ידי משתתפי הישיבה-שהודגש על

,  רבים ממוסרי ההודעות ציינו.ד בשנה" יח60,000ביעד שקבעה הממשלה לתכנון ושיווק של 

א לעתים קרובות באותה תקופה את אי שביעות רצונו מהתיפקוד הלקוי של  כי שרון ביט

 .ללא קשר לעניני אפל, ומהקצב האיטי של הטיפול בקידום תכניות, המינהל

כי  ב תקופת  כהונת ו כמנהל המינהל התק יימה   כנראה פגישה נוספת  , מהודעת ברודו עולה .114

,   לדברי ברודו). לא נמצא ת יעודלה (אצל שרון בנוגע לעסקי הק רקעות של חו טר ישי  ואפל  

קיבל "וש רון , הוא הסביר בפגישה זו את  הסיבות לה תנגדותו לבקשות חוטר ישי ואפל

השר לא דרש הבהרות "כי  בעקבו ת פגישה  זו , בת שובה ל שאלת החוקרים, כן ציי ן". אותן

 ).12.8.03הודעתו מיום " (ולא שמעתי עוד בנושא זה מצד השר, נוספות בנושא

,  עם  זא ת.   כי  לא   נפגש  עם  א פל  בא ופ ן  א יש י   בעני ן  עסק יו ,   מסר  שר ון 30.10.03מ יו ם  בהודע תו   .115

כ י  בת וק ף ת פק ידו  ק יי ם  במסגרת  ה משרד הר בה   מאוד פג י שו ת  עם  י זמי ם  כדי ל קדם   , ציי ן 

אני  לא חושב   ... ה מערכו ת האל ה הן מערכו ת  איטיו ת"ומאחר  ש,  וזא ת  בת וקף  ת פק יד י ו,  עבודו ת

כ י  פגי ש ות אצל   , צי ין ,  ל"ב הודעת ו  הנ,  גם  ברודו ".    או תושיש קבלן  אח ד בא רץ שלא  הכרתי

וכ י  הפג י שה  בנוגע  לעס קי  מגדלי   ,  "היו  מק ובלות  ושג רתי ות"השר  בנו שא  י ז מי ם ו ב הש ת ת פו תם  

,   חלמיש -א וסם ' גרסה ז ו נ תמכ ת  בהודע ות  בר ו דו וג ב".  ל א הי יתה יוצ את  מ ן הכלל"הזו הר 

ה יו  הר בה   פ גיש ות   ,  לד ברי ה . 1999-1997שכי הנה  כעוזר ת  המ קצוע ית   לשר  הת ש תי ו ת  ב שני ם  

 . בלשכ ת  השר   עם  יז מי ם  ש וני ם  ש בי קש ו  פג י שה  עם   השר  כ די ל פ תור  בע יו ת  מול  המ ינהל 

וזאת נוכח היחסים   , מוטב הי ה כי שרון  הי ה נמנע מלטפל במישרין ב עניניו של אפל, אכן .116

הדברים  א מורים בעיקר  באשר לפגיש ות שק יים  שר ון בשנת  . האישיי ם וה פו ליטיים  ביניה ם

הת נהגות זו  ,  ברם. בעניני חברת  מגדל הזוהר של  חוטר ישי וא פל,  כשר ה תשתיו ת, 1997

 .ואף לא הו עלה טענה שיש לראותה ככזו, אינה עולה כדי עבירה פלילי ת
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 אבי דרכסלר כמנהל מינהל מקרקעי ישראל .2

, )ממפלגת העבודה(נחמקין ,  כעוזר של שר החקלאות דאז80 -אבי דרכסלר שימש בשנות   ה .117

כמנהל , לפי  הצעת ש רון,  ידי הממשלה-דרכסלר מונה על. היה  השר ה ממונה על המינהלש

 .  2000וכיה ן ב תפקיד זה  עד יוני , 1998מינהל מקרקעי ישראל ביוני  

,  1998כנראה בנובמבר ,  בסמוך לאחר כניסתו לתפקידו, בהתאם להוד עה שמסר דרכסלר .118

ולדרכסלר , אביב-ן דן בתלהפגישה התק יימ ה במלו. לבקשתו של אפל, נפגש עם אפל

בפגישה ז ו שטח בפניו  אפל את תוכניותיו  . שלום אהרונסון-רות שר' גב, התלוותה עוז רתו

לפיו  תמורת  , וביקש להגיע  להסדר עם המינהל, בנושאי קרקעות שברשו תו  באזור לוד

תאפ שר לו המדינה  , לטובת המדינה,   אות ן רכש קודם לכן, ם"העמדת קרקעות יגל ויד  רמב

וכי  ,  הוא הבה י ר מיידית  לאפל כי אי ן  כל ממש  בהצעותיו, לדברי דרכסלר. ות בגינתון לבנ

לשיחה של גידופים "השיחה הפכה  ,  לדבריו. הוא מתנגד בתוקף להצעותיו ולתכניו תיו

שלום מתארי ם פגי שה זו   -דרכסלר ושר.  ואפל גם אי ים   עליו כי יגרום  לפיטוריו, "ואיומים

כי אפל  איים  עליו כי  י פעיל נגדו , כן טען דרכסלר. על דרכסלר" להלך אימי ם"כנסיון של אפ ל 

 .את גלעד

עם היועץ המשפטי  , לבקשתו, בעקבות ה פגישה עם אפל נפגש דרכסלר, לדברי דרכסלר .119

וביקש ליוו י  הפרקליטות ב פעילות  , ודיווח לו על הפגישה עם אפ ל ועל איומיו, לממשלה

רישו מי לשכת היועץ המשפטי לממשלה מתוך . מינהל מקרקעי ישראל בטיפול בנושא זה

ידי  -ועיקר יה  תועדו בתר שומת פנימי ת  על, 24.11.98כי פגיש ה כזו אכן  הת קיימה  ביו ם , עולה

 .  עוזר היועץ ה משפטי

ובהמשך לכך  , דרכסלר דיווח לשרון על דב ר הפגישות  ע ם אפל ועם  ה י ועץ המשפטי   לממשלה .120

זו עידכן את  שרון  על ה אינטרסים בפגי שה   , לדב ריו. עם שרון ,  לבקש תו, נפגש דרכסלר

שהוכן  ) א"תצ(ואף הציג את הדברים  על גבי תצלום אויר , הקרקעיים של  אפל באזור לוד

א ושמע את ה הסברים  "מיד לאחר ששרון עיין ב תצ, לדבריו.  עבורו במיוחד לפגישה זו

כל והוא נותן לו  גיבוי ל, אמר לו כי עמדתו מקובלת עליו, להתנגדותו לתכניות של אפל

 .   החלטותיו בענין זה

בכל  "–לדבריו   . כ י הוא  קיבל מ שרון  גיבו י מל א לאורך כל הדרך,  דרכסלר מדגיש בהודע תו

ולו פעם  אחת לא היה  מקרה  שעוב ד כפוף   ,  התקופה  שאריק  שרון  הי ה  השר ה ממו נה  עלי

ד בר שני   . וזה  חד משמעי,  או שלא באישורי, אלי היה לו מגע ישיר עם ה שר שלא בנוכ חותי

, הכו ח שלו התגלה לי כדיבורים  בעלמא, הרבה אנשי ם שמעו ממ ני  שלהערכתי ד ודי אפל -

מאחר ובכל תקופתי לא נחשפתי ללחץ כלשהו בענ ין ד ו די אפל מאנשים שהי ו בעלי  סמכות   

אלא הרגשתי  שי ש לי  ,  שלא  רק שלא נלח צתי על  ידו ,  אנ י  מד גיש לגבי  הש ר שרו ן. לגביי

 ).14.8.03ם הודעת דרכסלר מיו ( ".גיבוי  ממנ ו
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לדבריו . דבריו אלה של דרכסלר עולים בקנה אחד עם דברי שרון בהוד עתו במשטרה .121

הוא אדם .  " וכאיש שלא  נרתע ממאבקים, דרכסלר התגלה לו כאדם ב על כושר ביצוע מעולה

מאחר ": ובהתיי חס למחלוקת האמורה אמר". שקיבל ממני  תמיכה מוחלטת בכל הדברים

 )5.2.04הודעתו מיום  " (.נ תתי לו   גיבוי  מלא, ליופשוט סמכתי  ע,  וסמכתי עלי ו

  בין אפל  4.7.99חיזוק לגרסה האמורה של דרכסלר ושל שרון מצוי בשיחת טלפון  מיום  .122

 ש מציב דרכסלר - ללא הצדקה  לטענתו -בה  מקונן אפ ל על הקשי ים  הרבים   , לראובן אדלר

הוא . א לא הסכים אתיהו"אך , אדלר מספר לאפל כי התלונן על דרכסלר בפני אריק. בדרכו

הוא מגן  על יו בצ ורה   "..בהמשך ה שיחה   קובל גם  אפל  על כי שרון  מגן על דרכסלר ." צעק עלי

אריק   . בכל מ קו ם שמדברים   עליו ה וא קופ ץ כמו  נ שוך  נ חש...  שאני לא ראי תי ע וד דבר  כז ה

,  ל רו טן אפ12.3.99 בשיחה אח רת ביניהם מ י ום ".בחיר וף נפש ממש , מגן עליו בחיר וף נפש

מצליח על אריק לעבוד כמו אני לא יודע ]. מדרכסלר[היחידי שמוקסם ממנו "כי שרון הוא 

 . 8.3.99דברים ב רוח דומה עולים מש יחה ב ין  אפל לדרעי מיום ." מה

כי  גם לאחר שחדל שרון לכהן כשר   , כי   מחומר הראיות עולה, אציין גם  בה קשר זה

 .לא להתפטר מתפק ידו כמנהל המינהלניסה  לשכנע את דרכסלר ש) 1999ב יו לי (התשת יות 

בהן  כיהן כשר   , 1999-1997פרק זה סקר  בתמצית את  פעילותו של שרון בשנים - תת :לסיכום .123

להעסקת גלעד ולהבטחות   שקדמומדובר באירועים . ב קשר עם קרק עות אפל,  התשת יות

אף כי שלוש ת חודשי  כהו נתו האחרונים כשר ה תש תיות  חפפו  (הסיוע הפולי טי מצד אפל  

אין בפעילותו  האמורה , כעולה בבירור מהדברים). ת תחילת ע בודתו של גלעד בפרוייקטא

וקח במסגרתם  -של שרון כדי לבסס טענה כי פעילות זו נ עשתה במסגרת יחסי גומלין  של תן 

.   בטובות  הנאה שונות מכן-לאחרואפל גמל  לו , סייע שרון  לאפל בעסקי  הקרקעות של ו

אלא , ששרו ן  לא סייע לאפל בקידום עס קי הקרקע ות  שלול א רק , כעולה בבירור  מהדברים

 .הוא נתן  גיבו י  מלא למנהל המינהל ולאנש י המי נהל שה תעמתו עם אפ ל

ובפקידי מינהל   אחרים   ) ברודו(הועלו טענות על נזיפות של שרון ב מנהל המינהל דאז , אכן

ל שרון   אך להתנהגות זו ניתן  הסבר בקשר עם מגמה כללית ש, 1997בפגישה מספ טמבר 

בדבר אי שב י עות רצונו מקצב ההתנהלות  של המינהל  בעמידה ביעדי ם שהוצבו  לו  בתקופת   

 . ברודו

אכן מוטב ,  ב עניני חברת מגדל הזוהר1997ביחס לפגישה  שקיי ם שרון   בשנת , כאמור לעיל

וזאת נוכח היחסים  האישיי ם  , היה כי שרון  היה נמנע מלטפל במישרין  בעניניו של אפל

ואף לא הועלה טענה  ,   ה תנהגות זו  אינ ה עולה כדי ע בירה פלילי ת,  ברם.  ב י ניהםוהפוליטיים  

 .שיש לראותה  ככזו
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  החלטת הממשלה ודיוני הועדה המחוזית - 2003-2002קרקעות לוד  .ג

 לקידום  2003-2002פ על שרון בכהונתו כראש הממשלה בשנים , לפי הנטען, כמצוין לעיל .124

  במסגרת החלטת הממשלה על  התכנית להצלת העיר   וזאת, האינטרסים ה קרקעיים  של  אפל

 -מזרח ב -ובדיוני  הוע דה המחוזית   לתכנון ולבניה מחוז  המרכז בתכניות לוד , 2002לוד מיולי 

אין טענה כי פעילות  ראש , מחד גיסא: הטענות לענין זה  מהלכות על הסף. 2003-2002

ומאידך   ; יקולים  זרים לא לגיטימית  או מ ש, כשלעצמה,  הממשלה בנושאים  האמורים ה יית ה

של  סיוע  לעסקי , גם אם   נוספת או מש נית, כי פעילות ז ו נעשתה מ תוך  מו דעות, גיסא נטען

של תמונת  "  החו ליה החסרה"הוא ב השלמת , לפ י  הנטען, חשיבו ת  פרק ז ה  של  הפרשה. אפל

הי ינו הצבעה על  מרכיב התמורה שנת ן  שרון  לאפל עבור  טובות ה הנאה שלפי   , השוחד

וזאת משלא נמצאה התמורה בנוגע לעסקי הקרקעות  של אפל , אפל לשרוןהטענה נתן 

 . בעת  ש כיהן כשר הת שתיות , 1999-1997בפעילות שרון  בשנים  

והיא   , לפי  הוראת  ראש אגף ח קירות  במשטרה, 2003החקירה ב פרשה זו  נפתחה  באוגוסט 

 .להלן אבחן את   העובדות והראיות לענין זה . ה"ידי  יאח-נוהלה על

כי  לא  מצאתי בחומ ר ראיות  כל  ראיה ש יש  ב ה כדי  לתמוך  בטענ ה   , ר  כאןאדגיש כב 

 .המבקשת  לקשור את  פעילות שר ון  בהלי כים האמור י ם ברצון  של  שרון  להטיב  עם אפל

אין   בחומר הראיו ת כל ראיה   או אינדי קצי ה למעורבו תו  של אפל ב החלטת ,  כמו כ ן

 . או   בהליכים בפני  הועדה ה מחו זית לתכנ ון  ולבניה, הממשלה

 

 החלטת הממשלה על שיקום לוד .1

" שיקום  הע יר לוד" שענינה 2264'  קי בלה  הממשלה את ההחלטה מס2002 ביולי  21ביום  .125

לפעול בשיתו ף פעולה ובחלוקת אחריות  עם  "מטרת ההחלטה ). החלטת המ משלה -להלן (

 'א' סע."  (לשיפור מהותי  ושורשי במצבה של העיר ואיכות החיי ם  של תושביה, עירית לוד

וא ת   ,   פעולות  ומשימות  שונות20לשם השגת  מטרה זו  מונה הח לטת ההמשלה ). להחלטה

משרד הבינוי   : ובכללם, המשרד הממשלתי או היח ידה הממשלתית עליהם מו טל לבצען

משרד ,  משרד הפנים,  מש טרת ישראל, משרד התחבורה, מינה ל מקרקעי יש ראל,  והשיכון

 .ודוע,  המשרד לבטחון הפנים , העבודה והרווחה

המטיל על מינהל מקרקעי ישראל להקצות קרקע לבניית  ,  לה חלטה1' לעניננו רלבנטיים סע .126

המטיל על משרד ,  להחלטה9' ו סע,  יחידות  דיור עבור המשרתים בכוחו ת הבטחון600 -כ

הועדה המחוזית ו מינהל מקרקעי ישראל לתת עדיפות  עליונה לקידום תכנו ן   , הפנים

 .קרקעות בעיר לוד
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הותנו בבחינ ה משפטית  ש ל היועץ  ) וסעיפים נ וספים שא ינם  לעניננו כאן(לטה  להח1' סע .127

בהמשך  ,   31.7.02בהערות  בכתב  שהעבי ר היועץ המש פטי לממשלה  ביום . המשפטי לממשלה

 . האמור1' לא היתה  הס תייגות  כלשהיא לסע, פ במהלך ה יש יבת  הממשלה"להערותיו בע

לים "מנכ, בהש תתפות  שרים , 11.7.02להחלטת הממשלה קדם סיור של שרון בלוד ביום   .128

ביוז מתו ש ל   ,  כפ י הנראה, הבי קור נערך.  ונציגים אחרים של  משרדי הממשלה  הרלבנטיים

אחרי כשנתיי ם ש בה ן   ,  כראש עירית  לוד) 14.5.02(שנבחר זמן  קצר קודם לכן , ל"מקסים לוי  ז

 .כיהנה בעיר ועדה קרואה

,  בראשות מר אלכס גולדנגורןבועדת  מעקלשם הבטחת יישום החלט ת הממשלה הוקמה  .129

שרון עצמו ביקר בעיר עוד פעמיי ם   ".  ועדת החסמים"ר "מ ויו"ל משרד רוה"המשנה למנכ

,  וכן קי ים  ב ראשותו, לצורך מעקב אישי אחר בי צוע ההחלטות,  3.10.02  וביום 11.8.02ביום 

 . משתתפ ים-מס פר ישיבו ת מע קב רבות , בירושלים

ובי ן   , נים ק שים  מאוד על מצבה של העיר  לודהחלטת ההמשלה התקבל ה על רקע נת ו .130

השתלט ות אלימה  על אדמות  מדי נ ה וב ניה   ,  בדבר  היותה  מרכ ז  של סחר בסמים,  היתר

,  ה עדר מקורות   תעסוקה, הזנחה סביב תית וע וני ,  בלתי חוקית  פראית בהיק פים גדולים

 . ה גירה לעיר של  שוה ים בלתי  חוקיים מה ש טחים ועוד,  בריחת אוכלוסיה חזקה

ואין גם ח ולק כי נדרשה התערבות ממ שלתית  , חולק כי מ צבה של העיר לוד היה בכי   רעאין  .131

 הוכנה 2000נובמבר -עוד באוקטובר. ולחילוצה ממצבה העגום, נמרצת לסיוע לעיר לוד

  11-שענינה סיוע נקודתי ל, "תכנית אופק"ידי ממשלת אהוד ברק הפעלת -ואושרה על

,  לדעת מנהל תכנית אופק. ובה ם  העיר לוד, ת  קשותהסובלים מבעיו, יישוב ים ברחב י הארץ

 . גם בה שוואה לשאר ישובי  תכנית  אופק, מצבה של לוד היה חמור ב מיוחד,  ורבים אחרים

 

 שמן-תכנית בן .2

 בועדה המחוזית לתכנון ולבניה 18.9.02בעקבות החלטת הממשלה הועלתה לדיון ביום  .132

ד צמודות  " יח600 להקמת 479/14/גז' תכנית  מס) הועדה ה מ חוזית -להלן (מחוז המרכז 

 ).   שמן-תכנ ית  בן  -להלן (באדמות  ה מושב בן  שמן  , ד נוספות בבני ה רוו יה" יח600-וכ, קרקע

- הוכנה וה וגשה לועדה  המחוזית על -כי א ין  ל ה כל קשר  לאפל  ,   ש יודגש כבר כאן-תכנית זו   

 בבעלות המינהל  על שטחים, )כבעלים(ו מינהל מקרקעי ישראל ) כיזם(שמן -ידי מושב בן 

 הושג הסכם בין  המועצה 1999התכנית הוכנה לאחר שבפברואר .  ידי המושב -המוחזקים על

האזורית חבל מודיעין לבין עיריית לוד בדבר סיפוח שטחי הת כנית לתחום השיפוט   

 . המוניציפלי וה תכנוני של העיר לוד
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התכנית    .  אה בלודבעת  כהונת ועדה  קרו,  2001התכנית אושר ה בועדה  המקומית  בנובמבר 

ידי מינהל מקרקעי ישראל ומושב בן  שמן לאישו ר הועדה - על2002הוגשה באוגוסט 

התכנ ית נועדה להגשים את  . 18.9.02והו עלתה כאמור לדיון בועדה המחוזית ביו ם  , המחוזית

  יחידות  דיור עבור המשרתים  בכוחות הבטחון   600 - להחלטת הממשלה ב דבר בניית כ 1' סע

 ).  11.8.03מיו ם  , מתכנן המחוז, ן דרוקמןהודעת דורו(

הטעם של ). על חודו של קול( את התכ נית לדחותלאחר דיון החליטה הועדה המחוזית  .133

התכנון  "התכ נית המוצעת  אינה עולה ב קנה אחד עם  :  הועדה לדחיית ה תכנית  הי ה כפול

ד שטרם   "חוכן מהטעם שבעיר לוד יש כבר מלאי תכנוני גדול ביותר של י, "המחוזי העדכני

ועל כן אין צורך בכ , בין  היתר ב מסגרת תכניות אחיסמך הג דולה וגני יער, ניבנו או שווקו

הורתה הועדה   ,  עם זאת. ד נוספות הכלולות ב תכנית הנ דונה  כמלאי תכנוני נוסף" יח1200

, לקדם לאלתר את תכנית האב שבהכנה של העיר"המחוזית בהח לטתה לועדה המקומית 

ב עדכנית  לא תוכל הועדה לבחון לעומק תכניות כ ה משמעותיות כגון זו  שכן ללא תכנית א

 ."שהוצעה כאן

פנו משרד הבינוי והשיכון  , בעקבות החלטה זו של הועדה המחוזית על דחיית ה תכנית .134

ר הועדה המחוזית וביקשו   "ליו)  בה תאמה8.10.02  - וב 6.10.02 -ב(ומינהל מקרקעי ישראל 

בתכנית המיועדת לקדם את התכנית להצלה ולשיקו ם   זר דיו ן חולקיים בועדה המחוזית 

 . העיר לוד

פנת ה החברה לה גנת הטבע ב מכתב ליועץ  המשפטי  , 14.10.02ב יום  , בסמוך לאחר מכן .135

וטענה כי מופעלים לחצים על חברי הועדה המחוזית לשנות מעמדתם לגבי  , לממשלה

 ו ביק שה כי  היועץ   המשפטי  ,החב רה ציינה לראיה את  ה פניות  האמורות לדי ון חוזר;  התכנית

 . יפעל למנוע קיום דיו ן חוזר  בתכנית

 מלשכת ה משנה ליועץ  המשפטי  20.10.02פניית  החברה  להגנת הטבע  נענתה במכת ב מיו ם 

בו נכללה הפניה וציטוט מהנחיות היועץ  המשפטי  , )בתפקידו  דאז, מ"הח(לממשלה 

, " שרים בועדות התכנוןעצמאות שיקול הדעת ומתן הנחיות לנציגי"לממשלה בנושא של 

,  כן צ ויין  שם .  תוך ציו ן כי  ח זקה על כל הנוגעים בדבר ש יתנו דעתם  להנחיה ויפעלו  על פיה

כי מהועדה המחוזית נמסר שטרם התקב לה החלטה בבקשות לקיו ם  דיון חוזר בתכנית בן  

לה ת ערבות היועץ  המשפטי  , ב שלב זה, לא נמצא מקום, נאמר במכתב, בנסיבו ת  אלה. שמן

 . שלהלממ

לרבות היו עצים המשפ טיים  של   , כי  העתקי  המכתב  נשלחו לכל הנוגעים בדבר,  יצויין

פ ליועץ המשפטי ש ל הועדה "וכן ניתנה הנחיה בע, המשרדים שב יקשו את הדי ון החוזר

 . להב יא את  תוכן ה מכתב וההנחי ה לידיעת חבר י הועדה, המחוזית
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ת לנציגי  מינהל מקרקעי ישראל ר הועדה המחוזי"מ יו"  הו דיע מ12.11.02במכתב מיום   .136

דעת משפטי ת מהי ועץ  -כי   לאחר בחינת  בקשותי הם  ו קבלת חוות , ומשרד הבינוי  והש יכון

וזאת בנימוק שלא נמצא ,  את בקש ותיהם לק יום  דיון חוזרלדחותהחליט , המשפטי לועדה

 . ו מהטעם שלא הועלו בבקשו ת נימוקי ם חדשים, כי חל שינוי נ סיבות המצדי ק דיון חוזר

 
 תכנית האב לוד .3

,   ולאחר דחיית הבקשה לדי ון חוזר, כאמור לעיל, בהתאם להח לטת הועדה המחוזית .137

ראוי .  לעיר לודתכני ת  האב,  ביוזמת  משרד השיכון ו הבינוי,  הועלתה לדיון בועדה המחוזית

-תכנונית,   אלא  תכ נית רעיונית, אינה   תכנית סטטוטורית"  תכנית אב"כי  , להדגיש כבר  כאן

.   המי ועדת לשמש  בסיס לגיבוש  תכניות  סט טוטוריות לפי  חוק  התכנון  והבניה , אורבנית

 . תכנית אב כוללת את מגמות  התכנון הכלליות של כל תח ום התכנון  של  העיר

כי  הורתה של תכנית האב  בתכנית אסטרטגית שגיבש משרד הבינוי והשי כון  עוד , יצויין .138

  19,000 -כ (שעיקר ה הרחבה מ ש מעותית , דבנוגע לעיר לו) 1994 -  1992 (90 -בתחילת  שנות  ה 

ביסוד   . מ מזרח וממערב, של העיר לוד מזרחה ומערבה על שטחי המושבים  שמסביבה) ד"יח

,   שה דרך היחידה להציל את לוד מתהליך הה ידרדרות בו היא מצויה , התכנית עמדה התפיסה 

בראש   ,  בי בנהבמודל שהצליח, לעיר" אוכלוסיה חזקה"ידי  הוספת  -הוא  על, ולהביא לחיזו קה

הוקם צוות   היגוי משותף  למשרד , לאחר גיבוש הת כנית הכללית.  העין ובמקומו ת נוספים

א שר קיי ם לאורך  , עירית לוד ו הועדה המחוזית, מינהל מק רקעי ישראל, הבינוי וה שיכ ון

 .ו בחן  חלופות שונות  במסגרתה, )תכנית האב(השנים דיונים  בתכנית האס טרטגית 

לאחר ששמעה את עמדות עורכי . 15.1.03בתכ נית האב התק יים ב יום הדיון בועדה המחוזית  .139

,  נציגי הוע דה המקומית  ואחרים, נציגי המושב ים הרלבנטיי ם, ונצי גי עירית לוד, התכנית

בפתח  הדיון הפנימי  הקריא היועץ  המשפטי  . קיימה הועדה  המחוזית דיון  פנימי בתכנית  האב

, הנזכר לעיל,  ליו עץ המשפטי  לממשלהשל הועדה בפני הועדה את המכתב מטעם המשנה

אך   , המבהיר לנציגי משרדי המ משלה בועדה כי  הם  רשאים לשקול  א ת עמדת מש רדם

 . עליהם להצביע על פי שיקו ל דעתם המקצועי

 את חלקי ה תכנית העוסקים ב פיתוח  השטחים  לדחותהחליטה הועדה , לאחר דיון .140

הועדה ברכה על הנסיון  ל גבש ראיה  .  לו דוכן במערב)   שמן  וגינתון-בן (במ זרח לוד " הירוקים"

אשר תאפשר בחי נה מערכתית כוללת ופיתו ח אסטרטגיה ארוכת , תכנונית כוללת לעיר

  –כי המודל המוצע , כמו כן סברה הועדה. טווח לפתרון הבעיה העומדת בפני העיר לוד

ת  של א וכלוסיה יציב ה בעל,  המבוסס על יצירת מספר  מוקדים חיצו ניים לעיר ה קיימת

  –אשר  י ביאו לעצירת  תהליך  הדרדור ולשינוי המ גמה ,  אקונומיים  גבוהים-מאפיינים  סוציו

על נסיונות דומים  , בי ן ה י תר, וזאת  בה תבסס, להביא למפנה המבוקש, באופן   עקרוני, עשוי

 .'אור יהודה וכד,  ראש העין , שהצליחו בערים אחרות בע בר דוגמת יבנה
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שמן וגינתון  סברה הועדה כי -ע באזור המושבים ב ן ביח ס לפיתוח העירוני המוצ, עם זאת

ומאחר ,  פתרון זה אינו  רצוי מאחר ואינו מהווה רצף טבעי לשטחי המגורים הקיימי ם בעיר

 .1'  ופיתוח כזה  יפ ר את עיקרון  שמירת שטחי ם פתוח ים לא ורך כביש מס

ה אב בטר ם   קב עה הועדה שו רה של הנחיו ת ליזמי  ה תכנית  לתיקו ן ועי דכון תכנית  , לאור זאת

 . תמשיך  ותדון  בה

  -לטענה בדבר השפעה ולחצים שהופעלו ע ל חברי הועדה  המחוזי ת   .141

נערך  , ובעיק ר לאחר ההחלטה על דחיית תכנית ב ן  שמן, במהלך הדיוני ם בוועדה המחוזית

ידי  -על, ולפי הנטען הופעל גם לחץ על נציגי הממשלה בוועדה המחוזית, מסע שתדלנות

שה ופקדה על המעקב אחר ביצוע החלטת הממשלה , הממשלהועדת המעקב במשרד ראש 

 .  להצביע בהתאם להחל טת הממשלה, בענין שיקו ם  לוד

עובדי אגף תיאום  (וחברי הועדה , גולדנגורן, ר ועדת המעקב"כי יו, מחומר הראיות עולה

לים של  משרדי הממ שלה שנציגיה ם חברי ם  "פעלו מול  המנכ, )ובקרה במשרד ראש הממשל ה

על מנת להבטיח כי  יצביעו   , וכן  ישירות  מול חלק מנציגי הממשלה  בוועדה, וזיתבועדה המח

  2.1.03ב מסגרת זו גם הופצה ב יום  . בעד התכניות שנדונו בהת אם להחלטת הממשלה

שכללה , למשרדי הממשלה חוברת   מעקב על הת קדמות ביצוע  החלטות הממשלה בענין  לוד

 . גם הנחיה לפעול בהתאם לה חלטת הממשלה

ונ זף במתכנן  ,  )10.10.02 -ב (כי ש רון עצמו נטל חלק באחת  מישיבות  ועדת המעקב , ולהכן ע

ועל , ידי הועדה ה מחוזית בניגוד להחלטת הממשלה-המחוז על אי אישור תכנית  בן שמן  על

נשוב  . פי הטענה בי קש להנחות  את נציגי המ משלה לפעול בהתאם  לה חלטת הממשלה

 .רה לאפלשמן אינה  ק שו-כי תכנית ב ן , ונזכיר

האב נקרא  י חד עם אחרים   -כי גם  לאחר שסורבה  תכנית, ר הוועדה  המחוזית  העיד"יו

כי תימצא האפשרות  ,  וב יק ש מהנוכחים, שביקש הסברי ם  מדוע סורבה התכנית, לגולדנגורן

,   ובמיוחד בנושא המגורים לאנשי כוחות הביטחון, לקדם בטווח קצר את החלטות הממשלה

 .  צמת שאישרה  הועדהגם במסגרת התכנית המצומ

 ניתוח ומסקנות  .4

ל א עולה , לרבות   ההודעות  ש ני גבו מכל ה נוג עים בדבר, ממכלול חומ ר הראיות  בנ ושא .142

כאמור כל ת שתית  ראיית ית ש יש  בה  כדי לבסס את החשדות   המבקשים  לקשור א ת   

פעילות שרו ן  במסגרת התכ נית להצלת ה עיר לוד וד יונ י  הועדה ה מחו זית  שבאו בע קבותיה  

 : להלן אעמוד על עיקרי הדברים . נו להטיב  עם אפלברצו
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שהי ה הגורם  ,  מ תכנן  ה מחוז בועדה ה מחוזית, דורו ן דרו קמןכי ,  יודגש כבר בתחילת הדברים .143

מציין  בה ודעתו במשטרה מיום   ,  המקצועי המרכזי בהליכים  ובהחלטות  בועדה המחוזית

לא  , או לאישור  הו עדהכ י ב טיפולו בתכנ י ות לוד  שה וב , ב תשו בה לשאלת  ה חוקרים, 11.8.03

א ו חוטר   /או מג דל הזוהר  ו/נתקל מע ולם באינפורמציה  כלשהיא ה ק ושרת  את דוד  אפל ו

 .   וכי  קיש ורים כא לה עלו רק בת קשורת,  ישי כ מעורב י ם בתכניו ת ש נדונ ו או כבעל י עני ן בה ן

בש ינוי ים   , שמן-כי הוא איש ית נטה דו וק א לתמוך בתכנית בן , עוד מציי ן דרו קמן בהודע תו 

ומאחר שסבר כי יש  , וזא ת נוכח מצוקת העיר לוד והצורך הדחוף במתן פ תרונות, ויימיםמס

התכנית לא אושרה על , כאמור, בפ ועל . בתכנית מענה ראשוני לבעיה ומשום הנעת התהלי ך

 .חודו של קול

,   וב תשו בה  ל ש אלה  בא שר לע מדתו  ה מקצוע ית  כמ תכנ ן  המ חוז  ב יחס  לפ י תוח   העיר  לוד  מזרח ה

ו נדר ש לגב י ה  ,  א ין  ספק  של וד  נמ צאת ב מצ ב  שאי ן  כד וגמ ת ו  במח וז "כי  , ן  הי תר בי ,  הוא מ ש יב 

ידי   תוס פת   א וכלוסי ה  -וכ י  א י ן  ה וא  שולל  א ת  ה פתר ון   של   קיד ום   העיר  ע ל,  "טיפ ול חר יג   ו שו נ ה

 . אך  נדרש ת מע רכת  של  ב קרה  וא יז וני ם,   במודל  של  י בנ ה  וראש  הע י ן,   חזק ה מ בחו ץ

 נציגי הממשלה בוועדה שהצביעו נגד התכניות   ואשר ללחצים ולטענות שהועלו נגדו ונגד

אין ספק שיש צ ורך במ קרים מסוימ י ם לפקח  "כי, הוא משיב , מצד משרד ראש הממשלה

.   על תיאום בין  משרדי  הממ שלה להגשמ ת מטרות בק צב שהתנ הלו ת רגילה אינ ה מביאה

,  המצב העיר לוד  הצריך לדעתי התערבות כ ז את או אחרת ויתכן גם בדר ג של ראש הממשל

ואנשי מע קב  ובקרה ממ לאים למעשה את תפקידם במימוש  החלטות שמתקבלות   

 ." בפורומים אלו 

ששימשו כצינור להעברת המסרים של ועדת המעקב לנציגי ,  לי המשרדים השונים"מנכ .144

אלא העבירו , טענו בחקירתם כי לא הפ עילו לחץ על הנציגים, המשרדים בוועדה המחוזית

יות חשוב ות המיועדות  לקדם את ה חלטת הממשלה בענין  מסר לנציגים כי מדובר בתכנ

 . ושיש חשי בות ל תמיכה בהן , הצלת לוד

, ואנשי אגף פי קוח ובקרה  במשרד, גולדנגורן,  ל משרד ראש הממשלה"המשנה למנכ .145

וכי פ עילותם   , טענו כי לא ה פעילו כל לחץ פ סול על חברי  הועדה,  ששימשו כועדת המעקב

ו את חש יבות   התכניות  ,  במ סגרתה מצויות ה תכניות" תהתמונה  הכולל"נועדה להציג את 

 . לשם קידום  ש יקום  העיר לוד

, ואין מדובר במקרה חריג, זו מהות תפק ידם כועדת מעקב וכאגף פיקוח ובקרה, לדבריהם

. אלא זו התנהלות שכיחה ב מסגרת תפקי דם לקיום ב ק רה אחר ביצוע החלטות הממשלה

ל משרד "מציין  מנכ, למש ל,  כך. ת שניגבו  לענין זה לדברים אלה  נמצא חיזוק ב הודעות נוספו

 ." היא שכיחה מאוד"כי תופ עה זו של פניו ת גולדנגורן בענינים כאלה , החקלאות בהו דעתו
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ראוי לציין  כי  הסוגיה  של  מידת המחוי י בות  של נציגי הממשלה בו עדות התכנון  למדיניות  .146

שבה  ועולה לעתים  ,  ות יה םו האם  לגיטימי להנחות ם בהצבע, הממשלה ולמדיניות משרדי הם

 .   שכן נקודת ה איזון בסוגיה  ז ו אינה קלה לי ישום, לא רחוקות

בעקבות  שאלה  ,  הוציא היועץ המשפטי לממשלה הנחייה בנושא זה1990עוד בשנת 

שהתעוררה עם הצבעת נציגי הממשלה במועצה הארצית לתכנון ולבניה ביחס לתכנית  

 .   להחלטת ממשלה בנושא זהבה תאם, בערבה" קול אמריקה"להקמת משדרי 

,  פ"בכת ב ובע,  ואשר חזרה ונשנתה מאז פעמי ם רבות, העמדה שגובשה באותה   הנחיה

, של ה ממשלה, מדיניו ת או עמדה עקרוני תמבחינה בין ה לגיטימיות של הנחיית הנציג בדבר 

 בשאלהלבין   החובה לשמור על שיקול דעת עצמאי ; המשרד או השר בסוגיה פ לונית

ואשר הנציג ינקוט בה עמדה  בהתאם לחומ ר שיונח ,  העומדת להכרעהונית קונקרטי ת פל

 .ולדברים שי שמע ויראה בדיוני הוע דה, בפניו

וני תנה הנחיה   , סוגיה זו  הת עוררה בזמן אמת בנוגע לדיוני הועדה המ חוזית, כמצויין לעיל

בעתם  אשר גם  ה וצגה בפני  חב רי הועדה  המחוזית  בטרם  הצ, בענין זה  לכל הנוגעים  בדב ר

גם בדיעבד קשה למתוח את הקו המדויק בי ן פעולות  לגיטימיות ש ל הנחיה . על תכנית האב

לבין  פעולות שחצו את  גבול  ההשפעה  , והשפעה על חברי הועד ה שננקטו ב עניננו

אך  אין כל  ,  ואולי אף חצו את הקו,   א ין ספק  כי חלק מהפעולות  היו גבוליות. הלגיטימית

ולמטרה אחרת זולת קידום יי שום  החלטת , לים זר יםראיה כי הדברים נעשו משיקו

 .הממשלה בדבר הצלת העיר לוד

שהק יפ ה את  רו ב   , כי  מסכת ה השתדלויות  ו הלחצים של  חברי ועדת ה מעקב, ראוי גם לומר

ושל   מודעות ,  א ינה מת יי שבת  דפוס פע ולה של מבצעי עבירה, משרדי הממשלה הרלבנטיים

ידי עובדי -והן על, ידי ראש הממשלה עצמו-להדברים נעשו הן ע. למעשה פסול ואסור

 . ו בפני ות בכתב, בישיבו ת פ ומב יות רבות  מש תתפי ם,  בריש גלי, המדינה במשרדו

כי  שרון פעל אי שית  לקידום   , כמפורט לעיל,  אי ן חולק.  אשר למעורבו ת ראש ה ממ שלה שר ון .147

הממשלה והי ה מעורב במע קב ובז ירוז ה פעילויות לי י שום  החלטת  , תכנית הצלת   העיר לוד

מעורבות ו האינטנסיב ית ש ל ראש הממשלה בנושא  לוד הוסברה על ידו , ברם. בנדון

ש חייב פעולה דחופה ונמרצת  מצידו ומצד  הממשלה  , במצבה הקש ה ביותר של העיר לוד

 .  כולה

ואנ שי , ידי ראש המ משלה-כי דפוס פ עולה דומה  ננ קט על, מעדויו ת הנ וג עים בדבר עול ה

לגביהן נת קבלו ה חלטות (ם  תכנ ית  השי קום של  עכו   ודימו נה  גם ב גיבוש  וק ידו,  משרדו

וכי גם  תכנית עכו ה תייחסה    , )בה תא מה, 2002 ובנובמבר 2001ממשלה דומות בנובמבר 

הממונה , הו דעת דוד כהן(לרבות בניה לכוחות הבטחון , לקידום תכניות בניה בה יק ף גדול

הודעת  ; שרד ה בינוי וה שיכון ראש אגף תכנון במ,  הודעת סופיה אלדור;  על מחוז הדרום

 .)'ואח, אלכס גולדנגורן
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ידי  -קרקעי בתכ נ ית הצלת  העי ר לוד ג ובש  ע ל-כ י  החלק התכ נו ני , כן עולה  מחומ ר הראיות 

ולא נמ צאה כל ראיה הקו שרת   , הדרג המקצ וע י במשרד  הבי נוי  וה שיכו ן  ו אנשי תכ נית   אופק

לא בנ וגע  לתכני ת  , ש להאת שרו ן עם   הפתרונות  הת כנונ יים  שהוצ עו ליי שום  ה חלטת הממ

 .ולא בנו גע לתכנית ה אב,  שמן-בן

 .  אשר לתכניות  לגופן .148

הייתה  התכנית הקו נקרטית היחי דה שהועלתה לדיון , כמצויי ן לעיל, שמן-תכנית בן  .א

התכנית  הוכנה . בשטחי  ת כנית  זו  לא ה יו לאפל כל ז כויות  או אי נ טרסים.  בועדה המחוזית

והיא  נועדה להגשים את  ,  ומושב  בן  ש מן כיזם,  הקרקעכבעלי, ידי מינהל מק רקעי ישראל-על

מהחלטת הועדה ש לא לאשר .  להחלטת הממשלה ב דבר שכונה לאנשי כוחות הבטחון1' סע

כי  איש ו ר התכנ ית ה י ה פוגע דו וקא  בסיכוי  של א פל לקדם את התכנית  , את התכני ת ע ולה

שבעיר  לוד י ש כבר   , שכן  סירוב הועדה ל אשר את  התכנית נומק  בכך ,  )תכנ ית ג ינתו ן(שלו 

אישור  תכני ת ב ן  שמן  היה  מגדיל . ד שטרם   ניבנו או שוו ק ו"מלאי תכנוני גדול ביותר של  יח

 . וממילא מרחיק עוד יותר את אפשר ות קידום  תכנית גינתו ן,  עוד יותר מלאי זה

מדובר כאמור בתכנית רעיונית אסטרטגית באשר למגמות  . אשר לתכנית  האב .ב

כי   ,  יש ל זכורא ך  , אמנם תכ נית זו  כללה גם את  שטחי  גנתון. ד כולהההתפתחו ת ש ל העיר לו

,  שמן-תכנית  זו ה וב אה לדיון בוע דה המחוזי ת  לפי דרישתה  של הועדה בה חלטתה בענין  בן

וכדברי מתכנן .  90 -ידי מ שרד  ה בינו י  והש יכון  עוד  בתחילת  שנות  ה -וכי  התכנ ית  ה וכנה  על

הרוח "היו  ) ראש אגף תכנון במשרד(ופיה אלדור משרד הבינ וי והש יכון וס , )דרוקמן(המחוז 

,   כמצויין לעיל. וה ם  שהעלו אותה  לדיון  בועדה, הם ש הגו אות ה."  החיה מאחרי תכנית האב

בדבר חיז וק העיר  ,  גם הועדה המ חוזית  הביעה   תמיכה עקרונית  בתפ יסה   שביסוד ה תכנית

 .  ידי הוספ ת א וכלוסיות חזקות בשטחי ם  שיתוספו לעיר -על

, כאמור,  גובשה- שכללה את שטחי גינתון  –כי תכנית ה אב ,  ה חשוב להבהיר גםלענין ז 

ידי אפל  -בעוד  רכישת שטחי  גינתון על, 1994-1992במשרד הבינוי והש יכון עו ד בשנים 

ו במטרה לקצור את  פירות יה   כאשר , כפי  הנ ראה מתוך  הכ רת התכנית ,  1997נעשתה בשנת  

תכנית ה אב לא הוכנה  , מבחינ ת סיבה ומסו בב -לשון  אחר . תוקף-תבשיל לכלל תכנית בת 

את מהלכיו  ה עסקיים  ,   כ נראה, אלא אפל הוא שב יצע, או עוצבה  לקי דום מטרות יו   של אפל

,   עוד יצויין . ידי אפל-שגוב שה קודם רכ י שת הקרקע ע ל, על יסוד המג מות ש נקבעו  בתכנית 

של אדמות למ(כי גם אנשי  עסקים אחרים רכשו באותה תקו פה ש טחי קרקע באזור זה 

 ).המושב אחיס מך

לתחום השיפוט ש ל  1998באפריל  שטחי גינתו ן סופחו עודכי , עוד חשוב להדגיש .ג

 גם לתחום  מרחב התכנון של העיר לוד - 2000ובמ רץ ; )סויסה. א ,  בצו  שר הפנים (העיר לוד

שה כללת שטחי ג ינתון  בתכנית  האב  שנדונה בועדה   ,  מכאן). שרנסקי.   א, בצו שר הפני ם(

 . אינה דבר חריג2003חוזית ב ינואר המ
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כי אין כאמור כל תשתית ראי י תית אשר י ש בה כדי לבסס את , מכל המקובץ  עולה .149

החשדות לפיהם פעילות שרון במסגרת התכנית להצלת העיר לוד ודיונ י הועדה  המחוזית   

וממילא אין כל תשתית  , שבאו בעקבו תיה קש ורה  או נובעת מר צונו להטיב  עם אפל

לאפל בגין מ תת ש וחד "  תמורה"ראות בפעילות ו  של שרו ן במ סגרת זו  משו ם ראייתית  ל

 . שקיבל מאפל כנטען
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 סוגיית היסוד נפשי:  פרק חמישי

 כללי  .א

וכעולה   -גם אלמלא התעוררו שאלות וספקות ביחס להוכחת היסודות העובדתיים של העבירה  .150

י ן   יש  לה וכיח  ג ם  א ת  ק יו ם    עדי -לא  כ ך  ה ם   פני  הד ברי ם   בנס יב ות   המקר ה   דנן   ,  מהאמור  לע יל

ל קיח ת  שוח ד  אינה   אפשרי ת  מ קו ם שהי סוד  הנ פשי של   מודע ות  אינ ו  "שכן  ,   היס וד  הנ פש י 

א ו   ( עביר ת השוח ד  מת ג בשת  רק  ב מ קו ם שבו   קיימ ת  מודעו ת  בפועל של  מק בל הש וחד .  מת קיים

(נד "פ, 'יעקב גנות ואח' מדינת ישראל נ 4148/96פ "ע(." לע ב ירה או תה הו א מ בצע) של הנותן

5 (367 ,374-371.( 

". אדם מבצע עבירה רק אם עשאה במחשבה פלילית",  לחוק העונשין19כאמור בסעיף  .151

מודעות "הרי שה יסוד הנפשי הנדרש לגביה הוא  , בהיות  עבירת  השוחד עבירה התנהגותי ת 

 ).  לחוק העונשין) א(20סעיף  ("לטיב המעשה ולקיום הנסיבות

, "עובד ציבור ": לחוק העונשין הם290בהתאם לסעיף הרכיבים הנסיבתיים של עבירת השוחד 

לשם הוכחת קיומו של היסוד הנפשי נדרשת מודעות ". בעד פעולה הקשורה בתפקידו"ו" שוחד"

5(ד נא"פ, י"מד' נ' מרקדו ואח  8573/96פ "ע(של מקבל השוחד לכל אחד משלושה רכיבים אלה 

 ). 446כרך נג , ים עליוןדינ, מדינת ישראל' כהן נ 5803/97פ "ע; 498, 481) 

 מצד "עצימת עיניים"גם  ב, לחוק העונשין) 1)(ג(20לפי סעיף  , מודעות זאת יכולה להתבטא

מדינת  5046/93פ "ע(. אם חשד בפו על בדבר קיום הנסיבות אך  נמנע מלבררן, הציבור עובד

 ).378, 376, 367) 5(ד נ"פ ,גנות'  נינת ישראלמד 4148/96פ "ע; 9, 2) 1(ד נ"פ, הוכמן' ישראל נ

ה וא רכיב נסיבתי של   " בעד פעולה הקשורה בתפ קידו" ה שוחד הי סוד של לנותןבעוד ביחס  .152

ד "פ, מדינת ישראל' חייט נ 794/77פ "ע(היינו הכוונה המלווה את הנתינה , האקטוס ראוס

 של  היסוד הנפשייסוד זה הוא חלק של ,  השוחדמקבלהרי שמבחינת , )132, 127) 2(לב

היינו מודעות לכך שהמתת  ניתן ל ו   ,  כאחד מרכיבי המודעות הנדרשים מהמקבל, העבירה

 . ידי הנות ן בע ד פעולה הקש ורה בתפק ידו-על

נתפ רש בפסיק ה  ככולל לא רק פעולות  שעובד הציבו ר   " פעולה הק שורה ב תפקידו"המונח 

אלא גם פעולות  הנעשות על  ידו שלא  , מוסמך ורשאי לעשותן  במסגרת תפקידו  המוגדר

מדינת ' קוביליו נ 534/78פ "ע(אך מ תוך  זיקה  להיותו  בעל תפק יד  פלוני , סגרת תפק ידובמ

 150/88 פ"ע; 479, 477) 3(ד לז"פ, מדינת ישראל' בואר נ 12/83פ " ע;281, )2(ד לד"פ, ישראל

אין  די בק יום זי קה אק ראית בין   , עם זאת. )654, 650) 2(ד מב"פ, מדינת ישראל' לושי נ

ונדרש שהזיקה תבטא קשר  רלוונטי בין הפעולה ,   הציבור לבין תפ קידוהפעולה של עובד

פ "ע(אף אם עשיי ת ה אינה חלק  מתפקידו המו גדר או הרגיל של עובד הצי בור ,   לבין ה תפקיד

 ).85) 3(ד מ "פ, מדינת ישראל' צדיק נ 205/84
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 בדוח ק  ולו גם- וכל ספק סביר  ,של התביעה פתחהלנטל השכנוע בדבר היסוד הנפשי רובץ " .153

). 'ב132' בעמ, 127) 2(ד לב"פ, מדינת ישראל' חייט נ 794/77פ "ע" (. די בו כבסי ס לזיכוי-

בשום שלב  חובה זו לעולם היא רובצת על שכמה של הקטיגוריה ואינה עוברת לנאשם"

 . )174, 169) 2(ד ל" פמ דינת ישראל' תמיר נ 216/75פ "ע" (משלבי הדיון

הן  לענין קיו ם   , הוא  הקל והפשוט  להוכחה" עובד  הצי בור"כיב ר, בעבי רות שוחד,  פי  רוב-על .154

 .  המבססת א ת היסוד הנפ שי ב יחס לרכיב זה, ו הן לענין  המודעות אליו, היסוד העובדתי

בכל " עובד הציבור", כמפורט לעיל,  אין ספ ק  ואין חולק כי  שרון ה יה, כך גם בעניינ נו

בהמשך כחב ר כנסת , וכשר החוץראשי ת כשר התש תיות הלאומיו ת , המועדים הרלבנטיים

אין גם   כל ספק באשר למודעותו של שרון   . ולבסוף כראש ממשלה, ר סיעת הליכוד"וכיו

 . לעובדת היותו  עובד הציבור

מודעות :  שני האדנים  המרכזיים אפ וא לביסוס היסוד הנפשי  בעבירת לקיח ת שוחד הם  .155

 . של  עובד הציבורומודעות לכך שהמת ת נית ן בז יקה  לתפקידיו , לעצם קבלת המתת

ידי  הוכחת  -כי נית ן להוכיח  את   מודעות שרון  לעצם קבלת  המתת  על, כאמור, בעניננו נטען

ידי  הוכחת מ ודעותו להעסקת   -ועל, מודעות שרון  להבטחות לת מיכה פוליטית  בו  מצד אפל

 .   בה עסקה חריגה ופיקטיב ית,  שעה שאפל נזקק  לשירותיו, בנו גלעד

נטען כי ני תן  לבססה על יסוד מודעות  ,  ת ן  בזיקה  לתפקידובאשר למודעות לכך ש המת ת ני

וכן  על  , הן  בנוגע לק רקעות לוד וה ן בנוגע לפרויי קט האי  ה יווני,  שרון לאינטרסים  של אפל

 .  ידי אפל-מודעותו לחריגות העסקתו  של גלעד על

הא ם אכן יש   , נבחן כעת, ראייתי ת הצ ריכה לענין-משהצגנו לעיל את התש תי ת העובדתית  .156

,  לעצם קיומה של מתת  השוחד, מר הראיות כדי לבסס קיומה של מודעות מצד שרוןבחו

בחינה  ז ו תיעשה  בנפ רד ביחס . ולכך שהמתת  ניתנה לו ב זי קה לתפק ידיו  של כעובד הציבור

 .והעסק ת גלעד,  הבטחות  התמיכה ה פו ליטית-ההנאה הנטענות -לכל אחד משתי טובו ת 

 

 הת מיכה ה פוליטי ת  .ב

,   אולם.  ספק   רב אם  התק יי ם בעניננו ה יסוד העובדתי  ש ל מתת  שוחד,  דםכמפורט בפרק הקו .157

גם א ם נצא מהנחה כי אכן ניתן לראות בנסיבות הענין ב הבטחות התמ יכה , מקום-מכל

עדיין עלינו להוכיח את קיומו ש ל היסוד , הפוליטית של  אפל לשרון משום מתת  שוחד

הבטחות   (קבלת טובת הנאה  האם  היה  שרון  מ ודע ל,  היינו,  הנפשי אצל  מקבל המתת

 . והאם ה יה  מודע לכך כי זו ניתנה לו בע ד פעולה הקש ורה בתפק ידו, מאפ ל) התמיכה
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שהרי  , כי  שרון   היה מודע לעצם הבטחות   התמיכה ה פוליטית  של אפל , כמו בן, אין ספק 

האם היה  מודע לכך כי אלה ניתנו   , השאלה היא אפוא. הבטחות אלה השמיע אפל באוזניו

 ".  עולה הקשורה  בת פקידובעד פ"לו 

הנזקקים לשירותיו אינם נותנים לו " כי עובד הצי בור יודע כי ,  חז קה שבעובדהאכן קיימת   .158

' מדינת יש ראל נ 419/92 פ"ע (".אלא כדי שייטה להם חסד במילוי תפקידו, את מתנותיהם

רבות  ל, אך חזקה זו  נב חנת על רקע מכלול הנסיבות). 821, )3(ד  מז" פ,' אח2-חיים כה ן ו 

זו הי נקודת ה תחלה של  . פרטי ונסיבות  המתת  הנטענת ומערכת היחסים  בי ן  הצדדים

 . ובסופו של  י ום הנטל נותר על כתפי ה ת ביעה, א ך ל א נקודת סיום , הבדיקה

במסגרת ניתוח היסוד העובדתי של   , כי מרבית הדברים ו ה קשיי ם עליהם  עמדתי לעיל, דומה .159

כך   . יפ י ם אף לעניין  ניתוח ה יסוד ה נפשי,  יטיתמסכת הראיות לענין  הבטחות התמ יכה  הפול

וכך  גם  ; לעניין מערכת ה יחסים  ש בין  אפל לשר ון שעל רקע ה ניתנו  הבט חות ה תמיכה 

כך לעניין  ; בהבטחות  שלא הייתה מ אחוריהן תמיכה של ממש, כפי הנראה, העובדה שמדובר

 . יחסו של שרון  להבטחות שכ אלה

  -שרון היא  מערכת יחסים פוליטית ואישית  מערכת היחסים בין אפל ל,  כמצוין לעיל .160

 שתחילתה  שנים רב ות  קודם לאירוע ים נש וא -הכוללת גם קשר בי ן בנ י  משפחותיהם  

אין גם כל אינ דיקציה  כי בפ ועל מימש  אפל את הבטחותיו לתמ יכה  פוליטית   .  התיק  הנדו ן

פל קי ימות  אינדיקצ יות  כי  במערכת  הב חירות לראשו ת הליכוד  ת מך א, אדרב א; בשרון 

הרי ש לא נמצאו ,  ככ ל שהייתה  ת מיכה, ואילו במערכ ת הבחירות  ה מקדימו ת,  דווקא ביר יבו

לא נ מצאו ראיות   להעדפת שרון  על פני  מתמ ו דדים רבים  אחרים , מקום-ומ כל,  לה ראיות

 . או כי  ה תמיכה ב שרון  היתה חר יגה,  לטענתו, ידי אפל-שנתמכ ו על

ממעיט מ חשיבות  התמ יכה של  , טר הבמסגרת הודעותיו במש,  שרון  עצמו, כמפורט לעיל

זה לא מסוג הדברים שאדם ... אתה לוקח את הכל  הייתי אומר בערבון מאוד מ וגבל(", אפל

כי אם לפי ... אני אף פעם לא ייחסתי חשיבות גדולה לאמירה כזאת... לוקח אותם ברצינות

 כן .").תכולם היו צריכים להיבחר ובתוצאות הכי גבוהו, מה שאנשים מבטיחים אחד לשני

ידי אפל  הוא  זכה בפרי ימריז  -של מרות התמיכ ה שהובטחה   לו על, ציין  שרון את  העובדה

 .בלשון המעט ה, שמב חינתו לא היה  בגדר הצלחה, במקום הש בי עי בלבד

על רקע מערכת היחסי ם   , עניין לנו אפוא בהבטחות לסיוע בפעילות בזירה הפוליטית .161

, כאמור לעיל. וחברות אישית ארוכת שניםועל רקע הכרות , הפוליטית שב ין אפל לשרון

ללא כל אינדיקציות מחשידות  נוספות   , כשלעצמה,  קשה לראות  בהבטחה לתמ יכה פוליטית 

משום טובת   , או למימושה בפועל ב אופן חריג ויו צא דופן, למשמעות התמיכה שהובט חה

 . הנאה שניתן ל ראות בה משו ם מתת  שוחד
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 כמי שמעור ה בחיים הפו ליטיים מזה  שני ם   -כוד מעורבות ו של אפל בבחירות פנימיות בלי  .162

ל כן טבעי גם כ י שרו ן י תייח ס להבטחות אפל .  היא פעולה טבעית וכמעט  מתבקשת -רבות  

ול א כהבטחות הנגועו ת  , לתמיכה בו  כ הבטחות תמי כה שגרתי ות  של חבר ופעי ל פוליטי

י טי ות יק  כדי  להפוך  את הבטחה  של אפל לתמוך באיש  פול, לפיכך. באינטרסים  פסולים

להב טחה הנגועה   במעשה  ,  עמ ו ה ו א מצוי  בקשר י חברות  ש ני ם רבות, ובכיר ד וגמת   שרון 

 כ י   - ברמה  הדרו שה למשפט  פלילי -שיב היר ו  ,  יש צ ורך  בראיות  של מ מש,  פלילי ופסול

אלא , שרון  היה  מו דע לכך שאין   מדובר בהבט חת תמיכה  ש גרתית  של חבר ופעיל פולי טי

 .ראיות  כאלה אין בנ מצא .סוליםשזו  נגועה  גם  באינטרסים פ

קיימת  גם ח שיבות  רבה ג ם להעדרן של ראיות  המבססות את  הזיק ה שב ין  טובת  ההנאה    .163

 מח ומר הראי ות   לא עולה ,כמצוין לעיל.  הנטענת לבין  פעולות הקשו רות בת פקידו   של שרון

כי אפל יזם  פעולות וצעדי ם כלשהם ש יבהירו  לשרון  שהבטחות ה תמיכה  נית נו  לו בעד   

ה יינ ו כד י  לזכות  בחסדיו  של ש רון ב מילוי   תפקידי ו   , ה הקשו רה בתפקידו פעול

 . הממלכתיים

כי הבטחות   , או אפילו חשד, כי ש רון ידע, בנסיבות אלה לא ברור כיצד ניתן לבסס בראיות .164

ובמסגרת  יחסיו  , המק ובל" המשחק  ה פוליטי"לא   ניתנו במהלך  , התמיכה  שני תנו לו

.   אלא כדי לזכות ממנו לתמורה במילוי תפקידיו, פלפוליטיי ם המ מושכים עם  א-האישיי ם 

וכאשר ,   מקום  ש הבטחות אלה היו ענין  של  שיגרה טבעית  במערכת היחסים ב יניהם, זאת

לאורך כל התקו פה שבה   , כאמור. אפל אפילו לא רמז לו כי  לכך נועדה הבטחת התמיכ ה

 שבה נוצרה ,לא מצאנו כל אמירה או פעולה של אפל, בשתי  מערכות הבחירות, מדובר

איזושהי כריכה או יצירת זיקה בי ן ה תמיכה הפולי טית שהובטח ה לשרון לבין עסקיו   

 .הכלכליים של  אפל

ההנאה יות ר -טובת , ככל שההיכרות האי ש ית יו תר רופ פת  "

כן  תגבר הנטיה   , התפקיד י ות ר אמיץ  או הקשר עם, "נכבדה"

הנפשי    להסיק מן ה נסיבות של  הנתי נה והל קיחה את היסוד

ולו   ,  הנאה שערכ ה קטן-י  טוב תכאולם טעות ה יא לחשוב .  דרשהנ

מ טרת הנתי נה  או הלקיחה . לעולם אינה  בגדר שוחד ,גם בין מכרים 

בעד  "הה נ אה נית נה  או  נלקחה  אם יש  ראיה  שטובת .  היא הק ובעת

אדם   אשם אותו –של עובד  הציבור  " פעולה הקשו רה בתפקידו 

הנאה  -טובת , ברם). כך אם הוא ידע על –וכן הש ני  (בעבירת שוחד  

לכאורה  , להי פך. עצמה כדי  לה צביע על מטר ה פסולה  כזאת אין  בה

;  הוכיחה התביעה ה יפו כו של דבר אלא אם, לפנינו מעש ה  תמים

הראיה לסתור  תצטרך, וככל שהדבר שנית ן ונלקח  הוא יותר מק ו בל

 "  .קהזלהיות י ותר ח 

 ) ההדגשה אינה במקור– 130, 127)  2(ד לב"פ, י"מד'  חייט נ794/77פ "ע    (
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שי מש  שרון   ,  )הפ ריימרי ז(כ י ב תקו פת מערכת  הבחירות  המ קדימות  , וראוי ע וד לז כור .165

והאיש  הממ ונה על מנ הל מקרקע י   , שר התשת יות (בתפקיד מפתח בנוגע לעסקיו של אפל 

,  למר ות  זאת. אשר  בידי ו  היה  ה כוח לנסות  ול פעול למען עס קי ה מקרקעי ן  של אפל, )ישראל

ה  הרלבנטית לא נמצאה בחומ ר הראיות ראי ה המעידה  על פניה  של אפל לשרו ן   בכל התקופ

שני טלפו נים של  , באותה ת קו פה, וכזכור (בבקשה לסיי ע לו לעסקיו ב מסגרת מילוי  תפקידו

 ).  אפל היו נתוני ם בהאזנה רצופה של משטרת ישראל

  1999מאי כי ככל שהתקרבו הב חירות הכלליות לכנסת ב, א ל לנו לשכוח גם, בהקשר זה

כשידוע היה שהליכ וד איבד , ובעיקר לאחריהן, )1998אשר היה ידוע על קיומן מאז דצמבר (

של אפל בכל הנוגע ליכולתו להשתמש  בשרון  " חלון ההזדמנויות"הלך ונסגר ,  את השלטון

לא  מצאנו שום ראיה המעידה  על ניסיונות  של אפל ,  ולמרות זאת. ככלי במסגרת עסקיו

 .התמיכה שהעניק לשרון במסגרת הפ ריימריז" לקצור את פירות"

  , בא ו פוז יצ י האל ה נ ערכו כאשר   שרו ן  הי ה  ,  1999אשר ל בח ירות  לראשו ת  הל י כוד בס פטמ בר  

סי וע   ,  במיל וי   ת פק יד ו כע ובד   הצי בו ר,   ולא  החז י ק  ב ת פק יד  ממלכ תי   בו   יכול  ה י ה  ל הוש יט  לא פל

ד בר  ,   פול יטי  ל ש רון ג ם  ה פע ם  מ בטי ח א פל  ס י וע, והנ ה למר ות   זאת .  מוחש י  ב קיד ו ם  עסק יו 

 . שמ בח ינ תו  מ דובר  ב הבטח ה  שגר ת ית   בז יר ה  הפ וליט י ת,  המחז ק  את  גר סתו   של  שרו ן

בה השתתף שרון   , 12.1.99בארוחה שערך אפל לכבוד תת שר החוץ ה יוו ני בי ום ש, אזכיר גם .166

שהעניק שרון לאפל עבור " תמור ה"פי הנטען ה יוותה -השתת פות  שעל,  לבקשת אפל

 .  לא עלה כלל פרוייק ט האי היו ונ י, בפריימריזהתמיכה שזה   העניק לו 

מדובר  היה מבח ינתו  בהזמנה שגר תית  לארוחת ערב אצל , כי  לגרסתו של שרון, כן נזכיר

שלא נקשרה מבחינתו לאינטרס עסקי , אצלו היה פעמים רבו ת באירועים ו בארוחות, אפל

כחותו בארוחת ערב הגם שניתן להניח ש שרון הבין כי  בנו. של אפל הידוע לשרון באותה עת

עדיין נית ן לר אות את  ,  שעורך אפל ל תת  שר החוץ  היווני  י ש כנ ראה אינטרס עסקי לאפל

ולא במסגרת יחסי תמורה , פוליטיי ם עם  אפל-היענותו להזמנה על רקע יחסיו האישי י ם

כי אי ן  בידינו ראיו ת  כי שרון  ,  אזכיר ל ענין זה. למתת שוחד  על דרך פעולה הקשורה  בתפ קידו

,   הגם  שנערך בסמוך לפריימריז, גם א ירוע זה.  לפרו ייקט האי  היו וני, ב שלב זה, ודעהיה מ

נעדר אפוא א ת אות ה ז יקה  בי ן  התמיכה   בבחירות לב ין  פעילות  ממש ית  למען קידו ם עסקיו  

 .של אפל

והבחירות   ', 99 הפריימריז ב פברואר -שתי מערכות הבחירות בהן  אנו עוסקים , זאת ועוד .167

משרון בכל הנוגע " מפח נפש" היו  סמוך  לאחר שאפל זכה ל-' 99טמבר לראשות הליכוד בספ

על מנת ,  באו פן גלוי, ניסה אפ ל להעזר בשרון, 1997במהלך שנת  , כפי  שפורט לעיל. לעסקיו

ניסיון זה  . לפתור את בעיותיו מול מינהל מקרקעי ישראל בכל הנוגע לקרקעות שבבעלותו

 ניסה א פל לפעול לשינוי מדיניו ת   1999-1998 לאחר מכן במהלך  השנים. הסתיי ם בכיש לון

, )דרכסלר(אך שרון נתן גיבוי מלא  ומתמשך למנהל המינהל , מינהל מקרקעי ישראל בענינו
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המשיך  שרון  להתעלם מצרכיו של , )1999עד יולי (ובכל משך כהונתו כשר , שעמד נגד אפל

 .  ולא נקט בשום  פעולה  למען קידום עסקיו, אפל

את הבטחות   התמיכה   ,   מבחינתו של  שרון, שה  לראות כיצד נית ן  לקשורבמצב דברים  זה ק

וכיצד ניתן להוכיח כי שרון הבין כי   , ידי אפל עם פעולה הקשורה בתפק ידו-שניתנו לו על

 . הבטחות התמ יכה נועדו מבחינתו של אפ ל לשמש כמתת שוחד

 מצ יע  אין די  אפוא  בהצבעה על  עצם קיומם   של אינטרסי ם פרטיים כ אלה ואחרים של .168

כי התמ יכ ה הפוליטית אכן ניתנ ה בשל אותם  , התמיכה הפו ליטית כדי לבסס את הטענה

בה בע ת אין די בעצ ם המודעות  ש ל מקבל הבטחת התמיכה  הפוליטית  ; אינטרסים פרטיים

לקיומם של  אינטרסים פרטיים של ה מציע כדי  לבסס מודעות פ לילית שהצע ת התמיכ ה  

 . הייתה  בשל א ותם אינטרסי ם

מוטל על  התביעה  ,  וכיח א ת ה פסול שב מתן  הבטחת   התמיכה  הפוליטית  או  בקבל תהכדי לה

כי  אלה ניתנו  ב זיקה לפעולה  שהנות ן מצפ ה מעובד  , לבסס בראיות  של ממש  א ת הטענה

 .   וכי ז ה האח רון מודע לכך, הציבור לנקוט בה במסגרת  מילוי תפק ידו  של זה האחרון

,   אלה יכולות   לבוא מראיות יש ירות.  מגוונותדרכי ההוכחה האפשריו ת  ש ל טענה כזו רבות ו

ו בנסיבות  , ב סמוך למתת, מפעולו ת או אמרות שבאו לעולם לפני המתת, מראיות נסיבתיות

אך  אין אפ שרות  לדלג על הוכחת הטענה שהיא זו  , גם  זמן רב לאחר נתינתו, מסוימות

דו של הקשר שבין המ תת  לבין הפעולה הקשורה בתפ קי: העומדת בבסיס עבירת השוחד

 . לא נמצאו ראיות כאלה, כאמור, במקר ה דנן. והמודעות לקשר זה, עובד הציבור

ל א נמצאו ראי ו ת של מ מש  ש יהיה  בהן  , מ מכלו ל הראיות  שנ פרשו בפני : סיכומם  של ד ברים .169

אכן  ק יב ל מאפל הבטחות לתמיכה  פוליטית  , בה יו תו ע ובד הצ י בור, כדי לשכנע  כ י שר ון 

והכל   תוך  שהוא  מו דע לכך  שטוב ות  הנאה  ,   ב ת פקידובעד פעולות   הקשור ות,   כמתת  שוחד

,  ה גרסה של שר ו ן בענ ין  זה  אינ ה נראית  מלאכותית .  אלה אכן נית נ ו לו בעד  פעולות שכאלה

 .  בו ודאי מספקת גרס ה חלופית סבירה לגרסת ה שוחד, מקום-ומכל
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 העסקת גלע ד  .ג

 היסוד הנפשי של גלעד .1

;  ולכספים  שקיבל מאפל  במסגרת זו, תנאיה,  י אפליד-להעסקתו על, כמובן, גלעד היה מודע .170

וכן  כי התשלומים  שניתנו  , כי  עצם  העסקתו, )בהנחה שאכן כך  היה(אך האם  היה   מודע לכך 

 ?א לא כמתת שו חד לאביו, לא ניתנו לו בשל שירות י ו לפרוייקט, לו

ס אין  תש תית ראיית ית  לביסו, לאחר בחינה יסוד י ת וזה ירה של  כל חומר הראיות, לדעתי

ובמי וחד לאור רמת הראיות   ,  מסקנה כ י ה תקיים בגלעד  היסוד  הנפ שי לעבירת   השוחד

 . הנדרשת  במש פט הפלילי

ולכך , וסירב למסור את גרסתו למשטרה, גלעד אמנם שמר על זכות השתיקה , כמצוין לעיל .171

אך אינ ה   ,  שתיקה  עשוי ה לחזק את  היש הראי יתי, ברם. עשוי להיות  משקל ראייתי  נגדו

ובע יקר כאשר קי ימות ראיות   נגדיות השוללות את  ,  וות  תחליף לראיות שאינןיכולה לה

בעניי ננו יש בידינו  בפועל גרסה מפורטת של גלעד באשר לנסיבות  ,  מקום-מכל. החשד

ידי ספקטור  ללא -שהו קלטו על, וזאת באמצעות שיחותיו עם   ספקטור בענין זה, העסקתו

"  התאמות"שכן לא עברה , ל ראיית י גבוהבעלת משק, מדובר בגרסה מפורטת. ידיעת גלעד

 .  המתלוות תדי ר לגרסת חשוד בחקירה

והוא אכן ,  כי  העסקתו של גלעד לא היית ה פיקטי בית , מחומר הראיות עולה, כמפורט לעיל .172

כי  ,  ראינו  גם. העניק בפועל שירות ים  בה יקף ובאיכות   לשביעות רצון כל הנוגעים  בדבר

או מדפוסי  העסקה ;  קה של אח רים בפרי יקטהעסקתו לא  היית ה חריגה  מדפוס ההעס

 . כפי  שהעיד ו גורמים מקצועיים שוני ם ב פרוייקט, מקובלים בפר וייקטי ם אחרי ם

או עם אדם אחר  המצביעה על מודעות , אין גם  בחומר הראיות כל ש יחה של גלעד עם אפל .173

ב   להיותו מעו רב בהעסקה פיקטיב ית שמ טרתה להטי-או לאחר מכן ,   בזמן אמת-של גלעד 

התנהגותו בפגישות יו המתועדות עם ספקטור מצביעה על אמונה  , אדרבא; עם אביו

שירותי ם   ,  פי  הסכם  בי ניהם-על, כי  הוא נתן  לאפל,  ומשוכנעּות  מובהקת,  סובייקטיב ית

ג לעד גם קבל  בפגישות   . הולמים בגינם  הוא זכאי  לק בל את מלוא  התשלומים  ש הובטחו לו

הוא לא עומד ("פל בעמידה בהתחיי בויות י ו כלפיו אמינותו של  א-אלה עם ספקטור על אי

 ).  10.2.00 פגישה  מיום   -" בסטנדרט שלי לאמינות

  -  כ י  על אף  א י  הנ עימו ת  הר בה   הכרוכה  ב מצב  אל יו  נקלע  מו ל אפל ,  בפג יש ות  אל ה  מדגיש  גלעד

 הוא  אינו מ תכוון לוותר  על הכסף -אותו הוא  עדיין  מחשיב  כי דיד ואינו רוצה לפגוע בו   

; ומוכן לעמוד בבדיקת פוליגרף וגם להגיע לבית משפט כדי  לקבל את המגיע לו, והמגיע ל

 . התנהגות המעידה על העדר תחושת אש ם
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.   אולי גם א ני קישוט. כולם קישוטי ם" כי ,גלעד העיר אמנם באחת מפגישותיו  עם  ספקטור .174

 הכללי ובקונטקס ט, אמירה זו נא מרת בספקנות,  ברם). 10.2.00שיחה מ יום  " (אני לא יודע

מדהים בגודלו ", לדבריו, שהוא(של טרוניה על אי הסדר בשלב זה של העבודה בפרוייקט 

כי  העסקת  ,  יצויי ן עם זאת. ואין בה כד י לשנות את  התמונה, ")ואי אפשר בלי שיטה וארגון

ואצל אפל (היא  תופעה רווחת " מקדמי מכירות"וכ, "מותגים"כ, בתש לום גבוה, ידוענים

 . משום עבירה,  כשלעצמה,ואין ב ה, )בפרט

מ של גלעד עם אפל על "ב מהלך המו, כי כאשר הועלתה הצעה, מהודעות ספקטור עולה גם .175

,  "עם הרבה הצהרות ו סעיפים", לערוך הסכם מפורט עם אפל, 2000טיוטת ההסכם בתחילת  

, ופירו ט כל השירותים  שנתן גלעד בפרוייקט עד כה, בדבר היקפו  הגדול של הפרוייקט

, מסרב גלעד להצעה,   יעלו בעתיד תמיהות על הסכומים הגבוהים בהסכםמחשש שמא

 . גם עובדה ז ו מצביעה על העדר תחושת אשם. ומעדיף הסכם תמציתי  ופשו ט

 ש ל ספקטור עם גלעד 5.2.01כי בשיחה  טלפונית מיום , ראוי עוד לציין ב הקשר ז ה .176

תחיל חקירה מש טרתית  כי אמורה לה, מזהיר ספקטור את גלעד,  )ידי ספקטור-שהוקלטה על(

 .  ומייעץ לו להתרחק מאפל, נגד אפל

,   או עלול להחשף כמעורב בעבירה, כמי שנחשף, גם כאן גלעד אינו מגיב או מתנהג בבהלה

וכאשר ספקטור משיב כי אינו מכיר את ". אז מה עושים אבל יש לי חוזה שם"אלא שואל 

זה מה שאתה מכי ר זה מה  "גלעד עונה , ידי אפל-בנוגע להעסקה של גלעד על" כל התמונה"

   ". החוז ה ז ה מה ש יש. שיש 

 ב אף אחת מעש רות ה שיחות   שנוהלו  בי ן   כי - ולכך  חשיבו ת רבה   -כן ראוי להדגי ש לבסוף   .177

ובכל הפגישות  עם , )שנ קלטו במסגרת האזנו ת הס תר(אפל לגלעד לאורך תקופה  ממושכת  

ור של הע סקת גלעד לא עולה קיש) ידי ספקטור-שתועדו בהקלטו ת סתר על(ספקטור 

בשיחות אלה מעולם לא עלה . כדרך לריצוי  שרון או להבטחת תמיכתו ב אינטרסים של אפל

הוא נזכר רק בשיחות ע ל פוליטיקה או בעניני   (שמו של שרו ן בקשר עם העסקת גלעד 

ההת י יחסויות העק יפות ה יחידות  לשרון בשיח ות אלה הן  בהקשר לארוחות עם  ; )חולין

 . 'שעה וכו, ק בדברי ם טכניים  של  הגעהאך ז את ר,  היוונים

והקשיי ם   , כי ב שיחות האמורות לא הוזכרו גם האינטרסים של אפל בק רקעות לוד, כן יצויין 

 .וממילא אי ן גם דרך להוכ יח את מודעות גלעד לאינטרסים אלה, בהם נתקל  ש ם

 - כנטען -כי העס קתו היא  , כי אי ן כל ראיה למודעות  של גלעד, מכל המקובץ  עולה .178

גם בש יחות הרב ות   ,  וכא מור,  פיקטיבית  ומ הווה  מתת  לאביו בע ד פעול ה הק שורה  ב תפקידו

 . בין אפל לגלעד אין כל רמז   לכך
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אינו מתיי שב  עם דפוס התנהגות  , לכל אורך הדרך, דפוס ההתנהגו ת  של גלעד, יתרה מזו 

 אלא דווקא עם דפוס,  של מי ש מוד ע לכך שהכספים שהוא ת ובע אינם מג י עים לו בדין 

התנהגו ת של מי שמ שוכנע  ומאמין כ י נש כר למתן שיר ותים לפרוייק ט בשל כישור יו וע ל   

ומ גיע לו  , בהתאם למוסכם" סיפק את הסחורה"וכי , רקע ידידו ת  אישית עם אפל

שוב   ,  חוזר  אצל גלעד,  לכל או רך הש יחות  ה מוקלטות  שלו  עם ספקטור. התשלום  שהו סכם

 .   לפי  הסיכומים  ולפי העבודה  ש נתן, " לומה שמ גיע"הביט וי  שהוא זכאי  לקבל , ושוב 

,   כי  כבר עם תחילת העסקתו בי קש גלעד לעגן את תנאי ההעסקה בהסכם כתוב, אזכיר גם

הו א מערב , כשנראה היה  שאפל מנסה להתנער מ תשלום יתרת  הכספים, ולאחר מכן

י   בשיתוף עורכ, מ ממושך ע ם אפל"מנהל מו, גורמים ש וני ם בנסיון לגבו ת את חובו מ אפל

עד לחתימת  ההסכם , במסגר תו מוחלפות  ביניהם ט יוטו ת רבות בכת ב , דין מ שני  הצ דדים

כי אם , קשה להנ י ח. אין ז ה דפוס פעולה אופייני של  מעורב בפעילות בלתי חוקי ת. הסופי

הוא  היה מסתכן  בחשיפת עצמ ו וחשיפת  , גלעד היה מוד ע לכך שמדוב ר בהעסקה לא כשרה

 כ מי   -ועל ידי ע ירוב  גורמים חיצו ניים במגע יו  עם אפל ,   בפעולות שנקט כאמור-אביו  

 .   שמעורבים  בע בירה חמורה 

 

 היסוד הנפשי של שרון .2

ה אם היה  שרון מודע : שאלת היסוד הנפשי מבח ינת שרון בנו גע להעסקת גלעד היא .179

-ידי  אפל ה יית ה העסקה  למראית-כי  העסקת גלעד על, והאם  הי ה  מודע לכך, להעסקת גלעד

כדי  להעניק לו ט ובת  הנאה  , למעשה, וכי נועדה, לא תמורה  של  ממש מצד גלעדל,  עין בלבד

בהנחה  שהעסקת גלעד אכן ה יי תה  אמצעי ,  כ מובן,  זאת." בעד פעולה הקשורה ב תפ קידו"

 . למתן שוחד מצידו של אפל

.   ידי  אפל בפרו ייקט  האי  היוו ני-לכך שגלעד הועסק בשכר גבו ה עלשרון היה מודע , לפי הנטען

וכן על שיחה טלפונית של שר ון עם אפל  , ו נסמכת על הודעתו של שרון ב משטרהטענה ז

 .    שנקלטה בהאזנת סתר17.9.99מיום 

כי העסקה זו היוותה מת ת  שוחד שניתן  לו בעד פעולה הקשורה  , אשר למודעּות הנדרשת

כי מודעּות זו ני תן  לבסס על שילוב של המודעּות של שרו ן   ,  הטענה הי א-בתפקידו  

עם מודעותו לאינטרסים של א פל בת חום הקרקעו ת באזור   , יביו ת ה העסקה של גלעדלפיקט

 .   לוד ולהיזקקותו לשרון לש ם קידומם

 . נבחן להלן דברים אלה
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 מודעות שרון להעסקת גלעד

הש יב   , מת י נודע לו על כוונת אפל להקים  פרוייק ט תיירות י בי וון, כנשאל שרון בחקירתו .180

כא שר גלעד , )'99ל יולי ' 98בין  א וקטובר (ן כשר  החוץ  שהדבר היה  כ נראה בתקופ ה שכיה 

מחומר הראיות   , כמפורט לעיל". עומד לעבוד בנושא של פרוייקט תיירותי"סיפר לו שהו א 

ולפיכך ניתן   , 1999כי תחילת העסקתו של גלעד היתה בסביבות א מצע חודש מרץ , עולה

 ולכך  ש גלעד אמור היה לעבוד ,למקם את מו דעותו של שרון לקיומו  של  פרוייקט הא י  היווני

 .1999בסמו ך  לפני אמצע מרץ , במסגרת פרוייקט זה

,   האם ידע מה אמור היה להיות שכר ו של גלעד במסגרת פרוייקט האי, בתשובה לשא לה

 ".הוא אמר לי שזה יהיה שכר גבוה, לא ידעתי, לא"השיב  שרון 

ולענין גובה השכ ר שאמור , ידי אפל-הראיה הנוספת לענין מודעות שרון להעסקת גלעד על .181

ש יחה זו הי יתה  ביוזמת   .  17.9.99מצויה בשי חת טלפון בי ן  שרון לאפל מיום , היה גלעד לקבל

ס   "ובה  בי קש שרון לה תעדכן באמצעות אפל באשר להתפתחו יות בנוגע לסיעת ש, שרון

.  מסיט את השיח ה לפרוייקט ה אי היווני והע סקת גלעד בפרוייקט, מצידו, אפל. ולאריה דרעי

: בהת ייח ס לגלעד, אומר אפל לשרון)  ולהלן עוד נעסוק ביתר הרח בה בשיחה זו(במסגרת זו 

הוא אומר לי עד היום כל הזמן בחיים שלי לימדו אותי איך  ... יש אתו בעיה גדולה"

הוא פתאום ... אני לא יודע מה אני אעשה עם זה, אני הפעם הולך להרוויח, מפסידים כסף

 ."בגדול מאוד, בגד ול' וזה יהיה בעזרת ה... ויח כסף זה דבר ענקלהרו... התחיל להבין ש

ואף ידע שהוא עתיד ,  ידע שרון על העסקת גלעד1999כי לקראת מרץ , מהאמור עולה אפוא .182

זה יהיה "כי ,  הוא אף שומע מפי אפל1999בספ טמבר , בהמשך לכך". שכר גבוה"להשתכר 

כי  בדבריו אלה ה תכוון אפל לש כרו של , ברוראף שלא לגמרי ". בגדול מאוד, בגד ול' בעזרת ה

 .  נצא מ הנחה שהדברים הת ייחסו לגובה השכר, גלעד ולא לפרוייקט

 הרי  שניתן לומר  - בכפוף להערתנו לעיל בהק שר זה  -ככל שנראה את העסקת גל עד כמתת 

לשם ה וכחת היסוד הנפשי נדרשת הוכחת המודעות לכך   , ואולם, ששרון היה  מודע למתת זו

 . וזא ת נבחן להלן, של שרון" בעד פעולה הקשורה במ י לוי תפק ידו" ני תנה שהמתת

 

 "בעד פעולה הקשורה בתפקידו "-מודעות שרון 

מ בח ינת ו   של  נו תן   הש ו חד מ הוו ה  " בעד   פ עולה  ה קש ורה   במיל וי   ת פק י דו"בעוד   י סוד  ה,   כאמור .183

 רכי ב  הר י ש ב יחס  למקבל  הש וח ד יסוד  ז ה מ ה ווה ,  חלק מ יסודו ת י ה הע ובד ת יי ם  של  העב ירה 

נ דרשת  ה וכחת  יס וד נ פש י  "  בעד"ב א שר ל שאלה  ה אם ל ש ם  הוכ חת  ה.  בהוכ חת  ה יס ו ד הנפ ש י

בפר שת בן   ק בע  בי ת  המ שפ ט העל יו ן  ,  של כו ונה  מצד מק בל  הש וחד  לה יטי ב ע ם  נ ות ן  הש וחד

 .  כ י  אי ן  צ ורך  להוכ יח  כו ונה  כזו , )695)   4(ד נ ג"פ, 1877/99פ "ע( עטר 
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כי  נדרשת ,  מהפסיקה עולה? "בעד" לרכיב ה מה נדרש אם  כן  לשם  הוכחת ה יסוד הנפשי  .184

המודעות הנדרשת "ולמעשה , מודעות לכך שהמתת ניתנ ה בזיקה לתפ קידו של איש הציבור

 זוהי כוונה לתת מתת לעובד הציבור בעד: מלוקח השוחד מתייחסת לכוונה של נותן השוחד

פרשת ב ן   " (במודעות לכוונת הנותן טמונה השחיתות של הלוקח. פעולה הקשורה בתפקידו

,    בעניינו נדרש איפוא להוכיח את מודעותו של שרון לרכיבים הנסיבתי ים.)שם, עטר

ידי  אפל בע ד פעולות ש ל שרון במסג רת מילוי  -המבססים לכ אורה את מת ן המ תת  על

 תפקידו 

ידי אפל  -בהעדר כל ראיה י שירה המ צביעה על מודעות של שרון לכך שהעס קת גלעד על .185

,  כנטען, האם  ני תן, יש ל בחון,   לו בעד פעולה הקשורה ב תפקידוהיית ה מתת   שוחד שניתנה

בהס תמך על שילוב של  ,  להסיק את קי ומה של מודעות כאמור אצל שרון באופן  נסיבתי

עם מודעותו לאי נטרסים , לפיקט יב יות  ההעסקה   של גלעד, ככל שי שנה, המודעּות של  שרון

 . לשם ק ידומםשל אפל בתחו ם הקרקעות ב אזור לוד ולכך שאפל זקוק ל ו 

 
 מודעות  שרו ן  לפרטי ונסיבו ת ההעסקה  של גלעד

יש להוכי ח את מודעותו לכך  , בכדי להוכיח את מודעות  שרון לחריגות העסקת  גלעד .186

בתנאים כספיים מפליגים וללא תמורה של מ מש מצד   "העסקה ,  כנטען,  שהעסקה זו  ה יתה

 . "בהעסקה שיש בה מידה רבה של חריגות עד כדי פיקטיביות, גלעד

אין  בידינו כל תשת ית   , כפי שפורט ב הרחבה לעיל בפרק הניתוח  העובדתי של  העסקת גלעד

הראיות   , אדרבא; ראייתית  המצביעה על כך  שההעסקה הי יתה  העסקה  למראית עין  בלבד

והדברים המפורטים  בניתוח העוב דתי בנוגע להעסקה יפים  ככלל גם , מצביעות על ההיפך 

 .  נקודות נוספות לענין מ ודעות שרון ב הקשר זהלהלן נעמוד על מספר. לעניינו

מודעות ". ש כר גבוה"ידי אפל ב-ידע כי גלעד מועסק בפרויקט האי היוונ י על, כאמור, שרון .187

כשלעצמו הוא מונח " שכר גבוה.  "אינה כמובן מודעות לפיקטיבית ה העסקה" שכר גבוה"ל

רוייקט וברוו ח הצפוי  בהיקף  הפ ,  בע בודה מאומצת,  אשר  ני תן  להצדיקו  בכישורים, יחסי

או מהם   ,  אין כל ראיה כי שרו ן ידע מהם בד יוק הסכומים  בהם מדובר. שעתיד לצמוח ממנו

אי ן כל ראיה  כי   שרון ידע  במו עדים הרלבנטיים  על  .  סדרי הגודל של הסכומים  ב הם מדובר

מציין  שרון כי , באשר להיקף עבודתו של גלעד. היקף הפרוייק ט והרווח שאמור היה להפיק

 .אה אותו יוש ב לילות ארוכים בחווה ועוב ד על המחשבר

הרי  שכשנכנסו ,  באיזה  סכומים בדיוק   מדובר1999כי אף אם לא ידע  שרון במרץ , נטען .188

אף שאינו  ,   כמי שנה נה מהחשבון,  אמור  היה  לדעת על כך,  הכספים לחש בון חוו ת ה ש קמים

 .וזאת נ וכח ההתנהלות הכספית  של  משפחת שרון , בעליו



 

 

64

עוסקים בכל העניינים ] גלעד ועמרי[כבר הרבה שנים הם ". .. : ודעות שרון כעולה מה

גם את כל העניינים הכספיים ' 89 -מ, נדמה לי, הם גם מנהלים בעצם כבר... הכספיים

לראות שאנחנו במשיכת יתר אז יעבירו משלהם או .. יכולים להסתכל בחשבונות הם ...שלנו

ייתי אומר בתחום הזה אה שחררו אותנו לגמרי  ה...אם הם במשיכת יתר אז הם ייקחו

פה ..דברים האלה אבל אה..אני לא מתעסק ב" :ובהמשך. "כל הנושאים האלה..מתוך כל ה

אני אומר לו תשמע צריך לשלם ..כלי רחצה פה צריך דברים כאלה אז אה, אני יודע, צריך

קים כל 'אחזיק פנקסי צק אני חותם עליו זה כדי שאני לא ' אני מכין צ...פה צריך לשלם שם

 ."הזמן בכיסים כי בסופו של דבר אני שוכח אותם באיזה מקום

ששרון נה נה מכספים  המוזרמים  , דברים אלה  מהודעות שרון מהווי ם בה חלט ראיה לכך

אינה מונעת  , ולפיכך העובדה שחשבון  זה הוא בבעלות גלעד ולא בבעלותו(לחשבון החווה 

ככל שניתן  היה  להוכיח שמדובר במתת   , תת  שוחדראיית הכספי ם המוזרמים  אליו כמ

,  נראה שהאמור בהודעות באשר להתנהלות הכספית של המשפחה, לענייננו, ברם). שוחד

.  דווקא מקשה  על הוכחת  מודעות שר ון לגובה  הס כומים שמוזר מים לחשבו ן  החווה

י ם יומי בכספ-מראות דוו קא על מידת  ני תוקו  מהעיסו ק היום ,   אמירותי ו אלה של שר ון

הם אלה   , "עוסקים בכל העניינים הכספיים] הבנים[הם . "ובניה ול חשב ונות  המ שפחה

 .  ו מעבירים כספים מחשבו ן ל חשבון, קים 'מ חזיקים  את פנ קסי הצ, שמנהלים את  החשבונות

מ עבר לקשרים המשפחתי ים  בין  ש תי   , כי לגלעד יש קשר אי שי  עם אפל,  שרון גם צי ין .189

וממילא ,   גלעד השתתף  בשיע ורי תורה  בב י תו של  אפלוה וא ידע גם לציין  כי  , המשפחות

 .מבחינתו לא היה זה  תמוה  שאפל מעסיק את גלעד

הפקולטה לחקלאות בתחום "כי  הוא  בוגר , באשר לכישורים של  גלעד ידע  שרון לו מר .190

עומרי שרון מציין בהו דעתו כי ". (הכלכלה ואחרי זה עשה גם איזה פרק במינהל עסקים

 ).  לכלה או במנהל עסקים ב תחום  השיווקגלעד בעל תואר שני בכ

: כך  למשל.  ומכביר עליו שב חים הרבה, שרון מתי יחס  בהודעותיו ארוכות לכישוריו של גלעד

כל ... בקיא... אבל הוא בחור מאוד מוכשר, אני אומר את זה לא רק כי הוא הבן שלי"

עבודה בלתי הוא מסוגל לעשות ... הוא מכיר את  הדברים האלה, המיחשוב הדברים האלה

... אז הוא עובד, אם לוקח משהו על עצמו, זאת אומרת,  בחור רציני–וחץ מזה . רגילה

שעובד , הוא בחור מאוד שיטתי ומסודר, יש לו ראש מצוין... ראיתי אותו יושב ימים ולילות

תמיד היה תלמיד טוב "כי גלעד ,   כן הוא מציין"ומסוגל לקחת נושא ולטפל בו באופן יסודי

אם כי לא   , "עושה עסקים בכל מיני מקומות בעולם... וא בחור מוכשר עוסק בעסקים ה... 

אתה  ("וזאת נוכח סי רובו הכללי ש ל גלעד לשתף אותו  בענין  ז ה ,   ידע בדיוק  היכ ן ומה  עסקיו

כל אחד . כל אחד עושה את חלקו. בעסקים... תתעסק בערבים ובאמריקאים ואני אתעסק 

 ).רון נהג  לומר לו גלעדפי  ש-כך על, "עושה בתפקידו

אלא באשר לגרסתו , כראיה אובי יקטיבי ת לכיש וריו של גלעד, כמוב ן, הדברים אינם  מובאים

 . שהרי ב יסוד  הנפשי של שר ון כעסקינן, ולתפיסתו של  שרון את  כיש וריו של גלעד
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גלעד זכה ,  כי כפ י שראי נו בפרק הני ת וח העובדתי, בענין הכישורי ם של גלעד י ש להוסיף עוד .191

אם   כי דברים   (שבחים רב ים  על עבודתו ו כישוריו גם  מפי אחרים  אש ר עבדו עמו ב פרוייקט ל

בש יחות  בז מן אמת  , וכן מפ י אפל ,  )אלה נאמרו בהודעות במש טרה ולא היו  בידיעת שרון

ה פ עם היחידה  ב חומר הראיות בה  אנו מוצאים  התי יחסות  לכישורי  . שנקלטו בהאזנות סתר

בה לאח ר שאפל מזכיר את , 17.9.99 -שרון מה -א בש יחת א פלגלעד הנאמרת באוזני שרון  הי

ולאחר ששרון אומר כי הוא מקווה שגלעד עובד לשביעות  רצונו של , עבודת גלעד בפרוייקט

שאפילו אתה , אתה תתפלא אתה  תתפלא... הכי גדולה שיכולה להיות : "עונה אפל, אפל

זה בכל זאת נושא ... עד כדי כך אתה לא מעריך אותו , שאתה אוהב אותו ואתה מעריך אותו

הרבה בעלי מקצוע ... והוא היום מכיר אותו תאמין לי... שהוא הרי לא הכיר אותו ב כלל 

 ".עוד לא מכירים את זה כמוהו, עובדים בזה הרבה שנים

,  שאבות   אינם אובי יקט יביי ם  ביחס ל הערכת כישורי בניה ם, כי מעבר להנחה,  נראה אם כן .192

ש גם מעסיקו ש ל גלעד סבור שגלעד , ון מאפל יכול  היה ללמודהרי שמהדברי ם ששמע  שר

שכר "בנסיבו ת אל ה . ועל שביעות רצון  מלאה מעבודתו, הוא בעל כיש ורים גבוה ים   מאוד

יש   ) ככל שלזאת ה יית ה הכוו נה באותה  שי חה, "בגדול מאוד, בגדול"או שכר שהוא " (גבוה

 ".שכר גבוה" מ הו אותו כי אין  ראיות  ששרון ידע,  ונזכיר שוב. לכאורה הצדקה

מ תכונת ההעסק ה   : ש אמורים להצביע לכאורה על חריגות ה העסקה,  באשר לשאר המרכיבים .193

 אי ן  כאמור ראיה ש שרון  -'  וכו, גובה  השכר ו הסכומים ששו למו, ותפקידו  של ג לעד בפרוייקט

 הניתוח  העובדתי ב יחס אליהם לא  הצביע על, כי  כזכור, לא למות ר לציין. היה מודע אלי הם

כי שוריו של  גלעד ואיכות   , הרכיבים  היח ידים   אליהם ה יה  מודע שרון,  לעומת זאת . חריגות

דווקא על כך ששרון ל א אמור היה  לראות את ההעסקה , מצביעים כפי שרא ינו, עבודתו

 .היתה  לכאורה הצדקה, עליו ש מע, "שכר הגבוה"ועל כך של, כחריגה

.  שר ון למרבית  פר טי העסקתו   של גלעדאין כ ל ראיה בחומ ר הראיות למו דעותו של, כאמור .194

וככל (כי גלעד מסר לשרון את הפרטים  הללו , מודעות כזו ניתן ה יה לנסות  ולבסס על טענה

זו לכאורה צריכה  , שהעסקה זו   היתה  אכן  פי קטיבית  ונועדה לשמש  ככסות למתת  ש ו חד

דין על שלא רק שלא נית ן ל בסס העמדה ל, עקא-ד א). להיות מטרתו  של אפל כנותן כשוחד

אלא שכאמור אין כל  ראיה שגלעד מסר לשרון פרטים כלש הם לגבי  , השערות גרידא

עו לה , 17.9.99 -כמו גם משיחתו הט לפונית עם אפל מ, מעדות שרון, אדרבא; ההעסקה

,  יצויין". (לדובב אותו"ושרון לא מצליח , כי גלעד אינו משתף אותו במידע על עסקיו, דווקא

 ).כי לא הכיר את פרטי ההעסקה של  גלעד,  בה ודעתוכי גם עומרי  שרון מוסר

,    ובעי קר פגי שותיו  הארוכות של  גלעד עם  ספקטור-ה ראיות  , כ פי  שראינו,  יתרה מזו

 מצביעות על אמונה מוחלטת -ידי ספקטור  ללא ידיעתו של גלעד -המתועדות בזמן אמת על

כל רמז לכך שגלעד ולא עולה , של גלעד בכך שנתן ש ירותי ם לאפל בעטיים מגיע לו ש כר

 .  שאמורה  לשמש כסות למתן שוחד לאביו, רואה את העסקתו כהעסקה  פיקטיב ית וחר יגה
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,   ודאי שלא יכול היה  להעביר מסר מעין ז ה לאביו ,  כי גלעד לא ראה זאת כך, משמצאנו

הי ה זה דווקא  מסר ממנו , ככל שעבר מסר מגלעד לשרון בנוגע לפרטי ההעסקה, ולפיכך

 .כפ י שה בין  זאת גלעד, להבי ן כי מ דובר בהעסקה רגילה ואמית יתאמור היה שר ון 

כי  פניי תו של   טוען  , בניגוד להודעותיו  הקודמות ,  15.6.03בהודעתו מיום  , כי  ספק טור,  אציין .195

 כי לגלעד יש בעיה וה וא מבקש   ,לושרון אמר ש באה לאחר 2000גלעד אליו בפברואר 

 כי הוא עוזר לגלעד והוא מקווה ,לשאלתו, לוהוא סיפר  בפגישותיו ע ם שרון וכי, יעזור לוש

  .שהעניינים  יסתדרו

  2003במיוחד אלה שניתנו בשנ ת  , שקשה  להסתמך על גרסאות ספקטור, מעבר לעובדה

טענה זו אינה  , )עולה גי שה מגמתית  נגד שרון, כמו גם מהת רשמות החוק רים, אשר מתוכנן(

  2.2.00ספקטור מיום - בפגישת גלעד, י תרה מזו. מתיישב ת עם  גרסתו בהודעותיו הקודמות

אומר גלעד לספקטור במפורש , )ידי ספקטור  ללא ידיעת גלעד-וכזכור הפגישות תועדו על(

שהם  כאמור תיעוד , דברים אלה". רק עומרי... אף אחד לא יודע שבאתי אליך פה למשרד"

 . סותרים לכאורה את טענת  ספקטור,  ול א אמירה בדי עבד בחקירה, בזמן אמת

לא ברור מה זה  , כטענת ספקטור, שגם אם אכן שרון  הפנה את גלעד לספקטור, יףאוס

שרון אמור , אם גלעד התלונן בפני  שרון שאפל אינו משלם לו את שכרו, לכאורה; מוכיח

 .   ול א פיקטיב ית, להבין מכך  ש מדובר בהעסקה אמיתי ת

 

 17.9.99לשיחת הטלפון בי ן אפל לשרון מ יום 

שנקלטה  בהאזנת   , 1999 בספטמבר 17ון ש בין  אפל  לשרון מיום  משיחת  הטלפ,  לפי הטענה .196

בקיא בנפתולי "וכי הו א שרון , ניתן לה סיק כי שרון  מכיר היטב את עסקת האי  היווני, סתר

ומודע לא רק לעצם  העסקת גלעד אלא גם לפרטי  ,  בנוגע לפרוייקט האי  היווני" ומתן-המשא

 . ופר טי עסקיו של  אפל, העסקתו

ולאחר שמיעת הה ק לטה של השי חה מספר , קדק בתמליל המלא של השיחהלאחר עיון מדו

 .א ין ל דעתי כל ממש בטענה זו,  פעמים

 היי תה  ב יוזמת שרון  ב מטרה לשוחח על עניינים פ וליטיים  17.9.99השיחה הטלפ ונית מיום   .197

,   שרון  שואל  את  אפל). והאם  צפוי  שם  פילוג  עם אריה  דרעי, ס"אודות המתרחש בתנועת   ש(

ואילו  אפל מסיט   את הש יחה ל עניין האי  ,  ס"מה  קורה  בתנועת ש, הקרוב   של דרעיידידו 

ואילו  , שרון מנסה לדבר בענין הפוליטי האמור) הלא ממושכת( לכל אורך השיחה . היווני

מה ני תן  אפוא   . מסיט את ה שיחה לעניני האי, בעיקר בחלקה הראשון של הש יחה , אפל

 : לענייננו העולים  מהשיחה, לדעתי, םאלה הדברים הרלבנטיי ? ללמוד משיחה זו
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ולא ניתן לראות  בה  ,  התייחסותו  ש ל שרון בשיח ה לאי היווני  אינה ביוזמתו  כאמור .א

תוך  נ סיון לחזור ב כל , הרבה מעבר  להתעניינות  מנומסת בתגובה לדברים  ש ל אפל

 . פעם לנושא הפוליטי

 אי נואך עולה  גם כי שרון  , מהשיחה עולה כי שרון  יוד ע על קיום פר וייקט הא י ה יו וני .ב

מהשי חה עולה בבי רור . מכיר את הפ רוייקט מעבר למושג כללי בדבר עצם קיומו

כיצ ד מגיעים אליו  , ומה המרחק שלו מהיבשה, ששרון אינו יודע אפילו היכן האי

 800 מטר 700 "וכשאפל משיב, "?יבשת שם..תגיד לי איזה מרחק זה מה("ב "וכיוצ

דרך  :  "ובהמשך; ..."זה לא הפלגה גדולה בים... אה... ?לזה הכ ":מגיב ש רון" מטר

 )."..תבנו את זה לפי הכללים של רעידות אדמה...בונים משהו...אגב כשאתם

,   מ על רכישת האי "ואינו  יודע היכן  עומד המו, שרון אינו בק יא בפרטי  הפ רוייקט .ג

 "?ינו כברהאי ביד", לאחר שאפל מסביר לו על מיקום האי , ובהתאם לכך  הוא שואל

-בלשון צינית, בשאלה זו כשלעצמה קשה לראות הרבה מעבר להתעניינות גרידא

 " . ומתן-בנפתולי המשא בקיאות"והיא  בוודאי אינה  מצביעה על , מבודחת

עוד ] גלעד[הוא ( "אפל מביע אכזבתו מחוסר ההיכרות של שרון את הפרוייקט , ואכן .ד

הבחור שלנו ":  ה  לכך משי ב  שרוןבת שוב"). לא הכניס אותך בהתלהבות של העסק

 " .ענינים עיסקיים אף פעם לא חשף... הוא בחור דיסקרטי שתדע

אך  ב ה ב עת , אפל מיידע א ת שרון  כי  גלעד הולך להש ת כר כסף רב מעבודתו בפרוי יקט .  ה

שבחים א לה אינם מתי י שבים  עם כוונה   . משבח מאוד את עבודתו וכישוריו של גלעד

 להעביר מסר לשרון שה עסקת בנו הי א למעשה מת ת   ,כנטען, או מטרה של אפל

 .שוחד לו

, במדינה החדשה שלנו.. אנחנו נוכל פעם להינות מזיו: "כאשר אפל שואל את שרון .ו

סבר שרון   ". אותך ואת לילי אבל באמת להנאה של אמת, פעם אחת להזמין אותכם

ת החדש הבי"אפל מתקן אותו  שהכוונה אל . כי הכוונה להזמנה לביתו  של אפל

 ."אב ל אני משלם, כן"שרון  משיב .  כשיהיה בנוי, "ביוון

או  בפרטי העסקתו של  ,  כי שרון אינו בק יא כלל ועיקר בפרטי עסקת  האי היווני, יוצא אפוא .198

במושגים כלליים   ,  על הש כר שישתכר ג לעדמאפללכאורה לראשונה , הוא שו מע כאן. גלעד

ומקבל , פל מכישוריו ועבודתו של גלעדאך בה בעת על שביעות רצונו הרבה של א, בלבד

אפל גם נשמע כאן מלא אופטימיות  . את הרושם כ י גלעד מצדיק את השכר ה משולם לו

 .  באשר להצלחת הפרוי יקט

,   יש לזכור כי שיחה זו מתנ הלת כחצי שנה לאחר תחילת עבודתו  של גלעד בפרוייקט  .199

 . רטי העסקתו של גלעדומסתבר כי עדיין לשרון מ י דע כללי בלבד על הפרוייקט  ועל פ
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כי העסקת גלעד היא ,  היא  להביא למודעותו של שרון, מבחי נת אפל, ככל שמטרת השיחה

הרי  ש השיחה מעביר ה מסר הפוך  , ו ת כליתה האמית ית ה יא לשחד אותו, עין בלבד-למראית

 . ו מצדיק את שכרו, כי גלעד תורם תרומה חשוב ה לפרוייקט,  היינו, כאמור

בכל תקופת   ההאזנות   ,   בי ן אפל לשרוןהיחידה חה  זו ה יא ה שיח ה כ י  שי, יש גם  להדגי ש .200

שיחה זו   . בה עולה נ ושא העסקתו  של גלעד, לשיחות אפל במשך למע לה משנתי ים 

וה יא  , כ אשר שרון כב ר באופוזיציה , מתקיי מת זמ ן רב לאחר תחילת העסקתו של גלעד

א שיחה  ביוזמ ת  וג ם הי, למעשה השי חה היחידה ב ין אפל לשרון העוסקת בהע סקת גלעד

 . ו נושאה ה וא פו ליטי,  שרון ד ווקא

, כי אין בש יחה זו  מאומה כדי לתמוך בטענת  מתת השוחד  בכלל, מכל מהמקוב ץ עולה .201

ובמודעו ת של  שרו ן לכך ש העסקת גלעד היא למעשה  מתת  שוחד  בעד פעולה ה קשורה   

 .בפ רט, בתפקידו

 

 דומ םמודעות  שרו ן  לאינטרסים של אפל ולהיזזקות ו לסיוע  שרון לק י

בס מוך לאמצע (ידי  אפל -כי בעת  שנודע לו על העסקת גלעד על,  מחומר הראיות אכן  עולה .202

לגביהן  , ה י ה שרון  מודע  לכך כי לאפל  יש א ינטרסים בקרקעות  בא זור העיר לוד, )1999מרץ 

שהיה  תחת אחריותו  אז כשר , הוא נזקק להסכמות ואישורים של המינ הל מקרקעי י שראל

 להשיג את  תמיכ ת   1997כי נסיונות  אפל בשנת , הראיות עולה גם מחומר , ברם.  התשת יות

וכי לאורך כל התקופה שקדמה  להעסקת , לא צלחו, שרון בחילוקי  הדעות שלו  מול המינהל

אש ר סירב להיענות  , משמעי למנהל המינהל-נתן   שרון גיבו י מל א וחד, )וגם לאחר מכן(גלעד 

 ). ה תמורה לעילכמתואר במפורט בפרק(לבקשות ולדרישות  של אפל 

י ש ליחס משקל לענין קביע ת היסוד הנפ שי של שרון  להתכחשותו בהודעותיו  , לפי הנטען

הכחשה שאינה   ; במשטרה להיכרותו עם פרטי עסקיו וקרקעותיו של אפל באזור לוד

בנובמבר ) דרכסלר(ידי מנהל המינהל -עם העובדה כי אלה הוצגו לו על, לכאורה, מתיישב ת

 שנים  5-שכן מדובר בהודעות שניתנו כ, שה לי יח ס משקל רב לעובדה זושק, חוששני . 1998

ויקשה לסתור  טענה מצד שרון שאין  לצפות ממנו שיזכו ר לאחר , לאחר הפגישה עם דרכסלר

, ן"ש רון אינו מכחיש כי הוא  יודע שאפל איש  עסקים בתחו ם הנדל. זמן כה רב פר טים כאלה

ואלה לא ענינו אותו בפעילותו  , ת פרטיהםלא הכיר א, אך לדבריו לא התעניין ב עסקיו

 .במסגרת תפקי דו

ורוב  תקופ ת   , תחילת העסק תו של גלעד היית ה בסמוך  לפני סוף כהונתו של שר ון כשר .203

ולא נשא בכל תפקיד שהיה בו כד י לסייע לאפל בעסקי  , ההעסקה היה  שרון באופוז יציה

 .הקרקעות שלו
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שרון   אין כלל הת יי חסות להעסקת גלעד כי  בכל הש יחות  שהואזנו ב ין  אפל ל, עוד יודגש .204

כי  , ואין גם  כל נסיון  של אפל להב יא לידיעת שר ון, ) שנב חנה לעיל17.9.99 -למעט השיחה מ(

ידי סיוע לע סקי  -ולרמוז לצפייתו  לקבלת תמורה על, העסקת גלעד נועדה כמתת שוחד

 .  הקרקעות שלו

ידה  ש ניתן  לראות ב ה סיוע  הפעולה היח, כי  בכל הת ק ופה ב ה  הועסק גלעד,  אציין לבסוף .205

ה יא ה שתתפו תו  בא רוחת הערב ע ם ראש  עירית  אתונה  , כלשהוא של  שרון לאפל ב עסקיו

, וכפי שכבר נאמר לעיל, כי בתקופה ז ו היה שרון ב אופוזיצה, יש לזכור, ב רם. 1999ביולי 

שכן זו   משתלבת במע רכת היחסים   האישית   , קשה לראות ב השתתפו ת זו   בארוחה דבר חריג

  לפני ה י יתה ) עם תת שר ה חוץ היווני(כי ההש תתפות  בארוחה הראשונה , א זכיר. שניים בין ה 

 . העסקת גלעד

 

 

 " עצימת עינ יים" .ד

כי  שרון  ה י ה מודע , במי דה הנדרשת  במשפט פלילי ,  לאחר שמצאנו כי  לא נית ן  להוכיח .206

  יש אפוא לב חון האם , לקבלת מתת  שוחד מאפל בעד פעולה הנוגעת לתפקידיו הציבוריים 

 . אף ש חשד בקיומה, ונמנע מלברר אפשרות זו, "עצם את עיניו"שרון 

, בעבירה התנהגותית" מחשבה פלילית"לחוק העונשין מגדיר את היסוד הנפשי של ) א(20סעיף  .207

לעניין המּודעות ." הנמנים עם פרטי העבירה... מודעות לטיב המעשה ולהתקיימות הנסיבות"כ

רואים אדם שחשד בדבר טיב : "כי, לחוק וקובע) 1)(ג(20מוסיף סעיף , הנדרשת כאמור

 ".אם נמנע מלבררם, ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם

רואים אד ם " -מלשון   הסעיף .   לחוק  העונשין39הוחק   במסגרת תיקו ן , האמור) 1)(ג(20סעיף 

-פק במבחן  נורמטיביואי ן לה סת, סובייק טיבי עולה כי על החשד להיות  חשד -."  ..שחשד

בכך נדחתה הגישה  שצידדה בהכנסת מדד אובייקטי בי  . אובייקטיב י  של האדם הסביר

אף  אם לא  , לה ת עורר בליבו ש ל הנאשם" צריך  היה"ולפי ה ג ם חשד ש, "עצימת עיני ים"ל

על דרישת המודעות כלפי , קוגלר' י( עשוי לשמ ש תחליף ליד יעה ממשית  , התעורר בפועל

המחוקק ק יבל   ). 153, 149) ו"תשנ(פלילים ה , לי החדש של חוק העונשיןהנסיבות בחלק הכל

  - כפי  שעולה  גם מדברי הה סבר להצעת החוק  -פלר .  ז.ש'  א ת גיש תו של   פרופ39בתיקו ן 

 מאפשרות ק יומה  של נסיבה  על אף החשד  מ ודעתהינה  התעלמות "  עצימת עיניים"לפיה 

יסודות , ז פלר"ש(ת  המצב לאשורו והימנ עות עובר למעשה מבדיק,  שמא היא מת קיימת

 ). 519) ד"תשמ, כרך א (בדיני עונשין
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ניתן   ,  האם ה תקי ים  חשד סובי יק טיבי  אצל החשוד במקרה נ תון,  לשם  בח ינת ה שאלה, אכן .208

א ך המבחן נות ר מבחן , גם בבחינה א ובייקטי בית  ש ל הנסיבות,  מבחינה ראייתית , להיעזר

החשד :  "נקבע, למשל,  כך.  ח קיומו  של חשד כזהו הנטל נותר על התב יעה להו כי,  סובייקטיב י

, בהיעדר הסבר אחר, ואולם. צריך להתקיים הלכה למעשה אצל עושה המעשה עצמו

מסיקים את קיומו של החשד הסובייקטיבי על יסוד בחינה אובייקטיבית של הנסיבות שהיו 

בעמוד , 97) 5(ד נא"פ, שמחה דיניץ' מדינת ישראל נ 4336/96פ "ע(." ידועות לעושה המעשה

146(. 

,  "עצימת עיניים"כי לצורך הווצרות מצב של , לחוק עולה בנוסף) 1)(ג(20מנוסחו של סעיף  .209

בכך הכריע ".  רציונלי-חשד מעשי :  "פלר' א ו בלשונו של פרופ, די בח שד ממשי, ככלל

אשר ניתן ה יה לפרשן כאילו ,   לחוק39המחוקק לגבי אמרות שונות בפסיק ה טרם תיקו ן 

ו ראו עוד (על מנת ש ישמש  תחליף למודעות בפועל ,  הוא שנדרשת רמת חשד גבוהההכלל

'  ר; שם, קוגלר; 735) 2(ד נה"פ, מדינת ישראל' שפי נ-מרגלית הר 3417/99פ "ע: לענין זה

 ). 433, )1995 -ו"תשנ(מחקרי משפט יב ? האומנם תמיד דין אחד לחושד וליודע"קנאי 

ק לו מתת שוחד בעד פעולות הקשורות  בתפקידיו   האם אמנם חשד שרון כי אפל מעני .210

 ?  הציבוריים

אין בחומר ה ראיות כל ראיה י שירה  לקיומו  של חשד  סובייקט יבי  מצד שרו ן לכ ך שאפל 

שרון עצמו דוחה . מעניק לו מת ת שוחד בעד פעולות הקשורות בתפק ידיו הצ יבורי ים

? עות על חשד מ צד שרוןהא ם ק יימות  ראי ות אובי יקטיב יות  המצבי.  בהודעותיו אפ שרות זו

והקשי ים   ,  נראה כי כל שנאמר לעיל באשר להיעדר ראיות בדבר קיום  מחשבה פלילי ת

ו בעיק ר לכך שמתת  זו ניתנה   , המשמעותיים  בהוכחת מודעות שרון ה ן  לעצם קבלת המתת

,   נבק ש להוסיף ולהטעים מספר עניינים ,  עם זאת. יפה  ככלל גם לענייננו, בזיקה לת פקי דיו

 .ולנסיון לבררו, סות לשאלת הת עוררות החשדתוך ה תי יח

אין כל ראיה או אי נדיקציה , אשר נקלטו בהאזנת סתר, בשיחותיו  של  אפל עם ש רון .211

או על כך שחשד זה   צריך היה   , שתצביע על  קיומו של ח שד מעין זה   מצידו של שרון

 . להתעורר בעקבות דברים  ש שמע מאפל

המדובר בהאזנה לשיחות רבות   בתקופה   , אמורכ, שכן , לענין זה נודעת בעיני משמ עות רבה

ונ יתן  הי ה  ,  בעלת  משקל רב  של  אותנטיות,  ה יינו  על עדות בזמ ן אמת, של למעלה משנתיים 

לענין זה נדגיש  שאין  אינדיק ציה כי מ י  (כי  י ימצא  לכך ביטוי  בש יחות אלה  , לכאורה לצפות

 ). מהדוברים ידע או חשש  שמאזינים לו

בהן מנסה אפ ל להביא לידיעת שרון   ,   שיחות בי ן אפל לשרוןבתקופה הרלבנטית לא נמ צאו .212

וגם לא נקלטה אף , על מנת שי קדם את האינטרסים הכלכליים שלו, את דבר העסקת גלעד

 .  שיחה בה  שרו ן מתענ יי ן בנ ו שא
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נראה , עליה עמדנו בהרחבה  לעיל, 17.9.99מש יחת  הטלפון  בין  שרון  ואפ ל ביום  , זאת ועוד

 חודשים מ אז נודע לשרון על העסקת גלעד בפרוייקט 6- למעלה מכי אף שחלפו, בבירור

נותרו  , ידיעות יו  של שרון  בנוגע לפרוייקט ובנוגע לתנאי העסקתו של ג לעד בפרוייקט, האי

 .  כלליות ביותר

,   כפי הנראה, לא היו) 1999ספטמבר -מרץ(כי בכל התקופה  האמורה , מכאן ניתן להסיק

כי , ונזכור,  ת  דבר המתת  הנטענת ותכלית ה לי דיעת שרוןפעולות מצד אפל שנועדו להביא א

,  שכן  ב תקופה זו  שר ון הי ה שר ה תשתיו ת, של אפל" חלון הה זדמנויות"תקופה זו  הי י תה 

מכן   -וכי בסמוך  לאחר, היינו כיהן  בת פקיד בו  היה  יכול לסייע לאפל בעסקי ה קרקעות שלו

 . עבר לאופוזיציה) 1999בראשית יולי   (

,  בו אין ראיה לכך שנות ן הש וחד הביא לידיעת המקבל את דבר המתת במצב -לשון אחר 

קשה  יה יה ל טעון כי   ,  ובודאי כאשר   אין ראיה  לכך כי פנ ה אליו  בבקשות  הנ וג עות לתפקידו 

 . אצל מקבל המתת התע ורר  חשד שהנ ותן  ביקש לשחדו 

קשה לומר ששרון היה אמור לחשוד בכך שהעסקתו של גלעד אינה העסקה , בנסיבות אלה .213

בסמוך  למחצית חודש  ,  לפי  חומר הראיות, כזכור. אל א נועדה לשמש מת ת שוחד , של אמת

כאשר הוא כבר  (1999ובספטמבר  , "שכר גבוה" יוד ע שרון רק כי  גלעד מועסק ב1999מרץ 

ככל שהכוונה במילי ם   " (בגדול מאוד, בגדול"הוא שומע מ אפל שהשכר  הוא )  באופוזיציה

הכי גדולה שיכולה "אך הוא  גם שומע על שביעות הרצ ון , )אלה היא לשכר ולא לפרוייקט

 .  גלעד בפרוייקטשל אפל מעבודתו של " להיות

,  אצל שרון" נורה אדומה"אין בידינו אפ וא לומר כי מידע זה יש לראותו כמחייב הדלקת 

 ".עצימת עיניי ם"במידה הדרושה כדי הוכחת  יסוד נפשי של  

תמיכה הפול יטית  שהבטי ח אפל לשרון לקראת כי  ה, כי נית ן לב סס חשד, איני סבור גם  .214

בגי בוי  , שבועות מספ ר לאחר שדרכסלר השיב את  פני אפל רי ק ם,  1999הפריימריז ב פ ברואר 

 .  וכי ש רון אמור היה  למצער לחשוד בכך, את שרון לפעול למען אפל" שכנע"נועדה ל, שרון

ולענין , ת שוחדכל שנאמר לעיל בנוגע לסוגיה של הבטחות לסיוע פוליטי כמת, ראשית

יפה גם לענין הנסיון להסיק קיו ם חשד , היסוד הנפשי  של שרון ביחס להבטחות אלה

א ין רמז , בש יחות ב הן הבטיח אפ ל לשרון תמיכה פוליטית, שנ ית". עצימת עיניים"לביסוס 

,   שלישית. ממנו אמור היה שרון להב י ן או לחשוד שהדבר נעשה בעד פעולות למען אפל

ידי  אפל לש רון לתמיכה   פוליטית  גם   לקראת הבחי רות -הבטחות  עלהעובדה שני תנו 

ובזמן   , לאחר ששרון גיבה  את דרכסלר ולא סייע לאפל, 1999לראשות הליכוד בספטמבר 

,  אמורה להצביע, ר  האופוזיציה ר חוק ממוקדי  הכח במשרד התשת יות  וב מינהל"ששרון כיו

ד פעולות הקשורות  בתפקידו   דווקא על כך שתמיכת אפל בו אינה בע, בעיניו של שרון

 . פוליטיי ם ב יניהם-אלא במסגרת היחסים  האיש יים , כעובד ציבור
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,  )כמפורט בפרק ה תמורה לעיל(העובדה שבפ ועל לא ניתנה תמורה  על ידי  שרון  לאפל  .215

או לפחות חשד מצדו לכך  , על הוכחת מודעות מצד שרון, בהיבט הראייתי , מקשה אף היא

בע ד פעולה "היו בגדר מת ת שוחד ,  יכה הפוליטי תאו הבטחות התמ , שהעסקת גלעד

 ". הקשורה בת פ קידו

הוא הימנעותו של אדם , כתחליף למודעות" עצימת העיניים"תנאי להיווצרות , כאמור .216

בהעדר ראיות כאמור . מלברר חשד שהתעורר בליבו בדבר טיב ההתנהגות או קיום הנסיבו ת

ממילא אין להסיק  משמעות , רר חשדאו לנסיבות שה יו  אמורות לעו, לקיומו של חשד זה

,  ידי אפל-כי מ שנשאל שרון  באשר להעסקת גלעד על,  אציין ע ם זאת. להימנעות מלבררו

אז הוא אומר אתה ...אני שואל אותו תגיד לי מה: "... השיב, ובאשר לעסקיו של גלעד בכלל

ד כל אחד עושה את חלקו כל אח, בעסקים...תתעסק בערבים ובאמריקאים ואני אתעסק

ת מ יד זה היה אותו דבר : "...ובהמשך שוב..". .אני לא הצלחתי לדובב אותו, עושה בתפקידו

וכל אחד שיהיה ...אני עוסק בעסקים  שלי, הוא מחייך ואומר אתה ת תעסק באמרי קאים

אי ...כן"...:  השיב , "ממש מידר אותו בעניין  הזה"וכשנשאל שרון אם גלעד ". בתחום שלו

 ).30.10.03הודעה מיום " (ם על הדברים האלהאפשר להוציא ממנו פרטי

  -אמירות אלה של שרון בחקירתו מקבלות חיזוק אובייקטי בי מדבריו לאפל בשיחה מה 

לאחר שב שיחה עולה כ י שרון  אינו  מכיר את  . שנקל טה בהאזנת  סתר בזמן אמ ת, 17.9.99

הוא ] גלעד[הבחור שלנו : "או מר שרון, ואפל   מביע את אכזבתו מכך, פרטי פרוייקט  האי

כי ס ירובו של , יש לציין גם". ...עניינים עסקיים אף פעם לא חשף...בחור דיסקרטי שתדע

מה  שלכאורה אמור היה   , ידי אפל-גלעד לספר לשרון על עסקיו לא התי יחד להעסקה על

כפי שעולה ה ן  מהשיחה   ,  אלא היה דבר  שבשיגרה,  לעורר חשד אצל שרון בהקשר זה

 . ןהאמורה והן  מהודעות שרו

אין כדי  לבסס תש תי ת   "  עצימת העיני ים"כי  גם  בש ימוש בדו קטרינת , מהאמור עולה אפוא .217

ב מידה הנדרשת למשפט  ,  שכן  לא ניתן  לבס ס ראייתי ת,  ראייתית  מספ קת למודעותו  של שרון

אף שהחשד , כפי שציינו  בתחילה. חשד של שרון לקבלת מתת בז יקה לתפק ידי ו, פלילי

י תן  להסיק את  קי ומו בעזרת ב חינה אובייק טיבית  של   נ, הנדרש הוא חשד סובייק טיבי

לא נמצאו בנסיבות  ה ענין ראיות  שי סתרו את  גרסת שרון   , כ אמור. וכך  אכן עשינו,  הנסיבות

 .להיעדר חשד מצידו

 :   לסיכומו של פ רק זה .218

   הה כרעה בשאלה אם  הוכחה  המחשבה הפ לילית הדרוש ה לשם,כפי שהודגש  לא אחת

שנטל השכנוע , ברי עם זאת. יה בנסיבות  שנתבררו בכל מקרהתלו, הרשעה  בעבירות  שוחד

פ "ע (.של ה תביעה וכל ספק סביר די  בו כבסיס לזי כוי בדבר היסוד הנפשי רובץ  לפתחה

 ). 85) 3(ד מ"פ, מדינת ישראל'  צדיק נ205/84
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לצורך  מסקנת ו   , המשפט יסתמך-כי ב י ת,  במשפט פלילי מן ה נמנע"כי , ועוד נקבע

,   בדבר קרותה  של עובדה רל בנטית - אף אם היא סבירה  -חה גרידא  על הנ, המפלילה

שאכן אותה עובדה  יש לה אחיזה בחומר   כי  אם הכרחי שישתכנע, הפועלת לרעת הנאשם

 ).176-7, 169) 2(ד ל"פ, מ דינת ישראל'  תמיר נ75216/פ "ע" (.העדות

ות הק שור ו ת  הן באשר ל מודעות  שרו ן  לקבלת מתת  שוחד בעד פע ול-מכל המקובץ   לעיל 

,  ס פק סביר, למצער,  עולה כי ק י ים-לכך " עצימת   עיני ו"ו ה ן בנוגע  לאפשרות , בתפקידיו 

 . באשר  להוכחת היס וד הנפש י של  שרון ב נסיבו ת  התיק  דנן , אם לא למעלה מזה 
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 סוף דבר:   פרק שישי

הטענות וההסברים   , הראיות, את כל מסכת העובדות, אולי רב מדי, סקרנו לעיל בפירוט .219

שהת יק  ופרשות  המ שנה שבו  ,  וכן  עמדנו על הקשיי ם ועל ה שאלות המשפ טיות,  יק  זהבת

 . מעלים

ה יא כי  לא נמצאה בחומר הראיות  תשת י ת   , כאמור  בראשית הדב רים, התוצאה הסו פית .220

ועל כן החלטתי לסגו ר   ,  ראייתית  מספקת להעמדה לדין של ארי אל שרון או ש ל גלעד שרון

 . ספיק ותאת התיק  נגד ם בשל העדר  ראיות מ

 בה תאם להל כה שקבע ב י ת המשפט   -החלטתי  זו ה תקבלה  , כפי שהודגש  בראשית הדב רים .221

 די ן אחד לראש הממ שלה כי,  מתו ך עמדה-) 1) 3(ד נא" פ2534/97צ "בג(פרשת יהב  בהעליון

נ קו דת המוצא ה עקרוני ת  שכ ן , ולאחד האדם לענין מבחן   דיּות הראי ות  לשם העמדה  לדין

 . ם ב פני החוקהיא שכל האז רחים שוו י

 תובע מוטל  על, 1982-ב "התשמ, ]נוסח משו לב[לחוק  סדר הדין ה פלילי ) א(62בהתאם  לסעיף  .222

 זולת ,"ראיות מספיקות לאישום"אם השתכנע כי יש בחומר החקירה , להעמיד אדם לדין

ראיות "כי  ה,  בית המשפטל קבע" הנבפרשת יהב  .אם היה סבור שאין במשפט ענין לציבור

 : ומ סביר בית  המ שפט". אפשרות סבירה ל הרשעה"מקום  ש קיימת  " שוםמספיקות לאי 

 פ יר וש ה  ].מ.  מ–ידי התובע   -על  [ עצם  בחי נ ת הס תב רו ת  הה רש עה  " 

  ,הי י נו .     במ שפטב ית   המ שפט התח קו ת  גם   אחר א ופן   ה חלטתו   של  

הסת בר ות  סב יר ה לה ר שעה  אי ן פ יר ו שה   רק  הסת בר ות  סב ירה  כ י  על  פי   

אלא ,   העב יר ה  ה מי וחס ת  לו   חומ ר  הרא י ו ת  אכן   ב יצע   הנא שם  את 

הסת בר ות ס ב יר ה ש בי ת  ה משפט  יפס וק  שאי ן  כל ספ ק סב יר  שה נ אשם  

 "  . .. העב יר ה  אשם  בב יצ וע 

 ). ההדגשה במ קור-  12' בעמ, שם(

 אחריות כבדה בבחינת  הראיות ובהח לטה אם להעמיד אדם התובעמוטלת על , הנה כי כן .223

,  ועל הכף מזה, ה דין עם עבריינים כאשר על הכף מזה מונח האינטרס הציבורי במיצוי -לדין 

   -בית המשפט וכדברי , ובהן זכ ויות ה יסוד ש לו כאדם לחירות ולכבוד, זכויותיו של  ה חשוד

א ף אם , והשלכו תיה קש ות, העמדת אדם לדין אינה דבר של מה בכך  "

 גי שת   . .. והדבר ים ידועים.יוצא הו א זכאי בדינו בסופו של דבר

יקה  לתובע שיק ו ל דעת ראוי גם מענ" האפשרות הסבירה להרש עה"

שהוא אחד  מן   ,  אם יוגש  כתב אישום ,   המשפט בחיזוי  תוצאו ת

 לצ מצם את מספר, כאמור, י ש בו , שכן . השיק ולים ה נוגעים לענ יין 

 .. .אישומי  הש וו א
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אף שהתובע  עצמו מערי ך כי רב הסיכוי   על, הגשת כתב  אישום

  .ן  ורצ ויאי ננה  מ צב תקי, שהנאשם י זו כה על הסיכ וי ש יור שע ב דין

גורלי ו ת , גם אם אינו מסתיים בה רשעה, תוצאותי ו של ההליך הפלילי

   ."בה גשת כתב אי שום" ניסוי"מכדי ש ייעש ה 

 ).12-10' בעמ, שם, פרשת יהב(
 

וב מסגרת ז ו ג ם  להת חקו ת  א חר אופ ן  ,   א ת  הראי ות בעצמו על הת ובע  מו טל אפוא  להע ריך  

ועל  יסוד  הערכה  כ וללת  זו   ,  ן ל ה ןהחלטת ו  של  בי ת  המ שפט   בהערכ ת  הראי ות  ובמ ש קל ש יי ת 

  . ה מצדיק ה  העמד ה  לדי ן"  ה סתב רות   סבי ר ה להרשעה"הא ם  א מנם  ק י ימ ת  ,  עליו  להג יע  למ סקנה 

 לפ יה  מק ום   שק י ים  ספ ק  -ג ם לא  על  בי ת  המ שפט   ,  וכפי  שרא ינ ו–אי ן מ קו בלת   עלי  הגי שה   

,  י שו ם על יו  להג יש  כת ב   הא,  בלב  ה תו בע  ב דבר ק י ומן   של ראי ות  מס פ יק ות  להר שעת ו  של אד ם

 .  ולהו ת יר א ת  ה מלאכה ל ב ית   המש פט 

כי  החלטתי  , אבקש  להדגיש. ביחס לכל אדם ובנוגע לכל תיק, כמובן , דברים אלה יפים .224

 . יוצא של גיש ה מקלה י ותר  כלפי ראש ממשלה או בכלל-אינה  פועלבתיק ז ה 

 ואינ ו מת חבר גם, חומר הראי ות לוקה בחולשות בכל אחד מרכיבי העבי רה, כאמו ר, בענינ נו

לקי ום  , אף ב קירו ב,  הראיו ת בת יק  זה  אי נן  מביאות  או תנו.  לכדי מבנ ה כ ו לל העומד על   רגליו

בכל רכיב ו רכיב של יסוד ות העביר ה ש בחנו ונ יתחנו  בפירוט  . האפשרות הס בירה להרשע ה

 . ולעתים אף למעלה מזה,  קם ספק סביר, לעיל

ט על מכלול שקבע ב ית המ שפ" האפשרות ה סבירה להרש עה" בהחילי אפוא את מבחן 

כי  אין  בתשת ית  הראיות  כד י   ,  משמעית-לכלל מסקנה חד ,  כאמור,  הגעת י,  הראיות  בעני נ נו

 ". אפשרות סבירה  להרשעה"לבסס 

ה ן  העבירות  העי קריות  שקבע  המחוקק  ,  בצד עבירת   המרמה והפרת אמונים, עבירת השוחד  .225

ל המינהל  מטרת המחוקק  בדיני ה שוחד  היא להגן ע ".למאבק בשחיתות ברשויו ת  השלטון

625 ,617, )2(ד לז" פ,מדינת ישראל' שמואל קישלס נ 288/81פ "ע( ."הציבור י מפני  שחיתו ת

  ." שיטתנו החברת ית והמ שפטית מתייחסת בחומרה מיוח דת לעבירות השוחד"על כן . )

, המאבק בשחי תות בכלל ).713, 695) 4(ד נג" פ,חיים בן עטר' מדינת ישראל נ 1877/99פ "ע(

שכן  השחתת   ,  הוא  מתפקידיה  ה מרכזיים של  התביעה, ויות  השלטון בפרטובשחיתות  ברש

האמ ון הציבורי  הו א תנאי   . המידות ברשו יות  השלטון  פ וגעת קשות  ב אמון הציבור  בשלטון

 .  מערכות השלטון ו השירותי ם הצ יבוריים חיוני לתפקוד  תקין  של 

ת בא ופן רחב  כי עב ירת השוחד  בדין ב ישראל מנוסח, כבר נאמר רבות  על כך,  עם זאת

אינה ע ולה   "זו  של נורמה פלילי ת חמורה עמימות .  וגבולותיה  אינם  ברורים דיי ם, ועמום

מע יקרו ן   , שכן .   לחוק  העונש ין 1הקבוע  ב סעיף ,  החוק י ות בקנה אחד ע ם הגיו נו  של  עיקרון 

. ..   ')בתחומ י פר יסתו(וגם  ודאי ) בהב נה   אליו( החוק  צריך  להיות   נ גיש'החוקיות  מת חייב ש 
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יילכד ברשת מי  "ע ל בית המשפ ט להזהר שלא , חב יר יעתן של ה ור אות החוקנוכח רו

סכנתה של ). 425, 418) 1(ד מה"פ, עינב' מדינת ישראל נ 521/87 פ"ע(" שהדין אי נו חל עליו

בעבירת שוח ד מי שמע שי ו אינם שק ולים לקלון     כזאת הי א כי יורשע" עודפת"לכידה 

כ שמשמע ות  , "העבירה  ילו ף משמעותמקום לחשש מפני ס"יש גם . שבלקיחת שו חד

'  נ' מרקדו ואח  8573/96פ "ע (."הסילוף היא שחיקת החומ רה היתרה ש בעבירת השו חד

 . )489-488' בעמ, 481) 5(ד נא"פ, מדינת ישראל

עלינו לזכו ר לענין זה  את דברי   , בר ם. כורח המציאותכפי   הנראה ,  אכן עמימות  זו היא

לפעמי ם לידי  נגיע,  נחיל הוראות אלו באופן מילוליאם" כי, אשר הזהיר, השופט ויתקו ן

 סמה  שקרא  לא מכבר השופט לורד ו ילברפור,  חקיקה זה -במעש ה , יש   כאן. אבסורד

חוששנ י     ).overkill) Customs and Excise Commissioners v. Tan (1977)"מידה רבה  של "

מקורם   ,  גבול שרבים מן  הלבטים שהתלבטנו בהם במשך הש נ ים בכל מיני  מקרי

  127) 2(ד לב"פ, מדינת ישראל' חייט נ 794/77פ "ע( ."בהגדרותי ו ה סתמיות  של המחוקק

132 .( 

ראו  (דברים אלה  של השופט ו יתקון  צוטטו בהסכמה שו ב ושוב  בפסי קת ב ית  המ שפט 

 ).98'  בעמ85) 3(ד מ"פ, מדינת ישראל' צדיק נ 205/84פ "ע; שם, ל"בפרשת מרקדו הנ ,למשל

במרכזם .   החשדות נגד אריאל שרון וגלעד שרון פורטו ונדונו לעיל בהרחבה?ומה בענ יננ ו .226

ידי דוד אפל בפרוייקט  -פרשת ה עסקתו של גלעד שרון על, כזכור, של חשדות אלה עומדת

ו בק שר עסקי  , הי יתה  זו  העסקה  בתנ אים כספי ים   מפליגים, לפי  הח שד, כאשר,  האי ה יווני

וזאת בעת  שאפ ל נזקק לשירו תיו  של  , "יקטיביותמיד ה רבה של חריגות עד כדי פ "שיש  בו 

כמו גם  הבט חות לתמיכה   פוליטית  , העסקת  גלעד כאמור, לפי  ה חשד. שרון לקידום   עסקיו

היוו מת ת שוחד   , 1999שנתן אפל לשרון בשתי  מערכות הבחירות הפנימיו ת ב ליכוד במהלך 

 . בפ עולות הקשורות בת פקידו,  לשרון כדי לזכות בסיועו

ו ראיות  ,  ידי שרו ן מב וססת על מסכת של טיעו ני ם כוללניים-בלת שוחד ע להטענה בדבר  ק .227

משוחד הנ מ שכים לאורך   -במצב  של  יחסי משחד , לפי הטע נה , ה מדוב ר. עקיפות  ונסיב תיות 

כאשר  אין  קוֵרלציה  בז מנים ב ין   , ללא עוגן  זמן  ברור   להתגבשות  י סודות ה עביר ה,  שנים

,   ק דימה   ואחורה, "מסעות ב ז מן"כ ולל ו כאשר תיאור  החשדו ת ,  רכיבי  העביר ה הש ונ ים

,   התנהגות י ש ל מתן הש וחד הנטען-כך ביחס ליסוד העובד ת י. בהתייחס לי סודות העב יר ה

 . וכך גם ביחס  להתגבשות ה יסוד הנפש י

אשר בחלקה מיוחסת למעשים של   , כך הם פני הדברים באשר לרכיבי התמורה הנטענת 

ובחלקה  מיוחסת  ,  השוחד הנטע נתלמתת  קודם כשנה  וחצי  ,   היינ ו, 1997שרון  בשנת   

  . המתתלאחרהיינו  כשלוש ש נים  , 2003-2002למעשים בשנ ים 
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כלל הוא בחוק הפלילי ש ה ן המע שה  הפלילי וה ן הכ וו נה הפלילית   חייבים להתק יים בעת   "

ורק  במקר י ם נדיר ים י ראה בית  ה משפט בכוו נ ה שבאה  לאחר מכן  ,  ובעונה  אחת

 742/78פ  "ע": א הופכת את ה פעולה כולה לעבירהכאילו ה י, ושהתבטאה ב אקט גלוי נוס ף

 . 455, 449) 3(ד לג"פ, מדינת ישראל' טל נ

או כ ל עבירה  , אין כמוב ן מנ יעה לקיום  מ בנה מורכב  ו מסועף של ב יצוע עביר ת  השוחד .228

אך  הדבר מחייב  תשתי ת  . לרבות בהיבט של  פריסת רכיבי  העבירה במ י מד הזמ ן, אחרת

בהתאם ליסודות יה   ,  ל כל מרכיבי העבירה ראייתית  מ משית לחיבו ר קפדני ש 

גם בראיה  כוללת ובמבט , שבעני ננו , עקא-דא . לכלל מארג אחד אחוד וברור, הנורמטיב יים 

אין ב נמצא ראיות   של ממ ש   ,  כמו  גם לאחר בחינה פרטנית  ודק דקנית  של ה ראיות, רחב

בדת י   ושל ה יסוד  העו,  ליצירת החיב ור ההכרחי ב ין הפעולות  ו המעשים  של שני  הצדדים

"  פעולה הקשורה  בתפקידו"לרבות  הוכ חת הקשר סי בתי שב ין ה מ תת ל, והיסוד  הנפש י

 . של שרון 

, האזנות סתר לשני קווי טלפון  של אפל,  ב משך למעלה משנתיים, המשטרה קיימה, כזכור .229

 הישירה   -האזנות אלה לא הניבו את הראיה המכרעת , אף  על פי כן. בהן נקלטו אלפי שיחות

, העדרה של ראיה כזו א ומר דרשני. סוס הח שד ששרון ק י בל שוחד מאפל לבי-או העקיפה   

קשה ליחס העדר ראיה כזו  ". שתיק ה רועמת"זוהי . ויש לו משמעות ראייתית  עצמאית

הה אזנות לא הני בו גם  מצבור  של חלקי ראי ות ה יוצרות י חדיו את  , כאמור. למקריות בלב ד

 . התשת ית  הראיית ית הנדרשת

מפי , )169) 2(ד ל"פ (מדינת ישראל'  תמיר נ 216/75פ "בע, עליוןכפי שקבע  בי ת המשפט  ה .230

 :הנשיא אגרנט

בע בירה    מקום שהק טגוריה מבק שת להוכיח  את אשמת הנאשם"

שעה  שהן   ,  חייבות  אלו להצביע,  באמצעות ראי ות נס יבתיו ת,   המיוחסת לו

;  משמעי על ה מסקנה שהל ה ביצע את ה עבירה-באורח חד, ז ו בז ו  שלובות

"  .אפילו לכאורה, ידי חו בת ההוכחה  המוטלת עליה  לא תצא,שאם לא כן

 ).175' שם בעמ(

 :ועוד הוא אומר

לצורך  מסקנתו   , המשפט יסתמך-כי בי ת , במשפט פלילי מן ה נמנ ע"

בדבר קרותה  של  - אף אם היא סבירה -על הנחה גרידא , המפלילה

שאכן     כי אם הכרח י ש ישתכ נע,  הפועלת לרעת הנאשם,  עובדה רלבנט ית

 )176-7' בעמ" (.תה עובדה  י ש לה אחיזה  בחומר העדות או

בעניננו לא נמצאו כאמור אותן הראיות  שיש בה ן כדי לבסס העמדה לדין בגין  החשדות  

 .שהועלו
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עוצמת ,  יש  מצבים בהם ב שלם המורכב משני חלקים, כמו גם בחיי ם, בעולם המשפט, אכן .231

ככל שהיסוד "בה  , ית  כוחותזוה י מעי ן מקב יל. החלק האחד מחפה על חולשת החלק  ה שני

יש מקום  להסתפק , רב יותר) מבחינת מידת העניין שלו בביצועה(הנפשי של עושה העבירה 

ככל שמידתו של היסוד העובדתי אצל , ולהיפך... בדרגה נמוכה יותר של היסוד העובדתי

כה כך ניתן להסתפק בדרגה נמו, רבה יותר, מבחינת איכות תרומתו לביצועה, עושה העבירה

 ). 549, 481) 5(ד נא"פ, מדינת ישראל' מרקדו נ 8573/96פ "ע" (יותר של היסוד הנפשי

באמצ עות דרגה , נראה כי במקרה דנן לא ניתן להתגבר על הקשיי ם ב הוכחת היסוד הע ובדתי

שכן  בעניננו  שני היסודות   גם יחד אינם   מוצקים  , ואף לא להיפך ,   גבוהה יו תר ש ל יסוד נפשי

 .סס אפשרות סבירה  להרשעה כנדרשמנת לב-על , דיים

להש לכות אפשריות של החלטתי זו על כת ב האישום   , כמובן, כי אני מודע, אציין לבסוף .232

בנוגע לסעיף האישום  , )א" בבי ת מש פט השלום  ב ת8116/03.  פ.ת(שהוגש נגד דוד אפל 

ל א אעסוק , ברם. הראשון המיי חס לאפל מתן שוחד לשרון בגין ה פרשיו ת נשוא החלטה זו

 . וה ן  י ידונו בנפרד, בהשלכות אלה במסגרת החלטתי זו
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