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תומר גנון וליטל דוברוביצקי

5671
פילבר: "איתן מדמון גילה לי מי המקור במשרד שמדליף לעיתונאי שלו"

06:52

בין מאות תמלילי העדות של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר, בתיק 4000, מסתתר סיפור מטריד
במיוחד.

 
במרכזו עומד איתן מדמון, כיום מנכ"ל איגוד הבנקים, שבתקופה הרלבנטית לעדות היה מנכ"ל העיתון "גלובס".

 

קראו עוד בכלכליסט:
חפץ: "אלוביץ' הציע לי שוחד של 30 אלף דולר במזומן"; אלוביץ': "הוא משקר"

ניר חפץ: "תפקיד וואלה? לעשות שקט בבית רה"מ"
החיפוש בניידים של יועצי נתניהו: התיק יחזור לבימ"ש השלום, אמירות חריפות של שופט העליון

 
מעדותו של פילבר, לאחר שחתם על הסכם עד מדינה, עולה לכאורה כי בשלהי 2016 ניסה מדמון, בעודו מנכ"ל

"גלובס", לסייע לפילבר לחשוף בתוך משרד התקשורת מקור של כתב התקשורת של העיתון גדי פרץ.
 

 
בעדותו במשטרה בפברואר 2018 סיפר פילבר כי לקראת סוף 2016 נפגש עם מדמון. "היו אז הדלפות אינסופיות

(ממשרד התקשורת), בעיקר לגדי פרץ מ'גלובס', שיצרו קושי גדול בעבודה מסודרת", העיד פילבר.
 

"היתה לי פגישה עם מנכ"ל גלובס מדמון שפרש, שיחת היכרות על הרבה נושאים אחרים", המשיך פילבר. "בתוך
השיחה הזאת הוא (מדמון) אמר לי: 'כדאי שתבדוק מה קורה אצלך במשרד. יש שם בכיר (השם שבו נקב לכאורה

מימין: מנכ"ל "גלובס" לשעבר איתן מדמון ומנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילברצילום: אוראל כהן, תמר מצפי

https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-5671,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776405,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776406,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776470,00.html
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מדמון שמור במערכת) שנותן את כל המידע. זה לא הדלפות, זה שיטפון'".

 
מהעדות עולה, לטענת פילבר, שמדמון למעשה חושף בפניו את שמו של הגורם הבכיר במשרד התקשורת שהעביר

מידע לכתב העיתון.
 

"חשדתי בבכיר"
 

בסוף 2016, נזכיר, קידם פילבר את ביטול ההפרדה התאגידית בבזק. המהלך היה שווה לבעל השליטה שאול אלוביץ'
הטבת מס בשווי מאות מיליוני שקלים – הטבה שלימים תעמוד במרכז תיק 4000. בעיתונות הכלכלית פורסמו ידיעות

רבות על המהלך השנוי במחלוקת, ופילבר ניסה למנוע את דליפת המידע.
 

לטענת פילבר בחקירתו, טרם שיחתו עם מדמון חשד באותו בכיר כמי שמעביר את המידע מתוך המשרד. בין היתר
סיפר לחוקרים שלאחר כתבה שפרסם פרץ "במשך 96 שעות התנהלו מסרונים נזעמים בין יו"ר פרטנר (אז אדם

צ'זנוף) לבין השר (התקשורת) צחי הנגבי ואלי, על כך שהחלטנו לבטל את ההפרדה המבנית בבזק".
 

פילבר העיד שדרש לדעת מי מאנשי משרדו דיבר עם אנשי פרטנר. "אותו בכיר נכנס אלי לחדר... ואמר (שעשה זאת)
כי אני ביקשתי שידברו עם החברות...".

 
"מתברר", טען פילבר בעדות, "שהבכיר... התקשר למנכ"ל פרטנר וקרא לו להגיע דחוף לתל אביב לפגישה בבית קפה
בשדרות רוטשילד... הבכיר אמר לו שהשר הנגבי החליט לקדם את ההפרדה המבנית בבזק. מנכ"ל פרטנר שאל אותו:
'אתה עושה לי שימוע?' ופוצץ את הפגישה. משם כל הסיפור התגלגל. זו היתה הדלפה שנועדה לטרפד ולפוצץ את כל

המהלך".
 

לדברי פילבר, בסוף תהליך הבירור שערך לא היה לו ספק כי הבכיר אכן מעביר מידע והוא דאג, בהסכמה, להרחיק
אותו ממשרד התקשורת.

 
"הוא הולך לי על הראש"

 
פילבר ומדמון לא היו היחידים שניסו להתחקות אחרי מקורותיו של פרץ. משיחת טלפון מוקלטת בין אלוביץ' למנכ"ל

וואלה אילן ישועה שהגיעה לידי המשטרה עולה כי גם הם היו מוטרדים מהפרסומים של העיתונאי. השיחה בין השניים
הוקלטה בסוף דצמבר 2016, ביום שבו פרסם פרץ טור דעה ביקורתי על כוונת משרד התקשורת לבטל את ההפרדה

המבנית.
 

אלוביץ': "תגיד, אפשר לעשות תחקיר על גדי פרץ? מי משלם לו?".
 

ישועה: "כן".
 

אלוביץ': "אין לי ספק, אני מוכן להתערב מיליון על אחד שמשלמים לו".
 

ישועה: "כן, הוא מתנהג בצורה מטורפת".
 

אלוביץ': "אין לי ספק בזה. אתה יודע איזה שאלות היום הוא שאל? נכנס לתקציב 2017. הוא רוצה לפרסם אותו.
תקציב שהדירקטוריון עוד לא ראה אותו.... ההוא מנוול הפרץ הזה".

 
ישועה: "משהו. בטח".

 
אלוביץ': "פרץ הזה הוא לא הולך רק לבזק על הראש, הוא הולך לי על הראש אישית".

 
ישועה: "כן. אך ורק".

 
מאיתן מדמון נמסר: "לא חשפתי וגם לא יכולתי לחשוף את המקור, מאחר וכלל לא ידעתי ולא היתה לי אפשרות
לדעת מיהו אותו מקור. הציטוט המובא בכתבה אינו מדויק. ייתכן כי זה נובע מכך שמאז הפגישה ועד היום חלפו

שנים" כארבע
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. ם כארבע שנ
פילבר, פרץ וישועה לא מסרו תגובה.

 
פרקליטו של אלוביץ׳, עו״ד ז׳ק חן, מסר: "אין לנו כל יכולת וכוונה לנהל משפט בתקשורת, וודאי שלא כאשר מודלפים
שברירי ציטוטים מתוך חומר חקירה עצום. אנו סמוכים ובטוחים שביהמ"ש שיבחן את העובדות לאשורן יגיע למסקנה

ולפיה מר אלוביץ׳ לא עבר כל עבירה". 


