
הכאוס והשקרים של התאריכים בהודעות הרשמיות לגבי מתן האישורים לחקירה של נתניהו 

, וכעת לאור החשיפה של אבישי גרינצייג מהיום 4000מועצמים, בהמשך למה שפרסמנו בנוגע לתיק 

 ב"גלובס". 

התיקים,  2)האישורים התקבלו בד"כ בבת אחת על  2000-ו 1000זאת, בכל הנוגע לחקירות בתיקי 

 כפי שמובן מההודעות(.

 

להלן ההשתלשלות של השינויים בתאריכי היועמ"ש בהודעות הרשמיות של רשויות החוק והאכיפה 

 במדינת ישראל:

 

 תאריכים: 2יש אזכור של  2000-ו 1000על סיום חקירת תיקי  13.2.18-א. בהודעת המשטרה מ

 אישור היועמ"ש להתחיל בבדיקה. - 2016. יולי 1

 אישור היועמ"ש לפתוח בחקירה.  - 2016. דצמבר 2

 

, יש אזכור 2000-ו 1000ב. בהודעת הפרקליטות שנקראת ישיבת "קצה הקרחון" שעסקה בתיקים 

 משטרה:מועדים של אישורים לחקירת רוה"מ, תואמים לתאריכים של ה 2של 

 אישור לבצע בדיקות ראשוניות. -10.7.16. 1

 אישור לחקירה. -)ללא תאריך ברור(  2016. דצמבר 2

 

ם בנוגע לתאריכי האישורים של היועמ"ש, הודעה -ג. בהודעת הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בי

דעות כמו בשתי הו 2מועדי אישורים, לא  3, יש לנו כבר תאריכים נוספים, סה"כ 21.12.20-מ

 הקודמת. 

 (.2016תאריך שמתאים להודעה הקודמת )שמדברת על דצמבר  - 25.12.16. 1

, התאריך מתאים להודעות 10.7.16-שבה כתוב שאישור היועמ"ש ניתן ב 2.1.17-. הודעה לציבור ב2

 הקודמות. 

 . נולד לו תאריך חדש שלא היה קודם. 5.1.17. 3

 

בקושי שבועיים אחרי ההודעה  5.1.21-ם מ-פט המחוזי ביד. בהודעת עו"ד ד"ר מנדלבליט לבית המש

 הקודמת לבית המשפט, פתאום כל התאריכים השתנו )!(. 

בהודעת  2-בהודעתו בכתב החשדות ו 2שהיו קודם ובמקום  3-מועדי אישורים )במקום ה 7יש כאן 

כירי המערכת"(, תאריכים )"הודעה לציבור" ו"עדכון ב 2המשטרה(, שבשני מועדים יש אזכור של עוד 

 מועדים של אישורי היועמ"ש.  9סה"כ 

1 .3.3.16. 

2 .26.6.16. 



 . 10.7.16-שהוביל ל"הודעה לציבור" ב 6.7.16. 3

4 .1.9.16. 

הוא מעדכן בהחלטה את "בכירי  15.12.16-הודעה אישית של היועמ"ש לנתניהו, ב 12.12.16. 5

 המערכת". 

6 .25.12.16 

7 .5.1.17. 

 

רק שלושה  - 5.1.21-המועדים החדשים שנולדו להם לפתע בהודעת היועמ"ש מ 9כלומר: מכלל 

 (. 5.1.17-ו 25.12.16, 10.7.16תאריכים תואמים לתאריכים הקודמים )

-התאריכים שיש במסמך בחתימת מנדלבליט מ 9התאריכים הנוספים מכלל  6פשוט לא ייאמן, 

 לא תואמים בכלל את התאריכים הקודמים.  5.1.21

 

 ה. בהדלפה של גרינצייג ב"גלובס" מהיום יש לנו שוב תאריכים חדשים:

 הודעה על פעולת חקירה )זה לא אישור יועמ"ש לגבי נתניהו(. - 26.6.16. 1

 הודעה של היועמ"ש. - 6.7.16. 2

 הודעת הפרקליטות לציבור. - 10.7.16. 3

 נתניהו(.הודעה על פעולת חקירה )זה לא אישור יועמ"ש לגבי  - 1.9.16. 4

 הודעה על פעולת חקירה )זה לא אישור יועמ"ש לגבי נתניהו(. - 12.9.16. 5

 מייל משי ניצן. - 18.9.16. 6

 היועמ"ש מעדכן את נתניהו שייחקר. - 12.12.16. 7

 עדכון היועמ"ש את "בכירי המערכת". - 15.12.16. 8

 סיכום דיון ע"י היועמ"ש. - 25.12.16. 9

 

 חופפים לתאריכים הקודמים. 7עם מסמכים, אבל רק  מועדים 9יש לנו כאן 

למועד העברת המסמכים לפרקליטים כמה  5.1.21-תאריכים נעלמו בין ההודעה של היועמ"ש מ 2 

 . 5.1.17-ו 3.3.16ימים אחר כך: 

התאריכים שנעלמו, נולדו להם לפתע שני תאריכים חדשים, שלא היו קודם בשום הודעה:  2במקום 

12.9.16 ,18.9.16 . 

 

הם לא בבחינתם אישורים, אלא "סלט  2000לא נמצאים, אלו של תיק  1000לסיכום: אישורים לתיק 

 עגבניות" של דיונים, מיילים והודעות מבולבלות, עם תאריכים שמשתנים כל שבועיים. 



 

מכאן, שלא ברור מתי היועמ"ש מנדלבליט משקר: כעת, או בשלוש הפעמים הקודמות. או יותר נכון 

 ומר: משקר כל הזמן.ל


