האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000

קיצור המאמר של אלי ציפורי ואבי וייס

המשטרה והפרקליטות לא חיפשו את האמת ,אלא להרשיע את נתניהו בכל מחיר.
 20קביעות שקריות בכתב האישום ,מסמכים שלא נחקרו בכוונה וסירוב להשתמש בעדים מומחים
בנושאי הרגולציה והתקשורת....
כך תפרו שי ניצן וליאת בן-ארי את תיק  4000בכוונת זדון!
שקר  :1״וואלה שהיה  ...אחד משני אתרי החדשות בעלי החשיפה הגדולה בישראל...״
* האתר היה במקום לפני האחרון בין אתרי החדשות הגדולים באינטרנט.
* רוב הכניסות היו לפרסום ורכישת מוצרים וכן לדוא״ל של הגולשים.
* רק  13%כניסות לקריאת חדשות כשכמחציתם עוזבים תוך מספר שניות.
* בין  2015-16רוב מאמרי הדעה היו נגד נתניהו.
שקר  :2״בזק היתה מונופול בתחום הטלפוניה הקווית ובתחום תשתיות האינטרנט״.
* בתקופה הנוגעת לתיק  ,4000בזק לא היתה מונופול מוכרז בתחום תשתיות האינטרנט.
שקרים  3,4,5,6ממחישים יותר מכל את כוונת הזדון של הפרקליטות.
* אישור השינויים בחוזה נחתם ע״י סוללת גופים :רשות להגבלים עסקיים ,ועדת ריכוזיות ,שב״כ,
יועמ״ש לממשלה ,שר התקשורת וצוותו יועמ״ש משרד התקשורת ,שר הביטחון וצוותו ועוד.
* צו ישן מ ,1997-המשוייך רק לחברת בזק כשהיתה אז מונופול בתחום! מחייב את ראש
הממשלה לחתום אחרי התייעצות עם שר הביטחון על כל שינוי זניח במניות בזק.
שקר  :3״בשנת  2010חתם נתניהו על היתר להעברת שליטה במניות בזק״.
* ההיתר אושר ע״י סוללת הגופים לעי״ל .בשל אותו צו ישן נתניהו חתם פורמלית בסוף התהליך.
שקר  :4״נתניהו חתם על אישור לרדת מתחת לשיעור המזערי של אחזקות במניית בזק״
* לפי החוק ,מניות בזק הם עניינה של הרשות לניירות ערך שאינה כפופה לראש הממשלה.
* ההיתר אושר ע״י סוללת הגופים לעי״ל .בשל אותו צו ישן נתניהו חתם פורמלית בסוף התהליך.
שקר  :5״נתניהו חתם ...על היתר שיעבוד מניות השליטה בבזק ...בלעדי החתימה לא
ניתן היה לבצע את ההנפקה...״.
* ההיתר אושר ונחתם ע״י רשות ני״ע ,האחראית הישירה לההנפקה.
* ההיתר אושר ע״י סוללת הגופים לעי״ל .בשל אותו צו ישן נתניהו חתם פורמלית בסוף התהליך.
שקר  :6״נתניהו חתם על היתר להעברת השליטה ביד  ,2שאיפשרה את השלמת העסקה
בתמורה לסך של כ 800-מיליון שקל ,שהוזרם לקופתה של קבוצת בזק״.
* אתר יד 2-שייכת לחברת ״וואלה״ שמכרה אותה כאקזיט לחברה גרמנית ב 806 -מיליון ש״ח.
* בזק כחברת אם ,קיבלה דיבידנד בגובה של  434מיליון ש״ח.
* השינוי אושר ונחתם נחתם ע״י סוללת הגופים שרשומה לעי״ל.
* נתניהו כראש ממשלה לא היה צריך לחתום ,אך בשל אותו צו ישן מ 1997-הוא חתם פורמלית.
שקר  :7״אישר הממונה האפשרות לביצוע המיזוג ...תוקפו של אישור זה עמד על שנה״.
שקר זה אמור להראות ששלמה פילבר קידם את האישור במהירות מחשידה.
* תוקף האישור ,שנה ,נוגע אך ורק לאישור הממונה על ההגבלים העיסקיים שאישר את ״המיזוג״.
* לוח זמני משרד התקשורת לפי התקנות ,הוא  90יום עם אפשרות להאריכו כל פעם ללא הגבלה.
* אישורים נחתמו ע״י סוללת גופים לפני ששלמה פילבר מונה למנכ״ל משרד התקשורת.
* לבקשת ברגר ,המנכ״ל הקודם ,חתמו תוך  90יום גם מועצת הכבלים ויועמ״ש משרד התקשורת.
* האישור היחיד שנחתם בתקופת פילבר הוא ״אישורים חיצוניים״ .לכן לא נדרשה הארכה!!!
שקר  :8״בהסכם נקבע כי ככל שאישור שר התקשורת יינתן בכפוף לתנאים מהותיים,
הדבר יאפשר לדירקטוריון בזק לחזור בו ולבטל את העסקה״.
* המצאה של בן-ארי וניצן ,אין שום תנאים לעסקה ,כי איש לא התנגד ,גם לא בתקופתו של ברגר.
* אין שום תיעוד של מסמך רשמי למתן תנאים מהותיים ע״י משרד התקשורת לכל רישיון שהוא.
שקר  :9״רפורמת השוק הסיטונאי  ...אומץ מסמך המדיניות בהחלטת הממשלה בראשותו
של נתניהו ,ואף החלו שימועים בנוגע לרכיבים השונים של הרפורמה״.
סעיף מגוחך :נתניהו הואשם שאימץ החלטה נגד בזק על השוק הסיטונאי ,שנחלה הצלחה!
* נתניהו אישר לארדן כשר תקשורת להשלים את המהלכים ולהטיל על בזק שוק סיטונאי חריף מאוד
* ברגר נכשל ביישום השוק הסיטונאי ולעומתו פילבר הצליח לכפות אותו על בזק (עם קנסות ענק).
* לשוק הסיטונאי הצטרפו למעלה מ 600-אלף לקוחות בפחות מ 3-שנים  -התחזית היתה  4שנים.
שקר  :10״הפרדה מבנית :מהלך זה גילם יתרון כלכלי עצום לבזק...״
המצאה של הפרקליטות .אין ,לא היה ולא התקיים דבר כזה ונתניהו לא אישר זאת מעולם.
* בזק נאבקת על ההפרדה (דרך אגב ,בצדק רב) כבר  2עשורים וללא הצלחה.

שקר  :11״כן הנחה (נתניהו) אותו (פלבר) למתן את ירידת המחירים ברפורמת השוק הסיטונאי״.
קביעה חסרת שחר .לא ניתן היה למתן ירידת מחירים ולהשפיע על מחירי בזק.
* את המחירים קבעו ל 5-שנים :פרופ׳ גרונאו ,הרן לבאות-סמנכ״ל משרד התקשורת וחברת ייעוץ בריטית.
* בזק נאבקה נגדם במשך שנה ולבסוף התעריפים נחתמו ב 2014-ל 4-שנים ע״י ארדן ושר האוצר לפיד.
* כדי לשנות את המחירים ,צריך להקים ועדה ציבורית חדשה ולהתחיל את התהליך מחדש.
שקר  :12״בהתאם להוראות שנתן לו הנאשם נתניהו שינה פילבר את שיטת הביצוע של
הרפורמה בשוק הטלפוניה הסיטונאית...״
* איך אפשר לשנות את שיטת ביצוע הרפורמה אם הנושא מצוי שנים בסכסוך רגולטורי בבתי
המשפט ועדיין לא נקבע באם זה לטובת או נגד בזק .איך זה השתרבב לכתב האישום?
* עד היום אין טלפוניה סיטונאית כי בזק טוענת שאי אפשר ליישם אותה על המתגים הישנים שלה.
שקר  :13״על רקע ההנחיה שקיבל מהנאשם ,פעל פילבר לעכב את יישום ׳רפורמת ההדדיות׳״
* פילבר דווקא קידם זאת כשהוציא אישור מהשב״כ המאפשר שימוש במפות תשתיות בזק למרות
סיווגם כחומר סודי.
שקר  :14״נתניהו קידם פעולות שקידמו אינטרסים עסקיים ...היקפם נאמד בסכומי עתק״
* אין סכומים מדוייקים כי הטיעונים שנתניהו עזר לאלוביץ ולבזק לא נתמכים בעובדות בכתב האישום.
* עסקת יד  2איננה עסקת שוחד והשווי בעסקת בזק-יס נעשתה בין שני הדירקטוריונים.
* הכי הזוי הוא שנתניהו ״סייע״ במישרין ובעקיפין בהחלטותיו להתמוטטות ערכו הכלכלי של בזק
ביותר מ 80%-מהשיא ,לפשיטת הרגל של פירמידת בזק והעמדתה למכירה אצל כונס הנכסים.
שקר  :15״אלוביץ נזקק לאישור העסקה עד ליום  ,23.6.2015כספי תמורת המניות שיורוקום
היתה עתידה לקבל מהעסקה ,יועדו לתשלום חובות עתק של יורוקום לבנקים״
* שטות! ליורוקום היתה אפשרות להאריך את אישור העסקה וזה מתועד בהודעות בזק לבורסה.
* כשיש איחור בפירעון ניתן לדחות או לגלגל חובות .עובדה שיורוקום לא שילמה בזמן במשך שנתיים.
* אלוביץ לא היה ערב אישית לחובות הללו.
שקר  :16״בעסקת בזק-יס החזיק ברגר בעמדה המקצועית שלפיה יש להתנות את אישור
העסקה בתנאים שיקדמו את יישום רפורמת השוק הסיטונאי על ידי בזק״.
* לא היה צורך להתניה ,כי הרפורמה הסיטונאית שיושמה ע״י פילבר ,נחלה הצלחה גדולה.
* אין שום מסמך רגולטורי רשמי שמפרט את ההתניות של ברגר.
* לברגר אין הסמכה חוקית לטפל בבקשה של יס והוא מונע מאינטרס (לאחר פרישתו עבד בסלקום).
שקר  :17״כתוצאה מהעברת מכתבו של הנאשם נתניהו ,הודיעה יו״ר המועצה כי הנחתה
את הגורמים המקצועיים לטפל בהקדם בבקשה״.
* מכתב נתניהו הוא הליך רגולטורי שגרתי ופורמלי לשם העברת אישור המיזוג למועצת הכבלים.
* יו״ר מועצת הכבלים והלוויין ,ד״ר בן-חי שגב ,תמכה בעדותה בגרסת נתניהו ,שלא היו שום לחצים.
* אישור המיזוג אושר פה אחד על-ידי חברי המועצה ,כולל נציגי משרד התקשורת.
שקר  :18״העמדה המקצועית במשרד התקשורת ,בה החזיק סמנכ״ל הכלכלה לבאות ..כי
יש להתנות את אישור העסקה בתנאים שיקדמו את יישום רפורמת השוק הסיטונאי״
* לא היה צורך להתניה ,כי הרפורמה הסיטונאית שיושמה ע״י פילבר ,נחלה הצלחה גדולה.
* אין שום מסמך רגולטורי רשמי שמפרט את ההתניות של לבאות שחתם על האישור לפני נתניהו.
* הוא נחקר (אין לו הסמכה חוקית לטפל בבקשה) ורגולטורים בכירים ומנוסים ממנו לא נחקרו.
* הוא מונע מאינטרסים (עובד בחברת סלקום המתחרה בבזק).
שקר  :19״הנאשם נתניהו ידע כי פילבר ...פועל לקידום ענייניו של אלוביץ על פי הנחייתו״
* כל המהלכים הרגולטוריים אושרו בכתב ע״י היועמ״ש הקודם והנוכחי ,היועמ״ש של משרד
התקשורת ,היועמ״ש של מועצת הכבלים והלוויין ועוד רבים שהיו מעורבים בכל התהליכים הללו.
האם כולם קיבלו שוחד מאלוביץ? איך החלטות רגולטוריות ,שאושרו ע״י היועצים
המשפטיים הכי בכירים בישראל ,הפכו להחלטות פליליות רק של נתניהו ???

כדי לתת שוחד לאלוביץ נתניהו היה חייב לשחד את כולם לפני חתימתו!
שקר  :20רבע מכתב האישום מוקדש לתמלילי התערבויות כביכול של נתניהו בתכני וואלה.
בתכנים בהיקף קטן באתר חדשות שולי ,לאורך  4שנים (מה שמתרחש בכל כלי התקשורת ,בכל
מקום בעולם ,כולל התקשורת בין הפרקליטות לאנשי שלומה).
זה ועוד  333עדים ,רק מוכיחים שאין לה בסיס עובדתי שמוביל את מעשיו לשוחד.
בנוסף ,מבנה כתב האישום סותר את הוראות החוק .אין לזה תקדים בשום כתב אישום בישראל.

שלמה פילבר ,לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת ,על המניע להפוך לעד מדינה:
"יכולתי לצאת זכאי ,אבל אין לי  3שנים מיותרות ולא  2מיליון שקל מיותרים"

