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משפט ופלילים

בעקבות תחקיר "הארץ": היועמ"ש יבחן פניות בנוגע לקשרים בין
נתניהו לאלוביץ'

חברי כנסת פנו ליועמ"ש ולמבקר המדינה בדרישה לבדוק את ניגוד העניינים, שבו מצוי לכאורה
נתניהו. וינשטיין גיבש חוות דעת על כך שעורכי דינו של נתניהו מייצגים במקביל כלי תקשורת

שרון פולבר וכתבת המשפט של "הארץ"

פורסם ב-03.11.15

בעקבות פרסום תחקיר מוסף "הארץ" אודות קשריו של ראש הממשלה ושר

התקשורת בנימין נתניהו עם איש העסקים שאול אלוביץ', בעלי אתר החדשות

"וואלה!" וחברת בזק, פנו חברי כנסת ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה

בדרישה לבדוק את ניגוד העניינים בו מצוי לכאורה נתניהו.

בתחקיר הובאו עדויות של עיתונאיי "וואלה!", לפיהן הם נדרשים לסקר באור

חיובי את פועלם של ראש הממשלה ורעייתו ולהצניע ביקורת כלפיהם. זאת

בעוד נתניהו נדרש לקבל החלטות בנוגע לרפורמה בשוק קווי הטלפון הנייחים,

שיכולה לפגוע בבזק.

בנימין נתניהותגיות: היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין

TLV פרסומת:  48 קומות ונוף עוצר נשימה: כל המספרים מאחורי פרויקט גינדי
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תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

סדרו את התגובות

1805.11.2015 02:44 אור

0 0

מוצש בהבימה העם יגיד את דברו

1704.11.2015 14:49 ציץ

1 1

נתניהו
התקשורת שמאלנית מדוע הנכם מלינים ? רק לשמאל מותר ? לנתניהו לאוו ?

שם

שלחו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

מהאחרונה לראשונה
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1603.11.2015 18:06 נפתלי אורנר

0 3

במדינה דמוקראטית ראש ממשלה אינו שר התקשורת. במדינה רודנית - כן

1503.11.2015 18:03 נפתלי אורנר

0 0

חבל על האשליות. וינשטיין הרופס לא יפעל נגד נתניהו

02:24 04.11.2015 נפתלי אורנר דוד

0 0

@נפתלי אורנר@
לקראת סיום תפקידו יש לקוות שהוא כן יפעל.

1403.11.2015 17:07 שם הרשע, אמר ישעיהו

2 2

ויינשטיין הוא עו"ד של משפחת הביבים. מקום הצדק שם השקר, מקום הצדק

1303.11.2015 17:05 ביבון שקרנון ועובד בהתאם

2 1

זה יועץ מישפטי קקמייק זה. צדק ויושר לא תמצא בחנות שלו. הוא איש של

1203.11.2015 16:59 שיעמידוהו לדין השתלטות והסתה

2 3

שיבדוק כיצד בדמוקרטיה אפשרי פשע - ריכוז כל משרדי ממשלה ביד דיקטטור אחד

1103.11.2015 14:31 גיורא

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו
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1 2

נו, היועץ יפתח בחקירה ומשם תבוא הישועה..

1003.11.2015 14:15 רפאל

2 2

ועל הדרך שיבדוק גם את קשריהם של הנוני והנפתלי

903.11.2015 13:54 אשרי המאמין

3 4

עוד פנטזיה - היועץ "החרוץ" כבר ימצא דרך למסמס את החקירה

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

עוד תגובות
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