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המוסף לשבת

בחברון  היהודי  היישוב  מנכ"ל  לשעבר  לייטר,  יחיאל 
מארק  העסקים  איש  נתניהו.  בנימין  של  המטה  וראש 
בלזברג — חבר נוסף שנמצא ברשימת החברים של רחל 
מור — הוזכר בתחקיר "המקור" של ערוץ 10 כמי שמימן 
המלון  בית  את  לו  השייך  פילנתרופי  ארגון  באמצעות 
שבו שהו בני הזוג נתניהו בנסיעותיהם לחו"ל. מור סי־

פרה לעיתון בניו־ג'רזי כי הכירה את בני הזוג בלזברג 
במהלך עבודתה עם אולמרט, וכי הפכה לאורחת קבועה 

בארוחות ליל שבת אצלם. 
מור עצמה הודתה במהלך עדותה, כי היא מכירה את 
למ־ שלו  ההתנגדות  ואת  בעלה  של  הפוליטיות  דעותיו 

דיניות אולמרט, אולם טענה בתוקף כי הוא לא לחץ עליה 
להתקשר ללשכת היועץ המשפטי. 

בעדותה אמרה מור כי לפני שהתקשרה ללשכת היוע־
מ"ש, התייעצה גם עם רב ישראלי ששמו יוסף יצחק ליפ־

שיץ. כשצוות ההגנה בדק מיהו אותו ליפשיץ, התגלה כי 
מדובר ברב המרצה כדבר שבשגרה ב"מרכז שלם" שבראשו 
עומד רון לאודר, הידוע בקרבתו לראש הממשלה בנימין 
נתניהו, וששלדון אדלסון — מקורב נוסף של נתניהו — היה 

אחד מתורמיו בעבר. 
"אני מרצה במרכז שלם זה מספר שנים, אבל מקפיד שלא 
להיות מזוהה עם שום תנועה פוליטית", מבהיר הרב ליפ־
שיץ. "הגב' מור, שאותה אני מכיר זה שנים רבות, פנתה אליי 
ושאלה אם עדותה מהווה בעיה הלכתית מבחינת לשון הרע, 
ואני אמרתי לה שלא. בניגוד לפרסומים אחרים לא נתתי לה 

פסק הלכה אלא עצה".

"כנראה שזכרתי לא נכון" 
טעויות  מספר  גם  התגלו  מור  של  עדותה  במהלך 
בעובדות שמסרה. בסופו של דבר, בית המשפט יצטרך 
להחליט אם להאמין לעדות של מור ולהגדיר את הט־

עויות שנפלו בעדותה במשטרה כטעויות מינוריות, או 
טענה  המקרים  בכל  אמינה.  כבלתי  עדותה  על  להכריז 
מור כי מדובר בזיכרון לקוי. כך, למשל, בנוגע לכהונתו 

של אולמרט כחבר כנסת.
נגב: אמרת שחלק מהזמן שהיית בעירייה מר אולמרט 

היה חבר כנסת?
מור: "נכון". 

נגב: הזכרת שהיית צריכה להתאים את לוחות הזמנים 
שלו ללוח הזמנים של הכנסת? 

מור: "כן. זה השפיע על הנסיעות כשהוא היה בכ־
נסת. כן". 

נגב: את יכולה להגיד באיזה חלק מהזמן הוא היה חבר 
כנסת ובאיזה לא? 

מור: "אני לא זוכרת בדיוק. אבל בתחילת תפקידי הוא 
היה ח"כ, ואחר כך לא". 

נגב: את עבדת בלשכה ממאי 95' עד נובמבר 96'.
מור: "נכון". 

נגב: ומה תגידי אם אומר לך שאולמרט היה חבר כנסת 
בכל התקופה ועד לשנת 1998? 

מור: "אם את אומרת לי, אז כנראה שזאת האמת. כנ־
לזכור  מנסה  אני  שצריך.  כמו  זה  את  זכרתי  שלא  ראה 

כמיטב יכולתי, וזה כנראה משהו שזכרתי לא נכון". 
נקודה נוספת שעליה התעכבה מור קשורה לנסיעת 
אולמרט לסין, שהתרחשה — לטענתה — כשהיא עדיין 
עבדה בלשכתו. כשנשאלה מטעם איזה ארגון הוזמן לסין, 
הראשונה  שהפעם  וכשהתברר  יודעת".  מור "לא  ענתה 
שאולמרט נסע לסין הייתה ב־2004, כשמונה שנים אחרי 
זוכרת  "אני  תגובתה:  הייתה  הלשכה,  את  עזבה  שמור 

שפעם אחת הוא היה בטיול לסין". 
מור  של  בזיכרונה  בלבול  התגלה  שבה  נקודה  עוד 
קשורה ל"קרן החדשה לירושלים". מור אמרה שכשהיא 
פנתה לזקן ודיברה איתה בנושא החיובים הכפולים, זקן 
הרגיעה אותה ואמרה לה שהכסף הולך לעיריית ירוש־

לים. מור אמרה שלפי הבנתה הכסף הוזרם לקרן החדשה 
לירושלים.

שהש־ גוף  הייתה  בירושלים  החדשה  והקרן  נגב: 
קיע כספים בירושלים, שעשתה פרויקטים בירושלים, 

נכון?
מור: "כן". 

נגב: כלומר, זה משהו שאת הכרת בתור מישהי שעב־
דה בלשכה של מר אולמרט?

מור: "כן. נכון". 
נגב: את יודעת מתי קמה הקרן החדשה לירושלים?

מור: "לא". 
נגב: בשנת 2000. זה הרבה אחרי שעזבת את העירייה, 

אפילו אולי אחרי שעזבת את ישראל. 
מור: "אני לא יודעת למה זכרתי את זה כך, למרות 
שזה כנראה לא היה כמו שאני זוכרת. אני זוכרת שדיברו 

על הקרן. אני לא יודעת על זה כלום". 
נגב: אבל עד לפני חמש דקות חשבת שהקרן החדשה 

לירושלים הייתה קיימת בשנת 1995־1996?
מור: "כן".

לשאלת עו"ד נגב, אישרה מור כי שבוע לפני שהופיעה 
לעדות עצמה, נפגשה עם נציגי הפרקליטות לשיחה בת 

חמש שעות.  על דוכן העדים, כששאלה עו"ד נגב על מה 
דנו באותה השיחה, השיבה מור: "אני לא מצליחה להיזכר 
על מה דיברנו". על כך העירה לה הפרקליטה: "את מה 
שהיה לפני שבוע את לא זוכרת, אבל את זוכרת את מה 

שקרה לפני 16 שנה".

"בעלי הוא לא אדם פוליטי" 
"הפנייה שלי ליועץ המשפטי לממשלה והעדות שנ־
תתי במשטרה ובבית המשפט נבעו מתוך אינטרס שלי 
להגיד את האמת ולא משום אינטרס פוליטי", מסרה מור 
בתגובה לכתבה. "בעלי עובד בתחום המחשבים, והכתיבה 
ב־iris הייתה רק תחביב עבורו. אין לו שום קשר לפולי־
טיקה או לאישים פוליטיים בישראל ולא הייתי מגדירה 

אותו כאדם פוליטי. 
"לגבי רשימת החברים שלנו בפייסבוק, מדובר ברשי־
מה סלקטיבית שאין בה להעיד על דעותינו הפוליטיות. 
שמתפללת  היהודית  בקהילה  חברים  הם  שלנו  החברים 
אנשי  לצד  ימין  אנשי  ביניהם  יש  הכנסת.  בבית  איתנו 

שמאל, ואפילו אנשי שלום עכשיו. 
"לגבי ההיכרות שלי עם משפחת בלזברג, יש לנו קשר 
משפחתי וחברתי שהוא בעיקר קשר עם אשתו של מארק, 
שנטל. הם היו בחתונה שלנו, אבל גם אולמרט היה. אני 
יכולה לספור על אצבעות יד אחת את הפעמים שפגשתי 

בהם במהלך עשר השנים האחרונות. 
"הטעויות שהיו לי בזיכרון במהלך עדותי רק מעידות 
על כך שאמרתי אמת והשתדלתי לזכור כמיטב יכולתי. 
אם הכל היה מדויק במאה אחוז אחרי 16 שנה, זה היה 

נראה מאוד חשוד". 
רואה  אינה  "הפרקליטות  נמסר:  המשפטים  ממשרד 
כל הצדקה לקחת חלק בתהליך של 'ניתוח' עדויות הנש־
מעות בימים אלה בהליך משפטי הנמצא בעיצומו. בעיקר 
אישי  באופן  לפגוע  הניסיונות  את  בחומרה  לראות  יש 
בעדי תביעה המוסרים בעדותם, חרף קשיים בלתי מבו־

טלים, פרטים שיש בהם כדי להפליל את הנאשמים. 
"כך נעשה בעניינם של כמה מעדי התביעה, שהותקפו 
ההגנה  מטעם  גורמים  ידי  על  מכוער  באופן  בתקשורת 
עוד במהלך עדותם או מיד לאחריה. כך נעשה גם עתה, 
שכל  משפחה,  בעלת  פרטית  אישה   — תביעה  כשעדת 
חטאה הוא במסירת פרטים שיש בהם כדי להפליל את 

הנאשמים — נחשפת לפגיעה שכזו.
"בטוחנו כי בית המשפט יידע להעריך ולנתח את הע־

דות כראוי בבוא העת, תוך שקילת כל השיקולים". ¿

כשנשאלה מור
על מה שוחחה עם 
נציגי הפרקליטות 

שבוע לפני 
העדות, השיבה 

"אני לא מצליחה 
להיזכר". בתגובה 
העירה עו"ד נגב: 

"אבל את זוכרת 
מה שקרה

לפני 16 שנה"

אולמרט בבית המשפט. "הוא אמר לי, 'את יכולה להגיד להם שהם לא צריכים לשלם את הכסף, ואז אני לא אבוא'"
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צי בניין  של  הרביעית  בקומה  צר  בחדר 

ניו־יורק  מזרח  של  הכללי  התובע 
בברוקלין — בניין ענק וישן בעל מוני־

טין היסטוריים, בתוך קבוצת בניינים 
הידועה כ"שמורת בנייני מערכת המ־
שפט" — התקבצו בתחילת חודש מארס 

הצדדים במשפט "ראשונטורס". 
מצד אחד התייצב ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, 
שנאשם כי במהלך כהונתו כראש עיריית ירושלים וכראש 
ממשלה קיבל מימון כפול לנסיעותיו לחו"ל מארגונים צי־
בוריים שונים והשתמש בכסף למימון נסיעות של בני מש־
פחתו. לצידו התייצבו הסניגוריות נוית נגב וגל הררי ועוזרו 
שולה  את  המייצג  פטמן  מיכה  עו"ד  וכן  גלנטי  ינקי  עו"ד 
זקן, שגם היא נאשמת בפרשה. מהצד השני התייצבו מטעם 

התביעה עו"ד אורי קורב ועו"ד רונן יצחק. 
לגבות  לאמריקה כדי  עצמם עד  הצדדים הטריחו את 
מספר עדויות, ובעיקר את עדותה של רחל מור, ששימשה 
באמצע שנות ה־90 מתאמת הנסיעות של אולמרט כשהיה 
באמצעות שיחת  הועברה  עדותה  ירושלים.  ראש עיריית 
וידיאו קונפרנס לשופטי בית המשפט המחוזי בירושלים. 
מור התבקשה להגיע לישראל כדי למסור את עדותה, אך 

סירבה ועמדה על כך שתעיד רק בארה"ב.
לתפקיד  דומה  תפקיד  אולמרט  בלשכת  מילאה  מור 
שאותו מילאה בתקופה מאוחרת יותר רחל ריזבי רז, שע־

דותה נחשבת כעדות מפתח בפרשה, אלא שעוד לפני שכף 
רגלה של מור דרכה במשרדי התביעה בארה"ב, היה ברור 

לכל הנוכחים כי קיים שוני גדול בין רז לבין מור. 
בניגוד לרז, שלא הייתה מעוניינת להעיד כנגד הבוס 
שלה לשעבר, מור התקשרה מיוזמתה ללשכת היועץ המ־

שפטי לממשלה, מני מזוז, ביולי 2008, כשבועיים לאחר 
התפוצצות הפרשה, וביקשה למסור מידע נגד אולמרט. 

דוכן  ועל  במשטרה  בחקירתה  שנשאלה  לרז,  בניגוד 
העדים לגבי שיטה כביכול לגביית מימון מארגונים, מור 
סיפרה למשטרה בביטחון מלא על חיובים כפולים של אר־

גונים בתקופה שאולמרט כיהן כראש העירייה, ואף טענה 
כי שוחחה בנושא עם אולמרט. 

לרז,  בניגוד  מור.  לבין  רז  בין  ישנו  אחד  הבדל  ועוד 
שהועמדה לדין בגין חלקה בפרשה, קיבלה מור, עוד לפני 
ממה  שדבר  מהפרקליטות  הבטחה  לעדות,  שהתייצבה 
שתאמר במהלך החקירה לא ישמש כנגדה בשום דרך. רק 

לאחר שנענו כל דרישותיה, הסכימה להעיד. 

"שולה אמרה לי לא לדאוג" 
משפט "ראשונטורס" נמצא בימים אלה בשלבים מתקד־

מים. בשבוע שעבר  הסתיימה פרשת התביעה עם סיום עדותו 
של עו"ד אורי מסר, מקורבו של אולמרט, ובחודש מאי תחל 

פרשת ההגנה, כשאולמרט עצמו אמור להעיד ראשון. 
התביעה ראתה חשיבות גדולה בעדותה של מור, ולכן 
העדות  המשפט.  בית  בפני  בהבאתה  מאמצים  השקיעה 

מוקדמת  לתקופה  מתייחסת  אמנם 
בכתב  הנזכרת  מהתקופה  בהרבה 
העדויות  אחת  היא  אבל  האישום, 
ישיר  באופן  שמדברות  היחידות 
לנושא  אולמרט  של  מודעותו  על 

החיובים הכפולים.
מקונ־ דתית  למשפחה  בת  מור, 
טיקט שבארה"ב, עלתה לארץ בשנת 
של  בקרבתם  עבודה  וחיפשה   1995
בעדותה  מהליכוד.  פוליטיקאים 
וכן  לאולמרט  פנתה  כי  סיפרה  היא 
לדן מרידור ולבני בגין. הלשכה של 
אולמרט הייתה היחידה שממנה קי־

בלה תשובה חיובית, והיא עבדה בה 
ממחצית שנת 95' ועד סוף שנת 96'. 
כשהתברר לה שתצטרך לעבור מכרז 
מקום  את  לעזוב  בחרה  לתפקיד, 

עבודתה.
עם  מור  התחתנה   1998 בשנת 
בעלה ברק, ובשנת 2000 חזרו הש־
מתגוררת  היא  כיום  לארה"ב.  ניים 

בניו־ג'רזי ומגדלת שבעה ילדים. בני הזוג פעילים מאוד 
ויר־ במזרח   "Shalom Heritage" היהודית  בקהילה 

ג'יניה, ומור אף עובדת כמורה לתורה ולעברית במסגרת 
הקהילה. מור מעידה על עצמה כמי שמקדישה כיום את 
אינה  כי  וטוענת  המשפחה,  בענייני  לטיפול  זמנה  עיקר 

נוהגת להתעדכן בענייני האקטואליה בישראל.
בחקירתה הראשית סיפרה מור מה היה חלקה בעניין 
החשבוניות לנסיעותיו של אולמרט. "לאחר שסוכמו פרטי 
ל'ראשונטורס'  מתקשרת  הייתי  הארגונים,  עם  הנסיעה 
ומבקשת שיוציאו חשבונית לארגון", אמרה. "ואני הייתי 
הסכום  שזה  ומסבירה  לארגונים  החשבוניות  את  שולחת 

שצריך לשלם עבור הנסיעה".
קורב: ואם היו שניים או שלושה ארגונים שהיו קשורים 

לאותה נסיעה, מה היית עושה? 
מור: "למיטב זיכרוני, ההוראות שקיבלתי משולה זקן 
היו לקבל חשבונית עם אותם פרטים עבור כל ארגון שה־

זמין את ראש העיר". 

לניו־יורק  מתל־אביב  נסיעה  הייתה  אם  כלומר,  קורב: 
עבור שני ארגונים, מה היה קורה? 

על  הארגונים  לשני  חשבוניות  מוציאה  "הייתי  מור: 
אותה נסיעה". 

קורב: מה בדיוק שולה זקן ביקשה ממך? 
מור: "התבקשתי לבקש מ'ראשונטורס' להוציא חשבו־
ניות ליותר מארגון אחד שכללו טיסה לאותה עיר באותו 

טיול". 
קורב: קיבלת הוראות בנושא הזה מאולמרט?

מור: "שוחחתי איתו, אבל ההוראות באו משולה". 
החשבונית  את  שולחת  שאת  לארגונים  אמרת  קורב: 

ליותר מארגון אחד? 
מור: "לא, אבל היה יותר ממקרה אחד שבו הארגונים 
מגובה  ומודאגים  מופתעים  שהם  ואמרו  קשר  איתי  יצרו 
הסכום שאותו התבקשו לשלם, מכיוון שהם הבינו שכשהם 
וכה  כה  בין  הוזמן  כבר  הוא  להגיע,  אולמרט  את  הזמינו 
לאותו יעד על ידי ארגון אחר. הם שאלו אותי אם אפשר 
לעשות משהו לגבי גובה החיוב. בדקתי עם שולה איך לה־

גיב לתלונות של הארגונים". 
קורב: מה הייתה התגובה של זקן? 

מור: "שולה אמרה לי להסביר להם שזה הסכום שיעלה 
צרי־ שאני  לי  אמרה  היא  יבוא.  שאולמרט  בשביל  להם 

צריכה  שאני  הסכום  ושזה  שלי,  העבודה  את  לעשות  כה 
לבקש... באחד המקרים היא אמרה שאני לא צריכה להיות 

מודאגת, ושהכסף הולך לטובת ירושלים". 
קורב: דיברת גם עם אולמרט על הנושא. 

מור: "באחד המקרים אולמרט בא אליי לשולחן כדי לה־
גיד שלום, זה קרה אחרי שהעליתי את הנושא של החיובים 
הבעייתיים בפני שולה. ניצלתי את ההזדמנות ושאלתי אותו 
איך הוא רוצה שאטפל בזה. הוא אמר לי, 'את יכולה להגיד 
להם שהם לא צריכים לשלם את הכסף, ואז אני לא אבוא'". 

כשנשאלה מור על ידי פרקליטתו של אולמרט, עו"ד 
נגב, אם היא יכולה להוסיף פרטים לגבי הארגונים שהעלו 
את הטענות או לפחות לגבי יעדי הטיסה שאליהם התייחסו 
החיובים הכפולים, התברר שמלבד הסיפור הכללי מור לא 
שמעו־ הדגישה  היא  מכך,  יתרה  נוסף.  פרט  שום  זוכרת 

לם לא עסקה בנושא כספים ומימון הטיסות. למעשה, מור 
הודתה כי היא לא יודעת מה היו מחירי הטיסות לכל יעד, 
ולא שללה את האפשרות כי לא היה מדובר בחיוב כפול 

אלא בחלוקת התשלום עבור הטיסה בין מספר ארגונים. 

החברים המשותפים 
מי  עם  לדעת  נגב  ביקשה  מור  של  הנגדית  בחקירתה 
התייעצה העדה לפני שפנתה ליועמ"ש כדי למסור את עדו־

תה. מור סיפרה שבין השאר התייעצה עם רבנים ועם בעלה. 
בדיקה קצרה של צוות ההגנה העלה כי ברק מור, בעלה של 
שמכונה אינטרנט  באתר  בלוגים   2008 בשנת  כתב  רחל, 

 .IRIS - information regarding Israel security
מאחורי השם התמים לכאורה מסתתר אתר ימני, ובו 
קטיף  גוש  פינוי  נגד  רבים  פוסטים 
הפ־ מול  הממשלה  מדיניות  ונגד 
מור  כי  הראתה  ההגנה  לסטינים. 
שתקפו  כתבות  מספר  כתב  עצמו 
ובהן  מדיניותו,  ואת  אולמרט  את 
מאמר שפורסם כחודש לפני שרחל 
מור פנתה ליועמ"ש ונפתח במילים 
אולמרט־לבני־ברק־ישי  "ממשלת 
פתחה באופן רשמי את מכירת החי־

של  האסטרטגיים  הנכסים  של  סול 
ישראל". 

ביותר  המעניין  המאמר  אבל 
שלו־  irisב־ נכתב  ההגנה  שהציגה 
מור  של  פנייתה  לאחר  ימים  שה 
ליועמ"ש. הכותרת שלו: "מקור בל־

החשדות נגד  כי   irisל־ מאשר  עדי 
אולמרט בפרשיית החיובים הכפולים 
בפני  הכתבה  כשהוצגה  נכונים".   —
רחל מור בבית המשפט, היא צחקה. 
"למה את צוחקת?" שאלה אותה נגב. 
"מפני שזאת הפעם הראשונה שאני 

רואה את הכתבה", ענתה מור. 
המקור  מיהו  המשפט  לבית  להגיד  יכולה  את  נגב: 

 ?iris הסודי של
מור: "תצטרכי לשאול את בעלי, אבל אני מניחה שמ־

דובר בי". 
נגב: אני מניחה שאת זאת שאישרת לבעלך שהחשדות 

נגד אולמרט נכונים? 
מור: "כן". 

iris אתר  מאחורי  כי  מעלה  לשבת"  "המוסף  בדיקת 
עומד חרדי ממוצא אמריקאי בשם שמשון (סט) יונג המ־
עומד  הוא  כי  מאשר  עצמו  יונג  בירושלים.  כיום  תגורר 
מאחורי האתר, אך מסביר כי שום גורם חיצוני לא מימן 
את פעילותו. "לפני כמה שנים ישבנו כמה חברים והחלטנו 
להקים אתר שירכז את הדעות שלנו ויאפשר לשלוח מא־

מרים ברשימת תפוצה נרחבת", הוא מספר. "ברק כתב כמה 
בלוגים באתר בעבר, אך כיום הוא לא פעיל בו". 

את  גם  למצוא  ניתן  בפייסבוק  מור  של  חבריו  בין 

בעדותה אמרה 
מור שלפי הבנתה 

הוזרם הכסף 
מהחיובים לקרן 

החדשה לירושלים. 
כשהתברר שהקרן 

הוקמה רק ארבע 
שנים אחרי שעזבה 
את הלשכה,הודתה: 

"אני לא יודעת 
על זה כלום"

  צח שפיצן
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