 - 16היועצת המשפטית של המשרד ,היה מקום לכלול סעיף זה בנוסח האישור .סוגיית השמטת הסעיף
היתה מהותית ביותר לנאשם אלוביץ' ולגורמים נוספים בבזק ,והם הבהירו לפילבר כי הם
מתנגדים נחרצות להכללת סעיף זה באישור.
 .73פילבר הבהיר לגורמי המקצוע במשרד התקשורת ובמועצת הכבלים והלוויין שהוא מקדם את
אישור עסקת בזק-יס בהתאם להנחיות הנאשם נתניהו .בין היתר ,הביא פילבר לכך שהליך גיבוש
המלצת מועצת הכבלים והלוויין התבצע באופן מואץ על מנת לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים
לנאשם אלוביץ'.
 .74ביום  23.6.2015נמסרו לנאשם נתניהו המלצת מועצת הכבלים והלוויין לאשר את העסקה ,וכן
המסמכים האחרים שנדרשו לצורך אישור היתר העברת השליטה .עוד באותו יום חתם הנאשם
נתניהו על אישור העברת השליטה תוך שהוא מודע לכך שהאישור קודם על ידי פילבר ,על פי
הנחייתו ,על מנת להיטיב עם הנאשם אלוביץ' ובהתאם לציפיותיו וצרכיו של הנאשם אלוביץ'.
 .75מיד בסמוך לחתימת הנאשם נתניהו על האישור הושלמה העסקה ,וכפועל יוצא מכך שילמה בזק
ליורוקום סכום של כ 680-מיליון ש"ח .סכום זה שימש את הנאשם אלוביץ' ואת יורוקום לפירעון
חובות יורוקום לבנקים .בהמשך ,במהלך השנים  2016ו ,2017-בהתאם לתנאי העסקה ,וכתוצאה
מהשלמתה על בסיס האישור שנתן הנאשם נתניהו ,שילמה בזק ליורוקום סכומים נוספים העולים
כדי סך כולל של כ 300-מיליון ש"ח.
 .76הנאשם נתניהו ידע כי טובות ההנאה שנתנו לו בני הזוג אלוביץ' ניתנו לו בעד פעולות הקשורות
בתפקידו הציבורי ,ופעל לקידום אישור עסקת בזק-יס בתמורה לטובות הנאה אלו וכדי שבני הזוג
אלוביץ' ימשיכו להעניקן לו.
 .77בני הזוג אלוביץ' נתנו את טובות הנאה לנאשם נתניהו בעד פעולה הקשורה בתפקידו הציבורי .כך
למשל בחודש ינואר  ,2014בסמוך לפני חתימת הנאשם נתניהו על היתר שעבוד המניות הנדרש
לצורך הנפקת ביקום ,ובהקשר לדרישה להתערבות בפרסום שהתקבלה מהנאשם נתניהו ,אמר
הנאשם אלוביץ' לישועה" :אילן ,תמנע זאת בכל מחיר ...מחר הוא אמור לחתום על האישור
להנפקה" .בדומה ,בחודש ינואר  ,2015בעת שהבקשה לאישור עסקת בזק-יס המתינה לאישור
משרד התקשורת ,כתב הנאשם אלוביץ' לישועה כי עליו להסיר פרסום שלילי ביחס לנאשם נתניהו
מאתר "וואלה" שכן הדבר יביא לאי אישורה של העסקה" :תוריד מייד ,זה ימנע את אישור יס",
ובהמשך אותו יום כתב לישועה כי "הגדול מחפש אותי ,כנראה רוצה כתבה הפוכה".
 .78על מנת לממש את הנחיית הנאשם נתניהו ,ובצד פעולותיו לקידום אישור עסקת בזק-יס ,פעל
פילבר ,החל משיחת ההנחיה ,לקידום ענייניו של הנאשם אלוביץ' במשרד התקשורת גם בהקשרים
אחרים .במסגרת זאת ,פעל פילבר במהלך כהונתו כמנכ"ל המשרד תוך שהוא מקיים ,כאמור ,ערוץ
תקשורת חשאי עם נציגי בזק ובראשם קמיר .בנוסף ,במסגרת זאת ,נפגש פילבר עם אנשי בזק
בבתיהם הפרטיים ובאתרים אחרים מחוץ למשרדו ,ללא נוכחות גורמים אחרים ממשרד
התקשורת .פילבר פעל תוך הסתרת קשריו עם אנשי בזק מן הדרג המקצועי במשרד ,ותוך יצירת
מצג כוזב של מנהל תקין .פעולותיו אלה של פילבר חרגו באופן קיצוני מההתנהלות המצופה
ממנכ"ל משרד ממשלתי ,והגיעו כדי סטייה מן השורה בכל הנוגע לטיפול המשרד בענייני קבוצת
בזק.
 .79פעולותיו של פילבר בקשר לענייניו של הנאשם אלוביץ' ובהמשך להנחיית הנאשם נתניהו עסקו גם
בנושאים הבאים:
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בהתאם להוראות שנתן לו הנאשם נתניהו בשיחת ההנחיה למתן את ירידת המחירים
במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי ,שינה פילבר את שיטת הביצוע של הרפורמה בשוק
הטלפוניה לשיטה המועדפת על בזק .זאת ,על אף ששיטה זאת נשקלה ונדחתה בעבר על ידי
משרד התקשורת.
לפי השיטה המקורית ,ניתנה לחברות המתחרות של בזק אפשרות להתחבר בעצמן לתשתית
שבבעלות בזק תמורת תשלום ,ולאחר מכן לספק ישירות ללקוחות שירותי טלפוניה קווית.
לפי השיטה שאימץ פילבר ,לא ניתנה לחברות המתחרות אפשרות להתחבר בעצמן לתשתית
שבבעלות בזק .תחת זאת נקבע ,שהחברות המתחרות של בזק תוכלנה להתקשר ישירות עם
לקוחות לצורך אספקת שירות טלפוניה קווית אולם ,שירות זה יסופק בפועל על ידי בזק
עצמה באמצעות התשתית שבבעלותה ,תוך התחשבנות בין החברה המתחרה לבזק (שיטה זו
מכונה "ריסייל") .שיטה זו הותירה לבזק דריסת רגל ביחסים שבין החברות המתחרות
ללקוחות ,והלקוחות נותרו תלויים בבזק בכל הנוגע לתפעול ופתרון תקלות בתשתית ,בעוד
שהמתחרות הוגבלו במידה ניכרת ביכולת השיווקית שלהן.
לאחר מכן ,כשנתגלעה מחלוקת בין משרד התקשורת לבין בזק בנושא אופן התמחור לשיטה
שאומצה על ידי פילבר ,סיכם פילבר עם הנאשם אלוביץ' על דחיית יישום הרפורמה בשנה
נוספת ,בהתאם לאינטרס של בזק ,שהמשיכה להחזיק במעמד מונופוליסטי בשוק זה.
בדרך זו ,מימש פילבר בפועל את הנחיית הנאשם נתניהו והביא לכך שבזק לא נפגעה כלכלית,
במידה שהיתה עלולה להיפגע לו היה משרד התקשורת ממשיך לקדם את הרפורמה באופן
שתוכנן לפני כניסת פילבר לתפקידו ומתן ההנחיה על ידי הנאשם נתניהו .עיכוב יישומה של
הרפורמה על ידי פילבר היה בעל ערך כלכלי עצום לבזק.

ב.

על מנת להיטיב עם הנאשם אלוביץ' ,על רקע ההנחיה שקיבל מהנאשם נתניהו ,ולאחר
שסיכם זאת עם הנאשם אלוביץ' ,פעל פילבר גם כדי לעכב את יישומה של "רפורמת
ההדדיות" שנועדה לחייב את בזק והוט לאפשר שימוש הדדי בתשתיותיהן לצורך הגברת
התחרותיות .בשלב מאוחר יותר פעל פילבר גם כדי לשכנע את השר צחי הנגבי ,שמונה לשר
במשרד התקשורת בעקבות מגבלות שהוטלו על הנאשם נתניהו בעניין זה ,להתנגד ליוזמת
חקיקה שקידמה את רפורמת ההדדיות.

ג.

בנוסף ,על מנת להיטיב עם הנאשם אלוביץ' ,ועל רקע הנחיית הנאשם נתניהו ,קידם פילבר
את ביטול ההפרדה המבנית בקבוצת בזק .תהליך זה קודם על ידי פילבר בחשאיות ,תוך
שיתוף פעולה עם אנשי בזק ,בניגוד לעמדת הגורמים המקצועיים והמשפטיים במשרד ומבלי
להתייעץ עמם .מאמציו של פילבר לקדם את ביטול ההפרדה המבנית בהתאם לאינטרס של
קבוצת בזק הגיעו לשיאם בסוף שנת  ,2016כשביום  22.12.2016הביא פילבר לכך שמשרד
התקשורת שלח לבזק מכתב שכותרתו "ביטול חובת ההפרדה המבנית בקבוצת בזק".
במכתב זה כלל פילבר פרטים מטעים והשמיט פרטים מהותיים הנוגעים ,בין היתר ,לחובת
שימוע לפני קבלת החלטה ,שהייעוץ המשפטי סבר שחיוני לכלול במכתב .בכך סייע פילבר
לבזק להציג לציבור מצג מטעה שלפיו מהלך ביטול ההפרדה המבנית הוא בעל היתכנות
גבוהה בהרבה מן המצב לאשורו .בזק דיווחה לציבור המשקיעים על קבלת המכתב ,ורק
לאחר התערבות של גורמים בכירים במערך הייעוץ המשפטי לממשלה ,תוקן מכתבו של
פילבר כך שהוספה לו חובת השימוע ,והתיקון דווח לציבור .ההפרדה המבנית לא בוטלה עד
למועד חתימת כתב האישום.

ד.

בנוסף ,על מנת להיטיב עם הנאשם אלוביץ' ,ועל רקע הנחיית הנאשם נתניהו ,עיכב פילבר
קבלת החלטה שהיה בה כדי לפגוע בבזק בנוגע לשימוש בתשתיות פאסיביות שלה על ידי
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 - 18מתחרותיה .גם כאשר יישם לבסוף פילבר את ההחלטה הפוגעת בבזק ,עשה זאת אך לאחר
תיאום עם הנאשם אלוביץ' וביודעו כי הדבר לא יוביל להתרעמות ממשית מצידו.
 .80הנאשם נתניהו ידע כי פילבר ,כמנכ"ל משרד התקשורת ,פועל לקידום ענייניו של הנאשם אלוביץ'
על פי הנחייתו .הנחיה זו ניתנה על ידי הנאשם נתניהו כתמורה לטובות ההנאה שלקח מבני הזוג
אלוביץ'.
 .81בהמשך ,בתחילת שנת  2016או בסמוך לכך ,התקשר הנאשם נתניהו לפילבר על מנת לוודא שענייני
בזק מטופלים על ידי פילבר בהתאם להנחייתו (להלן" :שיחת המעקב").
 .82נוסף על כך ,במחצית הראשונה של שנת  ,2016לאחר שיחת המעקב ,התקשר הנאשם נתניהו
לפילבר ונזף בו בחריפות על כך שאינו מפטר את לבאות ,סמנכ"ל הכלכלה במשרד התקשורת
שעמד באותה עת בחזית המחלוקת של המשרד עם בזק בנושא מחירי "רפורמת הטלפוניה" (להלן:
"שיחת הנזיפה").
 .83כמו כן ,עדכן פילבר במקרים מסוימים את הנאשם נתניהו לגבי פעילותו במשרד התקשורת ,ואף
ביקש את אישורו למהלכים שהוביל ושנועדו לקדם אינטרסים של הנאשם אלוביץ' .הנאשם
נתניהו אף הנחה את חפץ לפנות לפילבר על מנת לוודא שפילבר ממשיך לפעול לטובת הנאשם
אלוביץ' בהתאם להנחייתו.
 .84הנאשם אלוביץ' ידע והבין כי פעולותיו של פילבר כרוכות באופן ישיר בטובות ההנאה שהוא נותן
לנאשם נתניהו באמצעות ההיענות לדרישותיו .הנאשם אלוביץ' הורה לישועה לגמול לנאשם
נתניהו ולעשות כל מאמץ להיענות לדרישות הסיקור שלו חרף התנגדות הכתבים.
 .85בחודש יולי  ,2015הנאשם אלוביץ' אף הביע בפני ישועה את תסכולו מכך שהנאשם נתניהו פועל
עבורו במשרד התקשורת במסגרת יחסי התן וקח שהתקיימו ביניהם ואילו הוא מתקשה במאמציו
לגמול לנאשם נתניהו בעד פעולות אלו ,בשל התנגדות של הכתבים ב"וואלה" להתערבות בתכני
האתר:
מה שמרגיז הוא שהגדול יוצא מעורו כדי לעזור ואנחנו לא
אלוביץ':
יכולים לגמול לו בגלל חבורת אפסים.
ישועה:

בסופו של דבר אנחנו בסדר זה רק עולה בדם ...אפשר יותר
אבל צריך יהיה לבנות כאן מערכת אחרת לגמרי לא דוביק ולא
אבי

אלוביץ':

הגדול מפתיע אותי לטובה כל יום בדברים הכי חשובים.
חייבים למצוא דרך כדי לגמול לו.

ישועה:

ברור אני מבין ומחוייב לזה הם לא ינהלו אותנו ...בסופו של
דבר אנחנו מספקים הסחורה אבל אפשר לשפר

אלוביץ':

מגיע לו ואפשר הרבה יותר .אני לא אוהב להיות חייב .הוא
באמת בסדר ומשנה את כל המורשת הישנה.

 .86הנאשמת איריס אלוביץ' אף היא ידעה והבינה כי פעולותיו של הנאשם נתניהו כרוכות באופן ישיר
בטובות ההנאה שהיא והנאשם אלוביץ' נותנים לו באמצעות היענות לדרישותיו ולדרישות רעייתו.
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