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ולקביעת דיון דחוף  6-1כנגד המשיבים צווים על תנאי למתן , מוגשת בזאת עתירה לבית המשפט הנכבד

 :כפי שיפורט להלןוהכל בעתירה, 

 

 סעדים .א

 וים על תנאיבקשה למתן צו

היעלמותן של מתנות בדבר  חקירה פליליתבהמורה להם לפתוח  3-1 משיביםצו על תנאי כנגד ה .א

משרד ראש במתוקף תפקידו הרשמי בכהונותיו הקודמות שניתנו לראש הממשלה בנימין נתניהו 

, וזאת בניגוד להוראות חוק שירות הציבור )מתנות(, המדינה חזקתלהחזרתן -הממשלה ואי

 1977-)להלן: "חוק המתנות"( ובהתאם לעבירות הקבועות בחוק העונשין, תשל"ז 1979-תש"ם

 )להלן: "חוק העונשין"( ונוכח הטעמים הבאים, בהצטברם ולחוד:

נוכח העובדה כי התגבשה תשתית ראייתית לביסוס חשד סביר לביצוע עבירות פליליות על  .1.א

ת עובד הציבור לדווח ולהפקיד לתקנות המתנות שעניינם חוב 2לחוק המתנות ותקנה  2סעיף 

לחוק המתנות שעניינו חובת עובד  3כל מתנה הניתנת לו לחזקת וקניין המדינה, ולפי סעיף 

הציבור לשלם קנס הגבוה פי שלושה משווי המתנה אשר קיבל, ביום קבלתה או ביום פסק 

 הדין המרשיע, לפי הגבוה ביניהם.

וס חשד סביר לביצוע עבירות פליליות לפי נוכח העובדה כי התגבשה תשתית ראשונית לביס .2.א

לחוק העונשין שעניינו "גניבה בידי מורשה" ואף לביצוע עבירות פליליות נוספות  393סעיף 

 כחלק מפרשת המתנות החדשה.

ניגוד לחובתם על פי ב 3-1, פועלים המשיבים פלילית באשר בהימנעותם מפתיחה בחקירה .3.א

לחוק  59ת שבמחדל, ולנוכח ציוויו הברור של סעיף חוסר סמכוהדין ובחריגה מסמכותם, או ב

"(, המחייב פתיחה בחקירה מקום בו נודע החסד"פסדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ )להלן: "

 .על ביצוע עבירה

סבירה -באשר ההחלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית בפרשת המתנות החדשה הינה בלתי .4.א

כראש ממשלה בשנת  6אשונה של המשיב באופן קיצוני לאור העובדה כי בסיום כהונתו הר

בגניבת מתנות שניתנו לו מתוקף תפקידו הרשמי כראש ממשלה  6כבר נחשד המשיב  1999

מתנות כאמור אשר  700-וששייכות לקניין המדינה וכי בפשיטה משטרתית על ביתו נמצאו כ

 הוחרמו על ידי המשטרה והושבו לקניין המדינה.

סבירה -ה פלילית בפרשת המתנות החדשה הינה בלתיבאשר ההחלטה שלא לפתוח בחקיר .5.א

באופן קיצוני משום היותה פוגעת פגיעה קשה בעקרון השוויון בפני החוק העומד בבסיס 

המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, שכן אזרח פשוט אשר כנגדו התגבשה תשתית ראייתית 

 מורות לעיל.זהה או דומה היה עומד בפני חקירה פלילית בחשד לעבירת העבירות הא

סבירה -באשר ההחלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית בפרשת המתנות החדשה הינה בלתי .6.א

משום היותה פוגעת פגיעה קשה בציבור אשר הוא הבעלים החוקי של המתנות באופן קיצוני 

האמורות בשל היותן קניין המדינה, ובאינטרס הציבורי "ליהנות" מהמתנות יקרות הערך, על 

 רית, המדינית והלאומית.חשיבותן ההיסטו

ההחלטה שלא לפתוח בחקירה אינה סבירה באופן קיצוני משום היותה פוגעת פגיעה באשר  .7.א
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 קשה באמון הציבור ברשויות אכיפת החוק ובתכליות ההליך הפלילי.

אשר מטרתה  בבדיקה מקדמיתלפתוח המורה להם  3-1משיבים על תנאי כנגד הצו לחילופין,  .ב

 מתנות שניתנו לראש הממשלה בנימין נתניהו היעלמותן שללמצות את הדין ולחקור לעומק את 

לחזקת החזרתן -ואימתוקף תפקידו הרשמי ממשרד ראש הממשלה  בכהונותיו הקודמות

ונוכח  ובהתאם לעבירות הקבועות בחוק העונשין המתנות, וזאת בניגוד להוראות חוק המדינה

 , בהצטברם ולחוד:הטעמים הבאים

 2לחוק המתנות ותקנה  2נוכח העובדה כי קיימת תשתית ראייתית רחבה להפרה של סעיף  .1.ב

"( התקנות" או "תקנות המתנות)להלן: " 1980-תקנות שירות הציבור )מתנות(, תש"םל

שעניינם חובת עובד הציבור לדווח ולהפקיד כל מתנה הניתנת לו לחזקת וקניין המדינה, ולפי 

לחוק המתנות שעניינו חובת עובד הציבור לשלם קנס הגבוה פי שלושה משווי המתנה  3סעיף 

 אשר קיבל, ביום קבלתה או ביום פסק הדין המרשיע, לפי הגבוה ביניהם.

לחוק  393נוכח העובדה כי ישנה, לכל הפחות, ראשית ראיה לביצוע עבירות פליליות לפי סעיף  .2.ב

ואף לביצוע עבירות פליליות נוספות כחלק מפרשת העונשין שעניינו "גניבה בידי מורשה" 

 המתנות החדשה.

 שכותרתה 31.12.2015מיום  4.2204לה מס' שצת המשפטית לממהיוע בהנחיית האמור נוכח .3.ב

קבלת ההחלטה על  מהליך נפרד בלתי כחלק הבדיקה הליך את המציב"בדיקה מקדימה", 

 פתיחה בחקירה, וזאת במיוחד כאשר מעורבים אישי ציבור.

השבתן מדוע לא יפעלו לאכיפת המורה להם לבוא ולנמק  5-4-ו 2-1משיבים צו על תנאי כנגד ה .ג

 בכהונתו הקודמת במסגרת תפקידו כראש ממשלה 6שקיבל המשיב )קניין המדינה(  המתנותשל 

להוראות חוק המתנות, ונוכח הטעמים הבאים,  ניגוד, בלחזקת המדינהבחר שלא להחזיר ו

 בהצטברם ולחוד:

נוכח העובדה כי ישנו אינטרס ציבורי משמעותי בהשבת המתנות לחזקת המדינה ובשימוש  .1.ג

בהן לטובת הציבור אשר הוא בעליהן החוקי, וזאת לאור חשיבותן ההיסטורית, המדינית 

השבת המתנות לחזקת המדינה אשר ערכן והלאומית וכי ישנו אינטרס כלכלי משמעותי ב

 .חדשים שקלים מיליוניכדי עד הכספי עולה 

סבירה באופן קיצוני -ההימנעות מביצוע פעולות אכיפה להשבת המתנות הינה בלתי באשר .2.ג

משום היותה פוגעת פגיעה קשה בציבור אשר הוא הבעלים החוקי של המתנות האמורות בשל 

 היותן קניין המדינה.

סבירה באופן קיצוני -עות מביצוע פעולות אכיפה להשבת המתנות הינה בלתיההימנ באשר .3.ג

משום היותה פוגעת פגיעה קשה בעקרון השוויון בפני החוק העומד בבסיס המשטר הדמוקרטי 

במדינת ישראל, שכן אזרח פשוט אשר היה מחזיק ברכוש אשר מהווה קניין ציבורי שלא כדין 

 גדו סמכויות אכיפה להשבת הרכוש הציבורי.היה נדרש להשיבו והיו מופעלות כנ

תשובה מנומקת  ושיבילהתייצב וליתן טעם מדוע לא  םהמורה לה 3-ו 1 ותצו על תנאי כנגד המשיב .ד

באשר  6 לגופם של דברים לפניותיה של העותרת בנוגע לפתיחה בחקירה פלילית כנגד המשיב

)א( לחוק לתיקון סדרי המינהל 2, בהתאם לחובתה על פי הוראות סעיף פרשת המתנות החדשהל

וזאת נוכח הטעמים הבאים, , "חוק ההנמקות"( –)להלן  1958-)החלטות והנמקות(, התשי"ט
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 יחד ולחוד:

משנה , לפני למעלה 31.8.2021לראשונה ביום  1 הנוכח העובדה שהעותרת פנתה למשיב .1.ד

שש ומאז  3.7.2022ביום  3 הולמשיבנוספות,  פעמים שבע, ומאז פנתה חודשים ושבעה

ולאחר שעברו  –וטרם זכתה לקבל כל מענה ענייני הכולל החלטה בבקשותיה נוספות,  פעמים

 חוק ההנמקות.המועדים הקבועים בדין למתן מענה כזה לפי 

לפניותיה של העותרת, הוא לבדו מהווה  3-ו 1 ותבכח העובדה שחוסר המענה של המשינו .2.ד

סירוב ללא נימוקים בהתאם לחוק ההנמקות, ויש בו כדי להצדיק מתן הצווים על תנאי 

 המבוקשים בעתירה דנן.

 דחוף דיון לקיום בקשה

תבקש העותרת מבית המשפט הנכבד כי יורה על קיומו של דיון דחוף בעתירה, וזאת לנוכח  ,כןכמו 

הברורות שהביאה העותרת )בעקבות הליך חופש המידע שניהלה ומיצוי הראיות המוסמכות ו

ההליכים הממושך( על הפרה ברורה ונמשכת של הוראות חוק המתנות, באופן שעולה לכדי עבירה 

של גניבה בידי מורשה; לנוכח העובדה שמדובר בחשדות כבדים נגד מי שהוא כעת ראש ממשלה 

בורית הקודמת בתפקיד; לנוכח פרשת המתנות הקודמת מכהן על עבירות שעשה בעת כהונתו הצי

 היועץ המשפטי לממשלה דאז אליקים רובינשטיין; ולאור ממש וחוות הדעת שהוציא לו בנושא זה 

מקום בהליך הפלילי הניהולו של טוהר המידות של נבחרי הציבור ובשלטון החוק והפגיעה הקשה ב

 לביצוע העבירה לכאורה.סבירה בו לא נפתחת חקירה בסמיכות זמנים 

המשפט הנכבד לחייב את המשיבות בהוצאות העותרת, -כמו כן, העותרת תתכבד לבקש מבית

 לרבות שכר טרחת עורך דין כדין.

 יצוין כי אלא אם צוין אחרת, ההדגשות בציטוטים המובאים בעתירה דנן הן של הח"מ.

 מבוא .ב

ה; קופסה מלבנית עשויה זכוכית שנמסר מנשיא רוסי ,עם פירוש רש"י ספר התנ"ך הראשון .1

ופסל נשר מזהב שנמסרו מנשיא ארה"ב; קופסא המכילה  ,מעוטרת עלי זהב של האמן סטפן שלנסר

כד מנשיא צרפת;  השנמסרצלוחית קטנה בצבע לבן וכחול,  ;מהאפיפיור השנמסר ,מטבע מוזהב

שנמסרה מנשיאת סט ספלי תה וקומקום, שנמסרו מקנצלרית גרמניה; יונה מחרסינה פורצלן ו

; ועוד )ראו לעניין , שנמסרה משגריר יפןצנצנת קלויסון יפנית בצבעי לבן עם עיטור ורודפינלנד; 

אלה רק חלק  –( 1נספח ע/ 20.6.2022זה רשימת המתנות החסרות, כפי שהועברה לעותרת ביום 

 לקניין הוחזרו לא אך, חה"כ נתניהו כחלק מתפקידול נמסרושמרשימת המתנות יקרות הערך 

 .1979-חוק שירות הציבור )מתנות(, תש"םל 2בניגוד לסעיף וזאת  ,המדינה

לקבלת המידע  עתירה בקשה ולאחר מכן בעקבות, 20.6.2022ביום נמסר לעותרת  הנ"ל המידע .2

התנועה למען איכות השלטון  21092-04-22עת"מ )לבית המשפט המחוזי בירושלים שהגישה 

רשמי מטעם משרד ראש כבר במענה הו ,(21.6.2022)אר"ש  בישראל נ' משרד ראש הממשלה

ולות האכיפה שנעשו במשרד ראש הממשלה על מנת להשיב את בדבר פעהממשלה למידע המבוקש 

 :לעותרת כי , נמסררשימת המתנות החסרות העדכניתהמתנות ש"הועלמו" ו

בעניין פירוט של פעולות האכיפה שנעשו על מנת להשיב למשרד את המתנות "
היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מיצתה את  –שלא הוחזרו 
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 ,באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעניין סמכויות האכיפה שבידי המשרד
מצ"ב לעיונכם שלושת שחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם אל באי כוחו. 

סעיף ג', )" היועצת המשפטית במשרד, בצירוף נספחיהם מכתביה של
 ההדגשות במקור(.

אם כן, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, מסרה לעותרת כי ניסיונותיה להשבת קניין  .3

 המדינה )המוערך במיליוני ש"ח(, עלו בתוהו. 

מצורף ומסומן , 20.6.2022לבקשת חופש המידע, וכפי שנמסר לעותרת ביום הרשמי המענה העתק 

 .1/כנספח ע

תטען העותרת כי חלה חובה על רשויות אכיפת ולאור התשתית הראייתית הנרחבת בנושא, מכאן,  .4

נגד  פתוח בחקירה פליליתעשות שימוש בסמכותן ולהחוק, ובראשם היועצת המשפטית לממשלה ל

העומדים , נגדובדיקה מקדמית של החשדות הפליליים הכבדים ב, או לכל הפחות חה"כ נתניהו

 .בבסיס "היעלמותן" של המתנות מקניין המדינה

היועצת אל מול שמנהלת העותרת  –על פני למעלה משנה וחצי  –מיצוי הליכים ממושך כך, ולאחר  .5

של פרשת ה לפתיחה בחקירה תהמשפטית לממשלה, פרקליט המדינה ומפכ"ל המשטרה בבקש

חורגים מסמכותם וחובתם שבדין שיבים המתנות החדשה נגד חה"כ נתניהו, תטען העותרת כי המ

 בשעה שהם לא פותחים בחקירה.

 1958-וק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט)א( לח2העותרת תטען כי לפי סעיפים  .6

לגופו של עניין "(, חלה על היועצת המשפטית לממשלה החובה להשיב חוק ההנמקות)להלן: "

במשך למעלה משנה . משלא עשתה כן, בסמכותה לפתוח בחקירהלבקשות העותרת לעשות שימוש 

 הלפעול לפי חובת המדובר בסירובלחוק ההנמקות,  6, תטען העותרת כי בהתאם לסעיף וחצי

  .ה לאכוף את החוקוסמכות

החלה על כל  –עומדת בניגוד לחובה המוגברת  3-1 כמו כן, תטען העותרת כי פעולתם של המשיבים .7

פעול במהירות הראויה; וכן בניגוד גמור לעיקרון השוויון המטיל על רשויות ל –רשות מינהלית 

ליך הפלילי. ומכאן, תטען ההראי האכיפה לנהוג באופן שוויוני כלפי כל אזרח במדינה, ובוודאי ב

 חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירותפלילית העותרת כי ההחלטה שלא לפתוח בחקירה 

 פת החוק.לרשויות אכיהמוקנה  והסמכות

 

 הצדדים לעתירה .ג

 :העותרת

עמותה, רשומה כדין, תנועה עצמאית ובלתי מפלגתית, הפועלת זה יותר משלושה היא העותרת  .8

עשורים בזירה הציבורית והמשפטית, אשר חרטה על דגלה את ערכי עידוד ערכי שלטון החוק, 

והשרשת נורמות ראויות שמירה על משאבי הציבור, שירוש נורמות בלתי ראויות במנהל הציבורי 

 . חברים ופעילים 65,000-חי המונה כשל מנהל ציבורי תקין. העותרת היא ארגון אזר

 :המשיבים

עומדת בראש התביעה אשר , "(היועמ"ש)להלן: " היועצת המשפטית לממשלההיא  1המשיבה  .9

 .ועל ייצוג האינטרס הציבורי היא הגורם האמון על גיבוש מדיניות העמדה לדיןהפלילית בישראל ו
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כנגד מי כנגד ראש הממשלה או להורות על פתיחת בחקירה פלילית  הומסמכות המתפקידכמו כן, 

שכיהן כראש הממשלה, בשל חשד לביצוע עבירה שנעברה בעת כהונתו או בשנה לאחר שחדל לכהן, 

העותרת פנתה בסוגיה זו ליועצת המשפטית  )ב( לחוק יסוד: הממשלה.17וזאת מכוח סעיף 

לממשלה לא פחות משבע פעמים במשך למעלה משבעה חודשים לאחר קבלת המידע ממשרד ראש 

הממשלה בעניין ניסיונות האכיפה של המתנות יקרות הערך שלא הוחזרו לקניין המדינה ובניגוד 

 להוראות הדין הברורות.

, אשר מייצגת את המדינה רקליטותש מערך הפהעומד ברא ,פרקליט המדינההוא  2המשיב  .10

 –התקבל מענה  1.8.2022ביום  בהליכים פליליים ואשר אמונה על העמדה לדין בהליך הפלילי.

מלשכתה של היועצת המשפטית לממשלה, לפיו הטיפול בפניות העותרת בנושא זה:  –אישור קבלה 

לגופה או לצעדים שננקטו או "הועבר ללשכת פרקליט המדינה, וזאת מבלי להתייחס לסוגיה 

 שיינקטו בעניינה בהמשך".

 המוסמך הגוף היא כךהגוף הממונה על אכיפת החוק, ובתוך , משטרת ישראלהיא  3המשיבה  .11

 התשתית את לגבש מנת על הנדרשות החקירה פעולות את ולבצע, עבירה ביצוע על בתלונות לטפל

לחוק סדר הדין  60בדבר העבירה ולהעבירה לידי הרשות התובעת, כאמור בסעיף  הראייתית

  .1982-הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב

אמונה על אשר מתוקף תפקידה  ,משרד ראש הממשלה לשהיועצת המשפטית היא  4המשיבה  .12

 בהתאם לדין, לרבות אתלפעול  , לרבות ההנחיה המשפטיתהנחיית עובדי משרד ראש הממשלה

א 1סעיף שהוקמה מכוח  ואת חברי ועדת המתנות במשרד ראש הממשלה ראש הממשלה עצמו

היועצת  "(.התקנות" או "תקנות המתנות)להלן: " 1980-תקנות שירות הציבור )מתנות(, תש"םל

בבקשות חוזרות ונשנות שישיב את  6אשר פנתה למשיב המשפטית במשרד ראש הממשלה, היא 

 20.6.2022עד שביום קידו הרשמי כראש ממשלת ישראל, ללא הועיל. המתנות שקיבל במסגרת תפ

מיצתה את "לפיו היא מול משרדה, עותרת במענה להליך בקשת חופש המידע שניהלה ה השיבה

שחלקם מוענו אל ח"כ  ,סמכויות האכיפה שבידי המשרד באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעניין

 .(1נספח ע/)סעיף ג' ב "נתניהו וחלקם אל באי כוחו

אשר מתוקף תקנות המתנות הוא הגורם אשר אליו יש להעביר  ,האפוטרופוס הכלליא וה 5 המשיב .13

תשלום עבור מתנות שהוקנו לעובד המדינה על ידי ועדת ההיתרים לפי התקנות, אשר לידיו תימסר 

מתנה שלא נקבע לגביה אחרת בתקנות, ואשר בסמכותו לקבל כופר כסף מעובד ציבור אשר ביקש 

  לקבל לידיו מתנה שקיבל.

 12 משך ראש הממשלהבתפקיד אשר כיהן  ,בנימין נתניהו ראש הממשלה, חה"כא וה, 6המשיב  .14

שוב כהן ל 29.12.2022לאחר הפסקה בת שנה וחצי חזר לאחרונה ביום ו, 13.6.2021 ליום עדשנים 

טית למשרד ראש הממשלה טרם ואשר על פי מכתביה ופניותיה של היועצת המשפכראש הממשלה, 

 אשר ניתנו לו במסגרת תפקידו הרשמי כראש ממשלהקרות ערך, יהשיב למעלה משלושים מתנות 

ואשר שייכות לקניין המדינה, וזאת בניגוד להוראות חוק המתנות ולסעיפים  בכהונותיו הקודמות

 לחוק העונשין. 415-ו 393
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 ואלה נימוקי העתירה:

 העובדתי רקעה .ד

 דוח רובינשטיין –פרשת המתנות הראשונה  .1.ד

להביא בטרם תפרט את נסיבות הפרשה הספציפית העומדת במוקד עתירה זו, תבקש העותרת  .15

אשר נסיבותיה דומות,  –חה"כ נתניהו  – 6המתנות הקודמת של המשיב העלמות בקצרה את פרשת 

, לרבות הדו"ח בפרשה דנן של חה"כ נתניהו ואשר יש בה בכדי לשפוך אור נוסף על התנהלותו

 עניין זה ממש היועץ המשפטי לממשלה הקודם, אליקים רובינשטיין.החריף שהוציא לו ב

מיכל גרייבסקי  תחקירם של העיתונאים מרדכי גילת, בתקשורתפורסם  1999בחודש ספטמבר  .16

קריץ, תחת הכותרת "החשבון הפתוח של בנימין נתניהו". במסגרת התחקיר פורסם -ומלי קמפנר

, ביצע קבלן 1999-1996כראש הממשלה, בין השנים  נתניהובנימין כי במשך כהונתו הראשונה של 

ורעייתו, ומבלי לבקש  נתניהובשם אבנר עמדי עבודות פרטיות על סך מאות אלפי שקלים עבור 

כראש הממשלה, ניסה עמדי  6מהם תשלום. דברים אלו התגלו לאחר שבתום כהונתו של המשיב 

פרשה זו קיבלה את הכינוי "פרשת  ה.לגבות את התשלום עבור העבודות ממשרד ראש הממשל

 עמדי".

בעיתון "ידיעות אחרונות" מיום שהוביל לפתיחה בחקירה ב"פרשת עמדי" התחקיר המלא העתק 

 .2מצורף ומסומן כנספח ע/ 17.9.1999

היא ו –קיר, פתחה המשטרה בחקירה פלילית, במסגרתה התגלתה פרשה נוספת בעקבות התח .17

ות כבדים ללקיחת מתנות אשר ניתנו לנתניהו דשעניינה ח אשר – "פרשת המתנות הראשונה"

 במהלך כהונתו ובמסגרת תפקידו הרשמי, וזאת בניגוד לחוק. 

, על משרדו ועל בקיסריהנתניהו חה"כ פשטה המשטרה על ביתו הפרטי של  ,20.10.1999ביום כך,  .18

הוצאו מתנות אלה  ומתנות שקיבל מתוקף תפקידו ושייכות לקניין המדינה. מחסן ובו חפצים

 .אלה בעקבות פשיטתהמתנות מבין חרימה מאות משטרה הממשרד רה"מ עם סיום כהונתו, וה

ידי עמדי, ועבור בני הזוג נתניהו, כחלק לפי החשדות, העברת המתנות והסתרתן נעשו גם הן על 

 העותרתמכלל השירותים שסיפק לבני הזוג נתניהו במהלך השנים ועל פי החשדות. עם זאת, 

תדגיש, כי בשל הצורך במיקוד תתמקד מעתה בפרשת המתנות הראשונה בלבד, על אף שהליכי 

החקירה והדיונים במערכת אכיפת החוק שהתקיימו סביבה נכרכו יחד עם פרשת עמדי כמכלול 

 אחד.

 .3מצורף ומסומן כנספח ע/ 21.10.1999הכתבה אודות פשיטת המשטרה והחרמת המתנות מיום העתק 

להעמיד לדין את חה"כ  פרסמה המשטרה את ממצאי החקירה ואת המלצותיה 28.3.2000ביום  .19

בהתייחסותה לפרשת המתנות . נתניהו על מספר עבירות פליליות חמורות בשתי הפרשות

 שלא הוצאו, שקל אלף 400-כמתנות, בערך של  700-כי כ בחקירתההראשונה, מצאה המשטרה 

 שלאיש ומבלי הפרטי רכושם עם ביחד, הממשלה ראש בית פינוי עם נתניהו הזוג בני ידי-על כדין

במשרד ראש הממשלה היה ידוע על כך. חלק מהמתנות נמצאו בחיפוש שנערך בביתם הפרטי 

 . ובשימושם, חלק אוחסן ביחד עם ציודם האישי במחסן וחלק לא נמצא כלל

ן היה אמור להופיע כמו כן, נמצאו סימני גירוד של מדבקות בחלק מהמתנות )מדבקות עליה .20
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 הוסרו האריזות המקוריות מאותן מתנות ונארזו מחדש.ו ;("הכיתוב "רכוש משרד ראש הממשלה

בגין גם  ונתניהחה"כ העמיד לדין את לעל כן, וביחד עם ממצאיה בפרשת עמדי, המליצה המשטרה 

את כן ו ושיבוש מהלכי משפטקבלת שוחד, ניסיון לקבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים 

 העבירות כאשר, ידי מורשה-ניסיון לקבלת דבר במירמה וגניבה עלבגין  ,נתניהורעייתו, שרה 

עבירות על הוראות הן  הראשונה שהמשטרה המליצה להעמיד לדין: המתנות לפרשת הרלוונטיות

 .לחוק העונשין( 393)סעיף  די מורשהביוגניבה  לחוק המתנות, 2סעיף 

 .4מצורף ומסומן כנספח ע/ 29.3.2000מתנות" מיום  700נחקרים,  100"העתק הכתבה 

, החליט היועץ המשפטי ישיבות ודיונים שהתקיימו במשרד המשפטיםלאחר כשישה חודשים של  .21

לממשלה דאז, אליקים רובינשטיין, שלא להגיש כתב אישום כנגד נתניהו, הן בפרשת עמדי והן 

בפרשת המתנות. החלטה זו התקבלה לאחר דיונים קדחתניים ועל רקע מחלוקת חריפה בין 

 רחל סוכר, וראש המחלקה דאז עדנה ארבל, המשנה לפרקליטת המדינה דאז פרקליטת המדינה

-להגשת כתב מספיקהת יתיראיתשתית קיימת  הייתה כי אשר עמדתן – אור-נאוה בן דאז הפלילית

 .נתניהוחה"כ אישום נגד 

מצורף ומסומן כנספח  26.9.2000" מיום ארבל תגיש דו"ח נגדי –אם תיק נתניהו ייסגר העתק הכתבה "

 .5ע/

רובינשטיין לפרסם דוח אליקים היועמ"ש דאז  ביקשכתב אישום להגיש לא החליט שעל אף ש .22

 700-כי כצוין , 28.9.2000פורסם ביום ש בדוח ."(דוח רובינשטיין)להלן: " חריף בסוגייהציבורי 

ברובן  הועברו , בשווי של מאות אלפי שקלים,שקיבל מר נתניהו בעת היותו ראש ממשלהמתנות 

החשד  . כמו כן, צוין כישלהלבית ראש הממ על פי דרישה של גב' נתניהוובמהלך תקופת הכהונה 

שעלה בהקשר זה היה כי המתנות נלקחו מבית ראש הממשלה, במטרה לקחתן, כולן או חלקן, 

, וזאת נוכח האופן הקפדני בו נארזו, והודעת מר עמדי לפיה נעשו ניסיונות טשטוש לצרכים פרטיים

 100-וכפי שצוין בדוח, כ צוין, כי גם לאחר סגירת התיקעוד  שיוכן למדינה.של של זהות המתנות ו

 מתנות טרם נמצאו ועקבותיהן אבדו.

 לחוק 2קניינה של המדינה )סעיף "הן  המדוברותמתנות כי ה נכתב בדוח רובינשטייןכמו כן,  .23

, ואינן קניינו הפרטי של מקבל רובינשטיין כפי שמצורף להלן(לדוח  48" )ראו סעיף (המתנות

 700-לאור העובדה שכן, ול. הציבורי ולא כאדם פרטי המתנה, שכן הן ניתנות לו מכוח תפקידו

מתנות השייכות למדינה נמצאו על ידי המשטרה בפשיטה שנערכה בביתם, משרדם ומחסנם של 

לחוק  393בהקשר זה נקשרו בעבירת הגניבה בידי מורשה לפי סעיף בני הזוג נתניהו, החשדות נגדם 

 העונשין, ובהפרת הוראות חוק המתנות.

הקשורים בין היתר,  ,זה, צוין בדוח רובינשטיין כי במהלך החקירה עלו קשיים ראייתיים על אף כל .24

לאור קשיים אלה . חתם איתו הסכם של עד מדינה(מי שנ)גם לסתירות בעדותו של אבנר עמדי 

 הוחלט שלא להגיש את כתב האישום.

 .6מצורף ומסומן כנספח ע/ ,28.9.2000יום ב כפי שפורסם לציבורהעתק דוח היועמ"ש דאז רובינשטיין 

פרסם היועץ  ובעקבותיה, אף , בשיאה של פרשת המתנות,2000בהקשר זה יצוין, כי בחודש יוני  .25

המשפטי לממשלה רובינשטיין, נוהל שכותרתו "נוהל טיפול במתנות לפי חוק שירות הציבור 

ובאופן שיהיה ברור גם לנבחרי  –", במסגרתו קבע, באופן חד משמעי 1979-)מתנות(, התש"ם

)א( לחוק, מהווה עבירה 3כי הפרת הוראות חוק המתנות, ובכללן ההוראה שבסעיף  –הציבור 



9 
 

 פלילית.

מצורף ומסומן כנספח  11.6.2000העתק נוהל הטיפול במתנות שפרסם היועץ המשפטי לממשלה ביום 

 .7ע/

שנים מסגירת התיק, פנתה רעיית המשיב  9-בטרם סיום חלק זה, תבקש העותרת לציין כי בחלוף כ .26

מו על ידי המשטרה אפוטרופוס הכללי אשר החזיק במתנות שהוחרה לא , הגב' שרה נתניהו,6

מהחפצים שהוחרמו  חלקבפשיטה דאז, וביקשה לקבל חזרה לידיה חלק מהמתנות, בטענה כי "

 1".הם אישיים ומשפחתיים והיו שייכים לה מלכתחילה

החפצים  700-ם לאחר פרשת המתנות: שרה נתניהו מבקשת לקבל חלק משני 9העתק הכתבה "

 .8מצורף ומסומן כנספח ע/ 7.9.2008" מיום שהחרימה המשטרה מביתה הפרטי

  פרשת המתנות החדשה .2.ד

 בתפקידהשנים  12תו השנייה בת , כחודשיים לאחר חילופי השלטון וסיום כהונ29.8.2021ביום  .27

להציג ניתנו לחה"כ נתניהו שיקרות ערך מתנות  42ישנן תקשורת כי כלי הפורסם בראש הממשלה, 

 ואלה למעשה נעלמו. – לא הוחזרו למשרד ראש הממשלה, וחלק מתפקידו הרשמיכבביתו 

בין יתר המתנות שלא הוחזרו נמצא לפי הפרסומים,  כך .ערכן המשוער גבוה במיוחד עוד נמסר כי .28

מנשיא רוסיה; קופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת ספר התנ"ך הראשון עם פירוש רש"י שנמסר 

עלי זהב של האמן סטפן שלנסר ופסל נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"ב; מגש כסף שנמסר מנשיא 

 מהאפיפיור ועוד. וצרפת; קופסא המכילה מטבע מוזהב שנמסר

היועצת תה פנ נתניהו,, בסמוך לסיום תפקידו הרשמי של 2021כבר בחודש יוני ם, עוד לפי הפרסו .29

המשפטית של משרד ראש הממשלה במכתב ללשכת חה"כ נתניהו, בבקשה להחזיר את המתנות 

לחדר הייעודי במשרד, ולאחר שלא נענתה אף פנתה באופן אישי לחה"כ נתניהו. יחד עם זאת, 

 המתנות יקרות הערך לא הוחזרו.

עשרות מתנות  ררש להחזישי מטראמפ, אובמה והאפיפיור: נתניהו נד"כתבתו של בן כספית העתק 

 .9/, מצורף ומסומן כנספח ע29.8.2021", מיום שקיבל כרה"מ

לאחר שבחלוף הזמן מתנות אלה לא הוחזרו לחזקת המדינה וגורלן נותר לוט בערפל, המשיכה  .30

ביום כך,  .ולאכיפת הדין משרד ראש הממשלה לפעול להשבת המתנות לשהיועצת המשפטית 

כי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה פנתה ב"מכתב  פורסם בתקשורת 13.12.2021

מתנות שקיבל במהלך כהונתו". לצד  31חריף" לראש הממשלה לשעבר ודרשה ממנו להשיב "עוד 

 בצעדים המדינה תנקוט המתנות את יחזיר לא אםהדרישה להחזרת המתנות, פורסם כי 

משפחת  –. בתגובה לפרסום נמסר מטעם מפלגת הליכוד, כי "בניגוד לנטען לפי הדין משפטיים

 נתניהו לא מחזיקה ברשותה שום מתנה".

", מיום האיום על נתניהו: "החזר מתנות או שננקוט בצעדים""כתבתם של ירון אברהם וגיא פלג העתק 

 .10/, מצורף ומסומן כנספח ע13.12.2021

כי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה אף נפגשה עם , פורסם 30.12.2021בהמשך, ביום  .31

                                                        
שניתן לראות מעין הודאה בכך שמרבית החפצים שהוחרמו, למעשה לא היו שייכים לבני הזוג  ייתכן, בכך, כי יוער 1

 .נסגר לבסוף, המתנות חוק הפרת ובגין, מורשה בידי גניבה בגין הזוג בני נגד שהתיק כךנתניהו, ולתהות על 
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. לפי הפרסומים, לחזקת המדינה לאלתר , ודרשה כי מתנות אלה יוחזרוחה"כ נתניהועורכי דינו של 

עורכי דינו של נתניהו טענו שהסיבה לכך שלא החזירו חלק מהמתנות, שחלקן ניתנו לנתניהו "

. בכך, גם ניסיון זה של היועצת "וחלקן אבדוממנהיגים שונים בעולם, היא שחלקן נשברו 

 .בתוהו הולאכוף את הדין על המשפטית למשרד ראש הממשלה להשיב את המתנות

, ""מתנות: "חלקן נשברו וחלקן אבדו 30-"נתניהו נדרש להחזיר ככתבתו של אביעד גליקמן העתק 

 .11/, מצורף ומסומן כנספח ע30.12.2021מיום 

שניהלה העותרת לקבלת רשימת המתנות החסרות ופעולות הליך חופש המידע  .א.2.ד
 האכיפה המינהליות שנעשו בסוגיה

הממונה על יישום חוק  , אל19.12.2021ביום בד בבד עם הפרסומים בתקשורת, פנתה העותרת  .32

-, התשנ"חחוק חופש המידעהוראות קשה בכתב בהתאם לבמשרד ראש הממשלה, בב חופש המידע

 במסגרתה ביקשה לקבל לידיה את פרטי המידע הבאים:"( פש המידעהליך חו)להלן: "  1998

רשימת המתנות שטרם החזיר חה"כ בנימין נתניהו לחדר המתנות במשרד ראש  .א
 הממשלה כפי שנדרש לעשות כן.

פירוט שווי מוערך של כל אחת מהמתנות שטרם החזיר ראש הממשלה, על פי השווי  .ב
 הממשלה.שהוערך על ידי ועדת המתנות במשרד ראש 

פירוט של פעולות האכיפה שנעשו על מנת להשיב למשרד ראש הממשלה את  .ג
המתנות שלא הוחזרו, לרבות, מכתביה של היועצת המשפטית במשרד ראש 

טוקולים וסיכומי דיון של דיוני ועדת המתנות שהתקיימו ביחס לצורך והממשלה; פר
 בהחזרת המתנות.

 השיב את המתנות שלא החזיר.ההחלטה המינהלית להורות לחה"כ נתניהו ל .ד

מיום לממונה על הנגשת המידע במשרד רה"מ, שהגישה העותרת בקשת חופש המידע העתק 

 .12/, מצורף ומסומן כנספח ע19.12.2021

קבלת המידע המבוקש, הרבה מעבר לנדרש לאחר שפנייתה זו, ושלוש פניות תזכורת נוספות ל .33

"(, ששלחה העותרת המידע חופש חוקל ולהלן: ")לעי 1998-, התשנ"חחופש המידעבהוראות חוק 

ירה מנהלית כנגד עת נאלצה העותרת להגיש לא נענוו - 31.3.2022-ו 8.3.2022, 6.2.2022ימים ב

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משרד ראש  21092-04-22עת"מ )משרד ראש הממשלה 

 "(.21092-04-22"מ עת)להלן: " (21.6.2022)אר"ש  הממשלה

, 31.3.2022 ,8.3.2022, 6.2.2022 מיםמיששלחה העותרת התזכורת לבקשת חופש המידע  ימכתב יהעתק

 .13/כנספח ע ניםומסומ פיםמצור

עת"מ בית המשפט המחוזי בירושלים )ההליך בכך, הלכה למעשה רק תחת חרבו המתנוססת של  .34

על כלל פעולות מידע לידיה את רשימת המתנות שלא הוחזרו, והעותרת קיבלה (, 21092-04-22

האכיפה שבוצעו על ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה )כפי שחלקן צוינו לעיל על פי 

 הפרסומים בתקשורת(.

ההודעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי על קבלת מלוא המידע המבוקש ובקשה לביטול הדיון, העתק 

 .14/ומסומן כנספח ע, מצורף 20.6.2022כפי שהוגשה בהסכמת הצדדים ביום 

נשלח לעותרת מענה רשמי מטעם משרד ראש הממשלה למידע המבוקש ובו  20.6.2022ביום  .35

. ביחס לפעולות האכיפה שנעשו על מנת להשיב את רשימת המתנות שנעלמו מקניין המדינה

 (:1/ע כנספחהמתנות שלא הוחזרו נמסר לעותרת בסעיף ג למענה )שצורף 
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ת האכיפה שנעשו על מנת להשיב למשרד את המתנות בעניין פירוט של פעולו"
היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מיצתה את  –שלא הוחזרו 

 ,באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעניין סמכויות האכיפה שבידי המשרד
מצ"ב לעיונכם שלושת שחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם אל באי כוחו. 

)ההדגשות " , בצירוף נספחיהםמכתביה של היועצת המשפטית במשרד
 (.במקור

הובהר לעותרת כי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מיצתה את סמכויות  ,כן אם .36

התבררה זהותן של המידע שהועבר לעותרת במסגרת האכיפה המינהליות שמצויות בידיה. כמו כן, 

כספית והן מבחינה המתנות אשר טרם הוחזרו, ביניהן מתנות יקרות ערך, הן מבחינה  30כלל 

 . (1/ע בנספח)הרשימה המלאה  תרבותית-לאומית או היסטורית-מדינית

פעולות האכיפה של משרד ראש הממשלה כללו שלושה המידע שהועבר לעותרת י לפכמו כן,  .37

, חה"כ נתניהולבאי כוחו של מטעם היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מכתבים שנשלחו 

)לפי  5.8.2021מיום ראשון ה הכך למשל, במכתב .נוגע להשבת המתנותפגישות שנערכו עמם ב 2-ו

המידע שהועבר לעותרת ולמרות שלפי הפרסומים בתקשורת פנתה אליו היועצת המשפטית של 

, פירטה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה (2021משרד ראש הממשלה כבר בחודש יוני 

להחזיר, וציינה כי עליו להחזירן לחדר המתנות בשל היותן קניין  כ נתניהו"חהן המתנות שעל ה מה

 המדינה.

, מצורף ומסומן 5.8.2021מיום  6היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה למשיב  ה שלמכתבהעתק 

 .15/כנספח ע

, וזאת על דעת היועץ המשפטי לממשלה דאז, צוין 12.12.2021מיום  6השני שנשלח למשיב במכתב  .38

המתנות עדיין לא הושבו לחזקת המשרד, וזאת על אף הפנייה הקודמת. כן, צוין כי  כי מרבית

ועם באי כוחו בכדי לדון בנושא החזרת המתנות נדחו ובוטלו  כ נתניהו"חהפגישות שתואמו עם 

, והודגש בשנית כי מתנות אלה הינן קניין המדינה ועל כן יש כ נתניהו"חהמספר פעמים על ידי 

  ".םהנדרשי בצעדים לנקוט הזכות את לעצמה שומרת המדינה כן לא שאםלהשיבן "

, מצורף ומסומן 12.12.2021מיום  6מכתב היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה למשיב העתק 

 .16/כנספח ע

 כ נתניהו"חההשלישי ששלחה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה לבאי כוחו של מכתב ה .39

נשלח לאחר שתי פגישות שנערכו בין אף הוא על דעת היועץ המשפטי לממשלה, , 16.1.2022מיום 

כפי  כ נתניהו"חהבתגובה לטענתו של . במכתב זה צוין, 9.1.2022וביום  26.12.2021הצדדים ביום 

שיתעסק ברישום מתנות לפיה אין לצפות מראש ממשלה שהובאה במכתב שנמסר באחת הפגישות 

לקבל עשרות מתנות לשימושו האישי, ולתצוגה  כ נתניהו"חהתו ביקש שנות כהונ 12במרוצת כי  –

  ולכן ניתן לצפות כי יהא אחראי להן. –בלשכותיו ובמעונותיו 

לא הייתה לו אפשרות לשמור על המתנות, וכי היה על לפיה  כ נתניהו"חהכמו כן, ובתגובה לטענת  .40

בעצמו היה זה  כ נתניהו"חהכי ועדת המתנות )בהתאם לתקשי"ר( לערוך ביקורת שנתית, צוין 

שהתנגד לביקורת על ידי ועדת המתנות. משכך, ציינה היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה 

 מקום ומכל, התנהלותו זו משיתה עליו אחריות מוגברת למתנות אלו שהן רכוש המדינה" :כי

 המלאי בדיקת עריכת את למנוע גיסא מחד; קצותיו בשני החבל את לאחוז הניסיון בעינינו תמוה

 ."בוצעה שלא כך על מכן לאחר להלין גיסא ומאידך והמצאי
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, מצורף 16.1.2022מיום  6מכתבה של היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה למשיב העתק 

 .17/ומסומן כנספח ע

מענה נמסר בקניין המדינה, והעובדה שהמתנות לא הוחזרו ל לאור כל האמור במכתבים אלו, .41

היועצת שחור על גבי לבן, כי "בסעיף ג' ו, לבקשת חופש המידעמטעם משרד ראש הממשלה 

את סמכויות האכיפה שבידי המשרד באמצעות  מיצתההמשפטית של משרד ראש הממשלה 

 (. 1/ע נספח) ושחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם אל באי כוח, מכתבי הדרישה ששלחה בעניין

היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה באופן שאינו משתמע לשני פנים,  הודתה, בכך, למעשה .42

הותירה את הפרשה , ובכך כ נתניהו"חהלהשבת המתנות על ידי מצדה כי מוצו כלל ההליכים 

 ל גורמי אכיפת החוק במדינת ישראל.לפתחה של היועצת המשפטית לממשלה, וש

  העותרת מטעםליכים המיצוי ה .3.ד

מידע האמור לעיל, ובהתאם להשתלשלות האירועים כפי שפורסמו במקביל להליך חופש ה .43

. למעשה, אף בטרם חילופי פעלה העותרת לשמירה על מנהל תקין וטוהר המידותבתקשורת, 

 21.6.2021, פנתה העותרת ביום וסיום כהונתו השנייה של חה"כ נתניהו כראש הממשלה השלטון

תורה לעובדי המשרד לפעול בהתאם  בבקשה כימשרד ראש הממשלה ליועצת המשפטית של 

במסגרת תפקידו  לראש הממשלהבניסיון להבטיח כי מתנות שניתנו חוק המתנות, זאת הוראות ל

 ובהתאם לניסיון העבר מפרשת המתנות הראשונה כפי שפורטה לעיל.קניין המדינה, ל חזרויו

, מצורף 21.6.2021מכתבה של העותרת ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מיום העתק 

 .18/ומסומן כנספח ע

העותרת ליועץ (, פנתה 9/נספח ע) 29.8.2021מיום  היעלמות המתנותבעניין בהמשך, ועם הפרסום  .44

המשפטי לממשלה דאז, ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה ולמנהל היחידה לאכיפה 

 .כ נתניהו"חהאזרחית במשרד המשפטים, בבקשה לבחון ולחקור את פרשת המתנות החדשה של 

אף יכולה לעלות כדי  כ נתניהו"חהבמכתב זה עמדה העותרת על כך שאי החזרת המתנות על ידי 

 לחוק העונשין.  415" לפי סעיף עבירה של "קבלת דבר במרמה

אל היועץ המשפטי לממשלה, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מכתבה של העותרת העתק 

 .19/, מצורף ומסומן כנספח ע31.8.2021מיום ומנהל היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, 

ביקשה בשנית והעותרת בתזכורת שוב ולאחר שפנייתה זכתה להתעלמות, פנתה , 19.12.2021ביום  .45

, וכי השייכות לקניין המדינה –יקרות הערך  עלמות המתנותכי תיפתח חקירה פלילית בגין הי

התשתית הראייתית לעבירות ועל העותרת הרחיבה על  .כ נתניהו"חהמידיו של החזרתן תיאכף 

)ב( לחוק המתנות; ועל האיסורים הפליליים 3א וסעיף 2הוראות סעיף התשתית המשפטית, לרבות 

המחייבים פתיחה בחקירה  –אין בהם מרמה , או בניצול הזולת שבדבר קבלת דבר בתחבולה

 פלילית.

מכתבה של העותרת אל היועץ המשפטי לממשלה, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה העתק 

 .20/, מצורף ומסומן כנספח ע19.12.2021מיום ומנהל היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, 

התגלה המידע האמור בדבר , ולאחר שבמסגרת הליך חופש המידע שפניות אלו לא נענולאחר  .46

 3.7.2022ביום המתנות ובדבר מאמצי האכיפה של משרד ראש הממשלה, פנתה העותרת רשימת 

ליועצת המשפטית לממשלה, והפעם גם למפכ"ל המשטרה, בבקשה כי יפתחו בחקירה וכי ימצו 
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שהיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה  את הדין בנושא זה. בפנייה זו עמדה העותרת על כך

הודתה בעצמה כי היא מיצתה את כלל האפשרויות העומדות לפניה, ומשכך, למעשה, יש לפנות 

 להליך הפלילי ולפתוח בחקירה כאמור.

העותרת חזרה בפנייתה על התשתית העובדתית כפי שזו הובאה בפניה גם באופן רשמי במענה  .47

, וכן שוב הרחיבה על החשדות לעבירות תה כנספח למכתבהצירפה או – להליך חופש המידע

גם במקום  –חובה לאכוף את הדין  יםפליליות. חשדות שכפי שהובא במכתבה של העותרת מקימ

 שמדובר בראש הממשלה. 

, מצורף 3.7.2022מיום  אל היועצת המשפטית לממשלה ומפכ"ל המשטרה, מכתבה של העותרתהעתק 

 .21/ומסומן כנספח ע

מלשכת היועצת המשפטית לממשלה, לפיו הטיפול  –אישור קבלה  –התקבל מענה  1.8.2022ביום  .48

הועבר ללשכת פרקליט המדינה, וזאת מבלי להתייחס לסוגיה : "3.7.2022מיום בפניית העותרת 

  ."לגופה או לצעדים שננקטו או שיינקטו בעניינה בהמשך

 .22/, מצורף ומסומן כנספח ע1.8.2022מענה לשכת היועצת המשפטית לממשלה מיום עתק ה

מטעם אגף החקירות התקבל גם , 7.3.2022העותרת מיום  היתיכמו כן, אישור קבלה דומה על פנ .49

 , אשר לפיו פניית התנועה "התקבלה ונמצאת בבחינה".1.8.2022והמודיעין של המשטרה ביום 

 .23כנספח ע/ מצורף ומסומן 1.8.2022העתק מענה אגף החקירות והמודיעין מיום 

ו מסר גנרי בדבר לה כלל ושנמסר שמכתבי המענה היחידים, ולאחר לגופן לאחר שפניותיה לא נענו .50

ביום , פנתה העותרת פעם נוספת ליועצת המשפטית לממשלה ולמפכ"ל המשטרה בחינת הבקשה

בבקשה לפתוח בחקירה ולאכוף את היעלמות  – מפנייתה הקודמתבחלוף חודש ימים , ו11.8.2022

 המתנות שנלקחו על ידי חה"כ נתניהו.

גם לפניה זו צורפה רשימת המתנות יקרות הערך שחה"כ נתניהו "העלים" מקניין המדינה, ושוב  .51

הביאה העותרת את החשדות הפליליים לקיומן של מספר עבירות בנושא והחובה המוטלת על 

הפניה נשלחה בהעתק גם אל היועצת המשפטית  ,בהתאם ק לפעול.רשויות החקירה ואכיפת החו

 של משרד ראש הממשלה.

, מצורף 11.8.2022מכתבה של העותרת אל היועצת המשפטית לממשלה ולמפכ"ל המשטרה מיום העתק 

 .24/ומסומן כנספח ע

ליועצת שמוען בנושא,  נוסףבמכתב  5.9.2022פנייה זו לא נענתה, פנתה העותרת ביום לאחר שגם  .52

המשפטית לממשלה, לפרקליט המדינה ולמפכ"ל המשטרה. במכתב זה חזרה העותרת על בקשתה 

תוך שהיא עומדת, פעם נוספת, על כך שלפי המידע לפתוח בחקירה פלילית בגין היעלמות המתנות, 

כאשר היועצת חוק המתנות" ועל כך ש"חה"כ נתניהו ממשיך להפר ביודעין את המצוי בידה "

אין  –של משרד ראש הממשלה השיבה כי היא מיצתה את סמכויות האכיפה שבידיה המשפטית 

 ".מנוס מפתיחה בחקירה פלילית להפרת העבירה

מכתבה של העותרת אל היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה ולמפכ"ל המשטרה העתק 

 .25/, מצורף ומסומן כנספח ע5.9.2022

פנתה העותרת ליועצת המשפטית לממשלה,  20.10.2022פנייה זו לא נענתה, ביום לאחר שאף  .53
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, בבקשה כי יורו על פתיחה במספר שישיתלפרקליט המדינה ולמפכ"ל המשטרה פעם נוספת, 

ועבירת התחבולה לפי סעיף  393בחקירה פלילית, תוך ציון עבירת ה"גניבה בידי מורשה" לפי סעיף 

נעברו ששייתכן נוספות )מלבד אלה שאוזכרו בפניות הקודמות( לחוק העונשין, כעבירות  416

 בפרשה זו.

מיום מכתבה של העותרת אל היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה ולמפכ"ל המשטרה העתק 

 .26/, מצורף ומסומן כנספח ע20.10.2022

שהתקבל מטעם  ,גנרי נוסףאישור קבלה מלבד , של ממש אולם, גם פנייה זו לא זכתה למענה .54

 מים המתאימים., לפיו פניית העותרת נמצאת בבחינת הגור7.11.2022 המשטרה ביום

 .27/, מצורף ומסומן כנספח ע7.11.2022מיום  אישור הקבלה מטעם לשכת המפכ"להעתק 

ומבקשתה הראשונה  בנושא הראשונה מפנייתהתמימים  ושבעה חודשיםכשנה , בחלוף כן אם .55

הליך שכלל מאבק משפטי להשגת המידע הציבורי בהליך חופש  –לפתוח בחקירה פלילית כאמור 

לא נותרה לה  –המידע ופניות רבות ומפורטות באשר לחשיבות שבפתיחה בחקירה כאמור 

 הסעדיםקבלת  עללעותרת כל ברירה מלבד פנייה לבית משפט נכבד זה, בבקשה כי יורה 

 .ברישא לעתירההמבוקשים 

לעמדת העותרת, כפי שתובא בהרחבה בהמשך, פעולותיו והתנהלותו של ראש הממשלה, חה"כ  .56

; המידע שהובא בהליך חופש המידע; והעובדה כי 2021נתניהו בסיום כהונתו השנייה בחודש יוני 

מתנות אשר ניתנו לו במסגרת תפקידו כראש הממשלה בכהונותיו הקודמות טרם הוחזרו )וכפי 

נגנבו(, מהוות תשתית עובדתית נרחבת לקיומן של  יש לפתוח בחקירה בשאלה האםשיפורט להלן, 

. מזה למעלה משנה וחצי, פתיחה בחקירהחובת  3-1קימות על המשיבים עבירות פליליות אשר מ

ולמרות שלל פניותיה על העותרת שזכו להתעלמות, היועצת המשפטית לממשלה מסרבת לפתוח 

 מנקודה זו, תבקש העותרת לשטח את הטיעון המשפטי של העתירה. בחקירה פלילית.

ציר זמנים ברור לחלק העובדתי של  – 28/כנספח ע תצרף העותרת ותסמן לנוחיות בית המשפט הנכבד

 העתירה.

 משפטיהטיעון ה .ה

 סדר הטיעון המשפטי בעתירה יהיה כדלקמן:  .57

הסעיפים הרלוונטיים מחוק המתנות את התשתית המשפטית העותרת את ציג ת ,1בפרק ה. .א

חלק מן העבירות התשתית המשפטית לתציג העותרת את כמו גם, וכן תעמוד על תכליתו; 

, וכיצד לאור המידע שהתקבל אצל העותרת קיימת תשתית הנחשדות בענייננו דכאןהפליליות 

 ראייתית המחייבת פתיחה בחקירה פלילית.

בפתיחה בחקירה פלילית במקום בו יש צבר ראיות רב , תעמוד העותרת על הצורך 2ה. פרקב .ב

כל כך ואינטרס ציבורי חזק. העותרת תרחיב על המקרה הייחודי בענייננו בו המדובר בצורך 

בדיקה מקדמית להסכמת היועמ"ש לפתוח בחקירה ועל הנחיית היועמ"ש בכל הנוגע לפתיחה ב

 של נבחרי הציבור. למעשים פליליים

וק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, )א( לח2רת כי לפי סעיפים , תטען העות3בפרק ה. .ג

החובה להשיב לבקשות  3-1"(, חלה על המשיבים חוק ההנמקות)להלן: " 1958-תשי"ט
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. משלא עשו כן, במשך למעלה משנה וחצי, העותרת לעשות שימוש בסמכותם ולפתוח בחקירה

למעשה הם מסרבים לפעול לפי חובתם לחוק ההנמקות,  6תטען העותרת כי בהתאם לסעיף 

 וסמכותם.

לפתוח בחקירה, היועמ"ש ופרקליט המדינה תטען העותרת כי מקום בו מסרבים , 4פרק ה.ב .ד

בחריגה בחוסר סמכות במחדל, או או לכל הפחות בבדיקה מקדמית, הרי שהם פועלים 

ניגוד עומדת ב כמו כן, תטען העותרת כי פעולתם של המשיבים. לפי הדיןסמכותם חובתם וממ

; וכן בניגוד גמור לפעול במהירות הראויה –החלה על כל רשות מינהלית  –לחובה המוגברת 

לעיקרון השוויון המטיל על רשויות האכיפה לנהוג באופן שוויוני כלפי כל אזרח במדינה, 

חורגת באופן ההחלטה שלא לפתוח בחקירה תטען העותרת כי , ומכאן. ובוודאי בהליך הפלילי

 .לרשויות אכיפת החוקצוני ממתחם הסבירות המוקנה קי

על הצורך בהתערבות וביקורת שיפוטית בעניין פתיחה בחקירה תעמוד העותרת , 5בפרק ה. .ה

 להלן.מפורט כ, דווקא במקרה דנן. והכל כפלילית

 חוק המתנות – תשתית נורמטיבית .1.ה

את טיעוניה המשפטיים, תבקש העותרת לעמוד בקצרה על הוראות החוק תפרוש בטרם  .58

בחוק ותכליתן הרלוונטיות לעתירה דנן. ראשית תסקור העותרת בקצרה את ההוראות הרלוונטיות 

, ובהמשך את העבירות הפליליות הרלוונטיות שהותקנו מכוח חוק המתנותהמתנות ובתקנות 

 לפרשה זו בחוק העונשין.

 1979-יבור )מתנות(, תש"םחוק שירות הצ

 )א( לחוק המתנות קובע את הדין ביחס למתנה הניתנת לעובדי ציבור:2סעיף  .59

בין בישראל ובין בחוץ  –ניתנה לעובד הציבור באשר הוא עובד הציבור מתנה "
לארץ, בין שניתנה לו עצמו ובין שניתנה לבן זוגו החי עמו או לילדו הסמוך על 

סירב לקבלה ולא החזירה לנותנה לאלתר, תקום  ועובד הציבור לא –שולחנו 
 "המתנה לקנין המדינה;

מתנות אשר  30-כ נתניהו ביקש לקבל לידיו ולשימושו האישי, כ"חה –בענייננו, כפי שפורט לעיל  .60

ניתנו לו מתוקף תפקידו כראש ממשלה. מתנות אלה טרם הוחזרו לחזקת המדינה, ובהתאם לחוק 

 דינה. המתנות, שייכות הן לאוצר המ

המתנה היא קטנת ערך וסבירה  –)א( 2כמו כן, חוק המתנות קובע מספר חריגים לתחולת סעיף  .61

מדובר בפרס ובנסיבות העניין; המתנה ניתנה לעובד הציבור על ידי חבריו לתפקיד או לעבודה; 

 )ב( לחוק המתנות(.2שהוענק לעובד הציבור על הישגיו )סעיף 

יר את חובותיו של עובד הציבור בנוגע למתנות אלה. כך, סעיף לחוק המתנות מסד 3בהמשך, סעיף  .62

)ב( 3)א( קובע כי עליו לדווח בהקדם על כל מתנה שקיבל ולנהוג בה בדרך שנקבעה בתקנות, וסעיף 3

קנס פי שלושה משווי קובע כי במקרה בו עובד הציבור מפר חובה זו, הסנקציה על כך היא תשלום "

)ג( קובע מנגנון לפיו 3". סעיף סק הדין המרשיע, לפי הגבוה יותרהמתנה ביום קבלתה או ביום פ

 ניתן, בתמורה להפרת החובה של עובד הציבור, לשלם כופר כסף.

, בשיאה של פרשת המתנות הראשונה, פרסם היועץ המשפטי 2000בהקשר זה יצוין כי בחודש יוני  .63

מתנות לפי חוק שירות הציבור לממשלה דאז, אליקים רובינשטיין, נוהל שכותרתו "נוהל טיפול ב

", במסגרתו קבע, באופן חד משמעי כי הפרת הוראות חוק המתנות, ובכללן 1979-)מתנות(, התש"ם
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 .7/כנספח ע)א( לחוק, מהווה עבירה פלילית )ראו את הנוהל מצורף 3ההוראה שבסעיף 

 1980-תקנות שירות הציבור )מתנות(, תש"ם

חובותיו של עובד הציבור אשר קובעות הוראות בדבר  המתנותבנוסף לחוק המתנות, גם תקנות  .64

קובעת את אופן הדיווח על קבלת המתנה, ואת החובה להעביר את  2קיבל מתנה. כך למשל, תקנה 

המתנה לוועדה משרדית ייעודית לטיפול במתנות שקיבלו עובדי המשרד. בנוסף, ועדה משרדית זו 

זו או אחרת היא מתנה קטנת ערך או סבירה בנסיבות היא הגורם אשר מוסמך לקבוע האם מתנה כ

  )ב( לחוק המתנות(.2העניין )בהתאם לחריג המופיע בסעיף 

קובעת כי ועדת ייעודית )ועדת היתרים( תוסמך ליתן לעובד הציבור היתר לקבל  3כמו כן, תקנה  .65

המתנה; לום עבור מתנה; להחליט בדבר הקניית המתנה למקבלה; להחליט בדבר מתן פטור מתש

)א((. בתקנה זו אף נקבע כי תשלום עבור 3ת המתנה בידי עובד הציבור )תקנה ולהחליט בדבר הפקד

מתנה שאושר להקנותה לעובד הציבור, יועבר לאוצר המדינה באמצעות האפוטרופוס הכללי 

  .כאמורא מסדירה את האופן שבו יכול עובד הציבור לבקש כי תוקנה לו מתנה 3תקנה  )ד((.3)תקנה 

ראשית, כל עוד בהקניית המתנה אין  –מציבה תנאים להקניית המתנה לעובד הציבור  4תקנה  .66

משום פגיעה בטוהר המידות, ושנית כל עוד אין למתנה ערך עבור המדינה מלבד ערכה הכלכלי 

, יה אחרת, תועבר לאפוטרופוס הכלליקובעת כי מתנה שלא נקבע לגב 5בנוסף, תקנה . )ב((4)תקנה 

שייכות למדינה ביטוי מובהק לכך שמתנות אלה  – על ידו ותמורתה תועבר לאוצר המדינהתימכר 

 ולא לעובד הציבור, ואף לא למשרד בראשו הוא עומד או בו הוא מכהן.

נספח כפי שציינה היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה במענה מטעמה לבקשת חופש המידע ) .67

דיה מוצו עד תום הזה מכבר. לפיכך, וכפי שציינה סמכויות האכיפה המינהליות שבי(, לעיל 1ע/

לאור העובדה כ נתניהו "העותרת במכתביה השונים, אין מנוס מפתיחה בחקירה פלילית כנגד חה

 שמדובר בקניין ציבורי המוערך במיליוני ש"ח.

לשמור על טוהר המידות אצל עובדי הציבור  – המתנותחוק התכליות בבסיס  .א.1.ה
 המשפטי של המתנותולהסדיר את מעמדן 

החליטה ממשלת ישראל לאמץ כללי אתיקה שמטרתם למנוע ניגוד עניינים של שרים  1977בשנת  .68

וסגני שרים. החלטה זו ניתנה בהתאם למסקנותיה של הוועדה הציבורית בנושא ניגוד עניינים של 

 כללינים "שרים וסגני שרים, שהוקמה בראשותו של השופט )בדימוס(, שלמה אשר. כללים אלו מכו

", ואלה הטילו על שרים וסגניהם חובות ומגבלות הנוגעות בעסקיהם וענייניהם האישיים בעת אשר

 כהונתם, ובמקביל הטילו על מבקר המדינה לבדוק האם השרים עומדים בהם. 

לאחר כשנתיים, וכמעין המשך של תהליך אסדרת נכסיהם והתנהלותם של נבחרי הציבור, חוקקה  .69

את חוק המתנות, שנועד להסדיר את אופן קבלת המתנות בידי עובדי ציבור  1979הכנסת בשנת 

ציבור כגון שרים וסגניהם(. לפי דברי  נבחריבמדינת ישראל )להבדיל מכללי אשר החלים רק על 

, באותה העת קבלת מתנה בידי עובד הציבור לא 6.2.1978ההסבר בהצעת החוק הממשלתית מיום 

א הייתה אסורה, וזאת גם אם היא ניתנה לו בשל היותו עובד ציבור, גררה סנקציה פלילית ואף ל

 ובלבד שלא ניתנה המתנה בעד פעולה הקשורה בתפקידו )ובכך המתת יעלה כדי מתן שוחד(.

 .29מצורף ומסומן כנספח ע/ 6.2.1978העתק הצעת חוק המתנות מטעם הממשלה מיום 

קה בין המתנה לבין תפקידו הציבורי של אולם, הצעת החוק לא נועדה, מחד, למקרים בהם הזי .70
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מקבלה היא גבוהה, כגון מתנה הניתנת במטרה לשחד את עובד הציבור, או מאידך, למקרים בהם 

זיקה זו כלל איננה קיימת, כגון מתנה פרטית הניתנת לעובד הציבור מבני משפחתו בשמחה 

 משפחתית. 

, הצעת החוק נועדה לאותם מקרי לפי דבריו של שר המשפטים בעת חקיקת החוק שמואל תמיר .71

 ביניים "אפורים", שאותם יש להסדיר:

הן אינן . גת שוחדאין להן אופי פרטי מובהק, אך גם אינן מגיעות לדריש מתנות ש"
ניתנות בעד מעשה או מחדל פלוני הקשורים במילוי תפקידו של עובד הציבור ולא 

של מקבל המתנה עובד כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל, אף שעובדת היותו 
 ".הציבור היתה בין המניעים לנתינתה

 20.2.1978של הכנסת התשיעית מיום  83-העתק העמודים הרלוונטיים מדברי הכנסת בישיבתה ה

 .30מצורף ומסומן כנספח ע/

מצד אחד יש להקפיד על טוהר במקרים אלה, טען השר לשעבר תמיר בהציגו את הצעת החוק, " .72

אין להגזים בהחמרות כדי שהסירוב לקבל מתנות לא יגרום עלבונות ונזק,  המידות, אך מצד שני

)למשל במקרים בהם המתנה  "לים פורמאלייםהשאינם עומדים בכל יחס לתועלת אשר בשמירת נו

 ניתנת כחלק מתפקיד דיפלומטי או כחלק ממערכת יחסי חוץ עם ממשלות ומדינות זרות(.

הרצון לקבל את המתנות ובכך לא לפגוע ביחסי החוץ של בכדי לפתור קושי זה ובכדי לאזן בין  .73

, כי מתנה שקיבל 2המדינה לבין הרצון להימנע מפגיעה בטוהר המידות, קובע חוק המתנות, בסעיף 

 עובד הציבור באשר הוא עובד ציבור, ולא סירב עובד הציבור לקבלה, תקום לקניין המדינה:

בין בישראל ובין  – הציבור מתנה ניתנה לעובד הציבור באשר הוא עובד.)א(  2"
בחוץ לארץ, בין שניתנה לו עצמו ובין שניתנה לבן זוגו החי עמו או לילדו הסמוך על 

תקום ועובד הציבור לא סירב לקבלה ולא החזירה לנותנה לאלתר,  –שולחנו 
; ובמתנה שאין בה קנין חייב עובד הציבור לשלם לאוצר המתנה לקנין המדינה

 ".ההמדינה את שווי

להסדיר את מעמדה של מתנה המקבל היא שהותקנו מכוחו כן, תכלית החוק והתקנות  הנה כי .74

להבהיר  –וכדי להימנע מפגיעה בטוהר המידות של עובד הציבור  –עובד המדינה בקשר לעבודתו 

 שהמתנה שייכת לקניין המדינה ואינה פרטית שלו. 

חה"כ נתניהו קיבל מתנות יקרות ערך לביתו  –במקרה דנן,  עולה כי למרות פרשתו הקודמת בעניין  .75

 הליךר המידע שהגיע לעותרת בלאו .הפרטי ולא החזיר לאחר שהתבקש כן מספר רב של פעמים

חודשים ולמרות  ומזה מספר רב של –מוצו מולו כל ההליכים המינהליים נראה כי חופש המידע, 

רשויות אכיפת החוק גוררות את רגליהן במשך זמן רב ואינן פותחות  ,פניותיה הרבות של העותרת

 בחקירה פלילית למרות החשדות הכבדים והראיות הברורות.  

  העבירות הרלוונטיות בחוק העונשין .ב.1.ה

, לביצוע העבירות הפליליות לפי חוק המתנותבנוסף כפי שציינה העותרת בפניותיה השונות,  .76

לפי  חששות כבדים שמא נעברו על ידו עבירות פליליות נוספותמעלה  כ נתניהו"חהשל התנהלותו 

בענייננו תשתית ראשונית לביסוס חשד סביר לביצוע התגבשה לעמדת העותרת, חוק העונשין. 

 . גניבה בידי מורשהלחוק העונשין שעניינו  393עבירות פליליות לפי סעיף 

יכולה לבסס את  כ נתניהו"חההעותרת תציין כי ייתכן וישנן עבירות נוספות אשר התנהלותו של  .77

לחוק העונשין שעניינו קבלת דבר במרמה(, אך כפי  415יסודותיהן )למשל העבירה הקבועה בסעיף 
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שיוצג להלן, עבירת ה"גניבה בידי מורשה" היא העבירה העיקרית ואולי אף המובהקת ביותר 

 העותרת יש לפתוח בחקירה בגינה.שלעמדת 

ככלל, הסימן העוסק בעבירות הגניבה בחוק העונשין נחלק לשני חלקים עיקריים: חלק אחד מגדיר  .78

גניבה באמצעות נשיאה  –מחלק אותה לשני מצבים עיקריים (, תוך שהוא 383מהי גניבה )בסעיף 

 ((: 2)א()383)סעיף  , וגניבה באמצעות שליחת יד((1)א()383)סעיף  ונטילה

"פקדון" במוקד העבירה של גניבה בשליחת יד ניצב מעשה שליחת היד בפקדון. "
, הוא נכס שנמסר לאדם, בליווי תנאים או הוראות לנהוג בו בדרך כזו או אחרת

"שליחת יד" באותו פקדון וזאת על פי הסכם או מכח יחסים משפטיים מיוחדים. 
והתנהגות הנפקד ביחס לפקדון בדרך משמעה פריקת עולו של בעל הפקדון, 

ישראל פרי נ' מדינת  2334/09דנ"פ ) "שאינה עולה בקנה אחד עם מטרות ההפקדה
לפסק דינה ש לכב' השופטת  54בפס' "(, "עניין פרי)להלן:  (2011) 502( 3, סד)ישראל

 א' פרוקצ'יה(.

מגדיר מספר עבירות גניבה תוך שהוא  (לחוק העונשין 390-393-א, ו384, 384החלק השני )סעיפים  .79

, 393חומרה מיוחדת מיוחסת לגניבה בידי מורשה, על פי סעיף מחלק אותן לרמות חומרה שונות. 

" הנובעת מקיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין מפקיד הנכס לנפקד, יהא אשר יהא שווי הגניבה"

 .ה(לפסק דינה של כב' השופטת א' פרוקצ'י 49, בפס' עניין פרי)

 לחוק העונשין: 393סעיף למען שלמות התמונה, זו לשון  .80

 העושה אחת מאלה, דינו מאסר שבע שנים: .393"
 גונב נכס שקיבל עם יפוי כוח לעשיה בו;   (1)
גונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה    (2)

רה פלונית או ימסור מעולה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למט
 כולם או מקצתם לאדם פלוני;

 גונב נכס שקיבל, לבדו או עם אדם אחר, בשביל אדם אחר או לזכותו;   (3)
גונב מן התמורה של נייר ערך, או של עשיה בנכס על פי יפוי כוח, כשקיבל    (4)

 "הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני.

כוללות את היסוד  (4)-(1סעיפים קטנים )ל החלופות אשר קבועות במבחינת יסודות העבירה, כל .81

הקשורות  מחמירות, ומוסיפות עליו נסיבות לחוק העונשין( 383)שכאמור, מוגדר בסעיף  "גניבה"

אם בפיקדון, אם למען שמירתו עליו, אם בכדי  –כס הגנוב הוחזק על ידי הגנב באישור נבעובדה שה

שיעבירו לאחר ואם כחלק מתמורה עבור נכס שניתן למחזיק ביפוי כוח למען מטרה כזו או אחרת 

 או כתשלום לאדם אחר.

לפני הגנבה כלומר, היסוד הייחודי לעבירה זו על פני עבירת הגניבה "הרגילה" הוא היסוד לפיו  .82

לפסק  55, בפס' עניין פריאשר משווה לה "אופי פוגעני במיוחד" ) ,"הורשה" הגנב להחזיק בנכס

ראל פירשה ייחודיות זו ככזו המצביעה על הערך הפסיקה ביש דינה של כב' השופטת א' פרוקצ'יה(.

העומד בבסיס עבירת הגניבה ה"רגילה".  שמירת רכוש הזולתשל המוגן בעבירה, מלבד הערך 

 ת א' פרוקצ'יה:עמדה על כך כב' השופט בעניין פרי

החומרה היתירה הנודעת לנסיבות המנויות בעבירה של גניבה בידי מורשה נובעת "
מכך שבהתקיימן, נפגעים יחסי אמון מיוחדים שנוצרו בין הגנב לקרבן הגניבה. 

חשיבות: ערך -עבירת הגניבה בידי מורשה פוגעת בה בעת בשני ערכים חברתיים רבי
הפגיעה בשני . ל יחסי האמון בין מרשה למורשהההגנה על הרכוש, וערך ההגנה ע

ערכים אלה במשולב היא היוצרת את החומרה המיוחדת שבמעשה העבירה, 
 (.55" )שם, בפס' המצדיקה ענישה מחמירה

גם בספרות ניתן למצוא פרשנות דומה להחמרה זו, וכפי שמציין אסף הרדוף בספרו "עברת  .83
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 הגנבה":

די בהוכחת יסודות עברת הגנבה, ויש ין א לחוק, 393יף כדי לבסס הרשעה לפי סע"
ובעיקר להוכיח שמדובר ף, נסיבותיו המחמירות של הסעים ת קיום אלהוכיח ג

זהו לב נפקד, כלומר שלפני הגנבה "הורשה" הגנב להחזיק בנכס: -ביחסי מפקיד
את  םמתאריקבלה" ו"" פוי כוח", "הפקדהם "י. המונחיההחמרה שבעברה

נב להחזיק בנכס, להשתמש בו או לשמור עליו. על הנפקד ההרשאה שניתנה לג
 ((.2014) 78עברת הגנבה " )אסף הרדוף םלנהוג בנכס לפי הנחיות הבעלי

עשה )או למעשה עדיין עושה( במתנות אשר הופקדו בידיו כחלק  כ נתניהו"חהבענייננו, האופן שבו  .84

הרשמי כבשלו, והעובדה כי מתנות אלה אשר שייכות לקניין המדינה לא הוחזרו ואף  ומתפקיד

מבססות את התשתית הראשונית לביסוס , לחזקתה של המדינהנראה כי אין בכוונתו להחזירן 

 לחוק העונשין. 393חשד סביר לביצוע של עבירת "גניבה בידי מורשה" לפי סעיף 

הפגיעה בערכים המוגנים בעבירה חמורה אך יותר מהרגיל,  למעשה, העותרת תטען כי במקרה דנן, .85

ה"זולת" אשר על רכושו נועדה להגן עבירת הגניבה ה"רגילה" ויסוד  העובדה כיוזאת בשל 

יבה" בעבירה "גניבה בידי מורשה" בענייננו הוא הציבור בכללו, בשל אופיין הציבורי של ה"גנ

המדינה כמייצגת  –האדירה שבאמון בין המרשה  המתנות אשר נלקחו ולא הוחזרו, ובשל החשיבות

אדם שכיהן כראש הממשלה, התפקיד הבכיר ביותר  –את האינטרס הציבורי, לבין המורשה 

 בשירות הציבורי במדינת ישראל אשר מחויב לפעול לאור האינטרס הציבורי, ולאורו בלבד.

הראשונה החשדות נגד בני בהקשר זה יוזכר, כפי שציינה העותרת לעיל, כי גם בפרשת המתנות  .86

הזוג נתניהו בהקשר זה התמקדו בעבירת ה"גניבה בידי מורשה", והיו אלה קשיים ראייתיים 

שהובילו לבסוף את היועץ המשפטי לממשלה דאז, אליקים רובינשטיין, להחליט שלא להגיש 

 כנגדם כתבי אישום בעבירה זו.

מובילים למסקנה כי יש לפתוח בחקירה  נדמה, וכפי שתפרט העותרת במורד העתירה, כי כל אלו .87

הרכוש הציבורי שמירת להגשים את תכליות החוק הנוגעות לכדי , וזאת כ נתניהו"חהפלילית כנגד 

וליחסי האמון שבין , למרות בקשות חוזרות ונשנות של כלל העוסקים בדבר – שנלקח ולא הוחזר

 .יבור הבכיר ביותר בישראלמשרת הצ –המורשה , לבין ציבור אשר מיוצג על ידי המדינהה

 כ נתניהו"חההתנהלותו של  לאורכמו כן, וכפי שציינה העותרת לעיל, ייתכן וישנן עבירות נוספות  .88

לחוק העונשין(. ככל שהליכי הבדיקה  415)למשל, עבירת ה"קבלת דבר במרמה" לפי סעיף 

והחקירה הנדרשים יובילו לראיות אשר מבססות עבירות אלה, כמובן שיש לחוקרן לעומק ולמצות 

 את הדין גם בעניינן.

כנגד  בכל מקרה, נדמה כי בשל הדמיון בין פרשת המתנות הראשונה לחדשה, יש לפתוח בחקירה .89

בחשד לביצוע עבירה של "גניבה בידי מורשה", וזאת בהתאם להוראות המשפט  כ נתניהו"חה

 הפלילי ועקרונות המשפט המנהלי בישראל, כפי שיפורטו להלן. 

 כלל הפתיחה בחקירה פלילית מקום בו יש ראשית ראיה ועניין לציבור: .2.ה

 1982-חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"בל 59ס'  .א.2.ה

בתלונה או בחשדות המובאים לידיעת משטרת ישראל. סמכותה  הואילתו של ההליך הפלילי תח .90

חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח ל 59 יףוחובתה של המשטרה לבצע חקירות פליליות מעוגנת בסע

 : כדלקמן, "("פחסדה)להלן: " 1982-משולב[, תשמ"ב
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 . חקירת המשטרה 59"
על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם " 

; אולם בעבירה שאינה פשע רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה בחקירה
להורות שלא לחקור אם היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות 

 ".לפתיחה בחקירה או אם היתה רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה

 נקבעה בפסיקהתפתח בחקירה.  זו – ככללרה על ביצוע עבירה, לסעיף זה, משנודע למשט בהתאם .91

לפתיחה בחקירה, לפיה על התשתית הראשונית לבסס "חשד סביר לביצוע  ראייתית סף דרישת

 השלטון איכות למען התנועה 3921/20 ץ"בג)ראו:  לכאורה ראיות של מהרף הנמוך רף", עבירה

, בנבו)פורסם  עמית השופט כבוד של דינו לפסק 69' פס, לממשלה המשפטי היועץ' נ בישראל

יעקב נמרודי נ' היועץ המשפטי  7516/03 ץ"; דנג"השיט כלי ץ"בג" –( )להלן 22.7.2021

 "((. נמרודי ץ"דנג" –( )להלן 12.2.2004נבו, ב)פורסם  לממשלה

יין למבחן הראייתי, המחוקק מעניק משקל לאינטרסים ולשיקולים נוספים הנוגעים ל"ענ בנוסף .92

לציבור", ומורה לרשויות החקירה להפעיל את שיקול דעתן בהתאם לתועלת הציבורית הגלומה 

הנזק שהחקירה עשויה לשאת עימה לאינטרסים הציבוריים. שכן,  מול אלבקיומה של חקירה, 

הנחת המוצא היא כי ישנו אינטרס ציבורי במיצוי הדין עם עבריינים, בכדי להרתיע מפני עבירות 

, 'ואח לממשלה המשפטי היועץ' נ רוזנטל 5023/16 ץולהגן על הערכים שבהם פגעו )בג" עתידיות

 "(. רוזנטל ץ"בג( )להלן: "12.3.2020, בנבולפסק דינו של כב' השופט הנדל )פורסם  9פס' 

, תקינים חברה חיי של ראויה מסגרת ליצור נועדו הפלילי הדין של נורמותהזה המקום להזכיר, כי  .93

. תיּכון לא מתוקנת חברה שבלעדיהם ומוסר מידות ערכי של וכיבודם, הציבורי הסדר על הגנה

הנורמה הפלילית נעשית באמצעות ההליך הפלילי, שבו המדינה היא המאשימה, היועץ  הגשמת

המשפטי לממשלה הוא נציגה של המדינה, ובידיו נתונה, מכוח החוק, השליטה על הדיון הפלילי 

 )פורסםשור נ' היועץ המשפטי לממשלה  156/56 ץבג": ראוטרס הציבורי )לתכלית ההגנה על האינ

' כבלפסק דינה של  9 פסקה,  פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה 5699/07 ץ(; בג"19.2.1957בנבו, 

 "(.  פלונית ץ"בג" –( )להלן 26.2.2008בנבו, 'יה )פורסם פרוקצא' השופטת 

ראשונית המבססת חשד  ראייתית תשתית נדרשת בחקירה לפתוח כדיאשר על, העותרת תטען, כי  .94

 9' פס, רוזנטל ץ"בגוכשהיא עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי הכולל ) –סביר לביצוע עבירה 

 (. הנדל השופט' כב של דינו לפסק

ת אספה בהליך חופש המידע שניהלה מול משרד ראש הממשלה ראיות ברורות במקרה דנן, העותר .95

להפרת החוק באופן שעולה לכדי ביצוע של עבירה פלילית. העותרת מסרה לרשויות האכיפה את 

אך זו מסרבת לפעול ניגוד לחובתה  –הראיות הברורות לפני זמן רב ובמספר רב של פעמים 

 וסמכותה.

 מקדימה בהתאם להנחיית היועמ"ש קההליך בדילמצער, פתיחה  .ב.2.ה

שלב הבדיקה המקדימה, אשר עוגן  –בהליך הפלילי  נוסף שלב התפתח האחרונות השנים במהלך .96

)להלן:  31.12.2015 מיום 4.2204' מס" מקדימה"בדיקה  ש"היועמבהנחיית היועמ"ש )הנחיית 

 כפעולה בדיקה עביצו על להורות ניתן, במקרים חריגים זה שלב לפי"((. ש"היועמ הנחיית"

התנועה למען  1396/02 ץ, אשר על פי תוצאותיה יוחלט האם יש לפתוח בחקירה )דנג"מקדימה

(; 24.4.03, בנבו פורסםלהחלטה ) 6, פס' ואח' לממשלה המשפטי ץאיכות השלטון בישראל נ' היוע

 ((. רוזנטל ץ"בג

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20156/56&Pvol=יא
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 פתיחה על ההחלטה קבלת מתהליך נפרד בלתי כחלק כיום"נתפס  המקדימה הבדיקה הליך .97

(. במסגרת הבדיקה, גורמי אכיפת הנדל השופט' כב של דינו לפסק 16' פס, רוזנטל עניין" )בחקירה

החוק מתמקדים בהערכת התשתית הראייתית הקיימת, כאשר הבדיקה משמשת "כפעולה 

ץ "בגמקדימה לחקירה וכאמצעי עזר לצורך קבלת החלטה אם לפתוח בחקירה משטרתית" )

 יותר ש"היועמ משתמשזה  בכלי(. נמרודי ץ"דנגלפסק דינו של כב' השופט הנדל;  16ס' , פרוזנטל

 המערכת על בחקירה בפתיחה ההשלכות נוכח, ציבור לאישי הנוגעות בסוגיות בעיקר, ויותר

 .אמונים הם עליה התפקודית

נדרש לנקוט בהליך של  האם וחלטשני שיקולים מרכזיים שלפיהם י נקבעו"ש, היועמ בהנחיית .98

, הוא עוצמת התשתית הראייתית ההתחלתית ביחס לחשד נושא הראשוןבדיקה מקדימה: 

-הציבוריות ההשלכות הוא, השניהמקרה, אל מול החשיבות הציבורית במיצוי הבירור העובדתי. 

 (. 8' ס, "שהיועמ הנחיית) בחקירה פתיחה על בהחלטה הכרוכותתפקודיות 

, רשויות האכיפה מוסמכות לנקוט במגוון פעולות לצורך איסוף המקדימה הבדיקה הליך במסגרת .99

 הניתנות סמכויות ישנן, זאת עם. שלהנחיית היועמ" 14התשתית העובדתית, המוגדרות בס' 

 (.15' ס, ש"היועמ הנחיית) באזהרה חקירה, וביניהן, הפלילית החקירה במסגרת רק לשימוש

"ש, הבדיקה המקדימה משמשת ככלי עזר לצורך קבלת היועמ ייתהנח פי על – הראייתי לרף אשר .100

 תשתית מתגבשת הבדיקה של תוצאותיה פי על בו"מקום והחלטה בנוגע לפתיחה בחקירה, 

(. 4' ס, ש"היועמ הנחיית" )חקירה תיפתח, פלילית חקירה המצדיקה, סביר לחשד ראייתית

ראייתי שונה מאשר במקרה "רגיל", אלא שום סטנדרט יכי אין מדובר בי –בהקשר זה מובהר 

בביצוע פעולות בדיקה נוספות בשלב המקדמי, בנסיבות בהן נדרשת מידת זהירות והקפדה מוגברת 

 (. 12' ס, ש"היועמ הנחייתלנוכח ההשלכות של הפתיחה בחקירה )

שופט , שם קבע כב' הרוזנטלבעניין  זה נכבד משפט בית קביעותזו אף עולה בקנה אחד עם  הבהרה .101

נמנים על השל עקרון השוויון, עקרון שלטון החוק ועקרון השוויון בפני החוק,  הנדל כי לאורם

 הליכים לנקיטת יותר גבוה ראייתי רף להציב איןעקרונות היסוד של שיטת המשפט הישראלית, 

 (. הנדל השופט' כב של דינולפסק  11' פס ,רוזנטל ץ"בגציבורית בכירים ) משרה נושאי עבור

על כן, השימוש בבדיקה מקדימה בעניינם של אנשי ציבור, ככל שייושם נכונה, אכן עשוי  אשר .102

 עשוילהגשים את תכליותיו. עם זאת, יישום שגוי של ההנחיה ככלל ובפרט של חובת הקפדנות, 

לבין  ציבוריים תפקידים ממלאי בין בחקירה לפתיחה הנדרש הראייתי הרף של בפועל שוני ליצור

השופט קרא,  ודבכך לפגוע בעקרונות השוויון ושלטון החוק. על קשיים אלו אף עמד כבו –הכלל 

אשר ביקש להתריע על קשיים שעלולים להיווצר ביישומה של הנחיית הבדיקה המקדימה 

בפרקטיקה. בפרט, נדרש כב' השופט קרא לקושי לאבחן "קו גבול" ו"נקודת מעבר" בין בדיקה 

 לפסק דינו של כב' השופט קרא(.  5-4, פס' וזנטלר ץ"בגמקדימה לבין חקירה )

לעמדת העותרת, בפרשת המתנות החדשה העומדת בלב עתירה זו, מצויות ראיות חזקות וברורות  .103

ולכן הכלי הנכון לעמדת העותרת הוא כלי  –להפרת הדין באופן שעולה לכדי עבירות פליליות 

רת כי קיים הכרח לביצוע פעולה אכיפה החקירה הפלילית. יחד עם זאת, לכל הפחות סבורה העות

 כלשהי, כדי להגשים את תכליות הדין הפלילי ושלטון החוק.
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 נדרשת הסכמת היועמ"שמכהן  מ"רהפתיחה בחקירה פלילית כנגד  לשם .ג.2.ה

 לפתוח יש –מקום בו יש "חשד סביר" לביצוע עבירה ויש עניין לציבור העותרת תטען, כי  .104

 . וכחלק מתפקידו ציבורי תפקיד ממלא ידי על לעבירה בחשדות מדובר כאשר בפרט זאת. בחקירה

, על ההסכמת מסירת באמצעותסמכות ייחודית להורות,  הוענקהלממשלה  תהמשפטי צתליוע .105

, ואף להורות על ממשלה כראש כיהןמכהן, או שש מיפתיחה בחקירה מקום בו עולים חשדות כלפי 

 , בזו הלשון: 17הגשת כתב אישום כנגדו. הדברים קבועים בחוק יסוד: הממשלה בסעיף 

"17 . 
לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה אלא בהסכמת היועץ )א( 

 המשפטי לממשלה.
לא תיפתח חקירה פלילית נגד מי שכיהן כראש הממשלה, בשל חשד לביצוע )ב( 

הונתו או בשנה לאחר שחדל לכהן, אלא בהסכמת היועץ עבירה שנעברה בעת כ
 ".המשפטי לממשלה

של הסדר זה בכך שכאשר מדובר בממלאי תפקידים ציבוריים, אזי ישנן השלכות לניהולה  יסודו .106

 חשוב ואולם. יםנמנ םה השל החקירה לא רק על הפרט עצמו, אלא גם על המערכת הציבורית עלי

יבת בהחלטה על פתיחת חקירה, מוטלת אחריות להימנע מגניזת "בצד הזהירות המתחי כי, להדגיש

תפקיד  בעלתלונות שעשוי להיות בהם ממש מקום שהן משקפות סטייה של איש משטרה ]או 

הח"מ[ מנורמות התנהגות המתחייבות במסגרת מילוי תפקידו"  –, כבענייננו אחר בכירציבורי 

א' לפסק דינה של כב' השופטת  20, פס' 'ואח לממשלה המשפטי ץנמרודי נ' היוע 1689/02 ץ)בג"

 "(. נמרודי ץ"בג( )להלן: "5.8.2003, בנבו פורסם'יה )פרוקצ

, אם בדמות העובדה כי מתנות אלה טרם וברורה מוצקה ראייה ראשית של קיומה נוכח, כן על .107

אם בדמות חלופת המכתבים בין היועצת המשפטית  ;כ נתניהו"הוחזרו לחזקת המדינה על ידי חה

חוזרים ונשנים שעלו כ נתניהו המעידים על ניסיונות "למשרד ראש הממשלה לבין באי כוחו של חה

יקרות הערך שנעלמו בביתו של ראש ואם בדמות רשימת המתנות  ;להשיב את המתנותבתוהו 

בעת ביצוע  תפקידו של חה"כ נתניהו לאור רום ציבורית מבחינה העניין חשיבות ונוכח הממשלה;

כ נתניהו "ואף כעת )וביתר שאת לאור האפשרות כי רום תפקידו של חה המעשים המתוארים

 מבית העותרת תבקש, למעשה נוצל בכדי להניח ידיו על המתנות אשר שייכות לקניין המדינה(

של  פעולותיו שלמקדימה  בדיקה בהליך הפחות לכללפתוח  3-1המשפט הנכבד כי יורה למשיבים 

 להנחיית בהתאם וזאת, היעלמות המתנות בפרשת המתנות החדשה עם בקשר כ נתניהו"חה

 .ולפסיקה"ש היועמ

, "זהירות היתר שבה יש לאחרונה אך זה נכבד משפט בית שהבהיר כפי כי, זה בהקשר יודגש עוד .108

יחסת לרף הראייתי עצמו, לבחון את הדברים מקום שבו מדובר באנשי ציבור בכירים, אינה מתי

זהירות היתר משמעותה 'בחינה קפדנית שאותו יש לבחון באופן אחיד ללא 'הנחות' לאנשי ציבור. 

 69 בפסקההשיט,  כלי ץ"בג" )יותר' של התשתית הראייתית הנדרשת לצורך פתיחה בחקירה

 (.עמית השופט 'כב של דינו לפסק

ראייתית לקיומו של חשד סביר לביצוען של מספר העותרת סבורה כי במקרה זה התגבשה תשתית  .109

. כפי שפורט לעיל, לחוק העונשין 393ובעיקרן עבירת ה"גניבה מידי מורשה" לפי סעיף  – עבירות

 כנגדמבית המשפט הנכבד להורות על פתיחה בחקירה פלילית  העותרת תבקשנוכח מסקנה זו, 

 .המתנות החדשה פרשת עם בקשר כ נתניהו"חה
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משמעו סירוב לפתוח בחקירה פלילית ללא  1-3המענה של המשיבים חוסר  .3.ה
 נימוקים

 1958-חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט)א( ל2העותרת תטען, כי לפי סעיף  .110

חלה חובה להשיב לבקשת העותרת להשתמש  3-1"(, על המשיבים חוק ההנמקות)להלן: "

, וזאת בין אם העניין מושא הבקשה ם מיום קבלת הבקשהימי 45-מבסמכותה עפ"י דין, לא יאוחר 

 טעון בדיקה או דיון נוספים, ובין אם לאו. 

 )א( לחוק ההנמקות שכותרתו 'חובת מתן תשובה במועד':2כך מורנו סעיף  .111

יחליט  נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין,   .)א( 2"
אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים דם, בבקשה וישיב למבקש בכתב בהק

     ".מיום קבלת הבקשה

(, ואף לעיל 27ע/-19נספחים ע/) כשנה ושבעה חודשיםלפני  3-1העותרת פנתה למשיבים בהתאם,  .112

מספר מכתבי תזכורת בבקשה שיפעלו על פי החובות המוטלות עליהם  שלחה לפנים משורת הדין

, פניות לחוק ההנמקות)א( 2למרות כן, ובניגוד בוטה להוראת סעיף  על פי דין, וכמפורט לעיל.

. מלבד כאמור, מענה לקוני וטכני המאשר לגופו של עניין, העותרת לא נענו עד עצם היום הזה

 קבלת פניותיה ובו עדכון על העברת פניותיה לגורמי הבדיקה. 

, חלפו להחלטה בבקשה, כלומר, המועדים הקבועים בחוק למענה ממשי, ולמעשה כלשון החוק .113

על המדיניות הראויה שיש לנקוט בה עת ממאן בר סמכא מלהשיב לפניות  להם זה מכבר.

, תקוה-ששון פרג' נ' עירית פתח 153/77שמגר, בבג"ץ מ' האזרחים, עמד כב' השופט )כתוארו דאז( 

המשנה ליועצת  )א( לחוק ההנמקות הרחיבה2וכן ביחס לתוקפו של סעיף , 432, בעמ' 427( 3פ"ד לא)

 עו"ד דינה זילבר בחוות דעתה בנושא., דאזהמשפטית לממשלה 

בעניין חוק ההנמקות, מנהלי( -העתק חוות דעתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

 .31מצורף ומסומן כנספח ע/ 29.10.2017מיום 

הפונה, אלא אף קבע מתוך כך, המחוקק לא הסתפק בקביעת המועד הסופי למתן מענה לתשובת  .114

תוצאות אי מילוי אחר , שכותרתו 'לחוק ההנמקות 6את הנפקות של היעדר מענה כזה בסעיף 

 : 'החוק

)א( החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות בשל כך בלבד שהוא 6"
ואולם בכל הליך לפני ; 5או  4ב, 2א, 2לא מילא אחרי הוראות הסעיפים 

ערעור או לפני בית המשפט, על עובד הציבור הראיה ועדת ערר או ועדת 
כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן תשובה או הודעה כאמור, נעשו 

. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד כדין
 מילוי חובתו לפי חוק זה.-הציבור על אי

כאמור בסעיף  לא השיב עובד הציבור או לא הודיע תוך שלושת החדשים )ב(
)א( או )ג(, רואים בכך, לענין כל דין, החלטה לסרב לבקשה, ללא מתן  2

  ".נימוקים

רואים בכך החלטה  –חודשים  3)א( לחוק ההנמקות אם השיב עובד הציבור תוך 6כלומר, לפי סעיף  .115

לסרב לבקשה. בענייננו כאמור חלפה למעלה משנה לבקשת העותרת לפתיחה בחקירה, או לכל 

ת בבדיקה מקדמית. לכן, נראה כי החלטת היועצת המשפטית לממשלה היא למעשה סירוב הפחו

 מאבדים המשיבים את חזקת חוקיותמכאן,  לעמדת העותרת, לאכוף את הדין, ללא כל נימוק.

לחוק  6וזאת בהתאם למצוות סעיף  – ועליהם הנטל להוכיח חוקיות התנהלותם זו המינהל
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 .ההנמקות

מענה של הרשות בפרק הזמן הקבוע במסגרת חוק ההנמקות פירושו -אי אף הפסיקה קבעה כי .116

)נבו  גולדין אלי נ' שרת התרבות והספורט 9388/11בג"ץ בכך נקבע בהקשר זה  ,סירוב לבקשה

עו"ד משה הר שמש נ' מנהל רשות  4221/20בג"ץ (; לפסק הדין 4בפסקה ) (27.02.2012

. עירון בע"מ נ' הוועדה ד 1179/03עת"מ )חי'(  ;ק הדיןלפס 3, בפסקה (28.6.2020)נבו  המיסים

(; דפנה ברק ארז 6.1.2004לפסק הדין  )פורסם בנבו,  9, פס' חיפה -המקומית לתכנון ולבנייה

 "(.ברק ארז": ( )להלן2010)כרך א',  419 משפט מינהלי

בית המשפט העליון אף הביע מורת רוח על כך שהמדינה לא קיימה את חובותיה לפי חוק  .117

רגבים נ' שר  1193/18בג"ץ  שטיין בענייןא' ההנמקות. ראו לעניין זה פסק דינו של כבוד השופט 

 לפסק דינו כדלקמן: 8, בפסקה (20.05.2019)פורסם בנבו  הבטחון

רוח על שהמדינה לא קיימה את לצד מסקנה זו, ברצוני להביע מורת "
חובותיה לפי חוק ההנמקות כאשר היא נמנעה מלענות לפניות העותרת 

. ]...[ בנסיבות אלה, שקלתי אם יהא זה במועדים ובאופן שחוק זה קבע
ראוי שנחייב את המדינה לשאת בהוצאות העותרת חרף העובדה שלא 

מינהלי כרך ארז משפט -נוכל לתת לעותרת את מבוקשה )ראו דפנה ברק
 ".רוח-(, אולם החלטתי לעת הזו להסתפק בהבעת מורת(2010) 434א 

לא הפעילו כלל את שיקול דעתם בשאלות המהותיות המועלות  3-1לסיכומו של דבר, המשיבים  .118

במכתבי העותרת, ומכאן, הפרו את חובתם וסמכותם לאכוף את החוק. העותרת תבקש כי גם מן 

 המשפט הנכבד להוציא את הצווים המבוקשים בעתירה.הטעם הזה תבקש העותרת מבית 

 סמכות בחוסר 1-3 המשיבים פעלופלילית  בחקירהמפתיחה  בהימנעותם .4.ה
 , או בחריגה מחובתם ומסמכותם לפי הדיןשבמחדל

פי -בדיקה מקדימה על בהליך ,הפחות לכל, לפתוח םממילוי חובת בהימנעותםהעותרת תטען, כי  .119

 פועלים, "פחסדל 59' ס, בהתאם לציוויו הברור של פלילית בחקירה לחילופיןאו  ,הנחיית היועמ"ש

נגועה בפגם הבסיסי  3-1 המשיבים, התנהלות בכךעל פי דין.  מסמכותםבחריגה  3-1 המשיבים

 פעולה בחוסר סמכות.  –והחמור ביותר שניתן לייחס לפעולת הרשות המנהלית 

ממצוות העיקרון הבסיסי המושל  חורגים 3-1 המשיביםבחוסר סמכות,  בפעולתם, ראשית .120

 אמותיו"ת דל במסגרת תמיד לפעולהרשויות  את המחייבעקרון חוקיות המנהל,  –בפעילות המנהל 

 5958/15ע"א  לפסק דינו 25, פסקה דנציגרכב' השופט לעניין זה את דבריו של )וראו  החוק של

 .(15.12.2016, )פורסם בנבו, ראשון לציון –פרחי ביקל בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

זו לפעול בתוך דל"ת אמותיו של החוק, רלוונטית לכל סוג של פעולה או החלטה. לעניין  מחויבות .121

"מעשה",  בדמות מתבטאות אלו אם מינה נפקא איןבחינת שאלת הסמכות שבפעולה או בהחלטה, 

 "מחדל":   או

מתייחס גם להיעדר החלטה וגם למחדל של  המינהלי"אכן, המשפט 
 היעדר גם, כן עלבמובנה הרחב.  מינהלית, כהחלטה המינהליתהרשות 
 ורק אך לפעול הרשות על שלפיה, לחובה כפופיםעשייה, -ואי החלטה

 היא זו חובה הפרת, ממילא, גם לכןשהוקנו לה בדין.  הסמכויות בגדר
 חרש ורועי שרגא" )אליעד .מסמכות חריגה או, סמכות חוסר בגדר

 ((.2008) 15 (,ההתערבות)עילות  3המשפט המינהלי כרך 
 

, או כן, הימנעות הרשות מהפעלת סמכותה מהווה פעולה בחוסר סמכות הנעשית בדרך המחדל אם .122
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 :פעולה חובת עליה מטילה, המחוקק ידי על לה המוענקת שהסמכות. זאת משום חריגה מסמכות

מלמד על כך שהמחוקק בדעה שקיים צורך עצם הענקת הסמכות "
להסדיר בדרך שלטונית נושא מסוים ושהרשות היא המתאימה 

. ואכן, זו ההצדקה החוקתית להפקדת כוחות שלטוניים להתמודד עמו
בידיו האמונות של המנהל הציבורי. כוחות אלו נועדו להפעלה בהתאם 

טלת ומכאן שהענקת סמכות משמעותה הלצרכים שביסוד הענקתם. 
 ((.1995) 23 משפט מינהלי כרך ב" )ברוך ברכה חובת פעולה

 
לפתוח בחקירה  3-1יותיהם של המשיבים סמכושפורט בהרחבה לעיל,  וכפישבנדון,  במקרה .123

סמכות שבחובה מקום שנודע לה על ביצוע עבירה בכל  יאה "פלחסד 59פלילית בהתאם לסעיף 

 ציבורי גדול., וכאשר מדובר על עניין בעל אינטרס דרך שהיא

וזאת בהצטרף למידע שהגיע אל המשטרה פעמים  מספר רב של 3-1העותרת פנתה אל המשיבים  .124

ומבלי לקבוע עמדה העותרת,  כן. בה והמעורבים הרשבעקבות פרסומים רבים בתקשורת אודות הפ

כ "חהעל ידי  החשדות הכבדים המקימים תשתית ראייתית לביצוע העבירותעל מסמרות בעניין, 

 ה דנן.בפרש ניהונת

 59לפי ס' התנאים המקדמיים אשר דורשים את הפעלת הסמכות  ומשהתקיימו, כן על אשר .125

פרשה זו עליה להפעיל את סמכותה ולחקור את  –עבירה  ענודע למשטרה על ביצו –חסד"פ ל

 .לאלתר

ו שקיבל מההסמכה חורגת ,הפרשה את לחקור וחובתם סמכותם מהפעלת המשיבים של םימנעותה .126

ולמתן הצווים  לנוכח כל האמור לעיל, די בפגם זה כדי להביא לקבלת העתירה שבכותרת. פי חוק על

 המבוקשים במסגרתה.

הפרו את חובתם לפעול במהירות הראויה, באופן שפוגע בהליך  1-3המשיבים  .א.4.ה
 הפלילי

, חובה נוספת המוטלת על הרשות הנה החובה לבצע את המוטל עליה בחוק במהירות הראויה. זאת .127

משום שפעולה מהירה יחסית משרתת טוב יותר את האינטרס הציבורי. חובה זו נובעת, למעשה, 

 5931/04מחובתה הכללית של הרשות לפעול בהגינות ובנאמנות לטובת האינטרס הציבורי )בג"ץ 

לפסק הדין )פורסם בנבו,  15, פס' משרד החינוך –אח' נ' מדינת ישראל  82-חגי מזורסקי ו

 (.407; ברק ארז, בעמ' (8.12.2004

, אשר קובע כי "הסמכה או 1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 11חובה זו אף עוגנה במסגרת סעיף  .128

משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות  –חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו 

 הראויה ולחזור ולעשותו מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות".

פי נסיבותיו של -המועד הסביר לביצוע החובה המוטלת על הרשות נקבע על כן נקבע בפסיקה, כי .129

העניין, ובהתחשב במכלול השיקולים והאינטרסים בגדרו. עוד נקבע, כי הדרישה לפעול במהירות 

הראויה נגזרת, בין היתר "מעוצמת המשקל והחשיבות הנודעים לביצוע הפעולה במהירות, בין 

חובה זו  מקבלת משמעות מיוחדת כאשר  ."בחינת אינטרס היחידהכלל, ובין מ מבחינת אינטרס

גלאון נ' וועדת הבדיקה  1999/07)בג"ץ  מדובר בזכויות אדם, או באינטרס ציבורי רב חשיבות

וקצ'יה לפסק דינה של כב' השופטת פר 8, פס' 2006הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 
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 2.((19.4.2007)בדעת מיעוט( )

ובה זו מתחדדת כאשר מדובר בחובת הרשות לפעול במהירות הראויה במסגרת ההליך לפיכך, ח .130

הפלילי, נוכח הכוח שמפעילה המדינה בהליך זה מתוך האמון שנותן בה הציבור, כחלק מהמסגרת 

 החברתית של חברה בתוך מדינה, ונוכח ההשפעות העמוקות של ההליך הפלילי על הפרט. 

ביצוע הליכי חקירה פלילית דומה כי אין צורך להכביר במילים בנוגע בענייננו דנן, כאשר מדובר ב .131

לחובת הרשות לפעול במהירות האפשרית. חלוף הזמן עלול לשבש ביצוע חקירה יעילה אשר תרד 

לעומקם של הדברים, תוביל לחשיפת האמת ותמצה את הדין עם כלל המעורבים בפרשה )ראו 

רונאל נ' ממשלת  2624/97 ץלפסק דינו בבג" 14זמיר בפס' ופט של כב' הש את חוות דעתולעניין זה 

 ((.15.6.1997)פורסם בנבו,  ישראל

הפרו את החובה המוטלת על הרשות לפעול במהירות  3-1לאור האמור לעיל, דומה כי המשיבים  .132

, באופן שפוגע בהליך הפלילי ובחקר המתנות החדשההראויה ולמצות הליכי חקירה בפרשת 

החשד הסביר אשר מתעורר לעמדת העותרת בפרשה זו, נוגע שפורט לעיל, האמת. זאת, שעה שכפי 

, עניין שמחזק את ראש הממשלה –בעל התפקיד הבכיר ביותר במדינת ישראל  להתנהלותו של

 הראויה.  במהירות  3-1ידי המשיבים -האינטרס הציבורי בביצוע פעולות חקירה על

אינה סבירה באופן  כ נתניהו"חהבחקירה פלילית כנגד  הימנעות מפתיחה .ב.4.ה
 וני ועל כן דינה בטלותיצק

וככזו היא  –היא החלטה בפני עצמה  –העותרת תטען כי ההימנעות מפתיחה בחקירה בעניין זה  .133

הליכים חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות. זאת, לנוכח התשתית הראייתית הברורה; מיצוי ה

 הממושך מטעם העותרת; והזמן הרב שחלף.

, קבע כב' "(עניין חמדאן)להלן: " (28.10.2019) חמדאן נ' היועץ המשפטי לממשלה 4845/17בבג"ץ  .134

השופט גרוסקופף כי יש להורות ליועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין פלילי שוטר בגין ירי שגרם 

 למותו של חיר חמדאן ז"ל, ובלשונו:

"בעניין שלפנינו החליט היועץ המשפטי לממשלה )להלן: "היועמ"ש"( 
אין חולק כי החלטה להימנע מלהעמיד לדין את השוטר שירה בחיר ז"ל. 

זו מצויה בתחום סמכותו. אולם לטעמי אין בבסיסה שקילה ראויה של 
כל השיקולים הנדרשים, ואין בהנמקתה בסיס מספיק להצדקתה. היא 

, ועל כן מחייבת פן קיצוני ממתחם הסבירותבאוחורגת לשיטתי 
. חריגתה הקיצונית של ההחלטה ממתחם התערבותו של בית משפט זה

הסבירות נובעת משילוב של שלושה רכיבים, אשר הצטברותם מחייבת 
למערכת הרכיב הראשון, הנוגע התערבות חריגה בהחלטת היועמ"ש. 

כלל, שניתן , הוא המשקל החסר, אם בהיחסים בין המדינה לאזרח
לאינטרס הציבורי שבבירור אשמתו של השוטר היורה במקרה דוגמת 
זה, שבו נסיבות ביצוע הירי מעוררות תהיות, והן לא התבררו די צורכן; 

, הוא הנוגע למערכת היחסים בין המדינה לשוטר היורההרכיב השני, 
התעלמות ההחלטה מהקשיים המתעוררים על רקע הגרסאות שמסר 

ה לאחר האירוע, וההשלכות שיש לכך על האינטרס השוטר היור
החברתי שבקיום בירור משפטי בסוגיית אשמתו; הרכיב השלישי, 

, הנוגע למערכת היחסים בין הרשות השופטת לרשויות אכיפת החוק
עניינו חוסר הבהירות של הטעמים שניתנו להחלטת היועמ"ש, 

 לדבריו(. 3." )בפס' וכתוצאה מכך הקושי להשתכנע מהם

                                                        
לעניין הסעד האופרטיבי, אך השופטים לא היו  גלאון בענייןכב' השופטת פרוקצ'יה הייתה בדעת מיעוט בפסק הדין  2

שירותי בריאות  8730/03חלוקים בעניין החובה המוטלת על הרשות לפעול במועדים סבירים. ראו לעניין זה: בג"ץ 
 (.21.6.2012)פורסם בנבו,  לפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן 35פס' כללית נ' שר האוצר 
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, שלבסוף תובילנו כב' השופט גרוסקופף לעיל דרך שהתווהעל כן, בחלק זה תבקש העותרת להלך ב .135

 :למסקנה כי ההחלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית בפרשה דנן, איננה סבירה ודינה בטלות

לעמדת העותרת, ניתן  – רכת היחסים שבין המדינה לאזרחיהנוגע למעה – הראשוןבהתאם לרכיב  .136

במהלך  כ נתניהו"חהמשקל מועט וחסר, אם בכלל ניתן, לאינטרס הציבורי שבבירור התנהלותו של 

ושבהשבת מתנות יקרות ערך )כלכלי, מדיני ותרבותי( אשר  כראש ממשלת ישראלהשנייה כהונתו 

 . שייכות לקניין המדינה

כ "חה התנהלותו של – 6דינה למשיב המתייחס למערכת היחסים שבין המ – השניבהתאם לרכיב  .137

, כפי שעולה מדבריה ופעולותיה להשבת המתנות של היועצת המשפטית למשרד ראש נתניהו

מעוררת אף היא קשיים רבים ולמעשה מותירה בפני המדינה ברירה אחת בלבד, והיא  –הממשלה 

בפרשת  נתניהוכ "חה. ברכיב זה ניתן אף לכלול את התנהלותו של נקיטה בהליכים פליליים

יש לקחת באופן שלדוח חריף מטעם היועץ המשפטי לממשלה דאז, המתנות הראשונה, אשר זכתה 

 .מקום בו התנהלות זו חוזרת ונשניתבחשבון 

 – הנוגע למערכת היחסים שבין בית המשפט לרשויות אכיפת החוק – השלישיובהתאם לרכיב  .138

הימנעותם מקבלת החלטה כלשהי בפרשה שלא לפתוח בחקירה, או לכל הפחות החלטת המשיבים 

סובלת מפגם חמור שענייננו חוסר שוויון בפני החוק, שעה שאדם מן היישוב היה נחקר בגין דנן, 

חשדות דומים, ומשכך אין היא עומדת בנורמות בסיסיות המחייבות את מערכת אכיפת החוק 

 .במדינה דמוקרטית

המצוי בגרעין הקשה של הצדק בפני החוק, עקרון השוויון העותרת תבקש להרחיב במעט, על  .139

י. העותרת סבורה שכדי לקיים מידה שווה בין כלל האזרחים ביחס לאפשרות בהליך הפליל

יש  –להעמדה לדין; כדי להגן מפני השררה; וכדי לחזק את אמון הציבורי המערכות אכיפת החוק 

לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה כפי שהיה נדרש לפתוח בחקירה נגד כל אזרח אחר שהיה מעורב 

, פד"י צופאן נ' הפרקליט הצבאי הראשי 425/89 ץבג"כפי שציין השופט בייסקי בבחשדות אלה. 

 (: 1989) 735 ,718( 4)מג

"נזק לאינטרס הציבורי אין ביטויו דווקא בכך שעבריין פלוני שלא יעמוד 
לדין, יעבור עבירה נוספת. פירושו גם פגיעה באמונו של הציבור כי אכן 

השלטונות אינם נוקטים אמת מידה של איפה נעשה צדק, וכי 
 ...".ואיפה

, "(גנור פרשת( )להלן: "1990) 485( 2"ד מד ), פאורי גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה 935/89בג"ץ ב .140

ציטט שם הדגיש כב' הנשיא שמגר את חשיבות השוויון בהליכי אכיפת החוק, , 530, 511-512בעמ' 

של מערכות אכיפת  ןבה מודגשת הסכנה שבאבוד אמון הציבור בהתנהלות היועמ"שהוא מהנחיות 

 :החוק

"בהפעילו את שיקול דעתו, חייב תובע לפעול מתוך שוויון וללא הפליה. 
הפעלה ראויה של שוויון הוא ערך יסודי לכל חברה דמוקרטית ]...[ 

ההליך הפלילי מבוססת על אמון הציבור ברשויות התביעה, ואמונה כי 
הגשת אישומים בדרך מפלה  הם מקבלים החלטותיהם מתוך שוויון.

בור ברשויות התביעה. פגיעה זו, קשה היא למשטר פוגעת באמון הצי
הדמוקרטי. קושי זה הוא משולש: ראשית, שימוש מפלה בכוח התביעה 
פוגע בהנחות שביסוד הענקת שיקול דעת לתובע; שנית, הפליה בהגשת 
אישומים פוגעת באמון שהציבור רוחש לרשויות התביעה בפרט 

המקשרים את בני  ולרשויות שלטון בכלל, ובכך מכרסמת בעבותות
החברה; שלישית, הפעלה לא שוויונית של כוח התביעה פוגע בכוח 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20425/89&Pvol=מג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20425/89&Pvol=מג
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המרתיע של המשפט הפלילי. שיקולים אלה סוכמו יפה בהנחיית היועץ 
שהובאה בהסכמה על ידי השופט  1.1.1972מיום 50.050המשפטי )מס'
צופאן נ. הפרקליט הצבאי הראשי )טרם פורסם((:  425/89בייסקי בבג"צ

ק לאינטרס הציבורי אין ביטויו דווקא בכך שעבריין פלוני, שלא "נז
יעמוד לדין, יעבור עבירה נוספת. פירושו גם פגיעה באימונו של הציבור 

מידה של איפה -כי אכן נעשה צדק, וכי השלטונות אינם נוקטים אמת
ואיפה. הכלל לפיו צדק צריך לא רק להיעשות אלא גם להיראות כי 

רך שמקומו לא רק בעגה המקצועית של נעשה, הוא מורה ד
המשפטנים, אלא הוא גם קנה מידה מעשי וחיוני לשליחי ציבור 
העוסקים בהשלטת משפט. השלטת משפט נעשית לא רק למען הענשת 
עבריינים אלא גם למען מניעת עבירות נוספות, ואין מניעת עבירות, 

יטות את כאשר מאבד הציבור אימונו בדרכי פעולתן של הרשויות המשל
 " ]הדגשה הוספה ע"י הח"מ[.המשפט

משדר את פלילית של פרשת המתנות החדשה, צירוף הנסיבות הנוכחי, קרי ההימנעות מחקירה  .141

המסר הפסול לפיו "לית דין ולית דיין", מסר לפיו נבחרי ציבור הינם מורמים מעם, מסר של 

ק. מסר כזה מביא לפגיעה אנושה חוסר שוויון בפני החוק וחוסר שוויון בפני מערכות אכיפת החו

 . באמון הציבור במערכת אכיפת החוק, בשיקול דעתה וטוהר שיקוליה

באמון הציבור במערכות  בקשר בלתי ניתן לניתוקאכיפת החוק בצורה יעילה וצודקת תלויה  .142

והימנעות מאכיפת הדין  מם. יצירת דין שונה לאנשים מסוימיםיהאכיפה ובהזדהות הציבור ע

 מותניכור בין ציבורים רחבים לבין הרשויות, מכרס ןמיע ות, גוררשבוצעו בריש גליבעבירות 

 סכנה של ממש לחברה. ותביכולת האכיפה היעילה ויוצר

-בענייננו עיוות מהותי, המותיר רושם כאילו דמו של ראש אשר על כן, תטען העותרת כי נוצר .143

 3-1 המשיביםן, כי התנהלות סמוק יותר מדמו של האדם מן היישוב. העותרת תטעהממשלה 

שעל בסיס המידע  –היא התנהלות המביאה לפגיעה קשה בשוויון בפני הדין, במובן זה בפרשה 

 הידוע בפרשה היה נחקר כל אדם, וכל איש ציבור.

 פליליתבעניין פתיחה בחקירה  וביקורת שיפוטיתהתערבות צורך בעל ה .5.ה

היועץ מוסד תבקש להתייחס בקצרה לסוגיית הביקורת השיפוטית על שיקול דעתו של  עותרתה .144

 בשיקול שיפוטית התערבות כי גורסת השנים רבת ההלכה לעניין דנן. ונפקותההמשפטי לממשלה, 

 אךבמקרים חריגים בלבד. התייחס לכך  תהאההליך הפלילי  לניהול ביחס ש"היועמ של דעתו

 לפסק דינו: 71-70, בפס' השיט כליבמסגרת בג"ץ  לאחרונה כב' השופט עמית

ככלל, בית משפט זה לא יתערב בהחלטות רשויות החקירה . 70"
ואכיפת החוק ולא יחליף שיקול דעתן בשלו, אלא במקרים חריגים 

בין היתר, בנסיבות בהן ההחלטות הנתקפות נתקבלו בחוסר  ;ביותר
" שיקולים זריםסבירות קיצוני, בחוסר תום לב, או על יסוד 

 (;15התנועה לטוהר המידות, פסקה  )עניין

"ביקורת שיפוטית מסוג זה מצומצמת מאוד בהיקפה, ותהא שמורה 
למקרים חריגים של החלטה משיקולים זרים או החלטה הלוקה בחוסר 

פלוני נ' היועץ  807/21בג"ץ סבירות קיצוני או בעיוות מהותי" )
 ((;8.2.2021) 10בפסקה  ]פורסם בנבו[ ,המשפטי לממשלה

כאמור, הריסון השיפוטי בהתערבות בהחלטות היועץ המשפטי  .71
לממשלה, כוחו יפה לכל אורך ההליך הפלילי. ענייננו מתמקד בשלב 
המקדמי של פתיחה בחקירה, וההלכות דלעיל יושמו גם במקרים של 

 ." ..תקיפת החלטה על אי פתיחה בחקירה

http://www.nevo.co.il/case/27379562
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 בהחלטות המשפט בית יתערב בהם מקרים לאותם המתאר קווי את שרטטו אשר הדין מפסקי אחד .145

)פורסם בנבו,  ואח' לממשלה המשפטי עץאישה נ' היו 4550/94בג"ץ ב, הוא פסק הדין ש"היועמ

ליועץ  להורות, ונהרג כוחותינו בידי בשוגג שנורה לחייל שכול אב ביקש בו, עניין באותו(. 2.5.1995

 חשין השופט' כב, קבע בנו של היחידההמשפטי לממשלה להגיש כתב אישום פלילי נגד מפקד 

 כדלקמן:

"אלה הם המפתחות שיפתחו את שערי בית המשפט הגבוה לצדק ויביאו 
יועץ משפטי לממשלה או  –להתערבותו בהחלטות של רשויות התביעה 

פתיחתם של הליכים פליליים )או -ניין אילע –התביעה הצבאית 
-החלטה שנתקבלה שלא ביושר או שלא בתוםלהחלטות בדומה להן(: 

לב; החלטה שנתקבלה ממניעים נפסדים ולא טהורים; החלטה 
שור נ' היועץ  156/56)בג"ץ  שנתקבלה בסתירה ברורה לאינטרס הציבור

בלה בחוסר החלטה שנתק(; 300-301[, בעמ' 10המשפטי לממשלה ואח' ]
סבירות קיצוני או מהותי )במובנו הרחב(; החלטה שהיא בלתי סבירה 
בעליל; החלטה שנתקבלה בעיוות מהותי; החלטה הנגועה במשגה 

. שערים אחדים מוליכים אליו אל הטרקלין, וכל היורד לשורשו של עניין
אחד ממפתחות אלה )החופפים בחלקם אלה את אלה( אמור לפתוח אחד 

ם. ואולם רק המחזיק בידו אחד מאותם מפתחות זכאי מאותם שערי
אישה נ'  4550/94להתערבותו של בית המשפט הגבוה לצדק" )בג"ץ 

לפסק דינו של כב' השופט חשין  8, פס' היועץ המשפטי לממשלה ואח'
 ((.2.5.1995)פורסם בנבו, 

דנן, ומבלי להרחיב יתר על המידה, סבורה העותרת כי מרביתם של המפתחות האמורים  בענייננו .146

בעקבות הליך חופש המידע שביצעה לפני הונחו בעתירה זו על שולחנו של בית המשפט הנכבד. 

תשתית ראייתית מספיקה המעלה  3-1פרשה העותרת לפני גורמי אכיפת החוק, המשיבים 

 פליליות.חשדות כבדים לביצוע עבירות 

 בפרשת פלילית בחקירה או, הפחות לכל מקדימה בדיקה בהליך לפתוח 3-1 המשיבים סירוב .147

בעת  , עומד בסתירה ברורה לאינטרס הציבורי לאור רום תפקידו של חה"כ נתניהוהמתנות החדשה

חריגה מחובתם וסמכותם  מהווה ביצוע העבירות לכאורה ואף כעת, ובשל אופי המתנות החסרות,

 החלטה לא סבירה באופן קיצוני.לפיכך מדובר בלפי הדין ו לפעול

. חרף עילות ההתערבות המצומצמות, לא אחת בחר בית המשפט הנכבד להתערב בשיקול ודוק .148

דעתה של התביעה, ובפרט של היועמ"ש בהחלטות הנוגעות לפתיחה בחקירה והעמדה לדין )ראו 

 בעקבות במסגרתו(, 17.11.2008רסם בנבו, )פו ליברמן נ' פרקליט המדינה 2511/08ץ למשל, בג"

 של מחקירתו ההדלפות בפרשת פלילית בחקירת תפתח היא כי המשטרה הודיעה שהתקיים הדיון

(; 14.12.2006)פורסם בנבו,  הצבאית הראשית התובעת המץ נ' צה"ל-אל 741/05ץ (; בג"ליברמן

שפטל  223/88 "ץבג(; 7.4.1994)פורסם בנבו,  סויסא נ' היועץ המשפטי לממשלה 7074/93בג"ץ 

; וקביעותיו של כב' השופט גרוסקופף (16.11.1989)פורסם בנבו,  נ' היועץ המשפטי לממשלה

 שהובאו לעיל. חמדאן בעניין

מור עולה כי במקרים חריגים בית המשפט הנכבד מתערב בהחלטות רשויות התביעה מהא .149

והיועמ"ש בנוגע לניהול ההליך הפלילי. לעמדת העותרת, על המקרה דנן להימנות מבין המקרים 

בפרשת בנוגע לבקשה לפתיחה בחקירה פלילית התעלמו מטענות העותרת  המשיביםהללו. שכן, 

כאמור לחוק ההנמקות, אף  6ולכן לפי סעיף  – לפניות העותרתללא הנמקה ו המתנות החדשה

 . קיבלו החלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית

 בחקירה לפתוח שלא החלטתם בבסיסמשכך, אין העותרת יכולה לעמוד על השיקולים שעמדו  .150

http://www.nevo.co.il/case/17930548
http://www.nevo.co.il/case/17943458
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 לכל מקדימה בדיקה בהליך לפתוח שלא החלטה כי תטען העותרת, זאת עם. הפרשה של פלילית

לאינטרס הציבורי  ראוי משקל נותנת אינה בפרשת המתנות החדשה פלילית בחקירה או, הפחות

כ נתניהו, תוך שהיא מתעלמת מהנסיבות הדומות בעברו והודעותיה "חה כנגדשבבירור החשדות 

של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה בעצמה, לפיהן כלל ההליכים אשר בסמכותה מוצו 

  נקוט בהליכים פליליים.ולמעשה נותרה רק האפשרות ל

ולאור התשתית הראייתית הנרחבת שהביאה העותרת לביצוען של עבירות פליליות, , אשר על כן .151

יש צורך לאמץ גישה המאפשרת ביקורת שיפוטית רחבה יותר,  דנן במקרה כי העותרת סבורה

מהותית פני הדברים עולה חשש כבד לביצוען של עבירות פליליות שיש להן נגיעה  ועל היות בייחוד

  .לעיל שהציגה כפי, לשוויון בפני החוק

 

 סיכום .ו

הוראות דין הפלילי והאכיפת הבעל שולחנו של בית המשפט הנכבד הונחה עתירה אשר עניינה  .152

של  מתוך מטרה –ילית פל סנקציה הבחוב נתטומהפרתן , אשר בחוק המתנותהברורות העומדות 

שמירה על טוהר המידות אצל עובדי הציבור והסדרת מעמדן של המתנות יקרות הערך כקניינה של 

 .המדינה

גוררים רגליהם ונמנעים מלהורות על פתיחה  3-1למרות פניותיה הרבות של העותרת, המשיבים  .153

תה העותרת כי קיימת בחקירה פלילית, או לכל הפחות, בהליך בדיקה מקדימה וזאת על אף שהרא

לביצוען של עבירות פליליות, ועל אף האינטרס הציבורי ברור תשתית ראייתית המקימה חשד 

 שבבירור הנושא.

חורגים מסמכותם בדין לפעול ולקבל החלטות אשר  3-1העותרת עמדה על כך שהמשיבים  .154

יה, וכל זאת מסמכותם ומחובתם לקבל, וכמו כל רשות מינהלית נדרשים לפעול במהירות הראו

תוך שהם פוגעים פגיעה קשה בהליך הפלילי, באמון הציבור ברשויות ובנבחריו, באינטרס הציבורי 

מדובר על מיצוי הליכים כה בוודאי כאשר  –הרחב, ומחדלם הוא בחוסר סבירות במידה קיצונית 

ט ה להגיש עתירה לבית המשפצממושך שנשען גם על מידע רשמי שקיבלה העותרת לאחר שנאל

 .המחוזי בירושלים

ברישא לעתירה  יםעל תנאי המפורט ויםהצו ולאור כל האמור לעיל, תתכבד העותרת לבקש כי יוצא .155

 .יםלמוחלט םזו, וכן כי בית המשפט הנכבד יעשה אות

 .מנהל הכספים אצל העותרת, אורי עדיקאעתירה זו נתמכת בתצהירו של  .156

 מן הדין ומן הצדק להיענות לעתירה זו.  .157
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 , תשפ"בסיווןב "אכירושלים, 

 2022 יוניב 20

 

 לכבוד   

 נאור תומר"ד עו

 הידי נגב עו"ד

  )ע"ר(  התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 office@mqg.org.il באמצעות הדוא"ל:   

 

 שלום רב,

 

 נות שלא החזיר ראש הממשלה לשעבררשימת המת לקבל את בקשתכםהנדון: 

 19.12.2021מיום  כםסימוכין: בקשת

 

(, החוק –)להלן  1998-לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח שבסימוכין בקשתכםבמענה ל

הריני "כ בנימין נתניהו", החזיר ראש הממשלה לשעבר, ח ת שלא"רשימת המתנוקבלת בעניין 

  כדלקמן: מתכבדת להשיבכם

 

"כ בנימין נתניהו החשרשימת המתנות בעניין  שבסימוכין לבקשתכם)א( 3 לסעיף באשר .א

עם תום כהונתו כראש ( המשרד –לחדר המתנות במשרד ראש הממשלה )להלן טרם החזיר 

 :המתנות רשימת להלן הממשלה,

 

קופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת בעלי זהב של האמן  – 01-022מתנה מס'  .1

Stephen Schlanser עם חתימתו של נשיא ארה"ב דאז, מר ברק אובמה. המתנה ,

 נתניהו בארה"ב.  רה"מניתנה ממר ברק אובמה במהלך ביקורו של 

 

משגריר  המתנה ניתנהצלחת כסופה עם הכיתוב "שנה טובה".  – 01-145מתנה מס'  .2

 איטליה בישראל, מר לואיג'י מאטיולו.

 משרד ראש הממשלה
 

Prime Minister’s Office 

لحكومة  ا  ديوان رئيس 

 היחידה לחופש המידע
Freedom of Information Unit 
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מרטין" -מודל שולחני של מטוס תובלה תוצרת חברת "לוקהיד – 02-488מתנה מס'  .3

המתנה ניתנה מלוקהיד מרטין )הרקולס(, עם סמל חיל האוויר הישראלי.  C-130מדגם 

 .במסגרת פגישה בכנסת Aipac ונמסרה באמצעות מנכ"ל

לזכרה של הגב' חפציבה  1999"אוד מוצל מאש" שנערך בשנת  יומן – 02-668מתנה מס'  .4

שנה למבצע  40המתנה ניתנה במסגרת טקס לציון אלקסלסי, מחטופי המטוס באנטבה. 

 ירושלים. אנטבה, שנערך בתאטרון

". המתנה EN RESPUESTA Y OTROS ASUNTOSהספר " – 03-130מתנה מס'  .5

 שותפת בוונצואלה. ניתנה מנשיא קהילת ונצואלה במסגרת פגישה מ

ספר התנ"ך הראשון עם פירוש רש"י. המתנה ניתנה מנשיא  – 03-145מתנה מס'  .6

 נתניהו ברוסיה. ו של רה"מ רוסיה, מר ולדימיר פוטין, במסגרת ביקור

". המתנה ניתנה ABRAHAM LINCOLNכרכים של הספר " 6 – 01-695מתנה מס'  .7

 בעת ביקור ב"בלייר האוס", בית הארחה הרשמי של נשיא ארה"ב לאורחיו. 

צלוחית קטנה בצבע לבן וכחול. המתנה ניתנה מנשיא צרפת, מר  – 01-039מתנה מס'  .8

 ניקולא סרקוזי. 

סט ספלי תה עם קומקום. המתנה ניתנה מקנצלרית גרמניה, הגב'  – 01-079מתנה מס'  .9

 ["מפ –למשרד  ]חלק מהמתנה הוחזר   אנגלה מרקל. 

 כד פורצלן. המתנה ניתנה מקנצלרית גרמניה, הגב' אנגלה מרקל.  – 01-190מתנה מס'  .10

שני פסלי נשר מוזהבים ושני ספרים. המתנה ניתנה מנשיא  – 01-301חלק ממתנה מס'  .11

 פ"מ[ – למשרד הוחזר הנשרים מן אחד]ארה"ב דאז, מר ברק אובמה. 

המתנה ניתנה מנשיאת פינלנד דאז, הגב' טריה יונה מחרסינה.  – 01-333מתנה מס'  .12

 .הלונן

 פסלון ממתכת של אנשים שנושאים את ארון הברית.  – 01-356מתנה מס'  .13

המתנה ספלים בצבעים: כחול, אדום, ורוד, לבן, ירוק וצהוב.  6 – 01-366מתנה מס'  .14

 .לאודרד ניתנה ממר רולנ

המתנה ניתנה משגריר רוסיה הספר "אתרים במוסקבה".  – 01-434מתנה מס'  .15

 .בישראל

חלקים מקרמיקה בצבעי כחול ולבן הכולל בתוכו:  9סט של  – 01-446חלק ממתנה מס'  .16

קנקן ]. המתנה ניתנה ממשלחת שהגיעה מסיןכוסות, קערה גדולה קערית וקנקן מזיגה.  6

 פ"מ[ – למשרד הוחזר לא המזיגה
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המורכבת משני רכיבים: קופסא המכילה מטבע מוזהב,  – 01-995חלק ממתנה מס'  .17

עליו מוטבעת תמונת האפיפיור מן הצד האחד, ותמונת ישו מן הצד האחר; וקופסא 

המכילה תבליט מוזהב בדמות גבר. המתנה ניתנה מהאפיפיור פרנציסקוס, במסגרת 

 פ"מ[ – למשרד הוחזרה לא המכילה את המטבע המוזהב ההקופס]ביקור מדיני שנערך ברומא. 

המתנה ניתנה  קערה מחרסינה ובה שלושה רימונים )למאכל(. – 02-344מתנה מס'  .18

 .ראש השנה משגרירות איטליה בישראל לרגל

המתנה ניתנה אלבום תמונות מביקורו של מר נתניהו בהודו.  – 03-310מס'  מתנה .19

 .בהודו רה"מ נתניהובעת  מראש ממשלת הודו, מר מודי נרנדרה,

המתנה ניתנה צנצנת קלויסון יפנית בצבעי לבן עם עיטור ורוד.  – 03-562מתנה מס'  .20

 פגישה עם מר יואב הורוביץ. משגריר יפן, במסגרת

וטרת בסמל קופסא לבנה שבתוכה קופסא כחולה עם צלחת מע – 04-006מתנה מס'  .21

ה שלפיה מוצגת הקדש המפת שולחן מותאמת. על הקופסהנשר של ארה"ב ומטפחת/

 . טראמפניה טראמפ, רעיית הנשיא המתנה ניתנה מאת הגב' מל

הספר "הפילוסופיה של המשפט". המתנה נשלחה ממחבר הספר,  – 01-031מתנה מס'  .22

 פרופ' חיים שיין, והתקבלה באמצעות הדואר. 

כרכים של סדרת "גדולי  10-המתנה בכללותה מורכבת מ – 01-052חלק ממתנה מס'  .23

 די". כרך אחד עדיין חסר. הרוח והיצירה בעם היהו

כרכים של הספר  14-המתנה בכללותה מורכבת מ – 01-894חלק ממתנה מס'  .24

"Concerning the Jews מאת "Mark Twain. 3] .המתנה ניתנה ממר אייב פוקסמן 

 פ"מ[ – למשרד והוחזר לא כרכים

 המתנה ניתנה ממחבר הספר.הספר "עוטף ישראל".  – 01-307מתנה מס'  .25

לא ידועה זהות מעניק ציור ממוסגר של חיילים בכותל בירושלים.  – 01-355 מתנה מס' .26

 המתנה.

 המתנה ניתנה ממחבר הספר.הספר "ציונות אוניברסלית".  – 01-373מתנה מס'  .27

המתנה חולצה של קבוצת ברצלונה עם הכיתוב "בנימין נתניהו".  – 01-849מתנה מס'  .28

 ניתנה מנשיא קבוצת הכדורגל של ברצלונה.

המורכבת משני רכיבים: חולצה של נבחרת ישראל עם  – 01-855לק ממתנה מס' ח .29

המתנה ניתנה מנבחרת הכיתוב "בנימין נתניהו" וכדור כדורגל מלווה בחתימות. 

 פ"מ[ – למשרד ההוחזר לא ]החולצהישראל הצעירה בכדורגל. 
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תמונה בתוך מסגרת זהובה מאירוע הדלקת נרות במשרד ראש  – 02-473מתנה מס'  .30

      המתנה ניתנה מעמותת "רחשי לב". הממשלה, עם ילדים חולי סרטן.

 

פירוט שווי מוערך של כל אחת מהמתנות  שבסימוכין בעניין לבקשתכם( )ב3 לסעיף באשר .ב

 –, על פי השווי שהוערך על ידי ועדת המתנות במשרד לשעבר שטרם החזיר ראש הממשלה

מדובר . הושבו שלא המתנות של ךמוער שווי פירוט המתנות ועדת ברשות איןכי  נשיבכם

ועל כן לא היה צורך לכמת את  ,אשר אושרו לתצוגה בלבדקניין המדינה,  שהןבמתנות 

 שוויון הכספי. 

 ,במסגרת הטיפול בדרישות להשבת המתנותכפי שעולה מהמסמכים המצורפים למענה זה, 

 להגדרות בהתאם ערך קטנות כמתנות,הןפני על נראותהמתנות אשר בדיעבד זוהו 

אולם ההחלטה בנושא מצויה בסמכות ועדת המתנות,  ,(₪ -300מ ששווין נמוךר )"התקשי

 פניה בנושא. אליה כאשר נעשית

 

פירוט של פעולות האכיפה שנעשו על מנת  שבסימוכין בעניין לבקשתכם( )ג3 לסעיף באשר .ג

היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה  –השיב למשרד את המתנות שלא הוחזרו ל

באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעניין,  י המשרדמיצתה את סמכויות האכיפה שביד

שלושת מכתביה של  מצ"ב לעיונכם .כוחושחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם אל באי 

  .נספחיהם בצירוף, במשרדת המשפטית היועצ

 
לא התקיימו שגורמי המשרד הרלוונטיים, נמסר לנו  אל מוללאחר בדיקה שנערכה  כמו כן

 .החזרת המתנות בנושא דיונים של ועדת המתנות

 
ההחלטה המנהלית להורות לח"כ קבלת בעניין  שבסימוכין לבקשתכם)ד( 3 לסעיף באשר .ד

 מתנותה קבלת לנוהל 4.6.2ראו סעיף  –בנימין נתניהו להשיב את המתנות שלא החזיר 

, שמחייב את מקבל המתנה להחזירה לחדר המתנות עם סיום המצורף למכתב זה משרדיה

 תקופת עבודתו במשרד או במועד הסרת המתנה מתצוגה, לפי המוקדם. 

 

לפי הוראות חוק בתי המשפט לעניינים  החלטה זולעתור על  םזכאי לחוק, הנכם)ו( 7בהתאם לסעיף 

 .2000-מנהליים, התש"ס

 

 בברכה,     

                                                                

 פרח מכלוף

                                                     ממונה על יישום חוק חופש המידע                                                   

 משרד ראש הממשלה
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נספח 2

העתק התחקיר המלא שהוביל 

לפתיחה בחקירה ב"פרשת עמדי" 

בעיתון "ידיעות אחרונות" מיום 

 17.9.1999

עמ' 40
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חשד להסתבכות ראש-הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, בפרשה של
מרדכי גילת, מיכל גרייבסקי ומלי קמפנר–קריץ קבלת טובות הנאה וניסיון

כושל להוציא מאות-אלפי שקלים מהמדינה
שלוש שנים ביצע אבנר עמדי ללא תמורה עבודות פרטיות עבור ראש-הממשלה בנימין נתניהו •

כשנתניהו רצה עבודות ניקיון בדירתו הפרטית, עמדי עשה שם פוליש ארבע פעמים בחודש •
כשנתניהו רצה לתקן את ההליכון הפרטי שלו, עמדי שלח חשמלאי • וכשהתחשק לבני-הזוג

נתניהו להעביר את המיטה שלהם עם מנוף באמצע הלילה, עמדי העביר • רגע אחרי ההפסד של
נתניהו בבחירות שלח עמדי ללשכת ראש-הממשלה את חשבון ההילולה הזו, לא פחות -440מ   

 אלף שקל • חלק מבכירי הלשכה הורו לשלם אותו, אבל עובדים אחרים נחרדו, מחשש למעורבות
בעניינים פליליים • למרות זאת, אף אחד מהם לא טרח להתלונן במשטרה • באישור החשב הכללי

של האוצר הוסכם לבסוף לשלם באופן חריג לעמדי 50 אלף שקל עבור שתי הובלות • נתניהו
בתגובה: לא אני הזמנתי את העבודות, וממילא לא ביקשתי תשלום עבור דבר • אנשי לשכת

נתניהו: גם לא אנחנו

40

נספח 2



י ומיים-שלושה לפני הבחירות האחרונות נכנס ראש אגף הבינוי במשרד ראש-הממשלה, עזרא סיידוף, לחדרו של סמנכ"ל המשרד, איתן
גולן, וביקש לשוחח אתו. "איתן",   אמר סיידוף, "קרה לי אתמול דבר מוזר: באמצע הביקור שלי במעון ראש-הממשלה ראיתי בחור דתי,
אבנר עמדי שמו, מסתובב בדירה כמו בעל הבית. שאלתי אותו 'מה אתה עושה כאן?',   והוא ענה: 'אני המוביל של נתניהו. אני עושה בשבילו

שלוש שנים הובלות, פריקות ואריזות. יש לי אתו קשרי עבודה'".  

 סיידוף סיפר לגולן כי האיש אמר לו שהוא בעל חברת הובלות, שהמדינה צריכה לשלם לו עכשיו בשביל העבודה שביצע לנתניהו בשנים
האחרונות, ושבקרוב גם יגיש חשבון. "הוא טען שמגיע לו הרבה מאוד כסף",   הסביר סיידוף, "ואני אמרתי לו שאני לא מכיר אותו בכלל.

שמעולם לא הזמנתי ממנו עבודה ואין לי מושג על מה הוא מדבר".  

 גולן לא אהב, בלשון המעטה, את הסיפור. הוא חשד כי ביקור סיידוף בחדרו לא היה תמים כל-כך, וחשדו התאמת כבר באותו השבוע:
ביום חמישי בצהריים הגיע אליו אורי אליצור, ראש לשכת נתניהו, הניח על שולחנו חשבון שהגיש עמדי, ואמר שזה בשביל הובלות לדירה

של נתניהו. "תציץ בנייר הזה",   אמר, "ותראה איך משלמים אותו. תראה מה אפשר לעשות".  

 גולן הניד בראשו, לקח את המסמך הביתה, ולא נרגע ממנו זמן רב: עמדי ביקש מהמדינה לשלם לו סכום עתק של 440 אלף שקל בשביל
עבודות שונות ומשונות, שהמשרד לא הזמין ממנו מעולם. הוא גם לא טרח לפרט ולנמק על מה ולמה בדיוק מגיע לו הכסף, ומדוע לא דרש

לפרוע את החוב שנתיים-שלוש קודם לכן. הוא ביצע עבודות בשביל משפחת נתניהו, אז צריך לשלם לו.

זה מסריח, אמר גולן למקורביו ביום ראשון והחליט לא להביא את הבקשה בפני ועדת ההתקשרויות והמכרזים, שהוא עומד בראשה. הוא
עשה כך עוד לפני שידע לאן הפרשה הזו עוד תסתעף.

נתניהו, מתברר, העסיק בשלוש שנות כהונתו את אבנר עמדי, המקורב לו ולאשתו שרה, בעבודות פרטיות רבות, אבל לא שילם לו, לטענת
עמדי, אגורה מכיסו. במקום זה, אחרי מפלתו של נתניהו בבחירות, שלח עמדי בטבעיות את החשבון למשרד ראשהממשלה, כאילו המדינה

היא זו שהזמינה ממנו את העבודה, ודרש את הכסף. שהציבור ישלם את הוצאותיו הפרטיות של ראשהממשלה היוצא.

אופי העבודות אינו מותיר מקום לספק, שאכן מדובר בהוצאות שאין להן קשר לתפקידו של נתניהו: על-פי גרסת עמדי, הוא ביצע בדירה
הפרטית שמשכיר ראש-הממשלה ברחוב עזה, ושבה לא התגורר מעולם, עבודות ניקוי ופוליש -12ב    אלף שקל, הובלות שונות
בעשרות-אלפי שקלים, עבודות פריקה ואריזה בעשרותאלפי שקלים נוספים ואינסוף שליחויות ומטלות אחרות, כמו הזמנת חשמלאי לתיקון

ההליכון של נתניהו במחיר 2,900    שקל ופינוי חפצים ממחסן בבית הוריו של ראש-הממשלה.

על-פי הנוהל הציבורי התקין, היו בכירי משרד ראש-הממשלה חייבים להכניס מיד את המשטרה לתמונה. חשד לעבירות פליליות הרי יש
פה, צריך היה לחקור אותו ביסודיות וגם לבדוק מי בדיוק האחראי: למשל, האם קיבל ראש-הממשלה לשעבר טובות-הנאה מאיש-עסקים
פרטי, האם הגיש עמדי את החשבונות ללשכת ראש-הממשלה על דעת עצמו, האם ניסה נתניהו לממן את הוצאותיו הפרטיות בכספי מדינה, או

ששניהם ביחד ניסו לגלגל את חשבון ההוצאות הענק הזה אל הקופה הציבורית?

אבל חלק מבכירי משרד ראש-הממשלה הקודמים העדיפו לחפות על המעשים ולהתעלם מן החשדות. מנכ"ל משרד ראש-הממשלה, משה
ליאון, שנכנס לתמונה בסוף מאי השנה, גם הביא לפשרה מוזרה: במקום 440 אלף השקלים שדרש עמדי עבור העבודות שמשרד

ראש-הממשלה מעולם לא הזמין ממנו, הוא יקבל רק 50 אלף שקל.
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אלא שעל-פי ממצאי תחקיר '7    ימים',   אסור היה לאשר גם את הסכום הזה, שגם הוא, בהשוואה למחירים המקובלים בשוק, מנופח. שוב
נמנעו בכירי המשרד, בעבר ובהווה, מפנייה למשטרה.  <<<   

(המשך מעמוד קודם)

הם נהגו כך גם אחרי שזנב קטן מהסיפור הזה, אישור התשלום של 50 אלף שקל בשביל שתי הובלות, כבר דלף לתקשורת. תפוח-האדמה
הלוהט הזה המשיך להפחיד אותם.

323 אלף שקל

לפני מע"מ

השאלה מי ניסה להוציא בטענות שווא כספים מהמדינה התגלגלה בשקט כמה שבועות בלשכת ראש-הממשלה. הימים היו ימי המעבר בין
שתי הממשלות, כבר לא היה בדיוק בעל בית, והסמנכ"ל גולן שוחח על הנושא עם חשב המשרד, עמי טלמור. "אני מבקש ממך לקרוא את

החשבון הזה",   אמר, "אשמח לשמוע מה אתה אומר עליו. הסיפור הזה מריח לי מאוד לא טוב".  

 טלמור עיין במסמך, הבין שמדובר בחומר-נפץ והציע לגולן להתרחק ממנו. אנשים במשרד ראש-הממשלה זוכרים את גולן מסתובב
באותם הימים מוטרד מהסיפור, משתף בו בכירים נוספים, משוחח על הפרשה גם עם היועץ המשפטי של הלשכה, עו"ד שמעון שטיין. על-פי

עדותם, העניק לו שטיין גיבוי מלא לפסילת הדרישה הכספית.

גולן החליט בנסיבות אלה לחתוך את העניין, הזמין אליו את אורי אליצור והחזיר לו ביד את החשבון. "בדקתי",   אמר, "אני לא יודע איך
משלמים דבר כזה. לא יודע איך זה אפשרי. לא מצאתי שום דרך".   אליצור לא התווכח, וחזר ללשכה של הבוס בידיים ריקות. זמן קצר לאחר

אותה שיחה נכנס לתמונה מנכ"ל המשרד, משה ליאון, בניסיון לסגור את העניין בשקט.

ליאון שוחח עם אבנר עמדי, שכנע אותו להגיש חשבון צמחוני יותר (אחרי הנחה, 'רק' 323 אלף שקל לפני מע"מ!)   ורץ עם ההישג הזה
ישר לחדרו של היועץ המשפטי, שמעון שטיין. "בוא תעזור לנו לפתור את הבעיה",   אמר ליאון, "יש כאן חשבון הובלות חדש לבית ומבית
ראש-הממשלה בשנים האחרונות, ומוכרחים לאשר אותו מהר".   שטיין עיין במסמך המשופץ, חשד מיד כי ליאון מבקש ממנו לסייע בהכשרת

חשבון מפוקפק וביקש זמן ללימוד הנושא.

שטיין עיין במסמך ונדהם: הוא גילה בו דרישה כספית למימון יותר ממאתיים הובלות ועבודות אחרות בשלוש שנים, שאיש ממשרד
ראש-הממשלה לא הזמין מעולם. בין היתר, התבקש לאשר עשרות 'עבודות שונות' בדירתו הפרטית של נתניהו בתאריכים שונים, בסכום של 
1,500  שקל כל אחת; ארבעים 'קריאות' לעבודות סבלות לדירת נתניהו בארבעה חודשים בסכום כולל של 40 אלף שקל; 750 שקל בשביל
הובלת שתי כונניות גדולות לצביעה ב'מוסך האומנים';   ארבע עבודות ניקיון ופוליש בחודש אחד, פברואר 97',    בדירתו הפרטית של נתניהו
בסכום של 12 אלף שקל; הזמנת מנוף להתקנת סורגים בדירה הפרטית בסכום של -7,000כ    שקל; הובלת אופני-כושר של ראשהממשלה

ופריקת ארגזים בסכום של אלפי שקלים.

על-פי הרשימה, הועסק אבנר עמדי במשך שלוש שנים בבית נתניהו בפריקות, בהובלות, באריזות, בעטיפות, בתיקונים ובשליחויות
אחרות מטעם ראש-הממשלה. למרות זאת לאורך כל השנים לא טרח לבקש כסף מהמדינה, לא טען במכתבים למשרד ראשהממשלה כי

מישהו חייב לו בכלל כספים, ולא הגיש תביעה לבית-המשפט.

שטיין רשם לפניו כי מדובר, בעצם, בהוצאות פרטיות של ראש-הממשלה, סירב לאשר אותן, ולפחות על-פי גרסתו הראשונה
ל'7   ימים',   הבין שמדובר בדרישה כספית הראויה לחקירת משטרה. "הבנתי שעם העניין הזה יכולה להיות לי התמודדות מול גורמי
המשטרה",   אמר, "ולכן פניתי לעדנה ארבל, שהחליפה אז את היועץ המשפטי לממשלה. ביקשתי להיפגש אתה בדיסקרטיות וסיפרתי לה

הכול".   פנייה סודית

אל ארבל

ארבל, מתברר, קיבלה באמת צלצול טלפון מעו"ד שטיין, ביקרה בלשכתו בדרכה לאחת מישיבות הממשלה כמחליפה של רובינשטיין
והתעכבה אצלו לשיחה קצרה. אלא ששטיין לא הציג לה באותה הזדמנות את המסמכים ואת חוות-הדעת שכתב. הוא גם לא הציג את הפרשה
כחשד לניסיון לקבלת כספים בטענות שווא או לקבלת טובות-הנאה. הוא דיבר על חשבון מנופח שמישהו מבקש לעשות בו, אולי, שימוש

לניגוח נתניהו.

פרקליטת המדינה הייתה בנסיבות האלו זהירה, ביקשה משטיין לבדוק את החשבון היטב, ועדיין אינה יודעת שהבדיקה הזאת לא נעשתה.
היא גם לא קיבלה משטיין את חוות-הדעת המשפטית שהכין בנושא, שבה נקבע במפורש כי מעבר להוצאות של שתי הובלות, האחת
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לדירת-השרד הזמנית של נתניהו ברחוב רחל המשוררת והאחרת מהדירה הזאת למעון-השרד הקבוע של ראש-הממשלה ברחוב בלפור, אין
לשלם אגורה למוביל הפרטי.

חוות-הדעת הזאת, שעותק ממנה שמור בידינו, משתרעת על-פני חמישה עמודים. בפרק 'מהות ההוצאות' היא קובעת כי בחשבון מופיעות
כמאתיים פעולות שנעשו, לטענת המוביל, בין יוני 96'    ליולי 98'.    "מדובר בפעולות אריזה וסבלות בעיקר",   כותב עו"ד שטיין, "אם כי
ישנה התייחסות גם ל'עבודות שונות' ללא פירוט סוג הפעולות. עוד ישנה התייחסות ופירוט למספר הוצאות ביחס ל'הליכון' הנמצא בבית
ראש-הממשלה, וכן התייחסות לרצף פעולות הובלה במספר חודשים, ללא פירוט ספציפי לגבי תאריכי העבודה, וזאת בהיקף של 84 אלף

שקל".  

 עו"ד שטיין מוסיף: "יצוין כי חלק לא מבוטל של העבודות, בסדר-גודל של 60 אלף שקל, מתייחס לעבודות שעניינן פעולות העברה
לדירתו של ראש-הממשלה ברחוב עזה. על-פי מה שנמסר לי, ראש-הממשלה לא התגורר בדירה הזאת, לפחות לא בתקופת כהונתו, אלא עבר

ישירות מדירה מושכרת ברחוב סוקולוב בירושלים למעוןהשרד הזמני ברחל המשוררת, ומשם למעון הקבוע ברחוב בלפור".  

 עו"ד שטיין היה חייב, כזכור, תשובה למנכ"ל ליאון, צלצל לספר לו על השלמת חוות-הדעת ודיווח לו בעל-פה על תוכנd ועל מסקנותיה.
שטיין הציע לליאון לבוא לקחת את חוות-הדעת החמורה הזו, אבל ליאון, למרבה ההפתעה, ויתר על התענוג. במקום זאת מינה את עצמו
לבודק החשבון של אבנר עמדי, נפגש לטענתו עם בני-הזוג נתניהו ועם המוביל, ואמור היה לפסוק סכום מקובל בשוק ההובלות: 
2,000  שקל להובלה במקרה הטוב, 5,000    שקל במקרה המאוד פזרני. בסך-הכול כעשרת-אלפים שקל. אלא שליאון הסכים במפתיע
שהמדינה תשלם לעמדי עבור שתי ההובלות שאישר היועץ המשפטי, 50 אלף שקל. העלות הכוללת עם  <<<    אורי אליצור, ראש לשכת
נתניהו, הניח על שולחנו של סמנכ"ל המשרד איתן גולן חשבון שהגיש עמדי. "תציץ בנייר הזה ותראה איך משלמים אותו",   ביקש.

גולן נדהם: עמדי ביקש מהמדינה 440 אלף שקל עבור עבודות שהמשרד מעולם לא הזמין

גולן החזיר את החשבון לאליצור. "בדקתי",   אמר, "אני לא יודע איך משלמים דבר כזה".   אליצור לא התווכח וחזר ללשכה של
הבוס בידיים ריקות. זמן קצר לאחר אותה שיחה נכנס מנכ"ל המשרד, משה ליאון, עמוקעמוק לתמונה

שעה אחרי השיחה בין מזכירתו של נתניהו לכתבי 'ידיעות אחרונות' יצא עמדי למשרדו של ראש-הממשלה לשעבר, והסתגר אתו
במשך שעה. אחרי השיחה שאלה אותו אמו בדאגה: "מה עם הכסף?".   עמדי השיב: "זה לא פשוט. יש עכשיו כתבה. הוא אמר לי
לא לדבר עם עיתונאים. כל מה שאני אומר, לכתוב בדואר או בפקס" הסמנכ"ל גולן שוחח עם חשב המשרד, עמי טלמור. "אני
מבקש ממך לקרוא את החשבון הזה",   אמר, "הסיפור הזה מריח לי מאוד לא טוב".   טלמור עיין במסמך והציע לגולן להתרחק ממנו

כמה שיותר מהר. לא להעז אפילו לחשוב על האפשרות לכבדו

עמדי הגיש חשבון צמחוני יותר ('   רק' 323 אלף שקל לפני מע"מ) וליאון רץ ליועץ המשפטי, שמעון שטיין. "תעזור לנו",   אמר,
"מוכרחים לאשר את החשבון החדש".   שטיין נדהם: עמדי דרש תשלום על יותר -200מ    הובלות ועבודות אחרות בשלוש שנים

(המשך מעמוד קודם)

המע"מ: 58 אלף שקל.

הנה ההסבר שסיפק ליאון לוועדת המכרזים וההתקשרויות, שבה חבר גם עזרא סיידוף, מי שסייע לו בבדיקה: "הספק, בטעות, לא הגיש
את החשבונות במועד, ולאחר מו"מ אתו הושגה הסכמה על סכום של 25 אלף שקל לכל העברת דירה. השתכנעתי שהספק השקיע שעות

עבודה רבות באריזה, בהובלה ובפירוק, והסכומים אותם ביקש בנסיבות אלה הנם סבירים לחלוטין".  

 איך הצליח ליאון להפוך עשרת-אלפים שקל -50ל    אלף? הנה אחד ההסברים: כשעבר נתניהו להתגורר זמנית במעון-השרד של שר
החוץ ברחוב רחל המשוררת, עד להשלמת השיפוצים במעונו הקבוע, ביקשו בניהזוג נתניהו להחליף את המיטה הקיימת שם במיטה האישית
הישנה שלהם. אלא שאת המיטה הישנה לא הצליחו הסבלים להעלות דרך המדרגות. היה צורך להזמין מנוף, ובתשע בערב נחסם הרחוב בידי

שוטרים לביצוע המשימה.

עד-ראייה: "שני סבלים עבדו כאן ביחד עם מנופאי שלוש שעות ברציפות. השכנים יצאו החוצה ולא האמינו למראה עיניהם: באמצע
הרחוב הצר הזה, בלב השכונה הפסטורלית, נעמד המנוף בחצות, חסם את הכביש בחסות המשטרה והרים לדירה שבקומה השלישית מיטה
ישנה, שעמדה בכל רגע להתפרק. המנופאי אמר שהוא לא לוקח אחריות על המציאה, והזהיר שהיא עלולה להיגמר בדרך. בסוף זה עבר

איכשהו בשלום".  

 העסקת מנוף, על-פי חברת ההובלות הוותיקה מגבעתיים, 'אברהם אליאס',   עולה בשעה הראשונה -500כ    שקל, ובכל שעה נוספת עוד
250 שקל. מחיר העסקת המנוף של עמדי, לעומת זאת, לצורכי המיטה של בניהזוג נתניהו הגיע ל-6,200   שקל.
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אבל גם אם נניח שהעברת המיטה צריכה להיות ממומנת מתקציב המדינה, ואפילו נניח שסכום שכירת המנוף, שעליו הצהיר עמדי, לא
נופח, עדיין לא היה צריך המחיר הכולל של העברות הדירה לטפס לשחקים האלה. במיוחד לא אחרי שעזרא סיידוף קיבל מחברת הובלות
אחרת, המשרתת את המשרד שנים, הערכת מחיר נמוכה בעשרותאלפי שקלים. למרות זאת אישרה ועדת ההתקשרויות, באישור החשב
הכללי באוצר באופן חריג, את תשלום 50 אלף השקל, כשהיא מדלגת, גם כן באישור החשב, על החובה לקיים מכרז. רק ברגע האחרון עצרו
במשרד ראש-הממשלה את התשלום. הסיבה: גם בחשבונית החדשה שהגיש עמדי (ראו מסגרת) התגלו פגמים חמורים. גם הפעם לא העז איש

מהלשכה להזמין את המשטרה.

פגישה בין

המוביל לביבי

במהלך התחקיר נפגש עמדי במשרדו, הנמצא בדירתו הפרטית בדרך חברון בירושלים, עם אחת מכתבות 'ידיעות אחרונות',   אבל סירב
למסור לה את גרסתו להשתלשלות העניינים. הוא דבק בסירובו גם כשנשאל במפורש על החשד שניסה להוציא כספים בטענות שווא

מהמדינה, כאשר הועסק באופן פרטי על-ידי משפחת נתניהו.

לטענת עמדי, העניין עדיין לא נפתר, החשבון לדבריו לא נופח, ועל חלק מהעבודות שביצע בפועל בשביל ביבי, הוא לא חִי-יב את המדינה.
"לא כללתי את העבודות האלה בחשבון",   אמר, "ואני משוחח מדי  -<<<וי    עמדי טען שביצע עבודות ניקוי ופוליש -12ב    אלף שקל
בדירתו הפרטית של ראשהממשלה ברחוב עזה, הובלות בעשרות-אלפי שקלים ואינסוף שליחויות אחרות, כמו הזמנת חשמלאי

לתיקון הליכון הכושר הפרטי של נתניהו במחיר 2,900    שקל

כשעבר נתניהו לרחוב רחל המשוררת, ביקשו בני-הזוג נתניהו להחליף את המיטה במיטתם הפרטית. עד-ראייה: "באמצע הרחוב
הצר הזה נעמד המנוף בחצות, חסם את הכביש בחסות המשטרה והרים לקומה השלישית מיטה ישנה, שעמדה להתפרק"

האחראי לבינוי בלשכה, עזרא סיידוף, קיבל מחברת הובלות אחרת הערכת מחיר נמוכה בעשרות-אלפי שקלים. למרות זאת אישרה
ועדת ההתקשרויות באופן חריג, באישור החשב הכללי באוצר, את תשלום 50 אלף השקל מתוך חוות-הדעת של עו"ד שטיין: "
חלק מהעבודות, בסדר-גודל של 60 אלף שקל, מתייחס לעבודות שעניינן פעולות העברה לדירתו של ראש-הממשלה ברחוב עזה.

על-פי מה שנמסר לי, ראשהממשלה לא התגורר בדירה הזאת בתקופת כהונתו"

שטיין התבקש לאשר עשרות 'עבודות שונות' בדירה הפרטית של נתניהו, בסכום של 1,500    שקל כל אחת; ארבעים 'קריאות'
לעבודות סבלות בארבעה חודשים בסכום כולל של 40 אלף שקל והובלת אופני-כושר של ראש-הממשלה מבית הוריו

הזוג המוזר

בני-הזוג עמדי מטשטשים בקביעות את עקבותיהם. קשה להשיג אותם. הם משתמשים בשמות פרטיים שונים ובשמות משפחה שונים.
אבנר עמדי הוא גם אבנר אליהו עמדי, עמדי אב, מזרחי עמדי או עדמי. עליזה עמדי משתמשת בשמות עליזה מזרחי, אלילוס אליס, אילוז
עליזה, אילוס אליס. כך, למשל, על פעמון דירתם מופיע השם שלמה עובד. על תיבתהדואר, לעומת זאת, מתנוסס השלט 'אבנר ועליזה

מזרחי'.   גם בשמות החברות השונות שהם מנהלים מדירתם הם מופיעים פעם כך ופעם כך.

הבלבול הזה מלווה באופן תמוה גם את התקשרותו של עמדי עם משרד ראש-הממשלה. עמדי, כמתואר בתחקיר, הגיש למשרד
ראש-הממשלה ביוני חשבונית על סך 58 אלף שקל כולל מע"מ עבור שתי ההובלות לביתו של נתניהו, שאושרו לו בדיעבד. כבר למחרת

הגשתה אושרה לתשלום בידי מנכ"ל משרד ראשהממשלה לשעבר, משה ליאון, רואהחשבון במקצועו.

יומיים אחרי שליאון אישר את החשבונית, גילתה הממונה על התשלומים במשרד ראש-הממשלה, צרויה רפאלי, כי מספר המע"מ על
החשבונית שגוי ומתאים לספק אחר בשם 'גן נוי בע"מ'.   עמדי טען באמצעות אשתו, שהזדהתה כעליזה אילוז, כי נפלה טעות בבית-הדפוס שבו
הודפסו החשבוניות, ו"חבל לה להשמיד עשרה פנקסי חשבוניות בגלל טעות במספר המע"מ. לכן רכשה חותמת עם שם הספק ומספר מע"מ

מתאים".  

 אילוז אף הגיעה ביום ראשון, ארבעה ביולי, למשרד ראש-הממשלה, החתימה את החשבונית המקורית בחותמת עוסק מורשה עם מספר
אחר, והגישה לאנשי המשרד אישור לפטור מניכוי מסהכנסה במקור, אישור ניהול ספרים וצילום תעודת עוסק מורשה.

חשב משרד ראש-הממשלה, עמי טלמור, דרש כי תגיש אישור בכתב מטעם רואה-החשבון של החברה, המעיד על תקינותה של החשבונית.
עמדי הסכים תחילה, אבל אחרי המתנה של שבועיים הודיע כי הוא אינו מוכן להגיש אישור רואה-חשבון, וגם אינו מוכן שרואה-החשבון

ישוחח עם חשב המשרד בטלפון, כי רואה-החשבון פשוט "מת ".  

(המשך מעמוד קודם)
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םעם שמעון שטיין על החשבון שכן הגשתי. הוא דווקא מאוד חביב בשיחות אתי".  

 עמדי לא הסכים בשיחה הזאת להציג את החשבון הראשון או השני שהגיש, אמר שיש לו הרבה מה לומר על הפרשה, והוסיף שהוא ממתין
עד ליום רביעי, אחד בספטמבר (לפני שלושה שבועות),   לקבלת תשובה מסוימת בעניין, ורק אז יחליט כיצד לנהוג. "אם עד ליום הזה לא

אקבל את כספי",   אמר, "אפתח את הפה. יש לי הרבה מה לומר בנושא הזה. תחזרו אליי באותו היום ונדבר".  

 באחד בספטמבר בבוקר צלצלנו אל עמדי כמוסכם, אבל אשתו, עליזה, טענה שהוא לא בבית. "הוא יושב ליד אביו החולה, שקיבל אירוע
מוחי",   הסבירה, "נמצא לידו בביתחולים 'שערי-צדק'".   באותו זמן ממש ישב לידה בבית בעלה, ויכול היה להיות שותף לשיחה. שעתיים
מאוחר יותר, לגמרי במקרה, צלצלה מזכירתו של בנימין נתניהו לכותבי התחקיר, אחרי שבוע של המתנה לתגובתו, וסיפרה שהוא חזר

מחו"ל. היא ביקשה שנמתין מספר ימים עד לקבלת תגובותיו.

שעה אחרי השיחה הזאת, בצירוף מקרים מעניין נוסף, יצא עמדי מביתו לעבר משרדו של ראש-הממשלה לשעבר והסתגר אתו במשך
שעה. כשסיים, יצא משם לבית-החולים 'שערי-צדק' לשחרר את אביו, שהיה מאושפז במחלקה האורתופדית. כאשר הגיע לביתהחולים פגש

תחילה את אמו, שהייתה סקרנית לדעת מה קרה בפגישה עם נתניהו.

"מה היה",   שאלה אותו מיד, "הוא לא רוצה לבוא לקראתך?".  

 "לא",   השיב לה, "זה לא פשוט. יש עכשיו כתבה בעיתון".  

 "מה עם הכסף?",   לא הרפתה האם המודאגת, ואבנר עמדי השיב: "הוא אמר לי לא לדבר עם עיתונאים. כל מה שאני אומר, לכתוב בדואר
או בפקס".  

 השיחה בנושא התארכה. האם ביקשה לדעת מי הדליף לעיתון את הסיפור, ועמדי הביע חשד שמקור הדליפה נמצא בחצרו הקרובה של
נתניהו. האם המשיכה לעסוק בנושא, עמדי הרגיע אותה ובינתיים הלך לשחרר את האב הביתה.

מאז אותו יום ניסינו להיפגש שוב ושוב עם בעל חברת ההובלות. סיכמנו על יום רביעי לפני שבוע כמועד הפגישה, ונדחינו בטענות
שקריות של אשתו: "אבנר נמצא ליד מיטת אביו",   אמרה, כאשר בעלה יושב לידה בבית. "אבנר מטפל באביו החולה ב'שערי-צדק'",   הוסיפה,
כשהיא שוכחת שרק כמה ימים קודם טענה שהעבירו את האב לבית-חולים אחר. "הוא לא נושא אתו פלאפון, הוא השאיר אותו בבית. קשה

ליצור אתו קשר".  

 תגובת נתניהו (ראו מסגרת) לא פחות מעניינת: לטענתו, הוא לא טיפל בהתקשרות העסקית עם עמדי, הוא לא שכר את שירותיו, הוא
בכלל לא בעניין. רק שנתיים אחרי ביצוע העבודה נודע לו על המחירים שדרשה חברת ההובלות, והמחיר נראה לו באמת גבוה.

אבל אם ראש-הממשלה לא הזמין מאבנר עמדי את העבודה, ממי כן קיבל אותה המוביל הפרטי של נתניהו? משרד ראש-הממשלה הרי
מכחיש חד-משמעית, כי מישהו מהמשרד הזמין את העבודה. בעל החברה לא היה ברשימת הקבלנים שעמם עובד המשרד, וקשה להניח
שהתגנב בלילה לדירותיו של נתניהו, לרבות למעון הרשמי המוקף שומרים, והתחיל לפנות משם חפצים על דעת עצמו. אם חלילה זה מה

שקרה, מותר להניח שאפילו ידידו הטוב נתניהו היה מגיש נגדו תלונה למשטרה.

הגננת של

שמעון שטיין

מדוע באמת לא הוגשה תלונה למשטרה עד לרגע זה? תגובת בכיר במשרד: "אם היועץ המשפטי שלנו, שמעון שטיין, לא עשה זאת, למה
שאנחנו נעשה. למה שנעשה בשבילו את העבודה. זה התפקיד שלו ולא שלנו".  

 עו"ד שטיין שופך אש וגופרית על החשבון שהגיש עמדי, ואומר שהיה שמח אם המשטרה הייתה באה ולוקחת אותו. אבל הוא לא חושב
שהיה עליו לפנות למשטרה עם מה שנאסף בידיו, לא הייתה הצדקה לכך, ובכל מקרה הוא פנה לגורם בכיר מהמשטרה, לפרקליטת המדינה.

מדוע לא ביצעת בדיקה יסודית של החשבון?

עו"ד שטיין: "כי לא התכוונתי לאשר אותו. על פניו, הוא לא נראה לי. האיש לא עבד עם המשרד, לא היה קבלן מוכר שעשינו אתו חוזה,
הוא הגיש לנו חשבונות שנראו לנו מאוד גבוהים. מי שהזמין אותו, כנראה, זה ראש-הממשלה ואשתו, ולנו לא נראה היה שהמשרד צריך

לשאת בהוצאות האלה".  

 החשבון הזה, אומרים לנו, נשא את הכותרת 'פירוט עבודות בשביל ראשהממשלה'.   אתה מאשר?
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נכון.

ואל מי הוא הופנה במשרד?

אין הפניה. אין דבר כזה.

סליחה?

אין. הוא נמסר למישהו ביד, אני מניח מהנהלת המשרד, ומשה ליאון ביקש ממני לאשר אותו. זה מה שקרה.

שטיין חזר על הסברו כי מבחינתו די היה בפנייה לעדנה ארבל (ראו תגובתה במסגרת).   "היא הרמה הכי גבוהה",   אמר, "ועל הפגישה אתה
סיפרתי לכם רק כדי להוכיח, שאין לכם עניין עם איזה קונסוליירי".  

 עדנה ארבל היא לא הגננת שלך. יש משטרה.

היא כן הגננת שלי. ועוד איך.

סליחה, מדוע היא גננת שלך?

ליועץ המשפטי של המשרד שוב לא הייתה תשובה עניינית. "היא הגננת שלי",   חזר ואמר, "ועוד איך גננת. היא החליפה את היועץ
המשפטי לממשלה. לכן פניתי אליה".  

 ליועץ המשפטי שטיין אין גם תשובה של ממש מדוע אושר חשבון 50 האלף, לכל הדעות סכום מופרז ומנופח: "בא אלינו לוועדת
ההתקשרויות משה ליאון, הצהיר שההובלות שהאיש ביצע נעשו בשביל ראש-הממשלה במסגרת תפקידו, ואמרנו לו: 'בסדר גמור, אנחנו
מוכנים לאשר את זה. אבל קודם תשיג לנו את אישור החשב הכללי, שי טלמון. זה מקרה חריג',   אמרנו, 'לא נעשה על-פי הכללים, ויש צורך
באישור כזה'.   האישור הושג בתוך ימים והכסף שדרש עמדי, שאני אגב מאמין שביצע את ההובלות, שוחרר לתשלום. אבל גם עכשיו אני לא

מאושר מכל העניין. לגמרי לא, למרות שאישית עשיתי את שלי. פעלתי על-פי הנהלים".  

 מה צריך לקרות עכשיו? בכירים במשטרה אומרים בביטחון: לפתוח בחקירה. חבל על כל רגע. בכיר בפרקליטות: "הסיפור הזה הוא
מבחן אמיתי לשלטון החוק, ללשכת ראש-הממשלה, לפרקליטות ולמשטרת ישראל. המשטרה חייבת, על-פי החוק, לפתוח בחקירה גם ללא
תלונה פורמלית ולרדת לחקר האמת. מדובר לכאורה בחקירה פשוטה, שניתן לבצעה כיום בתנאים נוחים מבעבר: ראש-הממשלה לשעבר לא

נהנה יותר מחסינות. הוא התפטר, כזכור, מהכנסת. אפשר להזמין אותו בכל רגע נתון לחקירה".   •

תגובת נתניהו: לא עסקתי בנושא

מכחיש שהזמין את העבודות. טוען שתכנן לגור בדירתו הפרטית בסופי שבוע

כותבי התחקיר ניסו בחודש האחרון מספר פעמים להיפגש עם בנימין נתניהו, כדי לקבל את גרסתו באופן ישיר ולשוחח אתו על החשדות
ששמו נקשר בהם. לשווא. נתניהו סירב, ביקש באמצעות מזכירתו לקבל שאלות בכתב, והשיב עליהן רק אחרי עשרה ימים.

"משרד ראש-הממשלה",   נאמר בתגובה המובאת כאן כלשונה, "ולא ראש-הממשלה בנימין נתניהו, הוא שטיפל בהעברת התכולה ובמימון
ההובלה לבית ראשהממשלה. כך היה נהוג מאז ומתמיד בכל הנוגע לראשי-ממשלות ישראל. אי לכך, מר נתניהו לא עסק בהתקשרות העסקית
עם חברת ההובלות, וגם לא במחיר שבו נקבה החברה. כשנתיים לאחר ביצוע ההובלה שמע מר נתניהו לראשונה על המחיר שדרשה חברת

ההובלות. מנכ"ל משרד ראש-הממשלה, משה ליאון, פנה למר נתניהו ושאל אם המחיר נראה סביר.

"מר נתניהו השיב שהמחיר שננקב נראה לו גבוה מדיי, ואינו תואם את העבודה שבוצעה. הגם שמדובר בכמה העברות של תכולת משפחת
נתניהו, כולל העברות למעון הזמני בבית-הכרם ואחר-כך למעון הקבע ברחוב בלפור, וכן העברה של חפצים למעון פרטי ברחוב עזה
ופינויים, לאחר שגורמי הביטחון לא אישרו שהייה שם בסופי-שבוע. בעקבות זאת סיכם משרד ראש-הממשלה עם מר עמדי על תשלום של
50 אלף שקל, סכום שמשרד ראש-הממשלה קבע כסביר, והסוגיה באה על פיתרונה. ראש-הממשלה לא טיפל מעולם בהעברת הדירה,

וממילא לא ביקש תשלום עבור דבר".  

 מלשכת ראש-הממשלה נמסר כי לאחר שנבחר לראשות הממשלה, אכן ביקש נתניהו להתגורר בסופי שבוע בדירתו ברחוב עזה, ובקשתו
נדחתה משיקולי אבטחה.

ליאון: פעלתי כחוק
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ברשימת האנשים שסירבו להתייחס לפרשה או להגיב עליה בולטים ראש לשכתו לשעבר של נתניהו, אורי אליצור, ראש אגף הבינוי,
עזרא סיידוף, וסמנכ"ל המשרד בעבר, איתן גולן. גולן הסכים לומר רק כי זמן קצר אחרי כניסתו לתפקיד הודיע לו משה ליאון כי מעון
ראש-הממשלה מוצא מתחום האחריות שלו, ולכן לא ידע דבר וחצי דבר על מה שהתגלה. רק כאשר הובא הנושא לוועדת התקשרויות

בראשותו, חשד שמשהו אינו כשר.

משה ליאון עצמו סירב זמן רב להגיב על ממצאי התחקיר. "אני רוצה לשכוח מהסיפור הזה",   אמר, "אינני מוכן לדבר עליו".   רק לפני
שבוע, כאשר הועברו אליו שאלות המחשידות אותו בסיוע להוצאת הכספים מהמדינה, העביר את התשובה הבאה, המתעלמת מהעובדה

שמדובר במוביל פרטי, שאיש במשרד לא הזמין ממנו את העבודה.

"בכל תקופת כהונתי במשרד ראשהממשלה לא טיפלתי ואף לא התבקשתי לטפל במימון הוצאות הובלה פרטיות לראש-הממשלה לשעבר,
בנימין נתניהו. למיטב ידיעתי, ולפי בדיקה שערכתי בזמנו עם אבנר עמדי, החשבון שהוגש היה עבור שתי עבודות הובלה ואריזה שבוצעו

בשלבים בבית ראש-הממשלה בזמן כהונתו כראש-ממשלה. עבודות אלו צריכות להיות משולמות מכספי המדינה על-פי חוק.

"כשמר עמדי הגיש את חשבונותיו, סברתי כי הסכום המבוקש מופרז. לאור האמור ביררתי את העניין עם ראש-הממשלה לשעבר, שסבר
אף הוא כך. לאור זאת ערכתי מו"מ עם המוביל, בהשתתפות עובדים אחרים מהמשרד, שבסיומו הופחת החשבון -50ל    אלף שקל בתוספת

מע"מ.

"לדעתי, סכום זה הנו סביר בהחלט לאור מורכבות ההובלות, ולאחר בדיקה עם חברות הובלה אחרות. לא מצאתי לנכון להתלונן בפני
גורם כלשהו על הגשת החשבון, שכן זו לא פעם ראשונה שמוגש חשבון למשרד ראש-הממשלה ומנהלים מו"מ על גובהו. ככלל,

ההתקשרויות לרכישות ומתן שירותים והתשלומים בגינם בתקופת כהונתי במשרד, היו כחוק".  

 בתגובה לדבריו של שמעון שטיין, מסר דובר משרד המשפטים: "ייתכן שבידי מר שטיין הייתה חוות-דעת או מסמכים אחרים, אך אלו לא
נמסרו לפרקליטת המדינה ביד ולא נשלחו אליה בשום שלב. מאחר והשיחה התנהלה בשלבים הראשונים של העניין, לא נראה שהיה צורך
בבדיקת מסמכים על-ידי פרקליטת המדינה באופן אישי באותו שלב. למיטב ידיעתנו, הבדיקה בוצעה לפי הנחיות פרקליטת המדינה,

ולאחר-מכן הנושא לא חזר אליה ".  

47



נספח 3

העתק הכתבה אודות פשיטת 

המשטרה והחרמת המתנות מיום 

 21.10.1999
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מתנות" מיום 29.3.2000 

עמ' 51

50



µ

‰È„Ó „ÚÏ ÍÙÂ‰ È„ÓÚ ∫¯·ÂË˜Â‡ ˙ÏÈÁ˙
˙‡ ¯ÂÒÓÏ È„ÓÚ ·ÈÈÁ˙‰ ÔÂÚÈË ˙˜ÒÈÚ ˙¯‚ÒÓ·

‰È„Ó‰ ÈÎ ÂÏ ÁË·Â‰ ‰¯ÂÓ˙·Â ¨‰˘¯Ù· ˙Ó‡‰ ÏÎ
¯Á‡Ï ‰‚˘Â‰ ‰˜ÒÈÚ‰ ÆÂ˘ÂÚ· Ï˜‰Ï ˘˜·˙

‡Â‰ Ì‰·˘ ¨¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ÈÏÈÏÓ˙ È„ÓÚÏ Â‚ˆÂ‰˘
ÂÏ ÂÒÁÂÈ˘ ÌÈ˘ÚÓ· ‰„ÂÓ ÚÓ˘

ÌÚ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ÏÂÓ˙‡ ‰ÚÈ‚Ó ¨ÔÏÂ‚ È¯ÈÓ ·ˆÈ≠˙˙ ¨‰‡Â‰ ˙Â¯È˜ÁÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙„˜ÙÓ
ÆÌÂ˘È‡‰≠È·˙Î ˙˘‚‰Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰®∑∑ ÌÂÊ ∫ÌÂÏÈˆ©                                                                                                                                                                                                       

¨ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó ∫ÌÈ„Â˘Á‰ Æ„ÁÂ˘ Æ‰-
ÆÈ„ÓÚ ¯Ó

¨ÈÂÈ· ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó· ¯·Â„Ó-
®Ó¢‡·© ˜˘ÓÂ ˙Â‡ÒÙ‡ ¨ÌÈÒÎ
˘¯„ ¯˘‡ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó·
ÈÙÒÎ „ÁÂ˘ È„ÓÚ ¯ÓÓ Ï·È˜Â
ÔÂ·˘Á· ÏÂÙÈË‰ ˙˘È¯„Ï ‰¯ÂÓ˙·
˘‡¯ „¯˘Ó· È„ÓÚ ¯Ó ˘È‚‰˘

Æ‰Ï˘ÓÓ‰
¯ÓÂÁÓ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎÎ ˙Â˜ÒÓ ÆÂ-

∫‰¯È˜Á‰
˙ÂÈ‡¯‰ ÂÁ·Â Â˜„·˘ ¯Á‡Ï Æ±-
¨˙ÂÈÂ„Ú ˙ÂÏÏÂÎ‰ ¨‰¯È˜Á· ÂÙÒ‡˘
ÈÎ ‡ˆÓ _ ÌÈ·¯ ÌÈ‚ˆÂÓÂ ÌÈÎÓÒÓ
‰¯Â‡ÎÏ≠˙È˙ÈÈ‡¯ ˙È˙˘˙ ˙ÓÈÈ˜
ÔÓ „Á‡ ÏÎ· ÌÂ˘È‡≠È·˙Î ˙˘‚‰Ï

ÆÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÙÈÚÒ‰
¯Ó ¨‰È„Ó‰≠„Ú Ï˘ Â˙Â„Ú Æ≤-
¨ÌÈÎÓÒÓ·Â ˙ÂÈÂ„Ú· ˙ÎÓ˙ ¨È„ÓÚ
¯ÒÂÁ·Â ÌÈ¯·„‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ÔÂÈ‚È‰·
‚ÂÊ‰≠È· Ï˘ Ì˙Ò¯È‚ Ï˘ ˙Â¯È·Ò‰

≤πÆ≥Æ≤∞∞∞ — Ò¢˘˙ ß· ¯„‡· ·¢Î ¨ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

˙Â˙Ó ∑∞∞ 

ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯ÈÓÂ ‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ ∫ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó Æ≥-
‰Ó¯ÈÓÂ ‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ ¨„ÁÂ˘ ˙Ï·˜ ∫ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó Æ¥-

ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â
‰ÂÓ˘ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ËÈÏ˜¯ÙÏ Â¯·ÚÂ‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ Æµ-

Æ‰¯È˜Á‰ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ ‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù È„È≠ÏÚ
ˆ¢Ò ¨‰„ÈÁÈ‰ ˙„˜ÙÓ ÔÏÂ‚ È¯ÈÓ ˆ¢˙ ∫ÌÈÓÂ˙Á ·˙ÎÓ‰ ÏÚ-
˜¢Ù¯ ¨‰¯È˜Á‰ ˙ÂÂˆ ˘‡¯ Ô¯ÈÏ ‰¯ÂÏÙ ˜¢Ù¯ ¨‚ÏÙÓ‰ ˘‡¯ ÈÂÏ ÌÂÁ
ÏÊ¯· ¯ÙÂÚ ˜¢Ù¯ ¨¯˜ÂÁ ÒÁÙ ¯· ‰„Â‰È ˜¢Ù¯ ¨˙¯˜ÂÁ ÔÓˆÈÂ ‰·ÏÒ

Æ¯˜ÂÁ ÈÂÏ ÈÂ¯ Á˜ÙÓ ¨¯˜ÂÁ

ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙Â·Â‚˙

∫Â‰È˙ ‰¯˘
¢ÔÈÂˆÓ ‰˘È‚¯Ó¡

‰¯˘ ÏÂÓ˙‡ ‰¯‚˙Ò‰ ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ·Â¯ ÍÏ‰Ó·-
˜¯ ÆÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÊÚ ·ÂÁ¯· ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙È·· Â‰È˙
Æ‰˙È·Ó ‰‡ˆÈ ‡È‰ ÌÈÈ¯‰ˆ‰≠È¯Á‡ ≥ ‰Ú˘·
‰˙È‰ ‡È‰ ıÂÁ· ÂÈ˙Ó‰˘ ÌÈÓÏˆÏÂ ÌÈ‡Â˙ÈÚÏ
¨ÔÈÂˆÓ ‰˘È‚¯Ó È‡¡ ∫„·Ï· „Á‡ ËÙ˘Ó ¯ÓÂÏ ‰ÎÂÓ

Æ¢‰„Â˙

∫ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó
¢‰‚Â˘ ‰¯Ë˘Ó‰¡

∫ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó ¨¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï¢ÎÓ-
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· È˙Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ Í˘Ó·¡
ÈÙ≠ÏÚÂ ¨ı˜ ÔÈ‡ ˙Â¯ÈÒÓ·Â ¯˘ÂÈ· È„È˜Ù˙ ˙‡ È˙‡ÏÈÓ
¯ÂÓ‚ ¯„Ò· ˘Á È‡ ÆÔÈ˜˙‰ È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÏÎ
‡Ï _ È˜ÂÁ ÂÈ‡˘ ¯·„ È˙È˘Ú ‡Ï ÆÈ˙˜„ˆ· ÁÂË·Â
Æ˙¯Á‡ ˙Ú· ‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· È˙Â‰Î ˙Ú·

È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ‰‚Â˘ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÔÈËÂÏÁÏ ÈÏ ¯Â¯·¡-
˘È‚‰Ï ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ıÈÏÓ‰Ï ‰ËÈÏÁÓ ‡È‰ ¯˘‡Î
˙‡ ‡ÈˆÂ˙ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰˘ ÚÎÂ˘Ó È‡ ÆÈ„‚ ÌÂ˘È‡
„ÈÓÚ‰Ï „ÂÒÈ ÏÎ ÔÈ‡˘ ËÈÏÁ˙Â ¯Â‡Ï ˙Ó‡‰Â ˜„ˆ‰

Æ¢ÔÈ„Ï È˙Â‡
¯Â‡ÈÏ „‚, -

∫ÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚ
¢ÏÎ‰ ˘ÈÁÎÓ¡

¨ÌÈÒÎ ¨ÈÂÈ· ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ˘ÓÈ˘˘ ¨ÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚ-
ÏÂÓ˙‡ ¯ÒÓ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ˜˘ÓÂ ˙Â‡ÒÙ‡
˘ÈÁÎÓ ‡Â‰˘ ¨ÔÏÂ‚ ¯È‡È „¢ÂÚ ¨ÂËÈÏ˜¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡·
ÔÈÈÚ· ÆÂ„‚ ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘Á‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÈ·˜Ú·
˘‚Â‰˘ ¨È„ÓÚ ¯·‡ ˙ÂÏ·Â‰‰ ÔÏ·˜ Ï˘ ÔÂ·˘Á‰
ÔÎ‡ ÛÂ„ÈÈÒ ÈÎ ÔÏÂ‚ „¢ÂÚ ¯Ó‡ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ
˘‡¯ „¯˘Ó Ï¢ÎÓÏ Â¯È·Ú‰ Í‡ ¨‰ÊÎ ÔÂ·˘Á ‰‡¯
ıÚÂÈ‰ ˙‡Â „¯˘Ó‰ Ï¢ÎÓÒ ˙‡ Ú„ÈÈ ÔÎÂ ‰Ï˘ÓÓ‰
ÏÎ ÍÏÈ‡Â ‰Ê ·Ï˘Ó ¨‰˘ÚÓÏ¡ Æ„¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰
˘‡¯ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈ‚¯„· ÏÙÂË ÔÂ·˘Á‰ ‡˘Â
ÏÎ ‰˙È‰ ‡Ï ÛÂ„ÈÈÒ ¯ÓÏ˘ ‰ÊÎ ÔÙÂ‡· ¨‰Ï˘ÓÓ‰

ÆÔÏÂ‚ „¢ÂÚ ÔÈÈˆ ¨¢‡˘Â· ˙Â·¯ÂÚÓ ÏÎÂ ‰ËÈÏ˘

Ï‡ÂÓ˘ ¯ÂÓÈÏ, -

Æ‰¯È˜Á· ‰‚ˆÂ‰˘ ÈÙÎ ¨Â‰È˙
ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁ Æ≥-
Ú„È ¨·ÂÁ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ Ú„È Â‰È˙ ¯Ó˘
ÂÈÏ‡ ÂÙÂ‰˘ ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â˘È¯„ ÏÚ
≠˘˙Ï ÏÚÙ ‡Ï ¨È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â„ÈˆÓ
‡ÏÂ ÌÈÈË¯Ù‰Â ÌÈÈ˘È‡‰ ÂÈ˙Â·ÂÁ ÌÂÏ
˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ÚÂÓÏ È„Î ¯·„ ‰˘Ú
„¯˘ÓÏ ˘‚Â‰˘ ÔÂ·˘Á· ÏÂÙÈË‰
≠ÂÈÙÏ ‰Ú˘ ¨Í„È‡Ó Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
ÂÈÈÈÚ ÌÂ„È˜Ï È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ÂÈ˙
˙‡ Ï·˜Ï ÍÈ˘Ó‰ ÏÈ·˜Ó·Â ¨ÌÈÈË¯Ù‰
≠Ó‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ˙Â¯È˘

ÆÊ¯ÎÓ ÈÙ≠ÏÚ ‡Ï˘Â ‰Ï˘Ó
≠‰Ï ÚÈ‚‰Ï ‰ÙÁ„ Â‰È˙ ˙¯·‚ Æ¥-
≠Ó‰ ˘‡¯ „¯˘Ó È„È≠ÏÚ ·ÂÁ‰ ¯„Ò
≠˜‰ ÈË¯Ù‰ ·ÂÁ‰ ˙ÓÏÚ‰ ÍÂ˙ ¨‰Ï˘Ó

ÆÌÈÈ
≠„Â ÂÏÚÙ ÛÂ„ÈÈÒ ¯ÓÂ ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó Æµ-
È„Î ¨ÈÙÂÒ ÌÂÎÈÒÂ ‰¯˘ÙÏ ÚÈ‚‰Ï ÂÙÁ
≠˘Á‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ˙ÂÈ‡¯ ¯È‡˘‰Ï ‡Ï
≠·ÂÚ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙ ˙‡Ê ÏÎÂ ¨ÔÂ·
≠È˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„ÒÓ ¨˙ÂÈ‡¯‰Ó ¨˙Â„

Æ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ· ÏÂÊÏÈÊ ÍÂ˙Â ÌÈ
≠ÂÚÙ Â˘Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ¨‰¯È˜Á· Â¯·Ëˆ‰˘ ˙ÂÈ‡¯‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰· Æ∂-
ÌÂ˜Ó ÏÚ „¯˘Ó· ˘È‡ Ú„ÈÈÏ ÈÏ·ÓÂ ¨˙Â˙Ó‰ ¯Â˜Ó ˙‡ ˙ÂÂÒ‰Ï ˙ÂÏ

ÆÈË¯Ù‰ Ì˘ÂÓÈ˘Ï ÔÏËÈÏ ‰ÂÂÎ ÍÂ˙Ó ¨Ô‡ˆÓÈ‰
∫˙ÂˆÏÓ‰ ÆÊ-

∫ÔÏ‰Ï„Î ÌÂ˘È‡≠·˙Î ˙˘‚‰ ÏÚ ıÏÓÂÓ ÍÎÈÙÏ-
¨‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ ¨„ÁÂ˘ ˙Ï·˜ ÔÈ‚· ∫Â‰È˙ ¯Ó Æ±-

ÆËÙ˘Ó ÈÎÏ‰Ó ˘Â·È˘Â ÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯ÈÓ
≠ÂÓ È„È≠ÏÚ ‰·È‚Â ‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ ∫Â‰È˙ ˙¯·‚ Æ≤-

Æ‰˘¯

‰¯Ë˘Ó‰†˙ˆÏÓ‰

˜È˙
Â‰È˙

˜È˙˜È˙˜È˙
Â‰È˙Â‰È˙Â‰È˙

˙ÂÚÈ„È¡ Ï˘ ¯È˜Á˙ ˙Â·˜Ú· ‰Á˙Ù˘ ‰¯È˜Á È˘„ÂÁ ∑ ÌÂ˙·
¨ıÈ¯˜≠¯ÙÓ˜ ÈÏÓÂ È˜Ò·ÈÈ¯‚ ÏÎÈÓ ¨˙ÏÈ‚ ÈÎ„¯Ó ˙‡Ó ¨¢˙ÂÂ¯Á‡
˙Â˜ÒÓ‰ ¨ÌÈ‡ˆÓÓ‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÂÓ˙‡ ‰ÓÒ¯ÈÙ
%  È„ÓÚ≠Â‰È˙  ˙˘¯Ù·  ÌÈÈÊÎ¯Ó‰  ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ È·‚Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰Â
Â‰È˙ ‚ÂÊ‰ È· ÔÈ· ¢Á˜Â Ô˙¡ Ï˘ ÌÈÒÁÈ  ˙Î¯ÚÓ  ÌÈ¯ÈÈˆÓ  ÌÈ¯˜ÂÁ‰
ÂÏÚÙ Ú˜¯·  % „ÁÂ˘ ˙ÁÈ˜ÏÂ Ô˙Ó ÌÈ·¯ÂÚÓ ‰· ¨È„ÓÚ ¯·‡ ÔÈ·Ï
ÍÂ˙ ÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚ ¨˜˘Ó‰ Ï‰ÓÂ ¨ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó ¨Ó¢‰¯ „¯˘Ó Ï¢ÎÓ
ÍÓÒÓ‰ È¯˜ÈÚ % ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ÏÂÊÏÊÂ ‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ

¥≤πÆ≥Æ≤∞∞∞ — Ò¢˘˙ ß· ¯„‡· ·¢Î ¨ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

‰˘¯Ù‰ ‰Ï‚Ï‚˙‰ ÍÎ

ÌÈ¯˜Á ÛÂ„ÈÈÒÂ ÔÂ‡ÈÏ ∫µÆ±∞Æππ
ÌÈÎ¯ÂÚÂ Ì‰È˙· ÏÚ ÌÈË˘ÂÙ ÌÈ¯˜ÂÁ‰

¯˘È‡˘ „Â˘Á ÔÂ‡ÈÏ Æ˜ÈÓÚÓ ˘ÂÙÈÁ
˙ÙÂ˜Ó Ï˜˘ ÛÏ‡ µ∞ È„ÓÚÏ ¯È·Ú‰Ï
ÈÂÈ·‰ Û‚‡ Ï‰Ó ¨ÛÂ„ÈÈÒ Æ‰È„Ó‰
È„ÓÚÓ „ÁÂ˘ ˙Ï·˜· „˘Á ¨˜˘Ó‰Â

sss

˘‡¯ „¯˘Ó ·ÈÂÁ ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘Â ˙Â„Â·Ú ÔÈ‚· ÆÊ¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰ Ï˘ ‰Ù
ÆÏ˜˘ ÛÏ‡ ≤∞∞≠Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰Ï˘ÓÓ‰

∫ÌÈ„Â˘Á‰ _ ÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ Æ·-
˘‡¯ „¯˘Ó Ï¢ÎÓ ¨ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó ¨Â‰È˙ ˙¯·‚ ¨Â‰È˙ ¯Ó

ÆÏÈ·ÂÓ‰ È„ÓÚ ¯Ó ¨Ó¢‡·‰ ˘‡¯ ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó ¨‰Ï˘ÓÓ‰
˙‡ Ï·˜Ï È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ÂÈ˙Â˘˜· ÏÎ˘ ¯Á‡Ï ¨·¯ ÔÓÊ ¯Á‡Ï-
˙ÂÈ˘È‡‰ ˙Â˘˜·‰Ó ˜ÏÁ˘ ¯Á‡Ï ¨Â‰È˙ ¯Ó È„È≠ÏÚ ÂÁ„ Â¯Î˘
˙ÂÁË·‰‰ ÏÎ˘ ¯Á‡ÏÂ ¨ÂÏÙÂË ‡Ï Â‰È˙ ¯ÓÏ È„ÓÚ ¯Ó ‰Ù‰˘
≠ÔÂ·˘Á ˘‚Â‰ _ ÂÓÈÂ˜ ‡Ï È„ÓÚ ¯ÓÏ Â‰È˙ ¯Ó ÁÈË·‰˘ ÈÂˆÈÙÏ
¥¥∞ ÍÒ· ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ˙Â„Â·Ú
˙Â„Â·Ú ¢Â˜ÏÁÂ‰¡ ÂÈÏ‡˘ ¨Ï˜˘ ÛÏ‡
Â‰È˙ ‚ÂÊ‰≠È· ¯Â·Ú Â˘Ú˘ ¨˙ÂÈË¯Ù
˙Â„Â·ÚÎ Â‚ˆÂ‰Â ¨ÌÈ˘ ‰ÂÓ˘Î Í¯Â‡Ï
ÔÈ‚· ‰·Á Ï‡¯˘È ˙È„Ó˘ ¨˙ÂÈÓ˘¯
¨Â‰È˙ ‚ÂÊÏ ÛÒÂ ¨‰Ï‡ ÌÈ˘ÚÓÏ ÆÛÒÎ
Ï¢ÎÓ ¨ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó Ì‚ ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰
ÂÚ„È˘ ¨Ó¢‡·‰ ˘‡¯ ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó ¨„¯˘Ó‰
ÍÂ˙ _ Â¯˘ÙÈ‡Â ¨·ÊÂÎ ÔÂ·˘Á· ¯·Â„Ó ÈÎ
„¯˘Ó· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÈÈÚË‰
‡È·‰Ï ˙ÂÒÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï _ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯

ÆÔÂ·˘Á‰ ÌÂÏ˘˙Ï
∫„Â˘Á‰ _ ‰¯È˜Á ÈÎÏ‰Ó ˘Â·È˘ Æ‚-

ÆÂ‰È˙ ¯Ó
ÂÙ˘Ó ¨‰¯È˜Á‰ ˙ÁÈ˙Ù Ì¯Ë „ÂÚ-
È„ÓÚ ¯ÓÏÂ Â‰È˙ ˙ÁÙ˘ÓÏ ÌÈ·˙Î‰
¯È˜Á˙‰ ˙·˙ÎÏ Ì˙·Â‚˙ ˙Ï·˜Ï
‰ÓÈÈ˜˙‰ _ ÌÒ¯Ù˙‰Ï ‰˙È‰ ‰¯ÂÓ‡˘
¯Ó Ï˘ Â„¯˘Ó· ÌÈÈÈÚ Ú·¯‡· ‰˘È‚Ù
˘¯„ ÂÊ ‰ÁÈ˘·Â ¨È„ÓÚ ¯Ó ÌÚ Â‰È˙
‡Ï ÈÎ ÌÈ‡Â˙ÈÚÏ ˙ÂÚÏ Â‰È˙ ¯Ó ÂÓÓ
‰È‰ ˙Â„Â·ÚÏ ÂÂÓÈÊ ÈÎÂ Ì‰ÈÈ· ¯˘˜ ‰È‰
‰Ó© ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡·

Æ®ÔÂÎ ‡ÏÎ ¯¯·Â‰˘
¨‰¯È˜Á‰ ˙ÁÈ˙Ù ÌÚ ¨¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó-
˘ÓÈ˘˘  ¨¯ÂˆÈÏ‡  ¯ÓÏ  Â‰È˙  ¯Ó  ‰¯Â‰
‰ÈÊÈÂÂÏË· ÔÈÈ‡¯˙‰Ï ¨Â˙Î˘Ï Ï‰Ó
ÏÎ  ÈÎ  ¢‰ÓÂ‡‰  ÈÙ  ÏÂÓ¡  ¯ÂÒÓÏÂ
„¯˘Ó  Í¯„  ‰È‰  È„ÓÚ  ¯Ó  ÌÚ  ¯˘˜‰

Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
¯Ó ∫ÌÈ„Â˘Á‰ _ ÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰˘¯ÂÓ È„È≠ÏÚ ‰·È‚ Æ„-

ÆÂ‰È˙ ˙¯·‚Â Â‰È˙
‡Ï˘ ¨Â‡ˆÂ‰ ¨Ï˜˘ ÛÏ‡ ¥∞∞≠Î Ï˘ Í¯Ú· ¨˙Â˙Ó ∑∞∞≠Î ÈÎ ‡ˆÓ-
„ÁÈ· ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È· ÈÂÈÙ ÌÚ Â‰È˙ ‚ÂÊ‰≠È· È„È≠ÏÚ ¨ÔÈ„Î
ÚÂ„È ‰È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ˘È‡Ï˘ ÈÏ·ÓÂ ÈË¯Ù‰ Ì˘ÂÎ¯ ÌÚ
ÈË¯Ù‰ Ì˙È·· Í¯Ú˘ ˘ÂÙÈÁ· Â‡ˆÓ ˙Â˙Ó‰Ó ˜ÏÁ ÆÍÎ ÏÚ
‡Ï ˜ÏÁÂ ÔÒÁÓ· È˘È‡‰ Ì„ÂÈˆ ÌÚ „ÁÈ· ÔÒÁÂ‡ ˜ÏÁ ¨Ì˘ÂÓÈ˘·Â
¨˙Â˙Ó‰Ó ˜ÏÁ· ˙Â˜·„Ó „Â¯È‚ ÈÓÈÒ Â‡ˆÓ ÔÎ≠ÂÓÎ ÆÏÏÎ ‡ˆÓ

Æ˘„ÁÓ ÂÊ¯‡Â ˙Â˙Ó Ô˙Â‡Ó ˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ ˙ÂÊÈ¯‡‰ Â¯ÒÂ‰

∞ ¨ÌÈ¯˜Á ±∞∞
˙˘¯Ù· ‰¯È˜Á‰ ÌÂÎÈÒ ˙‡ ÏÂÓ˙‡ ‰ÓÒ¯ÈÙ ‰¯Ë˘Ó‰-
ÆÌÂ˘È‡≠È·˙Î ˘Â·È‚ Ì˘Ï ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ¯·ÚÂ‰˘ ÈÙÎ ¨Â‰È˙

∫ÍÓÒÓ‰ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰Ï
˙˘¯Ù· ‰˙¯È˜Á ˙‡ ‰ÓÈÈÒ ‰‡Â‰ ˙Â¯È˜ÁÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰-
˙ÂÚÈ„È¡ ÔÂ˙ÈÚ· ÌÒ¯ÂÙ˘ ¯È˜Á˙ ˙Â·˜Ú· ‰Á˙Ù ‰¯È˜Á‰ ÆÂ‰È˙
¯˘˜· ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ˘ÚÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ˙Â„˘Á ‰ÏÚ‰˘ ¨¢˙ÂÂ¯Á‡
¨Ï˜˘ ÛÏ‡ ¥¥∞≠Î Ï˘ ÍÒ· ¨¯˙ÂÈ· ‰Â·‚ ÌÂÎÒ· ¨˙ÂÏ·Â‰ ÔÂ·˘ÁÏ
¨È„ÓÚ ¯Ó ÂÓ˘˘ ÏÈ·ÂÓ È„È≠ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ˘‚Â‰˘
È˘‡ ·¯˜· ÆÂ‰È˙ ‚ÂÊ‰≠È· ¯Â·Ú ˙ÂÏ·Â‰‰ ˙‡ ÚˆÈ· ÈÎ ‰ÚË·

ÔÂÈÒÈ ‰˘Ú ÈÎ „˘Á ¯¯ÂÚ˙‰ „¯˘Ó‰
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ ¢ÒÈÓÚ‰Ï¡
È„ÓÚ ¯Ó ÚˆÈ·˘ ¨˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·ÚÂ ˙Â‡ˆÂ‰

ÆÂ‰È˙ ‚ÂÊ‰≠È· ¯Â·Ú ÈË¯Ù ÔÙÂ‡·
ÂÎ˘ÓÂ ˙Â·¯ ÂÈ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ-
±∞∞≠Î Â¯˜Á ÔÎÏ‰Ó· ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘Î
ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ Ì‰ÈÈ· ¨ÌÈ¯˜Á
ÔÎ≠ÂÓÎ Æ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ Â¯˜Á˘ ¨‰¯È˜Á·
Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙È·· ÌÈ˘ÂÙÈÁ ÂÎ¯Ú
¨˙Â˙Ó ∑∞∞≠Î ÂÒÙ˙Â ¨Ò¢ÓÏ‰ ÔÒÁÓ·Â
ÌÈ˘ÂÙÈÁ ÂÎ¯Ú ªÏ˜˘ ÛÏ‡ ¥∞∞≠Î ÔÎ¯Ú˘
„¯˘Ó Ï¢ÎÓ ¨ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó Ï˘ Ì‰È˙·· Ì‚
˘‡¯ ¨ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó ¨¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
¨ÏÈ·ÂÓ‰ ¨È„ÓÚ ¯Ó ¨¯·Ú˘Ï Ó¢‡·‰
ÂÏÈË‰˘ ¨ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÈÂ ÌÈÎÓÒÓ ÂÒÙ˙Â
ÂÒÙ˙ ÔÎ≠ÂÓÎ ÆÌÈ¯˜Á‰ ÌÈ‡˘Â‰ ÏÚ ¯Â‡
ÆÌÈÂ˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ·¯ ÌÈÎÓÒÓ

È„ÓÚ ¯Ó ÌÚ Ì˙Á ‰¯È˜Á‰ ÍÏ‰Ó·-
¯Ó ‰„Â‰ Â˙¯‚ÒÓ·˘ ¨‰È„Ó≠„Ú ÌÎÒ‰
‰Ò¯È‚ ¯ÒÓ ‡Â‰Â ÂÏ ÂÒÁÂÈ˘ ÌÈ˘ÚÓ· È„ÓÚ
ÔÈ·Ï ÂÈ· ‰¯¯˘˘ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ¯·„·
ÏÚ Â˙˜ÒÚ‰ ˙Â˘ ÍÏ‰Ó· Â‰È˙ ‚ÂÊ‰≠È·
ÌÈ˘ÂÚ‰ ÂÚ·˜ ÌÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÆÌ‰È„È
Â˙„ÈÓÚÏ ÛÂÙÎ· ¨È„ÓÚ ¯Ó ÏÚ Â˙˘ÂÈ˘

ÆÌÎÒ‰‰ È‡˙·
‰˜ÒÚ Ì‰·˘ ¨ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â„˘Á‰-

∫ÂÈ‰ ¨‰¯È˜Á‰
∫ÌÈ„Â˘Á‰ _ „ÁÂ˘ ˙ÁÈ˜ÏÂ Ô˙Ó Æ‡-

ÆÈ„ÓÚ ¯ÓÂ Â‰È˙ ¯Ó
¯Ó ÔÈ· ¢Á˜Â Ô˙¡ Ï˘ ÌÈÒÁÈ ˙Î¯ÚÓ ‰˙È‰ ÌÈ˘ Í¯Â‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ-
¯Â·Ú ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·· ‰‡Ë·˙‰˘ ¨È„ÓÚ ¯ÓÏ Â‰È˙
ÛÏ‡ ≤∞∞≠Î Ï˘ Í¯Ú· ¨È‰˘ÏÎ ˙ÈÙÒÎ ‰¯ÂÓ˙ Ï·˜Ï ÈÏ·Ó ¨‚ÂÊ‰≠È·
ÈÂˆÈÙ È„ÓÚ ¯Ó ˙‡ ¢˙ÂˆÙÏ¡ Â‰È˙ ¯Ó ÁÈË·‰ ‰¯ÂÓ˙·Â ¨Ï˜˘
¯·Á Â˙ÂÈ‰Ó ¨ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÂÈ„È˜Ù˙Ó Ú·Â‰ ¨ÌÏÂ‰
Â‰È˙ ¯ÓÏ ‰Ù‰ Ì‚ È„ÓÚ ¯Ó Æ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Ï Â˙ÂÈ‰ „ÚÂ ˙ÒÎ
˜ÏÁ È·‚Ï ÈÎ ‡ˆÓÂ ¨ÌÈÈ˘È‡‰ ÂÈÈÈÚ ÌÂ„È˜Ï ˙Â˘˜· Ï˘ ‰¯Â˘
‡ˆÓ ÔÎ≠ÂÓÎ ÆÈ„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ÂÈÈÈÚ· Â‰È˙ ¯Ó ÏÚÙ ÔÎ‡ ÌÈ¯˜Ó‰Ó
˙¯‚ÒÓ· Ì‚ ¨ÌÈ˙Â¯È˘Â ˙Â„Â·Ú ‚ÂÊ‰≠È·Ï ˜ÙÈÒ È„ÓÚ ¯Ó˘ ˙Ú· ÈÎ
È˜Ú ÍÂ˙Â ¨Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰Ê ‰È‰ ¨‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î Â‰È˙ ¯Ó Ï˘ Â˙Â‰Î

‰Â˘‡¯ ‰¯È˜Á ∫±µÆπÆππ
Â‰È˙ ‚ÂÊ‰ È· Â¯˜Á ˙ÂÚ˘ ∏ Í˘Ó·

Ê‡Ó Æ‰¯‰Ê‡ ˙Á˙ ¨ÌÈ„¯Ù ÌÈ¯„Á·
‰„ÈÁÈ‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈÈ˘‰ Â¯ÊÁ

ÌÈ–˙·· ‰‡Â‰ ˙Â¯È˜ÁÏ ˙Èˆ¯‡‰
˙ÂÙÒÂ ÌÈÓÚÙ ¯˘Ú ˙ÂÁÙÏ

ÒÂ¯‚ Ï‡ÂÓÚ ßÙÂ¯Ù Ø ˙Â˘¯Ù

‰¯ÂÓÁ ‰ÚÙÂ˙
ÂÏ˘ ÔÂËÏ˘‰ ˙Â·¯˙· ˘Á¯˙Ó ÔÈ˜˙ ‡Ï Â‰˘Ó-
‡È˘Î ¯Â·Èˆ È˘È‡ Ï˘ Ì˙¯È˜Á È„ÎÏ ÂÚ‚‰ Ì‡
„˘Á· ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Â ÈÁÂ¯ ‚È‰Ó ¨ÌÈ¯˘ ¨‰È„Ó‰

Æ˙ÈÏÈÏÙ ˙Â‚‰˙‰Ï
‰¯È˜Á‰ ˙‡ Úˆ·Ó‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ· „È¯ÙÓ Ï‡¯˘È· ˜ÂÁ‰-
‰„ÓÚ‰ ‡˘Â· ËÈÏÁÓ‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ·Ï ¨‰¯Ë˘Ó‰ ¨˙ÈÏÈÏÙ‰
¨ÌÈ˘≠˙·¯ ˙¯ÂÒÓ ÈÙ≠ÏÚ ÌÏÂ‡ Æ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ¨ÔÈ„Ï
˘È˘ ˙Â˜ÒÓ‰ ÏÚ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ˆÈÏÓÓ

Æ‰¯È˜Á‰ È‡ˆÓÓÓ ˜ÈÒ‰Ï ‰˙Ú„Ï
˙Â˜ÒÓ ˙˜Ò‰· ÊÙÁÈ‰Ï ‡ÏÂ ¯‰ÊÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ Ì‚ ÔÂÎ-
ÈÎ ÂÈ‡¯ ¯·Î Æ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ˜¯
ÏÎ ˙‡ ıÓ‡Ï ‡Ï˘ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ‰¯Á· ÔÂ‡≠¯· ˙˘¯Ù·
˘‡¯ Ï˘ ÔÈ„Ï Ì˙„ÓÚ‰Ï ÒÁÈ· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰
ÈÁˆ ¨Ê‡„ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â ¨Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¨‰Ï˘ÓÓ‰

ÆÈ·‚‰
Â‡ ÔÈÈ„Ú ¨‰Ï‡‰ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰‰ Ú˜¯ ÏÚ Ì‚ Ï·‡-
‚¯„ Û‡ ÏÚ ˙ÁÒÂÙ ‰È‡˘ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÙÂ˙ ÈÙ· ÌÈ·ˆÈ
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „ÓÚÂÈ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Ì‡ ÆÈÂËÏ˘
¨„ÁÂ˘ ˙Ï·˜ Ï˘ ˙Â¯È·Ú· Ì˘‡ ‡ˆÓÈÈÂ ÔÈ„Ï ¯·Ú˘Ï
˙Â„Ú ÍÎ· ‰È‰È ¨ËÙ˘Ó ÈÎÏ‰Ó ˘Â·È˘Â ÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰
ÌÈËÈ¯·˜‰Ó ˜ÏÁ ÂÚÈ‚‰ Ì‰ÈÏ‡˘ È¯ÒÂÓ‰ ÔÂÂÈÏÂ ÏÙ˘Ï
˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂˆÚÏ Ï‡¯˘È· ‰¯·ÁÏ ‰¯‰Ê‡ ¯Â¯Ó˙Â ÂÏ˘

Æ‰Ê‰ È¯ÒÂÓ‰ ÛÁÒÏ ˙Â·ÈÒ‰
È˜ÂÓÈˆ ‰·ÂË ∫ÒÂÙ„Ï ‰‡È·‰, -
 

˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ‰Ú˙Ù‰

ÔÈÈË˘È·Â¯Â Ï·¯‡
ÏÚ ÂÈ„¯· ÂÚÓ˘
˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙˘‚‰

ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ¨Ï·¯‡ ‰„Ú ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù-
˙ˆÏÓ‰ ÏÚ Â¯˘·˙‰ ¨ÔÈÈË˘È·Â¯ ÌÈ˜ÈÏ‡ ¨‰Ï˘ÓÓÏ
ÆÂÈ„¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ„Ï Â‰È˙ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰
˙ÂˆÏÓ‰ ˜È˙ ÈÎ ÚÂÓ˘Ï ÏÂÓ˙‡ ÂÓ‰„ ÌÈÈ˘‰-
ÍÂ˙· ÌÁÏÂ˘ ÏÚ ÁÂÈ Â‰È˙ ˙¯È˜Á ÔÈÈÚ· ‰¯Ë˘Ó‰

Æ˙Â¯ÂÙÒ ˙ÂÚ˘
ÌÈ‡Â˙ÈÚ ˙ÂÏ‡˘Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ÏÂÓ˙‡ ·¯ÈÒ ıÚÂÈ‰-
ÂÊ‰ ‰Ú˙Ù‰‰ Æ„Â‡Ó Ú˙ÙÂÓ ‡Â‰ ÈÎ ‰È‰ ¯ÎÈ Í‡ ¨‡˘Â·
ÔÈ·Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÔÈ· ˙¯¯Â˘‰ ˙ÂÁÈ˙ÓÏ ˙Ù¯ËˆÓ
˙ÂÚ„Â‰‰Â ˙Â¯È˜ÁÓ ˙ÂÙÏ„‰‰ ‡˘Â· ‰¯Ë˘Ó‰
ÚÂ·˘ ÈÙÏ ˜¯ ÆÔ‰ÈÏ‡ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó˘ ˙¯Â˘˜˙Ï ˙ÂÈÓ˘¯‰
¨‰¯Ë˘Ó‰ Ï¢ÎÙÓ ÔÈ·Ï ıÚÂÈ‰ ÔÈ· ‰Ê ‡˘Â· ˙ÂÓÈÚı¯Ù

Æ˜ÏÈÂ ‰„Â‰È ·ˆÈ≠·¯
È˜ÂÓÈˆ ‰·ÂË, -„Â¯È‚ ÈÓÈÒ Â‡ˆÓ¡

¨˙Â˙Ó‰Ó ˜ÏÁ· ˙Â˜·„Ó
˙ÂÊÈ¯‡‰ Â¯ÒÂ‰

˙Â˙Ó Ô˙Â‡Ó ˙ÂÈ¯Â˜Ó‰
¢˘„ÁÓ ÂÊ¯‡Â

  
 

Ï‰ÓÏ ‰¯Â‰ Â‰È˙¡
ÔÈÈ‡¯˙‰Ï Â˙Î˘Ï

ÏÎ ÈÎ ¯ÂÒÓÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏË·
‰È‰ È„ÓÚ ¯Ó ÌÚ ¯˘˜‰

¢Ó¢‰¯ „¯˘Ó Í¯„
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≤∂ÆπÆ≤∞∞∞ — Ò¢˘˙ ÏÂÏ‡· Â¢Î ¨È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡ ˙·˙Î ¨È˜ÂÓÈˆ ‰·ÂË ˙‡Ó
ÚÈ„ÂÈ ¨ÔÈÈË˘È·Â¯ ÌÈ˜ÈÏ‡ ¨‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰-
ÌÂ˘È‡≠·˙Î ˘È‚‰Ï ËÈÏÁ‰ Ì‡ ÌÈÈ˙¯ÁÓ ‰‡¯‰ ÏÎÎ
ÌÚ ÂÈ¯˘˜ ˙˘¯Ù· ¨Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¨¯·Ú˘Ï Ó¢‰¯ „‚

ÆÈ„ÓÚ ¯·‡ ˙ÂÏ·Â‰‰ ÔÏ·˜
‰ËÏÁ‰· ¯·Â„Ó¡ ÈÎ ÔÈÈË˘È·Â¯ ¯Ó‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈÓÈ·-
Æ¢‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ „È˜Ù˙· È˙Ï·È˜˘ ¯˙ÂÈ· ‰˘˜‰
≠È˙ „‚ ˜È˙‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ‰¯ÂÈ ÔÈÈË˘È·Â¯˘ Ô‰ ˙ÂÎ¯Ú‰‰
„¯˘Ó· ¨˙‡Ê ÌÚ Æ‰¯˘ ¨Â˙ÈÈÚ¯ „‚ ÌÂ˘È‡≠·˙Î ˘È‚‰ÏÂ Â‰

Æ‰Ï‡ ˙ÂÎ¯Ú‰Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ÌÈ·¯ÒÓ ÌÈËÙ˘Ó‰
ıÚÂÈ‰˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ ÌÈÎÈ¯ÚÓ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ˙Â¯Â˜Ó-
≠¯Ù ËÂ˜˙ ¨‰¯È˜Á‰ ˜È˙ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ËÈÏÁÈ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
ÌÒ¯Ù˙ ‡È‰ ∫ÔÙÂ„≠‡ˆÂÈ „Úˆ· ¨Ï·¯‡ ‰„Ú ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜
ÆÂ‰È˙ „‚ ÌÂ˘È‡≠·˙Î ˙˘‚‰· ˙„„ˆÓ‰ ¨‰˙Ú„≠˙ÂÂÁ ˙‡
˙ËÈÏ˜¯Ù ‰ÓÒ¯ÈÙ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÔÎ˘ ¨È„ÓÏ ¯È„ ÍÈÏ‰· ¯·Â„Ó
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙„ÓÚÏ ˙„‚ÂÓ‰ ¨˙ÈÓ˘¯ ˙Ú„≠˙ÂÂÁ ‰È„Ó‰
ÆÌÈ˜È˙ ˙¯È‚Ò Â‡ ÌÂ˘È‡≠È·˙Î ˙˘‚‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ¨‰Ï˘ÓÓÏ

ÒÎÏ ÈÂÙˆ ‡Â‰ Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÔÈÈË˘È·Â¯ ÌÒ¯ÙÈ Ì¯Ë·-
ÆÏ·È˜˘ ‰Ú¯Î‰‰ ÏÚ Ì‰Ï ÚÈ„Â‰ÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ È¯ÈÎ· ˙‡
˙„ÓÚ ∫˙Â„‚ÂÓ ˙Â„ÓÚ È˙˘ ÔÈ· ÚÈ¯Î‰Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ıÚÂÈ‰
ÌÂ˘È‡≠·˙Î ˙˘‚‰· ˙ÎÓÂ˙˘ ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ˙¯Óˆ

Â‰È˙ ˜È˙ Ì‡
Ï·¯‡ _ ¯‚ÒÈÈ
È„‚ Á¢Â„ ˘È‚˙

˙„‚˙Ó‰ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ˙„ÓÚ ÔÈ· ÚÈ¯Î‰Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈÈË˘È·Â¯
% Â˙˘‚‰· ˙ÎÓÂ˙‰ ¨‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ˙„ÓÚ ÔÈ·Ï ¨ÌÂ˘È‡≠·˙Î ˙˘‚‰Ï

È¯Â·Èˆ Á¢Â„ ˜¯ ˘‚ÂÈÂ ¯‚ÒÈÈ ˜È˙‰ ∫ÌÈÎÈ¯ÚÓ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·

‰·Â‚˙· ¯ÒÓ ¯‰ÂÒ‰≠È˙· ˙Â¯È˘Ó ÆÈ¯Â·Èˆ‰ ¯„Ò‰ Ï˘
≠˜˘ ¢ÔÂÓ¯Á¡ ‡ÏÎÏ ÈÚ¯„ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÈÎ

ÆÔÂ„· ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Í‡ ¨˙Ï
¯È·Ú‰Ï ÔÂÈÒÈ ÏÎ¡ ∫ÏÂÓ˙‡ Â¯Ó‡ ÈÚ¯„ Ï˘ ÂÈÎÓÂ˙-
Ï˜˙ÈÈ ¨ÔÂÓ¯Á ‡ÏÎÏ Â‰È˘ÚÓÓ ‰ÏÙ˘‰·Â ÁÂÎ· Â˙Â‡

Æ¢ÏÂ„‚ ¯Â·Èˆ Ï˘ ˙Â˘˜ ˙Â·Â‚˙·
≠¯„ Ï˘ ˘„Á‰ ÂÙ˙Â˘ ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ¯¯·˙‰ ÍÎ ÍÂ˙·Â-
ÌÚ ¯¯Â‚˙‰Ï ¯Â·ÚÏ ‰ÏÈÁ˙ ·¯ÈÒ ¢Â‰È˘ÚÓ¡· ‡˙Ï ÈÚ
≠Â‰˘ ¯Á‡Ï ¨˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ıÏÂ‡ ‡Â‰ ÆÌÒ¯ÂÙÓ‰ ¯ÈÒ‡‰

Æ¯ÂÓÁ ÔÙÂ‡· ˘ÚÈÈ ‡Â‰ ·¯ÒÈ Ì‡ ÈÎ ¯‰Ê
Ì„Â˜‰ ÂÙ˙Â˘ ¨ÔÈ˜ˆˆ ‰È¯‡˘ Ú„Â˘ Ú‚¯Ó ¨‰˘ÚÓÏ-
≠ÈÒ‡‰ ·Â¯ ÂÚÈ„Â‰ ¨‡ÏÎ‰Ó ¯¯Á˙˘Ó ¨‡˙Ï ÈÚ¯„ Ï˘
ÌÈÙÈ„ÚÓ ÂÈ‰ ÈÎ ¢Â‰È˘ÚÓ¡ ‡ÏÎ Ï˘ È¯Â˙‰ Û‚‡· ÌÈ¯
≠È Ì·Â¯ Æ‰Ù˙‰˘ ‡˙Ï ¯Â·ÚÏ ‡ÏÂ ÌÓÂ˜Ó· ¯‡˘È‰Ï

Æ˙ÂÈË¯ÙÓ ˙Â‰ÈÏ ÈÚ¯„Ï ¯˘Ù‡Ï ÔÂˆ¯· ˙‡Ê Â˜Ó

Ï‰‡Ó ÌÈ˜ ∫Ò¢˘ ÈÏÈÚÙ 
ÔÂÓ¯Á ‡ÏÎ ÏÂÓ Ì‚ ‰‡ÁÓ 

±≥

¨Ï‡ÂÓ˘ ¯ÂÓÈÏÂ ˘ÂÏ‡ È·ˆ ˙‡Ó 
‰È¯‡ Ï˘ Â˙¯·Ú‰ ∫ÏÂÓ˙‡ Â¯È‰·‰ Ò¢˘ ÈÏÈÚÙ-
≠˙Ó Ï˘ ÔÂÈÚ¯‰ ˙‡ ÏÒÁ˙ ‡Ï ¢ÔÂÓ¯Á¡ ‡ÏÎÏ ÈÚ¯„
˙‚‡˘ ˙·È˘È ÌÈ˜ ÂÁ‡¡ Æ‡ÏÎ‰ ÏÂÓ ‰‡ÁÓ‰ ÌÁ
¨ÈÚ¯„ ÈÎÓÂ˙ ‰ËÓ· Â¯Ó‡ ̈ ¢ÔÂÓ¯Á ‡ÏÎ ÏÂÓ ≤ ‰È¯‡

Æ˘„Á‰ ‡ÏÎ‰ ¯ÂÊÈ‡· ÌÈ„˜Ó ¯ÂÈÒ ÍÂ¯ÚÏ Â¯‰ÈÓÂ
Ï˜Â˘ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈÓÂÒ¯ÈÙÏ ÒÚÎ· Â·È‚‰ ÌÈÏÈÚÙ‰-
≠¯Á¡Ï ÈÚ¯„ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ®Ò¢·˘© ¯‰ÂÒ‰≠È˙· ˙Â¯È˘
ÏÂÓ ˙ÈÂÓ‰‰ ‰‡ÁÓ‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ÏÒÁÏ ˙Ó≠ÏÚ ¨¢ÔÂÓ
ÈÙ≠ÏÚ ÆÈ¯Â·Èˆ‰ ¯„Ò‰ ˙‡ ˙˘·˘Ó˘ ¨¢Â‰È˘ÚÓ¡ ‡ÏÎ
Â˘˜È· ÌÈÙ≠ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰Â ˜¯· Ó¢‰¯ ¨ÌÈÓÂÒ¯ÈÙ‰

Æ‰¯·Ú‰‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï Ò¢·˘‰Ó
ÚÈÈÒÏ Ò¢·˘Ï ‰ÚÈˆ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ Ú„Â ÔÎ≠ÂÓÎ-
≠˙ÂÂÁ ‡ÈˆÂ˙˘ ÍÎ· ¨ÂÊ ‰ËÏÁ‰Ï ˙Â„‚˙‰‰ ÍÂÎÈ¯·
˙Â˘˜ ˙Â¯Ù‰ ¯¯Â‚ ¢Â‰È˘ÚÓ¡· Â¯Ò‡Ó ÈÎ Ú·˜˙˘ ˙Ú„

Â‰È˙ „‚ ÌÂ˘È‡≠·˙Î ˘‚ÂÈ Ì‡‰ ÚÂ·˘‰ ÚÈ„ÂÈ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰

˙Â¯È˘ Ì‰ÈÙÏ˘ ¨ÌÈÓÂÒ¯ÈÙ‰ ÏÚ ÏÂÓ˙‡ ÂÓÚÊ ÈÚ¯„ ÈÎÓÂ˙
È„Î ¨ÔÂÓ¯Á ‡ÏÎÏ ÈÚ¯„ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Ï˜Â˘ ¯‰ÂÒ‰≠È˙·

‡ÏÎ‰ ÏÂÓ ˙ÈÂÓ‰‰ ‰‡ÁÓ‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ÏÒÁÏ

≠¢È¯Â·Èˆ‰ ¯„Ò· ‰ÚÈ‚Ù¡ ÆÌÂ˘Ï˘ ¨¢Â‰È˘ÚÓ¡ ÏÂÓ ‰‡ÁÓ‰ Ï‰‡Ó≠®¯Ï˘ÈË ‰˜È·ˆ ∫ÌÂÏÈˆ©,

¨Â‚ÒÂ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ËÈÏ˜¯Ù ˙„ÓÚ ˙ÓÂÚÏ ¨Â‰È˙ „‚
ÆÌÂ˘È‡≠·˙Î ˙˘‚‰Ï ÌÈ„‚˙Ó‰

≠˜˙ ˙¯ÒÁ ËÚÓÎÂ ‰ÙÈ¯Á ‰˙È‰ ÌÈ„„ˆ‰ È˘ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰-
≠ÈÓ‰ ¨Ï·¯‡ ‰„Ú ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù Â„ÓÚ „Á‡‰ „ˆ‰ ÔÓ ÆÌÈ„
¨˙ÈÏÈÏÙ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ˘‡¯Â ¨¯ÎÂÒ ÏÁ¯ ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯ÙÏ ‰˘
˙˘‚‰Ï ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ˙ÂÓÈÈ˜ ÈÎ Â¯·Ò Ô‰ Æ¯Â‡≠Ô· ‰Â‡
≠Ó‰ „Ú Ï˘ Â˙Â„Ú· ˙Â¯È˙Ò‰ ˙Â¯ÓÏ ¨Â‰È˙ „‚ ÌÂ˘È‡≠·˙Î
≠˙ÂÈ‡¯ ˙ÂÓÈÈ˜˘ Â·˘Á ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˘ÂÏ˘ ÆÈ„ÓÚ ¯·‡ ¨‰È„
‡Ï ¨Â¯·Ò ¨ÍÎ ÌÂ˘Ó ÆÈ„ÓÚ Ï˘ Â˙Â„Ú „·ÏÓ ¨˙Â˜ÈÙÒÓ ˜ÂÊÈÁ
ÆÌÂ˘È‡≠·˙Î ˘È‚‰Ï ‡Ï ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ı¢‚· ÈÙ· Ô‚‰Ï ‰È‰È Ô˙È
¨Â‚ÒÂ ¨¯Â„Ï ‰˘Ó ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ËÈÏ˜¯Ù Â¯Ó‡ Ô˙ÓÂÚÏ-
‡È‰ ‡È‰ ÈÎÂ ¨˙È˙ÈÈÚ· È„ÓÚ Ï˘ Â˙Â„Ú ÈÎ ¨¯‚¯·ÓÏ ‰ÓÏ˘
‰È‰È Ô˙È ‡Ï ¨Ì˙Ú„Ï Æ˙È„‚ ‰¯È˜Á· ËËÂÓ˙‰Ï ‰ÏÂÏÚ
≠Ù „ÂÒÈ ‰È‰ Â‰È˙Ï ÈÎ ËÙ˘Ó‰≠˙È· ˙‡ ˙Â‡„ÂÂ· ÚÎ˘Ï
˙Ú˘¯‰Ï ˙Âˆ¯Á ˙ÂÈ‡¯ ÔÈ‡Â ¨˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È·Ú ÚÂˆÈ·Ï È˘

Æ¯È·Ò ˜ÙÒÏ ÏÚÓ Â‰È˙
ÔÈ· ÚÈ¯Î‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ¯È‰·‰ ¯ÈÎ· ÈËÙ˘Ó Ì¯Â‚-

∫˙ÂÙÂÏÁ È˙˘
‡È‰ Â· ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰¯È·Ú‰˘Î ¨¢ÍÎÂ¯Ó¡ ÌÂ˘È‡≠·˙Î ˙˘‚‰ %

Æ˙Â¯ÈÓÁÓ ˙Â·ÈÒ· ‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜
ÆÂ‰È˙ Ï˘ ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ¢È¯Â·Èˆ Á¢Â„¡ ˙˘‚‰Â ˜È˙‰ ˙¯È‚Ò %

¢‰˘˜ ‰ËÏÁ‰¡ ÆÂ‰È˙
®ÔÂÈÎ¯‡ ÌÂÏÈˆ©,©
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ÍÓÒÓ

≤∏ÆπÆ≤∞∞∞ — Ò¢˘˙ ÏÂÏ‡· Á¢Î ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

ÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚÈ„ÓÚ ¯·‡ Â‰È˙ ‰¯˘ Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó

Â‚‰È˘ ÈÂ‡¯ ÍÎ ‡Ï¡
¢Ï˘ÓÓ ˙Î¯ÚÓ·

„‚ ¨Â‰È˙ ÔÈÓÈ· „‚ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ˙‡ ÏÂÓ˙‡ ¯‚Ò ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
˙˘¯Ù· ¨ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó ¨¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï¢ÎÓ „‚Â ‰¯˘ Â˙ÈÈÚ¯
˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ¯ÒÂÁ ∫‰¯È‚Ò‰ ˙ÏÈÚ Æ˙Â˙Ó‰ ˙˘¯Ù·Â È„ÓÚ ¯·‡ Ï˘ ¢˙ÂÏ·Â‰‰¡

˙ÈÏÈÏÙ ‰ÂÂÎ ¯„Ú‰Â ËÙ˘Ó· ‰Ú˘¯‰Ï

‡Ï˘Â Â‰È˙ Ï·È˜˘ Í¯Ú ˙Â¯˜È ˙Â˙Ó ±∞∞ ¢ÂÓÏÚ¡ ÈÎ Ú·Â˜ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
Â¯ÒÂ‰˘ È„ÓÚ ˙ÚËÏ ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ Â‡ˆÓ ‡Ï ˙‡Ê ÌÚ % ‰¯È˜Á· ‰Ï‚˙‰ ÏÂÎ‰
ÈÎ ‰ÚË‰ ˙‡ ¯˘‡Ï Ô˙È ‡Ï Ì‚Â ¨Ô¯Â˜Ó ˙‡ ˘Ë˘ËÏ È„Î ˙Â˙Ó‰Ó ˙ÂÈÂÂ˙

Ô˙¯˙Ò‰ Í¯ÂˆÏ ÔÒÁÓÏ Â¯·ÚÂ‰ ˙Â˙Ó‰

Â‰È˙ ‚ÂÊ‰ È·˘ Ú·Â˜ ¨Â‰È˙ È˘ÚÓ· ¢¯ÂÚÈÎ ˙„ÈÓ¡ ÏÚ ¯·„Ó ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
Â‚‰ ‰·˘ Í¯„‰ ÏÚ ‰˘˜ ˙¯Â˜È· Á˙ÂÓÂ ÌÒÈÎÓ ÌÈÈË¯Ù ˙Â·ÂÁ ÌÏ˘Ï Â‚‰ ‡Ï
‰Ï‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï ¨ÂÈ¯·„Ï Æ¯Â·Èˆ‰ ˙ÙÂ˜· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï È„·ÂÚ

¢˙ÈË¯Ù ˙ÂÁ¡ ÂÓÎ

Ï˘ ‰Ó˘‡· ÔÈ„Ï Â‰È˙ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ˘È˘ ‰Ò¯‚ ¨Ï·¯‡ ‰„Ú ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù
¨˙¯Á‡ È˙¯·Ò¡ ∫‰¯Ó‡ ÔÈÈË˘È·Â¯ ˙„ÓÚ ÏÚ ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯Ó· ¯·„ ˙Ï·˜
ÌÈÈÈÚ·¡ ∫ÔÈÈË˘È·Â¯ % ¢ıÚÂÈ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙Ï·˜Ó È‡Â ¨‰ÈÎ¯¯È‰ ˘È Ï·‡

¢‰ËÏÁ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‚Â ËÈÏÁ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÏÚ ÆÆÆ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÚÏ‚˙ ÌÈÓÈÂÒÓ

sss

‰ËÏÁ‰‰

˙Â˙Ó‰

˙¯Â˜È·‰

˙˜ÂÏÁÓ‰

‰ËÏÁ‰‰

˙Â˙Ó‰

˙¯Â˜È·‰

˙˜ÂÏÁÓ‰

˙˘¯Ù ÏÚ Á¢Â„‰
È„ÓÚ≠Â‰È˙

∑

¯‚Ò†˜È˙‰
¯‚Ò†˜È˙‰

¯‚Ò†˜È˙‰
‰È„Ó‰†„Ú

ÁÂ˙Ù†˜È˙‰
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Â‰È˙ ˙¯È„Ó ˙Â˙Ó ÌÈÙÒÂ‡ ÌÈ¯˜ÂÁ‰®∑∑ ÌÂÊ©

π

¨ÍÏÈ‡Â ±ππ± ˙˘Ó ÏÁ‰ ÆıÂÁ‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ˙‡ÊÂ ¨ÌÈÏ˘Â¯
≠È· Í¯ÂˆÏ È„ÓÚ ¯Ó ˙‡ Â‰È˙ ¯Ó ˜ÈÒÚ‰ ¨±ππ∂ ˙˘Ï „Ú
ÚˆÈ· È„ÓÚ ¯Ó ÆÂ˙ÁÙ˘ÓÏÂ ÂÏ Â˘¯„˘ ˙ÂÏ·Â‰ ¯ÙÒÓ ÚÂˆ
ÚˆÈ· ÔÎÂ ¨Â‰È˙ ß·‚Â ¯Ó ¯Â·Ú· ‰Ï·Â‰ ˙Â„Â·Ú Ú·¯‡≠˘ÂÏ˘
‰˜È¯ÙÂ ‰ÊÈ¯‡ ˙Â·¯Ï ¨Â‰È˙ ß·‚ Ï˘ ‰È¯Â‰Ï ‰Ï·Â‰ ˙„Â·Ú

Æ„ÂÈˆ‰ Ï˘
‚ÂÊ‰≠È· ¯Â·Ú· ˙ÂÓ„ÊÓ ˙Â„Â·Ú È„ÓÚ ¯Ó ÚˆÈ· ÛÒÂ·-
≠Ù˘Ó‰ ÈˆÙÁ ÂÒÁÂ‡ Â· ÔÒÁÓ Ï˘ ÈÂÈÙ Ì‚ ÂÏÏÎ ¯˘‡ ¨Â‰È˙
˜ÏÁ Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙Â˘¯Ï È„ÓÚ ¯Ó „ÈÓÚ‰ ÍÎÏ ¯·ÚÓ Æ‰Á
≠ÂˆÓ Ì„ÂÚ ÌÈ¯·„‰Â ¨‰ÈˆÙÁ ÔÂÒÁ‡ Í¯ÂˆÏ Â˙Â˘¯·˘ ÔÒÁÓÓ
˙ÈË¯Ù‰ ‰˙¯È„· ıÂÙÈ˘ ˙Â„Â·Ú· È„ÓÚ ¯Ó ÚÈÈÒ ÔÎ ÆÌ˘ ÌÈÈ
≠ÓÚ ¯Ó ÈÎ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ÆÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÊÚ ßÁ¯· Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó Ï˘
Æ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „Ú ˙‡ÊÂ ¨‰Ï‡ ˙Â„Â·Ú ÔÈ‚· ¯Î˘ ÏÎ Ï·È˜ ‡Ï È„
Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ÔÈ· ˙Â‡Ò¯‚ È˜ÂÏÈÁ ˘È ¨ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ
¨ÂÏÏ‰ ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï Â¯Î˘ ˙‡ ˘˜È· Ì‡ ‰Ï‡˘· È„ÓÚ ¯ÓÏ
¯˘˜· ˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó ¯·Ò‰ Â˙·‰Ï Ô˙È ‡Ï ‰¯˜Ó ÏÎ·Â

ÆÌÈ˘ Í¯Â‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯Â·Ú· ÌÂÏ˘˙‰ È‡Ï
≠˘ÓÓ‰ ˙Â˘‡¯Ï Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¯Ó ¯Á· ±ππ∂ ˙˘· Æ±∂-
≠Â‰ ÔÏ·˜Î È„ÓÚ ¯Ó ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó Æ‰Ï
‡Ï·Â ¨Ê‡ „Ú ¯·ˆ˘ ÈË¯Ù‰ ·ÂÁ‰ ˙‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï ‡Ï· ¨˙ÂÏ·
‡ÈˆÂÓ‰ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ‰È˜˙ Í¯„· ¯„ÒÂ‰ ¯·„‰˘
≠˙· ˙Â¯È„ È˙˘ Ï˘ ‰Ï·Â‰ ÚˆÈ· ‡Â‰ ÆÌÈÊ¯ÎÓ· ‰Ï‡Î ˙Â„Â·Ú
¯Á‡ÏÂ ¨Í˘Ó‰·Â ¨„¯˘‰ ˙¯È„Ï ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯È„‰Ó _ ÂÊ ‰ÙÂ˜
˘‡¯ ˙È·Ï „¯˘‰ ˙¯È„Ó _ ÔÎÂÓ ‰È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·˘
≠ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÈÙ ÏÚ˘ ¨‰Ï‡ ˙ÂÏ·Â‰ ÚˆÈ· È„ÓÚ ¯Ó Æ‰Ï˘ÓÓ‰
≠È¯„Ï ¨‰È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó ÔÓÓÏ ÌÂ˜Ó ˘È ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ˙Â„Ó
≠Â‰ ‡Ï ÔÈÈÚ‰ ÈÎ ¨˜ÏÂÁ ÔÈ‡ Æ‰˙ÓÊ‰·Â Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙˘
Ê¯ÎÓ· ‰ÎÊ˘ ˙ÂÏ·Â‰ ÔÏ·˜ ¨‰·¯„‡Â _ ÈÂ‡¯Î ˙ÈÏ‰ÈÓ ¯„Ò
ÏÎ Ï·È˜ ‡Ï È„ÓÚ ¯Ó ÈÎ ˜ÏÂÁ Ì‚ ÔÈ‡Â ¨˜ÒÚÂ‰ ‡Ï ÈÂ‡¯Î

ÆÂ‰È˙ ˙ÁÙ˘ÓÓ ‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÓ ‡Ï _ ¯Î˘
±ππ∂ ˙˘Ó È„ÓÚ ¯Ó ÚˆÈ·˘ ˙Â„Â·Ú‰ ÈÎ ¨„ÈÈÓ ¯Ó‡ÈÈ Æ±∑-
≠È¯‚ ˙ÂÏ·Â‰ ‰Ï‡ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÏÂ‡Â ¨¢˙ÂÏ·Â‰¡Î ˙Â¯˙ÎÂÓ ÍÏÈ‡Â
≠ÈÒ ¨„ÂÈˆ Ï˘ ‰˜È¯ÙÂ ‰Ï·Â‰ ¨‰ÊÈ¯‡ Ï˘ ˙Â„Â·Ú ÂÏÏÎ ‡Ï‡ ¨‡„
≠È˘ ̇ „Â·Ú· Ì‚ È„ÓÚ ̄ Ó ÚÈÈÒ ÔÎ Æ˙ÂÂÏ ̇ Â„Â·ÚÂ ÌÈÊ‚¯‡‰ ̄ Â„
ÍÈ˘Ó‰ ÍÎÏ ¯·ÚÓ ÆÌÈÙÒÂ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â ‰ÊÚ ßÁ¯· ˙È·· ıÂÙ
≠˙ ˙ÁÙ˘ÓÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈˆÙÁÏ ÔÂÒÁÈ‡ È˙Â¯È˘ ˙˙Ï È„ÓÚ ¯Ó
¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï Â‰È˙ ¯Ó ¯Á·˘ ¯Á‡Ï ¯˜ÈÚ· ÆÂ‰È
≠È¯Ù‰Â ‰ÊÈ¯‡‰ ˙Â„Â·Ú ÏÎ ÏÚ ‰¯È˘È ‰¯Âˆ· Â‰È˙ ß·‚ ‰Á˜ÈÙ
ÔÈ‡˘ ‰ÓÂ„ ÆÈ„ÓÚ ¯Ó ˙‡ ÍÎ· ˜ÈÒÚ‰Ï ‰˙·¯‰Â ¨Â˘Ú˘ ‰˜
≠Â‰ Ô‰·˘ ÌÈÓÚÙ‰ ¯ÙÒÓ ËÚÓÏ ¨ÏÈÚÏ„ ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ
Ì‚‰ ¨Â„ÚÂ˙ ‡Ï ÔÈ˜˙ ¯„Ò ÏÎÏ „‚ÂÓ‰ Á¯Â‡·˘ _ È„ÓÚ ¯Ó ÔÓÊ

ÆÔÂ·˘Á‰Ó ˜ÏÁ ÌÏ˘Ï ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ˘
¯·„· ·ÂÁÂ ¨‰ÊÓ ÈË¯Ù ·ÂÁ Â¯·Ëˆ ÈÎ ‰˙È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ Æ±∏-

Æ‰ÊÓ ¨Ô˜ÏÁ· ˙ÂÁÙÏ ¨ÔÓÏ˘Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙È‰ ‰È„Ó‰˘ ˙Â„Â·Ú
®±∞ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰©
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¢¯ÂÚÈÎ‰ ˙„ÈÓÓ¡ ˘È Â‰È˙ È˘ÚÓ·

ÍÓÒÓ

ÌÈËÈ¯Ù ˙‡ˆÂ‰ Ï˘· ˜¯ ‡Ï ‰ÏÚ „˘Á‰
ÈÎ È„ÓÚ ˙Ú„Â‰ ÁÎÂ ‡Ï‡ ¨Ó¢‰¯ ˙È·Ó

Ô˙Â‰Ê ˙‡ ˘Ë˘ËÏ ‰˙ÒÈ Â‰È˙ ß·‚

Ì‡‰ ‰Ï‡˘· Ô‰ Â˜ÏÁ ˙ÂÚ„‰ Æ‰Ú˘¯‰Ï ¯È·Ò ÈÂÎÈÒ· Í¯Âˆ‰
˙ÁÎÂ‰Ï _ ‰¯Â‡ÎÏ ‡ÂÏÂ _ ˙ÂÈ‡¯ È„ ‰ÚÈ·˙‰ È„È· ˙ÂÈÂˆÓ
≠È Ô‰ÈÏÚ˘Â ¨Â˜„·˘ ˙Â¯È·Ú‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ÌÈÓÈÈÂÒÓ ˙Â„ÂÒÈ
Æ˙ÂÈ‡¯‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÔÏ˜˘ÓÏ ¯˘‡· Ô‰Â ¨ÌÂ˘È‡ ·˙Î ÒÒ·Ï Ô˙

≠È˙ ¯Ó „‚ ˜È˙‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ È˙ËÏÁ‰ ‰Ï‡ ÏÎ ¯Á‡Ï Æ±≥-
≠¯„‰ ‰„ÈÓ· ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ¯ÒÂÁÓ ÂÏ ÂÒÁÂÈ˘ ˙Â„˘Á· Â‰
È˙ÚÎÂ˘˘ ¯Á‡Ï ‰˙È ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÆÈÏÈÏÙ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ˙˘
‰‰ ¨ÂÙÒ‡˘ ˙ÂÈ‡¯‰Ó ÂÏÚ˘ ˙Â„˘Á‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ¨˙ÈËÙ˘Ó
≠¯‰ Ï˜˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÚ··Â ˙ÂÈ‡¯ ˙ÂÈ„· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ˘˜ Ï˘·
ÈÙÎ ¨‰Ú˘¯‰Ï ¯È·Ò ÈÂÎÈÒ Ï˘ ÔÁ·Ó· ˜È˙‰ „ÂÓÚÈ ‡Ï ¨˙ÂÈ‡

ÆÔÏ‰Ï ‰¯ˆ˜· ¯‡Â˙È˘
≠È˘È _ ‰¯Â‡ÎÏ ˙ÂÈ‡¯· Í¯Âˆ ˘È ÌÂ˘È‡ ·˙Î ÒÂÒÈ· Ì˘Ï-
ÌÈÚÂ·˜‰ ‰¯È·Ú‰ ˙Â„ÂÒÈÓ „Á‡ ÏÎÏ _ ˙ÂÈ˙·ÈÒ Â‡ ˙Â¯

ÔÈÈÚ· ÁÂ„‰ ˙‡ ˘Ó‡ ÌÒ¯ÈÙ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰-
Â˙ÈÈÚ¯ ¨Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙¯È˜Á
ÁÂ„‰ ÔÏ‰Ï ÆÂ„¯˘Ó· ‰„ÈÁÈ Ï‰ÓÂ Â˙Î˘Ï ˘‡¯ ¨‰¯˘

∫ÌÈÏ˜ ÌÈ¯ÂˆÈ˜·
≤∞∞∞ ¨¯·ÓËÙÒ ≤∑ ¨Ò¢˘˙ ¨ÏÂÏ‡ Ê¢Î ¨ÌÈÏ˘Â¯È-

ÔÈÓÈ· ¯Ó ¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „‚ ‰¯È˜Á‰ ˜È˙· ‰ËÏÁ‰
ÆÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚ ¯ÓÂ ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó ¯Ó Â‰È˙ ‰¯˘ ß·‚ ¨Â‰È˙

¯·„ Á˙Ù
¯·ÓËÙÒÓ È‡Â˙ÈÚ ¯È˜Á˙· ÂÊ ‰˘¯Ù Ï˘ ‰˙ÏÈÁ˙ Æ±-
„‚ ˙Â„˘Á ‰ÏÚ‰˘ ¨®¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡· ˙ÏÈ‚ ÈÎ„¯Ó© ±πππ
‰¯˘ ß·‚ ¨Â˙ÈÈÚ¯Â Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¯Ó ¨¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
≠Ó‰ ‰ËÈÏÁ‰ È‡Â˙ÈÚ‰ ¯È˜Á˙‰ ˙Â·˜Ú· ÆÌÈ¯Á‡ „‚Â ¨Â‰È˙
˙Â¯È·Ú Â¯·Ú˘ ˙Â„˘Á Â¯¯ÂÚ˙ Æ‰¯È˜Á· ‰ÁÈ˙Ù ÏÚ ‰¯Ë˘

ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯Ó· ¯·„ Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ ¨„ÁÂ˘
≠Â‰ ˙Â¯È˜ÁÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ È„È≠ÏÚ ‰Î¯Ú ‰¯È˜Á‰ Æ≤-
ËÈÏ˜¯Ù ¨¯Â„Ï ‰˘Ó „¢ÂÚ ÆÔÏÂ‚ È¯ÈÓ ˆ¢˙ ˙Â˘‡¯· ¨‰‡
≠˜¯ÙÏ ¯ÈÎ· Ô‚Ò ¨¯‚¯·ÓÏ ‰ÓÏ˘ „¢ÂÚ ÂÓÚÂ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ
≠ÂÓ„‰ Ï˘· Æ‰Î¯Â‡ ÏÎÏ ‰¯È˜Á‰ ˙‡ ÂÂÈÏ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ËÈÏ
≠ÙÂˆ‰ ‰ÈÚ ˙Á˙ ‰Î¯Â‡ ÏÎÏ ÂÊ ‰Î¯Ú ¨‰¯È˜Á· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ
≠ÚË ‰ÏÚ‰Â ¨‰ÊÓ ‰ÏÂ‰È ÏÚ ‰˘˜‰˘ ¯·„ _ ˙¯Â˘˜˙‰ Ï˘ ‰ÈÈ
≠„· Û‡ ‰Ï‡ ª‰ÊÓ ˙È˙¯Â˘˜˙‰ ‰˙ÙÈ˘ÁÏ ¯˘‡· ¯˜ÈÚ· ˙Â
‰¯È˜Á ÚˆÈ· ‰¯È˜Á‰ ˙ÂÂˆ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ„¯Ù ÍÈÏ‰· Ô˜ÏÁ· Â˜

Æ‰˜ÓÂÚ·Â ‰Ù˜È‰· ¨‰Î¯Ú‰Ï ‰ÈÂ‡¯
≠È˙ ¯Ó ¨¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Â„ÓÚ ‰¯È˜Á‰ „˜ÂÓ· Æ≥-
ÆÈ„ÓÚ ¯·‡ ¯Ó ˙ÂÏ·Â‰‰ ÔÏ·˜ ÔÎÂ ¨Â‰È˙ ß·‚ Â˙ÈÈÚ¯Â ¨Â‰
È„ÓÚ ¯ÓÂ Â‰È˙ ß·‚ ¨Â‰È˙ ¯Ó ÂÒÈ ¨ÈÂ˘‡¯‰ „˘Á‰ ÈÙ≠ÏÚ
≠˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÓ ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÙÒÎ ‰Ó¯Ó· ‡ÈˆÂ‰Ï
≠˘Á ˙˘‚‰· ˙‡Ê ÆÚˆÈ·˘ ˙Â„Â·Ú ÔÈ‚· ¨È„ÓÚ ¯Ó ˙·ÂËÏ ¨‰Ï
≠Â·Ú ÔÈ‚· ÌÈÓÂÎÒ ‰¯Â‡ÎÏ ÏÏÎ˘ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ÔÂ·
‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙· Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ¯Â·Ú· ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„

ÆÂ˙Â‰Î ÍÏ‰Ó·Â ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â˘‡¯Ï Â‰È˙ ¯Ó ˙¯ÈÁ·Ï
≠ÒÂÚ‰ ÔÈ· ÒÂÒÒÂ˜ ‰È‰ ∫˙Â˘˜ ÂÈ‰ ˙ÂÈÂË·Ï˙‰‰ ÔÎ‡ Æ±∞-
≠„· ‡Ï _ Ï˘ÓÓ ˙Î¯ÚÓ· Â‚‰È˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï ÍÎ ÈÎ ¨¯·„· ÌÈ˜
Ï˘ Ì˙·¯˜· ıÙÁ˘ ¨ÈË¯Ù Ì„‡ Ïˆ‡ ÏÂ„‚ ·ÂÁ ˙¯È·ˆ Ï˘ Í¯
È· ª˙Â·¯ ÌÈ˘ Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ÍÂ˙ ¨Â‰È˙ ß·‚Â Â‰È˙ ¯Ó
≠Ó‰˘ ÏÎÎ ¨ÌÒÈÎÓ ‡Ï ¨·ÂÁ‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï Â‚‡„ ‡Ï Â‰È˙ ‚ÂÊ‰
≠Â‰Î‰ ˙ÙÂ˜˙· ÚÈ‚Ó ¯·„‰˘ ÌÂ˜Ó· _ ‡ÏÂ ¨ÈË¯Ù ·ÂÁ· ¯·Â„
‡ÏÂ ª¯Â·Èˆ‰ ˙ÙÂ˜Ó ÔÈ˜˙Â ¯„ÂÒÓ Á¯Â‡· _ ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î ‰
≠È· Â˜ÒÚ ¯˘‡ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó È„È˜Ù Â‚‰ ‰·˘ Í¯„·
≠Â˙ ‡ÏÂ ¨Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙Â„Â·ÚÓ ÁÓˆ˘ ·ÂÁ ÌÏ˘Ï Ï˘ÂÎ‰ ÔÂÈÒ
‡Â‰ ÆÈ˙ÈÓ‡‰ ÂÏ„Â‚ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ˘ ÈÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ¨„Ú

ÆÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ¨˙Â˙Ó‰ ‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ ¯˘‡· ÔÈ„‰
Û¯· ¯·Â„Ó‰ ÔÈ‡ ÈÎ ˘‚„ÂÈÂ ¨È˙ÈÈ‡¯ ‰È‰ È˘Â˜‰ ¨ÌÏÂ‡Â-
Ï˘ ÈÒ‡Ï˜‰ Û¯· ‡Ï‡ ¨‰Ú˘¯‰ ÈÈÂÎÈÒ Ï˘ Ï·Â˜Ó‰Ó ‰Â·‚

‡ÂÏÂ ¨˙ÈÁ¯Î‰‰ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ‰ÚÈ·˙‰ ‰¯ÒÁ˘ ÌÂ˜Ó Æ˜ÂÁ·
≠˘Ó‰≠˙È·· ÒÒ·Ï Ô˙È ‡Ï ¨˙Á·‰ ‰¯È·Ú‰ ˙Â„ÂÒÈÓ „Á‡·
≠Â‚ ËÙÂ˘‰ È¯·„ÎÂ ¨‰¯È·Ú· „˘Á˘ ÈÓ „‚Î ÌÂ˘È‡ ·˙Î ËÙ
±≤© ‡ „¢Ù ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ß ·‰È ≤µ≥¥Øπ∑ ˆ¢‚·· ‚¯·„Ï
Ì‰· ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· ˘‚ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ÌÂ˘È‡ ·˙Î¡ ∫≥ ®±¨
¨‰ÊÎ ‰¯˜Ó· Æ¢ÆÆ‰Ú˘¯‰Ï ¯È·Ò ÈÂÎÈÒ ÌÈÈ˜ ÈÎ Ú·Â˙‰ ÚÎÂ˘Ó
‡È‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ _ ‰ËÚÓ‰·˘ ‰ËÚÓ‰ ÔÂ˘Ï· _ ˙Á‰ È‡ ÏÎ ÌÚ
≠È‡ ËÙ˘Ó‰≠˙È·· Ì˙ÏÁÂ˙Â Ì¯·Ò˘ ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚ÂÈ ‡Ï˘
¯Â¯ÁÒ ¯Á‡Ï ¨¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÈÎ ÍÈ¯ÚÓ ËÈÏÁÓ‰Â ¨ÌÈ¯È·Ò Ì
¯ÈÈÂˆ˙ Ì‡ Ì‚ ¨˙‡Ê ª‰Ú˘¯‰ ‰È‰˙ ‡Ï Ì˙‡ˆÂ˙ _ ÏÂËÏËÂ
ÆÂ˘‚Â‰ ÚÂ„Ó ˙È˙‡ Â‡ ˙È¯Â·Èˆ ‰ÎÂ˙Ó Ô·ÂÈ˘ ‰ÂÓ˙ ËÙ˘Ó·
Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ ˜È˙‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ¨ÂÊ ‰Î¯Ú‰ Ï˘ ˙Â·ÈÒ·

ÆËÙ˘Ó‰≠˙È·

˙ÂÏ·Â‰‰ ˙˘¯Ù ∫Ú˜¯
Ô¯Â·Ú· ÌÂÏ˘˙‰Â

¯˘‡Î ‰˙È˘‡¯ Â‰È˙ ¯Ó ÌÚ È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â˙Â¯ÎÈ‰ Æ±µ-
Æ®±π∏∏© Ì¢Â‡· Ï‡¯˘È ¯È¯‚˘Î Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÈÒ Â‰È˙ ¯Ó
≠È· Â˙È·Ï „Â„˘‡ ÏÓÓ ÂÈˆÙÁ ˙‡ È„ÓÚ ¯Ó ÏÈ·Â‰ Â·Â˘ ÌÚ

∫˙Â˙Ó‰ ÏÚ
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ÆÈ„ÓÚ ¯ÓÏ Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ÔÈ· ˙Â‡Ò¯‚ È˜ÂÏÈÁ ˘È
¯˘˜· ˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó ¯·Ò‰ Â˙·‰Ï Ô˙È ‡Ï

ÌÈ˘ Í¯Â‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯Â·Ú· ÌÂÏ˘˙‰ È‡Ï

≠È˙Ú‰ ¯Â‡Ï ÔÎÂ ‰˘¯Ù‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â·È˘Á‰ ¯Â‡Ï-
ÌÈ‡ÏÓ‰ Ô‰È˜ÂÓÈ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ·Â˘Á ¨ˆ¢‚·Ï ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â¯
≠ÈÈ‡¯ ˙ÂÈÚ· ÂÈ‰˘ ‰ÏÂÚ ıÚÂÈ‰ È˜ÂÓÈÓ Æ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÚ„‰ Ï˘
≠ÈÏ˜¯Ù ÚÂ„Ó ˙Ú„Ï ·¯ È¯Â·Èˆ ÔÈÈÚ ˘ÈÂ ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈ˙

Æ¢‰Ê ÔÈÚ· ÂÈÏÚ ‰˜ÏÁ ‰È„Ó‰ ˙Ë
ÏÚ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·Ï ˙ÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÓ˘Ó ˘È Ì‡‰-

øÂ‰È˙ ˙Â‚‰˙‰
˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â‡ˆÂ˙ ‰Ï ÔÈ‡Â È¯Â·Èˆ‰ ¯Â˘ÈÓ· ‡È‰ ˙Â¯˜È·‰¡-
‰˙È ‡Ï ÌÈ„Â˘Á‰ ¯‡˘ÏÂ Â‰È˙Ï ÈÎ ¯ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ Æ˙Â·ÈÈÁÓ
ÆËÙ˘Ó≠˙È·· Ì˙ÂÙÁ ˙‡ ÁÈÎÂ‰ÏÂ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Â˜ÁÏ ˙ÂÓ„Ê‰
ÏÒÙÈ‰Ï ÈÂ˘Ú Ì„‡˘ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰≠˙È· Ú·˜ ¯·Ú· ¨˙‡Ê ÌÚ
≠ÈÏÙ ÌÂ˘È‡ ·˙Î Â„‚ ˘‚Â‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ‰Ï˘ÓÓ· ¯˘ ˙Â‰ÎÓ
ÌÏÂ‡ Æ˙ÈÂˆÈ˜ ‰„ÈÓ· ‰¯ÂÓÁ ‰˙È‰ Â˙Â‚‰˙‰ Ì‡ ˙‡ÊÂ ¨ÈÏ
≠ÓÓ ÌÈ˙ÈÈ‡¯ ˙Â˜ÙÒ Â¯˙Â Â·˘ ‰Ê ‰¯˜Ó· ÏÁ ÂÈ‡˘ ‚È¯Á Â‰Ê
Ï˘ ‰¯ÂÓÁ ‰‚¯„Ï ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï ¯·Â„Ó ‰·˘ ˙Â‚‰˙‰‰Â ÌÈÈ˘
‡Ï˘ Ì„‡Ó ÚÂÓÏ Ô˙È ‡Ï ¨‰¯˜Ó ÏÎ· Æ„ÁÂ˘ ÔÂ‚Î ˙Â˙ÈÁ˘

Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â˘‡¯Ï Â‡ ˙ÒÎÏ ¯Á·È‰ÏÓ ÌÈÏÈÏÙ· Ú˘¯Â‰
≠˜ÂÁ ËÙ˘ÓÏ ‰ÁÓÂÓ ‡Â‰ ¨¯Â„· Ï‡È¯‡ ¯¢„ ¨·˙ÂÎ‰-
È˜ÂÓÈˆ ‰·ÂË ∫‰ÈÈ‡ ,̄            Æ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó È˙
,

øÂ‰È˙ ‰¯˘Â ÔÈÓÈ· „‚ ˜È˙‰ ˙¯È‚ÒÏ ÒÈÒ·‰ Â‰Ó-
¨Â˙Ú„Ï ÈÎ ¯·˙ÒÓ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È˜ÂÓÈÓ¡-
ÆÈÏÈÏÙ ÍÈÏ‰· ‰Ú˘¯‰Ï ¯È·Ò ÈÂÎÈÒ ‰È‰ ‡Ï ¨˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ‡¯·
˙Â‚‰˙‰· ˙ÂÈ˜˙‰ È‡ ˙Â¯ÓÏ˘ Ì˘Â¯‰ ¯¯ÂÚ˙Ó ÂÈ˜ÂÓÈÓ
≠È˙ ˙Ú˘¯‰Ï ‡È·‰Ï ‰È‰ Ô˙È Ì‡ ·¯ ˜ÙÒ˘ È¯‰ ¨ÌÈ˘ÚÓ·Â
ÈÙ≠ÏÚ Ì‚ ÆÈÏÂ·‚ ‰¯˜Ó· ¯·Â„Ó ‡ÏÂ ¨ÌÈÙÒÂ ÌÈ·¯ÂÚÓÂ Â‰
ÏÚ ÆÂ‰È˙ „‚ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘‚ÂÓ ‰È‰ ‡Ï ¢ÂÏ‚ÊÂ· ÔÁ·Ó¡
ıÚÂÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ˆ¢‚·Ï ‰¯È˙Ú ˙ÁÏˆ‰Ï ÈÂÎÈÒ‰ ¨‰Ê Ú˜¯

Æ¢È„ÓÏ ˘ÂÏ˜ ‰‡¯ ¨ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï ÈËÙ˘Ó‰
≠È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù Ï˘ ‰È˜ÂÓÈ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡‰-

øÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰· ‰ÎÓ˙˘ ‰
˙ËÏÁ‰· ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÓÈ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È¡-
ÌÂÒ¯Ù ÈÙÓ ‰ÚÈ˙¯Ï È¯˜ÈÚ‰ ÌÚË‰ Æ„·Ï· ‰¯ˆ˜· ıÚÂÈ‰
≠Èˆ È„·ÂÚ˘ ˘˘Á‰ ‡Â‰ ˙ÈÓÈÙ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· Â‡·Â‰˘ ˙ÂÚ„
ÌÚË Æ‰Ï‡Î ˙ÂÈÂˆÈÚ˙‰· ˙ÂÈ˘ÙÂÁ· ‡Ë·˙‰Ï ÂÚÓÈÈ ¯Â·
Ï˘ ‰˙Ú„ ˙‡ Û˘Á ÂÓˆÚ ıÚÂÈ‰ Â·˘ ‰Ê ‰¯˜Ó· ÏÁ ‡Ï ‰Ê
ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈËÈÏ˜¯Ù Ï˘ Ì˙Ú„ ˙‡ ÔÎÂ ‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù
‰È˜ÂÓÈ˘ „‚˙˙ ‰ÓˆÚ ‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù˘ ‰‡¯ ‡Ï

Æ¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·ÂÈ ÌÈË¯ÂÙÓ‰

≠·Â‰‰ ˙‡ ÚˆÈ· ÈÎ ‰ÚË· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
ÆÂ‰È˙ ‚ÂÊ‰ ¯Â·Ú ˙ÂÏ

‰¯Ë˘Ó· ‰ÂÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â·˜Ú·-
≠˜Á ±∞∞≠Î Â¯˜ÁÂ „ÁÂÈÓ ‰¯È˜Á ˙ÂÂˆ
¨‰¯˘ Â˙ÈÈÚ¯Â Â‰È˙ ÔÈÓÈ· Ì‰·Â ¨ÌÈ¯
„¯˘Ó· ˜˘Ó‰ Û‚‡ ˘‡¯Â ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó
≠Á‰ ÍÏ‰Ó· ÆÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
≠Ù˘Ó ˙È·· ÌÈ˘ÂÙÈÁ ÂÓÈÈ˜˙‰ Û‡ ‰¯È˜
ÂË˘Ù ßππ ¯·ÂË˜Â‡· ≤∞≠· ÆÂ‰È˙ ˙Á
ÏÚ ¨Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙¯È„ ÏÚ ÌÈ¯˜ÂÁ‰
È˙Ï˘ÓÓ ÔÒÁÓ ÏÚÂ Â‰È˙ Ï˘ Â„¯˘Ó

Æ‚ÂÊ‰≠È· Ï˘ Ì‰ÈˆÙÁ Â˜ÊÁÂ‰ Â·˘
˙Â˙Ó ∑∞∞≠Î ÌÈ¯˜ÂÁ‰ Â‡ˆÓ ÌÈÊ‚¯‡·-
˘‡¯ ‰È‰ Â‰È˙˘ ˙Ú· ‚ÂÊ‰≠È· ÂÏ·È˜˘
¥∞∞≠Î· Í¯ÚÂ‰ ˙Â˙Ó‰ ÈÂÂ˘ Æ‰Ï˘ÓÓ

ÆÏ˜˘ ÛÏ‡
˙‡ ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆÈÏÓ‰ ‰¯Ë˘Ó‰-
≠ÈÓ· „ÁÂ˘ ˙Ï·˜Ï „˘Á· Â‰È˙ ÔÈÓÈ·
≠Ó‰ ‰ˆÈÏÓ‰ ÔÎ≠ÂÓÎ ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯
„˘Á· ¨Â˙ÈÈÚ¯ ˙‡ ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï ‰¯Ë˘
ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆÂ‰Ï ÔÂÈÒÈÂ ˙Â˙Ó ˙·È‚Ï
„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆÈÏÓ‰ Ì‚ ‰¯Ë˘Ó‰ Æ‰Ó¯ÈÓ·
≠¯ÈÓ È˘ÚÓ ˙Ó˘‡· ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó ˙‡ ÔÈ„Ï
˙Ï·˜ Ï˘ ‰Ó˘‡· ÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚ ˙‡Â ¨‰Ó
¯·‡ ÌÚ ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯ÈÓ ¨„ÁÂ˘

Æ‰È„Ó „Ú ÌÎÒ‰ Ì˙Á È„ÓÚ
ÚÂ˘Â‰È ÈÒÂÈ-

˙Â·˜Ú· ‰Á˙Ù ‰¯Ë˘Ó‰ ˙¯È˜Á-
≠· ÌÒ¯ÂÙ˘ ¨¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡ ¯È˜Á˙
‰Î˘Ó ‰¯È˜Á‰ Æßππ ¯·ÓËÙÒ· ±∑

ÆÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘Î
≠ÈÓ ¨˙ÏÈ‚ ÈÎ„¯Ó ˙‡Ó ¯È˜Á˙‰ È¯˜ÈÚ-
ÈÎ ÂÏÚ‰ ¨ıÈ¯˜≠¯ÙÓ˜ ÈÏÓÂ È˜Ò·ÈÈ¯‚ ÏÎ
≠È· ÔÈÓÊ‰ ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î Â˙Â‰Î ˙Â˘·
≠È„ÈÓ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú ˙Â‡Ó Â‰È˙ ÔÈÓ
ÌÏÈ˘ ‡ÏÂ ¨È„ÓÚ ¯·‡ ˙ÂÏ·Â‰‰ ÔÏ·˜ ¨Â„
Â˙¯È„· ˘ÈÏÂÙ ÂÏÏÎ ˙Â„Â·Ú‰ ÆÔ¯Â·Ú
ÏÓ˘Á ÈÂ˜È˙ ¨˙ÂÏ·Â‰ ˙Â¯˘Ú ¨˙ÈË¯Ù‰
≠Ù˙Ï ‰ÚÈ‚ Ô‰Ï ‰˙È‰ ‡Ï˘ ¨˙ÂÈÂÁÈÏ˘Â

ÆÂ‰È˙ Ï˘ Â„È˜
Â‰È˙ ˙ÒÂ·˙ ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈ-
≠˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ È„ÓÚ ÁÏ˘ ˙Â¯ÈÁ··
≠ÂÈ‰ ÆÏ˜˘ ÛÏ‡ ¥¥∞≠Î ÍÒ· ˙ÈÂ·˘Á ‰Ï
≠˘˙‰ ˙‡ ·ÎÈÚ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚ

ÆÌÈÏÈÏÙ· ˙ÂÎ·˙Ò‰Ï ˘˘ÁÓ ÌÂÏ
≠ÈÏ ‰˘Ó ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï¢ÎÓ-
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙„ÚÂ ˙‡ ÚÎ˘Ï ÁÈÏˆ‰ ¨ÔÂ‡
ÌÏ˘Ï ¯ˆÂ‡· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰Â „¯˘Ó‰ Ï˘
Æ˙ÂÏ·Â‰ È˙˘ ¯Â·Ú Ï˜˘ ÛÏ‡ µ∞ È„ÓÚÏ
¨È„ÓÚÓ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÔÈÓÊ‰˘ ˘ÈÁÎ‰ Â‰È˙

Æ‰Î˘Ï‰ ‰ÚˆÈ· ˙ÂÓÊ‰‰ ˙‡˘ ÔÚËÂ
≠ÈÏÙ ˙Â¯È·ÚÏ ˙Â„˘Á ÂÏÚ ¯È˜Á˙‰Ó-
ÍÒ· ˙ÂÏ·Â‰‰ ÔÂ·˘ÁÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ¨˙ÂÈÏ
„¯˘ÓÏ È„ÓÚ ˘È‚‰˘ ¨Ï˜˘ ÛÏ‡ ¥¥∞

±±

®∑∑ ÌÂÊ©,Â‰È˙ ÔÈÓÈ· Ï˘ Â„¯˘Ó· ÌÈ¯˜ÂÁ‰

˙Â‡Ò¯È‚‰ ÈÏ„·‰ ÏÚ

¯Â„· Ï‡È¯‡ ¯¢„  Ø  ˙Â˘¯Ù

‰Ú˘¯‰Ï ˘ÂÏ˜ ÈÂÎÈÒ ¨ÌÈ˘ÚÓ‰ ˙Â¯ÓÏ

ÌÈ˜ÈÏ‡
ÔÈÈË˘È·Â¯

˙¯ÂÎÊ˙

˙Â˙Ó ∑∞∞ ¨ÌÈ¯˜Á ±∞∞

„Ú ±µ∞¨∞∞∞≠Ï ·Â¯˜‰ ÌÂÎÒÏ ÔÂ·˘Á‰ „¯È ÍÎ·Â ‰„Â·Ú ÌÂÈ ÏÎ
≠·Â ÌÈÏ‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˜ÒÚÂ‰ È„ÓÚ ¯Ó˘ ÔÂÂÈÎ ÆÏ˜˘ ≤∞∞¨∞∞∞
ÌÂÎÒÏ ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ÌÂÏ˘˙‰ ÌÂÎÒ· Ï·‚ÂÓ „¯˘Ó‰ ‰È‰ ¨Ê¯ÎÓ ÈÏ

ÆÏ˜˘ µ∞¨∞∞∞ Ï˘
≠ÓÚ ¯ÓÏ ÈÎ ¨ÂÓÎÈÒ Â‰È˙ ß·‚‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· „¯˘Ó‰ È˘‡ Æ≥¥-
˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ‡·ÂÈ ¯·„‰ ÈÎÂ Ï˜˘ µ∞¨∞∞∞ Ï˘ ÌÂÎÒ ÌÏÂ˘È È„
Úˆ·È Ô˙È‰ ÏÎÎ ÈÎ _ ˙ÂÈÂ„Ú‰Ó ˜ÏÁ ÈÙÏ _ ÌÎÂÒ „ÂÚ ÆÌÈÊ¯ÎÓ‰
≠˘¯‰ ÔÂÚÓ‰ ÈÂÈÙ ÌÚ Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ÈˆÙÁ ˙¯·Ú‰ ˙‡ È„ÓÚ ¯Ó
Í¯„· ÈÙÂÏÁ ÈÂˆÈÙÏ ¯„Ò‰ ‰˘ÚÈÈ ÈÎÂ ¨‰ÊÚ ßÁ¯· ÈË¯Ù‰ ‰˙È·Ï ÈÓ
ÈÙÂÏÁ‰ ¯„Ò‰‰ ÔÈÈÚ· ÌÈ„Â˘Á‰ ˙Â‡Ò¯‚ Æ‰ÊÈ¯‡ È¯ÓÂÁ ˙Ï·˜ Ï˘
‰· Í¯„‰Â ¯„Ò‰‰ ˘·Ï˘ ‰¯ÂˆÏ ¯˘‡· ¯˜ÈÚ· ¨˙˜ÂÏÁÓ· ˙ÂÈÂ˘
‡Ï Í¯„· Â‡ ˙¯„ÂÒÓ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡‰ _ ÂÎ¯ÚÏ Â˘˜È·
ÛÏ‡ ‰‡ÓÓ ‰ÏÚÓÏ Ï˘ ÌÂÎÒ· ÛÈ˜Ú ÈÙÒÎ ÈÂˆÈÙ Ô˙Ó Ï˘ ˙ÈÓ˘¯

ÆÌÈÏ˜˘‰ µ∞¨∞∞∞ ˙Ï·‚Ó ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ ÔÂÈÒÈ ÍÂ˙ ÏÎ‰Â ¨ÌÈÏ˜˘
ÔÈ‡ ¨ÔÂ·˘Á‰ ÌÂÎÒ· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ Â¯‡Â˙˘ ÌÈ·Ï˘‰ È·‚Ï Æ≥µ-
¯·ÚÓ ¨Â˙ÂÚ„ÂÓÏ Â‡ Â‰È˙ ¯Ó Ï˘ ˙È˘È‡‰ Â˙Â·¯ÂÚÓÏ ˙ÂÈ‡¯
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·· ˙Â˘È‚Ù‰ ˙Á‡ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ¨ÔÈÈˆ Í‡ Æ¯ÂÓ‡Ï
ÒÎ ¨Â˙È·· Â‰È˙ ¯Ó ‰‰˘ _ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘È‚Ù· ‰‡¯‰ ÏÎÎ _
≠Á‡ ÌÈÏÓ ¯Ó‡Â È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ÂÓÎ˘ ÏÚ ÁÙË ¨‰ÓÈÈ˜˙‰ Â· ¯„ÁÏ
≠Ò¯‚‰ ˙Á‡Î© ÔÂ·˘Á‰ ˙‡ ÂÓÈÚ ÌÈÈÒÏ Í¯ÂˆÏ ¯˘˜·Â ¨ÂÁ·˘Ï ˙Â„

Æ®¢·ÂË ¯ÂÁ· ‡Â‰ ÆÆÆÂ˙È‡ Â¯Ó‚˙¡ ∫Ï˘ÓÏ ¨˙Â‡
¯Ó˘ ¨ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÙ· ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó ÚÈÙÂ‰ ±∑Æ∂Æππ ÌÂÈ· Æ≥∂-
ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó Æ·˙Î˘ ·˙ÎÓ ‰ÈÙ· ‚Èˆ‰ Û‡Â ¨‰È¯·Á ÌÚ ‰Ó ÛÂ„ÈÈÒ
¨˙Â·ÈÒ· ÌÈ¯È·Ò È„ÓÚ ˘¯Â„ Ì˙Â‡ ÌÈÓÂÎÒ‰˘ ÚÎ˙˘‰ ÈÎ ÔÈÈˆ
ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ï˜˘ µ∞¨∞∞∞ Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ¯˘‡Ï ‰„ÚÂÂ‰Ó ˘˜È·Â
‰ÏÈ‚ ‡Ï ‰Ê „ÓÚÓ· ÆÈ„ÓÚ ¯ÓÏ Ó¢‰¯ „¯˘Ó ˙Â·ÂÁ ÏÎ ˜ÂÏÈÒÏ
ÌÈÏÂÎÈ ‰„ÚÂÂ‰ È˘‡ ÆÈÙÂÏÁ‰ ¯„Ò‰‰ ¯·„ ˙‡ ‰„ÚÂÂÏ ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó
≠ÂÒ ÏÎ ‰Â¯˙Ù ÏÚ ‡Â·˙ Ï˜˘ µ∞¨∞∞∞ Ï˘ ÌÂÏ˘˙· ÈÎ ÁÈ‰Ï ÂÈ‰
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÆÓ¢‰¯ „¯˘Ó È„È≠ÏÚ È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÈÈ‚
ÏÚÂÙ· Æ˘¯„Î ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ô‚Ò ¯Â˘È‡ Ô˙ÈÂ ¯„Ò‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡
ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡˙· È„ÓÚ ¯Ó „ÓÚ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ ÈÎ ÌÂÎÒ‰ ÌÏÂ˘ ‡Ï
¨‰Ê ÈÂˆÈÙ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ËÈÏÁ‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ¨˙ÂÂ·˘Á‰ ˙˘‚‰Ï

Æ˜ÙÒÓ ‰È‰ ‡Ï Â˙Ú„Ï˘
≠·‰ ‰˙ÂÂÈ‰ ¯˘‡ ¨˙Â„Â·Ú‰ ˙ÓÈ˘¯ ‰Ò¯‚ ˙Â˘È‚Ù‰ ¯Á‡Ï Æ≥∑-
Ô˙ ÈÓ ¯Â¯· ‡Ï ˙ÂÈ‡¯‰Ó ÆÈ„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â·ÂÁ ÏÚ ÌÈÂÈ„Ï ÒÈÒ
‰ÒÈ¯‚‰ ÌÏÂ‡Â ¨‰˙Â‡ Ò¯‚ ÈÓÂ ‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ÒÂ¯‚Ï ‰‡¯Â‰‰ ˙‡
≠Î‰˘ ¨ÍÎ· ®ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó È„È ÏÚ Ï˘ÓÏ© ˙¯·ÒÂÓ ‡È‰Â ˙˘ÁÎÂÓ ‰È‡
·Â˘Ï ÏÎÂÈ ‰ÈÙÏ˘ ¨‰ÓÈ˘¯ ¯‡˘È˙ ‡Ï È„ÓÚ ¯ÓÏ˘ ‰˙È‰ ‰ÂÂ
˘È ÆÂÏ ÂÓÏÂ˘ ‡Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÚ Ó¢‰¯ „¯˘Ó ˙‡ „È˙Ú· ÚÂ·˙ÏÂ
‰‡ˆÂ‰· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˜Ó ¨‰ÓÈ˘¯‰ ˙ÒÈ¯‚· ˙ÂÈ˜˙ ¯ÒÂÁ ¯ÚˆÓÏ
˙‡ ¯˜·Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ‰¯Â¯·Â ¨‰· ˙‡˘Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰È„Ó‰˘

ÆÔÂ·˘Á‰
≠ÓÏ ˙ˆ¯Ó ‰¯Âˆ· ÂÏÚÙ Ó¢‰¯ „¯˘Ó È¯ÈÎ· ÈÎ ¨˜ÏÂÁ ÔÈ‡ Æ≥∏-
‰Â·‚ ÔÂ·˘Á· ÏÂÙÈË ÍÂ˙ ¨È„ÓÚ ¯ÓÏ ·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡Èˆ
ÔÂÈÒÈ Ï˘ ‰¯È·Ú ‰¯Â‡ÎÏ ¯·Ú È„ÓÚ ¯Ó ÈÎ ¨˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ÆÊ¯ÙÂÓÂ
≠Ó‰ È˙ÈÈ‡¯‰ È˘Â˜‰ ÆÁÙÂÓ ÔÂ·˘Á ˙˘‚‰· ‰Ó¯Ó· ¯·„ ˙Ï·˜Ï
≠ÒÈ Ï˘ ÂÊ ‰¯È·Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÌÈ·¯ÂÚÓÏ ¯˘˜· ÈÊÎ¯
˙Â„·ÂÚ· ÁÈÎÂ‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ¯ÒÂÁ· ıÂÚ ¨‰Ó¯Ó· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈ
¯ÓÂ ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó ¨Â‰È˙ ß·‚ ¨Â‰È˙ ¯Ó ÈÎ ¨¯È·Ò ˜ÙÒÏ ¯·ÚÓ˘
Ì˙Â‚‰˙‰ ‰¯¯ÂÚ˘ ˙Â„˘Á Û¯Á _ ®„¯Ù· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ© ÛÂ„ÈÈÒ
·ÊÂÎ ‡Â‰ ÔÂ·˘Á‰˘ ¨˙Â¯˘Ù‡Ï Ì‰ÈÈÚ ÂÓˆÚ Â‡ ¨ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ _
Â‡ ˙Â„Â·Ú‰ ¯ÙÒÓ ¢ÁÂÙÈ¡ Ï˘ Í¯„ ÏÚ _ ÏÏÂÎ ‡Â‰˘ ‰Ê Ô·ÂÓ·
Ï˘ ÈË¯Ù ·ÂÁ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙Ï ‰˘È¯„ Ì‚ _ ¢ÁÙÂÓ¡ Â· ÌÂÎÒ‰˘
¯ˆÂ‡Ó Ï·˜Ï È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ÔÂÈÒÈ Ô‡Î ˘È ÈÎÂ ªÂ‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó
≠ÂÓÁ‰ ÌÈÏ˘Î‰Ó ÏÈ„·‰Ï ˙‡Ê ÆÂÏ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÙÒÎ ‰È„Ó‰
≠Á· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡Â ¨„ÂÚÈ˙ ‡ÏÏÂ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· Ï˘ ÌÈ¯

ÆÈ„ÓÚ ¯Ó ˘È‚‰ Â˙Â‡ ÔÂ·˘
Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï Ú„ÂÓ ‰È‰˘ ‰Á‰· Û‡Â ¨Â‰È˙ ¯ÓÏ ¯˘˜· Æ≥π-
‰È‡˘ Û‡ ¨˙Â·ÈÒ· ‰ÂÎ ÂÏ ˙È‡¯‰ ‰Á‰© ¯·Ú‰Ó ÈË¯Ù ·ÂÁ
ÍÎÏ ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÈÈ‡¯ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú _ ®ÌÈÈ˙ÈÈ‡¯ ˙Â˜ÙÒÓ ÏÈÏÎ ‰ÈÈ˜
˘È ÍÎÏ ÆÂÏ ÁÂÂ„˘ ÔÂ·˘Á‰ ¯„‚Ï ¢˜ÏÁÂÓ¡ ‰Ê ÈË¯Ù ·ÂÁ˘ ¨Ú„È˘
Â˙ÚÈ„ÈÏ Â‰Â‡È·‰˘ ÈÓ ÈÙ· ÔÚË Â‰È˙ ¯Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Û¯ˆÏ
≠˙ ß·‚Ï Ì˙Â‡ ‰Ù‰Â ¨Ê¯ÙÂÓ ÔÂ·˘Á‰ ÈÎ ¨®ÔÂ‡ÈÏ ¯ÓÂ ¯ÂˆÈÏ‡ ¯Ó©

ÆÂ˙˜È„· Ì˘Ï Â‰È
ÌÂÏ·Ï È„Î ıÂÁ‰ ÏÎ Â‰È˙ ¯Ó Â˙Ú„Ï ‰˘Ú ‡Ï ÍÎ· ¨ÔÎ‡-
ÈÓ ÈÈÚÏ Ì‚ ˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó È˙Ï·Â Ê¯ÙÂÓ ‡Â‰˘ ÔÂ·˘Á ÌÂÏ˘˙
≠‡˘ ÌÈ¯·„·Â ˙‡Ê· ÌÏÂ‡Â ¨˙ÂÏ·Â‰‰ ÌÂÁ˙ Ï˘ ÂÈÊ¯· ‡È˜· ÂÈ‡˘
≠˘Ó· ˘¯„Î ÒÒ·Ï È„Î ÔÈ‡ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· È„ÓÚ ¯Ó ÏÚ ¯Ó
˘˜·˙Ó Â˙Â‡˘ ÔÂ·˘Á· ·ÊÎÏ ˙ÂÚ„ÂÓ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙‡ ÈÏÈÏÙ ËÙ

ÆÌÏ˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó

±¥ „ÂÓÚ· Á¢Â„‰ Í˘Ó‰

¢‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ¯˙ÂÈ· ¯ÂÓÁ Ï˘Î¡

ÍÓÒÓ

±∞

Ú„ÈÓ‰ ˙¯˙Ò‰ ÏÚ

‰„·ÂÚ‰Ó ‰ÁÂ ˙ÂÈ‰Ï ÔÙÂ‡Â ÌÈÙ ÌÂ˘· ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ‰˘ÂÁ˙‰
¯˙ÂÈ· ¯ÈÎ·‰ „È˜Ù˙· Ô‰ÎÓ˘ ÈÓÎÂ ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î ¨Â‰È˙ ¯Ó˘
ÈË¯Ù ·ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÌˆÚ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯ÒÂÓ ÂÈ‡ ¨˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ·

≤∏ÆπÆ≤∞∞∞ — Ò¢˘˙ ÏÂÏ‡· Á¢Î ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

ÆÌÈ˜ÂÒÓ‰ ÔÂÒ‡· Â·Â¯˜
≠ÓÚ ¯Ó ˙Ò¯‚Ï© Â‰È˙ ¯Ó ˘˜È· ¯˙ÂÈ ˙ÂÓ„˜ÂÓ ˙ÂÙÂ˜˙· ¨„ÂÚÂ-
≠ÂÊ≠˙· Ï˘ ‰·· ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡ÂÏÈÓ ÔÈÈÚ· ÏÙËÏ Ï¢‰ˆ ˙ÂÂËÏ˘Ó ®È„
¯˘‡· ÆÂ‰È˙ ¯Ó Ï˘ ˙ÓÂ˘¯˙· ÚÂÈÒ ÍÎÏ ˘ÈÂ ¨È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â‚
≠È˙ Â‡ˆÓ ‡Ï ˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁ· _ È„ÓÚ ¯Ó ˘È‚‰˘ ˙ÂÙÒÂ‰ ˙Â˘˜·Ï
ÆÔ˙˘‚‰Ï Ú„ÂÓ ‰È‰ Â‰È˙ ¯Ó˘ Â‡ ÂÓÚ ˙ÂÁÈ˘· ÂÏÚÂ‰˘ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓ
˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÔÈ· ˘¯„Î ¯Â·ÈÁ ˙ÂÈ‡¯· ÔÈ‡ ¨ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Æ≤∏-
≠ÒÓ ˙Â˘·‚Ó ÔÈ‡ È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÚ„Â‰ Æ‰‡‰‰ ˙Â·ÂË ˙˘˜·Ï

Æ˙ÂÈ‡¯ Ï˘ ˙ÈË¯‰Â˜ ˙Î
≠˘Ï ˙ÂÎÊ ÂÏ ‰˙È˘ ÈÓÎ ‰ÙÂ˜˙ Í¯Â‡Ï ÂÓˆÚ ‰‡¯ ‡Â‰ ¨„ÂÚÂ-
≠·Ï È„Î ÂÈ„È· ÔÈ‡ ÆÂÈ„È≠ÏÚ ÈÂËÈ· ÍÎÏ Ô˙ÈÂ ¨Â‰È˙ ¯Ó ˙‡ ˙¯
Â˙ÂÂÎ· ÔÈ‡˘ Û‡ Æ‰‡‰‰ ˙Â·ÂËÏ ˙˙Ó‰ ÔÈ· ¯ˆÈ˘ ‰˜ÈÊ‰ ˙‡ ÒÒ
≠ÒÁ‰ ÁÎÂ _ ˙Ó‡ ÌÈ‡ È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â˙Ò¯‚ ˙Â„ÂÒÈ˘ ¨ÍÎ· ¯ÓÂÏ
ÔÎ ÂÓÎ ÆÂ˙Ò¯‚ ÏÚ ˜È˙ ˙È˙˘‰Ï ÂÈ„È· ÔÈ‡ ¨ÂÏÏ‰ ÌÈÈ˙ÈÈ‡¯‰ ÌÈ¯
˙ÓÈˆÚ· ‡ÂÏÂ ®˘¯„Î© Â‰È˙ ¯Ó ˙ÂÚ„»Ó ˙ÁÎÂ‰Ï ˙ÂÈ‡¯ È„ ÔÈ‡
≠ÂËÏ ‰ÈÈÙÈˆ ·˜Ú Ô˙È È„ÓÚ ¯Ó È˙Â¯È˘·˘ ˙˙Ó‰˘ ÍÎÏ ¨ÌÈÈÈÚ
≠¯„‰ ‰Ó¯· ¨Â‰È˙ ¯Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙· ‰¯Â˘˜‰ ‰ÏÂÚÙ· ‰‡‰ ˙·
¯˘‡· ˙Â˜ÙÒ Ì‚ Ì˘È ÈÎ ¨ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓÏ ‡Ï ÆÈÏÈÏÙ ËÙ˘Ó· ˙˘

ÆÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙Â‡Ò¯‚Ï

Ï˘ ‰¯È·ÚÏ „˘Á‰ ∫Â‰È˙
‰Ó¯Ó· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ

ÂÈ„ ¨‰Ó¯Ó· ¯·„ Ï·˜Ó‰¡ ∫Ú·Â˜ ÔÈ˘ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ ¥±µ ÛÈÚÒ Æ≤π-
ÂÈ„ ¨˙Â¯ÈÓÁÓ ˙Â·ÈÒ· ‰¯È·Ú‰ ‰¯·Ú Ì‡Â ¨ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ¯Ò‡Ó _
≠È·Ú‰ Ï˘ ÈÒÈÙ‰ „ÂÒÈ‰ ÈÎ ¯ÓÂÏ Ô˙È ‰¯ˆ˜· Æ¢ÌÈ˘ ˘ÓÁ ¯Ò‡Ó _
≠ÏÚ· ¨·˙Î· ·ÊÎ ˙ÚË ˙‚ˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨¯Á‡Ó ¯·„ ˙Ï·˜ ‡Â‰ ‰¯
˙‡ ‡Ë·Ó ®‰ÂÂÎ‰© ‰Ó¯Ó Ï˘ È˘Ù‰ „ÂÒÈ‰ Æ˙Â‚‰˙‰· Â‡ ‰Ù

Æ˙ÂÓ¯Ï ‰ÂÂÎ Ï˘ ˙·ÊÂÎ‰ ‰ÚË‰ ˙‚ˆ‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ‰ ¢˘Ù‰ ÍÏ‰¡
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ È„ÓÚ ¯Ó ˘È‚‰ ±ππ∏ ˙˘ ÛÂÒ· Æ≥∞-
‰¯Â‡ÎÏ ¨Ï˜˘ ¥¥∏¨∞∞∞≠Î ÍÒ ÏÚ ÔÂ·˘Á ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó ˙ÂÚˆÓ‡·
≠Ù‰˘ ‡È‰ Â‰È˙ ß·‚ ÆÂ‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ¯Â·Ú ˙ÂÏ·Â‰ ÚÂˆÈ· ÔÈ‚·
¯¯·Ï È„Î ‰ÈÏ‡ ‰Ù ‰Ê˘ ¯Á‡Ï ¨ÛÂ„ÈÈÒ ¯ÓÏ È„ÓÚ ¯Ó ˙‡ ‰˙
˘‚Â‰˘ „Ú ÌÈÏÂ‚Ï‚ ¯ÙÒÓ ¯·Ú ÔÂ·˘Á‰ Æ·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙Ï ¯˘‡·
ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯ÈÎ·‰ „¯˘Ó‰ È„È˜Ù ÂÏÁ‰ ˘‚Â‰˘ ¯Á‡Ï ÆÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡·

Æ·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙ Ì˘Ï
˘‡¯ „¯˘ÓÏ ˘È‚‰˘ ÔÂ·˘Á· È„ÓÚ ¯Ó ÏÈÏÎ‰ ¨„˘Á‰ ÈÙ≠ÏÚ Æ≥±-
Ô˙Â‡ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú ÔÈ‚· ÂÏ ‰·Á Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó˘ ¨·ÂÁ ‰Ï˘ÓÓ‰
‰¯Âˆ· ÔÂ·˘Á· ÂÏÏÎÂ‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÂÁ ¨„˘Á‰ ÈÙ ÏÚ Æ‰¯Â·Ú· ÚˆÈ·
≠ÂÓ ÌÈÓÂÎÒ ˙·È˜Â ÌÈÈ·ÈË˜ÈÙ ‰„Â·Ú ÈÓÈ ˙ÙÒÂ‰ È„È ÏÚ ¨˙ÈÂÂÒÂÓ

®π „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰©

≠Ó‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ È„ÓÚ ¯Ó ˘È‚‰ ±ππ∏ ˙˘ ÛÂÒ ˙‡¯˜Ï Æ±π-
˙Â„Â·Ú ÔÈ‚· ¨Ï˜˘ ¥¥∏¨∞∞∞≠Î Ï˘ ÌÂÎÒ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÔÂ·˘Á ‰Ï˘Ó
‰È‰ Â‰È˙ ¯Ó˘ ‰Ú˘ ¨Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙·ÂËÏ ‰¯Â‡ÎÏ ÚˆÈ·˘
≠ÂÓ ‰È‰ ¨ÂÓˆÚ È„ÓÚ ¯Ó ˙Ò¯‚ ÈÙÏ Ì‚ ¨‰Ê ÔÂ·˘Á Æ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯
„¯˘ÓÂ Â‰È˙ ¯Ó È„È≠ÏÚ ‰Á„ ‰Ê ÌÂÎÒ ÆÓ¢ÂÓ ÈÎ¯ˆÏ „ÚÂÂ ÁÙ
≠ÈÏ ¯Ó ¯˜ÈÚ·Â ¨„¯˘Ó‰ ˙ÂÂˆ ÏÚÙ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Í‡ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
≠ÓÚ ¯ÓÏ ·ÂÁ‰ ˙¯„Ò‰ Ì˘Ï ¨‰·¯ ˙ÂˆˆÂ¯˙‰ ÍÂ˙ ¨ÛÂ„ÈÈÒ ¯ÓÂ ÔÂ‡
Ô‰· ÌÈÓÚÙ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÏÏÎ ÂÓÂÏ˘˙Ï ÂÏÚÙ˘ ÔÂ·˘Á‰ ÆÈ„
≠È˘ ÈÙÎ ÆÂ‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ¯Â·Ú· ˙Â„Â·Ú Úˆ·Ï È„ÓÚ ¯Ó ‡¯˜
Ï˘Î Ï˘ ‰ÓÂ‚Ú ‰ÂÓ˙ ‰ÏÈ‚ Í‡ ¨ÁÏˆ ‡Ï ‰Ê ¯·„ ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙

Æ‰Ê ¯˘˜‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ¯˙ÂÈ· ¯ÂÓÁ

„ÁÂ˘Ï „˘Á‰ ∫Â‰È˙
È·Ï ÌÈ˘ Í˘Ó· ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˙Â¯È˘ È„ÓÚ ¯Ó Ô˙ ¨¯ÂÓ‡Î Æ≤∞-
≠Â·Ú· ÌÂÏ˘˙ Ï·È˜˘ ‡Ï· ˙‡Ê ÏÎÂ ¨¯‡Â˙˘ ÈÙÎ Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó
Ì¯Ë· Â‰È˙ ¯Ó ÔÈ·Ï ÂÈ· ˙ÂÁÈ˘· _ È„ÓÚ ¯Ó ÈÎ „˘Á ‰ÏÚ ÆÌ¯
¯˜ÈÚ·Â ¨‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯ Â˙ÂÈ‰·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â‰ÎÏ ‰Ó˙‰
˙Ú ‰˙Â‡ ‰È‰˘ ¨ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó ÌÚÂ Â‰È˙ ß·‚ ÌÚ „¯Ù· ˙ÂÁÈ˘·
≠Ù˙ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÂ˘ ˙Â˘˜· ‰ÏÚ‰ _ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï¢ÎÓ
≠ÏÎÏÎ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ÚÂÈÒÂ ¨ÂÈ·¯Â˜Ó ¯Â·ÚÂ Â¯Â·Ú· ˙Â„Â·ÚÂ ÌÈ„È˜
ÚÂÈÒ· Ì‚ Â‰È˙ ¯Ó ÏÙÈË ÌÈ˘‰ Í˘Ó· ¨„ÂÚÂ ÆÌ„˜Ï ˘˜È·˘ ÌÈÈ

ÆÂÏ˘ ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ˙Â¯È˘Ï ¯˘‡· ÌÈÈÁÏ≠Â˙¯·Á Ô·Ï
≠˙‰ ¨ÔÈ˘ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ ≤π∞ ÛÈÚÒ· ‰ÚÂ·˜‰ „ÁÂ˘‰ ˙¯È·Ú Æ≤±-
_ ‰Ê ˜ÂÁÏ ßË ˜¯ÙÏ ß‰ ÔÓÈÒ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÙÈÚÒ·Â ¨±π∑∑ Ê¢Ï˘
≠˘Ï ‰‡·Â ¯Â·Èˆ‰ È„·ÂÚ ÈÙÏÎ ‰·ÈË ÌˆÚÓ ˙ÈÙÂÓ‰ ‰¯È·Ú ‡È‰
≠Ò·Ï ˘È „ÁÂ˘‰ ˙¯È·Ú Ï˘ ‰˙ÁÎÂ‰ Í¯ÂˆÏ Æ˙ÂÏÂÒÙ ˙ÂÓ¯Â ˘¯
È˙„·ÂÚ‰ ¯Â˘ÈÓ· ÆÈ˘Ù‰ „ÂÒÈ‰ ¯Â˘ÈÓ·Â È˙„·ÂÚ‰ ¯Â˘ÈÓ· ‰Ò
˙˙Ó Ï·È˜ ¨Â‰È˙ ¯Ó ‰Ê ¯˘˜‰·Â ¨¯Â·Èˆ „·ÂÚ ÈÎ ˙Â‡¯‰Ï ˘È
≠‰ÂÂ˘ ¨ÛÒÎ· ¯·Â„Ó Ì‡ ‰Ê ÔÈÈÚÏ ‰ÈÓ ‡˜Ù ÔÈ‡Â ¨È„ÓÚ ¯ÓÓ
˙Â‡¯‰Ï ˘È È˘Ù‰ ¯Â˘ÈÓ· Æ˙¯Á‡ ‰‡‰ ˙·ÂË Â‡ ˙Â¯È˘ ¨ÛÒÎ
≠˙È ÂÊ˘ ÍÎÏÂ ¨˙˙Ó ÂÏ ‰˙È˘ ÍÎÏ Â‰È˙ ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡
≠˜Ú· Úˆ·È Â‰È˙ ¯Ó˘ _ È„ÓÚ ¯Ó _ Ô˙Â‰ Ï˘ ‰ÈÈÙÈˆ ÍÂ˙Ó ‰

ÆÂ„È˜Ù˙· ‰¯Â˘˜‰ ‰ÏÂÚÙ ˙‡Ê ˙Â·
≠¯Î ¨ıÂÁ‰ ¯˘ Ô‚ÒÎ ¨Î¢ÁÎ Â‰È˙ ¯Ó Ô‰ÈÎ ÌÈ˘‰ Í˘Ó· Æ≤≤-

Æ¯Â·Èˆ „·ÂÚ ‡ÂÙÈ‡ ‰È‰Â ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ÎÂ ‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡‰ ˘‡
≠‡· ˙È˙„·ÂÚ ˙˜ÂÏÁÓ ˙ÓÈÈ˜ ¨ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ¯˘‡· Æ≤≥-
≠Ù˘Ó ÈÎ ¨ÔÚÂË È„ÓÚ ¯Ó ÆÈ„ÓÚ ¯ÓÏ ·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙ È‡Ï ‰·ÈÒÏ ¯˘
≠ÓÏ ¨ÚˆÈ·˘ ˙Â„Â·Ú‰ ÔÈ‚· ·ÂÁ‰ ˙‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï ‰·¯ÈÒ Â‰È˙ ˙Á
≠˜Ï ·¯ÈÒ È„ÓÚ ¯Ó ÈÎ ˙ÚÂË Â‰È˙ ß·‚ ÂÏÈ‡Â ¨Â˙Â‡ ˘¯„˘ ˙Â¯
≠Ó‰ ÌÓÂÎÒ ÆÂÏ ÌÏ˘Ï ‰˘˜È·˘ ˙Â¯ÓÏ ¨˙Â„Â·Ú‰ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙ Ï·
≠‰· ¨˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂ˘ ‡Â‰ Û‡Â ÚÂ„È ÂÈ‡ ÌÈÈË¯Ù‰ ˙Â·ÂÁ‰ Ï˘ ˜ÈÂ„
≠Ó˘ ·ÂÁ· ¯·Â„Ó Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙Ò¯‚Ï Æ˘ÓÓ Ï˘ „ÂÚÈ˙ ¯„Ú
ÌÂÎÒ· ¯·Â„Ó È„ÓÚ ¯Ó ˙Ò¯‚ÏÂ ¨ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú· ÌÎ˙Ò

ÆÏ˜˘ ÛÏ‡ ‰‡ÓÏ ·Â¯˜ Ï˘
≠˘‰ Í˘Ó· ¯˙ÈÂ ‡Ï _ ˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁ· Â˙ÚËÏ _ È„ÓÚ ¯Ó Æ≤µ-
ÌÏÂ‡Â ÆÌÈÈË¯Ù‰ ˙Â·ÂÁ‰ ¯Â·Ú· ÂÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÚ ÌÈ
ÈÏ·Ó Â‰È˙ ˙ÁÙ˘ÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ˙˙Ï ÍÈ˘Ó‰ ‡Â‰
˙ÂÁ„Ï ÂÈ˘ÚÓ· ÌÈÎÒ‰ ‡Â‰ Æ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ÌÂÏ˘˙ ˙Â˘È¯„ ·Èˆ‰Ï
Ô˙ÈÏ ÔÂÎ ‰È‰ ‰¯Ë˘Ó· Â˙Ò¯‚ÏÂ ¨ÌÈ˘ Í˘Ó· ·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙‡
ÂÈ˙Â˘˜·Ï È·ÂÈÁ ‰ÚÓ Ï·˜È Ì‡ ·ÂÁ‰Ó ˜ÏÁ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ Â‡ ‰Á‰
Æ®ÌÈ·¯ÂÚÓ‰Ó ÈÓ ÈÊ‡· ˙‡Ê ‡ËÈ· ÈÎ ‰È‡¯ ÔÈ‡Â© ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ
Ï·˜Ï È„ÓÚ ¯Ó ‡ÂÙÈ‡ ‰ÙÈˆ ¨„ÁÂ˘‰ ¯˘˜‰· ˜„·˘ „˘Á‰ ÈÙ ÏÚ
ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ì˙Â‡· Ô˙˘ ˙˙ÓÏ ‰¯ÂÓ˙· ‰‡‰ ˙Â·ÂË

ÆÂ‰È˙ ˙ÁÙ˘ÓÏ
„ÁÂ˘‰ ˙¯È·Ú· ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡ ˜Â„·Ï È„Î ÌÏÂ‡Â-
˙Â„ÂÒÈ ÏÎ Â‰È˙ ¯Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ˘È ¨Â‰È˙ ¯Ó ÈÙÏÎ
≠˜Ï ‰ÈÈÙÈˆ· ÂÏ ‰˙È˘ ÍÎÏÂ ˙˙ÓÏ Ú„ÂÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÂ‚Î ¨‰¯È·Ú‰
≠Èˆ‰ Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ¨Â„ˆÓ _ ‰‡‰ ˙Â·ÂË _ ˙È„‚ ‰¯ÂÓ˙ ˙Ï·

ÆÈ¯Â·
„ˆ· ‰ÏÙÈË˘ ‡È‰ Â‰È˙ ß·‚ ¨Â‰È˙ ‚ÂÊ‰ È· ˙Ò¯‚Ï Æ≤∂-
ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï Ú„ÂÓ ‰È‰ ‡Ï Â‰È˙ ¯Ó ÔÎÏÂ ¨ÌÈ¯·„‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰
‡Ï ÔÎÂ ¨ÌÏÂ˘ ·ÂÁ‰˘ ¯·Ò ÂÈ¯·„ÏÂ ¨È„ÓÚ ¯ÓÏ ·ÂÁ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï
¯ÈÚ Æ˘˜È·˘ ‰‡‰‰ ˙Â·ÂËÏ È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ÂÈ˙Â˘È¯„Ï Ú„ÂÓ ‰È‰
≠˙ ¯Ó˘ ˙˙Â ˙Ú„‰ ¨˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁÓ ‰ÏÂÚÎÂ ˙Â·ÈÒ· ÈÎ Ô‡Î
˙Â˜ÙÒÓ È˜ ÂÈ‡ ¯·„‰˘ Ì‚‰ ¨ÈË¯Ù ·ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ Ú„È Â‰È

ÆÌÈÈ˙ÈÈ‡¯
˙ÂÎÊÏ È„ÓÚ ¯Ó ˙˘È¯„Ï Â‰È˙ ¯Ó ˙»Ú„ÂÓ ÔÈÈÚ· Æ≤∑-
≠Ï· Â‰È˙ ¯Ó ÌÚ È„ÓÚ ¯Ó ˘‚Ù ±ππ∑ È‡Ó· _ ‰‡‰ ˙Â·ÂË·
È˜ÂÏÈÁ ˘È˘ ¨˙È˘È‡ ‰˘È‚Ù· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· Â˙Î˘
˙‡ È„ÓÚ ¯Ó ‰ÏÚ‰ ÂÊ ˙È˙¯‚˘ È˙Ï· ‰˘È‚Ù· Æ‰ÓÊÈ ÈÓ ˙ÂÚ„
¯ÒÓ˘ ‰Ò¯È‚‰ ÈÙÏ© ˘˜È· Ì‚Â ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÙ· ·ÂÁ‰ ÔÈÈÚ
≠È‚Á· ‰„Â·Ú ÂÏ ¯„ÒÂ˙ ÈÎ ®‰È„Ó „Ú ÌÎÒ‰ ÂÓÈÚ Ì˙Á˘ È¯Á‡
¨˙¯Á‡ ‰Ò¯È‚ Â‰È˙ ¯ÓÏ ÆÁÏˆ ‡Ï˘ ¯·„ ¨‰È„Ó‰ Ï·ÂÈ ˙Â‚
˙ÏÈÙ ÏÚ È„ÓÚ ¯Ó ˙‡ ÌÁÏ ‰˙È‰ ‰ÁÈ˘‰ Ï˘ ‰˙¯ËÓ ‰ÈÙÏ

˙ÓÈˆÚ Ï˘ Í¯„· Ì‡ Ì‚ ¨Ì˙ÚÈ„È· Â‡ Ì˙ÈÈÁ‰· ˙‡Ê ÏÎ _ ÌÈÓÊ‚
ÆÔÂ‡ÈÏ ¯ÓÂ ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó ÔÎÂ Â‰È˙ ß·‚ ¨Â‰È˙ ¯Ó Ï˘ ¨ÌÈÈÈÚ

Ï¢ÎÓ Ì‰·Â ÌÈ¯ÈÎ·‰ „¯˘Ó‰ È„È˜Ù ÔÈ· ¯·ÚÂ‰ ÔÂ·˘Á‰ Æ≥≤-
˙˘ ÍÏ‰Ó· ÆÌÈ¯Á‡Â „¯˘Ó‰ ·˘Á ¨„¯˘Ó‰ Ï¢ÎÓÒ ¨„¯˘Ó‰
˙ÚÈ„ÈÏ ®·Â˙Î ¯ÈÈ· ‡ÏÂ© ‰Ù≠ÏÚ· ÌÈÈÓÚÙ ÔÂ·˘Á‰ ‡·Â‰ ±πππ
Ï·˜˙Ó ÂÈ‡˘ Â‡ Ê¯ÙÂÓ ‡Â‰˘ ¯Ó‡ ˙ÂÈ‡¯‰ ÈÙÏ ¯˘‡ ¨Â‰È˙ ¯Ó
È‡Ó· ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙‡¯˜Ï ÆÂ˙ÈÈÚ¯Ï ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰Ù‰Â ¨˙Ú„‰ ÏÚ
≠ÈË‰ Í¯„ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î Ó¢‰¯ „¯˘Ó· ÌÈÂÈ„ ¯ÙÒÓ ÂÎ¯Ú ±πππ
¨·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÌÈÎ¯„ ˘ÂÙÈÁ ÍÂ˙ ¨ÔÂ·˘Á· ÏÂÙ
·Ò‰ ‡Ï Â‰È˙ ‚ÂÊ‰ È·Ó ÈÓ ÆÈ„ÓÚ ¯ÓÏ ÚÈ‚ÓÎ ÌÎÒÂÈ ÂÈÏÚ˘
¯·„ ¨ÏÂ„‚ ÈË¯Ù ·ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì·ÈÏ ˙ÓÂ˘˙

Æ˙Â„˘Á‰ ˙˜È„· ˙¯‚ÒÓ· ÂÈÂÈ„ ÂÒÁÈÈ˙‰ ÂÈÏ‡˘
Ï˘ ‰Á‰ ˙˙Ï È„ÓÚ ¯Ó ˙Â‡È ÔÂ·˘Á· ÏÂÙÈË‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ≥≥-
≠Â˜˙· ÚˆÈ·˘ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â„Â·Ú‰ ÔÂ·˘Á‰Ó Â‡ˆÂ‰ ÏÈ·˜Ó·Â ¨±µ•
˙È·· ÂÓÈÈ˜˙‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ¯Á‡Ï Æ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ‰È‰ Â‰È˙ ¯Ó˘ ‰Ù
¨È„ÓÚ ¯Ó ¨Â‰È˙ ß·‚ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ˙Â˘È‚Ù È˙˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
≠ÂÈ„‰ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ˘Î ¨®˙Á‡ ‰˘È‚Ù· ˙ÂÁÙÏ© ÛÂ„ÈÈÒ ¯ÓÂ ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó
ÏÏÎ ‰Ê ÔÂ·˘Á ÆÏ˜˘ ≥≤≥¨∞∞∞≠Ï ·Â¯˜‰ ÍÒ ÏÚ ÔÂ·˘Á ÁÂÓ ÌÈ
Úˆ·Ï È„ÓÚ ¯Ó ‡¯˜ Ô‰· ÌÈÓÚÙ ˙Â¯˘Ú ¯‡È˙Â ¨˙Â„Â·Ú ËÂ¯ÈÙ

ÆÂ‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙˘˜·Ï ˙Â„Â·Ú
≠Ù· ¨Â‰È˙ ß·‚ È„È ÏÚ ˙Â˘ÁÎÂÓ‰ ¨ÂÈÙ· ÂÈ‰˘ ˙ÂÈ‡¯‰ ÈÙÏ-
˙Â„Â·Ú‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ Ô˜ÏÁ ˙‡ Â‰È˙ ß·‚ ‰¯˘È‡ ‰Ï‡ ˙Â˘È‚
Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Â˙ÁÙÂ‰ ¨ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó ˙Ò¯‚Ï ¨Í˘Ó‰· ÆÔÂ·˘Á· ÂË¯ÂÙ˘

®ÂÈÊ ÌÈÈÁ©,          ‰¯È˜ÁÏ ÚÈ‚Ó Â‰È˙ ‚ÂÊ‰
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ÍÓÒÓ

≤∏ÆπÆ≤∞∞∞ — Ò¢˘˙ ÏÂÏ‡· Á¢Î ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

¨Í¯Ú ˙Â¯˜È ˙Â˙Ó ‰‡ÓÎ ˙Â¯ÒÁ ÔÈÈ„Ú
ÌÈÈË·Ï¯‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ‡Ï ÈÎ ‰ÓÂ„Â

‰¯È˜Á· ÂÏ‚˙‰

®±∂ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰©

±µ

Â¯·ÚÂ‰ Â· ÌÂ˜Ó· Ì‚ ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰·È‚‰ ˙¯È·Ú Æµ¥-
Æ‰È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·· ‡Â‰˘ ÔÒÁÓÏ ˙Â˙Ó‰

˙Â˙ÓÓ ˙ÂÈÂÂ˙ „Â¯È‚ ¯·„· È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â˙Â„ÚÏ ¨ÌÏÂ‡Â-
¨ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ·Â ¨ÍÎ· ˙ÂÎÓÂ˙‰ ˙Â„„Â· ˙ÂÈ‡¯ Í‡ Â‡ˆÓ ¨˙Â·¯
ÔÚÂË È„ÓÚ ¯Ó˘ ˙ÂÈÂÂ˙‰ ‚ÂÒ ¯˙Â‡ ‡Ï ¨‰¯È˜Á‰ ÈˆÓ‡Ó ˙Â¯ÓÏ
≠‰· ¯·Â„Ó‰ ÈÎ ¨‡È‰ Â‰È˙ ß·‚ ˙Ò¯‚ Æ˙Â˙Ó‰ ÏÚÓ ¯ÈÒ‰ ÈÎ
˙ÂÈ‡¯ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ‰È‚‰ÏÂ ¨‰˜ÈË˙Ò‡ ÏÚ ‰„ˆÓ ˙„ÁÂÈÓ ‰„Ù˜
˙ÂÈÂÂ˙ ˙¯Ò‰ Ï˘ ‰ÚËÏ ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ Â‡ˆÓ ‡Ï Æ˙ÂÓÈÈÂÒÓ
˙‡ ÏÂÏ˘Ï ‰È‰ Ô˙È ‡Ï Ì‚Â ¨È„ÓÚ ¯Ó ˙Ò¯‚Î ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÓÎ·
Ô˙È ‡Ï ÔÎÏÂ ¨ÔÂÈÓ Í¯ÂˆÏ ÔÒÁÓÏ Â¯·ÚÂ‰ ˙Â˙Ó‰ ÈÎ ¨‰ÚË‰
¯Ó È·‚Ï Ô‰ ¨ÈÏÈÏÙ ËÙ˘Ó· ‰˘Â¯„‰ ‰Ó¯· ‰ÏÈË‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï

ÆÂ‰È˙ ß·‚ È·‚Ï Ô‰Â Â‰È˙

ËÙ˘Ó ÈÎÏ‰Ó ˘Â·È˘Ï „˘Á
≠ÂÚ‰ ˜ÂÁÏ ≤¥¥ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰¯È·Ú· ¨‰Ê ÔÈÈÚ· ˙Â„˘Á‰ Æµ∂-
˘„ÂÁ· Â‰È˙ ¯Ó ÌÈÈ˜˘ ¨˙ÂÁÈ˘ È˙˘· Ì¯˜ÈÚ· ÌÈˆÂÚ ¨ÔÈ˘
≠Ù‰ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ‰Ù˘Á˘ ‰·˙Î‰ ÌÂÒ¯Ù ˙‡¯˜Ï ¨±πππ ¯·ÓËÙÒ
≠˘‰Â ¨¯·Ú˘Ï Â˙Î˘Ï Ï‰Ó ¨¯ÂˆÈÏ‡ È¯Â‡ ¯Ó ÌÚ ˙Á‡‰ _ ‰˘¯

ÆÈ„ÓÚ ¯Ó ÌÚ ‰È
ÏÎÓ Â‰È˙ ¯Ó ‰¯Â‡ÎÏ ˘˜È· ‰Ï‡ ˙ÂÁÈ˘· ¨„˘Á‰ ÈÙ≠ÏÚ-
≠ËÓ ÌÈË¯Ù ‰˘¯Ù· ˙Ú ‰˙Â‡ Â˜ÒÚ˘ ÌÈ·˙ÎÏ ¯ÂÒÓÏ Ì‰Ó „Á‡
≠ÂÒ¯ÙÏ ¯˘˜· ÂÈ‰Â ¨‰¯È˜Á· ‰ÁÈ˙ÙÏ ÂÓ„˜ ‰Ï‡ ÌÈÚÂ¯È‡ ÆÌÈÚ
≠Ú‰ ˙Â„ÂÒÈ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ È·‚Ï ‰Ï‡˘ ˙¯¯ÂÚ˙Ó ÆÌÈÓÈ Ì˙Â‡Ó ÌÈÓ
Ï˘ _ ÛÈÚÒ· ˘¯„Î _ ‰ÁÎÂ‰· ‡Â‰ È˘Â˜‰ ÍÎÏ ¯·ÚÓ Æ‰¯È·

Æ˙Ú ‰˙Â‡· ÂÈ‰˘ ÈÙÎ ˙Â·ÈÒ· ˙‡ÊÂ ¨˙ÈÏÈÏÙ ‰ÂÂÎ
ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¨¯ÂÓ‡Î ‡È‰ È˙˜ÒÓ ¨ÏÂ˜È˘ ¯Á‡Ï Æµ∑-
≠ÈÓ ˜ÏÁ ÁÈÎÂ‰Ï È„Î ˙ÂÈ‡¯ ˙Â¯ÒÁ ÈÏÈÏÙ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏ·Â˜Ó‰
≠˘ÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈ˘˜ ÌÈÓÈÈ˜ ÛÒÂ· ÆÂÁ·˘ ˙Â¯È·Ú‰ ˙Â„ÂÒ
≠Â‡ÎÏ‰ ˙È˙ÈÈ‡¯‰ ˙È˙˘˙‰ ˜È˙· ˙¯„Ú ÍÎÈÙÏ Æ˙ÂÈ‡¯‰ Ï˜
‰ÏÈÚ· ¯‚Ò ˜È˙‰Â ¨ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ Ì˘Ï ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙È¯

Æ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ¯ÒÂÁ Ï˘

„˘Á ∫Â‰È˙ ‰¯˘
‰Ó¯Ó· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈÏ

≠·˜Ï ÔÂÈÒÈ· ˙È˘‡¯ Â„˜Ó˙‰ Â‰È˙ ß·‚ „‚ ˙Â„˘Á‰ Æµ∏-
˙¯Ù‰Â ‰Ó¯Ó‰ ÛÈÚÒÂ ¨¯Â·Èˆ ˙„·ÂÚ ‡È‰ ÔÈ‡ Æ‰Ó¯Ó· ¯·„ ˙Ï
≠ÚÓ‰ ˙ÎÒÓ· ÏÂ„‚ ‰˜ÏÁ ‰È‰ ˜ÙÒ ÈÏ· Æ‰ÈÏÚ ÏÁ ÂÈ‡ ÌÈÂÓ‡‰
≠ÂÈ˜Ï ˙Ú„ÂÓ ‰˙È‰ ˜ÙÒ ‡ÏÏ ‡È‰ Æ¯·Â„Ó ‰·˘ ÌÈÏ„ÁÓ‰Â ÌÈ˘
≠˘· „ÁÂÈÓ· ¨È„ÓÚ ¯Ó ˙‡ ‰ÏÈÚÙ‰˘ ÂÊ ‡È‰ ÆÈË¯Ù ·ÂÁ Ï˘ ÂÓ

˙Ú· Â‰È˙ ¯Ó Ï·È˜˘ ˙Â˙Ó‰ ¨˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁ ÈÙ ÏÚ Æµ±-
≠È˙ ß·‚ Ï˘ ‰˘È¯„ ÈÙ ÏÚ ¨Ô·Â¯· Â¯·ÚÂ‰ ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯ Â˙ÂÈ‰
≠ˆÂ‰ ˙Â˙Ó‰ Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·Ï ¨‰Â‰Î‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ¨Â‰
‰ÁÂ˜ÈÙ· ÂÊ¯‡ ÏÂ„‚‰ Ô˜ÏÁ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·· Ô˜ÏÁ· Â‚
¯Ó ˙·ÈÊÚ ÌÚ Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·· Â¯Ó˘Â ¨Â‰È˙ ß·‚‰ Ï˘
≠Â‰Â ˙Â˙Ó‰ ÏÎ ÂÁ˜Ï ¨±πππ ˙˘· ¨ÈÓ˘¯‰ ÔÂÚÓ‰ ˙‡ Â‰È˙
≠ÙÁ ÔÂÒÁ‡Ï ¨Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰ ¯˘‡ ÔÒÁÓ· ÂÓ˘
„Ó‡ ÈÙÒÎ‰ ÔÎ¯Ú˘© ˙Â˙Ó ∑∞∞≠Î· ¯·Â„Ó‰ ÆÌÈÈ˘È‡‰ ‰Èˆ

Æ®ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó·
˙È·Ó ÂÁ˜Ï ˙Â˙Ó‰ ÈÎ ‰È‰ ‰Ê ¯˘˜‰· ‰ÏÚ˘ „˘Á‰ Æµ≤-
¨ÌÈÈË¯Ù ÌÈÎ¯ˆÏ ¨Ô˜ÏÁ Â‡ ÔÏÂÎ ¨Ô˙Á˜Ï ‰¯ËÓ· ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
„˘Á‰ ÆÂ‰È˙ ¯Ó ˙·ÂËÏ ‰„ÓÚÂ‰˘ ‰Î˘Ï· Ô˙‚ˆ‰ Í¯ÂˆÏ ‡ÏÂ
≠Ó‰ ˘‡¯ ˙È·Ó ÌÈ·¯ ‰Î ÌÈËÈ¯Ù ˙‡ˆÂ‰ ÌˆÚ Ï˘· ˜¯ ‡Ï ‰ÏÚ
≠Ù˘Ó Ï˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈˆÙÁ Ì‚ ÂÒÁÂ‡ Â· ÔÒÁÓÏ Ì˙¯·Ú‰Â ‰Ï˘Ó
‰È‡˘ ¨‰˙Ó ÏÎ ‰Ê¯‡ ‰· ˙È„Ù˜‰ Í¯„‰ Ì‚Â© Â‰È˙ ˙Á
≠Â Û‡ ‡Ï‡ ¨®˙ÈÓÊ Â‡ ˙ÈÂ˘‡¯ ‰¯·Ú‰ ÌÚ ‰¯Â‡ÎÏ ˙·˘ÈÈ˙Ó

ÂÈ‡ ¨˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯˙ÂÈ· ¯ÈÎ·‰ È·ÈÒÂÏ˜Ò˜‡‰ „È˜Ù˙·
≠Â„Ó ÔÈ‡ Ì‡ ¯¯·Ó Â‡ ¨ÈË¯Ù ·ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÌˆÚ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯ÒÂÓ
≠ÂÓ‰ ÔÂ·˘ÁÏ ¨¯Á‡ Â‡ ‰Ê Á¯Â‡· ¨¯˘˜ ÈÏÂ‡˘ ¨ÈË¯Ù ·ÂÁ· ¯·

Æ˘‚Â‰˘ Ú˜Ù
≠È˘ Â‰È˙ ˙ÁÙ˘ÓÏ Ô˙˘ ÈÓ˘ ¨‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Ì‚ Ï·˜Ï ‰˘˜-
Â‰È˙ ¯Ó˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÂÂ ÍÈ˘ÓÓ ¨ÌÈ˘ Í˘Ó· ÌÈ˙Â¯
¯·„‰ ‰È‰ Ï˘Ó ¨‰ÁÙ˘Ó‰ ˙ÓÊ‰· ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â˘‡¯Ï ¯Á·
≠˙‰ ÌÈÏ‰Ï Ì‡˙‰· Â˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â ¯„ÒÂÓ˘ ‡ÏÏÂ ¨ÈË¯Ù ÔÈÈÚ
≠¯Ù‰ ÔÈ· ÏÂ·‚‰ ÌÚÓÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ ÍÎ· Æ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ÌÈÈ˜
‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÚ˘ ·ÂÁ‰ ÔÈ· ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙¯ÈˆÈ ÍÂ˙ ¨È¯Â·ÈˆÏ ÈË
Â· ˙‡˘Ï ‰È„Ó‰ ÏÚ˘ ·ÂÁ‰ ÔÈ·Ï ¨ÈË¯Ù‰ ¯Â˘ÈÓ· Â· ˙‡˘Ï
≠ÈÚ‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡ Æ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Ï ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯‚ÒÓ·
˙ÂÈÂ˘¯·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÏ‰ Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ï ˙ÂÈ¯˜
≠‚ÒÓ· ˙ÂÓ¯Â ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ¨˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ÏÚ ‰‚‰ ‡È‰ ÔÂËÏ˘‰
≠ÒÎ ˙¯·Ú‰Â ˙ÂÈˆÏÂÙÈÓ ˙ÚÈÓÂ ¨¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯
≠ÈÏ Æ‰· ÔÂÓË‰ ˙Â˙ÈÁ˘Ï Ï‡ÈˆËÂÙ‰ ÏÎ ÏÚ ¨˙ÂÙÈ˜˘ ‡ÏÏ ÌÈÙ

Æ˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È·Ú ÌÈÒÒ·Ó ÌÈ‡ ÔÈÈ„Ú ‰Ï‡ ÌÈÏ˘ÎÂ ÌÈÈÂ˜

˙˘¯Ù ∫Â‰È˙ ß·‚Â ¯Ó
‰·È‚Ï „˘Á‰ _ ˙Â˙Ó‰

ÔÈÓÈ· ¯Ó Ï·È˜˘ ˙Â˙Ó‰ ÂÈÈÚ ‰˘¯Ù‰ Ï˘ ¯Á‡ ˜ÏÁ Æ¥∏-
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ¨‰Ï‡ ˙Â˙Ó Æ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙· Â‰È˙
‰È„Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈ˜ Ô‰ ¨±π∑π Ì¢˘˙‰ ¨®˙Â˙Ó© ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘
≠È Ô‰ ÔÎ˘ ¨‰˙Ó‰ Ï·˜Ó Ï˘ ÈË¯Ù‰ ÂÈÈ˜ ÔÈ‡Â ¨®˜ÂÁÏ ≤ ÛÈÚÒ©
ÛÂÙÎ· ÏÎ‰Â ¨ÈË¯Ù Ì„‡Î ‡ÏÂ È¯Â·Èˆ‰ Â„È˜Ù˙ ÁÂÎÓ ÂÏ ˙Â˙
‰˙Ó¡ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÌÈÏÏÂÎ‰ ¨˜ÂÁÏ ß· ≤ ÛÈÚÒ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ‚È¯ÁÏ

Æ¢ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· ‚Â‰‰ ÈÙÏ ‰˙È˘ ‰¯È·ÒÂ Í¯Ú ˙Ë˜
‰˙Ó ÏÎ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÂÚ·˜˘ ÌÈÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ-
¯ÙÒ· ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰Â ¨˙ÈÂÁË· ‰˜È„· ¯Â·ÚÏ ‰¯ÂÓ‡ ˙Ï·˜˙Ó˘
≠ÈÓ‰ ÔÒÁÓ· ˙ÂÒÁÂ‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙Â˙Ó‰ ÏÚ Æ„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â˙Ó‰
≠Ó· Â‡ ¨¯Á‡ ÔÂÒÁ‡ ÌÂ˜Ó· Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÍÎÏ „ÚÂ

Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÔÂÚ
ÏÚ ‰È‰ ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î Â‰È˙ ¯Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÌÂÈÒ ÌÚ Æ¥π-
¨‰È„Ó‰ ÏÂÙÈËÏ ¯Â·ÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·· ÂÈ‰˘ ˙Â˙Ó‰
‰Î˘Ï· ‰‚ˆ‰ Í¯ÂˆÏ Ô˜ÏÁ· ˜ÈÊÁ‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ Â‰È˙ ¯ÓÏ ¯˘‡Î
˘‡¯ ÏÂÎÈ ÍÎÏ ¯·ÚÓ Æ¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î Â˙Â˘¯Ï ˙„ÓÂÚ‰
≠‚ÒÓ· Ï·È˜˘ ˙Â˙Ó ˙ÈË¯Ù‰ Â˙˜ÊÁÏ ÏÂËÈÏ ¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰

Æ‰˘ÈÎ¯ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰· ¨ÈÓ˘¯‰ Â„È˜Ù˙ ˙¯
Â‰È˙ ¯Ó ÈÎ ¨‡ˆÓ Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÂ˙‰ ÈÙ ÏÚ Æµ∞-
≠˙Ó‰ Ï˘ Ô˜ÏÁ ÆÂ˙Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ˙Â˙Ó ±¨∞∞∞≠Ó ‰ÏÚÓÏ Ï·È˜
ÆÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÙÒÎ Í¯Ú ˙ÂÏÚ· Ô˜ÏÁ ÂÏÈ‡Â ¨ÈÙÒÎ Í¯Ú ˙ÂË˜ ˙Â

≠˘ËÏ ÔÂÈÒÈ Â‰È˙ ß·‚ È„È ÏÚ ‰˘Ú ÈÎ È„ÓÚ ¯Ó ˙Ú„Â‰ ÁÎ
‰ÂÂÎ ‰˙È‰ ÈÎ „˘Á‰Â ¨‰È„ÓÏ ˙ÂÎÈÈ˘‰ ˙Â˙Ó‰ ˙Â‰Ê ˙‡ ˘Ë

ÆÌÈÏ‰ÏÂ ˜ÂÁÏ „Â‚È· Ô˙ÏÈËÏ
Â¯˙Â‡ ‡Ï ÂÎ¯Ú˘ ÌÈ˘ÂÙÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ¨ÔÈÈˆÏ ÂÈÏÚ Æµ≥-
ÆÂ„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· Ï·È˜ Â‰È˙ ¯Ó˘ ÚÂ„È ¯˘‡ ˙Â˙Ó‰ ÏÎ
≠¯Ù‰ ÏÎ ‡Ï ÈÎ ‰ÓÂ„Â ¨Í¯Ú ˙Â¯˜È ˙Â˙Ó ‰‡ÓÎ ˙Â¯ÒÁ ÔÈÈ„Ú

Æ‰¯È˜Á· ÂÏ‚˙‰ ÌÈÈË·Ï¯‰ ÌÈË
≠¯‚Ï Æ˙Â˙Ó‰ ˙Â‰Ê ˘ÂË˘ËÏ ÔÂÈÒÈ ÏÎ ‰˘ÈÁÎÓ Â‰È˙ ß·‚-
¨ÔÂÈÓ Í¯ÂˆÏ ÔÒÁÓÏ ÔÏÂÎ ˙Â˙Ó‰ Â¯·ÚÂ‰ Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó ˙Ò
˘‡¯Î Â‰È˙ ¯Ó ˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ˙˘ Ú·˜‰ ˙Î˘Ï· Ô˙‚ˆ‰ Ì˘Ï
˙‡Ê Æ˙Ú ‰˙Â‡· Â˙Â˘¯Ï ‰„ÓÚÂ‰ Ì¯Ë˘Â ¨¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ
Ì˙Ò¯‚Ï _ ÔÎÏÂ ‰È„ÓÏ ÍÈÈ˘ ÌÈËÈ¯Ù‰ ÂÒÁÂ‡ Â· ÔÒÁÓ‰ ¨„ÂÚÂ
˘ÂÎ¯‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓÎ ÂÈÏ‡ ÌÈ¯·„‰ ˙¯·Ú‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ _

Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï ¯·ÚÂ‰

®∑∑ ÌÂÊ ∫ÌÂÏÈˆ©,Â„¯˘Ó· ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ÌÚ È„ÓÚ ¯·‡

∫˙Â˙Ó‰ ÏÚ

˙ÁÙ˘ÓÏ Ô˙˘ ÈÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰˘˜
¯Á‡Ï Ì‚ ÍÈ˘ÓÓ ¨ÌÈ˘ Í˘Ó· ÌÈ˙Â¯È˘ Â‰È˙

ÈË¯Ù ÔÈÈÚ ¯·„‰ ‰È‰ Ï˘Ó ¨Ó¢‰¯Ï ¯Á· Â‰È˙˘

Ï·¯‡ ‰„Ú

≤∏ÆπÆ≤∞∞∞ — Ò¢˘˙ ÏÂÏ‡· Á¢Î ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

Â‡„Ï ‰¯Â‡ Ø ‰ÈÊÈÂÂÏË

‰˜È¯Ó‡ ÈÁ˙
„Â‡Ó‰ ‰¯„Ò‰ Æ¢Ô·Ï‰ ˙È·‰¡ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˜¯Ù‰ ¯„Â˘ ÏÂÓ˙‡
≠·˘Ó ÍÂ˙Ï ¯˘ÈÈ‰ ÌÈÂÒÓ ¯ÂÁÈ‡· Ô‡Î ‰˙Á ˙‡Ê‰ ˙¯·Â„Ó
Æ¢ÒÂ¯ÙÂÒ‰¡ È„È≠ÏÚ ‰Â¯Á‡Ï „Ú ‰ÒÙ˙˘ ¨˙È˙¯˜ÂÈ‰ ¯Â„È˘‰ ˙ˆ
˙‡ Á˜ÏÂ ¢‰ÈÙ‡Ó‰¡ ˙‡ ¢Ô·Ï‰ ˙È·‰¡ ÁˆÈ ¨ÔÂ¯Á‡‰ ÈÓ‡‰ Ò˜Ë·
È¯·Á ÂÁÒÈ ÍÎ· Æ®È˘‡¯‰ Ô˜Á˘‰ Ò¯Ù ËÚÓÏ© ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÒ¯Ù‰ ÏÎ
ÔÈ· ‰Ú¯Î‰Ï ÚÈ‚Ó ‰Ê˘Î ∫ÌÏÂÎ ÌÈÚ„ÂÈ˘ ‰Ó ˙‡ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰ÈÓ„˜‡‰
≠‡· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ È˘‡ ¨˙È˙¯ÈˆÈ ˙ÂÎÈ‡ ÔÈ·Ï ˙È˜È¯Ó‡ ˙ÂÈËÂÈ¯ËÙ

Æ˙ÂÈËÂÈ¯ËÙ‰ ˙‡ ÂÙÈ„ÚÈ ·¢‰¯
¨˙È˜È¯Ó‡ ‰„‚ÙÂ¯Ù ˙¯„Ò ‡Â‰ ¢Ô·Ï‰ ˙È·‰¡ _ ‰Â˙Á˙‰ ‰¯Â˘·-
≠Ï‰ ˙È·‰¡ Æ‰ÓÓ ˙Â‰ÈÏ ˘ÓÓ ¯˘Ù‡˘ ¨ÈÚÂˆ˜Ó ÍÎ≠ÏÎ ÔÙÂ‡· ‰ÈÂ˘Ú˘
ÌÈÏÂÁ≠˙È· Â‡ ÔÂ˙ÈÚ ÌÂ˜Ó· ÌÚÙ‰˘Î ¨‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó ˙¯„Ò „ÂÚ ‡Â‰ ¢Ô·
‡Â‰˘ ÂÓÎ ÔÂËÈÏ˜ Ï˘ Â˙Â‰Î ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó ‰¯„Ò‰ ÆÔ·Ï‰ ˙È·· ¯·Â„Ó

Æ˙Â¯„Ò‰ ÏÎ Ï˘ ‰˜È¯Ó‡‰ Æ¢Ô·Ï‰ ˙È·‰¡

≠‰˘ ‰¯˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ ÆÈ˜ÒÈÂÏ ‰˜ÈÂÓ ÈÏ· ¨¯ÓÂÏÎ ÆÂ˙Â‡ Â¯ÎÊÈ˘ ‰ˆÂ¯ ‰È‰
¯˜ÈÚ· ®È‡ËÈ¯Ò˙ Â˙Â‡© ¢·‰Â‡Ó ‡È˘‰¡ Ë¯Ò‰ ˙‡ „Â‡Ó ‰¯ÈÎÊÓ ‰¯„Ò

Æ‡È˘· ˙·‰Â‡Ó ‡È‰˘ ÍÎ·
·‰Â‡Â ˜ÈÁˆÓ ¨ÏÈÎ˘Ó ‡È˘ ‡Â‰ ¨ÌÈ˜Á˘‰ ¯‡˘Î ÔÈÂˆÓ ¨ÔÈ˘ ÔÈË¯Ó-
≠Ó˘ ¨ÌÈÏ‡È„È‡ È¯Â„Á ¨ÌÈÓ‡ ÌÈËÂÈ¯ËÙ ÌÏÂÎ Ì‰ ÂÈ˙Á˙ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÆÌ„‡
ÍÎ≠ÏÎ Ì„‡ ˙Á˙ „Â·ÚÏ Ì˜ÏÁ· ‰ÏÙ˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÂÎÊ‰Ó ÌÂÈ ÏÎ ÌÈ˘‚¯˙
Ô‚Ò© ÌÈÚ¯· ˙ÓÁÏ ˙‡Ê‰ ÌÈ·ÂË‰ ˙¯Â·Á Æ‰‡ÏÙ ÍÎ≠ÏÎ ‰ÓÂ‡ ÔÚÓÏÂ ‡ÏÙ

Æ®ÌÈÈÏÚÂ‚‰ ÌÈ˜ÈÏ·ÂÙ¯‰ ÊÓÂ¯Ó· ‡È‰˘ ‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡‰ ¨ÌÈ·¯Ú‰ ¨‡È˘‰
Ô‡Î ÌÈ˘ÂÚ ÂÈ‰ »ÏÈ‡ ı¯‡· ˙Â·Â‚˙‰ ÂÈ‰ ‰Ó ÔÈÈÓ„Ï ˙ÂÒÏ ˜¯ ¯˘Ù‡-
≠ÊÈÈÏ·‰ ˙‡ ¨¯Â„‰ ÔÂ‡‚Î ˜¯· „Â‰‡ ˙‡ ˙¯‡˙Ó˘ ¨¢‰Î˘Ï‰¡ Ì˘· ‰¯„Ò
≠‡‰ È·ÈÂ‡Î „ÂÎÈÏ‰Â ÌÈ·¯Ú‰ ˙‡Â ÏÂ‚Ú‰ ÔÁÏÂ˘‰ È¯È·‡Î Ì‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯

Æ¯˘Ù‡ È‡ ‰Ê ˙‡ ÔÈÈÓ„Ï ÂÏÈÙ‡ ¨‰ÈÈ˘ ‰·˘ÁÓ· Æ˙Â˘Â
‡Â‰Â ¨‰˘Â· ÔÈ‡ ˜È·„‰ ÌÊÈËÂÈ¯ËÙÏ Ì˘Â ¨‰˜È¯Ó‡ ‡È‰ ‰˜È¯Ó‡ Ï·‡-
˜¯ ‡Ï ‡È‰˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ ¢Ô·Ï‰ ˙È·‰¡ ‰¯„Ò‰ Ï˘ ‰Á·˘Ï ÆÏÂÎÏ ÏÚÓ
ÌÈ·¯ ˙ÓÏ‚Ó Ì‚ ‡Ï‡ ®˘ÙÂÁ ¨‰ÈË¯˜ÂÓ„© ÌÈÈ˜È¯Ó‡‰ ÌÈÎ¯ÚÏ ‰ÙÈËÓ
‰Ó ÏÚ Æ‰˜ÊÁ ‡È‰ ¨˙ÂÈÂˆÓÏ ˙Ù‡Â˘ ‡È‰ ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‡È‰ ∫‰ÓˆÚ· Ì‰Ó
Ï˘ ‰˜È¯Ó‡‰ ‡È‰ ÆÁÂÎ·Â ˜¯·· ‰ÙÁÓ ‡È‰ ˙ÂÈ˙¯ÈˆÈ·Â ÔÂÈÓ„· ‰Ï ¯ÒÁ˘

Æ„‡„‚· ÏÚÓ ‰Ï˘ Â‡È„ÈÂ ˙ÂËÏ˜ ÁÈˆ‰Ï ÍÈ¯ˆ Æ˙Â¯„Ò‰ ÏÎ

È‡ÂÂ≠ÈÂ‡
ÌÏÂÚ‰ ÏÚ ÂÓ˙ÂÁ ˙‡ ÚÈ·Ë‰Ï ÌÈÈÒ Ò˜È‡‰ ¯Â„˘ È¯Á‡
≠ÂÂ¯È‰ ˙‡ ÌÈ˘ÙÁÓ ÂÁ‡ _ ÚÈ·Ë‰Ï ‡Ï ÔÂÎ ¯˙ÂÈ Â‡©
¯Â„Ï ÆÈ‡ÂÂ‰ ¯Â„ Ï˘ Â¯Â˙ ÚÈ‚‰ ®‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‰ÁÏˆ‰‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰
ÔÈÈÂÂÏ‰ Ô„ÈÚÏ „ÏÂ ‡Â‰ ¨Ï˘ÓÏ ∫ÂÓ„Â˜ ÏÚ ˙ÂÂ¯˙È ‰ÓÎ ˘È È‡ÂÂ‰
‰ÓÎ ÏÏÂÎ Ï·È˜ ‡Â‰˘ ıÂ¯Ú‰ ∫ÔÂ¯ÒÈÁ Ì‚ ÂÏ ˘È ÆÂÏ˘Ó ıÂ¯Ú Ï·È˜Â
ÌÈ·ÂÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ „ÂÚ ˙Â‡¯È‰Ï ÌÈ¯ÂÚÏ ˙ÂÓ¯Â‚˘ ˙ÂÈÎÂ˙

Æ˙Ó‡· Ì‰˘ ‰ÓÓ
ÔÈ· ‰‡ÏÎ‰ ‡Â‰˘ ÔÙÏÂ‡· ¨‰ÏÂ„‚ ‰ËÈÓ ÏÚ Æ¢‰ÏÈÏ· È‡ÂÂ¡ ¨Ï˘ÓÏ-
¨˙Â¯ÂÁ· ˘ÂÏ˘ ˙ÂÚÂ¯˘ ¨Ô„ÂÓ ‰„ Ï˘ ‰ÊÏ ÈÏ‡ÎÈÓ ·¯Ó Ï˘ ÔÙÏÂ‡‰
ÔÁ‰ ˙ÂÓÏÚ Æ˙Â˜ÈÁˆÓÂ ˙ÂÂ˘ ‡¯Â Ô‰˘ ·Â˘ÁÏ Ô˙Â‡ ‰ÚË‰ Â‰˘ÈÓ˘
ÔÂÈÒÈÓ ˙ÂˆÚ ÌÈ¯˘˜˙ÓÏ ˙˙Ï ˙Â¯ÂÓ‡Â ÔÙÏÂ‡Ï ˙ÂÁÈ˘ ˙ÂÏ·˜Ó ÂÏÏ‰
‡Ï Ô‰ ˙ÂˆÚ‰ ¨‰ÊÎ˘ ÌÎÁÂ˙Ó ¯Â„ ‡Â‰ È‡ÂÂ‰ ¯Â„˘ ¯Á‡Ó Ï·‡ Æ¯È˘Ú‰
≠ÎÂÓ ‡Ï ‰È¯Â‰˘ ¯ÙÒÏ ˙¯˘˜˙Ó˘ ‰¯ÂÁ· ¨Ï˘ÓÏ ¨ÍÎ Æ˙ÂÈÈˆ¯ ˜ÂÈ„·
ÛÈÎ ‡¯Â ÈÎ ¨¢‰Ê ÏÚ ˙ÎÏÏ¡ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Ï·˜Ó ¨È˙„ ¯·Á ÌÚ ‡ˆ˙˘ ÌÈ
È„È≠ÏÚ ˜¯Ê ÚÂ„Ó ‰‰Â˙˘ ¨¯ÂÁ· Æ˙Â‡Ù· ÔÂÂ‚ÏÂ ÌÂÈ ÏÎ ÌÈÂÈ·¯‚ Ò·ÎÏ

ÆÈÏË„ ËÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ˆÏÓ‰ Ï·˜Ó ¨‰˙Â‡ ˜˘Ï ‰ÒÈ˘Î ‰¯ÂÁ·
‡Â‰˘ ¨Ô˘ÂÈÓ ÍÎ≠ÏÎ ‡Â‰ ˙ÂˆÚ ˙ÂÈÎÂ˙ ÏÚ ‰È„Â¯Ù ˙Â˘ÚÏ ÔÂÈÒÈ‰-
‰ÓÈ‰ ˙ÂÎÊ· ÌÈÈ˙Ú·˘ ¯‡ÂÙÓ ‰Ê‰ ÈÂÙˆ‰ ÔÂÏ˘ÈÎ‰ Ï·‡ ÆÔÂÏ˘ÈÎÏ „ÚÂ
≠È‚Ï ˙ÂÙÏ ¯ÂÓ‡ È‡ÂÂ ıÂ¯Ú Æ˙Â˘È‚Ó‰ ˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙È˜Úˆ‰Â ˙È‡„Â„‰
‰Ï‡ Ì‚˘ ¯È·Ò Ï·‡ ¨‰Ï‡‰ ÌÈÏÈ‚‰ È·Ï Û˙Â˘Ó ‰·¯‰ ÔÈ‡ Æ≤µ≠±µ È‡Ï
≠˜‰ ÏÈ‚· Æ˙ÈÎÂ˙Ï ‰ËÓÂ ±≤≠‰ È· Ì‰ÈÁ‡ ˙‡ ˙ÂÙ‰Ï ÂÁÓ˘È ‰Ï‡ Ì‚Â

Æ‰˜ÈÁˆÓ ‡È‰˘ ·Â˘ÁÏ ÌÈÈÂ˘Ú „ÂÚ Ì‰ ‰Ê‰ ÈÂ·˙≠Ì„

ÔÈÈÂÂÏ· ≥ ıÂ¯Ú ÏÚ ‰Î¯·‰ ‡Â·˙
Ï·‡ ÆÂÏ ÈÈß‚ ˙‡ ¯„˘Ï ¯Á·˘
≠ÂÓÓ ˘„ÂÁÓ ¯˙ÂÈ Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· ÚÂ„Ó

ø˙È¯·ÚÏ ÌÂ‚¯˙ ˙ÂÈ·Â˙Î ÔÈÎ‰Ï Á˜ÂÏ ¯·Î ÔÓÊ ‰ÓÎ øÈ¯Â˜Ó‰ ¯Â„È˘‰ „Ú

≤±Æ±µ ¨≥ ıÂ¯Ú — ¢Ô·Ï‰ ˙È·‰¢

±¥

ÌÈÈÈÚ· ÂÚÏ‚˙ ¨˙‡Ê „‚Î ÆÆÆÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÎ ÔÈ·
ÂÎ¯„ ‡ˆÓ Ì˜ÏÁ˘ ¨˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Ì‚ ÌÈÓÈÈÂÒÓ

Æ¢ÌÈ·¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ

¨È˜ÂÓÈˆ ‰·ÂË ˙‡Ó
 ¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡ ˙·˙Î

¨‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Ì‰ÈˆÓ‡Ó-
‰„Ú ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯ÙÂ ÔÈÈË˘È·Â¯ ÌÈ˜ÈÏ‡
ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¨¢ÏÈ‚¯Î ÌÈ˜ÒÚ¡ ÏÂÓ˙‡ ¯„˘Ï ¨Ï·¯‡
Ú˜¯≠ÏÚ Ì‰ÈÈ· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÁÈ˙Ó‰ ˙‡ ˘Ë˘ËÏ
≠È‡ ˜¯ ÏÚÂ Â‰È˙ ˙˘¯Ù· ˙Â¯˙ÂÒ‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÓÎÒ‰

Æ‰‡ÂÏÓ· Ï·¯‡
˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‰˙ÂÂÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‡Ï˘ ‰ËÈÏÁ‰ Ï·¯‡-
˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆÈÏÓ‰ ¯˘‡ ‰Ï˘ ˙È„‚‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
‰ÏÂÎÈ ÂÊÎ ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ‰È·‰ Ï·¯‡ ÆÔÈ„Ï Â‰È˙
ÈÂ˘Ú ÈÎÂ ˙ÂÈÓÈÙ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈ„˜˙ ˙ÂÂ‰Ï
˘‡¯ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ÍÎ· ˙ÂÈ‰Ï

Æ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÚÈ·˙‰
Ï·¯‡Ï ÔÈÈË˘È·Â¯ ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·-
¯·„ ˙Ï·˜ Ï˘ ÛÈÚÒ· ˙ÓˆÓÂˆÓ ˙˜ÂÏÁÓ ˜¯ ‰˙È‰
ıÚÂÈ‰ ÊÓÂ¯ Â˙ËÏÁ‰· ÆÌÈÙÈÚÒ‰ ¯˙È· ‡ÏÂ ‰Ó¯ÈÓ·
Ì‚Â ËÈÏÁ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÏÚ¡ Â¯ÓÂ‡· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÏÚ

Æ¢‰ËÏÁ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
∫ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÓ ‰˙‡ˆ· ÏÂÓ˙‡ ‰¯Ó‡ Ï·¯‡-
˙‡ ˙Ï·˜Ó È‡Â ‰ÈÎ¯¯È‰ ˘È Ï·‡ ˙¯Á‡ È˙¯·Ò È‡¢

Æ¢ıÚÂÈ‰ ˙ËÏÁ‰
‰¯ˆ˜· ÔÈÈË˘È·Â¯ ÒÁÈÈ˙‰ ¨˘Ó‡ ÌÒ¯ÈÙ˘ Á¢Â„·-
∫®π ÛÈÚÒ© ·˙Î ÍÎÂ ¨Ï·¯‡ Ï˘ ‰ÎÂÙ‰‰ ‰˙„ÓÚÏ
È„Î ¨Ô‡Î ¯·Î ÔÈÈˆ‡ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÌÚ ÌÈÂÈ„Ï ¯˘‡·¡
‰ÓÎÒ‰ ‰˙È‰ ÌÈ‡˘Â‰ ÔÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ· ÈÎ ¨˜ÙÒ ¯ÈÒ‰Ï

Â‰È˙ ¯Ó Ô‰ÈÎ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙· ¨ÌÈ¯·„‰ Í˘Ó‰· Æ¥µ-
≠¯Ó· ¯·„ Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ‰ ‡˘ÂÏ ‰ÓÂ„·Â ¨‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î
≠ÓÏ ˘‚ÂÓ‰ ÔÂ·˘Á‰ ÔÈÈÚÏ ¨ÁÈÎÂ‰Ï È˙ÈÈ‡¯ È˘Â˜ ˘È ¨‰Ó
ÔÂ·˘Á·˘ ÍÎÏ Â‰È˙ ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ¨Ó¢‰¯ „¯˘
≠ÈÓ È‡ ˙‡Â ¨‰Ó¯Ó ‰˘ÚÓ ‰˘Ú È„ÓÚ ¯Ó È„È≠ÏÚ ˘‚Â‰˘
Ì‚ ‰¯È˜Á· ¯ÒÓ˘ ¯Á‡ ¨ÂÈ„È ÏÚ ‰Ó¯Ó‰ ‰˘ÚÓ Ï˘ Â˙Ú
ÆÂ˙ÈÈÚ¯Ï ‰Ù‰Â Ê¯ÙÂÓ ÔÂ·˘Á‰˘ ¯Ó‡ ÈÎ ¨ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ
≠‰˙‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÂÈ„È· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙È˙ÈÈ‡¯‰ ˙È˙˘˙‰
¯Ó Ï˘ Â·ÂÁ ÌÂÏ˘˙ ÌÂ„È˜ ÌÚ ¯˘˜· Â‰È˙ ¯Ó Ï˘ Â˙Â‚
≠¯„‰ ˙Â„ÂÒÈ‰ ˙ÁÎÂ‰ Í¯ÂˆÏ ‡ÂÙÈ‡ ˙˜ÙÒÓ ‰È‡ ¨È„ÓÚ

ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰ Ï˘ ‰¯È·Ú‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘
Â‰È˙ ¯Ó˘ ˙Â‡¯‰Ï È˙ÈÈ‡¯ È˘Â˜ ˘È ¨ÔÎ ÏÚ ¯˙È Æ¥∂-
≠˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ˜ÒÚÂÓ È„ÓÚ ¯Ó˘ Ú„È

ÆÌÈÈ˜ „˘Á‰ Ì‡ Û‡ ¨Ê¯ÎÓ ÈÏ·Â ÌÈÏ‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ‰Ï
Â‰È˙ ¯Ó˘ ¨È˘Â˜ ÏÂË ‰Ê ÔÈ‡Â ¨ÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È Ì‡ Ì‚Â-
˜ÏÂÒ ‡Ï ÈË¯Ù‰ ·ÂÁ‰ ÈÎ Ú„È˘ ˙Â‡¯‰Ï È˘Â˜ ˘È ¨˙‡Ê Ú„È
˘‚Â‰˘ ÔÂ·˘Á‰˘ „˘Á ÈÎÂ ¨ÔÓÊ‰ ÍÏ‰Ó· Â˙ÈÈÚ¯ È„È ÏÚ
¨ÁÈÎÂ‰Ï È˙ÈÈ‡¯ È˘Â˜ ˘È ¯˜ÈÚ· ÆÈË¯Ù ·ÂÁ ÏÂÏÎÏ ÏÂÏÚ
≠Ó‰ ˘‡¯ „¯˘Ó È„È˜Ù ˙‡ ÁÏ˘ Â‰È˙ ¯Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ
≠Ú‰ ÔÂ·˘Á‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ ÂÏ ÂÚÈ„Â‰Â ÂÈÏ‡ ÂÙ ¯˘‡ ¨‰Ï˘Ó
ÈÎ Â¯Ó‡· ·ÂÁ‰ ˙˜È„· Ì˘Ï Â˙ÈÈÚ¯Ï ¨„¯˘ÓÏ ˘‚Â‰˘ ÌÂˆ
˙ÂÂÒ‰Ï È„Î ÔÂÂÎÓ· ÏÚÙ ÈÎ _ ÂÓÏ˘Ï ÔÈ‡˘ Â‡ Ê¯ÙÂÓ ‡Â‰
≠ÂÈ˜ ÏÚ ¨˙¯ÎÊ‰ ‰Á‰Î ¨Ú„È Ì‡© ÈË¯Ù ·ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙‡

Æ¢¯˘Î¡ ÂÈ‡ ˘‚Â‰˘ ÔÂ·˘Á‰ ‡Ó˘ ˘˘Á‰ ˙‡Â ®ÂÓ
ÈÎ Â˙¯ÈÓ‡ È‡·˘ ÍÎÏ ˙ÂÈ‡¯ ÂÈ„È· ÔÈ‡ ¨¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯-
Â‰È˙ ¯Ó ‰ˆ¯ ¨˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ ÈÂ‡¯ ‡Ï ¯·„ ¨ÈË¯Ù ·ÂÁ ˘È

ÆÈ„ÓÚ ¯Ó È„È ÏÚ ÏÁÓÈÈ Â‡ ‰È„Ó‰ È„È ÏÚ ¯„ÒÂÈ ‡Â‰˘
˙ÂÈ‰Ï ÔÙÂ‡Â ÌÈÙ ÌÂ˘· ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ‰˘ÂÁ˙‰ ÔÎ‡ Æ¥∑-
Ô‰ÎÓ˘ ÈÓÎÂ ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î ¨Â‰È˙ ¯Ó˘ ‰„·ÂÚ‰Ó ‰ÁÂ

®±∞ „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰©

ÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Ï „˘Á‰ ∫Â‰È˙
ÒÈÒ·‰ Ì‚ ‰ÂÂ‰Ó ÏÈÚÏ ‰Ë¯ÂÙ˘ ˙Â„·ÂÚ‰ ˙ÎÒÓ Æ¥∞-
Â‰È˙ ¯Ó ¯·Ú ÂÈÏ„ÁÓ·Â ÂÈ˘ÚÓ·˘ „˘ÁÏ È˙„·ÂÚ‰

ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯Ó Ï˘ ‰¯È·Ú
ÌÈ˘ Í˘Ó· Ï·È˜˘ _ Â‰È˙ ¯Ó ¨„˘Á‰ ÈÙ ÏÚ Æ¥±-
Ï·È˜ ‡Ï˘ ÈË¯Ù Ì„‡Ó ·¯ ÈÂÂ˘· ÌÈÂ˘ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˙Â¯È˘
ÈÚˆÓ‡Î ¨Â„ÓÚÓ ÏÂˆÈ ÍÂ˙ ˙‡Ê ‰˘Ú _ ÂÈ˙Â¯È˘ ÏÚ ¯Î˘
≠‡Î ¨Í˘Ó‰· ÆÌÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈÁ„Ï ¯ÚˆÓÏ Â‡ Â·ÂÁ ˙˜ÈÁÓÏ
¯Ó ‰˘Ú ‡Ï ¨‰È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó ÌÂÏ˘˙Ï ÔÂ·˘Á‰ ˘‚Â‰ ¯˘
˙‡ ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ˘‚Â‰˘ ÔÂ·˘Á‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î È„ Â‰È˙
‰„¯Ù‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ‡„ÂÂÏ È„Î È„ ‰˘Ú ‡ÏÂ ¨ÈË¯Ù‰ ·ÂÁ‰
≠‚ÂÏ ¯ÒÓ ‡Ï Â‰È˙ ¯Ó ÆÈ„ÒÂÓ‰ ·ÂÁÏ ÈË¯Ù‰ ·ÂÁ‰ ÔÈ·
‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÆÈË¯Ù ·ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ¯·„ ˙‡ ¯·„· ÌÈÚ
≠Â·Ú‰ Ï˘ ·¯ ÁÂÙÈ ÌÂ˘Ó ˘‚Â‰˘ ·ÂÁ· ÔÈ‡˘ ¨‰˜È„· Ì˘Ï
ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÂÈÒÈ ÍÂ˙ ¨È„ÓÚ ¯Ó ÚˆÈ·˘ ˙Â„
¨„˘Á‰ ÈÙ ÏÚ ¨‰¯Â‡ÎÏ ÍÎ· Æ¯Â·Èˆ‰ ˙ÙÂ˜Ó Ô˙È‰ ÏÎÎ
‰È„Ó‰ ¯ˆÂ‡ ÔÈ‡˘ ¨ÁÙÂÓ ·ÂÁ ÌÂÏ˘˙ ÌÂ„È˜Ï ÚÈÈÒ
≠Â˘ ˙Â„Â·Ú· È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ÆÂÏÂÎ· ˙‡˘Ï ÍÈ¯ˆ
‡Ï˘ ¨Â‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó È„È ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·· ˙Â
·ÂÁ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ Û‡ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ˙Ï·Â˜Ó‰ Í¯„·
¨‰Ï‡ ˙Â„Â·Ú Úˆ·Ï ÌÈ„·ÂÚ „¯˘Ó· ˘È˘ ‰Ú˘·Â ¨ÈË¯Ù‰

ÆÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ Ï‡ÈˆËÂÙ ‰¯Â‡ÎÏ ‰¯ˆÈ
È‡ Ì‡‰ ¨‰Ï‡˘‰ ˙¯¯ÂÚ˙Ó ÌÈÈË¯Ù‰ ˙Â·ÂÁ‰ È·‚Ï Æ¥¥-
‰ÏÂÚÙ ‰ÂÂ‰Ó Â¯‡Â˙˘ ˙Â·ÈÒ· ÈË¯Ù‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙
≠Â˜˙ È·‚Ï ¨ÍÎÏ ¯·ÚÓ ÆÂ‰È˙ ¯Ó Ï˘ ¢Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ·¡
≠Ù˙Ï ÌÈ˘ÚÓ·˘ ‰˜ÈÊ‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï È˙ÈÈ‡¯ È˘Â˜ ˘È ÂÊ ‰Ù

ÆÂ‰È˙ ¯Ó Ï˘ Â„È˜

≤≤Æ∞∞ ¨ÔÈÈÂÂÏ· ∑ ıÂ¯Ú — ¢‰ÏÈÏ· È‡ÂÂ¢

˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ

˙¯Á‡ È˙¯·Ò ∫Ï·¯‡
‰ÈÎ¯¯È‰ ˘È Ï·‡

˙‡ ¯È˙Ò‰Ï Â˘˜˙‰ ÔÈÈË˘È·Â¯ ıÚÂÈ‰Â ‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù
ÌÈ˘‡‰Ï ˘È˘ Ï·¯‡ Ï˘ ‰˙„ÓÚ Ú˜¯≠ÏÚ Ì‰ÈÈ· ˙ÂÁÈ˙Ó‰

‰Ó¯ÈÓ· ¯·„ ˙Ï·˜· Â‰È˙ ˙‡

∫È„ÓÚ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ
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¯ÎÈÈ‡ ¯Ó˙È‡Â ˜‡Â„ ‰ÓÁ ˙‡Ó 
˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ÌÈÈ·ÓÂ ¨‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈ„·ÎÓ ÂÏÂÎ¡
˘‡¯ ÏÂÓ˙‡ ¯Ó‡ ¨¢‰·ÂË ‰˘ Ì‰Ï ÌÈÏÁ‡ÓÂ Â˙ÈÈÚ¯Â Â‰È˙ Ï˘ ‰Ï˜‰‰
¯Â‚ÒÏ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ‰·Â‚˙· ¨˜¯· „Â‰‡ ¨‰Ï˘ÓÓ‰

ÆÂ‰È˙ ‚ÂÊ‰≠È· „‚ ˜È˙‰ ˙‡
≠Â˘¯Â ‰¯Ë˘Ó‰ Â˘Ú˘ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÍÈ¯ÚÓ¡ ‡Â‰ ÈÎ ¨„ÂÚ ¯Ó‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯-
≠˘Ù‡‰Ó „¯ËÂÓ ÂÈ‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÎ ˘Ó‡ Â¯Ó‡ ˜¯· Ï˘ Â˙·È·Ò· Æ¢˜ÂÁ‰ ˙ÂÈ
˜¯·Ï ·¯Â˜Ó‰ Ì¯Â‚ ÆÌÂÈ‡ ÍÎ· ‰‡Â¯ ÂÈ‡Â ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÁÏ ¯ÂÊÁÈ Â‰È˙˘ ˙Â¯
≠˜˙ ˜ÙÒ ‡ÏÏ ‡È‰Â Â‰È˙ ˙‡ ˙ÂÎÊÏÓ ‰˜ÂÁ¯ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ËÏÁ‰¡ ÈÎ ÔÈÈˆ

Æ¢ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÁÏ Â·Â˘ ÏÚ ‰˘
≠Ú‰Ï ‰ˆÈÏÓ‰ ‰¯Ë˘Ó‰˘ Ì„‡¡ ∫˙Â˘¯ÂÙÓ ¯Ó‡ ¨ÔÈÏÈÈ· ÈÒÂÈ ¨ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘-
ÏÚ „„ÂÓ˙È˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï ¨‰ÊÓ ˙‡ˆÏ ÁÈÏˆ‰ ËÂ˘Ù ‡Â‰Â ¨ÌÈÈÓÚÙ ¯·Î ËÙ˘ÓÏ Â„ÈÓ
Ô‡Î ÈÓ· ‰‡Â¯ ¨Á¢Â„‰ ˙‡ ‡¯Â˜˘ ÈÓ ÏÎ¡ ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ÔÈÏÈÈ· Æ¢‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â˘‡¯
≠Ó‰ ¯˘ Æ¢ß˙¯ÚÂÎÓß ˙¯„‚ÂÓ ÂÏ˘ ˙Â‚‰˙‰‰˘Â ¨˙ÂÏÂ·‚ ÂÏ ÔÈ‡˘ Ì„‡· ∫¯·Â„Ó
≠È·Â ˙˜‰·ÂÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˘È‚ ÍÂ˙Ó ÚÈ¯Î‰¡ ÔÈÈË˘È·Â¯ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ˘È‚„‰ ÌÈËÙ˘

Æ¢˙ÂÈ˜ ÌÈÈ„
≠˙ ‚ÂÊ‰≠È· ˙‡ ˙Î¯·Ó È‡ È˘È‡ ÔÙÂ‡·¡ ÈÎ ˘Ó‡ ‰¯Ó‡ ˜ÈˆÈ‡ ‰ÈÏ„ ‰¯˘‰-
ÍÈ·Ó‰ „ÓÚÓ‰ Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡Ó ÍÒÁ˘ ÏÚÂ ÈÏÈÏÙ ËÙ˘Ó Ì‰Ó ÍÒÁ˘ ÏÚ Â‰È
ÌÈÂÂ‰Ó ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È¯·„ ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÔÈ„Ï ¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ˙„ÓÚ‰ Ï˘

Æ¢Â‰È˙ ÈÙÏÎ ¯ÂÓÁ ÌÂ˘È‡≠·˙Î
≠ÚÈ ¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯˘ ˙Â¯˘Ù‡‰¡ ÈÎ ¯Ó‡ ˜Á˘≠ÔÈ˜ÙÈÏ ÔÂÓ‡ ¯˘‰ Ì‚-
˙‡Ê ÌÚ Æ¯Ó‡ ¨¢‰ÈË¯˜ÂÓ„ÏÂ ‰¯·ÁÏ ‰Ú¯ ‰¯Â˘· ‰˙È‰ ÌÈÓ˘‡‰ ÔÎÂ„ ÏÚ „ÂÓ
Â‰È˙ Ï˘ Â˙Â‚‰˙‰ È·‚Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Â¯Ú‰¡ ÈÎ ‡Â‰ Û‡ ¯ÈÎÊ‰

Æ¢˘‡¯ Â· Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ Â‡ ÔÂÎ˘ Â‰˘Ó ÔÈ‡
ÈÎ ¨‰ÓÎ Ú„ÂÈ ÈÓ‰ ÌÚÙ· ÁÈÎÂ‰ Â‰È˙¡ ∫ÌÎÈÒ ¨ÒÈÙ ¯ÈÙÂ‡ Î¢Á ¨‰ÈˆÈÏ‡Â˜‰ ¯¢ÂÈ-

Æ¢‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ ÂÈ‡Â ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÓÂ„ÓÈ„‰ ¯ÂÊ‡· ÏÚÂÙ ‡Â‰

∫‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·
È˙Ó‚Ó ıÚÂÈ‰ Á¢Â„

˙ÂÈ‡¯ È„ ÔÈ‡˘ ÔÚÂË ıÚÂÈ‰ ÍÎ≠¯Á‡ Æ‰Ï˘Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙‡ ÔÈ„Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ ‡Ï Ì‡˘Â
ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï ‰·ÈÒ ÔÈ‡ Ê‡ ¨Â‰È˙ ¨¯·Ú˘Ï
‰Ó øÈÚÂˆ˜Ó ˜ÂÓÈ Â‰Ê Ì‡‰ øÂ˙ÈÈÚ¯ ˙‡ Ì‚

¢øÂ˙Ú˘· ÔÈ·¯ ˜È˙· ‰¯˜
ÌÈÓ¯Â‚ ∫‰ÙÈÒÂÓ Ï‡ÂÓ˘ ¯ÂÓÈÏ Â˙·˙Î-
ÈÎ ÏÂÓ˙‡ Â¯Ó‡ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·
Ï˘ ¢˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÙÈ„¯¡ ÏÚ ˙ÂÚËÏ ¯Á˘ ÔÈ‡
≠Â‡¯ Ô‰ ÈÎÂ ¨Â‰È˙ ‚ÂÊ‰≠È· ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰
‰¯È˜Á‰ ÈÎ ÂÈÈˆ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÆÈÂÈ‚ ÏÎÏ ˙ÂÈ
≠Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÓ ËÈÏ˜¯Ù Ï˘ ÈÂÂÈÏ· ‰Ï‰Â
˙„·ÎÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ∫¯ÒÓ ¨‰¯˜Ó ÏÎ· Æ‰È„

Æ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡

ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ÌÈÓÈ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÁÂÎ ÈÏÚ· ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘¡ ¨˙ÂËÈÏ˜¯Ù·Â ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÚËÏ
øÂ˙ÈÈÚ¯ ˙‡ Ì‚ ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï ‰·ÈÒ ÔÈ‡ Ê‡ ¨Â‰È˙ ˙‡ ÔÈ„Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ ‡Ï Ì‡ ∫ÌÈÓ¯Â‚‰ Â‰Ó˙ „ÂÚ % ¢‰Ï˘ÓÓÏ

∫®‰„Â·Ú© ÔÈÏÈÈ· ÈÒÂÈ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘

Æ‚Ï˘Î È˜ ÂÈ‡ ˘È‡‰˘ ˜ÚÂÊ Á¢Â„‰
Â¯·Ú ‰È„‚¯Ë ÂÊÈ‡ ÔÈ·È ¨‡¯˜È˘ ÈÓ

Â˙‚‰‰ ˙Á˙

¨ÏÈÎ˘Ó Ì„‡· ¨¯Â·Èˆ≠˘È‡· ¯·Â„Ó˘Î ‰ÓÎÂ
≠ÈÏÙ ‰Ó ¨¯˙ÂÓÏ ¯ÂÒ‡ ÔÈ· Ï„·‰‰ ‰Ó ÔÈ·Ó‰
˙Ï·˜Ï „ÓÚÓ ÏÂˆÈ ˘Â¯ÈÙ ‰ÓÂ ‡Ï ‰ÓÂ ÈÏ
‰˘˜··Â ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡≠˙Â‡Ó· ‰‡‰ ˙Â·ÂË
≠‰Ó ˙Â¯ÂÓ˙ ˙Ï·˜Ï ‰‡‰‰ ˙Â·ÂË Ô˙Â Ï˘

Æ¢‰È„Ó
‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ Ì‚ ÌÈÓÚÂÊ ÌÈÓ¯Â‚ Ì˙Â‡-
ÏÏ‚· Â‰È˙ ‰¯˘ ˙‡ ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï ‡Ï˘
≠Â˜ ÏÏÎ· ‰Ó¡ Æ¢ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ˘Ú¯Ï¡ ˘˘Á‰
≠˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙˘‡ Ì‰· ¨ÌÈ˘‡ ÌÈ·˘ÂÈ ø‰¯
‰ˆÚ ÌÈÒÎËÓÂ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·· ¨‰Ï
≠ÎÏ ‰Ó¯ÈÓ· ‰È„Ó ÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÈ‡
≠Ó‰ ˘‡¯ Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ ¨‰¯Â‡

ÒÂÓÚ‰ _ ˜È˙‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ËÈÏÁÓ ‰Ï˘ÓÓÏ
ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ¨˙ÂËÏ˜‰·Â ÌÈÎÓÒÓ ¨˙ÂÈ‡¯·
ÍÎ ÏÚÂ ‰¯˘ Â˙ÈÈÚ¯Â Â‰È˙ Ï˘ Ì‰È˘ÚÓ
≠‰Ï ‰·ÈÒ ÔÈ‡ _ ÌÈ˘ÂÚ Ì‰ ‰Ó ·ËÈ‰ ÂÈ·‰˘
ÈÎ ÂÙÈÒÂ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Æ¢¯Â·Èˆ È˘È‡ ¯Â˜ÁÏ ‡·
≠Ï‰Ó ÁÂÎ ÈÏÚ· ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘¡
Æ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ÌÈÓÈ‡ ÌÈÎ
˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈ‡ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ¨Ì˙ÚËÏ
ÔÎ˘ ¨È˘Ù‰ „ÂÒÈ‰ ˙‡Â ˙ÂÈÏÈÏÙ‰ ˙ÂÂÂÎ‰
≠Ó· ˜¯Â Í‡ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ËÙ˘Ó≠˙È· ˜¯ ‰Ê

Æ¢˙È„‚ ‰¯È˜Á ÍÏ‰
≠ÈÒÂ‰ ¨¢˙ÂÚË ÏÚ ÌÏ˘Ó ‰¯Â˘‰Ó Á¯Ê‡¡-
‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ¡ ¨ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÚËÂ ÂÙ

±∑

¨È˜Ò·ÈÈ¯‚ ÏÎÈÓ ˙‡Ó
¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡ ˙·˙Î

‡Ï ıÚÂÈ‰ ÆÈ˙Ó‚Ó Á¢Â„· ¯·Â„Ó¡-
Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ Á¢Â„· ‚Èˆ‰
ÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙ÒÒ·˙Ó
¨¢ÌÈ„Â˘Á‰ Â˙˘ ˙Â¯˙ÂÒ‰ ˙Â‡Ò¯È‚Ï
‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â‚ ÏÂÓ˙‡ Â¯Ó‡
≠ÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Á¢Â„ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï

Æ‰Ï˘Ó
˙ÂËÈÏ˜¯Ù·Â ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â‚-
≠ÈÏ‡ Ï˘ Â˙ËÏÁ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÏÂÓ˙‡ ÂÚÈ·‰
≠È· „‚ ˜È˙‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ÔÈÈË˘È·Â¯ ÌÈ˜
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ì‡¡ ÈÎ Â¯Ó‡Â ¨Â‰È˙ ‚ÂÊ‰

Â‰È˙˘ ÁÎÂ‰ ∫‰„Â·Ú‰
Ó¢‰¯ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ ÂÈ‡

¯¢ÂÈ % ¢Â‰È˙ ˙‡ ˙ÂÎÊÏÓ ‰˜ÂÁ¯ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ËÏÁ‰¡ ∫¯Ó‡ ˜¯· Ó¢‰¯Ï ·¯Â˜Ó‰ Ì¯Â‚
¢˜ÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÓÂ„ÓÈ„‰ ¯ÂÊ‡· ÏÚÂÙ ‡Â‰˘ ¨‰ÓÎ Ú„ÂÈ ÈÓ‰ ÌÚÙ· ÁÈÎÂ‰ Â‰È˙¡ ∫‰ÈˆÈÏ‡Â˜‰

‰˘„Á‰ ‰˘‰ ÈÈÁÏ

Æ‰˘‰ ˘‡¯ „Â·ÎÏ ˙ÈÒÂÎ ˙Ó¯‰Ï Ï¢‰ˆÂ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ È¯ÈÎ· ˙‡ ÏÂÓ˙‡ ÔÈÓÊ‰ ·ˆ˜ ‰˘Ó ‰È„Ó‰ ‡È˘
®∑∑ ÌÂÊ ∫ÌÂÏÈˆ©                                                    ·ˆ˜ ‰ÏÈ‚Â ˜¯· Ó¢‰¯ ¨·ˆ˜ ‡È˘‰ ¨˜¯· ‰Â‡ ∫‰ÂÓ˙·

ÈÎÓÂ˙ „ˆÓ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„‰ ¯¯ÂÚÏ ‰ÏÂÏÚ
Ô˙ È¯·„ÎÂ ¨ÂÈ„‚˙Ó Â‡ Â‰È˙ ¯Ó
ÂÈÚ¯Ó¡ ‰Ï„ÂËÓ ÔÈÓÈ· ÏÚ Â¯È˘· ÔÓ¯˙Ï‡
È¯·„ Â¯·È„˘ ÂÈ‡Â˘Ó ¨˙Â·ÂË Â· Â¯·È„˘
‰ÚÈ·˙Î ÂÈÈÚÓ ÂÈ‡ ‰Ê ‡˘Â Æ¢ÚÏ·
ÈÎ ‰ÂÂ˜˙‰ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ˜¯ ÏÎÂ‡ Í‡ ¨˙ÈÏÏÎ
¨‰˜ÈËÈÏÂÙ‰ È˘¯ÂÁ Â˘¯ÁÈ Â·‚ ÏÚ ‡Ï

Æ‡ÂÂ˘ ˙ÂÂ˜˙ ÂÊ ‰È‰˙ ‡ÏÂ È‡ÂÂÏÂ
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Î˘Ï Æ∂≥-
ÌÈ˜È˙· ˙ÂÏ‚¯ÂÓ ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÂ
ÔÈ·˘ ¯ÚÙ‰Ó Ú·Â ˜È˙· È˘Â˜‰ ÆÌÈ˘˜
‰¯Â˘˜‰ ˙ÂÏ‰˙‰‰ Ï˘ ‰ÓÂ‚Ú ‰ÂÓ˙
Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¯Ó ¨¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯·
„¯˘Ó· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡ÏÓÓ·Â ¨‰¯˘ Â˙ÈÈÚ¯Â
¨˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È˜Á È‡Â˘ ÂÈ‰˘ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
ÌÈÈ˘˜ Ï˘· ˙‡Ê Æ˙ÈÙÂÒ‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ÔÈ·Ï
ÏÂÎÈ˘ ÈÓ Â· ‰È‰ ‡Ï ÆÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈ˙ÈÈ‡¯
‰˘ÂÁ˙ ‡Ï· ‰ÂÓ˙‰ Ï‡ ËÈ·‰Ï Á¯Ê‡Î ‰È‰
ÌÈÏÂ„‚ ˙Â˜ÙÒ ÂÈ‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ¨‰˘˜
ÌÈÈ˘˜ Ì˙Â‡ Ï˘· ¨ÈÏÈÏÙ‰ ÔÙÏ ¯˘‡·
ÔÂÁ·Ï ‰ÚÈ·˙‰ ˙Î¯ÚÓÎ ÂÈÏÚ ÆÌÈÈ˙ÈÈ‡¯
ÔÈ· ÏÂ·‚‰ ˙‡ ÔÓÒÏÂ ¨˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÈ‡¯
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ¨ÂÏÏ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÓ‰
ÏÎÎ ˙Â„·Î ¨˙Â˘ÂÁ˙ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó

ÆÂÈ‰È˘
ÌÚ˘ ¯ÂÒ‡ ÈÎ ¨ÔÈÈˆ‡ ÔÂÈÒÈ „ÂÓÏ Æ∂¥-
≠ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ¯·„‰ Â‚ˆÂÈ ˜È˙ Ï˘ Â˙¯È‚Ò
Â‚‰ÓÎ˘ ÌÏÂÚÎ ¨ÌÈÈÈÂÚÓ ÌÈ„„ˆ È„È
¨ÍÊ ÏÎ‰Â ÔÈ˜˙Â ÈÂ‡¯ ÏÎ‰ ÂÏÈ‡ÎÂ ¨‚‰Â
„ÈÚÓÂ ÂËÈÏ˜¯Ù Â‡ ‡Â‰ ‡ˆÂÈ ¯·„· Ú‚Â‰Â
Ï‡Â Æ‰ÊÓ ˜ÂÁ¯ Æ‰ËÏÁ‰· ·Â˙Î‰ ˙‡ ÍÎ ÏÚ
ÂÈ‰ ¯·Î ÈÎ ¨˙‡Ê ¯ÓÂÏ ‰·ÂÁ Æ˙ÂÈ¯·‰ ÂÚËÈ
ÏÚ „ÓÏÏ Ì„‡ ÏÎ È‡ÎÊ ¨ÔÎ‡ ÆÌÏÂÚÓ ÌÈ¯·„
Â‡¯˜È ¯Â·Èˆ‰Â ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯ Í‡ ¨˙ÂÎÊ ÂÓˆÚ

Æ‡ÓÈÎÁÏ È„Â ¨¯Ó‡‰ ˙‡ ·ËÈ‰
·˙Î ˘È‚‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ‰„ÈÓ· ‰· Í‡-
¨˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯ ÔÈ‡˘ ‰Ú˘· ÌÂ˘È‡
¨ÈËÙ˘Ó ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂÓ Â‰Ê ∫·Â˘ ˘È‚„‡Â
ËÙ˘Ó ˙È·· ÁÈÎÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÂÈ¯ÂÁ‡Ó˘
ÏÚ ¨˙Á‡Ï ˙Á‡ ¨˙Â¯È·Ú‰ Ï˘ Ô‰È˙Â„ÂÒÈ ˙‡
ÏÎÎ ˙Â˘˜ ¨˙Â˘ÂÁ˙Ó ÏÈ„·‰Ï ¨Ô‰ÈË¯Ù
Ï˘ Ì˙ÂÏ‰˙‰·Â È·ÈËÓ¯Â‰ ¯Â˘ÈÓ· ÆÂÈ‰È˘
_ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ˘‡
Â¯·„ÈÂ ÌÈ¯·„‰ Â‡Â·È _ ‰˘¯Ù· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰
‰ËÏÁ‰ Ï˘ ‰·ÈË Ï˘· ÈÎ „ÂÚ ¯ÈÚÂ ÆÌ„Ú·
ÂÈ„È· ‰È‰ ‡Ï ¨·Á¯ ¯Â·ÈˆÏ Ì‚ ˙¯ÒÓ‰ ¨ÂÊ
ÏÎ·Â ¨ÌÁÂ˙ÈÂ ˙ÂÈ‡¯‰ ÈË¯Ù ÏÎ· „˜Ó˙‰Ï
ÍÏ‰Ó· ÂÏÚ˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÂÚÈË‰
ÌÚ Æ‰Ï‡ ÏÎ ÏÈÎ‰Ó ‰ÚÈ¯È‰ ‰¯ˆ˜ ÆÌÈÂÈ„‰
ÌÈÂÚÈËÏ ÂÒÁÈÈ˙‰ ÌÈ¯·„‰ ÁÂ˙È· ¨˙‡Ê
˙¯‚ÒÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡·˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰

ÆÌÈÂÈ„· ÂÚ·Â‰˘ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÚ„‰
˜ÈÙ‰Ï Ô˙È˘ ÌÈÁ˜Ï Ì‚ Ì˘È Æ∂∂-
È¯Á· ˙„Ù˜‰ Ì¯˜ÈÚÂ ¨ÂÊ ‰ÓÂ‚Ú ‰˘¯ÙÓ
˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚÂ ÌÈÏ‰ ÏÚ ÂÈ„·ÂÚÂ ¯Â·Èˆ
ÈÙ ÏÚ Ì‚ ¨ÈÂ‡¯ ‰Ê ‰¯˜Ó Æ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎÓ
¨˙˜ÂÏÁÓ· ˙ÂÈÂ˘ ÔÈ‡˘ ˙Â„·ÂÚ‰
ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÏÎ· ˙„˜ÂÓÓ ¨˙·˜Â ˙¯Â˜È·Ï
_ ÂÏ˜˙ ¯·Î ÆÂÊ ‰ËÏÁ‰ ‰˙È Ì‰È·‚Ï˘
È˙Ï· ˙ÂÏ˜· _ Ô‡Î ˜¯ ‡Ï ÂÂ·‡„Ï
¨ÂÈ„·ÂÚÂ ¯Â·Èˆ È¯Á· ÏÚ Æ‡„ ÔÂ‚Î· ˙Ï·Ò
‰„ÈÓ¯ÈÙ‰ ˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï
ÂÏ˘ÎÈÈ Ï·Ï ÌÓˆÚ ÌÚ „ÈÙ˜‰Ï ¨ÂÏ ÍÂÓÒ·Â
‰Ó¯· Â˙ÂÈÏÈÏÙ ‰ÁÎÂ‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚˘ ¨¯·„·
˙„ÈÓÓ Â· ˘È ¨ÈÏÈÏÙ ËÙ˘Ó· ˙˘¯„‰

Æ¢¯ÂÚÈÎ¡‰
„·ÂÚ ÏÚÂ ¨ÈÂ˙ÈÙ ¯Â˜Ó ‡È‰ ‰¯¯˘‰-

Æ¯Ó˘È‰Ï ¯Â·Èˆ‰

‰˘ ÏÁ˙ ¨‰È˙ÂÏÏ˜Â ‰˘ ‰ÏÎ˙
Æ‰È˙ÂÎ¯·Â

ÔÈÈË˘È·Â¯ ÌÈ˜ÈÏ‡-

È˜ÂÓÈˆ ‰·ÂË ∫ÒÂÙ„Ï ‰‡È·‰

¢˙ÂÏ˜Ï˜Ú ÌÈÎ¯„· È˙ÈÈÚ· ÔÂ·˘Á ÌÏ˘Ï È·˜Ú ıÓ‡Ó¡

ÍÓÒÓ

®±µ ’ÓÚÓ Í˘Ó‰©

∫‰¯È‚Ò‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ

È„È≠ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ¯·„‰ Â‚ˆÂÈ ˜È˙ Ï˘ Â˙¯È‚Ò ÌÚ˘ ¯ÂÒ‡
˜ÂÁ¯ ÆÍÊ ÏÎ‰Â ÔÈ˜˙Â ÈÂ‡¯ ÏÎ‰ ÂÏÈ‡Î ¨ÌÈÈÈÂÚÓ ÌÈ„„ˆ

‡ÓÈÎÁÏ È„Â ¨¯Ó‡‰ ˙‡ ·ËÈ‰ ‡¯˜È ¯Â·Èˆ‰˘ ÈÂ‡¯ Æ‰ÊÓ

≤∏ÆπÆ≤∞∞∞ — Ò¢˘˙ ÏÂÏ‡· Á¢Î ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ
±∂

¯˙È‰ ÔÈ· ¨¯·Ú· ÏÓ‚Â˙ ‡Ï˘ ÍÎÓ Â˙·ÊÎ‡
˙ÁÙ˘Ó ¯Â·Ú ÚˆÈ·˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú ÔÈ‚·
ÌÂ˘È‡ ÈÁÂÓ· ÍÎÏ ˙ÂÈ‡¯ È„ ÔÈ‡ _ Â‰È˙
¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ÏÈÚ· ¯‚Ò ÂÏÂÎ ˜È˙‰Â ¨ÈÏÈÏÙ

Æ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈ‡¯

∫ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó
Â„‚ ˙Â„˘Á‰

„¯˘Ó Ï¢ÎÓÎ Ô‰ÈÎ ÔÂ‡ÈÏ ‰˘Ó ¯Ó Æµπ-
˙¯„Ò‰ ˙‡ Ï‰È ‰· Í¯„‰ Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
˜ÏÁ ˙ÏÈËÏ „˘Á ‰¯¯ÂÚ ®È„ÓÚÏ© ÌÂÏ˘˙‰
‰Ó¯ÓÏÂ ¨‰Ó¯Ó· ¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ·
‡Â‰ Æ¯ÈÎ· ¯Â·Èˆ „·ÂÚ „ˆÓ ÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â
¯„Ò‰· ·¯ÂÚÓ ‰È‰Â ˙ÂÂ·˘Á· ÏÙÈË
‰Ê ¯„Ò‰ Ï˘ Â˙¯˙Ò‰ ÏÏÂÎ _ ÈÙÂÏÁ‰

ÆÚÈÙÂ‰ ‰ÈÙ·˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÓ
Í˘ÂÓÓ ıÓ‡Ó _ Ú¯È‡˘ ‰Ó ‰Ê Ï·‡-
¨ÌÈÎ¯„· È˙ÈÈÚ· ÔÂ·˘Á ÌÏ˘Ï È·˜ÚÂ
Ô‰Ï ˙ÂÂ˘Ï ˘ÙÈÁ Ì‡ Ì‚ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘
ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï Æ˙ÂÏ˜Ï˜Ú ÂÈ‰ ¨˙ÂÈ˜˙Â ˙Â„·ÂÎÓ
ÔÈ‡ ¨ÌÓ‡ Æ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙Î¯ÚÓ Ï‰Â˙ ÍÎ˘
¨‰˘˜ ·ˆÓ· ÂÓˆÚ ‡ˆÓ ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó ÈÎ „ÁÎÏ
ËÓÏ‡ ÂÏÏÎ˘ ¨˙ÂÂ·˘Á ÂÈÙÏ Â‚ˆÂ‰˘Î
˙ËÈ˘· ¨„ÂÚÈ˙ ‡ÏÏ Í‡ ¨ÌÂÏ˘˙Ï ÈÂ‡¯‰
¯˘‡· Â‰È˙ ß·‚ Ï˘ ‰Â¯ÎÊ ÏÚ ¢ÍÂÓÒ¡
ÈÎ ¯¯ÂÚ˙‰˘ „˘Á ÍÂ˙Â ¨˙Â„Â·Ú‰ ÈÎÈ¯‡˙Ï
¯˙˙ÒÓ‰ ÈË¯Ù‰ ÌÂÁ˙· Â‰˘Ó ˘È˘ Ú„È
ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â ªÌÈ˘˜ ÌÈÓ‚Ù ‰Ï‡ Æ˙ÂÂ·˘Á·
¨ÈÏÈÏÙ‰ ÌÂÁ˙· ˙˜ÙÒÓ‰ ‰„ÈÓ· ˙ÂÈ‡¯
·ÊÂÎ ÔÂ·˘Á‰˘ ÍÎÏ ÂÈÈÚ ÌˆÚ Â‡ Ú„È˘
ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ Æ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú ÏÏÂÎÂ
ÔÓ ‰Ê ‡‰È ‡Ï Í‡ ¨È˙ÚÓ˘Ó ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï
„‚ ˜È˙‰ ¯‚Ò˘ ‰Ú˘· ÔÈÈÚ‰Â ‰„ÈÓ‰
¨Â‰È˙ ß·‚Â ¯Ó ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ¯·„‰ ÈÏÚ·
„ÂÚ Ô‰ÎÓ ÂÈ‡ ÈÎ Ì‚ ÔÂ·˘Á· Â‡·‰Â

Æ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘·

∫ÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚ
Â„‚ ˙Â„˘Á‰

‰ÙÂ˜˙· Ô‰ÈÎ ÛÂ„ÈÈÒ ‡¯ÊÚ ¯Ó Æ∂∞-
¨ÈÂÈ·© Ó¢‡·‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ÓÎ ˙ÈË·Ï¯‰
˘‡¯ „¯˘Ó· ®˜˘ÓÂ ˙Â‡ÒÙ‡ ¨ÌÈÒÎ
¨ÂÈ·‚Ï Ì‚ ¨ÔÂ‡ÈÏ ¯Ó ÔÈÈÚ· ÂÓÎ Æ‰Ï˘ÓÓ‰
‰¯¯ÂÚ ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯„Ò‰ ˙‡ Ï‰È ‰· Í¯„‰
¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ· ˜ÏÁ ˙ÏÈËÏ „˘Á
ÆÌÈÂÓ‡ ˙¯Ù‰Â ‰Ó¯Ó Ï˘ ‰¯È·ÚÂ ¨‰Ó¯Ó·
ÔÂ‡ÈÏ ¯ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰¯ÂÚÓ ‰È‰ ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó
Ì¯Ë· „ÂÚÂ ¨È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Â˙„Â·Ú·
Ú„È ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ÔÂ·˘Á‰ ˘‚Â‰

ÆÂ‰È˙ ˙ÁÙ˘Ó Ï˘ ÈË¯Ù‰ ‰·ÂÁ ÏÚ
˙‡ È„ÓÚ ¯ÓÓ Ï·È˜˘ ÈÓ ‰È‰ ‡Â‰-
˘‡¯ „¯˘ÓÏ ˘‚Â‰˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂ·˘Á‰
„ˆÈÎ È„ÓÚ ¯Ó ˙‡ ‰Á‰ ‡Â‰ ¨‰Ï˘ÓÓ‰
ÍÈ˘Ó‰Â ¨Â· ÏÂÏÎÏ ‰ÓÂ ÔÂ·˘Á‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ
˙ÂÂÈÒÈ· ˙»ˆ¯Ó· Í¯„‰ Í˘Ó‰· ÏÙËÏ
ÏË Û‡ ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó ÆÔÂ·˘Á‰ Ï˘ ÌÂÏ˘˙‰

ÆÈÙÂÏÁ‰ ¯„Ò‰· ÏÂÙÈË· ˜ÏÁ
˙ÂÈ‡¯ ÂÈ‰ ‡Ï ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó È·‚Ï Ì‚-
ÍÎÏ ¨ÌÈÏÈÏÙ· ˙˘¯„‰ ‰Ó¯· ˙Â˜ÈÙÒÓ
¯Á‡Ï _ ÔÂ·˘Á‰˘ ÍÎÏ ÂÈÈÚ ÌˆÚ Â‡ Ú„È˘
ÌÈËÈ¯Ù ÂÓÓ Â„¯Â‰Â ıˆÂ˜ Â· ÌÂÎÒ‰˘
‰È‰ _ ÌÈ¯·„‰ ˙È˘‡¯· ¯ÂÓ‡Î ¨ÌÈ·¯
Â‡ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â„Â·Ú ÏÏÎÂ ·ÊÂÎ ÔÂ·˘Á
ÌÂ˜Ó ‰È‰ Ô‡Î Ì‚ ÆÁÙÂÓ ‰È‰ ÔÈÙÂÏÁÏ
¯ÂÓ‡Î Í‡ ¨È˙ÚÓ˘Ó ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ
‰Ú˘· ¨˙Â·ÈÒ· ‰„ÈÓ‰ ÔÓ ‰Ê ‡‰È ‡Ï

ÆÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ¯·„‰ È‡· „‚ ˜È˙‰ ¯‚Ò˘

¯·„ ÛÂÒ
ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ¨ÌÈ¯·„‰ Á˙Ù· Â¯Ó‡ Æ∂≤-

‰ÏÙÈË˘ ÂÊ ‡È‰ Æ‰È„È ÏÚ ˙˘ÁÎÂÓ
‰¯ÂÓ‡˘ ÈÓ Ì‚ ‡È‰Â ¨Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÂ·˘Á·

ÆÌ‰· ÔÂÎ ÂÈ‡ ‰ÓÂ ÔÂÎ ‰Ó ÚÂ·˜Ï ‰˙È‰
˙ÂÈÂÈ˜˙‰ È‡ „·ÏÓ ¨‰˙È‰ ‰Ï‡˘‰-
ÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È Ì‡‰ ¨ÂÙ˘Á˘ ÌÈ¯·„‰ ÏÂ‰È·
˜ÏÁÎ ˘Â¯„‰ ·ÊÂÎ‰ ‚ˆÓÏ ‰˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡
¯·„ ˙Ï·˜Ï ÔÂÈÒÈ Ï˘ ‰¯È·Ú‰ ˙Â„ÂÒÈÓ
ÌÈÏÂÚ‰ ˙Â„˘Á Û¯Á ¨‰Ê ÔÈÈÚ· Æ‰Ó¯Ó·
‰˙ÂÚÓÈ‰ÓÂ ‰È˙ÂÒ¯È‚Ó ¨ÌÈÂ˘‰ ‰È˘ÚÓÓ
˘‡¯ „¯˘Ó È˘‡ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙ÂÙ‰Ï
‰˙È‰˘ ÈË¯Ù‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÈ˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰
Æ‰¯È·Ú‰ ˙ÁÎÂ‰Ï ˙ÂÈ‡¯ È„ ÔÈ‡ _ ÂÏ ˙Ú„ÂÓ
¨È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â˙Â„Ú ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· Ï˘· Ô‰ ¨˙‡Ê
˙‡ ÁÙÈ ÈÎ ÏÈÏÚ· ÂÓˆÚ ÏÚ „ÈÚ‰˘
Í‡ ¨ÈË¯Ù‰ ·ÂÁ‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ È„Î ˙ÂÂ·˘Á‰
‰˙ÚÈ„È· ÔÎ ‰˘Ú˘ ÂÈ¯·„Ó ‰È‡¯ ÌˆÚ· ÔÈ‡
Â‰È˙ ß·‚˘ ˙ÓÁÓ Ô‰Â ¨Â‰È˙ ß·‚‰ Ï˘
≥≤≥¨∞∞∞≠Î Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ ˙‡ ‰˜È˙ ‰ÓˆÚ
ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈ˜ÏÁ ÂÓÈ‰ ‰„È¯Â‰Â ¨Ï˜˘

Æ®ÊÂÁ‡ ≥∞–≤∞≠Î ‰‡¯Î©

Â‰È˙ ß·‚˘ „˘Á ˘È˘ ÏÎÎ ¨ÌÂ˜Ó ÏÎÓ-
·ÂÁ ÔÂ·˘Á· ÏÏÎ È„ÓÚ ¯Ó˘ ·Â˘ÁÏ ‰ÏÎÈ
Ï˘· ˘È‚‰˘ ÔÂ·˘Á‰ ˙‡ ÁÙÈ Â‡ ¨ÈË¯Ù

ª‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯Î Â‰È˙ ¯Ó Ô‰ÈÎ Ô‰·˘ ÌÈ
˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ Â˙Â‡ ‰ÈÓÊ‰˘ ‡È‰
ÈÙ ÏÚ _ ÂÈÙ ÏÚ˘ ‰Ó· ¨‰˙È·· ˙Â„Â·ÚÏ
Â· Á¯Â‡‰Â ˙Â„Â·Ú‰ ‚ÂÒÏ ¯˘‡· ˙ÂÈ‡¯‰
‰‡¯˘ ‰Ó Ì‚ ÏÏÎ _ È„ÓÚ ¯Ó ÏÚÙÂ‰

ÚÈ‚‰ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÙÂ˜˙· ª‰ÓÁ‚Î ‰¯Â‡ÎÏ
˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ÌÂÈ È„Ó ËÚÓÎ ‰˙È·Ï
ÈÙÓ ˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁÓ ‰ÏÂÚ‰ ¯·„ ¨˙ÂÂ˘
ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÈ·ÈÒËÈ‡˘ Ì‚‰ ¨ÌÈ„Ú ¯ÙÒÓ

‰¯È˜ÁÓ ÌÈ‡ˆÂÈ Â‰È˙ ‰¯˘Â ÔÈÓÈ·
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נספח 7

העתק נוהל הטיפול במתנות שפרסם 

היועץ המשפטי לממשלה ביום 

 11.6.2000

עמ' 61
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נספח 8

העתק הכתבה "9 שנים לאחר פרשת 

המתנות: שרה נתניהו מבקשת לקבל

חלק מ-700 החפצים שהחרימה 

המשטרה מביתה הפרטי" מיום 

 7.9.2008

עמ' 65

64



משפט

9 שנים לאחר פרשת המתנות: שרה נתניהו מבקשת לקבל חלק
מ-700 החפצים שהחרימה המשטרה מביתה הפרטי

כך דיווח "ידיעות אחרונות" &#9632; שרה נתניהו: יש שם גם חפצים אישיים ומשפחתיים
&#9632; בין המתנות ששוויים מוערך במאות אלפי שקלים: חפצי אומנות וכתר מזהב &#9632;

היועץ המשפטי דאז, אליקים רובינשטיין, החליט שלא להעמיד את בני הזוג לדין והסתפק בדו"ח
ציבורי חריף בניגוד להמלצות המשטרה

TheMarker digital
07 בספטמבר 2008

עקוב

שרה נתניהו, רעייתו של יו"ר הליכוד בנימין נתניהו, פנתה באחרונה למשרד המשפטים בבקשה

לקבל חלק ממאות המתנות שהוחרמו על די המשטרה ב-1999 בעקבות החשד כי בני הזוג ניסו

לקחת לרשותם מתנות, המהוות על פי החוק חלק מרכוש המדינה - כך פירסם הבוקר העיתון "ידיעות

אחרונות".

באוקטובר 1999, פשטה המשטרה של ביתם הפרטי של בני הזוג נתניהו והחרימה ארגזים ובהם

כ-700 מתנות שקיבל נתניהו מגורמים רשמיים במהלך כהונתו כראש ממשלה. בין המתנות ששוויים

מוערך במאות אלפי שקלים: מגשים מכסף וזהב, ציורים, פסלים, פמוטים, וכתר מזהב.

היועץ המשפטי דאז, אליקים רובינשטיין, החליט שלא להעמיד את בני הזוג לדין והסתפק בדו"ח

ציבורי חריף. זאת למרות המלצת המשטרה להעמיד לדין את בנימין נתניהו בשורה של עבירות

הקשורות לקשריו עם יגאל עמדי שהתבקש, על פי החשד, להעביר את המתנות לביתו של נתניהו.

כמו כן, המליצה המשטרה להעמיד לדין את שרה נתניהו בחשד לגניבת מתנות ולהוצאצת כספים

במרמה.

מאז הפרשה, נותרו המתנות במשרדי האפוטרופוס הראשי. לטענת שרה נתניהו, חלק מהחפצים

שהוחרמו הם אישיים ומשפחתיים והיו שייכים לה מלכתחילה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

שחיתותבנימין נתניהו
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תגיות:
שלומית ברנע-פרגו  / פרשת המתנות של בנימין נתניהו   / בנימין נתניהו 

מעריב


חדשות מהארץ והעולם


פוליטי-מדיני

חדשות מהארץ והעולם פוליטי-מדיני

שי מטראמפ, אובמה והאפיפיור: נתניהו נדרש
להחזיר עשרות מתנות שקיבל כרה"מ | פרסום

ראשון
במשרד רה"מ פנו ליו"ר האופוזיציה, ודרשו ממנו להחזיר מתנות בשווי מוערך גבוה שקיבל

ממנהיגים בעולם בזמן כהונתו כראש הממשלה. מטעמו נמסר: "ניסיון לייצר פרשה
פיקטיבית"

האם "פרשת המתנות" חוזרת? על פי מידע שהגיע לידי מעריב, מתברר שמשפחת נתניהו לא החזירה

למדינה עשרות מתנות, שערכן המשוער המוערך גבוה, שניתנו במהלך כהונתו של נתניהו ועקבותיהן

אבדו. מכתב חריף בנדון שוגר ע"י היועמ"שית של משרד רה"מ לנתניהו עצמו ב-5 באוגוסט השנה.

המכתב שוגר בעקבות מייל ששיגרה היועמ"שית שלומית ברנע לעוזרו של נתניהו, אשר חיון, ב-10

ביוני השנה.

מדובר, על פי הספירה האחרונה, ב-42 מתנות. על חלק מהן ענו אנשי נתניהו כי "המתנות לא

נמצאו". במכתבה, מפרטת ברנע רשימה של 27 מתנות שטרם הוחזרו. מתנות נוספות יפורטו

בהמשך. רוצים דוגמאות? בבקשה: קופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת עלי זהב של האמן סטפן

שלנסר, עם חתימתו של הנשיא אובמה, שנמסרה לנתניהו במהלך ביקורו בארה"ב.

או: צלחת כסופה עם הכיתוב "שנה טובה", מתנה משגריר איטליה. או: ספר התנ"ך הראשון עם פירוש

רש"י, מתנה שניתנה ע"י ולדימיר פוטין. או: מסמכי הצהרת הנשיא טראמפ בעניין העברת השגרירות

לירושלים, ממוסגרים במסגרת עץ. מתנה מטראמפ שהועברה ע"י סגן הנשיא פנס בביקורו בירושלים.

הרשימה כוללת מתנות שהתקבלו מנשיא צרפת סרקוזי, הקנצלרית מרקל, נשיאת פינלנד, רונלד

לאודר, האפיפיור, שגריר יפן, שגרירות איטליה וכו'.

 הדפס  

בן כספית 29/08/2021 12:49 2 דק' קריאה

2 דקותהאזינו לכתבה

בנימין נתניהו (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
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כל המתנות הללו אושרו להצגה במקומות שונים ע"י ועדת המתנות, אך לא הוחזרו לחדר המתנות.

ברשימה זו לא נכללות מתנות שערכן המוערך פחות מ-300 ש"ח (מכך עולה שערכן של 27 המתנות

שמפורטות במכתב גדול מ-300 ש"ח כל אחת). רשימה נפרדת של המתנות הללו (שערכן מועט

יחסית) תועבר בהמשך.

"עם סיום כהונתך כראש הממשלה היה עליך להחזיר את כלל המתנות שקיבלת בתקופת כהונתך

כראש הממשלה ואושרו לתצוגה כאמור, לחדר המתנות המשרדי במצב שבו ניתנו למעט בלאי סביר

שנובע מחלוף הזמן", כתבה ברנע לנתניהו. כעת הוא נדרש להחזיר את המתנות שלא הוחזרו

ועקבותיהן נעלמו. עד כאן: את תגובת משפחת נתניהו נביא כשיתאפשר.

מטעמו של נתניהו נמסר: "מדובר בניסיון לייצר פרשה פיקטיבית כדי להסיט את תשומת הלב מסכום

העתק של 23 מיליון השקלים שמושקעים כעת מכספי הציבור בשיפוץ בתיהם הפרטיים של בנט

ולפיד. כל המתנות שהגיעו לתצוגה בבית רה״מ או במשרד רה״מ הוחזרו, והמתנות המדוברות אינן

ברשותו של רה״מ לשעבר נתניהו".
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שלישי 18.10.22 || חיפה 23°

פרסום ראשון | האיום על נתניהו:
"החזר מתנות או שננקוט

בצעדים"
היועצת המשפטית של משרד רה"מ שלחה מכתב חריף לראש הממשלה לשעבר

נתניהו - ובו דרשה ממנו להשיב עוד 31 מתנות שקיבל במהלך כהונתו • בין המתנות:
פסלי נשר מוזהבים מאובמה, ספר תנ"ך יוקרתי מפוטין - וסט קפה מהודר ממרקל •

ברנע-פרגו הבהירה שאם המתנות לא יוחזרו – יינקטו נגדו צעדים • הליכוד: "משפחת
נתניהו לא מחזיקה ברשותה שום מתנה"

| פורסם 13/12/21 21:15 המהדורה המרכזית|גיא פלג|ירון אברהם

המסר החריף לנתניהו: חצי שנה בדיוק חלפה מאז עזב בנימין נתניהו את לשכת ראש

הממשלה, ובמכתב חריף ששלחה לאחרונה היועצת המשפטית של משרד רה"מ, עו"ד

שלומית ברנע-פרגו, היא דורשת מנתניהו להשיב 31 מתנות יקרות ערך שנותרו ברשותו

ושטרם השיב למדינה - כפי שקובע החוק. הערב (שני) פרסמנו לראשונה במהדורה

המרכזית את הדברים החריפים שכתבה ברנע-פרגו ואת האיום שמופיע במכתב, למקרה

שבו המתנות לא יוחזרו. 

מדובר במכתב שני בנושא ששולחת עו"ד ברנע-פרגו לנתניהו בדרישה שישיב למדינה

מתנות שקיבל ממנהיגים ומשועי עולם. דבר המכתב הראשון ששיגרה לנתניהו בזמנו פורסם

על ידי העיתונאי בן כספית - ומאז החזיר ראש הממשלה לשעבר מספר מתנות לרשות

המדינה. עם זאת, עדיין נותרו ברשותו 21 מתנות יקרות ערך שניתנו ללשכת ראש הממשלה

- ועוד 10 מתנות סימבוליות שקיבל למעון ראש הממשלה בבלפור. 

בין המתנות שנותרו בחזקת משפחת נתניהו:   

• מסמכים ממוסגרים מעץ של הצהרת טראמפ על העברת השגרירות האמריקנית לירושלים  

• ספר תנ"ך עם פירוש רש"י – מתנה מנשיא רוסיה וולדימיר פוטין כשנתניהו ביקר בסוצ'י  

• כד פורצלן וסט ספלי תה עם קנקן שקיבל במתנה מקנצלרית גרמניה לשעבר אנגלה

מרקל 

• שני פסלי נשר מוזהבים מתנה שקיבל במתנה מנשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה  

• קופסה מעוטרת שקיבל מהגברת הראשונה לשעבר מלאניה טראמפ

ולצד הדרישה להחזרת המתנות, כאמור, צורף הפעם למכתבה של היועצת המשפטית גם

איום. עו"ד ברנע-פרגו דורשת מנתניהו להשיב לאלתר את המתנות - אחרת תיאלץ לנקוט

חיפוש מיוחד עוד makoתוכניותDATA12ספורטכלכלהבעולםביטחוניפוליטיבחירות 2022כל החדשות
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בצעדים משפטיים. כך ציינה במכתבה: "אנו שבים ומדגישים שבהתאם לחוק שירות הציבור,

מתנות שאושרו על ידי ועדת המתנות המשרדית לתצוגה הן קניין המדינה ויש להשיבן לחדר

המתנות. נחזור ונבקש אפוא, כי יושבו לרשות המשרד לאלתר המתנות שטרם הוחזרו, שאם

לא כן המדינה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים הנדרשים".

מהליכוד נמסר בתגובה: "בניגוד לנטען - משפחת נתניהו לא מחזיקה ברשותה שום

מתנה". 

חדשות
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נתניהו נדרש להחזיר כ-30 מתנות: "חלקן נשברו וחלקן

אבדו"

בפגישה שנערכה בין היועצת המשפטית של משרד רה"מ לבין עורכי דינו של רה"מ לשעבר הוא

נדרש להחזיר את המתנות שניתנו לו במהלך כהונתו. פרקליטי נתניהו טענו שכבר לא ניתן

להחזירן, והיועמ"ש יצטרך להכריע אם לפתוח בחקירה פליליתהיועמ"ש

30.12.2021פורסם: אביעד גליקמן | 

זמן צפייה: 01:35

פרסום ראשון: בפגישה שנערכה השבוע בין היועצת המשפטית של משרד ראש

הממשלה, שלומית ברנע פרגו, לבין פרקליטי רה"מ לשעבר בנימין נתניהו, נדרש נתניהו

להחזיר כ-30 מתנות שניתנו לו במהלך כהונתו, כך נחשף הערב (חמישי) בחדשות 13.

הפגישה נערכה במשרד ראש הממשלה, ועורכי דינו של נתניהו טענו שהסיבה לכך שלא

החזירו חלק מהמתנות, שחלקן ניתנו לנתניהו ממנהיגים שונים בעולם, היא שחלקן נשברו

וחלקן אבדו. ברנע פרגו ככל הנראה לא השתכנעה מההסברים, ובקרוב היא תעביר

ליועמ"ש אביחי מנדלבליט את חות דעתה בעניין.

לצד פרקליטיו של נתניהו, יוסי כהן ומיכאל ראבילו, השתתף בפגישה גם עו"ד בעז בן צור,

שמייצג את נתניהו בענייניו הפליליים בתיק 4,000. מי שיצטרך להכריע אם לפתוח

בחקירה פלילית בפרשה יהיה מנדלבליט, או היועמ"ש הבא שיחליף אותו.
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בנימין נתניהו | צילום: קובי גדעון/ לע''מ

מלשכת נתניהו נמסר בתגובה: "עורכי הדין הציגו מצג מפורט שלפיו כמה מהמתנות

נמצאו, אחרות אבדו או נשברו לפני שנים, ואחרות פונו על ידי אנשי משרד ראש הממשלה

בזמן שיפוץ גדול שנערך במשרד שבמסגרתו פונתה כל תכולת המשרד למחסן. עוד זוטי

זוטות".

המהדורה המרכזיתבנימין נתניהו, תגיות: 

קבלו הצעת מחיר מוזלת לביטוח
הרכב ב5 דקות בלבד. כנסו עכשיו

AIG|ממומן

חיסול ראש ארגון הפשע: במשטרה
הזהירו את שלמה שהוא על הכוונת

דרסה אדם למוות – בגלל שלדעתה
ניסה לפגוע בחתול

לקבלת הצעה

בלי תנאים, פשוט מיטה חמה: הסיפור מאחורי האמא של הנערות בסיכון

ממומן|שירת הלב

חיפה: הפרויקט שצפוי לייצר שכר דירה של 6,600 ש"ח למשקיעים קטנים

ממומן|Real Invest נדל"ן

רכב המחסלים של בני שלמה אותר; הערכה: ארגונו יתקשה לנקום

לאחר החיסול, במשטרה מעריכים שהארגון של בני שלמה יתקשה לנקום את מותו, אך מסייגים: "לעולם התחתון חוקים 

משלו". הרכב ששימש את המתנקשים נמצא, והמשטרה מעריכה שהושתל בו מכשיר מעקב. בשבועות האחרונים 
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 ט"ו טבת תשפ"ב, 2021דצמבר  19

 לכבוד 

 שקד פרידריך לבטוב 
 יישום חוק חופש המידע הממונה על 

 ראש הממשלה משרד 
 ירושלים 

 
 , שלום רב

  הממשלהחזיר ראש לא הרשימת המתנות ש –חופש מידע קשה לב הנדון: 

 חה"כ בנימין נתניהו  לשעבר

  ך "(, הרינו מתכבדים לפנות אליהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 כדלקמן: 

מתנות    42חה"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, לא החזיר    1בתקשורת, הפרסומים    לפי .1

בין  ועל פי הפרסומים,  כך,  .  כחלק מתפקידו הרשמי וערכן המשוער גבוה במיוחד  נמסרו לוש

המתנות   הוחזרויתר  נתניהו  שלא  חה"כ  ידי  רש"י נמצא    על  פירוש  עם  הראשון  התנ"ך  ספר 

סר  ופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת עלי זהב של האמן סטפן שלנק ; רוסיהשנמסר מנשיא 

נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"ב קופסא המכילה  ;  מגש כסף שנמסר מנשיא צרפת;  ופסל 

 ועוד.   מהאפיפיורשנמסר מטבע מוזהב 

ללשכת חה"כ  עוד לפי הפרסומים, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה פנתה במכתב   .2

ולאחר שלא  בבקשה להחזיר את המתנות לחדר הייעודי במשרד, , 2021כבר בחודש יוני נתניהו 

מהפרסום    חודשים  4-למעלה מכבר  חלפו  והנה,  נענתה אף פנתה באופן אישי לחה"כ נתניהו.  

 .הוחזרו טרם המתנות יקרות הערך נראה כי   ים בתקשורתולפי דיווחים חוזר  הראשוני,

- חוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם להוראות  , נתכבד לפנות אליכם  לאור האמור לעיל .3

 פרטי המידע הבאים: לקבל לידינו את , בבקשה "(ק)להלן: "החו  1998

חדר המתנות במשרד ראש ל  חה"כ בנימין נתניהוהחזיר    טרםשרשימת המתנות   .א

 .לעשות כןכפי שנדרש  הממשלה

, על פי  המתנות שטרם החזיר ראש הממשלהכל אחת מך של  מוער  שוויפירוט   .ב

 ועדת המתנות במשרד ראש הממשלה.שהוערך על ידי  השווי

על מנת להשיב למשרד ראש הממשלה את  האכיפה שנעשו  פעולות  פירוט של   .ג

הוחזרו  המתנות לרבות,  שלא  המשפטית  מכתביה,  היועצת  ראש  במשרד    של 

דיון  פרטוקולים  ;  הממשלה ועדת המתנות  של  וסיכומי    ביחסשהתקיימו  דיוני 

 .צורך בהחזרת המתנותל

 תנות שלא החזיר. ההחלטה המינהלית להורות לחה"כ נתניהו להשיב את המ .ד
 

 
, מעריב",  להחזיק עשרות מתנות שקיבל כרה"משי מטראמפ, אובמה והאפיפיור: נתניהו נדרש , "בן כספית 1

29.6.2021 .862225-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article   
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פטורה , התנועה  2014- ( לתקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד2)6בהתאם לסעיף   .4

 מתשלום אגרה בעבור בקשת חופש המידע. 

 רשם העמותות כפי שמורה הסעיף.  ,2021יהול תקין לשנת מצורף אישור נ .5

כפי   .6 הציבוריות  המטרות  ברשימת  מופיעות  התנועה  שמקדמת  הציבוריות  המטרות 

ומבלי ובראשן  על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים,   שפורסמה 

" תקיןלמצות,  ומנהל  הציבורי  בשירות  מידות  טוהר  למען  הרשימה  פעילות  )מצורפת   "

 לנוחותך(.  

  30-ללא שיהוי ולא יאוחר מ   המבוקש  המידע   המצאת  לגבי  התייחסותכם  את   לקבל  נבקש .7

   .לחוק( ב )7 סעיף למצוות בהתאם וזאת, יום

 , נודה.המהירים  כם ולטיפולכםתלתגוב .8

 

 בכבוד רב, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 , עו"ד תומר נאור

 מנהל האגף המשפטי 

 , עו"ד הידי נגב

 מדיניות וחקיקה מחלקת 
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 פרטים כלליים   תאריך: 19/12/2021

 שם המבקש/ת:  התנועה למען איכות השלטון בישראל

 מס' זהות: 580178697 

 כתובת: ירושלים   208יפו   

 רחוב:  יפו  מס' בית וכניסה: 4207ת"ד 

 ישוב:  ירושלים  מיקוד: 91043

 טלפון:  5000073-02 טלפון נוסף:       

 office@mqg.org.il :פקס: 5000076-02 דואר אלקטרוני 

 הנני  אזרח ישראלי / תושב ישראל  )הקף בעיגול(  

 המידע המבוקש )הקף בעיגול(  אחרהמידע המבוקש הינו  אודותיי / 

 

 19/12/2021למכתבנו מיום  3 סעיף

 אגרת בקשה

של אגרת הבקשה ששולמה בבנק הדואר לזכות חשבון ₪  20 יש להעביר קבלה מקורית חתומה על סך

 הרשות.

 התחיבות  

₪. )כולל אגרת  150הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על  

( )*(. במידה שהממונה תודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת ממני   הבקשה

 להמשך הטיפול.  

 פטור מאגרה 

מתשלום אגרה   פטורה, התנועה 2014- ( לתקנות חופש המידע )אגרות( )תיקון(, התשע"ד2)6בהתאם לסעיף 

 בעבור בקשת חופש המידע:  

 מרשם העמותות כפי שמורה הסעיף.  2018מצ"ב אישור ניהול תקין לשנת  .א
רשימת עמותות או חברות לתועלת הציבור העוסקות במטרות ציבוריות כפי שהנחה משרד  .ב

  המשפטים 
http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/Non

Organization.aspx-profit 
 

 __________________ 
 חתימת המבקש/ת 

 שעות.  4שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד )*( מידע 
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 ה' אדר א תשפ"ב , 2022פברואר  06

 לכבוד 

 שקד פרידריך לבטוב גב' 
 יישום חוק חופש המידע הממונה על 

 ראש הממשלה משרד 
 ירושלים 

 
 , שלום רב

רשימת המתנות שלא החזיר ראש   –חופש מידע לבקשת תזכורת   הנדון: 

 לשעבר חה"כ בנימין נתניהו  הממשלה 

 . 119.12.202ו מיום מכתבנ :סימוכין

  ך "(, הרינו מתכבדים לפנות אליהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 כדלקמן: 

חה"כ  כי    1פרסומים בתקשורת,ל  משך, פנינו אליכם בה .12.202119וכין מיום  מכתבנו שבסימב .1

מתנות שנמסרו לו כחלק מתפקידו הרשמי    42בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, לא החזיר  

כך, ועל פי הפרסומים, בין יתר המתנות שלא הוחזרו על ידי חה"כ  .  דוערכן המשוער גבוה במיוח

ופסה מלבנית עשויה  ק;  ספר התנ"ך הראשון עם פירוש רש"י שנמסר מנשיא רוסיהנתניהו נמצא  

מגש  ;  סר ופסל נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"בזכוכית מעוטרת עלי זהב של האמן סטפן שלנ

 ועוד.  המכילה מטבע מוזהב שנמסר מהאפיפיורקופסא ;  כסף שנמסר מנשיא צרפת

עוד לפי הפרסומים, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה פנתה במכתב ללשכת חה"כ   .2

, בבקשה להחזיר את המתנות לחדר הייעודי במשרד, ולאחר שלא  2021נתניהו כבר בחודש יוני 

חודשים מהפרסום    4-למעלה מכבר  חלפו  נענתה אף פנתה באופן אישי לחה"כ נתניהו. והנה,  

 .טרם הוחזרו הראשוני, ולפי דיווחים חוזרים בתקשורת נראה כי המתנות יקרות הערך 

לעיל .3 בבקשה,  לאור האמור  להוראות    פנינו  חופש המידע, התשנ"חבהתאם    1998- חוק 

 פרטי המידע הבאים: לקבל לידינו את , )להלן: "החוק"(

לחדר המתנות במשרד ראש   חה"כ בנימין נתניהורשימת המתנות שטרם החזיר   .א

 .הממשלה כפי שנדרש לעשות כן

המתנות שטרם החזיר ראש הממשלה, על פי  כל אחת מפירוט שווי מוערך של   .ב

 השווי שהוערך על ידי ועדת המתנות במשרד ראש הממשלה.

פירוט של פעולות האכיפה שנעשו על מנת להשיב למשרד ראש הממשלה את   .ג

ה שלא  ראש  המתנות  במשרד  המשפטית  היועצת  של  מכתביה  לרבות,  וחזרו, 

ועדת המתנות שהתקיימו ביחס   דיוני  דיון של  וסיכומי  הממשלה; פרטוקולים 

 לצורך בהחזרת המתנות.

 
, מעריבבן כספית, "שי מטראמפ, אובמה והאפיפיור: נתניהו נדרש להחזיק עשרות מתנות שקיבל כרה"מ",   1

29.6.2021 .862225-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article   
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 ההחלטה המינהלית להורות לחה"כ נתניהו להשיב את המתנות שלא החזיר.  .ד
 

משחל  למרות .4 למעלה  איום  45- פו  קיבלנו  טרם  ה,  לגבי ת   המידע  המצאת  תייחסותכם 

   .לחוק(  ב)7 סעיףמצווה בלמרות ה וזאת, המבוקש

 ובהתאם ,  נוסף  שיהוי  כל  ללא  שתעבירו לנו את המידע המבוקש לעיל,  נבקש,  כן  על  אשר .5

 החוק, בטרם נשקול את צעדינו הבאים בעניין, לרבות המשפטיים. למצוות

 , נודה.המהירים  כם ולטיפולכםתלתגוב .6

 

 בכבוד רב, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 , עו"ד הידי נגב

 מחלקת מדיניות וחקיקה 
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 ה' אדר ב תשפ"ב, 2022מרץ   08

 לכבוד 

 שקד פרידריך לבטוב גב' 
 יישום חוק חופש המידע הממונה על 

 ראש הממשלה משרד 
 ירושלים 

 
 , שלום רב

החזיר ראש  רשימת המתנות שלא  –חופש מידע לבקשת שנייה תזכורת    הנדון: 

 לשעבר חה"כ בנימין נתניהו  הממשלה 

 . 6.2.2021; ומיום 19.12.2021: מכתבנו מיום סימוכין

" )להלן:  ע"ר  בישראל,  השלטון  איכות  למען  הרינהתנועהבשם התנועה  אלי  מתכבד  י"(,    ך לפנות 

 כדלקמן: 

)להלן:    1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח   שהוגשה,  19.12.2021מיום  ה  בבקש .1

בנימין נתניהו, ראש הממשלה  חה"כ  כי    1פרסומים בתקשורת, ל  פנינו אליכם בהמשך  "(החוק"

.  מתנות שנמסרו לו כחלק מתפקידו הרשמי וערכן המשוער גבוה במיוחד  42לשעבר, לא החזיר  

ספר התנ"ך  כך, ועל פי הפרסומים, בין יתר המתנות שלא הוחזרו על ידי חה"כ נתניהו נמצא  

טרת עלי זהב  ופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוק;  הראשון עם פירוש רש"י שנמסר מנשיא רוסיה

נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"בשל האמן סטפן שלנ ופסל  מגש כסף שנמסר מנשיא  ;  סר 

 ועוד.   קופסא המכילה מטבע מוזהב שנמסר מהאפיפיור; צרפת

עוד לפי הפרסומים, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה פנתה במכתב ללשכת חה"כ   .2

המתנות לחדר הייעודי במשרד, ולאחר שלא  , בבקשה להחזיר את  2021נתניהו כבר בחודש יוני 

חודשים מהפרסום    4-למעלה מכבר  חלפו  נענתה אף פנתה באופן אישי לחה"כ נתניהו. והנה,  

 .טרם הוחזרו הראשוני, ולפי דיווחים חוזרים בתקשורת נראה כי המתנות יקרות הערך 

לעיל .3 האמור  בבקשה,  לאור  שבסימוכין,  בו  פנינו  התזכורת  להוראות  מכתב   החוקבהתאם 

 פרטי המידע הבאים:לקבל לידינו את 

לחדר המתנות במשרד ראש   רשימת המתנות שטרם החזיר חה"כ בנימין נתניהו .א

 .הממשלה כפי שנדרש לעשות כן

המתנות שטרם החזיר ראש הממשלה, על פי  כל אחת מפירוט שווי מוערך של   .ב

 אש הממשלה.השווי שהוערך על ידי ועדת המתנות במשרד ר

פירוט של פעולות האכיפה שנעשו על מנת להשיב למשרד ראש הממשלה את   .ג

ראש   במשרד  המשפטית  היועצת  של  מכתביה  לרבות,  הוחזרו,  שלא  המתנות 

 
, מעריבבן כספית, "שי מטראמפ, אובמה והאפיפיור: נתניהו נדרש להחזיק עשרות מתנות שקיבל כרה"מ",   1

29.6.2021 .862225-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article   
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ועדת המתנות שהתקיימו ביחס   דיוני  דיון של  וסיכומי  הממשלה; פרטוקולים 

 לצורך בהחזרת המתנות.

 להשיב את המתנות שלא החזיר.  ההחלטה המינהלית להורות לחה"כ נתניהו .ד
 

 וזאת,  המבוקש  המידע  המצאת  , טרם קיבלנו את התייחסותכם לגבייום  80שחלפו    למרות .4

  .לחוק(  ב )7 סעיףלמרות המצווה ב

 ובהתאם ,  נוסף  שיהוי  כל  ללא  שתעבירו לנו את המידע המבוקש לעיל,  נבקש,  כן  על  אשר .5

 צעדינו הבאים בעניין, לרבות המשפטיים.החוק, בטרם נשקול את  למצוות

 , נודה.המהירים  כם ולטיפולכםתלתגוב .6

 

 בכבוד רב, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 , עו"ד הידי נגב

 מחלקת מדיניות וחקיקה 
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 כ"ח אדר ב תשפ"ב, 2022מרץ   31

 לכבוד 

 שקד פרידריך לבטוב גב' 
 יישום חוק חופש המידע הממונה על 

 ראש הממשלה משרד 
 ירושלים 

 
 , שלום רב

המתנות שלא החזיר  רשימת  –חופש מידע לבקשת  תלישישתזכורת    הנדון: 

 לשעבר חה"כ בנימין נתניהו ראש הממשלה 

 . 231.3.202; ומיום 6.2.2021; ומיום 19.12.2021: מכתבנו מיום סימוכין

" )להלן:  ע"ר  בישראל,  השלטון  איכות  למען  הרינהתנועהבשם התנועה  אלי  מתכבד  י"(,    ך לפנות 

 כדלקמן: 

)להלן:    1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח   , שהוגשה19.12.2021בבקשה מיום   .1

חה"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה  כי    1פרסומים בתקשורת, ל  פנינו אליכם בהמשך  "(החוק"

.  מתנות שנמסרו לו כחלק מתפקידו הרשמי וערכן המשוער גבוה במיוחד  42לשעבר, לא החזיר  

ספר התנ"ך  על ידי חה"כ נתניהו נמצא    כך, ועל פי הפרסומים, בין יתר המתנות שלא הוחזרו 

ופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת עלי זהב  ק;  הראשון עם פירוש רש"י שנמסר מנשיא רוסיה

נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"בשל האמן סטפן שלנ ופסל  מגש כסף שנמסר מנשיא  ;  סר 

 ועוד.   קופסא המכילה מטבע מוזהב שנמסר מהאפיפיור; צרפת

עוד לפי הפרסומים, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה פנתה במכתב ללשכת חה"כ   .2

, בבקשה להחזיר את המתנות לחדר הייעודי במשרד, ולאחר שלא  2021נתניהו כבר בחודש יוני 

חודשים מהפרסום הראשוני,   5-ככבר חלפו נענתה אף פנתה באופן אישי לחה"כ נתניהו. והנה, 

 . טרם הוחזרוחוזרים בתקשורת נראה כי המתנות יקרות הערך ולפי דיווחים 

לעיל .3 האמור  בבקשה,  לאור  שבסימוכין,    פנינו  התזכורת  להוראות  ובמכתב   החוקבהתאם 

 פרטי המידע הבאים:לקבל לידינו את 

לחדר המתנות במשרד ראש   רשימת המתנות שטרם החזיר חה"כ בנימין נתניהו .א

 .הממשלה כפי שנדרש לעשות כן

המתנות שטרם החזיר ראש הממשלה, על פי  כל אחת מפירוט שווי מוערך של   .ב

 השווי שהוערך על ידי ועדת המתנות במשרד ראש הממשלה.

פירוט של פעולות האכיפה שנעשו על מנת להשיב למשרד ראש הממשלה את   .ג

מכתב לרבות,  הוחזרו,  שלא  ראש  המתנות  במשרד  המשפטית  היועצת  של  יה 

 
, מעריבבן כספית, "שי מטראמפ, אובמה והאפיפיור: נתניהו נדרש להחזיק עשרות מתנות שקיבל כרה"מ",   1

29.6.2021 .862225-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article   
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 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( 
  The Movement for Quality Government in Israel الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل 

 

 02-5000076פקס:  02-5000073* טל:  91043, ירושלים 4207* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208יפו  רח'           
 5000076-02: فاكس 5000073-02: هاتف  91043 ، القدس4207. ب . ص: العنوان للرسائل  94383 ، القدس 208 شارع يافا

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 

E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 
 

  2  מתוך 2 עמוד

ועדת המתנות שהתקיימו ביחס   דיוני  דיון של  וסיכומי  הממשלה; פרטוקולים 

 לצורך בהחזרת המתנות.

 ההחלטה המינהלית להורות לחה"כ נתניהו להשיב את המתנות שלא החזיר.  .ד
 

 המידע  המצאת  , טרם קיבלנו את התייחסותכם לגבי יום  001- מעלה מלשחלפו    למרות .4

   .לחוק(  ב)7 סעיףלמרות המצווה ב וזאת, המבוקש

 ובהתאם ,  נוסף  שיהוי  כל  ללא  שתעבירו לנו את המידע המבוקש לעיל,  נבקש,  כן  על  אשר .5

 החוק, בטרם נשקול את צעדינו הבאים בעניין, לרבות המשפטיים. למצוות

 , נודה.המהירים  כם ולטיפולכםתלתגוב .6

 

 בכבוד רב, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 , עו"ד הידי נגב

 מדיניות וחקיקה מחלקת 
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העתק ההודעה שהוגשה לבית 

המשפט המחוזי על קבלת מלוא 

המידע המבוקש ובקשה לביטול 

הדיון, כפי שהוגשה בהסכמת 

הצדדים ביום 20.6.2022

עמ' 89

88



 22-04-21092 עת"מ      משפט המחוזי ירושליםהבית 

 12:00בשעה  23/06/2022קבוע ליום                                בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 

       יורם נועםהעמית  בפני כבוד השופט

  

 

 580178697התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר(, עמותה   העותרת

 תומר נאור ו/או הידי נגב ואח'ע"י ב"כ עו"ד  

 91043 ירושלים 306054ירושלים, ת.ד  208מרח' יפו  

 02-5000076, פקס:  02-5000073טל':  

 

 -נ  ג  ד    -

   

 משרד ראש הממשלה . 1  המשיבים:

 הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה. 2 

 אזרחי -ע"י פרקליטות מחוז ירושלים  

 49333ת"ד , 9149301, ירושלים 7מח"ל   

 02-6468053, פקס: 073-3920000טל':   

 ez-jer@justice.gov.ilדוא"ל:   

 

 2022יוני,  20; "א סיון, תשפ"בכ תאריך החתימה על המסמך:

 

 הודעה ובקשה מטעם הצדדים

, וכן להורות על הגשת 23.6.22הדיון הקבוע ליום  מתבקש להורות על ביטולבית המשפט הנכבד 

  . קמןלכד, 27.3.22עד יום  הודעת הצדדים בעניין הליכי פשרה בנושא תשלום הוצאות המשפט

, שעניינה בקשה לקבלת מידע בנוגע 1998-עסקינן בעתירה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח .1

לאחר שאושרה נתניהו, לרשימת מתנות שנמסרו לראש הממשלה לשעבר, חה"כ בנימין 

 טרם הוחזרו למשרד ראש הממשלה. שו בקשה להציבם בתצוגה במתקני המשרד

 המידע המבוקש על ידה. מלוא ניתן מענה לבקשה ונמסר לעותרת  20.6.22ביום  .2

מוסכם על הצדדים כי העתירה מיצתה את עצמה, בכפוף לאמור להלן לעניין בנסיבות אלו,  .3

 . 23.6.22ההוצאות, ועל כן מתבקש בית המשפט הנכבד לבטל את הדיון הקבוע ליום 

יחד עם זאת, הצדדים מנהלים מגעים ביניהם במטרה להגיע להסכמות בעניין תשלום  .4

בעניין עד יום דים להגיש הודעה הוצאות משפט בגין ההליך. לאור האמור, מבקשים הצד

27.6.22 . 
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למען הזהירות בלבד, מבקשים המשיבים כי המועד להגשת תגובתם לעתירה יידחה עד  .5

 ה זו. העותרת נתנה את הסכמתה לבקשה זו. לאחר הכרעה בבקש

אשר על כן, יתבקש בית המשפט הנכבד לבטל את הדיון שהתייתר, וכן להתיר הגשת הודעה  .6

 . 27.6.22משותפת בעניין תשלום הוצאות עד יום 

 

        _________                           ___________________________ 

 אחוה ברמן, עו"ד    הידי נגב, עו"ד  

 שיביםב"כ המ       ב"כ העותרת  
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העתק מכתבה של היועצת המשפטית

של משרד ראש הממשלה למשיב 6 

מיום 5.8.2021

עמ' 92
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Prime Minister’s Office 
 

 היועצת המשפטית

 

 משרד ראש הממשלה
 

 התשפ"א בבא זכ"ירושלים, 
 2021 באוגוסט 5

 8119826319סימוכין: 
 

 לכבוד

 מר בנימין נתניהוחה"כ וראש הממשלה לשעבר, 

 

 שלום רב,

 

אושרו לתצוגה ע"י ועדת המתנות המשרדית וטרם קיבלת בתקופת כהונתך כראש ממשלה, מתנות שהנדון: 

 הוחזרו

מתנות שניתנו לעובד ציבור באשר הוא עובד , החוק( –)להלן  1979-בהתאם לחוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם

רשאית ועדת המתנות  –ביקש עובד הציבור להציג מתנות שניתנו לו במשרד או במתקניו הן קניין המדינה.  ציבור

 תן למקבלן. מתנות בתצוגה אינו מהווה אישור לשימוש בהן ו/או להענקאישור שניתן להצבת  לאשר זאת, אולם

שקיבלת בתקופת כהונתך כראש  המתנותכלל להחזיר את  היה עלייךכראש הממשלה, ך על כן, עם סיום כהונת

  במצב שבו ניתנו למעט בלאי סביר שנובע מחלוף הזמן.המשרדי לחדר המתנות הממשלה ואושרו לתצוגה כאמור, 

שנשלח למר אשר חיון ולנמנעים נוספים הנחיתי כי יתואמו פגישות עם אחראי  10.6.2021בהתאם, בדוא"ל מיום 

נת להעביר מתנות שאושרו לתצוגה בלשכות רה"מ בירושלים ובת"א חדר המתנות המשרדי, מר אלי ברמוט, על מ

  צורפה רשימה של כלל המתנות האמורות. 10.6.2021ובמעון הרשמי בבלפור לחדר המתנות המשרדי. לדוא"ל מיום 

שאושרו לתצוגה בלשכת רה"מ בירושלים, מתנות לחדר המתנות ברו הוע 14.6.2021יום לנו מר ברמוט, במסר כפי ש

( הועברו בנוסף לחדר המתנות מתנות שאושרו לתצוגה בלשכת רה"מ 14.6.2021מתנות. באותו היום ) 15 וזאת למעט

 19.7.2021 -ו 12.7.2021, 8.7.2021, 1.7.2021מתנות. עוד מסר לנו מר ברמוט, כי בימים  10בתל אביב, וזאת למעט 

כי  בנוסף נצייןתנות. מ 21ר המתנות, וזאת למעט הועברו מתנות שאושרו לתצוגה במעון הרשמי ברח' בלפור לחד

לשכת רה"מ שטרם הוחזרו מ, תמונות של המתנות ו ללשכת רה"מ, בהתאם לבקשתההועבר 4.7.2021ביום 

 . לשכת רה"מ למר ברמוט שהמתנות לא נמצאומסרה  2.8.2021וביום  בירושלים,

ראש כ שהתקבלו, במסגרת כהונתךת מתנו 27 לש פירוטבהתאם לרישומי אחראי חדר המתנות המשרדי, להלן 

מתנות   כוללת אינה. רשימה זו הוחזרו לחדר המתנותטרם ו ,אושרו ע"י ועדת המתנות המשרדית לתצוגה, הממשלה

 שהתייחסות אליהן תובא בהמשך. נוספות 

 וטרם הוחזרו:  בלשכת רה"מ בירושליםלהלן פירוט המתנות שאושרו לתצוגה 

, עם Stephen Schlanserקופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת בעלי זהב של האמן  – 01-022מתנה מס'  .1

חתימתו של נשיא ארה"ב דאז, מר ברק אובמה. המתנה ניתנה ממר ברק אובמה במהלך ביקורך בארה"ב. 

 בלשכת רה"מ בירושליםהוצבה לתצוגה ו ,25.6.2009אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום המתנה 

 . (25.6.2009היום )אותו ב
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Prime Minister’s Office 
 

 היועצת המשפטית

 

 משרד ראש הממשלה
 

צלחת כסופה עם הכיתוב "שנה טובה". המתנה ניתנה משגריר איטליה בישראל דאז,  – 01-145מתנה מס'  .2

בלשכת רה"מ הוצבה לתצוגה ו ,6.12.2009אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום  ,לואיג'י מאטיולומר 

 .6.1.2010ביום  בירושלים

תמונת קיר המכילה איור של העיר ירושלים שאויר על ידך, שהוגדל ושהושלם על ידי  – 02-288מתנה מס'  .3

 דאז, ראש עיריית ירושליםמהמתנה ניתנה מהודרת. אמנים באמצעות איורים נוספים ומוסגר במסגרת 

בלשכת רה"מ והוצבה לתצוגה  ,20.5.2015אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום ניר ברקת, מר 

 .21.5.2015ביום  בירושלים

 C-130מרטין" מדגם -מודל שולחני של מטוס תובלה תוצרת חברת "לוקהיד – 02-488מתנה מס'  .4

לוקהיד מרטין ונמסרה באמצעות מנכ"ל המתנה ניתנה ממר )הרקולס(, עם סמל חיל האוויר הישראלי. 

Aipac  והוצבה  ,14.3.2016אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום בכנסת. המתנה במסגרת פגישה

 .22.3.2016ביום  בלשכת רה"מ בירושליםלתצוגה 

לזכרה של הגב' חפציבה אלקסלסי, מחטופי  1999יומן "אוד מוצל מאש" שנערך בשנת  – 02-668מתנה מס'  .5

שנה למבצע אנטבה, שנערך בתאטרון  40בטקס לציון  במסגרת השתתפותךהמתנה ניתנה המטוס באנטבה. 

בלשכת רה"מ והוצבה לתצוגה , 9.8.2016אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום המתנה ירושלים. 

 .24.8.2016ביום  בירושלים

מנשיא קהילת  המתנה ניתנה". EN RESPUESTA Y OTROS ASUNTOS"ספר ה – 03-130מתנה מס'  .6

אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום . המתנה משותפת בוונצואלהבמסגרת פגישה ונצואלה 

 .19.9.2017ביום  בלשכת רה"מ בירושליםוהוצבה לתצוגה  ,18.9.2017

ולדימיר פוטין, מר נשיא רוסיה, המתנה ניתנה מהתנ"ך הראשון עם פירוש רש"י. ספר  – 03-145מתנה מס'  .7

והוצבה לתצוגה , 18.9.2017אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום המתנה ברוסיה. ביקורך במסגרת 

 (.18.9.2017)יום אותו הב בלשכת רה"מ בירושלים

מסמכי הצהרת נשיא ארה"ב דאז, מר דונלד טראמפ, בעניין העברת שגרירות ארה"ב  – 03-256מתנה מס'  .8

דאז, מר דונלד טראמפ, והועברה מנשיא ארה"ב המתנה ניתנה  לירושלים, ממוסגרים במסגרת עץ.

אושרה על ידי ועדת המתנות המתנה , מר מייק פנס, במסגרת ביקורו בארץ. דאז נשיא ארה"בבאמצעות סגן 

 .1.2.2018ביום  בלשכת רה"מ בירושליםוהוצבה לתצוגה , 31.1.2018לתצוגה ביום 

מראש המתנה ניתנה  קולאז' של שלוש תמונות מתקופות שונות של העיר ירושלים. – 03-357מתנה מס'  .9

אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה המתנה ניר ברקת, לכבוד יום ירושלים. מר , דאז עיריית ירושלים

 (.17.5.2018אותו היום )ב בלשכת רה"מ בירושליםוהוצבה לתצוגה , 17.5.2018ביום 
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 וטרם הוחזרו:   בתל אביבבלשכת רה"מ להלן פירוט המתנות שאושרו לתצוגה 

בעת ביקור ב"בלייר המתנה ניתנה . "ABRAHAM LINCOLNכרכים של הספר " 6 – 01-695מתנה מס'  .1

אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום המתנה  האוס", בית הארחה הרשמי של נשיא ארה"ב לאורחיו.

 .22.10.2012ביום  בתל אביבבלשכת רה"מ הוצבה לתצוגה , ו21.10.2012

מודפסים על נייר בתוך כריכה מהודרת.  ויטשור מליובא"אדמום מפיו של הדברי – 02-179מתנה מס'  .2

אושרה על ידי ועדת  גודת חסידי חב"ד לרגל חג הסוכות,במסגרת פגישה עם רבנים מאהמתנה ניתנה 

 .8.3.2015ביום  בתל אביבבלשכת רה"מ והוצבה לתצוגה , 23.2.2015לתצוגה ביום המתנות 

אושרה על ניתנה משאול ספיר )דג'מל(, ". המתנה אגדה של מציאות – פלמ"ח"ספר ה – 03-689מתנה מס'  .3

 .8.8.2019ביום  בתל אביבבלשכת רה"מ הוצבה לתצוגה ו, 30.7.2019ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום 

 וטרם הוחזרו:  במעון הרשמי בבלפורלהלן פירוט המתנות שאושרו לתצוגה 

 ,סרקוזי דאז, מר ניקולא . המתנה ניתנה מנשיא צרפתכחולולבן צלוחית קטנה בצבע  – 01-039מתנה מס'  .1

 . 5.5.2010ביום  במעון הרשמיוהוצבה לתצוגה , 29.4.2010ה ביום אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוג

המתנה ניתנה ממר  .סרקוזי תו של נשיא צרפת דאז, מר ניקולאעם חתימ כסףמגש  – 01-163מתנה מס'  .2

ביום  במעון הרשמיהוצבה לתצוגה ו 29.4.2010ה ביום אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוג, סרקוזי

5.5.2010. 

, מרקל עם קומקום. המתנה ניתנה מקנצלרית גרמניה, הגב' אנגלה תה ספלי סט – 01-079מתנה מס'  .3

 .5.5.2010ביום  במעון הרשמיוהוצבה לתצוגה  29.4.2010ה ביום אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוג

אושרה על ידי ועדת , מרקל מקנצלרית גרמניה, הגב' אנגלה פורצלן. המתנה ניתנהכד  – 01-190מתנה מס'  .4

  .5.5.2010ביום  במעון הרשמיוהוצבה לתצוגה  29.4.2010ה ביום המתנות לתצוג

. המתנה ניתנה מנשיא ארה"ב דאז, מר שני ספריםו מוזהבים נשרפסלי שני  – 01-301מתנה מס' חלק מ .5

ביום  במעון הרשמיהוצבה לתצוגה , ו30.8.2010ה ביום אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגברק אובמה, 

מר ברמוט מסר כי נכון למועד שליחת מכתב זה הוחזר רק פסל נשר אחד, משמע חסרים פסל  .22.8.2010

 נשר אחד ושני הספרים.

אושרה על ידי . המתנה ניתנה מנשיאת פינלנד דאז, הגב' טריה הלונן, מחרסינהיונה  – 01-333מתנה מס'  .6

 .14.11.2010ביום  במעון הרשמיהוצבה לתצוגה ו 8.11.2010ה ביום המתנות לתצוג ועדת

במעון הוצבה לתצוגה  המתנה. ארון הברית ם אתנושאישאנשים  שלפסלון ממתכת  – 01-356מתנה מס'  .7

 .3.3.2011ביום  הרשמי

ניתנה ממר רולנד בצבעים: כחול, אדום, ורוד, לבן, ירוק וצהוב. המתנה ספלים  6 – 01-366מתנה מס'  .8

 .3.3.2011ביום  במעון הרשמיהוצבה לתצוגה ו לאודר,
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אושרה על ידי הספר "אתרים במוסקבה". המתנה ניתנה משגריר רוסיה בישראל,  – 01-434מתנה מס'  .9

 .10.8.2011ביום  במעון הרשמיהוצבה לתצוגה ו 8.8.2011ה ביום ועדת המתנות לתצוג

כוסות, קערה  6חלקים מקרמיקה בצבעי כחול ולבן הכולל בתוכו:  9של סט  – 01-446מתנה מס' חלק מ .10

ה אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוג ,מסיןשהגיעה ת חמשלהמתנה ניתנה מגדולה קערית וקנקן מזיגה. 

מר ברמוט מסר כי נכון למועד שליחת  .10.8.2011ביום  במעון הרשמיוהוצבה לתצוגה , 8.8.2011ביום 

 קנקן המזיגה.  –חלקים מהמתנה, משמע חסר חלק אחד  8מכתב זה הוחזרו רק 

המורכבת משני רכיבים: קופסא המכילה מטבע מוזהב, עליו מוטבעת תמונת  – 01-995מתנה מס' חלק מ .11

המתנה  האפיפיור מן הצד האחד, ותמונת ישו מן הצד האחר; וקופסא המכילה תבליט מוזהב בדמות גבר.

אושרה על ידי ועדת המתנות המתנה ברומא.  שנערךהאפיפיור פרנציסקוס, במסגרת ביקור מדיני ניתנה מ

מר ברמוט מסר כי נכון למועד  .19.2.2014ביום  במעון הרשמיוהוצבה לתצוגה , 16.1.2014ה ביום לתצוג

המכילה  המכילה תבליט מוזהב בדמות גבר, משמע חסרה הקופסא שליחת מכתב זה הוחזרה רק הקופסא

 את המטבע המוזהב.

משגרירות איטליה בישראל לרגל המתנה ניתנה קערה מחרסינה ובה שלושה רימונים.  – 02-344מתנה מס'  .12

 במעון הרשמי, והוצבה לתצוגה 9.9.2015ה ביום אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגהמתנה ראש השנה. 

 .24.9.2015ביום 

ודו, מר מודי נרנדרה, בהודו. המתנה ניתנה מראש ממשלת ה ךאלבום תמונות מביקור – 03-310מס'  מתנה .13

 במעון הרשמי, והוצבה לתצוגה 21.3.2018בהודו, אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגה ביום ך בעת ביקור

מתנה  אתה מעוניין לרכושלמר ברמוט שמסר  , אב המעון הרשמי לשעבר,אזולאיאפי מר . 26.3.2018ביום 

 זו.

משגריר יפן, במסגרת המתנה ניתנה . צנצנת קלויסון יפנית בצבעי לבן עם עיטור ורוד – 03-562מתנה מס'  .14

והוצבה  ,16.12.2018ה ביום אושרה על ידי ועדת המתנות לתצוגהמתנה פגישה עם מר יואב הורוביץ. 

 . 26.12.2018ביום  במעון הרשמילתצוגה 

קופסא לבנה שבתוכה קופסא כחולה עם צלחת מעוטרת בסמל הנשר של ארה"ב  – 04-006מתנה מס'  .15

ומטפחת/ מפת שולחן מותאמת. על הקופסא מוצגת הקדשה שלפיה המתנה ניתנה מאת הגב' מלאניה 

. המתנה אושרה לתצוגה במעון הרשמי במייל של ועדת המתנות מיום לשעברטראמפ, רעיית הנשיא 

 . 18.11.2020ביום  הרשמי במעון, והוצבה לתצוגה 17.11.2020

אשר על כן,  הן קניין המדינה.מתנות שאושרו ע"י ועדת המתנות המשרדית לתצוגה  ,כאמור לעיל, בהתאם לחוק

 נודה על העברתן לחדר המתנות.

 

שאושרו על ידי ועדת המתנות המשרדית לתצוגה ולא  מתנות נוספות 15קיימות מלבד המתנות המוזכרות לעיל 

הוחזרו לחדר המתנות. מתנות אלו נראות, על פני הדברים כמתנות קטנות ערך בהתאם להגדרות התקשי"ר )ששווין 

 תבחן אותן היא (, כך שלוועדת המתנות המשרדית הסמכות לאשר אותן לשימושך האישי, לאחר ש₪ 300-נמוך מ
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גם כל מתנה אחרת המופיעה  כמובקטגוריה זו. ככל שתבקש לקבל מתנות אלו או חלקן ) ותוודא שהן עומדות

במסמך זה( לשימושך האישי, יש להעבירן לאחראי חדר המתנות על מנת שיובאו לדיון מחודש בפני ועדת המתנות 

 .1א בנספחהמתנות שלא הוחזרו אך נדמות על פני הדברים כמתנות קטנות ערך מפורטות  15המשרדית. 

 

 

 

 

                                                           
01-, מתנה מס' 140-01מתנות שניתנו ע"י עובדי ציבור )מתנה מס'  4 ותנכללשלא הוחזרו  מתנותל באשר 10.6.2021 יוםבשנשלח  בפירוט 1

החוק אינו חל על מתנות  שלפיו( לחוק 2)ב()2(, באופן שנראה שחל עליהן החריג הקבוע בסעיף 03-740ומתנה מס'  03-736, מתנה מס' 739

  המתנות. חדרל להחזירןאין צורך  כן ועלמ"חבריו לעבודה, לשירות או לתפקיד של עובד הציבור", 
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נספח 16

העתק מכתב היועצת המשפטית של 

משרד ראש הממשלה למשיב 6 מיום 

12.12.2021

עמ' 98
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 ח' בטבת התשפ"בירושלים, 

 2021 בדצמבר 12
 1970386351סימוכין: 

 

 

 לכבוד

 ראבילו"ד מיכאל עו

 כהן יוסי"ד עו

 

 

 שלום רב,

 

כראש ממשלה, אושרו לתצוגה ע"י ועדת המתנות המשרדית וטרם מתנות שקיבלת בתקופת כהונתך הנדון: 

 הוחזרו

 5.8.2021סימוכין: מכתבנו מיום 

 

 

 בהמשך למכתבנו שבסימוכין הרינו לפנות אליכם, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, כדלקמן:

במכתבנו האמור עמדנו על כך שעם סיום כהונתו של מרשכם כראש ממשלה, היה עליו להחזיר למשרד את כלל 

המתנות שקיבל בתקופת כהונתו כראש ממשלה ואשר אושרו לתצוגה במתקנים רשמיים של המדינה. במכתבנו 

צוגה, אך טרם הוחזרו מתנות שהתקבלו במסגרת כהונתו של מרשכם ואושרו על ידי ועדת המתנות לת 27פורטו 

 לחדר המתנות, נכון למועד שליחת המכתב. 

מתנות נוספות שקיבל מרשכם, שאושרו על ידי ועדת המתנות המשרדית  15בנוסף, בנספח א' למכתבנו פורטו 

לתצוגה ואשר לא הוחזרו לחדר המתנות, ושנחזות, על פני הדברים, כמתנות קטנות ערך בהתאם להגדרות 

(. באשר למתנות אלו כתבנו שלוועדת המתנות המשרדית הסמכות לאשר ₪ 300-)מתנות ששווין נמוך מ התקשי"ר

את העברתן לשימושו האישי של מרשכם, לאחר שהיא תבחן אותן ותוודא שהן עומדות בקטגוריה זו. במכתבנו 

אחראי חדר המתנות על ציינו, כי ככל שמרשכם יבקש לקבל מתנות אלו או חלקן לשימושו האישי, יש להעבירן ל

 מנת שיובאו לדיון מחודש בפני ועדת המתנות המשרדית. 

מהמתנות שפורטו במכתבנו, וחלק ממתנה שישית  5מאז שליחת מכתבנו עודכנו על ידי גורמים שונים במשרד כי 

נה מהמתנות וחלק ממת 4נוספת, אותרו והושבו לרשות המשרד. ביחס למתנות שפורטו בנספח א', עודכנו כי 

 5.8.2021ואולם, עד עתה, מרבית המתנות שפורטו במכתבינו  מיום חמישית אותרו והושבו לרשות המשרד. 

  ובנספח שצורף לו עדיין לא הוחזרו לחדר המתנות המשרדי.
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לבקשתכם, ניסינו לתאם עמכם פגישה בנושא שבנדון, ומועדים שונים לפגישה זו אף נקבעו זה מכבר, אך לצערנו 

ם הפגישה נדחתה או בוטלה על ידיכם מסיבות שונות, וזאת על אף שמאז שליחת מכתבנו שבסימוכין מפעם לפע

, ואנו מצפים כי הפגישה תתקיים במועד 26.12.2021חלפו למעלה מארבעה חודשים. לעת הזו, הפגישה נדחתה ליום 

 זה, וכי יימסר במסגרתה עדכון על השבתן של יתר המתנות.

, מתנות שאושרו על ידי ועדת המתנות 1979-בהתאם לחוק שירות הציבור )מתנות(, התש"םאנו שבים ומדגישים ש

המשרדית לתצוגה הן קניין המדינה, ויש להשיבן לחדר המתנות. נחזור ונבקש אפוא, כי יושבו לרשות המשרד 

וך המתנות מת 10מתוך המתנות שפורטו במכתבנו, וחלק ממתנה נוספת; וכן  21לאלתר המתנות שטרם הוחזרו )

שפורטו בנספח א' למכתבנו, וחלק ממתנה נוספת(, שאם לא כן המדינה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים 

 הנדרשים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק: ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה
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נספח 17

העתק מכתבה של היועצת המשפטית

של משרד ראש הממשלה למשיב 6 

מיום 16.1.2022

עמ' 101
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נספח 18

העתק מכתבה של העותרת ליועצת 

המשפטית של משרד ראש הממשלה 

מיום 21.6.2021

עמ' 106

105



 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( 
  The Movement for Quality Government in Israel إسرائيل في السلطة جودة أجل من الحركة 

 
 

 02-5000076פקס:  02-5000073* טל: 9136001ירושלים  36504* מען למכתבים: ת.ד.  9438303, ירושלים 208רח' יפו 
 5000076-02 فاكس:  5000073-02هاتف:   9136001، القدس 36504العنوان للرسائل: ص. ب.   9438303، القدس 208شارع يافا 

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B 36504 Jerusalem 9136001 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail:  office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 
 2 מתוך 1 עמוד

 י"א תמוז תשפ"א, 2021יוני  21
 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט
 היועץ המשפטי לממשלה

 עו"ד שלומית ברנע פרגו
 הממשלהמשרד ראש להיועצת המשפטית 

 משרד ראש הממשלה משרד המשפטים
 ירושלים ירושלים

 
 - דחוף -

 שלום רב,

 בקשה להנחות את עובדי משרד ומעון ראש הממשלה  הנדון:

 החוקלפעול על פי 

כם אלילפנות  יםמתכבד ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 בכל הקשור לקבלת מתנות ומשרד ראש הממשלה לפעול על פי החוק,בבקשה שתנחו את עובדי מעון 

 :כפי שיורחב להלןהכל , וושימוש ברכוש המדינה

לאחרונה פורסם בראשות חה"כ נפתלי בנט.  36-, הושבעה הממשלה ה13.6.2021כידוע, ביום  .1

כי לשכות ראש הממשלה הנכנס והיוצא סיכמו על מועד יציאת חה"כ בנימין נתניהו  1בתקשורת,

מהמעון הרשמי בירושלים. לפי הסיכום חה"כ נתניהו יעזוב את המעון הרשמי עד ליום 

10.7.2021. 

ביקש להעביר לרשותו מתנות שהתקבלו חה"כ נתניהו  נבדק החשד כי 1999שנת כי בנזכיר,  .2

(, וכן להעביר סכומים ניכרים ממשרד ראש פרשת המתנותהממשלה )בתקופת כהונתו כראש 

המשטרה אף המליצה על הגשת כתב אישום חמור  –( פרשת עמדיהממשלה לקבלן אבנר עמדי )

ופרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל סברה כי יש להעמיד לדין את בני הזוג נתניהו על קבלת 

ליקים רובינשטיין, החליט לסגור את התיק דבר במרמה. אולם, היועץ המשפטי לממשלה דאז א

  דוח חמור ובו ביקר את התנהלות חה"כ נתניהו. במקום והוציא

דוח חמור בנושא "הוצאות מעונות ראש פרסם מבקר המדינה  2015בשנת יוזכר, כי עוד   .3

תקינות שאינן עומדות בקנה אחד עם אמות ציבוריות -ובו נמצאו נורמות לא 2הממשלה",

ח שעלו בדו חלק מן הממצאיםראויות בכל הקשור להתנהלות בני הזוג נתניהו במעון הרשמי. 

גם לכתב אישום נגד הגברת שרה נתניהו, אשר הורשעה בבית משפט השלום  גובשו ,הנ"ל

( בעבירה 16.6.2019)פורסם בנבו,  שראל נ' נתניהו ואח'מדינת י 52605-06-18בירושלים, בת"פ 

 .שעניינה קבלת דבר תוך ניצול טעות הזולת

התנועה למען  6061/19בבית המשפט העליון )בג"ץ כי קיים הליך תלוי ועומד  נזכירכמו כן,  .4

קבלת מתנות הסתרת בכל הנוגע לשאלת ( איכות השלטון נ' ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

                                                           
ישראל ביולי",  10-יהודה שלזינגר ואריאל כהנא, "נתניהו ובנט סיכמו: רה"מ היוצא יעזוב את המעון בבלפור עד ה 1

  /https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/2374646. 19.6.2021, היום
 .17.2.2015בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה", שהתפרסם ביום  002-2015דו"ח מבקר המדינה  2
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 2 מתוך 2 עמוד

, כי: 26.1.2021ושם קבע היועץ המשפטי לממשלה בעמדה מטעמו מיום  .חה"כ נתניהו על ידי

בכל הנוגע לחברי הממשלה, קיימת חזקה לפיה מתנות הניתנות להם, ניתנו באשר הם עובדי "

 (.39" )פסקה ציבור, ואולם חזקה זו ניתנת לסתירה

נהלי קבלת המתנות בכל הנוגע הנה כי כן, ניתן כבר כעת לציין, כי קיימים פגמים בחידוד  .5

 . ראש הממשלה היוצא במעונות להתנהלות

הנחות את עובדי המעון ומשרד ראש הממשלה, אנו סבורים כי עליכם  מוטלת האחריות לעל כן,  .6

מעון הרשמי ובכל הנוגע לקבלת מתנות התנהלות עם רכוש המדינה בבדין המחייב בכל הנוגע ל

, הקובע איסור על עובד 1979-)א( לחוק שירות הציבור )מתנות(, תש"ם2סעיף לפי הדין המחייב ]

()א( לכללי ועדת אשר, קובע כי 3)6". כמו כן, כלל באשר הוא עובד ציבורציבור לקבל מתנה "

 , זולת שכרו שמשלמת לו המדינה"[. טובת הנאה"שר לא יקבל שכר או 

של עובדי משרד ומעון  עבירה פלילית חמורה עלולה לעלות לכדיבניגוד לדין האמור, כל פעולה  .7

 .ראש הממשלה

בבקשה להנחות את עובדי המעון כעת פונים אליכם אנחנו ולאור האמור לעיל, על כן, אשר  .8

ומשרד ראש הממשלה לפעול על פי החוק ולחדד את הנהלים בנושא קבלת מתנות ו"ניצול טעות 

 . הזולת" בכל הקשור לרכוש המדינה

 .לתגובתכםנודה ית של העניין, חשיבותו הציבור לנוכח .9

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 

 

 , עו"דתומר נאור
 מנהל האגף המשפטי

 , עו"דהידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקה
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העתק מכתבה של העותרת אל היועץ

המשפטי לממשלה, היועצת 

המשפטית של משרד ראש הממשלה 

ומנהל היחידה לאכיפה אזרחית 

בפרקליטות המדינה, מיום 

31.8.2021

עמ' 109
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 2  מתוך 1 עמוד

 כ"ג אלול תשפ"א, 2021אוגוסט  31
 לכבוד

 
 - דחוף -

 שלום רב,

 נתניהו בנימין פרשת המתנות החדשה של חה"כאת ולאכוף בחון בקשה ל הנדון:
 .21.6.2021מיום מכתבנו : סימוכין

 :להלןככם אלילפנות  יםמתכבד ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

נמסרו מתנות ש 42חה"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, לא החזיר כי  1לאחרונה פורסם בתקשורת, .1

ספר התנ"ך שלא הוחזרו נמצא כחלק מתפקידו הרשמי וערכן המשוער גבוה במיוחד. בין יתר המתנות  לו

ופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת עלי זהב של האמן הראשון עם פירוש רש"י שנמסר מנשיא רוסיה; ק

סר ופסל נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"ב; מגש כסף שנמסר מנשיא צרפת; קופסא המכילה סטפן שלנ

 מהאפיפיור ועוד.שנמסר מטבע מוזהב 

כבר ללשכת חה"כ נתניהו ת המשפטית של משרד ראש הממשלה פנתה במכתב עוד לפי הפרסומים, היועצ .2

ולאחר שלא נענתה אף פנתה באופן בבקשה להחזיר את המתנות לחדר הייעודי במשרד, , 2021בחודש יוני 

 לא הוחזרו.אישי לחה"כ נתניהו. יחד עם זאת, המתנות יקרות הערך 

ביקש להעביר לרשותו מתנות שהתקבלו בתקופת כהונתו  נבדק החשד כי חה"כ נתניהו 1999נזכיר, כי בשנת  .3

(, וכן להעביר סכומים ניכרים ממשרד ראש הממשלה לקבלן אבנר עמדי פרשת המתנותכראש הממשלה )

המשטרה אף המליצה על הגשת כתב אישום חמור ופרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל  –( פרשת עמדי)

הו על קבלת דבר במרמה. אולם, היועץ המשפטי לממשלה דאז סברה כי יש להעמיד לדין את בני הזוג נתני

אליקים רובינשטיין, החליט לסגור את התיק והוציא במקום דוח חמור ובו ביקר את התנהלות חה"כ 

 נתניהו. 

ובו  2פרסם מבקר המדינה דוח חמור בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה", 2015עוד יוזכר, כי בשנת   .4

תקינות שאינן עומדות בקנה אחד עם אמות ציבוריות ראויות בכל הקשור להתנהלות בני -נמצאו נורמות לא

גם לכתב אישום נגד הגברת שרה  גובשו ח הנ"ל,שעלו בדו חלק מן הממצאיםהזוג נתניהו במעון הרשמי. 

 שראל נ' נתניהו ואח'מדינת י 52605-06-18נתניהו, אשר הורשעה בבית משפט השלום בירושלים, בת"פ 

 .( בעבירה שעניינה קבלת דבר תוך ניצול טעות הזולת16.6.2019)פורסם בנבו, 

התנועה למען איכות השלטון  6061/19כמו כן, נזכיר כי קיים הליך תלוי ועומד בבית המשפט העליון )בג"ץ  .5

ל ידי חה"כ נתניהו. ( בכל הנוגע לשאלת הסתרת קבלת טובות הנאה ענ' ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

                                                           
. 29.6.2021, מעריב", שי מטראמפ, אובמה והאפיפיור: נתניהו נדרש להחזיק עשרות מתנות שקיבל כרה"מ, "בן כספית 1

862225-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article  
 .17.2.2015בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה", שהתפרסם ביום  002-2015דו"ח מבקר המדינה  2

 ד"ר אביחי מנדלבליט
 היועץ המשפטי לממשלה

 עו"ד שלומית ברנע פרגו
 היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה

 עו"ד אלעד רוזנטל
 מנהל היחידה לאכיפה אזרחית

 משרד המשפטים משרד ראש הממשלה משרד המשפטים
 ירושלים ירושלים ירושלים
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בכל הנוגע לחברי הממשלה, קיימת , כי: "26.1.2021ושם קבע היועץ המשפטי לממשלה בעמדה מטעמו מיום 

 (.39" )פסקה חזקה לפיה מתנות הניתנות להם, ניתנו באשר הם עובדי ציבור, ואולם חזקה זו ניתנת לסתירה

, להנחות את 21.6.2021יום מ במכתבנו שבסימוכין פנינו אליכםזו,  מתוך השתלשלות ארוכת שניםעל כן,  .6

עובדי המעון ומשרד ראש הממשלה, בכל הנוגע לדין המחייב בהתנהלות עם רכוש המדינה במעון הרשמי 

)להלן:  1979-)א( לחוק שירות הציבור )מתנות(, תש"ם2ובכל הנוגע לקבלת מתנות לפי הדין המחייב ]סעיף 

()א( 3)6". כמו כן, כלל באשר הוא עובד ציבורעובד ציבור לקבל מתנה " , הקובע איסור על"(חוק המתנות"

 , זולת שכרו שמשלמת לו המדינה"[.טובת הנאהלכללי ועדת אשר, קובע כי "שר לא יקבל שכר או 

בוודאי כאשר עולה פעלו על פי הדין, במשרד, עובדי משרד ראש הממשלה וועדת המתנות והנה, נראה כי  .7

נגד חה"כ  פעולות אכיפה נקיטה שליש לבחון ש ,מכאןלפגיעה קשה בטוהר המידות. כבד בענייננו חשש 

 . נתניהו

לחוק העונשין,  415לפי סעיף  עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית אף בניגוד לדין האמור,כל פעולה כידוע,  .8

הזולת שאין בהם המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות "(: "חוק העונשין)להלן: " 1977-התשל"ז

 ".מאסר שנתיים -מרמה, דינו 

 –דינו ")ב( לחוק המתנות, קובע כי עובד הציבור שהפר ביודעין את החובה המוטלת עליו 3כמו כן, סעיף  .9

לחוק  63סעיף " .משווי המתנה ביום קבלתה או ביום פסק הדין המרשיע, לפי הגבוה יותרקנס פי שלושה 

או  להשיג טובת הנאה לעצמושל עבירה שנתכוון בה הנאשם לגרום נזק ממון לאחר או העונשין, קובע כי "ב

טובת ההנאה של הנזק שנגרם או של  קנס פי ארבעה משווייםלאחר, רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם 

 ."הכל לפי הגדול שבהם , או את הקנס שנקבע בחיקוק,שהושגה על ידי העבירה

לבחון את פעולות האכיפה שיש לנקוט בבקשה כעת פונים אליכם אנחנו ולאור האמור לעיל, על כן, אשר  .10

 .ב"פרשת המתנות החדשה"

 .בהקדם לתגובתכםנודה ית של העניין, חשיבותו הציבור לנוכח .11

 

 ,בכבוד רב 

 

  

 , עו"דתומר נאור
 מנהל האגף המשפטי

 , עו"דהידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקה
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העתק מכתבה של העותרת אל היועץ

המשפטי לממשלה, היועצת 

המשפטית של משרד ראש הממשלה 

ומנהל היחידה לאכיפה אזרחית 

בפרקליטות המדינה, מיום 

19.12.2021
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 ט"ו טבת תשפ"ב, 2021דצמבר  19
 לכבוד 

 
 -  דחוף -

 שלום רב, 

 פרשת המתנות החדשה  את ולאכוף בחון בקשה ל הנדון: 

 תזכורת    – נתניהו בנימין של חה"כ 
 . 31.8.2021; 21.6.2021מיום נו  ימכתב: סימוכין

 : להלןככם אלילפנות  ים מתכבד  ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

הפרסומים   .1 החזיר  כי    1בתקשורת,בעקבות  לא  לשעבר,  הממשלה  ראש  נתניהו,  בנימין  מתנות    42חה"כ 

פנינו אליכם במכתבנו שבסימוכין מיום    –  כחלק מתפקידו הרשמי וערכן המשוער גבוה במיוחד   נמסרו לו ש

 בבקשה לבחון ולאכוף את פרשת המתנות החדשה. 31.8.2021

ספר התנ"ך הראשון עם  נמצא    על ידי חה"כ נתניהו  שלא הוחזרובין יתר המתנות  ועל פי הפרסומים,  כך,   .2

סר  ופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת עלי זהב של האמן סטפן שלנק; רוסיהפירוש רש"י שנמסר מנשיא 

קופסא המכילה מטבע מוזהב  ;  מגש כסף שנמסר מנשיא צרפת;  ופסל נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"ב

 ועוד.   מהאפיפיורשנמסר 

כבר  ללשכת חה"כ נתניהו  עוד לפי הפרסומים, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה פנתה במכתב   .3

ולאחר שלא נענתה אף פנתה באופן  בבקשה להחזיר את המתנות לחדר הייעודי במשרד,  ,  2021בחודש יוני  

  ים בתקשורתולפי דיווחים חוזר  מהפרסום הראשוני,  חודשים  4-חלפו למעלה מוהנה,  אישי לחה"כ נתניהו.  

 .הוחזרוטרם המתנות יקרות הערך נראה כי 

נבדק החשד כי חה"כ נתניהו ביקש להעביר לרשותו מתנות שהתקבלו בתקופת כהונתו    1999נזכיר, כי בשנת   .4

(, וכן להעביר סכומים ניכרים ממשרד ראש הממשלה לקבלן אבנר עמדי  פרשת המתנותכראש הממשלה )

המשטרה אף המליצה על הגשת כתב אישום חמור ופרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל    –(  פרשת עמדי)

סברה כי יש להעמיד לדין את בני הזוג נתניהו על קבלת דבר במרמה. אולם, היועץ המשפטי לממשלה דאז  

חה"כ   התנהלות  את  ביקר  ובו  חמור  דוח  במקום  והוציא  התיק  את  לסגור  החליט  רובינשטיין,  אליקים 

 נתניהו.  

ובו    2פרסם מבקר המדינה דוח חמור בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה",   2015עוד יוזכר, כי בשנת   .5

תקינות שאינן עומדות בקנה אחד עם אמות ציבוריות ראויות בכל הקשור להתנהלות בני  -נמצאו נורמות לא

שום נגד הגברת שרה  גם לכתב אי   גובשו  ח הנ"ל,שעלו בדו  חלק מן הממצאיםהזוג נתניהו במעון הרשמי.  

 
.  29.6.2021, מעריב",  שי מטראמפ, אובמה והאפיפיור: נתניהו נדרש להחזיק עשרות מתנות שקיבל כרה"מ, "בן כספית 1

862225-https://www.maariv.co.il/news/politics/Article  
 .17.2.2015בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה", שהתפרסם ביום  002-2015דו"ח מבקר המדינה  2

 ד"ר אביחי מנדלבליט 
 היועץ המשפטי לממשלה 

 עו"ד שלומית ברנע פרגו
 היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה 

 עו"ד אלעד רוזנטל 
 מנהל היחידה לאכיפה אזרחית

 משרד המשפטים  משרד ראש הממשלה  המשפטים משרד 
 ירושלים  ירושלים  ירושלים 
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 2  מתוך 2 עמוד

  מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'   52605-06-18נתניהו, אשר הורשעה בבית משפט השלום בירושלים, בת"פ  

 . ( בעבירה שעניינה קבלת דבר תוך ניצול טעות הזולת16.6.2019)פורסם בנבו, 

התנועה למען איכות השלטון  6061/19כמו כן, נזכיר כי קיים הליך תלוי ועומד בבית המשפט העליון )בג"ץ  .6

( בכל הנוגע לשאלת הסתרת קבלת טובות הנאה על ידי חה"כ נתניהו.  נ' ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

לחברי הממשלה, קיימת  בכל הנוגע  , כי: "26.1.2021ושם קבע היועץ המשפטי לממשלה בעמדה מטעמו מיום  

 (. 39" )פסקה  חזקה לפיה מתנות הניתנות להם, ניתנו באשר הם עובדי ציבור, ואולם חזקה זו ניתנת לסתירה

, להנחות  21.6.2021יום  מ   במכתבנו שבסימוכיןכבר    פנינו אליכםזו,    מתוך השתלשלות ארוכת שניםעל כן,   .7

המחייב בהתנהלות עם רכוש המדינה במעון הרשמי  את עובדי המעון ומשרד ראש הממשלה, בכל הנוגע לדין  

)להלן:    1979-)א( לחוק שירות הציבור )מתנות(, תש"ם2ובכל הנוגע לקבלת מתנות לפי הדין המחייב ]סעיף  

()א(  3)6". כמו כן, כלל  באשר הוא עובד ציבור , הקובע איסור על עובד ציבור לקבל מתנה ""(חוק המתנות"

 , זולת שכרו שמשלמת לו המדינה"[. טובת הנאהלכללי ועדת אשר, קובע כי "שר לא יקבל שכר או 

בוודאי כאשר  פעלו על פי הדין,  במשרד,  עובדי משרד ראש הממשלה וועדת המתנות  נראה כי    לפי הפרסומים, .8

  פעולות אכיפה  נקיטה של בחון  שוב ולל  יש ש  ,מכאןלפגיעה קשה בטוהר המידות.  כבד בענייננו  עולה חשש  

 .  נגד חה"כ נתניהו

לחוק העונשין,    415לפי סעיף    עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית   אף  בניגוד לדין האמור, כל פעולה  כידוע,   .9

 "(: חוק העונשין)להלן: " 1977-התשל"ז

 " .מאסר שנתיים  -המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו  "

  –דינו  "  :)ב( לחוק המתנות, קובע כי עובד הציבור שהפר ביודעין את החובה המוטלת עליו3כמו כן, סעיף   .10

 "  .או ביום פסק הדין המרשיע, לפי הגבוה יותר משווי המתנה ביום קבלתהקנס פי שלושה 

להשיג טובת  של עבירה שנתכוון בה הנאשם לגרום נזק ממון לאחר או  לחוק העונשין, קובע כי "ב  63סעיף   .11

של הנזק שנגרם או    קנס פי ארבעה משווייםאו לאחר, רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם    הנאה לעצמו

 ." הכל לפי הגדול שבהם , או את הקנס שנקבע בחיקוק,טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירהשל 

לבחון את פעולות    בפניה חוזרתפונים אליכם  אנחנו  ,  נסיבות המקרה דנןו   האמור לעיל  כל  ולאורעל כן,  אשר   .12

 . האכיפה שיש לנקוט ב"פרשת המתנות החדשה"

 .בהקדם לתגובתכםנודה ית של העניין, חשיבותו הציבור  לנוכח  .13

 

  

 , בכבוד רב

  

 , עו"ד תומר נאור
 מנהל האגף המשפטי 

 , עו"ד הידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 
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 3  מתוך 1 עמוד

 ד' תמוז תשפ"ב, 2022יולי   03
 לכבוד 

 -  דחוף -
 שלום רב, 

עלמות המתנות שנלקחו על ידי ראש  יולאכוף את הפתוח בחקירה בקשה ל הנדון: 

 הממשלה לשעבר חה"כ בנימין נתניהו 
;  31.8.2021; 21.6.2021והיועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מימים:  היועץ המשפטי לממשלהאל   נוימכתב: סימוכין

19.12.2021 . 

)להלן: " בבקשה  כם  אלילפנות    יםמתכבד   ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר 

 :להלןכ לפתוח בחקירה פלילית ולאכוף את פרשת המתנות החדשה של חה"כ בנימין נתניהו, והכל 

ראש הממשלה לשעבר,  כדי לקבל מידע בנושא המתנות שלא הוחזרו על ידי  בעקבות עתירה שהגישה התנועה   .1

נתניהו בעניין   ,חה"כ  שהתקיימו  האכיפה  השלטון   21092-04-22עת"מ  ]  ופעולות  איכות  למען  התנועה 

  –, קיבלנו לידינו את רשימת המתנות שלא הוחזרו  [(21.6.2022)אר"ש    בישראל נגד משרד ראש הממשלה

 "(. חוק המתנות)להלן: " 1979- בניגוד לחוק שירות הציבור )מתנות(, תש"ם

 : לא זו אף זו, אף נמסר לנו ממשרד ראש הממשלה, כי .2

הממשלה  " ראש  משרד  של  המשפטית  שבידי    מיצתההיועצת  האכיפה  סמכויות  את 
שחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם ,  המשרד באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעניין

 ". אל באי כוחו 

 .נספח א'מסומן כ, 20.6.2022יום ממטעם משרד ראש הממשלה,  שנמסר  ראו מצורף לפניה זו המענה -

על ידי היועצת המשפטית למשרד ראש  הפעולה האחרונה שננקטה בהמשך למידע שנמסר לנו, עוד יצוין, כי  .3

כלומר, לפי המידע שבידינו מזה  .  16.1.2022, היה במכתבה מיום  הממשלה כדי לאכוף את חוק המתנות

החמורות בהפרת הדין לאכוף את ההשלכות הפליליות  לפתוח בחקירה ושישה חודשים לא פעלתם כדי  

 . והדריסה ברגל גסה של הנורמות הציבוריות

ספר התנ"ך הראשון עם פירוש  שלא הוחזרו על ידי חה"כ נתניהו נמצא    יקרות הערך   כי בין יתר מתנותנזכיר,   .4

סר ופסל  ופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת עלי זהב של האמן סטפן שלנק;  רש"י שנמסר מנשיא רוסיה

המכילה מטבע מוזהב שנמסר  קופסא  ; מנשיא צרפת השנמסר צלוחית; נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"ב

 ועוד.  מהאפיפיור 

אלא גם פגיעה    –  אמון הציבורבטוהר המידות אצל נבחרי הציבור ובפגיעה  ב  אם כן, אין בעניינו מדובר רק .5

ערכן המשוער של המתנות הוא גבוה במיוחד וקניינן שייך למדינה. מכאן, שבמידה   .חמורה בקניין הציבורי

 לפי הדין. מסמכותכם  ולא תאכפו את הדין אתם חורגים

 :פתוח בהליך פלילי ולחקור את האירועיםהדרישה ל

סעיף  תחבולה.  כאמור,  להפרת חוק המתנות ולעבירה של  כאמור, הפעולות המתוארות לעיל מעלות חשש   .6

()א(  3) 6". כמו כן, כלל  באשר הוא עובד ציבור)א( לחוק המתנות קובע איסור על עובד ציבור לקבל מתנה "2

 עו"ד גלי בהרב מיארה 
 היועצת המשפטית לממשלה 

 רנ"צ יעקב שבתאי 
 מפכ"ל המשטרה 

 

  המטה הארצי משטרת ישראל משרד המשפטים 
  ירושלים  ירושלים 
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   , זולת שכרו שמשלמת לו המדינה".טובת הנאהלכללי ועדת אשר, קובע כי "שר לא יקבל שכר או 

  –דינו  )ב( לחוק המתנות, קובע כי עובד הציבור שהפר ביודעין את החובה המוטלת עליו: "3, סעיף  בהתאם .7

וכהשלמה לכך,  "  .או ביום פסק הדין המרשיע, לפי הגבוה יותר  קנס פי שלושה משווי המתנה ביום קבלתה

 : קובע כי"(, חוק העונשין)להלן: "  1977-התשל"ז לחוק העונשין, 63סעיף 

או   להשיג טובת הנאה לעצמושל עבירה שנתכוון בה הנאשם לגרום נזק ממון לאחר או  "ב
של הנזק שנגרם או    קנס פי ארבעה משווייםלאחר, רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם  

הכל לפי הגדול   , או את הקנס שנקבע בחיקוק,טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירהשל  
 ."שבהם

ביודעין את   .8 להפר  נתניהו ממשיך  בידינו חה"כ  ולפי המידע המצוי  כן,  היועצת  אם  וכאשר  המתנות  חוק 

שבידיה    המשפטית האכיפה  סמכויות  את  מיצתה  היא  כי  השיבה  הממשלה  ראש  משרד  מנוס    –של  אין 

 מפתיחה בחקירה פלילית להפרת עבירה  

לחוק העונשין,    415כל פעולה בניגוד לדין האמור, אף עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית לפי סעיף    על כן, .9

 "(: חוק העונשין)להלן: " 1977-התשל"ז

מאסר   -המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו  "
 " .שנתיים

כן,   .10 לעיל,  ,  לעמדת התנועהאם  וב  פתיחה  בותמחייהפעולות שתוארו  פלילי  לעבירת תחבולההליך    בחשד 

 ועבירות לפי חוק המתנות. 

נבדק החשד כי חה"כ נתניהו ביקש להעביר לרשותו מתנות שהתקבלו בתקופת כהונתו    1999נזכיר, כי בשנת   .11

(, וכן להעביר סכומים ניכרים ממשרד ראש הממשלה לקבלן אבנר עמדי  פרשת המתנותכראש הממשלה )

המשטרה אף המליצה על הגשת כתב אישום חמור ופרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל    –(  עמדיפרשת  )

סברה כי יש להעמיד לדין את בני הזוג נתניהו על קבלת דבר במרמה. אולם, היועץ המשפטי לממשלה דאז  

חה"כ   התנהלות  את  ביקר  ובו  חמור  דוח  במקום  והוציא  התיק  את  לסגור  החליט  רובינשטיין,  אליקים 

 תניהו.  נ

ובו    1פרסם מבקר המדינה דוח חמור בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה",   2015עוד יוזכר, כי בשנת   .12

תקינות שאינן עומדות בקנה אחד עם אמות ציבוריות ראויות בכל הקשור להתנהלות בני  -נמצאו נורמות לא

גם לכתב אישום נגד הגברת שרה    גובשו  ח הנ"ל,שעלו בדו  חלק מן הממצאיםהזוג נתניהו במעון הרשמי.  

  מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'   52605-06-18נתניהו, אשר הורשעה בבית משפט השלום בירושלים, בת"פ  

 . ( בעבירה שעניינה קבלת דבר תוך ניצול טעות הזולת16.6.2019)פורסם בנבו, 

  ו בחקירה פלילית ובמיצוי הדין.ומתוך השתלשלות ארוכת שנים זו, אנו פונים אליכם בבקשה שתפתח  מכאן .13

לחוק סדר הדין    59המעורבים בדבר, בהתאם לסעיף  כל  של    אנו סבורים כי העניין מחייב פתיחה בחקירה 

 :1982-, תשמ"בהפלילי ]נוסח משולב[

על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה;   למשטרהנודע  "
בעבירה שאינה פשע רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור אם   אולם

היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או אם היתה רשות  
 אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה." 

 
 .17.2.2015בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה", שהתפרסם ביום  002-2015דו"ח מבקר המדינה  1
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 3  מתוך 3 עמוד

אך  .בחקירה תפתח זו, עבירה ביצוע על למשטרה  נודע שכאשרסעיף עולה כי ברירת המחדל היא ה  מנוסח .14

ורק במקרים בהם קצין בדרגת פקד ומעלה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה,  

 יכול הוא להורות שלא לחקור.

  הרשותבאתר    )פורסםהתנועה למען איכות השלטון בישראל נ' פרקליט המדינה    6410/14בג"ץ  ב כמו כן,   .15

מוטל על  האם בוצעה עבירה,  בשאלה כי כאשר מתעורר ספק  בית המשפט העליון,  קבע    (,4.2.2015השופטת  

)בפס'    שהם  השופט'  כב  בדברי,  כך.  מקדימה  בדיקהרשויות החקירה לברר זאת בדרך של חקירה פלילית או  

101 : ) 

'  נ  נמרודי 7516/03"ץ  דנג )  עבירה  ביצוע   על  בידיעה  מותנית,  בחקירה  לפתוח"החובה  
החוק  נמרודי"ץ  דנג )להלן: [בנבו]פורסם   (12.02.2004)  לממשלה  המשפטי  היועץ  .))

ננו מחייב פתיחה בחקירה פלילית באופן מידי, בכל מקרה של הגשת תלונה או של אי
כאשר מתעורר ספק אם בוצעה עבירה, מוטל על עבירה.  אינדיקציה אחרת לביצוע  

, במסגרת חקירה פלילית או במסגרת בדיקה  רשויות החקירה והתביעה לברר זאת
 מקדימה" )ההדגשות של הח"מ(."

שכותרתה    4.2204בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'    הפתיחה בחקירה פלילית הובהרה גם   סוגיית .16

השימוש בסמכות החקירה מותנה בשאלה האם "יש ראיות המבססות    לפי הנחיה זו,  ."בדיקה מקדימה"

עבירה". שבוצעה  סביר  תיפתח    כלומר,   חשד  עבירה,  לביצוע  סביר  חשד  המבססות  ראיות  שישנן  מקום 

 אלא אם סבור גורם מורשה כי נסיבות העניין אינן מתאימות לנקיטת הליכים פליליים. חקירה, 

ב"פרשת  לפתוח בחקירה פלילית  פונים אליכם  אנחנו  ,  ונסיבות המקרה דנן  האמור לעיל  כל  ולאור,  כןעל  אשר   .17

 ולמצות את הדין בנושא.  המתנות החדשה"

 .בהקדם לתגובתכםנודה ית של העניין, חשיבותו הציבור  לנוכח  .18

 

  

 , בכבוד רב

  

 , עו"ד תומר נאור
 מנהל האגף המשפטי 

 , עו"ד הידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 
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 , תשפ"בסיווןב "אכירושלים, 

 2022 יוניב 20

 

 לכבוד   

 נאור תומר"ד עו

 הידי נגב עו"ד

  )ע"ר(  התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 office@mqg.org.il באמצעות הדוא"ל:   

 

 שלום רב,

 

 נות שלא החזיר ראש הממשלה לשעבררשימת המת לקבל את בקשתכםהנדון: 

 19.12.2021מיום  כםסימוכין: בקשת

 

(, החוק –)להלן  1998-לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח שבסימוכין בקשתכםבמענה ל

הריני "כ בנימין נתניהו", החזיר ראש הממשלה לשעבר, ח ת שלא"רשימת המתנוקבלת בעניין 

  כדלקמן: מתכבדת להשיבכם

 

"כ בנימין נתניהו החשרשימת המתנות בעניין  שבסימוכין לבקשתכם)א( 3 לסעיף באשר .א

עם תום כהונתו כראש ( המשרד –לחדר המתנות במשרד ראש הממשלה )להלן טרם החזיר 

 :המתנות רשימת להלן הממשלה,

 

קופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת בעלי זהב של האמן  – 01-022מתנה מס'  .1

Stephen Schlanser עם חתימתו של נשיא ארה"ב דאז, מר ברק אובמה. המתנה ,

 נתניהו בארה"ב.  רה"מניתנה ממר ברק אובמה במהלך ביקורו של 

 

משגריר  המתנה ניתנהצלחת כסופה עם הכיתוב "שנה טובה".  – 01-145מתנה מס'  .2

 איטליה בישראל, מר לואיג'י מאטיולו.

 משרד ראש הממשלה
 

Prime Minister’s Office 

لحكومة  ا  ديوان رئيس 

 היחידה לחופש המידע
Freedom of Information Unit 
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מרטין" -מודל שולחני של מטוס תובלה תוצרת חברת "לוקהיד – 02-488מתנה מס'  .3

המתנה ניתנה מלוקהיד מרטין )הרקולס(, עם סמל חיל האוויר הישראלי.  C-130מדגם 

 .במסגרת פגישה בכנסת Aipac ונמסרה באמצעות מנכ"ל

לזכרה של הגב' חפציבה  1999"אוד מוצל מאש" שנערך בשנת  יומן – 02-668מתנה מס'  .4

שנה למבצע  40המתנה ניתנה במסגרת טקס לציון אלקסלסי, מחטופי המטוס באנטבה. 

 ירושלים. אנטבה, שנערך בתאטרון

". המתנה EN RESPUESTA Y OTROS ASUNTOSהספר " – 03-130מתנה מס'  .5

 שותפת בוונצואלה. ניתנה מנשיא קהילת ונצואלה במסגרת פגישה מ

ספר התנ"ך הראשון עם פירוש רש"י. המתנה ניתנה מנשיא  – 03-145מתנה מס'  .6

 נתניהו ברוסיה. ו של רה"מ רוסיה, מר ולדימיר פוטין, במסגרת ביקור

". המתנה ניתנה ABRAHAM LINCOLNכרכים של הספר " 6 – 01-695מתנה מס'  .7

 בעת ביקור ב"בלייר האוס", בית הארחה הרשמי של נשיא ארה"ב לאורחיו. 

צלוחית קטנה בצבע לבן וכחול. המתנה ניתנה מנשיא צרפת, מר  – 01-039מתנה מס'  .8

 ניקולא סרקוזי. 

סט ספלי תה עם קומקום. המתנה ניתנה מקנצלרית גרמניה, הגב'  – 01-079מתנה מס'  .9

 ["מפ –למשרד  ]חלק מהמתנה הוחזר   אנגלה מרקל. 

 כד פורצלן. המתנה ניתנה מקנצלרית גרמניה, הגב' אנגלה מרקל.  – 01-190מתנה מס'  .10

שני פסלי נשר מוזהבים ושני ספרים. המתנה ניתנה מנשיא  – 01-301חלק ממתנה מס'  .11

 פ"מ[ – למשרד הוחזר הנשרים מן אחד]ארה"ב דאז, מר ברק אובמה. 

המתנה ניתנה מנשיאת פינלנד דאז, הגב' טריה יונה מחרסינה.  – 01-333מתנה מס'  .12

 .הלונן

 פסלון ממתכת של אנשים שנושאים את ארון הברית.  – 01-356מתנה מס'  .13

המתנה ספלים בצבעים: כחול, אדום, ורוד, לבן, ירוק וצהוב.  6 – 01-366מתנה מס'  .14

 .לאודרד ניתנה ממר רולנ

המתנה ניתנה משגריר רוסיה הספר "אתרים במוסקבה".  – 01-434מתנה מס'  .15

 .בישראל

חלקים מקרמיקה בצבעי כחול ולבן הכולל בתוכו:  9סט של  – 01-446חלק ממתנה מס'  .16

קנקן ]. המתנה ניתנה ממשלחת שהגיעה מסיןכוסות, קערה גדולה קערית וקנקן מזיגה.  6

 פ"מ[ – למשרד הוחזר לא המזיגה
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המורכבת משני רכיבים: קופסא המכילה מטבע מוזהב,  – 01-995חלק ממתנה מס'  .17

עליו מוטבעת תמונת האפיפיור מן הצד האחד, ותמונת ישו מן הצד האחר; וקופסא 

המכילה תבליט מוזהב בדמות גבר. המתנה ניתנה מהאפיפיור פרנציסקוס, במסגרת 

 פ"מ[ – למשרד הוחזרה לא המכילה את המטבע המוזהב ההקופס]ביקור מדיני שנערך ברומא. 

המתנה ניתנה  קערה מחרסינה ובה שלושה רימונים )למאכל(. – 02-344מתנה מס'  .18

 .ראש השנה משגרירות איטליה בישראל לרגל

המתנה ניתנה אלבום תמונות מביקורו של מר נתניהו בהודו.  – 03-310מס'  מתנה .19

 .בהודו רה"מ נתניהובעת  מראש ממשלת הודו, מר מודי נרנדרה,

המתנה ניתנה צנצנת קלויסון יפנית בצבעי לבן עם עיטור ורוד.  – 03-562מתנה מס'  .20

 פגישה עם מר יואב הורוביץ. משגריר יפן, במסגרת

וטרת בסמל קופסא לבנה שבתוכה קופסא כחולה עם צלחת מע – 04-006מתנה מס'  .21

ה שלפיה מוצגת הקדש המפת שולחן מותאמת. על הקופסהנשר של ארה"ב ומטפחת/

 . טראמפניה טראמפ, רעיית הנשיא המתנה ניתנה מאת הגב' מל

הספר "הפילוסופיה של המשפט". המתנה נשלחה ממחבר הספר,  – 01-031מתנה מס'  .22

 פרופ' חיים שיין, והתקבלה באמצעות הדואר. 

כרכים של סדרת "גדולי  10-המתנה בכללותה מורכבת מ – 01-052חלק ממתנה מס'  .23

 די". כרך אחד עדיין חסר. הרוח והיצירה בעם היהו

כרכים של הספר  14-המתנה בכללותה מורכבת מ – 01-894חלק ממתנה מס'  .24

"Concerning the Jews מאת "Mark Twain. 3] .המתנה ניתנה ממר אייב פוקסמן 

 פ"מ[ – למשרד והוחזר לא כרכים

 המתנה ניתנה ממחבר הספר.הספר "עוטף ישראל".  – 01-307מתנה מס'  .25

לא ידועה זהות מעניק ציור ממוסגר של חיילים בכותל בירושלים.  – 01-355 מתנה מס' .26

 המתנה.

 המתנה ניתנה ממחבר הספר.הספר "ציונות אוניברסלית".  – 01-373מתנה מס'  .27

המתנה חולצה של קבוצת ברצלונה עם הכיתוב "בנימין נתניהו".  – 01-849מתנה מס'  .28

 ניתנה מנשיא קבוצת הכדורגל של ברצלונה.

המורכבת משני רכיבים: חולצה של נבחרת ישראל עם  – 01-855לק ממתנה מס' ח .29

המתנה ניתנה מנבחרת הכיתוב "בנימין נתניהו" וכדור כדורגל מלווה בחתימות. 

 פ"מ[ – למשרד ההוחזר לא ]החולצהישראל הצעירה בכדורגל. 
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תמונה בתוך מסגרת זהובה מאירוע הדלקת נרות במשרד ראש  – 02-473מתנה מס'  .30

      המתנה ניתנה מעמותת "רחשי לב". הממשלה, עם ילדים חולי סרטן.

 

פירוט שווי מוערך של כל אחת מהמתנות  שבסימוכין בעניין לבקשתכם( )ב3 לסעיף באשר .ב

 –, על פי השווי שהוערך על ידי ועדת המתנות במשרד לשעבר שטרם החזיר ראש הממשלה

מדובר . הושבו שלא המתנות של ךמוער שווי פירוט המתנות ועדת ברשות איןכי  נשיבכם

ועל כן לא היה צורך לכמת את  ,אשר אושרו לתצוגה בלבדקניין המדינה,  שהןבמתנות 

 שוויון הכספי. 

 ,במסגרת הטיפול בדרישות להשבת המתנותכפי שעולה מהמסמכים המצורפים למענה זה, 

 להגדרות בהתאם ערך קטנות כמתנות,הןפני על נראותהמתנות אשר בדיעבד זוהו 

אולם ההחלטה בנושא מצויה בסמכות ועדת המתנות,  ,(₪ -300מ ששווין נמוךר )"התקשי

 פניה בנושא. אליה כאשר נעשית

 

פירוט של פעולות האכיפה שנעשו על מנת  שבסימוכין בעניין לבקשתכם( )ג3 לסעיף באשר .ג

היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה  –השיב למשרד את המתנות שלא הוחזרו ל

באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעניין,  י המשרדמיצתה את סמכויות האכיפה שביד

שלושת מכתביה של  מצ"ב לעיונכם .כוחושחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם אל באי 

  .נספחיהם בצירוף, במשרדת המשפטית היועצ

 
לא התקיימו שגורמי המשרד הרלוונטיים, נמסר לנו  אל מוללאחר בדיקה שנערכה  כמו כן

 .החזרת המתנות בנושא דיונים של ועדת המתנות

 
ההחלטה המנהלית להורות לח"כ קבלת בעניין  שבסימוכין לבקשתכם)ד( 3 לסעיף באשר .ד

 מתנותה קבלת לנוהל 4.6.2ראו סעיף  –בנימין נתניהו להשיב את המתנות שלא החזיר 

, שמחייב את מקבל המתנה להחזירה לחדר המתנות עם סיום המצורף למכתב זה משרדיה

 תקופת עבודתו במשרד או במועד הסרת המתנה מתצוגה, לפי המוקדם. 

 

לפי הוראות חוק בתי המשפט לעניינים  החלטה זולעתור על  םזכאי לחוק, הנכם)ו( 7בהתאם לסעיף 

 .2000-מנהליים, התש"ס

 

 בברכה,     

                                                                

 פרח מכלוף

                                                     ממונה על יישום חוק חופש המידע                                                   

 משרד ראש הממשלה
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העתק מענה לשכת היועצת 

המשפטית לממשלה מיום 1.8.2022

עמ' 123

122



1

רח' צלאח א-דין 29, ירושלים    91010 073-3925511 פקס:02-6467001

לשכת היועצת המשפטית לממשלה 

ירושלים, ד' אב תשפ"ב 
01 אוגוסט 2022 

מס' מסמך: 004-99-2022-011091 
(בתשובה נא לציין מספרנו) 
 

לכבוד 
עו"ד הידי נגב 

עו"ד תומר נאור 
באמצעות פקס: 02-5000076  

 
 

שלום רב, 

 

הנדון: בקשה לפתוח בחקירה ולאכוף את היעלמות המתנות שנלקחו על ידי ראש הממשלה לשעבר חה"כ 
בנימין נתניהו 

סמך: מכתבך מיום 3 יולי 2022 
 
 

 
הריני לאשר בזאת כי מכתבך שבנדון התקבל בלשכתנו ביום 04/07/2022. 

 
 

לאחר עיון בפנייתך היא הועברה לטיפול לשכת פרקליט המדינה. 

 

לבירור ניתן לפנות למספר הטלפון : 073-3925666. 

 

למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור משום חיווי דעה או נקיטת עמדה באשר לפנייה, לגופה. 

 

 בכבוד רב, 
   

  אוריאן שם טוב - מיכאלי 
 ראש לשכת היועצת המשפטית לממשלה  

  
 
 

העתק (בצירוף הפניה): פרקליט המדינה;
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העתק מענה אגף החקירות 

והמודיעין מיום 1.8.2022 

עמ' 125

124



  
  - בלמס -

  כתובתנו באתר :  
www.police.gov.il  

  74208722סימוכין:   
   1מתוך  1עמוד 

  

  
  המטה הארצי / האגף לחקירות ולמודיעין   

  לשכת                     ראש                    האגף
  02-5429100  טלפון:

  02-5429199  פקס:
  התשפ"בד' באב, 

01/08/2022  
  74208722סימוכין: 

  
  
  

  עוה"ד תומר ðאור 
 התðועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

office@mqg.org.il 
  
  
  

ו על חבקשה לפתוח בחקירה ולאכוף את היעלמות המתðות שלק  הðדון:
  ידי ראש הממשלה לשעבר חה"כ בðימין ðתðיהו

  3.7.22פðייתכם מיום   בסימוכין ל:  
 

  
  . בבחיðה וðמצאת התקבלה שבסימוכין פðייתך .1

 

  . עת בכל לשירותך .2

  
  
  
  
  
  

  בברכה,  
    
  עו"ד אבי בוזו , פקד  

  אח"מ  לשכת ר'
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העתק מכתבה של העותרת אל 

היועצת המשפטית לממשלה 

ולמפכ"ל המשטרה מיום 11.8.2022

עמ' 127
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 3  מתוך 1 עמוד

 י"ד אב תשפ"ב , 2022אוגוסט  11
 לכבוד 

 -  דחוף -
 רב, שלום 

מתנות שנלקחו על ידי ראש  היעלמות ה ולאכוף את  פתוח בחקירה בקשה ל הנדון: 

 תזכורת   – הממשלה לשעבר חה"כ בנימין נתניהו
 . 3.7.2022; 19.12.2021; 31.8.2021; 21.6.2021מימים:   לממשלה תהמשפטי תצ היועאל   נוימכתב: סימוכין

 . 3.7.2022"ל המשטרה מיום נו אל מפכמכתב 

)להלן: " בבקשה  כם  אלילפנות    יםמתכבד   ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר 

 :להלןכ לפתוח בחקירה פלילית ולאכוף את פרשת המתנות החדשה של חה"כ בנימין נתניהו, והכל 

ראש הממשלה לשעבר,  כדי לקבל מידע בנושא המתנות שלא הוחזרו על ידי  בעקבות עתירה שהגישה התנועה   .1

נתניהו בעניין   ,חה"כ  שהתקיימו  האכיפה  השלטון   21092-04-22עת"מ  ]  ופעולות  איכות  למען  התנועה 

  –, קיבלנו לידינו את רשימת המתנות שלא הוחזרו  [(21.6.2022)אר"ש    בישראל נגד משרד ראש הממשלה

 "(. חוק המתנות)להלן: " 1979- בניגוד לחוק שירות הציבור )מתנות(, תש"ם

 : לא זו אף זו, אף נמסר לנו ממשרד ראש הממשלה, כי .2

הממשלה  " ראש  משרד  של  המשפטית  שבידי    מיצתההיועצת  האכיפה  סמכויות  את 
שחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם ,  בענייןהמשרד באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה  

 ". אל באי כוחו 

 .נספח א'מסומן כ, 20.6.2022יום ממטעם משרד ראש הממשלה,  שנמסר  ראו מצורף לפניה זו המענה -

הפעולה האחרונה שננקטה על ידי היועצת המשפטית למשרד ראש  בהמשך למידע שנמסר לנו, עוד יצוין, כי  .3

כלומר, לפי המידע שבידינו מזה  .  16.1.2022, היה במכתבה מיום  המתנותהממשלה כדי לאכוף את חוק  

החמורות בהפרת הדין  לאכוף את ההשלכות הפליליות  לפתוח בחקירה וחודשים לא פעלתם כדי    שמונה

 . והדריסה ברגל גסה של הנורמות הציבוריות

ספר התנ"ך הראשון עם פירוש  שלא הוחזרו על ידי חה"כ נתניהו נמצא    יקרות הערך   כי בין יתר מתנותנזכיר,   .4

סר ופסל  ופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת עלי זהב של האמן סטפן שלנק;  רש"י שנמסר מנשיא רוסיה

קופסא המכילה מטבע מוזהב שנמסר  ; מנשיא צרפת השנמסר צלוחית; נשר מוזהב שנמסרו מנשיא ארה"ב

 ועוד.  מהאפיפיור 

אלא גם פגיעה    –  אמון הציבורבטוהר המידות אצל נבחרי הציבור ובפגיעה  ב  אם כן, אין בעניינו מדובר רק .5

ערכן המשוער של המתנות הוא גבוה במיוחד וקניינן שייך למדינה. מכאן, שבמידה   .חמורה בקניין הציבורי

 לפי הדין. ולא תאכפו את הדין אתם חורגים מסמכותכם 

 :פתוח בהליך פלילי ולחקור את האירועיםהדרישה ל

סעיף  תחבולה.  כאמור,  להפרת חוק המתנות ולעבירה של  כאמור, הפעולות המתוארות לעיל מעלות חשש   .6

()א(  3) 6". כמו כן, כלל  באשר הוא עובד ציבור)א( לחוק המתנות קובע איסור על עובד ציבור לקבל מתנה "2

 עו"ד גלי בהרב מיארה 
 היועצת המשפטית לממשלה 

 רנ"צ יעקב שבתאי 
 מפכ"ל המשטרה 

 

  המטה הארצי משטרת ישראל משרד המשפטים 
  ירושלים  ירושלים 
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 3  מתוך 2 עמוד

   , זולת שכרו שמשלמת לו המדינה".טובת הנאהשכר או לכללי ועדת אשר, קובע כי "שר לא יקבל 

  –דינו  )ב( לחוק המתנות, קובע כי עובד הציבור שהפר ביודעין את החובה המוטלת עליו: "3, סעיף  בהתאם .7

וכהשלמה לכך,  "  .או ביום פסק הדין המרשיע, לפי הגבוה יותר  קנס פי שלושה משווי המתנה ביום קבלתה

 : קובע כי"(, חוק העונשין)להלן: "  1977-התשל"ז העונשין,לחוק  63סעיף 

או   להשיג טובת הנאה לעצמושל עבירה שנתכוון בה הנאשם לגרום נזק ממון לאחר או  "ב
של הנזק שנגרם או    קנס פי ארבעה משווייםלאחר, רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם  

הכל לפי הגדול   שנקבע בחיקוק,, או את הקנס טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירהשל  
 ."שבהם

ביודעין את   .8 להפר  נתניהו ממשיך  בידינו חה"כ  ולפי המידע המצוי  כן,  היועצת  אם  וכאשר  המתנות  חוק 

שבידיה   האכיפה  סמכויות  את  מיצתה  היא  כי  השיבה  הממשלה  ראש  משרד  של  מנוס    –המשפטית  אין 

 . עבירההמפתיחה בחקירה פלילית להפרת 

לחוק העונשין,    415כל פעולה בניגוד לדין האמור, אף עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית לפי סעיף    דוע,כי .9

 "(: חוק העונשין)להלן: " 1977-התשל"ז

מאסר   -המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו  "
 " .שנתיים

כן,   .10 לעיל,  ,  לעמדת התנועהאם  וב  פתיחה  בותמחייהפעולות שתוארו  פלילי  לעבירת תחבולההליך    בחשד 

 ועבירות לפי חוק המתנות. 

נבדק החשד כי חה"כ נתניהו ביקש להעביר לרשותו מתנות שהתקבלו בתקופת כהונתו    1999נזכיר, כי בשנת   .11

(, וכן להעביר סכומים ניכרים ממשרד ראש הממשלה לקבלן אבנר עמדי  פרשת המתנותכראש הממשלה )

המשטרה אף המליצה על הגשת כתב אישום חמור ופרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל    –(  עמדיפרשת  )

סברה כי יש להעמיד לדין את בני הזוג נתניהו על קבלת דבר במרמה. אולם, היועץ המשפטי לממשלה דאז  

חה"כ   התנהלות  את  ביקר  ובו  חמור  דוח  במקום  והוציא  התיק  את  לסגור  החליט  רובינשטיין,  אליקים 

 תניהו.  נ

ובו    1פרסם מבקר המדינה דוח חמור בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה",   2015עוד יוזכר, כי בשנת   .12

תקינות שאינן עומדות בקנה אחד עם אמות ציבוריות ראויות בכל הקשור להתנהלות בני  -נמצאו נורמות לא

גם לכתב אישום נגד הגברת שרה    גובשו  ח הנ"ל,שעלו בדו  חלק מן הממצאיםהזוג נתניהו במעון הרשמי.  

  מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'   52605-06-18נתניהו, אשר הורשעה בבית משפט השלום בירושלים, בת"פ  

 . ( בעבירה שעניינה קבלת דבר תוך ניצול טעות הזולת16.6.2019)פורסם בנבו, 

  ו בחקירה פלילית ובמיצוי הדין.ומתוך השתלשלות ארוכת שנים זו, אנו פונים אליכם בבקשה שתפתח  מכאן .13

לחוק סדר הדין    59המעורבים בדבר, בהתאם לסעיף  כל  של    אנו סבורים כי העניין מחייב פתיחה בחקירה 

 :1982-, תשמ"בהפלילי ]נוסח משולב[

על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה;   למשטרהנודע  "
בעבירה שאינה פשע רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור אם   אולם

היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או אם היתה רשות  
 אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה." 

 
 .17.2.2015בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה", שהתפרסם ביום  002-2015דו"ח מבקר המדינה  1
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 3  מתוך 3 עמוד

אך  .בחקירה תפתח זו, עבירה ביצוע על למשטרה  נודע שכאשרסעיף עולה כי ברירת המחדל היא ה  מנוסח .14

ורק במקרים בהם קצין בדרגת פקד ומעלה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה,  

 יכול הוא להורות שלא לחקור.

קבע   (,4.2.2015 אר"ש,) התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' פרקליט המדינה  6410/14בג"ץ ב כמו כן,   .15

מוטל על רשויות החקירה לברר  האם בוצעה עבירה,  בשאלה  כי כאשר מתעורר ספק  בית המשפט העליון,  

 ( : 101)בפס'   שהם השופט' כב בדברי, כך. מקדימה בדיקהזאת בדרך של חקירה פלילית או 

'  נ  נמרודי 7516/03"ץ  דנג)  עבירה  ביצוע  על  בידיעה  מותנית,  בחקירה  לפתוח "החובה  
החוק  נמרודי"ץ  דנג )להלן: [ בנבו]פורסם   (12.02.2004) לממשלה  המשפטי  היועץ  .))

איננו מחייב פתיחה בחקירה פלילית באופן מידי, בכל מקרה של הגשת תלונה או של 
מתעורר ספק אם בוצעה עבירה, מוטל על  כאשר  עבירה.  אינדיקציה אחרת לביצוע  

, במסגרת חקירה פלילית או במסגרת בדיקה  רשויות החקירה והתביעה לברר זאת
 מקדימה" )ההדגשות של הח"מ(."

שכותרתה    4.2204בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'    הפתיחה בחקירה פלילית הובהרה גם   סוגיית .16

השימוש בסמכות החקירה מותנה בשאלה האם "יש ראיות המבססות    לפי הנחיה זו,  ."בדיקה מקדימה"

עבירה". שבוצעה  סביר  תיפתח    כלומר,   חשד  עבירה,  לביצוע  סביר  חשד  המבססות  ראיות  שישנן  מקום 

 חקירה, אלא אם סבור גורם מורשה כי נסיבות העניין אינן מתאימות לנקיטת הליכים פליליים. 

ב"פרשת  לפתוח בחקירה פלילית  פונים אליכם  אנחנו  ,  ונסיבות המקרה דנן  האמור לעיל  כל  ולאור,  כןעל  אשר   .17

 ולמצות את הדין בנושא.  המתנות החדשה"

 .בהקדם לתגובתכםנודה ית של העניין, חשיבותו הציבור  לנוכח  .18

 

  

 , בכבוד רב

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : עתקה
 

 לה. שומית פרגו ברנע, היועצת המשפטית למשרד ראש הממעוה"ד של

 , עו"ד הידי נגב 
 וחקיקהמחלקת מדיניות  מנהל 
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 , תשפ"בסיווןב "אכירושלים, 

 2022 יוניב 20

 

 לכבוד   

 נאור תומר"ד עו

 הידי נגב עו"ד

  )ע"ר(  התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 office@mqg.org.il באמצעות הדוא"ל:   

 

 שלום רב,

 

 נות שלא החזיר ראש הממשלה לשעבררשימת המת לקבל את בקשתכםהנדון: 

 19.12.2021מיום  כםסימוכין: בקשת

 

(, החוק –)להלן  1998-לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח שבסימוכין בקשתכםבמענה ל

הריני "כ בנימין נתניהו", החזיר ראש הממשלה לשעבר, ח ת שלא"רשימת המתנוקבלת בעניין 

  כדלקמן: מתכבדת להשיבכם

 

"כ בנימין נתניהו החשרשימת המתנות בעניין  שבסימוכין לבקשתכם)א( 3 לסעיף באשר .א

עם תום כהונתו כראש ( המשרד –לחדר המתנות במשרד ראש הממשלה )להלן טרם החזיר 

 :המתנות רשימת להלן הממשלה,

 

קופסה מלבנית עשויה זכוכית מעוטרת בעלי זהב של האמן  – 01-022מתנה מס'  .1

Stephen Schlanser עם חתימתו של נשיא ארה"ב דאז, מר ברק אובמה. המתנה ,

 נתניהו בארה"ב.  רה"מניתנה ממר ברק אובמה במהלך ביקורו של 

 

משגריר  המתנה ניתנהצלחת כסופה עם הכיתוב "שנה טובה".  – 01-145מתנה מס'  .2

 איטליה בישראל, מר לואיג'י מאטיולו.

 משרד ראש הממשלה
 

Prime Minister’s Office 

لحكومة  ا  ديوان رئيس 

 היחידה לחופש המידע
Freedom of Information Unit 
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מרטין" -מודל שולחני של מטוס תובלה תוצרת חברת "לוקהיד – 02-488מתנה מס'  .3

המתנה ניתנה מלוקהיד מרטין )הרקולס(, עם סמל חיל האוויר הישראלי.  C-130מדגם 

 .במסגרת פגישה בכנסת Aipac ונמסרה באמצעות מנכ"ל

לזכרה של הגב' חפציבה  1999"אוד מוצל מאש" שנערך בשנת  יומן – 02-668מתנה מס'  .4

שנה למבצע  40המתנה ניתנה במסגרת טקס לציון אלקסלסי, מחטופי המטוס באנטבה. 

 ירושלים. אנטבה, שנערך בתאטרון

". המתנה EN RESPUESTA Y OTROS ASUNTOSהספר " – 03-130מתנה מס'  .5

 שותפת בוונצואלה. ניתנה מנשיא קהילת ונצואלה במסגרת פגישה מ

ספר התנ"ך הראשון עם פירוש רש"י. המתנה ניתנה מנשיא  – 03-145מתנה מס'  .6

 נתניהו ברוסיה. ו של רה"מ רוסיה, מר ולדימיר פוטין, במסגרת ביקור

". המתנה ניתנה ABRAHAM LINCOLNכרכים של הספר " 6 – 01-695מתנה מס'  .7

 בעת ביקור ב"בלייר האוס", בית הארחה הרשמי של נשיא ארה"ב לאורחיו. 

צלוחית קטנה בצבע לבן וכחול. המתנה ניתנה מנשיא צרפת, מר  – 01-039מתנה מס'  .8

 ניקולא סרקוזי. 

סט ספלי תה עם קומקום. המתנה ניתנה מקנצלרית גרמניה, הגב'  – 01-079מתנה מס'  .9

 ["מפ –למשרד  ]חלק מהמתנה הוחזר   אנגלה מרקל. 

 כד פורצלן. המתנה ניתנה מקנצלרית גרמניה, הגב' אנגלה מרקל.  – 01-190מתנה מס'  .10

שני פסלי נשר מוזהבים ושני ספרים. המתנה ניתנה מנשיא  – 01-301חלק ממתנה מס'  .11

 פ"מ[ – למשרד הוחזר הנשרים מן אחד]ארה"ב דאז, מר ברק אובמה. 

המתנה ניתנה מנשיאת פינלנד דאז, הגב' טריה יונה מחרסינה.  – 01-333מתנה מס'  .12

 .הלונן

 פסלון ממתכת של אנשים שנושאים את ארון הברית.  – 01-356מתנה מס'  .13

המתנה ספלים בצבעים: כחול, אדום, ורוד, לבן, ירוק וצהוב.  6 – 01-366מתנה מס'  .14

 .לאודרד ניתנה ממר רולנ

המתנה ניתנה משגריר רוסיה הספר "אתרים במוסקבה".  – 01-434מתנה מס'  .15

 .בישראל

חלקים מקרמיקה בצבעי כחול ולבן הכולל בתוכו:  9סט של  – 01-446חלק ממתנה מס'  .16

קנקן ]. המתנה ניתנה ממשלחת שהגיעה מסיןכוסות, קערה גדולה קערית וקנקן מזיגה.  6

 פ"מ[ – למשרד הוחזר לא המזיגה

131

http://www.pmo.gov.il/


 
 6513955-02, פקס: 6705518-02, טל: 91007, הקריה, ירושלים 3רח' קפלן 

3 Kaplan St. Jerusalem 91007, Tel: +972 (2) 6705518, Fax: +972 (2) 6513955 

 02-6513955: فاكس, 02-6705518: هاتف ,91007اورشليم القدس   هكريا, 3شارع كبالن 
www.pmo.gov.il 

 

המורכבת משני רכיבים: קופסא המכילה מטבע מוזהב,  – 01-995חלק ממתנה מס'  .17

עליו מוטבעת תמונת האפיפיור מן הצד האחד, ותמונת ישו מן הצד האחר; וקופסא 

המכילה תבליט מוזהב בדמות גבר. המתנה ניתנה מהאפיפיור פרנציסקוס, במסגרת 

 פ"מ[ – למשרד הוחזרה לא המכילה את המטבע המוזהב ההקופס]ביקור מדיני שנערך ברומא. 

המתנה ניתנה  קערה מחרסינה ובה שלושה רימונים )למאכל(. – 02-344מתנה מס'  .18

 .ראש השנה משגרירות איטליה בישראל לרגל

המתנה ניתנה אלבום תמונות מביקורו של מר נתניהו בהודו.  – 03-310מס'  מתנה .19

 .בהודו רה"מ נתניהובעת  מראש ממשלת הודו, מר מודי נרנדרה,

המתנה ניתנה צנצנת קלויסון יפנית בצבעי לבן עם עיטור ורוד.  – 03-562מתנה מס'  .20

 פגישה עם מר יואב הורוביץ. משגריר יפן, במסגרת

וטרת בסמל קופסא לבנה שבתוכה קופסא כחולה עם צלחת מע – 04-006מתנה מס'  .21

ה שלפיה מוצגת הקדש המפת שולחן מותאמת. על הקופסהנשר של ארה"ב ומטפחת/

 . טראמפניה טראמפ, רעיית הנשיא המתנה ניתנה מאת הגב' מל

הספר "הפילוסופיה של המשפט". המתנה נשלחה ממחבר הספר,  – 01-031מתנה מס'  .22

 פרופ' חיים שיין, והתקבלה באמצעות הדואר. 

כרכים של סדרת "גדולי  10-המתנה בכללותה מורכבת מ – 01-052חלק ממתנה מס'  .23

 די". כרך אחד עדיין חסר. הרוח והיצירה בעם היהו

כרכים של הספר  14-המתנה בכללותה מורכבת מ – 01-894חלק ממתנה מס'  .24

"Concerning the Jews מאת "Mark Twain. 3] .המתנה ניתנה ממר אייב פוקסמן 

 פ"מ[ – למשרד והוחזר לא כרכים

 המתנה ניתנה ממחבר הספר.הספר "עוטף ישראל".  – 01-307מתנה מס'  .25

לא ידועה זהות מעניק ציור ממוסגר של חיילים בכותל בירושלים.  – 01-355 מתנה מס' .26

 המתנה.

 המתנה ניתנה ממחבר הספר.הספר "ציונות אוניברסלית".  – 01-373מתנה מס'  .27

המתנה חולצה של קבוצת ברצלונה עם הכיתוב "בנימין נתניהו".  – 01-849מתנה מס'  .28

 ניתנה מנשיא קבוצת הכדורגל של ברצלונה.

המורכבת משני רכיבים: חולצה של נבחרת ישראל עם  – 01-855לק ממתנה מס' ח .29

המתנה ניתנה מנבחרת הכיתוב "בנימין נתניהו" וכדור כדורגל מלווה בחתימות. 

 פ"מ[ – למשרד ההוחזר לא ]החולצהישראל הצעירה בכדורגל. 
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תמונה בתוך מסגרת זהובה מאירוע הדלקת נרות במשרד ראש  – 02-473מתנה מס'  .30

      המתנה ניתנה מעמותת "רחשי לב". הממשלה, עם ילדים חולי סרטן.

 

פירוט שווי מוערך של כל אחת מהמתנות  שבסימוכין בעניין לבקשתכם( )ב3 לסעיף באשר .ב

 –, על פי השווי שהוערך על ידי ועדת המתנות במשרד לשעבר שטרם החזיר ראש הממשלה

מדובר . הושבו שלא המתנות של ךמוער שווי פירוט המתנות ועדת ברשות איןכי  נשיבכם

ועל כן לא היה צורך לכמת את  ,אשר אושרו לתצוגה בלבדקניין המדינה,  שהןבמתנות 

 שוויון הכספי. 

 ,במסגרת הטיפול בדרישות להשבת המתנותכפי שעולה מהמסמכים המצורפים למענה זה, 

 להגדרות בהתאם ערך קטנות כמתנות,הןפני על נראותהמתנות אשר בדיעבד זוהו 

אולם ההחלטה בנושא מצויה בסמכות ועדת המתנות,  ,(₪ -300מ ששווין נמוךר )"התקשי

 פניה בנושא. אליה כאשר נעשית

 

פירוט של פעולות האכיפה שנעשו על מנת  שבסימוכין בעניין לבקשתכם( )ג3 לסעיף באשר .ג

היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה  –השיב למשרד את המתנות שלא הוחזרו ל

באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעניין,  י המשרדמיצתה את סמכויות האכיפה שביד

שלושת מכתביה של  מצ"ב לעיונכם .כוחושחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם אל באי 

  .נספחיהם בצירוף, במשרדת המשפטית היועצ

 
לא התקיימו שגורמי המשרד הרלוונטיים, נמסר לנו  אל מוללאחר בדיקה שנערכה  כמו כן

 .החזרת המתנות בנושא דיונים של ועדת המתנות

 
ההחלטה המנהלית להורות לח"כ קבלת בעניין  שבסימוכין לבקשתכם)ד( 3 לסעיף באשר .ד

 מתנותה קבלת לנוהל 4.6.2ראו סעיף  –בנימין נתניהו להשיב את המתנות שלא החזיר 

, שמחייב את מקבל המתנה להחזירה לחדר המתנות עם סיום המצורף למכתב זה משרדיה

 תקופת עבודתו במשרד או במועד הסרת המתנה מתצוגה, לפי המוקדם. 

 

לפי הוראות חוק בתי המשפט לעניינים  החלטה זולעתור על  םזכאי לחוק, הנכם)ו( 7בהתאם לסעיף 

 .2000-מנהליים, התש"ס

 

 בברכה,     

                                                                

 פרח מכלוף

                                                     ממונה על יישום חוק חופש המידע                                                   

 משרד ראש הממשלה
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  2  מתוך 1 עמוד

   ב"פ; ט' באלול תש2022בספטמבר  5
  לכבוד

  
  
  
  

  
  - דחוף -

  שלום רב,

מתðות שðלקחו על ידי ראש היעלמות הולאכוף את פתוח בחקירה בקשה ל הðדון:

  שðייה תזכורת – הממשלה לשעבר חה"כ בðימין ðתðיהו
  . 3.7.2022; 19.12.2021; 31.8.2021; 21.6.2021מימים:  לממשלה תהמשפטי צתהיועאל  ðוימכתב: סימוכין

ð1.8.2022מכתבכם מיום  ;3.7.2022ו אל מפכ"ל המשטרה מיום מכתב  

בבקשה כם אלילפðות  יםמתכבד ו"), הריðהתðועהבשם התðועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר (להלן: "

  :להלןכלפתוח בחקירה פלילית ולאכוף את פרשת המתðות החדשה של חה"כ בðימין ðתðיהו, והכל ðוספת 

ל משטרת ישראל, "מפכ, ומיארה-רבד גלי בה"היועצת המשפטית לממשלה, עו יכם,אלפðיðו  3.7.2022ביום  .1

ðלקחו על ידי ראש הממשלה  רהצ יעקב שבתאי, בבקשה כי תפתחו בחקי"רðות שðפלילית של היעלמות המת

 שבתן לחזקת המדיðה.כ בðימין ðתðיהו, וכי תפעלו לאכיפה של ה"לשעבר חה

כדי לקבל מידע בðושא המתðות שלא הוחזרו על ידי בעקבות עתירה שהגישה התðועה זו צייðו כי בפðייה  .2

התðועה למען איכות  21092-04-22עת"מ [זה  פעולות האכיפה שהתקיימו בעðייןבðושא ו ,חה"כ ðתðיהו

, קיבלðו לידיðו את רשימת המתðות שלא ])21.6.2022(אר"ש  השלטון בישראל ðגד משרד ראש הממשלה

 ").חוק המתðות(להלן: " 1979-בðיגוד לחוק שירות הציבור (מתðות), תש"ם –הוחזרו 

 :כי ðמסרלבקשתðו,  משרד ראש הממשלהבמעðה מטעם צייðו כי  כן, .3

את סמכויות האכיפה שבידי  מיצתההיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה "
שחלקם מועðו אל ח"כ ðתðיהו וחלקם , המשרד באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעðיין

  .)שבסימוכין 3.7.2022מיום  בðומכתראו המעðה המצורף כðספח א' ל( "באי כוחואל 

הפעולה האחרוðה שððקטה על ידי היועצת המשפטית למשרד ראש בהמשך למידע שðמסר לðו, , כי צויןוד ע .4

כלומר, לפי המידע שבידיðו מזה . 16.1.2022, היה במכתבה מיום הממשלה כדי לאכוף את חוק המתðות

החמורות בהפרת הדין לאכוף את ההשלכות הפליליות לפתוח בחקירה וחודשים לא פעלתם כדי  שמוðה

 . והדריסה ברגל גסה של הðורמות הציבוריות

על כן, ביקשðו כי תורו על פתיחה בהליך פלילי ובחקירה פלילית של היעלמות המתðות, ושל הפרת שר א .5

(א) 2סעיף ðזכיר, כי העבירות אותן צייðו כעבירות שייתכן וðעברו הן מכוח קצרה ב הוראות חוק המתðות.

)(א) לכללי 3(6כלל ; "באשר הוא עובד ציבורקובע איסור על עובד ציבור לקבל מתðה "ר אשלחוק המתðות 

(ב) 3סעיף ו ;, זולת שכרו שמשלמת לו המדיðה"טובת הðאהקובע כי "שר לא יקבל שכר או שועדת אשר, 

קðס פי שלושה  –דיðו קובע כי עובד הציבור שהפר ביודעין את החובה המוטלת עליו: "ההמתðות, לחוק 

סעיף את צייðו כהשלמה לכך, " .או ביום פסק הדין המרשיע, לפי הגבוה יותר משווי המתðה ביום קבלתה

  רð"צ יעקב שבתאי  ד עמית איסמן"וע  מיארה-עו"ד גלי בהרב
  מפכ"ל המשטרה  המדיðהפרקליט   היועצת המשפטית לממשלה

  משטרת ישראלהמטה הארצי   המשפטיםרד מש  משרד המשפטים
  ירושלים  ירושלים  ירושלים
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  2  מתוך 2 עמוד

 :קובע כיה"), חוק העוðשין(להלן: " 1977-התשל"ז לחוק העוðשין, 63

או  להשיג טובת הðאה לעצמושל עבירה שðתכוון בה הðאשם לגרום ðזק ממון לאחר או "ב
של הðזק שðגרם או  קðס פי ארבעה משווייםלאחר, רשאי בית המשפט להטיל על הðאשם 

הכל לפי הגדול  , או את הקðס שðקבע בחיקוק,טובת ההðאה שהושגה על ידי העבירהשל 
 ."שבהם

חוק דיðו חה"כ ðתðיהו ממשיך להפר ביודעין את לפי המידע המצוי ביש זו אף עמדðו על כך בפðייה למעשה, .6

המתðות וכאשר היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה השיבה כי היא מיצתה את סמכויות האכיפה 

 .עבירההאין מðוס מפתיחה בחקירה פלילית להפרת  –שבידיה 

לחוק העוðשין,  415כל פעולה בðיגוד לדין האמור, אף עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית לפי סעיף  , כיצויןעוד  .7

 "): חוק העוðשין(להלן: " 1977-התשל"ז

מאסר  -המקבל דבר בתחבולה או בðיצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דיðו "
 ".שðתיים

הליך ב פתיחה מחייבותהפעולות שתוארו לעיל, , 3.7.2022כפי שהובעה במכתב מיום  לעמדת התðועהאם כן,  .8

 ועבירות לפי חוק המתðות. בחשד לעבירת תחבולהפלילי ו

אשר מצוין  מטעם לשכת היועצת המשפטית לממשלה אישור קבלה למכתבהתקבל  1.8.2022ביום  .9

זאת, וחרף העובדה כי מאז עם במסגרתו צוין כי פðיית התðועה הועברה לטיפול פרקליט המדיðה.  בסימוכין,

  מכתבðו.בשהועלו  ðה של ממש לטעðותזה חלף למעלה מחודש, טרם קיבלðו עדכון או מע מכתב

זה ðבקש לציין כי בכל יום שעובר, עקבותיהן של המתðות האבודות מטשטשות וðעלמות, הקושי הקשר ב . 10

לא ייתכן כי  לעמדתðו,אים לכך, במידת הצורך. גובר, ואיתו הקושי למצות את הדין עם האחר להשיבן

אשר עושה  ,מתðות אשר שייכות לקðיין המדיðה יילקחו באופן פרטי על ידי בעל תפקיד ציבורי כזה או אחר

להעמיד לדין את אלו של הציבור הן, ויש מתðות  מבלי שייתן על כך את הדין.ו בהן שימוש פרטי וכבשלו,

 האחראי ללקיחתן בðיגוד לדין, ולהשיבן לקðיין המדיðה.

ðבקש לפðות אליכם פעם ðוספת, בבקשה כי תפתחו , וðסיבות המקרה דðן האמור לעיל כל ולאור, כןעל שר א . 11

ומעðה הðעשה עד כה בðושא, ל עדכון על קבלðבקש  כן,. האמורות בחקירה פלילית של היעלמות המתðות

 לפðיותיðו הקודמות ולבקשתðו לפתוח בחקירה.

  .בהקדם לתגובתכםðודה ית של העðיין, חשיבותו הציבור לðוכח . 12

   ,בכבוד רב 

   
  

  :העתק
  

  ברðע, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה.עוה"ד שלומית פרגו 

________________________  ________________________  
  סלומוןאופק  ד"ðגב, עוהידי 

  האגף המשפטי רכז  מחלקת מדיðיות וחקיקהמðהל 
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היועצת המשפטית לממשלה, 

פרקליט המדינה ולמפכ"ל המשטרה 

מיום 20.10.2022
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 2  מתוך 1 עמוד

 "ה תשרי תשפ"ג כ; 2022אוקטובר  20

 לכבוד 

 
 
 -  דחוף -

 רב, שלום 

מתנות שנלקחו על ידי ראש הממשלה לשעבר היעלמות הלאכוף את  שה דרי הנדון: 

  – ניבה בידי מורשה ופתיחה בחקירה בגין עבירה של ג  חה"כ בנימין נתניהו

 לישית ש תזכורת
 . 5.9.2022 ;3.7.2022; 19.12.2021; 31.8.2021; 21.6.2021מימים:   לממשלה תהמשפטי צתהיועאל   נוימכתב: סימוכין

 . 5.9.2022 ;1.8.2022 ;3.7.2022 מיםו אל מפכ"ל המשטרה מי מכתבנ

נוספת  בבקשה  כם  אלילפנות    דמתכב  ני"(, הרי התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "
 :להלןכ לפתוח בחקירה פלילית ולאכוף את פרשת המתנות החדשה של חה"כ בנימין נתניהו, והכל 

פעולות  ו  ,מידע בנושא המתנות שלא הוחזרו על ידי חה"כ נתניהולקבלת  שהגישה התנועה  ה  בעקבות עתיר .1

בעניין שהתקיימו  הממשלההיועעם  מט  זה  האכיפה  ראש  משרד  של  המשפטית    21092-04-22עת"מ  ]   צת 

, קיבלנו לידינו את  [(21.6.2022)אר"ש    איכות השלטון בישראל נגד משרד ראש הממשלההתנועה למען  

 "(.חוק המתנות)להלן: " 1979-בניגוד לחוק שירות הציבור )מתנות(, תש"ם –רשימת המתנות שלא הוחזרו 

 : כילבקשתנו,   משרד ראש הממשלהבמענה מטעם  יןו כן, צכמו  .2

הממשלה  " ראש  משרד  של  המשפטית  שבידי    מיצתההיועצת  האכיפה  סמכויות  את 
שחלקם מוענו אל ח"כ נתניהו וחלקם ,  המשרד באמצעות מכתבי הדרישה ששלחה בעניין

 . שבסימוכין( 3.7.2022)ראו המענה המצורף כנספח א' למכתבנו מיום " אל באי כוחו 

חרונה שננקטה על ידי היועצת המשפטית למשרד ראש  הפעולה האבהמשך למידע שנמסר לנו,  , כי  צויןעוד   .3

 . 16.1.2022, היה במכתבה מיום הממשלה כדי לאכוף את חוק המתנות

לאכוף את ההשלכות  לפתוח בחקירה ולא פעלתם כדי    חודשים  עשרהכלומר, לפי המידע שבידינו מזה    .4

 .  הציבוריותהחמורות בהפרת הדין והדריסה ברגל גסה של הנורמות הפליליות 

אשר על כן, ביקשנו כי תורו על פתיחה בהליך פלילי ובחקירה פלילית של היעלמות המתנות, ושל הפרת   .5

)א(  2סעיף  בקצרה נזכיר, כי העבירות אותן ציינו כעבירות שייתכן ונעברו הן מכוח    הוראות חוק המתנות.

()א( לכללי  3)6כלל  ";  עובד ציבור   באשר הוא קובע איסור על עובד ציבור לקבל מתנה "אשר  לחוק המתנות  

)ב(  3סעיף  ו, זולת שכרו שמשלמת לו המדינה";  טובת הנאהקובע כי "שר לא יקבל שכר או  שועדת אשר,  

קנס פי שלושה   –דינו  קובע כי עובד הציבור שהפר ביודעין את החובה המוטלת עליו: "הלחוק המתנות,  

 "  .או ביום פסק הדין המרשיע, לפי הגבוה יותר  משווי המתנה ביום קבלתה

 רנ"צ יעקב שבתאי  עו"ד עמית איסמן מיארה -עו"ד גלי בהרב
 מפכ"ל המשטרה  פרקליט המדינה  היועצת המשפטית לממשלה 

 המטה הארצי משטרת ישראל משרד המשפטים  משרד המשפטים 
 ירושלים  ירושלים  ירושלים 
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 2  מתוך 2 עמוד

ה לקבלת  ר הליך של עתירלאחשהתקבל    –  לפי המידע המצוי בידינואף עמדנו על כך שותינו שבסימוכין,  בפני  .6

חוק המתנות וכאשר היועצת המשפטית של משרד ראש  חה"כ נתניהו ממשיך להפר ביודעין את    –  מידע ה

אין מנוס מפתיחה בחקירה פלילית    , עולה כיהממשלה השיבה כי היא מיצתה את סמכויות האכיפה שבידיה

 .עבירהה להפרת 

לפי  גניבה בידי מורשה של  כל פעולה בניגוד לדין האמור, אף עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית    עוד צוין, כי  .7

 "(: חוק העונשיןהלן: " )ל 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 393סעיף 

 העושה אחת מאלה, דינו מאסר שבע שנים: .  393"
 כוח לעשיה בו; גונב נכס שקיבל עם יפוי    (1)
גונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה מעולה     (2)

או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה פלונית או ימסור כולם או  
 " מקצתם לאדם פלוני;

 
סעיף    של תחבולה לפי לעלות לכדי עבירה  ים אף יכול  כאמור המעשים  , בעבר  וכפי שצוין  דנן מקרה  בכמו כן,   .8

 :  לחוק העונשין 415

מאסר   -המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו  "
 " .שנתיים

  פתיחה מחייבותהפעולות שתוארו לעיל, , שבסימוכיןנו מכתבבשלל כפי שהובעה  לעמדת התנועהאם כן,  .9

 .ועבירות לפי חוק המתנות תחבולה ,רות של גניבה בידי מורשהבחשד לעביהליך פלילי וב

  מדינהקניינה של הוות המה –בהקשר זה נבקש לציין כי בכל יום שעובר, עקבותיהן של המתנות האבודות  .10

 הקושי להשיבן גובר, ואיתו הקושי למצות את הדין עם האחראים לכך, במידת הצורך.כך,    ם.ונעל  מטשטש  -

קניין בזיזת  של  אפשרות  כל  חובה לאכוף את הדין על  עליכם  חלה  .  יש לקיים שוויון בפני החוקלעמדתנו,   .11

מתנות אלו של  .  ידי בעל תפקיד ציבורי כזה או אחר, אשר עושה בהן שימוש פרטי וכבשלו  עלהמדינה  

 הציבור הן, ויש להעמיד לדין את האחראי ללקיחתן בניגוד לדין, ולהשיבן לקניין המדינה.

תאכפו  אליכם פעם נוספת, בבקשה כי  נבקש לפנות  ,  ונסיבות המקרה דנן  האמור לעיל כל  ולאור ,  כןעל  אשר   .12

נבקש    כן,כמו  .  האמורות  תפתחו בחקירה פלילית של היעלמות המתנותאת החוק בהתאם לסמכותכם ו

 הנעשה עד כה בנושא, ומענה לפניותינו הקודמות ולבקשתנו לפתוח בחקירה. על דחוף לקבל עדכון 

ול את צעדינו הבאים  שקבטרם נ  ,דחיפות האפשריתב  לתגובתכםנודה  ית של העניין,  חשיבותו הציבור  לנוכח .13

 .לרבות המשפטיים

  ,בכבוד רב 

  
 
 
 
 
 

 : העתק
 משרד ראש הממשלה.  לשעוה"ד שלומית פרגו ברנע, היועצת המשפטית 

 הידי נגב, עו"ד 
 מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה
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העתק אישור הקבלה מטעם לשכת 

המפכ"ל מיום 7.11.2022

עמ' 141
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ציר זמנים לחלק העובדתי של 

העתירה

עמ' 143

142



  ציר זמðים –עתירת המתðות 

  פרשת המתðות הראשוðה

ביצע ðתו הראשוðה של חה״כ ðתðיהו הקבלן עמדי פורסם בתקשורת שבמהלך כהו  17.9.1999

עבודות פרטיות לבðי הזוג ðתðיהו, אך הוא ðיסה לגבות את התשלום ממשרד 

  רה״מ.

  .ðפתחה חקירה פלילית  

של חה״כ ðתðיהו, במהלכה הוחרמו מאות  פשיטת המשטרה על הבית הפרטי  20.10.1999

  מתðות השייכות לקðיין המדיðה.

פרסום ממצאי משטרת החקירה, והמלצה להעמיד לדין את חה״כ ðתðיהו   28.3.2000

-בעבירות של הפרת אמוðים וגðיבה על ידי מורשה, לאור הוצאה שלא כדין של כ

שמדבקות הסימון ״רכוש אלף ש״ח. וכן, ðמצא  400-מתðות המוערכות בכ 700

  משרד ראש הממשלה״ גורדו מחלק מהמתðות.

פרסום ðוהל היועמ״ש לממשלה, שעðייðו ״ðוהל טיפול במתðות לפי חוק שירות   11.6.2000

  ״, לפיו הפרת החוק היðה עבירה פלילית.1979-הציבור (מתðות), התש״ם

תב אישום ðגד חה״כ החלטת היועמ״ש לממשלה (רוביðשטיין) שלא להגיש כ  26.9.2000

  .ðתðיהו

פרסום דו״ח רוביðשטיין, שדן בחומרת האירועים וציין מפורשות שהמתðות הן   28.9.2000

  קðייðה של המדיðה הðיתðו למקבל המתðה מכוח תפקידו הציבורי בלבד.

פðיית הגב׳ שרה ðתðיהו לאפוטרופוס הכללי, בחלוף כתשע שðים מסגירת התיק,   7.9.2008

  חזרה לידיה חלק מהמתðות שהוחרמו בפשיטה. בבקשה לקבל

  

  פרשת המתðות החדשה 

לחה״כ ðתðיהו בבקשה להחזיר את המתðות  פðתההיועמ״שית למשרד רה״מ   06.2021

  .שקיבל

לחה״כ ðתðיהו, בה היא למשרד רה"מ ראשון מטעם היועמ״שית רשמי מכתב   5.8.2021

  פירטה מהן המתðות שעליו להחזיר לידי המדיðה.

מתðות, שערכן גבוה במיוחד, שחה״כ ðתðיהו לא  42פורסם בתקשורת כי ישðן   29.8.2021

  החזיר למשרד רה״מ בסיום תפקידו.

  .למשרד רה"מ אל באי כוחו של חה"כ ðתðיהו מכתב שðי מטעם היועמ״שית  12.12.2021

26.12.2021   

9.1.2022  

ל חה״כ ðתðיהו, ðפגשה פעמיים עם עורכי דיðו ש של משרד רה"מ היועמ״שית

  ודרשה שהמתðות יוחזרו. 

למשרד רה"מ אל חה"כ ðתðיהו בדרישה שיחזיר  מכתב שלישי מטעם היועמ״שית  16.1.2022

  את המתðות יקרות הערך.

  חה״כ ðתðיהו חזר לתפקיד רה״מ.  29.12.2022
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  לפתיחה בחקירה בפרשת המתðות החדשה מיצוי הליכים

בבקשה שתורה לעובדי משרד  ית למשרד רה"מליועמ״שפðייה מטעם העותרת   21.6.2021

  רה״מ לפעול בהתאם להוראות חוק המתðות.

ולמðהל היחידה  משרד רה"מפðייה מטעם העותרת ליועמ״ש, ליועמ״ש ל  31.8.2021

  ).1לאכיפה בבקשה לחקור את פרשת המתðות החדשה (מכתב מס׳ 

  ).2(מכתב מס׳  בבקשה לפתוח בחקירה פðייה ðוספת מטעם העותרת  19.12.2021

  חופש המידע הליך

פðיית העותרת לממוðה על יישום חוק חופש המידע במשרד רה״מ בבקשה   19.12.2021

לקבל את רשימת המתðות, שווי, ופעולות האכיפה שðעשו בכדי להשיב את 

  המתðות למשרד רה״מ.

6.2.2022  

8.3.2022  

31.3.2022  

  ורת לממוðה על חופש המידע, אך לא זכתה למעðה. העותרת שלחה מכתבי תזכ

כדי לקבל את רשימת המתðות  העותרת הגישה עתירה מðהלית ðגד משרד רה״מ  11.4.2022

  לפי הוראות חוק חופש המידע –החסרות ופעולות האכיפה שðעשו כדי להחזירן 

  והצדדים ביקשו למחוק את העתירה  –לידי העותרת ðמסר המידע כלל   20.6.2022

  לפתיחה בחקירה המשך מיצוי הליכים

ה פðייה מטעם העותרת ליועמ״ש ולמפכ״ל המשטרה, בבקשה לפתיחה בחקיר  3.7.2022

  ).3(מכתב מס׳  גם לðוכח המידע שðמסר לעותרת

קבלת ״אישור קבלה״ מלשכת היועמ״שית והעברת הטיפול ללשכת פרקליט   1.8.2022

  קבלת אישור דומה מטעם אגף חקירות ומודיעין של המשטרה.   המדיðה;

ליועמ״ש, פרקליט המדיðה ומפכ״ל המשטרה  פðייה ðוספת מטעם העותרת  11.8.2022

  ).4(מכתב מס׳  בבקשה לפתוח בחקירה פלילית

 פðייה ðוספת מטעם העותרת ליועמ״ש, פרקליט המדיðה ומפכ״ל המשטרה  5.9.2022

  ).5בבקשה לפתוח בחקירה פלילית (מכתב מס׳ 

פðייה ðוספת מטעם העותרת ליועמ״ש, פרקליט המדיðה ומפכ״ל המשטרה   20.10.2022

  ).6(מכתב מס׳ בבקשה לפתוח בחקירה פלילית 

  אישור קבלת הפðייה מטעם לשכת המפכ״ל.  7.11.2022
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העתק הצעת חוק המתנות מטעם 

הממשלה מיום 6.2.1978 

עמ' 146

145



 רעווטות

ק ו ת ח ו ע צ  ה
 כ״ט בשבט תשל״ח 1323 6 בפברואר 1978

 זנ&וי

86 . . .  חוק שירות הציבור (מתנות), תשל״ח—1978 . . .
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 מתפרםממ גזה הצעת חוק מטעפ מממשלה:

 חוק שירות הציבור (מתנות), תשל״ח-1978

 הגדרות 1. בחוק זה, ״עובד הציבור״ - נושא משרה או תפקיד מטעם המדינה, בין במינוי, בין

 בבחירה ובין בהסכם, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו-1955!.

 מתנה שקיבל ׳ 2. (א) קיבל עובד הציבור מתנה במישרין או בעקיפין, בישראל או בחוץ לארץ, באשר

 עובד הציבור הוא עובד הציבור - תקום המתנה לקנין המדינה.

 (ב) סעיף זה יחול אף על מתנה שקיבל בן זוגו של עובד הציבור או ילדו הסמוך
 על שולחנו, אולם הוא לא יחול על -

 (1) מתנה קטנת ערך וסבירה הניתנת לפי הנהוג בנסיבות הענין;
 (2) מתנה מחבריו לעבודה של עובד הציבור;

 ) (3) פרם שהוענק לעובד על הישגיו, אם ניתן פומבי להענקת הפרם. או אם

 ניתן בהרשאה של מי שהוסמך לכך, ואם נרשם כדין.

 (ג) על קבלת מתנה שסעיף זה חל עליה חייב עובד הציבור להודיע במועד ובדרך
 שייקבעו בתקנות.

 (ד) מי שקיבל מתנה שסעיף זה הל עליה חייב למסרה במועד ובדרך שייקבעו
 בתקנות.

ר כ ס י ה ר ב  ד

 אין בהן כדי להקנות את המתנות למדינה הקניה אוטו
 מטית או לחייב את מקבלן להעבירן לקנין המדינה, וקיים
 לפחות ספק אם ניתן להשיג תוצאה זו במסגרות המש־

 מעתיות כאמור.

 הסוגיה העסיקה גם את הקונגרס של ארצות הברית,
 ובו נתקבל בשנת 1967 חוק האוסר על עובדי הציבור
 של ארצות הברית לקבל מתנות, בין שהם מכהנים מכוח
 מינוי ובין מכוח בחירה, החוק של ארצות הברית אמנם
 איננו מבחין בין מתנות הניתנות לעובד הציבור באשר
 הוא עובד הציבור לבין מתנות אחרות, אך תחולתו מוג

 בלת למתנות הניתנות מאת ממשלות חוץ.

 החוק המוצע בא לקבוע הסדרים דומים - אם כי לא
 זהים.

 קבלת מתנה הניתנת לעובד הציבור שלא בעד פעולה
 הקשורה בתפקידו - אינה בגדר עבירה ואיננה גוררת
 אחריה ענישה, ואף אין לגוף הציבורי שמטעמו פועל עובד
 הציבור כל זכות על המתנה. כלל זה חל אפילו ניתנה
 המתנה למקבלה באשר הוא עובד הציבור, והוא - כל
 עוד אין קשר בין המתנה לבין פעולה של עובד הציבור

 הקשורה בתפקידו.

 מי שעובד בשירות המדינה, הן כעובד המדינה והן
 כשופט, חייל, שוטר או סוהר, חלות עליו אמנם הגבלות
 מרחיקות לכת יותר, ומי שאינו מקיים את ההוראות בדבר
 הגבלות• אלה צפוי לענשים משמעתיים. אולם הוראות
 אלה אינן חלות על נושאי משרה או תפקיד מטעם המדינה
 המכהנים מכוח בחירה - להבדיל ממינוי או הסכם, וגם

 & 2 החוק המוצע איננו מגביל את עצמו למתנות

 הניתנות מאת ממשלות חוץ, אך כדי לא
 להביא לידי מצב שהציבור אינו יכול לעמוד בו, מסייג
 הוא את האיסור בכך שהמתנה ניתנת לעובד הציבור
 באשר הוא עובד הציבור - כגון מתנה הניתנת לנציג

 החוק יחול תחילה על כל מי שמכהן מטעם
 ע ״ המדינה, בין על פי מינוי, בין בהסכם ובין

 בבחירה, וכן על חייל הפועל מטעם המדינה, אף אם לא
 לפי אחת משלוש הדרכים הללו. סעיף 3 קובע דרך

 להרחבת התחולה.

 1 ס״ח תשט״ו, עמ׳ 171.

 86 הצעות חוק 1323, כ״ט בשבט תשל״ח, 6.2.1978
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 3. שר המשפטים רשאי בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע בעלי הדחבת התחולה
 משרות ותפקידים נוספים בשירות הציבור שיהיו עובדי הציבור לענין חוק זה, ומשעשה
 כן ־־־ יבוא לענין עובד כאמור במקום המדינה, בכל מקום שמדובר בה בחוק זה, הגוף
 הציבורי שמטעמו הוא מכהן במשרה כאמור או ממלא תפקיד כאמור; לענין זה, ״בעלי
 משרות ותפקידים בשירות הציבור״ - לרבות דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית,
 בחברת בת ממשלתית או בחברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל״ה-־

 21975, עובד של חברה כאמור ואדם המועסק בשירותה.

, או שמירת הוראות  4. חוק זה אינו גורע מהאמור בסימן ה׳ לפרק ט׳ לחוק העונשין, תשל״ז-1977 3
 מכל חיוב או איסור אחר שהוטל על עובד הציבור בחיקוק או בדרך אחרת. אחרות

 5. המפר את הוראות סעיף 002, דינו - קנם פי שלושה משוויה של המתנה ביום קבלתה עונשין
 או ביום מתן פסק הדין, הכל לפי הגבוה יותר.

 תיקון חוק

 העונשין

 6. בסעיף 5 (ב) לחוק העונשין, תשל״ז-1977, בסופו יבואן
 ״(14) סעיף 5 לחוק שירות הציבור (מתנות), תשל״ח-

 1978.״

 7. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובין ביצועותקנות'
 השאר תקנות -

 (1) הקובעות כיצד ינהגו במתנה שהיתה לקנין המדינה לפי חוק זה, לרבות
 התנאים שבהם תוחזר למקבלה, כולה או מקצתה;

 (2) בדבר ההוצאות הכרוכות במסירתה של המתנה לפי חוק זה והתנאים שבהם
 תישאר המתנה כפקדון בידי מקבלה או אדם אחר.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המדינה; אולם אם החוק יצדיק את עצמו - ניתן להרחיב
 את תחולתו גם על העובדים של גופים ציבוריים אחרים:
 הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות וכיוצא באלה.
 אולם במקרה כזה מן הראוי שהמתנה המתקבלת לא תהיה

 לקנין המדינה אלא לקנינו של אותו גוף.

 פעיץ* 4
 קיימות בתקנות שירות המדינה הוראות בדבר
 איסור קבלת מתנות, שאינן חופפות את המו
 צע בחוק זה. הוראות אלה, וכן הוראות אחרות כיוצא
 בהן שהוצאו או יוצאו מכוח סמכויות כלשהן, יעמדו בעינן

 במידה שיש בהן הגבלות מרחיקות לכת יותר.

 סימן ה׳ בפרק ט׳ לחוק העונשין דן בעבירות שוחד.

 מוצע לקבוע כי הנמנע מלהודיע על קבלת פעי\ש 6
 מתנה בחוץ לארץ יתן על עבירה זו את הדין
 בישראל. הסעיף המוצע בא לאפשר הליכים פליליים

 במקרים כגון זה.

 ישראל במדינה פלונית באשר הוא נציג ישראל. אין צורך,
 מבחינת טוהר המידות, ללכת,מעבר לסייג זה, וגם אין זה

 רצוי לקבוע איסורים מרחיקי לכת.

 בדומה לאמור בחוק של ארצות הברית, לא יחול
 החוק על מתנות קטנות ערך. אין לקבוע מסמרות bה
, אלא הדבר יהא תלוי בכל מקרה בנסי  הוא ״קטן ערך׳
 בות הענין, הזמן והמקום. עיקר ההוראה גם איננו עני
 שתו של מקבל המחנה אלא קביעה שהמתנה תהיה לקנין

 המדינה.

 כן מוצע שלא להגביל את העובד בקבלת מתנות
 מחבריו לעבודה, מאחר שאין בקבלתן להטיל חשש של
 פגיעה בטוהר המידות. הוא הדין בפרסים הניתנים לעובד
 על הישגיו קבל עם ועדה או על פי הרשאה, ובלבד

 שנרשם.

 היקף התחולה של החוק מוגבל כאמור לעת
 סעיךי 3 עתה לבעלי משרות ותפקידים מטעם

 2 ס״ח תשל״ה, עמי 132.

ז, עמ׳ 226.  3 ם״ח תשל״

 הצעות חוק 1323, כ״ט בשבט תשלי״ח, 6.2.1978 87
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העתק העמודים הרלוונטיים מדברי 

הכנסת בישיבתה ה-83 של הכנסת 

התשיעית מיום 20.2.1978 
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הישיבה השמוניםושלוש של הכנסת התשיעית

יום שני, י"ג אדר א' תשל"ח (20 פברואר 1978)
16:02 שעה הכנסת, ירושלים,

א. הצהרת אמונים של חברהכנסת שלמה אליהו
שמיר: י. היו"ר

הכנסת, חברי הכנסת. ישיבת את לפתוח מתכבד אני
על להודיע הנני הכנסת, יסוד: לחוק 43 לסעיף בהתאם
כחבר מכהונתו זורע מאיר חברהכנסת של התפטרותו
הכנסת. יבוא במקומו מר שלמה אליהו מרשימת התנו

לשינוי. הדמוקרטית עה
אני לבמה. לעלות אליהו שלמה מר את מזמין אני

מתחייב ישיב: הוא ההצהרה. נוסח את לפניו אקרא
אמונים לשמור מתחייב אני ההצהרה: נוסח וזה אני.

בכנסת. שליחותי את באמונה ולמלא ישראל למדינת
שלמה אליהו:

אני. מתחייב
שמיר: י. היו"ר

אני מאחל לך עבודה פורייה בכנסת.

ב. מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת
שמיר: י. היו"ר

שולחן על שהונחו המסמכים על הודעה נשמע עתה
הכנסת.

סגןמזכיר הכנסת ש. יעקבסון:
כי להודיע מתכבד הנני הכנסת יושבראש ברשות
חוק  מוקדם לדיון (1 הכנסת: שולחן על היום הונחו

תוסיק חברהכנסת של תשל"ת1978, (תיקון), האזרחות
החת חוק  הממשלה מטעם ראשונה לקריאה (2 טובי;
ל (3 תשל"ח1978; ,(8 מס' (תיקון האזרחית גונבות
(חברות המילווה חוק  שלישית וקריאה שנייה קריאה
מוועדת שחזר תשל"ח1978, ,(4 מס' (תיקון ביטוח)
הכספים; 4) כמו כן הונח צו תעריף המכס והפטור

תשל"ח1978. ,(3 מס' (תיקון

ג. חוק שירות הציבור (מתנות), תשל"ח1978*
ראשונה) (קריאה

שמיר: י. היו"ר
(מת הציבור שירות חוק הבא: לסעיף עוברים אנו
נות), תשל"ח1978. קריאה ראשונה. את החוק יביא

המשפטים. שר
שרהמשפטים ש. תמיר:

בשי שעובד אדם נכבדה, כנסת היושבראש, אדוני
מכוח פועל שהוא ובין נבחר שהוא בין הציבור, רות
בנסי מתנות לקבל אחר, אדם כל כמו עשוי, חוזה, או מינוי
לכאורה: אפילו דופי כל בהן שאין כאלה מהן שונות. בית
מש מבן הניתנת מתנה מדינות, נציגי בין לידידות ביטוי
מהן באלה. וכיוצא משפחתי אירוע אגב מידיד או פחה
חמו פלילית עבירה היא שקבלתן לגמרי, פסולות מתנות
ניתנת שהמתנה הוא השוחד את המאפיין שוחד. כגון רה,
בעד או הציבור עובד שעשה פעולה בעד הציבור לעובד
בקשר או תפקידו במילוי בהיותו מעשייתה, הימנעותו

התפקיד. למילוי
מתנות יש המוצע. בחוק מדובר באלה ולא באלה לא
לדר מגיעות אינן גם אך מובהק, פרטי אופי להן שאין
פלוני מחדל או מעשה בעד ניתנות אינן הן שוחד. גת
להטות כדי ולא הציבור עובד של תפקידו במילוי הקשורים
מקבל של היותו שעובדת אף כלל, בדרך פנים למשוא
המתנה עובד הציבור היתה בין המניעים לנתינתה. לא

ולק כאלה מתנות ניתנות שבהן הנסיבות את למיין קל
ומצדיקות כשרות הן ומתי פסולות הן הנסיבות מתי בוע

הציבור. עובד עלידי המתנה קבלת את
מתחום יותר רחוק המתנה שנותן שכמה לומר ניתן
הדעת על יותר מתקבל הציבור, עובד של השפעתו
בציבור לרינון הגורמת נוספת, מחשבה לו היתה שלא
טלו, המקרה. סביב האווירה את להעכיר והעלולה
ההצ של (3) 3(ב) בסעיף המפורט המקרה את למשל,
מקרן בעבודה הישגיו על בפומבי פרס מקבל עובד עה:
הישגים על פרסים להעניק מטרתם שכל ציבורי גוף או
באופן להחמיר ואין דופי כל בדבר אין מסויים; בתחום

אלה. בנסיבות מלאכותי
הציבורית התגובה אך שוחד בהן שאץ מתנות נדגים
נסיון בהן לראות שניתן מפני שלילית תהיה עליהן
בכיר עובד העת: בבוא הציבור מעובד יתרונות להשיג
ה בין בתו, לחתונת מזמין הכלכליים המשרדים באחד
תפקידו, מילוי אגב במגע אתו הבאים קבלנים גם שאר,
בסכומים שקים כמו מתנות מתקבלות ומהמוזמנים
או באלה. וכיוצא כביסה מכונת חשמלי, מקרר גבוהים,
מהממ מקבל פלונית בארץ מתפקידו הפורש שגריר 
אמנות דברי בה פרטיים מגורמים או מדינה באותה שלה
יקרי ערך כמתנת פרידה. דוגמה אחרת  מתנות יקרות
ביקור געת משפחתו לבני או ממשלה לחבר הניתנות
בארץ. ביקורו בעת חוץ ממשלת משליח או בחוץלארץ, . רשומות (הצעות חוק, חוב' 1323).
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שני מצד אך המידות, טוהר על להקפיד יש אחד מצד
לא מתנות לקבל שהסירוב כדי בהחמרות להגזים אין
לתועלת יחס בכל עומדים שאינם ונזק, עלבונות יגרום
ארצות של הקונגרס פורמאליים. נוחלים בשמירת אשר
לח מתנות קבלת אסר לא ביניים: בדרך הלך הברית
קבע אלא פלילית לעבירה קבלתן את הפך ולא לוטין
החוק המדינה. לקניין אוטומאטית יהיו אלו שמתנות
של הקניין בשלילת ומסתפק זו מתכונת מאמץ המוצע
המדינה. לידי הקניין ובהעברת הציבור מעובד המתנה
על להודיע חייב המתנה שמקבל בהצעה נקבע זאת עם
לידיה המתנה את לקבל למדינה לאפשר כדי קבלתה
בלבד ועליה זו, הודעה חובת קיום אי על למעשה. הלכה
הדין את הציבור עובד יתן המתנה, קבלת עצם על ולא
הן הכללי הדין יחול המסירה אי על ואילו בפלילים,
משמעות המוצע לחוק שיש כיוון בפלילים. והן בנזיקין
מוצע בחוץלארץ, הניתנות מתנות לגבי מבוטלת שאינה
הודעה אימתן על בישראל לדין אדם להביא יהיה שניתן

בחוץלארץ. היה ההודעה מתן אם אף

מדינה, עובדי על רק לא יחול המוצע שהחוק יצויין
הור כבר קיימות שלגביהם וחיילים, סוהרים שוטרים,
שהם המשמעתית במסגרת למיניהן מתנות האוסרות אות
גם אלא מהן) לגרוע כוונה שאין (הוראות לה כפופים
בא וכיוצא הכנסת חברי הממשלה, חברי נבחרים; על

לה.
עוב על החוק תחולת את בצו להרחיב ניתן כן כמו
אף ממשלתיות, חברות לרבות אחרים ציבוריים גופים די
הגוף אלא המתנה למקבלת המדינה תהא לא זה במקרה

בו. משרת שהעובד הציבורי
בוועדת לדיון ההצעה את להעביר אפוא מציע אני

ומשפט. חוק החוקה,

שמיר: י. היו"ר
יהיה החוק הצעת על הדיון המשפטים. לשר תודה

נואם. לכל דקות 10 של ובמסגרת אישי
רובין. בןציון לחברהכנסת הדיבור רשות

בןציון רובין (חזית דתית לאומית):
לנושא לגשת קשה נכבדה, כנסת ראש, היושב אדוני
היום: מאירועי ולהתעלם הכנסת של שולחנה על המונח
של והדיןוחשבון היום שנפתח הכ"ט הציוני הקונגרס
עובדות אלה לכאורה, אתמול. שנתפרסם שמרון ועדת
כו בראייה אך שלפנינו, בנושא קשורות שאינן שונות
דיןוחשבון קשורים. גם קשורים הדברים כי נראה ללת
החברה של במקצת עגומה תמונה הוא שמרון ועדת
ובקונגרס המדינה, של קיומה שנות שלושים אחרי שלנו
אשר הציונית, לתנועה נפש חשבון של עניין יש הציוני
מדינת הראשונה. ותכליתה הגדול הישגה היא המדינה
שולחנו על שמרון ועדת דיןוחשבון את מניחה ישראל
הציונית התנועה של תכליתה ואם הציוני, הקונגרס של
קוב אנו הרי מדינה של ולביסוסה לקיומה להגיע היתה
ואת המדינה את לבסס חדשה: משימה לעצמנו עים
הלוואי ובתופעות במצוקה להילחם יש כאשר שבה, החברה
עליהן. מעיד שמרון ועדת שדיןוחשבון האנטיחוקיות

(מת הציבור שירות חוק הצעת שלפנינו, ההצעה
בהנ משתלבת היא בחיינו. חשוב תחום מסדירה נות),
השרים נכסי של בסוגיה שדנה אשר, ועדת של חיות
אישי התנהגות של נוסף באספקט דנה היא וסגניהם.
והנחיות וחוקים אשר ועדת דיןוחשבון זה, חוק הציבור,

כללי של מכלול יהיו הדברים בהמשך שיצטרפו נוספים
תחומים שיקבע קודכס מעין ציבור, אישי של ההתנהגות
על נערער אם גם ציבור. איש של להתנהגותו ברורים
הוא כזה מעיןקודכס של שקיומו הרי אחר, או זה פרט
אולי ולאומית. ציבורית בגרות על מעיד והוא מבורך
מופיע שהוא משום מאוחר, הוא הזה הקודכס של עיתויו
יש האיחור למרות אך למדינה, ה30 שנת לקראת רק

עליו. לברך
לתו ייצוק שהשר מסגרת חוק היא שלפנינו ההצעה
הפרטים אם גם אבל בהמשך. שיקבע בתקנות תוכן כו
להעיר מבקש אני המשפטים, שר של בתקנות יופיעו

שלפנינו. שבנוסח הדברים על אחדות הערות
ינוסח שחוק מאוד חשוב כללית: הערה תחילה
והמותר האסור את בבהירות יקבע וחדה, ברורה בלשון
כשיש כי עירפול. כל ללא שביניהם החיץ את ויגדיר
ללמוד גם יכולים אנו המותר לבין האסור בין ברור חיץ
מחמת בשוגג או תחילה בכוונה עבר עליו, שעבר מי אם

בהירות. אי או עירפול
רגיש בתחום הוא החוק עוסק שבהם הנושאים סוג
באופן ינוסח שהחוק מצפים היינו כך ובשל ביותר,
ני להיפר, הדבר. כך לא לצערנו, האפשר. ככל בהיר
ה בניסוח ולהרחבה להכללה מכוונת, אולי נטייה, כרת
שאגו המושגים שבהגדרת הקושי בגלל דווקה אולי חוק

בהם. עוסקים
קטנת "מתנה 2(ב)(1): סעיף קובע למשל, כך,
הקריטריון מהו מי? של לדעתו סבירה וסבירה". ערך
ראה ? מסתיים הוא והיכן מתחיל הוא היכן ? לסבירות
אינה וסבירה" ערך קטנת "מתנה ההגדרה כי החוק מנסח
בנסיבות הנהוג "לפי אחרת: הגדרה והוסיף מספקת
העניין". מי קובע מהו הנהוג בנסיבות העניין? כלומר,
מלכתחילה. ברורה לא להגדרה מעורפלת הגדרה הוספנו
המשפטים ש"שר נאמר :3 לסעיף נוספת והערה
בשירות נוספים ותפקידים משרות בעלי לקבוע רשאי...
הציבור שיהיו עובדי הציבור לעניין חוק זה." מדוע לא
ל נוספים ציבור עובדי על גם החוק את מלכתחילה להחיל
זו אפשרות שני? לשלב כפעולה זה את להשאיר מדוע
לא מדוע נוספת. כאפשרות נשארת אך נשקלת, אמנם
צי ועובדי מקומיות רשויות עובדי עכשיו כבר לכלול
מלכת זה בחוק אותם לכלול היה אפשר ז אחרים בור

חילה.
בחיינו חשוב תחום מסדיר זה חוק דבר, של בסיכומו
התחו את היטב להגדיר צורך יש אבל עליו, לברך ויש
ערכה את או המתנה סכום את עוסק. הוא שבהם מים
ספיקות של שבמקרים כך כלשהו, גוף לקבוע צריך
ועומד תלוי יישאר ולא בספק המתנה מקבל יישאר לא
ש כלשהו גוף יהיה אלא פעם, אי יתברר שהנושא עד
המתנה. על חל החוק האם בשאלה לפנות יוכל הוא אליו
הציוני ובקונגרס שמרון ועדת בדיווחשבון פתחתי
כאשר המדינה מול עומד הציוני הקונגרס בהם. ואסיים
הגענו. שאליה הלאומית הבגרות את להראות מנסים אנו
ונו ממלכתיים חיים בטיפוח נוסף שלב הוא הזה החוק

בעתיד. בהם תתברך מסודרת מדינה שכל חלים

שמיר: י. היו"ר
רבה. תודה

הקרובות. הישיבות באחת יימשך הדיון
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העתק חוות דעתה של המשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-

מנהלי) בעניין חוק ההנמקות, מיום 

 29.10.2017
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