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המשפטי

עורך דין צעיר ,היועץ

שלהמל״ל ,פנה אתמול באומץ
$TS1$לעו^■$TS1$
לעו־
זי

ארד

לימי לד

ואמר לו:
תודה

״אנחנו

עי

מבקשים

המאמץ

שעשית

להצעיד את המטה לביטחון לאומי
למיןים שראיי לילהילת״.
ארד

כיסה

את פניו

בשתי ידיו

וי

והסתיר אתדמעותיו.

(עמ׳

עמוד 2

לינדנשטראוס

יבדוק

לשכת

האם

העלימה

נתניהו

מידע

יחקור את
המבקר
לויי ״מסמך ארד
למנוע אמת ממבקר
במשרד ראש הממשלה היא
"רוח המפקד
המדינה' /אמר ד״רעוזי ארהלשעבר
לאומי ,בדיון מיוחד בכנסת
״מעולם לא ייחסנו לארד
ליועץ המשפטי לממשלה:
המשנה
לביטחון
המטה

ראש

הדלפת מידע,סיווגו הביטחוני הוחזרלו לאחר שהוצעה לו עבודתייעוץ רגישה במוסד״
ברוט

צביקה
דוס];

כתבנו

מבקר המדינה יבדוק

בכנסת

אתטענותיו של

ראש

ד״רעוזי

ארד,

המטהלביטחוןלאומי
לשעבר,

לפיהן לשבת
שהועברו למבקר
של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לינדנשטראוס ,הודיע אתמול
המבקר ,מיכה

על

הממשלה
להנחיותיו
בך שיתאימו

ראש

צינזרה תגובות

הבדיקה בתום דיון ארוך

שקיימה הוועדה

לביקורת

של

המדינה

הכנסת בנושא .הדיון

פרסום הדב־
$TS1$הדבדים$TS1$
עקב

נערך
$DN2$הדבדים$DN2$
דים בראיון שהעניק

לשמעון

ארד

שיפר ונחום ברנע

ב״ידיעותאחרונות״.

במהלך

הריון

כי

ואמר

הממשלה

ארד

שב

לשכת

ראש

$TS1$המדינה$TS1$
המ־
רואה במבקר

כלשונו,
$DN2$המדינה $DN2$״גורם
דינה
עוין״,
המשפטית של
וכי היועצת
משרד ראש הממשלה,
עו׳׳ד
שלומיתברנע־פרגו ,צינזרה
תגובות שהועברו

המל״ל

על

ידי

למשרד המבקר שב־
$TS1$שברק$TS1$

$DN2$שברק $DN2$את סוגיית יישומו
רק

״אחד

המל׳׳ל.
של חוק

הקריטריונים

המשפטית

במשרד

ששימשו

את היועצת

ראש הממשלה ,היה לאלה־
$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר $DN2$דברים שלכאורה מנוגדים לעמדת
עביר
הממשלה,אפילו אם מדובר בנתוניםעובדתיים
ראש

ומקצועיים״,
בגוף

לח״כים .״אין דבר כזה
ארד

אמר

ביטחוניבישראל ,שבמתן תשובותלבי־
$TS1$לביקורת$TS1$

$DN2$לביקורת$DN2$פרלמנטרית או ממשלתית לא
קורת
אמת.אפילו במוסד הייתה פתיחות מלאה מול
אומרים

חוקרי המבקר״.

ארד ציין כי על
המשפטיתעולה

פי

מסמר

שהוציאה היועצת

רצוןלמנוע

אמת

מהמבקר,

כלשונו .״מחבריי שמעתי שכך הם מונחים וזאת
היא רוח המפקד ,והמפקד הוא ראשהממשלה״,
אמר ארד .בתגובה לשאלה של יו״רהוועדה,

המבקר״ .ח״כ בר־און

לאקיבל

את טענתה כי

על השתלשלותהענייניםשהובילהלכך״,

אמר

לעו״רברנע־פרגו עו״דנזרי,
מדובר במסמך פנימי ,ואמר
$DN2$הביטחוניים $DN2$שנלקחו מארד לאור
״עלייך לקחת אחריות על מסמך שכזה שמ־
$TS1$שמחובר$TS1$
כי
טחוניים
ח״כ רוני בר־און ,הסביר ארד כי ״הייתה שם
לו
לאחר
לו
הושבו
בלשכתך״.
חובר
$DN2$שמחובר$DN2$
עבודת
שהוצעה
ייעוץ
(בלשכה) גישה שונהלביקורת המדינה ,שהיא
ובהמשך הוסיף כי״הסיווגים הבי־
$TS1$הביטחוניים$TS1$
סיום

גישה שאומרת כי יש לש־
$TS1$לשלול$TS1$
$DN2$המקרה$DN2$
רה

שונה מהגישהשלי.
ולהתייחס
לול
$DN2$לשלול $DN2$מהמבקרמידע ,לא לתתלו מידע
אליו כאל גורם
עוין .כפי שאני מבין זאת ,מדובר
בסדרי ממשל לאתקינים״.
המשפטית
במהלך הריון הכחישה היועצת
ברנע־פרגו ,כי
של לשכת ראשהממשלה,עו״ר
צינזרה את התשובות של הגורמים המקצועיים
לדבריה ,המסמך
לטיוטת דו״ח הביקורת.
עליו

ארד תיאר באוזני הח״כים והמבקר את המק־
$TS1$המקרה$TS1$

שבונלקה

עם רדתו

מהמטוס לחדר

בנתב״ג ,שם פגש את חוקרי השב״כ

הקירות
שהאשימו

יישום חוק המל״לועל משט המ־
$TS1$המימרה$TS1$

אותובהדלפה של
הודיע לו
שולל ממנו את הסיווג הביטחונישלו ,ובהמשך
באוזניו .ארד אמר
גם ראש הממשלה חזר על כך
למיטב ידיעתו ראש הממשלה עומד מאחורי
בקשת חקירתההדלפה.
הסתמך ארד היה מסמך פנימי שהוכן עבורה,
המשפטי לממשלה ,עו״ר רז
המשנהליועץ
וכי לא מדובר בהנחיה שהועברה לאיש במשרד.
נזרי ,הורהבדיון כי בשום שלב ארד לא הואשם
״מעולם לא הייתה הסתייגות ,הסתרה אוניסיון
״מעולם לא ייחסנולו מעשה של הד־
$TS1$הדלפה$TS1$,
חומריםלמבקר״ ,אמרה ,בהרלפה.
להתערב בהעברת
$DN2$הדלפה $DN2$,אלא דיברנו על כך שהוא לקח אחריות
לפה,
״אין בלשכה רוח מפקד שלא לשתף

פעולה

עם

רגישהבמוסד״.
לינדנשטראוס כי רו״חות
בתום הדיון הודיע

הביקורת על

$DN2$המימרה $DN2$יפורסמו עד סוף
ימרה
מידע חסוילתקשורת.לבסוף

ראש אגף

תפקידו

החקירות בשב״כ כי הוא

יבדוק גם

את

החורש
הטענות

אך הוסיף כי
בדבר

משרדו￼

עמוד 3

שיפר

שמעון

ובלי
גלי מורא
משואפנימ בלי מורא

היה רגע אחד בדיון שקיימה אתמול הוועדהלביקורת
המדינה נכנסת שמבחינתי תימצת את כל מה שענו על עוזי
הקרוב ב־ 15
שהיה איש סודו ויועצו
שמשמש
ארד בשנה האחרונה .עורך דין צעיר,גילאנויאל,
השיחות ביניהם תאר
באחת
השנים האחרונות.
המל׳׳ל ,פנה לאוד שכיסה אתפניו
כיום כיועץ המשפטי של
נתניהו את יחסיהםכ״טרגדיה׳׳.
בשתי ידיוועיניו התמלאו בדמעות ואמולו:״עוזי ,אנחנו
הטרגדיה הזאת לא מנעה מנתניהו להציע
מבקשיםלומר לך תודה ,תודה על המאמץ שעשית להצ־
$TS1$להצעיד$TS1$
לארד חלופות שונות לבדיקת פרשת ההדלפה
$DN2$להצעיד $DN2$את המטהלביטחוןלאומי למקום שראוילו
עיד
להיות".
שלכאורה היה מעורב בה .על פי ארד ,שום דבר
משוא פנים ,בלי לחשוש כיצד יגיבו
בלי מורא ,בלי
ממה שנתניהו הבטיח לו לא התממש .שנה חל־
$TS1$חלפה$TS1$
בלשכת ראש הממשלה ,הודה אבריאל לאוד .זו הייתה
שהקדיש פרק ניכר
האדם
פה
$DN2$חלפה $DN2$וגם הסבלנות של
התנובה
שחסרה בדברי נתניהו בתנובהלראיוןב״ידיעות
מחייו המקצועייםלשירותו של נתניהואזלה.
אחרונות"" :לא תופסים אדםבצערו״ ,אמר .איזו יהירות,
חברי הכנסת ששמעו את סיפור מעצרו של
זלזול.לנער את ארד כפי שמנערים אבקמחליפה.
איזה
אחדות,
במשך
וחקירתו
ארד בנתב׳׳ג
שעות
ארד לא ניסה להציג את עצמוככליל השלמות :הוא
שבהן הועלם על ידי חוקרי השב״כ ,נותרו פעורי
בראשות
שהתכנסה
הודה אתמול בעדותולפני הוועדה
פה.ח׳׳כ מרינהסולודקין העירה שזה מזכיר לה
ח׳׳כ רוני בר־און כי הוא לא איש נעים וכי ייתכן שהתנה־
$TS1$שהתנהלותו$TS1$
את תקופת סטלין
בברית־המועצות.
במל׳׳ל .אבל ארד נחשב
$DN2$שהתנהלותו $DN2$השפיעה על יחסי האנוש
לותו
נציגי השב״כ שישבו באולם ימסרו את גרסתם
שדורש מעצמו כמו גם
לאינטלקטואל ,לאיש עבודה
בדיון סגור של הוועדה ורק אז נדע האם את מה
מעמיתיו הקרבה ,נחישות ויושר.
שעשו לארד ניתן להגדיר כסביר ,או
שמישהו
אתמול ,לאחר פרסום הראיון שהעניק לעמיתי נחום
כאן לקח לעצמו חירות שלא מקובלת במדינה
ברנעולי בתחילת החודש ,הוא התייצבלפני עמיתיו בל־
$TS1$בלשכת$TS1$
(המשך
לארד,

$DN2$בלשכת $DN2$ראש הממשלה והטיח בהם את כל מה שהיה לו
שכת
לומר .על אימילוי חוקהמל׳׳ל על ידי ראש הממשלה ,על

מעמוד

דמוקרטית.

בכל

מקרה ,מי

במבקר המ־
$TS1$המדינה$TS1$,
שהתבונן אתמול

מיכהלינדנשטראוס,

השופט
דינה,
$DN2$המדינה$DN2$,
המכשולים שהערימו בדרכו ועל ״רוח המפקד" שלמע־
$TS1$שלמעשה$TS1$
יכוללהגיע למסקנה
$DN2$שלמעשה $DN2$עודד את הבכירים בלשכת ראש הממשלה לא לשתף
שה
שכבר ראההכול,לרגעים נע בכיסאו בחו־
$TS1$בחוסר$TS1$
דמה
$DN2$שנדמה$DN2$
פעולה עם המבקר.
$DN2$בחוסר $DN2$נוחות למשמע העדות הפומבית של ארד.
סר
השיחותשניהלנו בשנה האחרונה אמר לי ארד
באחת
בסופו של יום ,ארד הוא לא "מלשין״ ולא
בסוג של הומור שיחסו של נתניהו אל לינדנשטראוס
"סוס טרויאני״ כפי שניסו להאשים אותו בל־
$TS1$בלשכת$TS1$
עומד במקום השני אחרי אחמדיננ׳אד .שלתפיסתו של
שהטיחה בו הגברת
ראש הממשלה וכפי
שכת
$DN2$בלשכת$DN2$
ראש הממשלה ,מבקר המדינה ראוי ליחס דומהלמנהיג
שהוא נוהג
נתניהו (״למה הלכת למבקר״ ,כפי
האיראני .עד כדי כך.
לצטטאותה).
המזכיר הצבאי האלוף יוחנן לוקר שהגיעלדיון הקפיד
הגיע הזמן להידרש גם לשאלה באיזה מעמד
שלא ללחוץ את ידו
המושטת של ארד .לאורך העדות
או תפקיד מעזה לכאורה הגברת נתניהו להעיר
ראש
המטה לביטחון לאומי לשעבר לא הסתיר
שמסר
לעובד מדינה הערה כלשהיא .לא בחרנו בה.
לוקר את הבוז שהוא רוחשלארד .עיניו רשפו ,ועווית
ארד יצא אתמול מותש מדיוני הוועדה.סיווגיו
הופיעה פעם אחר פעם על פניו .לוקר יעיד בדלתיים
הביטחוניים הוחזרולו בינתיים ,אבל הסיפור על
סגורות של ועדת המשנהלביקורת המדינה וצפוילטעון
לפנינו.
הסתעפויותיו עוד
בפני חבריה כי המחלוקות עם ארד נבעו במהותן מגישה
זה לא ייגמר בשני הדו״חות החריפים ביותר
שונהלמילוי התפקיד בסוגיות הרגישות ביותרלביטחון
המתרחש
שצפוי המבקר לפרסם עוד החודש על
המדינה ,ושאין מדובר בוויכוח על רקע אישי.
שמדובר
בלשכת ראש הממשלה .ארד משוכנע
דיון שאותו
שהתקיים אתמול
דומה שמעל הדיון
פרשת בידוי הראיות
שמזכירה לו את
בפרשה
ריחפה העננה הכבדה
החרימו חברי הכנסת שלהליכוד
בדימוס

שגם

וסימני

השאלה הלא

פתורה:

מה

קרה בין בנימין נתניהו
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היה

המשפטן הוותיק ,שנ־
$TS1$שנדמה$TS1$

בקו 300

שמעון

שיפר

