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  2.05.08 אולמרטהמלאה של  עדותו

  
  .בוקר טוב אדוני ראש הממשלה: אילוןצ "תנ

  .מבין אני ,אתם מרשים לי לכתוב: אולמרט
  .מחומר חקירה אנחנו ניקח אותן והן יהיו חלק, אבל תרשומות שתירשמנה, אדוני: אילון

  .בוא נראה בסוף מה אנחנו נעשה איתם. טוב, בסדר, אהה: אולמרט
ואנחנו נמצאים בחדר ,השעה כעת  עשר ושתי דקו ת. 2008השני במאי , היום  יום  שי שי: אילוןצ "תנ

לפנינו  את  מר  אהוד ראינו.  בירושלים,  אולמרטהעבודה  במעונו  של  ראש  הממשל ה אה וד  
לחקור  אותך  באזהרה אנו ק ציני המשטר ה  עו מדים: והודענו  לו , ראש ממשלת  ישראל, אולמרט

,ל"שונים בא רץ  ובחו  מגורמים, בחשד לביצ וע  עבירו ת הק שורות  לסכו מי כ סף שקיבלת שלא כ דין
מודיעים  לך  כי  אינך אנו.   והמסחר  ובתפקיד ים צ יבוריים  אחריםהתעשיהבמהלך  כה ונתך כשר 

מלהשיב  לשאלות  עשויה הימנעות. אולם כל   אשר ת אמר  עשוי  לשמ ש  כראיה, חייב  לו מר דבר
כן  הח קירה-כמו.  בעורך  די ן אנו  מוד יעים  ל ך  ג ם ע ל  זכו תך  להיוו עץ,  לחזק  את  הרא יות  נ גדך

.סמל בכ יר י שי בן דרו ר-רב, הונאה ידי אחראי מעקב טכני ביחידה  הארצית ל חקיר ות-מוקלטת על
  .בקולך שהבנת את האזהרה נודה לך אדוני אם תאשר, הואיל והחקירה מוקלטת

  .הבנתי: אולמרט
.ידינו-אסור  להק ליט  את  החקיר ה למעט  ההקלטה  המבוצעת  על , אדוני כפי  שאתה  יודע: אילון

אני ר ק  אקדי ם. כי  הבין  א ת  האז הרה  מר צונו  הטוב  והחופ שי  כדלק מן   אי שר והבי ןאולמרטמר  
  .ולכן ניגש ישר לשאלות, הזמן שנקבע לנו לחקירה הוא קצר ואומר שידוע לך כי

  .בבקשה: אולמרט
קיבלת , והמסחרהתעשיהמחומר הח קירה עולה  כי בת קופ ה בה  כיהנת  כשר  : ק  איריס  ברק "רפ

  ?מהי ההתייחסות שלך לכך.  כסף במזומןמטלנסקי
  .נכון העניין הזה לא: אולמרט

דולרים וא פי לו  מחומר הח קירה  שלנו עו לה  שמדובר  בסכו מים המצטברים בע שר ות  אלפי : ברק
  ?מה אתה אומר על כך. יותר

  .אותה תשובה: אולמרט
שמחומר החקירה שלנו עו לה ש כן  קיבלת או תו, מטלנסקיעבור מה אתה קיבלת  את  הכסף   :ברק

?  
,של במשך התק ופה שהכ רתי  אותו  הוא  הי ה המנ הל . 1993 משנת טלנסקיאני מכיר  את  : אולמרט
...אההה ...ו, שגייסה כספים לבית החולים  שערי  צדק , קרן של ב ית הח ולים שער י צ דק... אההה

החלטתי באותה  תקופה.  ראשי  ש ערי  צדק  שא ותם  הכרתי  קודם  לכן  כשהיית י  שר  הבריא ות
הבחירות תרומות והם הציע ו לי ש הוא יעזור ל י לגיי ס  למסע, להתמודד על ראשות עיר יית  ירושלים

האלה  רשמנו ואת  התרומו ת,  כספיות  שנ יתנו  לי   כמקו בל  בדרך  שבה  מותר  לקבל  תרומות 
 לפר טיהכלזוכר את  אני לא  יכול  להגי ד  לכם עכשיו  שאני. בעמותה או בפ ורום  שאנ חנו ק יימנ ו  אז

  .שנה 15זה היה לפני . הפרטים
 בתקופ ה שבה  כי הנת כשר  המסח רמטלנסקיבכספים  שקיבלת   נבקש להתמקד , ברשותך: ברק

  .והתעשיה
  .זכור לי שקיבלתי תרומות לא: אולמרט

  ?זו התשובה שלך?  כספיםמטלנסקי  והמסחר לא קיבלתהתעשיהבתקופה שהיית שר : ברק
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התעשיה בתק ופ ה ש היי ת שר וטלנסקיכי את ה  מחומר הח קירה  שלנו  עו לה: ברק. נכון: אולמרט
נכון. ב"או  שאתה  הגעת  לארה, לישראל   הגיעשטלנסקינפגשתם כמע ט בכל  פעם  , והמסחר

  ?הדבר הזה
  ...על ה... דיווח מפורט על ה אני לא יודע לתת לכם: אולמרט

  ?להיפגש נהגתם... בתקופה כשאתה נמצא, באופן כללי: ברק
  .במהלך התקופה הזאת נוצר קשר אישי ידידותי בינו לביני, נפגשנו. נפגשנו, נפגשנו: אולמרט

  ?במה התבטאה הידידות הזו: ברק
 ...התקופה הזאת הוא במהלך: אולמרט

  .והמסחר התעשיהשוב אני מבקשת להתמקד בתקופת הכהונה כשר : ברק
משמעותי  שונה  בת קופת אני  לא  יכול  לזהות  אי זה  שהוא  שינוי  משמעותי   או  דפוס:  אולמרט
  .1993מאז  כי אמרתי לך שהכרתי אותו, לעומת תקופות אחרות,  והמסחרהתעשיה

היית  שר בפגישות  שאת ם נפ גשת ם  בתק ופה  שאתה.  אם  כך  אנחנו נ תק דם  ברשות ך:  ברק
העביר  נהג לתת  לך את  הכסף המז ומן  ש הוא טלנסקינכון שבפגישות האלה  ,  והמסחרהתעשיה

  ?לך
  .לא: אולמרט

אתם  הייתם  אלה  -העוזרת  הבכירה  שלך   ,מהחומר  שלנו  עולה  שאתה  ושולה  זקן:  ברק
 ?נכון זה.  להביא לכם אתה כסף במזומןמטלנסקישביקשתם 
  .אני יכול לדבר לגבי עצמי, אני לא יודע מה לגבי שולה זקן. לא: אולמרט

  !?כלומר ,אתה מהנהן? אתה אומר לנו שלא קיבלת ממנו כסף במזומן. טוב. אממ: ברק
  .נכון: אולמרט

  ?אתה לא יודע, שולה קיבלה לעומת זאת אם. זה מה שאתה אומר לנו: ברק
  ...אבל, שהיא קיבלה אני לא מעריך, אני לא יודע שהיא קיבלה: אולמרט

  .ועבורך סכומי כסף במזומן  בידיעתךמטלנסקיכי אנחנו יודעים ששולה באמת קיבלה : ברק
  .אני יכול להגיד לכם על מה שאני יודע .אני לא יודע להגיב על מה שאתם יודעים: אולמרט

שהוא  מסר   לך בא ופן  אישי, היה  אצל נו  בחקי רה   אמר   לנו כשהוא טלנסקי. בסדר  גמור: ברק
  ?אומר על כך מה אתה. אפילו עשרות אלפי דולרים במזומן

אבל לא בכס פים , שיקים, תרומות הוא מסר לי. אני אומר על כך שהדבר  הזה א יננו  נכון: אולמרט
 .מזומנים
טלנסקיולא ר ק  , מדברים ע ל כ ספים  שנמסרו ב מזומן  אנחנו. קים'כעת אנח נו  מדברים  על  צ: ברק

מה את ה א ומר על. במזומן  מתועדת  גם ב יומן הלשכ ה של ך קבלת  הכספים  הזו . אמר  לנו  את  זה
  ?כך

  ?אולי אתם יכולים להראות לי את זה. את זה אני לא מכיר: אולמרט
מחומר. בשלב  הזה  אנ חנו נ בקש  את  התייחסות ך  לש אלות .אנחנו בהמשך  נצ יג  מסמכים: ברק

'קרלטון ריץ'גם מכרטיס  האש ראי  שלו את ש הייתך  במלו ן    שילםטלנסקיהחקירה של נו  עו לה  כי 
 ?להתייחס על כך אתה יכול. בוושינגטון
היחסים של נו  יכול משום  שבמסגרת. אני ל א ז וכר אבל  יכול  להי ות  שקרה  דבר כזה: אולמרט

כיסה  את  הוצאו ת השהייה והוא, להיות שא ני הרצית י  בפני  איז ה שהוא פ ורום ש היה  ל ו  עני ין  בו
  .שלי
  ?היה יותר מכנס אחד כזה? היה כנס אחד כזה: ברק

  .להגיד לך אני לא זוכר :[רקע צלצול ברקע-משיב על] אולמרט
.לכם  את  הכסף  במזו מן  אמר  ל נו שא תה ו שולה זקן ביקשתם ממנ ו להע בירטלנסקי. בסדר: ברק

?את עצם קבל ת הכספ ים לא הייתה כא ן כ וונה להסתיר ? למה ביקש תם שהכספ ים י ועברו במז ומן 
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  ?מטלנסקיאת מקור הכספים שהתקבלו 
  .אני לא יודע להגיד לך לגבי אחרים, נתתי תשובה לגבי עצמי ,אני אומר לך: אולמרט

  ? בשום הזדמנות כסף במזומןמטלנסקישאתה מעולם לא קיבלת  -עצמך  והתשובה לגבי: ברק
 .נכון :אולמרט

ד  או רי  מסר"ידי  ע ו-נשמרו  על ,  מהחומר  שנ אסף   אצ לנו  עולה  כי  הכספ ים  שקיבלת  במזומן:  ברק
  ?מה אתה אומר על כך. בכספת
  .אין לי מושג: אולמרט

אנחנו  מציגים  לך  מסמך  שהופק. ההתייחסות  שלך  למסמכים  האלה אני  מב קשת  את:  ברק
:בו  רשמה  ש ול ה ז קן  2004בפברואר    1זה  ד ף  מתארי ך  .  זקן מהדואר  האלקטרוני  של  שו לה

72,500 הביא  טלנסקי: " בצהובשממורקרתאותך  לשור ה הא חרונ ה  אני מפנה. '72 הביא טלנסקי'
24-התאריך  שבו בוצעה  הפ עול ה  הזו  הוא  ה". והשאר  למסר, דולר 7,500נתתי לא הוד . דולר

  .2003בדצמבר 
  .אני לא זוכר את זה. זה רישום שלה. זה לא אומר לי שום דבר: אולמרט

 .לי מאד מוזר נראה: אולמרט? האם אדוני שו לל את האפשרות שיכול להיות כזה דבר: אילוןצ "תנ
במאי  היה 27-אורי מסר שב' :כאן רשמה שו לה. אני מפנה א ותך  לשור ה נוספ ת בדף  הז ה: ברק

אתה  יכ ול . 'אלף ד ול ר לז אב  דובר 21לקחת  , אלף 60באוגוסט הוספ נו   24-ב, שקלים 3,295,500
  ?להתייחס לשורה הזו

 .לא: אולמרט
  ?אדוני מכיר את זאב דובר: אילון צ"תנ

  .פעיל ליכוד פעם זה נשמע לי שם מוכר של מישהו שהיה: אולמרט
  ?אלף דולר 21ואתה זוכר שהועבר אליו פעם סכום של : ברק

  .ממש לא: אולמרט
  ?האם יש לאדוני קשרים עם זאב דובר: ברק

  .ממש לא: אולמרט
  .אני לא רואה שכתבו כאן דולר: אולמרט ?דולר מוכר לך 3,295,500הסכום הזה של : ברק
  ?לא כתוב כאן דולר... אהה, כן: ברק
  .3,295,000אכן כתוב : אילון
אורי  מסר ה סבי ר לנ ו  בחקיר ה שבשורה  הז ו  נפלה  ד"עו. הסכום  הזה ל א  מדויק , תראה: ברק  

300,000ומדובר  בסכום  של , יש כאן א פס  מיות ר ,דולר 3,295,000לא מדובר  על  . טעות  דפו ס
כשהוא רא ה את ה רישום, שהסביר ל נו  אורי  מסר זה  מה. דולר ש הוא  שמר  עבורך  בכספת  שלו 

  ?מה אתה אומר לנו על כך. הזה
 .שאני לא יודע עליו, אותו דבר: אולמרט
 .לחלוטין את עניין הכסף והעברתו לאורי מסר אדוני מכחיש, כלומר: אילון
 .כן, כן: אולמרט. מכחיש כלומר אתה, אתה מהנהן בראשך: ברק
כאן ."שקלים 23,450אורי המיר ,  כנסהירשזוןמאה אלף : "כתוב כאן. אני מציגה ל ך מסמך : ברק

השער זה  גם. דולר  שהומרו  למאה  אל ף שקלים  23,450זה  אמור  להיות  : קיימת  טעות  נו ספ ת
  .שמתאים לתקופה הזו

  .ממש אין לי מושג: אולמרט
  .זוכר סכום של מאה אלף שקלים אתה לא: ברק

  .על מה מדובר אני לא יודע, אני לא יודע איזה כנס זה: אולמרט
  ?האם אדוני שולל את האפשרות שהיה דבר כזה: אילון
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  .אני לא יודע: אולמרט
  ?מה פירוש: אילון

יכול 2004בפברואר   1-אני לא יו דע ע ל איזה  כנס  ב... אני לא יו דע א ם א הה, יודע אני לא: אולמרט
שזה אתם  אומרי ם. אני לא יו דע  מי ש יל ם ע בור  הכנס . אני לא יו דע  מי ארגן  את  הכנס . להיות היה

  .הירשזוןכנס של 
  ?המשמעות שלו מה יכולה להיות, ואם אדוני רואה אכן רישום כזה: אילון

 .אני קורא מה שכתוב .אני לא יודע לתת לכם תשובה. אני לא עוסק במשמעויות: אולמרט
.ברשותך אנחנו נצ יג לך  רי שו ם נוסף. יחיד הוא לא [.י.י, להירשזוןהנוגע ] הרישום  הזה. טוב: ברק

זהו דף  יומן  מתארי ך. האלקטרוני של שולה  זק ן אנחנו מציגים ל ך  מסמך שגם הוא הופ ק  מהדואר
': יש כאן ר ישום שא ומר. לרישומים  נו ספים  שיש כא ן אני מב קשת  שתתייחס. 2004באוקטובר   29

במארס 7-וב 2004באפריל  22-דולר ב 5,600אהוד  לקח  2004-בפברואר 15-דולר נכון ל 355,660
 ?מה ההתייחסות שלך לרישום הזה". דולר 5,000הוא לקח 
  .אני חושב ששולה צריכה להסביר את זה. יודע אני לא. כמו להתייחסות הקודמת: אולמרט

,ידי שולה-נעשה על, זה  נכו ן  שהרישום  נע שה עבו ר מה שעולה  גם מהחו מר שלנו, תראה: ברק
אתה  ידעת, כלומר. כלומר  ובידיעתך, מסר  עבורך אולם  מד ובר  בכספים ש נשמרו  אצל  אורי

ולכן מט בע הדבר ים א נח נו  נדרשים  לקבל , החשבון אתה  היית  מודע ל מצב. שנשמרים הכ ספי ם
  .את ההתייחסות שלך לנושא הזה

,ידי א לי ו-על שהכסף הזה הו עבר, השאלה היא  הא ם י ש  אמי רה של שו לה  או  של א ורי: אולמרט
  ?וששולה אומרת שהיא נתנה לי כסף

  ?מה תהיה תגובתו של אדוני, כזה דבר אם שולה תאשר, אדוני: אילון
  .נשמע כשהיא תאשר: אולמרט

בשורה השנייה . יש גם  ריש ומים  נוספי ם בדף הזה שקשורים ל אותו  נושא, כפי  שאתה  רואה :ברק
9,000שולה כ אן  מתעדת ". דולר 9,000נתתי לא ורי  עוד  : "נאמר,  בצ בע  צהו בממורקרתכן  שגם

25 אורי נתן  לי. "2004באפריל  20-ההעברה  היא  מה. דולר נוספ ים שהוע ברו  לא ורי  מסר ל כספת 
לפני כאן  בשורה.  ליולי  21-ב,  מטלנסקיוכאן  יש  תיעו ד  ל סכו ם נ וסף  ש נתקבל  ".  אלף  דולר

 ?הללו מה ההתייחסות שלך לרישומים. מטלנסקיאלף דולר שנתקבלו  50אחרונה שמדברת על 
  .אותה התייחסות כמו הקודמת: אולמרט
  ?דהיינו: אילון

 .מזה אני לא יודע יותר. אני רואה רישום של שולה. אני לא יודע: אולמרט
  .אתה מכיר את שולה שנים רבות: ברק

  .בהחלט: אולמרט
האם נראה לך סבי ר ש שול ה, האם ה יית, כפי  שאתה  מכיר א ותה. הקשר  בינ יכ ם הוא הדוק :ברק

  ?עורכת רישומים כאלה אם אין מאחוריהם שום דבר הייתה
אני יכול לומר  לך  רק. אז קודם כל א ני לא יכול לומר  ל ך, מאחוריהם אני לא יו דע מה יש: אולמרט
עסקה  בכל  עניין , כשלושים  שנה, במשך  שני ם רבו ת מאז  שהיא  עבדה  אצל י ששולה: דבר אחד

היא  הייתה..  אהה, היא  שילמה א ת חשבונות  הבנק  שלי. בעניינים  האישיי ם שלי כמעט שק שור
פקיד הבנק  היה  מתקשר ,OVER-כשהחשבון  שלי היה  ב. ישיר עם פ קי ד הבנק עומדת  בקשר

אין דבר  בהתנהלות  השוטפ ת ש ל ה ענ יינים, כלומר. היא  הייתה  מוסרת ל י. לה היה מו סר , איתה
  .שהיא לא הייתה מתמצאת בו ,הכספיים שלי

שאתה  מתאר  זה  מערכת  עם  אמון  מה: כלומר, דבריך  מאד  משתל בים  עם ה נושא של נו: ברק
שעולה מהדברי ם שלך וגם  מחומר ובמסגרת הא מון  הזה. מוחלט בינך  לבי ן ש ול ה הע וזר ת שלך

העניין ששולה  הייתה  עורכת  רישומי ם האם נרא ה לך סבי ר בנסיבות , החקירה ש נאס ף  על  יד ינ ו
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  .השאלה שלנו זו? אם לא היה מסתתר מאחוריהם משהו נכון, כאלה
חופש  פעולה  גדול  מאד אני  יודע  להגיד  לך  שלש ול ה היה.  אני  לא  יו דע  להגיד  לך:  אולמרט

,יכולתי ל דעת  וי דע תי והיא  עשתה  דברים  שונים שלא  תמיד  אני, במסגרת  הפעיל ות  הש וטפ ת
  .פעם את הרישומים האלה אני לא ראיתי אף. ושהיה לי עניין לבדוק אותם, ועקבתי אחריהם

  ?אדוני אומר שהיה לו אמון מלא בשולה: אילוןצ "תנ
  .היה לי בהחלט אמון מלא בשולה: אולמרט
  !?היא לא ניהלה אותם עבורה מן הסתם, כל הרישומים האלה אחרת קשה להסביר את: אילון

 .היא שאני מעולם לא ראיתי את הרישומים האלה העובדה, תראה: אולמרט
הידיעה ואת, אורי מס ר מ אשר את  כל  הרישומים  האלה, מלבד  שולה, אדוני: קוגןק  אל יש ע  "רפ

  ?מה התייחסותך לכך. שלך לגביהם
היות  ולא  ראיתי, על הרישו מים הא לה, האיש אני מע ול ם לא  דיברתי  עם  אורי מ סר  על: אולמרט

  .אורי מסר לא דיברתי עליהם אף פעם עם. אותם אף פעם
  ?מה אתה אומר על כך שהוא מאשר, אורי מסר מאשר -השאלה היא : אילון

  ?אתה יכול להראות לי מה הוא אומר: אולמרט
  .החקירה מוקלטת. אומרים לך שהוא מאשר אנחנו. אההה: אילון

אני לא יו דע , אני ר ק  אומר ש היות ואני  ל א  ראית י. אומר אני מקבל את מה שאתה , בסדר: אולמרט
 ...שמעתי את זה בצורה ש. ממנו להתייחס לדבר שאני לא שמעתי

  ?ובכל זאת: אילון
על רישו ם, אני מע ול ם לא  ד יברתי  עם  או רי מ סר  על  העברת הכ ספים ,אני א ומר  לך : אולמרט
  .איתו על התיעודים האלה שאני רואה כאן מעולם לא דיברתי, כספים

אורי  מסר א מר  שאלו  כספים.  את  הכספים  האלה אורי  מסר ב יקש  ממך  לשמור:  קוגןק  "רפ
  .שאתה ביקשת ממנו לשמור עליהם בכספת שלו

  ?אתה מהנהן בראשך לשלילה: ברק
  .לשלילה: אולמרט

  ?ביקשת מאורי מסר אתה לא: ברק
  .לא: אולמרט

אנחנו ד יבר נו  כאן  ואתה  סיפר ת ע ל  מערכת: הנושא לסיכום. לא? לשמור  עבו רך  כ ספי ם: ברק
והמעורבות הגדולה ש לה בעניי ני ם הכס פי ים, שולה זקן היחסים הארוכה  ומל את  האמון  בינך ל בין 

במהלך  השני ם אתה רא ית  שהיא  ערכ ה  רישום  לא  נכון פעם-אי. והאישיים של ך ושל  משפחתך
לא, או  בכל  מקו ם אחר, חשבון הבנ ק  שלך  בבנקים או  שדבר ים שהיא  אמרה לגבי  מצב, כלשהו
  ?לא שיקף נאמנה את המציאות, היה נכון
בבנקים  או  לגב י ובדיווחים שאני  קי בלת י ממנ ה ל גב י הרי שומים, ברישומים  שאני  ראית י: אולמרט

תמיד ק יבל תי... אה, כזה או  משהו, נושאים  כספ יים  שהיו כ רוכים נניח  בקניה או  מכירה  של  נכס
  .ממנה דיווח אמין

,אנחנו ל א  נ תייחס  כרגע ל כל הסכומים  שאתה  קיבלת מפאת ק וצר הזמן , תראה, בסדר: ברק
 במצ ב החשבוןעידכוניםלנו  מסמכים רבים שמתע דים  יש.  ל גבי מ צב  החשבוןהעידכוניםולכל  

זה. יש לנ ו א ת הרישומים  האלה. ד מס ר"בכספת  של  עו שלך ב חשבו ן  הדולרים המזומנים שהיה
 .נתקדם כעת לנושאים הבאים, נמשיך אבל אנחנו. ד מסר"ידי עו-מאושר על

מנת  ל קדם-נכון  שפ נית  למספר  אנ שי  עסקים  על   -נבקש  א ת  ההתייחסות  שלך  :  ק  איריס  ברק "רפ
  ?טלנסקיאת עסקיו של 

אבל אני לא ז וכ ר על. שניים שהוא פנה א לי  יכול להיות שהיו מקר ה או . ממש לא זכור לי: אולמרט
 .איזה שהוא עסק
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  ?מי פנה אליך: ברק
  . פנה אליטלנסקי: אולמרט

  ?פנה ומה: ברק
 .שאעזור לו ביקש: אולמרט

  ?מה הוא ביקש: אילוןצ "תנ
אבל א ני  לא  זוכר איזשהו  דבר, מיני רעיונות  עסק יים  שהי ו לו שאעזור  לו  בא יזה ש הם כל : אולמרט
  .פורח באוויר כל הדבר הוא היה נראה לי. ממשי
עסקים ספציפיים שפ ני ת א לי הם לטובת  אנשי, אתה יכול לפ רט שמות  של א נשי ם ספ צי פי ים: ברק

  ?לטובת קידום עסקיו, טלנסקי
 ...אני, אבל אם תזכירי לי שמות ואני אזכר, לא זוכר אני: אולמרט

  ?עסקים שפנית אליו מיוזמתך זה איש, ארדל רולנד: ברק
  .אני לא זוכר, יכול להיות: אולמרט

 ? ויצחק תשובהאדלסוןולגבי שלדון : אילון צ"תנ
 .יכול להיות: אולמרט
  ?בכתב?, פה-להיות שפנית אליהם בעל האם יכול: אילון

  .אני לא זוכר. אליהם אני לא שולל אפשרות שפניתי: אולמרט
 ?את אופן הפניה אתה זוכר: ברק

 .את אופן הפניה אני לא זוכר: אולמרט
 (מטעמי  את המכתבים שכתב ונשלחואולמרטהחוקרים מציגים בפני )

  .ל'רייצאני רואה שזה באמת מכתב של , כן: אולמרט
  לטובת  קי דוםארנל  עם  טלנסקי  מוריס  נועדה  ל קדם א ת  הפגישה  של  לארנל והפניה  הזו: ברק
  ?כן, עסקיו

לא  יו דע  למרות  שא ני .  אבל  זה  י כו ל  להיות,  אני  לא   זוכר  בדי וק  מה  היו  הנסיבו ת:  אולמרט
להתחבר משהו שאני  ידעתי ע ל  העסקים שלו  שיכול היה ... אההה, ארנל רולנדמהעסקים ש ל 

  ...אני, אני פשוט לא מעלים מכם, אני לא זוכר. טלנסקי מוריסעם 
  .ובכל זאת יש כאן פניה שהיא בהמשך לשיחה שלך איתו :ברק

,ארנל  רונלדשהוא  ביקש   ממני להיפגש  איתו  ושאני  היית י בי די דות ע ם  אני מנ יח , כן: אולמרט
  .איתו והצעתי לו להיפגש

שלדון אשר נשל ח לא יש הע סק ים,   את  המכתב  עליו  הוא  חתוםלאולמרטהחוקרת ברק  מציד  )
 (באותו עניין, אדלסון
  .אני מאשר שזה נראה כמו מכתב שלי: אולמרט

  ?אתה זוכר ששלחת אותו: ברק
  .לי אני לא מכחיש שזה נראה כמו מכתב שלי כשאת מראה. אני לא זוכר עכשיו: אולמרט

  ?למה שלחת אותו אדוני: קוגןק "רפ
לחבר והסכמתי, אדלסוןעם של דון . אההה, רונלדבטח ביק ש ממני  ליצור  קשר  עם  : אןלמרט
  .אותו אליו

  ?לצורך מה: קוגן
 .עסקי אני מניח שהיה לו עניין: אולמרט

 (אולמרט ידי-החתום על, אדלסון לשלדוןברק מציגה עותק נוסף של המכתב שנשלח )
  .גם חתימת ידך, כאן אנו רואים גם את הנייר הרשמי: ברק

  .זאת חתימת ידי :אולמרט
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ולאור עסקי ו. ב והעולם"ברחבי ארה  יש מלונותאדלסוןלמר שלד ון , כפי ש אדוני  יודע: אילוןצ "תנ
  .באופן ממשי  יש בהחלט היתכנות שהוא אכן יסייע לוטלנסקישל מר 
  ?הוא גם סייע לו, כן: אולמרט
  .הפוטנציאל הגלום אני מדבר על: אילון

ושאני  המלצתי ,  ידי-חתום  על  הוא,  אני  מניח  שהיית ה פ נייה  כי   ראיתי  את  המכתב:  אולמרט
  . להיפגש איתואדלסון לשלדון

פונה, על נייר  מכתבים  רשמי, ששר בממשל ת י שראל, נראה לך ת קין  אדוני האם זה: אילוןצ  "תנ
  ?שיעזור לאיש עסקים אחר כדי, לאיש עסקים

לא רו אה בה , שאני לכש עצ מי, במקומותינו אני חו שב שזה חלק  מהפ רקט יקה  שנו הגת: אולמרט
  .שום דבר פסול

  ?מקבל סכומים במזומנים באותה עת כשאדוני: קוגןק "רפ
  ?אם אכן אדוני מקבל סכומי מזומן: אולמרט

  ?אתה זוכר,  לטובת קידום עסקיוטלנסקיאת הפניה ליצחק תשובה בנושא של : ברק
  .לא: אולמרט

בתקופה, ב"בארה, זוכרת נ כון  אם  אנ יפלאזהאת  מלו ן  , גם כ אן  תשו בה בדיו ק  הקים  מלון: ברק
  .טלנסקימקבילה להקמת עסקי המיני בר של 

,  ראה  הזדמנות ל קדם  עסק ים  שהוא  היה מ עורב  בהםטלנסקייכול  להיות  שאז  :אולמרט
ובתור  יד יד  שלי  הוא  ביקש שא עזור לו  לחבר אותו  לאנשים. שאני מכיר  או תם באמצעות  אנש ים

זה  חלק.  במשך  שנים  רבות  בכל  התפקי דים השונים  שביצעתייוםשקורה  לי יום  זה  דבר. האלה
כולל  יצחק  תשובה שבי קש, יום פונים  אלי  אנש י  עסקים-יום. מהפרקטיקה הע ני ינית בלתי נפ רד

  .בטח בקשר לאיזה שהוא עסק שלו, פגישה ביום ראשון איתי
אלא  כא ן  מדברים  על י די ד. מדברים  על  ידיד   של  קשר  חברי  תמים אבל  כאן   אנחנו לא: ברק

ואני  שוב מדגישה  שמדובר ע ל, בבירור  שבאותה  תקופה במק ביל  שחומר החק ירה  שלנ ו  מצ ביע
בתקופה  הזא ת א תה  מקבל  ממנו, והמסחר המכ הן  במדי נה התעשיההתקופה  שבה א תה שר  

איך אתה  מסב יר את. לקידום עסקי ו, בכירים בעולם ו בארץ ובמקביל פונ ה לאנשי  עסקי ם, סכומים
  ?החיבור הזה

  ?חיבור אם הוא קיים... אההההוא , החיבור הזה :אולמרט
  .אכן קיים לפי חומר החקירה שלנו הוא: ברק

...ש, לא  סליחה, אדלסון ששלדוןלפחות  לא  הראית  לי  , אין ל ך מסמך  שה ראית  לי: אולמרט
  . העביר לי כסףטלנסקי מוריס... אההה.

 ...וכמו שהסברנו קודם, מסמכים כאמור יש לנו: ברק
  ? במזומןטלנסקיהאם אדוני שולל את האפשרות שקיבלת כספים ממר : אילוןצ "תנ

לא ממנ ו .טלנסקיאני זוכר  תרומות ממר  . טלנסקיאני לא  זוכר כספ ים ב מזומן  ממר : אולמרט
מאד שגם  לפ ני וייתכן 1993-בעיקר לפ י דע תי ב, ישירות אלא  מאנש ים  שהוא גייס  עבורי  תרומות

  .1998הבחירות של 
  ?ישראל ומה לגבי תקופת היותך שר בממשלת: אילון

  .לא זכור לי דבר כזה: אולמרט
  ?תרומות במזומן האם ייתכן שקיבלת: אילון

  ...היא אהה אז, יכול להיות שאם הייתה תרומה כזו. אני לא זוכר: אולמרט
  ?בווודאי היית זוכר תרומה כזו: אילון

זאת א ומרת  זה, אז  היא  היי תה מ ופקדת כמו  כל  תרו מה א חרת, תרומה  כז ו אם הי יתה: אולמרט
  .במזומן היא לא עבירה אם היא מדווחת ונרשמת כשלעצמה תרומה
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מהדברים האלה א ני  מבינה  שגם אם. לקבלת ת רומה ב מזומן עכשיו אתה  מדב ר על  אופצ יה: ברק
שכן ת רומות מטבען לא  מתקבל ות, מדובר על מקר ה חריג יחסית ,היה מקרה  של  תרומה במז ומן

  .במזומן
 .תרומות כאלה... אהה, אני לא זוכר :אולמרט

ומשולה ז קן   סכומי כ סף  במז ומן  שמגיעי ם ד  מסר אמר  לנ ו  בחקי רתו  שהוא  קיבל  ממך"עו: ברק
  ?הועברו אליו הסכומים הללו אנחנו שואלים לאיזו מטרה. למאות אלפי דולרים

  ?הוא השיב לכם על כך? הוא שאל אתכם: אולמרט
  .ולא נפרט אותו כרגע, חומר הראיות הוא בידינו אדוני: אילון

  .אני לא זוכר שנתתי לו במזומן שום דבר. אני לא יודע להגיד לכם על דבר כזה :אולמרט
  ?ואם נאמר לך שהוא אמר את זה: אילון

והוא  נשאל  שאלה, יכול ל היות  שהיו  לו כ ספים ב מזומן. את  זה יכול ל היות  שהוא אמר : אולמרט
  .אני לא יודע להשיב בשמו .והוא היה צריך לתת תשובה

מתיישבות  עם,  מסר  אותן  בחקירה ואם  אנחנו  אומרים  לך  שהאמירות  שלו  כפי  שהוא:  אילון
  ?הרישומים שרשמה שולה ביומן

 .ושהוא קיבל את הכספים האלה, שיכול להיות ודאי זה ששולה נתנה לו כספים אז מה: אולמרט
 היהוהכלממך  שהוא  קיבל  גם , ואם  הוא  טוען  מעבר לשני הדברים  שכרגע  דיברנ ו  עליהם: אילון

  ?בידיעתך
  .כספים במזומן שאני לא נתתי לו, אז אני על כך כבר השבתי: אולמרט

עבורך  ב כספת  שלו ד  מסר  הו סיף  בחקי רה של ו  שחלק   מהכסף  שהו א  שמר"עו,  טוב:  ברק
  ?ד מסר"אתה מאשר את הדברים שמסר לנו עו. טלנסקי ממוריסהתקבל 
אני י ודע  שהו א כלומר, היות  ואמרת י לך שא ני לא  יודע שהוא  ק יבל  כ ספי ם במז ומן ממ ני : אולמרט

  .אם הוא קיבל ,אני לא יודע להגיד לך לגבי כספים אחרים, לא קיבל כספים במזומן ממני
  ?ממך ד אורי מסר קיבל כספים במזומן"אתה פוסל את האפשרות שעו: ברק

  .נתתי כספים במזומן אני אומר שאני לא, אני אמרתי לגביי, אני לא פוסל ולא מאשר: אולמרט
  ?אף פעם לא נתת לו כספים במזומן: ברק

  .לא זכור לי :אולמרט
  ?שישמור עבורך ד מסר כספים במזומן"אף פעם לא ביקשת משולה זקן לתת לעו: ברק

  .לא: אולמרט
ד מס ר כס פים"העבירה  לעו -לך  ששו לה  ביקשה  ולא י דו ע. אף פ עם לא  ביקשת  דבר  כזה: ברק

  ?וביקשה שהוא ישמור אותם אצלו ,מטלנסקיבין היתר , במזומן שהתקבלו עבורך
  .תחזרי על השאלה: אולמרט

 .אני לא יודע מזה:  משיבואולמרטעל השאלה  ברק חוזרת
  ?אדוני מסוכסך עם אורי מסר: צ אברהם"סנ

  .לא: אולמרט
  ?אז למה שאורי מסר יבוא וימסור את זה במשטרה: אברהם
  .אני חושב שזו שאלה שצריך לשאול אותו: אולמרט

ולבקש, בחקירה  שלו שאתה ו שולה נהגתם  להת קשר  אל יו  מפע ם לפ עם ד  מסר אמר"עו: ברק
מסר  הוסיף   בחקירת ו ש הוא  הי ה. המזומן  שנשא ר ע בורך  בכספת שלו בכל  פע ם חלק  מהכסף

מה. פי  הבקשו ת שלך  או של  שולה  בדול רים  במז ומן-ללשכתך ע ל מביא  מעת  ל עת  את  הכסף
  ?אתה אומר על כך

שולה  לאור מה  היה  בינ ו  לב ין, עכשיו. אני א מרתי  לך  שהוא  לא  נתן  לי כסף  במזומן: אולמרט
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רואה  אותו אבל  אני,  זה  דבר  שאני  לא  ידעתי  או תו, הרישומים  שאת  הראית  לי  בניירות  הללו
 .לראשונה כשאת מראה לי את זה

למהות, אבל א ני  מדבר ל תוכן. בסדר, לראשונה ואני  מבינ ה ש את הריש ומים  ראית. בסדר: ברק
זוכר  מקרים  שאת ה  מבקש  מא ורי  להביא  אליך אתה  לא.  שעומדת  מאחורי  הרישו מים  הללו

שאתה  מבקש  משו לה  שמנהלת א ת ע ני יניך או? ללשכה כסף  במז ומן  מתו ך  הכסף  שנשמר  אצ לו
או, "אני זקוק ל כסף לצורך  העניין  הז ה ו הזה ,תבקשי מאו רי להביא א יקס  כסף, שולה: "הכספיים

  ?גם בלי לפרט אתה זקוק לסכום מסוים
  .אני לא זוכר שביקשתי את זה: אולמרט

אתה  מכח יש את -כלומר הס צנרי ו שא נחנו  מתארים  כא ן   ,אתה  מנע נע בר אשך לשל יל ה: ברק
  ?קיומו

  ...ממממ: אולמרט
  ?מסר והרישומים ומה תהיה תגובתך אדוני אם קיימת ראיה נוספת לחיזוק דבריו של אורי: אילון

 .אליה במידה שאני אראה אותה אני אדע להתייחס: אולמרט
כי, דולרים במזומן ,ד מסר הי ה מבי א כספים"עו, דיברנו כאן  שלפ עמים  בהתא ם לבקשות: ברק

לפי  בקשה  של  שולה או ,אבל הוא הו סיף  בחקי רה שלו כ י לעי תים. הכסף נשמר  אצ לו בדולרי ם
.והעביר אליכם  בתמורה ,הוא  המיר  את  לש קלים חלק מהדולרי ם שנשמרו אצלו בכספ ת, שלך

 ?מה תגובתך
  .אותה תגובה כמו לשאלה הקודמת: אולמרט

  .דהיינו: ברק
את  מדברת ע ל  דברים שהוא  עשה. עשה אני לא  יו דע  מה הוא. שאני לא  זוכר דבר  כזה: אולמרט

  .אני לא יודע מזה, והוא המיר
  ?אבל אתה לא פוסל שהדברים הללו התקיימו. אומר שאתה לא זוכר אז אתה: ברק

  .יכול לפסול דבר שאני לא יודע אותו אני לא: אולמרט
מתיישב  עם ת וכ ן  דבריו  של, ד  מסר"הדברים של   עו מה  שאנחנ ו  יכ ול ים  לומר ל ך שתו כן: ברק

שנאספו, הלשכה  שלך  וכ ן  לר איות  נוספ ות  בתיק  החק ירה הם מתאימים ל רישומים ביומן, טלנסקי
  ?מה התגובה שלך לכך. על ידינו
זה  לדע ת פי-לראות  מה רשו ם וע ל, אני צ ריך   לראות  את  הרא יות  הללו, אני ל א  יו דע : אולמרט

  .להשיב לשאלה שלך
שלפיהם  שמר ל ך כספים במזומן ב כס פת אתה  שולל  את  הדברים  שאמר  לנו  מסר. בסדר: ברק
  ?שלו

 .אני לא ביקשתי ממנו דבר כזה. התשובה לשאלה הזאת אמרתי לך כבר קודם את: אולמרט
-ויכול ל היות  שגם  ב, בוודאות  1993-ב. כספים  למע רכות  בחירות   עז ר  בגיוסטלנסקי: אולמרט

 .זה סיפור שלפני עשר שנים. בוודאות אני לא זוכר 1998
 כחוק האם כל התרומות נרשמו: ברק

בשום, 1999-לא ב ,1998-לא ב. אני לא  עסק תי  בעניין  הז ה לח לוטין. למיטב ידי עתי  כן: אולמרט
  .עניין שקשור בקבלת התרומות או ברישומם או הפיקוח עליהן

  ? את הכסף למערכת הבחירותמטלנסקיאז איך אדוני קיבל : קוגן
קים  האל ה  נמסרו  למי  שטיפל'ושהצ, קים  מאנ שים  שתרמו'אני מניח  שהוא  הביא  צ :אולמרט

אני אפילו לא היית י. והיא טיפל ה בדברים  האלה, עמותה או משהו  כזה, הייתה ועדה .בנושא הזה
  .העמותה חבר
עבור, לאדוני ו גם  ל שול ה   או מר שהוא ק יבל א ת  הכסף במז ומן  ב ין  היתר  גםטלנסקיואם  : קוגן
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  ?2003מערכת הבחירות של 
 .לך שאני זוכר דבר כזה אני לא יודע להגיד: אולמרט

  .טלנסקיידי -לאיזו מטרה הועמדה הערבות על: ברק
לא דיברת י א יתו, לא פנ יתי אליו בעניין  הזה, ביקשתי את זה ממ נו  אני לא .אין לי  מושג: אולמרט
היא  נו הלה  באופן מ וחלט. לא היי תי  מעורב  לחלו טין בענייני הע מותה. מזה ואני  לא  יודע, על ז ה
  .מסר ידי אורי-על
כך  שצ ריכים דיבר  איתך ע ל, אורי  מסר א מר  לנ ו  בחקי רה שלו  שהוא  ג יל ה את  הגירעון:  ברק

  .בכיסוי הגירעון מנת לבקש את הסיוע שלו- עללטלנסקיואתה הפנית אותו , לטפל בנושא הזה
  .("שהפניתי אותו אני לא זוכר: "בהמשך אמר(אני חושב שזה לא נכון : אולמרט

  ?לטלנסקי אבל לא פוסל את האפשרות שהפנית אותו, אתה לא זוכר: ברק
  .מהסס מאוד להגיד לך שאני עשיתי את זה... אני לא: אולמרט

  ?מנת לטפל בגירעון הזה- עלמטלנסקיהייתה ערבות : ברק
שהייתה  קשורה, שהייתה  ערבות  של לקו ח שלו, זוכר  שמה שא ורי  מסר א מר  לי אני: אולמרט

  .אני לא יודע מי היה הלקוח. לגמרי שלא קשורים למערכת הבחירות לעניינים אחרים
  ?טלנסקיהזה אולי  והלקוח: ברק

הרי הו א? לך  אורי  מסר  על כך מה אמ ר. אני לא  יו דע . טלנסקיאם את  אומרת  לי שהו א  : אולמרט
  .זה שטיפל בעניין

  ?פנה אליך ואמר לך שהוא העמיד כזאת ערבות שטלנסקיהאם יש אפשרות : אילון
 .אתייחס לזה, ואני אוכל לראות את זה, פנה אלי אם תראה שהוא. יכול להיות: אולמרט

( שבו  ביק ש ל החז יר  לו א ת, טלנסקיהמכתב  שעליו  חתם     את אולמרטהחוקרים  מציגים  בפני  
  .(החוב
אם את  קוראת את. את המכתב הזה  אבל  א ני  מא שר  שז ה מכתב  שיועד  אל י אני לא זוכר: אולמרט

הוא  רק  חי  תחת הרושם, לא א ומר שא ני בי קשתי  ממנו את  הערבות  הזאת הוא, הנוסח של ו הי טב
וזה, שמישהו טיפל  במתן הערבו ת, מישהו די בר א יתו  על הכסף  הז ה. לדעת מזה שאני הי יתי אמור
 ל תת  ערבות מטלנסקיאני לא  ביקשתי  . גם  לא  לפי  הנוסח המכתב, שזה  לא  אני ברור  לחלוטי ן

אבל כשאתה  מרא ה לי אותו  א ני  מא שר  שזה מכתב, טלנסקיזוכר את  המכתב של   אני לא . כזאת
  .שמיועד אלי

  ?ואיך אדוני הגיב: אילון
  .היה לכסות אותו היה ברור שמדובר כאן בחוב שצריך: אולמרט

  ?איך הוא כוסה בסופו של דבר: ברק
 .לא יודע אם הוא כוסה אני עוד: אולמרט
  ?למה אני צריך לתת לכם פרשנות, מה זה צריך: אולמרט

שקיים חוב כלומר, מהמכתב עו לה  שעדיי ן  קיי מת הערבות. אנחנו נסביר  פר שנות  אפשרית : ברק
  .טלנסקיידי -הועמדה ערבות על, מסוים

  .החוב הוא לא שלי: אולמרט
  ... מצפה שהחוב של העמותה שפעל לה לקידום הבחירה שלךוטלנסקי: ברק

שדיווחתי עליה  ולא ולא, אבל לא  שאני  ניהל תי  אותה  ולא  שהייתי  אחר אי  לכספיה, כן: אולמרט
  .שאני חתמתי עליה

גם  אתה  אמ רת  לנו. עולה  שהחוב  הזה ע דיין  קיים שמהמסמך, מה  שאנחנו  אומרי ם  זה:  ברק
  .דבר שאתה לא יודע אם החוב כוסה בסופו של

  .נכון: אולמרט
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  .החוב הזה עומד בעינו, כלומר: ברק
כך  שאנ י לא  ,אורי מסר לא  פנה אלי בעניי ן  הזה בכל התקופה האחרונה. אני לא  יו דע : אולמרט
אלי ו לא  א מר לי כי  הוא  ל א  פנה, לא  היי תה לי  סיבה  להיות  מוטרד מ העניין ... אהההיודע  אם  

 .וצריך לפתור אותה, שקיימת בעיה בעניין
  ?מה התגובה שלך לקיומה של הפגישה הזו שלכם: ברק

אני ר ק  רואה, אני לא זוכר אותה. אני לא יו דע להגיד  על יה שו ם דבר .תגובה אין לי שום: אולמרט
  .שהיא רשומה

  ?למה נפגשת איתו: ברק
  .אני לא יודע: אולמרט

  ?שעה למשך רבע: קוגן
נוח כ י  אולי  הוא  גר ושהיה לו  הכי, או  שהייתי  בדרכי, אני מניח  שאולי הוא  עמ ד  לנ סו ע: אולמרט
  .אני לא יודע להגיד מעבר לזה. לעצור בשדה התעופה, בסביבה

  ?לפנות בוקר 05:45 היה לעצור בשדה התעופה בשעה לטלנסקיהדבר שהכי נוח : ברק
  .את זה צריך לשאול אותו. אני לא יודע: אולמרט

  ?המרכזית לפגישה הזאת הייתה לקבל ממנו כסף האם נכון שהסיבה: ברק
  .לא: אולמרט

  ?לא: ברק
  .לא שאני זוכר: אולמרט

  ?אתה מכחיש: ברק
  .זוכר מה היה בפגישה אני לא: אולמרט

  ?אז מה היה כל כך דחוף להיפגש בשעה כל כך מוקדמת: ברק
  .אני לא חושב שלי היה דחוף, אני לא יודע למי היה דחוף: אולמרט

( בנובמבר 2החוקרים מציגים בפניו  מידע  פ רטנ י  על אודות פגישה נוספת ביום   במסעדת ,2004 
זמן ק צר לפ ני    נערכ הטלנסקיהפגישה  עם  . גם  היא  נערכה  למש ך  זמן  קצר. יורק-  בניוטלהסה

אולמרטפגישתו עם שאול  ). 
 היית הטלנסקיהסיבה המרכזית  לפגישה  הזו  שלך עם   אנחנו א ומרים  לך  שגם במקרה הזה: ברק

  .לקבל ממנו כסף
  .אני לא זוכר דבר כזה ואני לא חושב שזה נכון. לא יודע אני: אולמרט

 ל פגי שה  הקצרה  הז וטלהסהאת  האפ שרות  שנ פגשת איתו  במסעד ת   אבל א תה ל א פוסל : ברק
  ?כדי לקבל ממנו כסף

אני, אגב. כאן אני מאשר את מ ה שכ תוב... אני לא מכחיש, אני פוסל את  המסקנה שלך: אולמרט
ועם  עוד י דיד, שאול במקרה זו כר  את  הפ גישה הזאת  כי אכלתי לאחר מכן א רוחת  צהריים  עם בני 

מאשר שבסדר היום מופ יע אבל אני, טלנסקיאני לא זוכר שנפג שת י ע ם . במסעדה הזאת, משותף
  .מועד לפגישה כזאת

( 2005באפריל  25פגישה נוספת ביום  ת"התמבלשכת שר . בצהריים , ).  
,שגם  אות ן  בד קנו, והיציאות ש לך לישרא ל ומפירוט  הכניסות ,   שהה  אז  בישראלטלנסקי: ברק

התעשיהבתקופת  הכהונה של ך כשר   ,כלומר. אותו  יום  ל קרא ת  חצות  אתה י צא ת מי שראל
  .היה מגיע לישראל  הקפדתם להיפגש כמעט בכל פעם שהואוטלנסקיאתה , והמסחר
אני. נוספות שהוא ל א  נפגש  א יתי אני לא  יו דע  א ם הוא  לא  הופיע בהרבה  פע מים. תראי: אולמרט

 כ שאת  מסתכלת ע ל  מספרהכל-בסך .אני י ודע  שהוא  נפ גש איתי  כמה פעמים. לא יו דע  מזה
  .ספור פגישות-זה לא אין, זה די מועט, הפגישות
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נכון שגם מה שחשוב לנו לש אול  זה  האם. מפאת קוצר הזמן לא נ צי ג כ עת  את  כל הפגישות: ברק
  ? הייתה לקבל ממנו כסףטלנסקיבמקרה זה הסיבה המרכזית לפגישה שלך עם 

  .לא: אולמרט
  ?ומה היה דחוף להיפגש איתו כשהוא רק הגיע לארץ: ברק

  .אני לא זוכר מה היה: אולמרט
  .טלנסקיויש פגישה עם , הזמנים קצר לוח, ב"אתה עם רגל על המטוס לארה: ברק

.וזו היי תה אחת  הפגיש ות , מאוד  פג ישות  שקיימתי את  רואה  שהיו  לי בא ותו  יום  הרבה: אולמרט
נפגשתי  עם מ ספ ר  אנשי עס קים  לאורחת . באותו יו ם ,למשל' ואברמוביץ, לבייבנפגשתי  עם לב  

 כ שלע צמ ה יכ ול ה להיותטלנסקיוהייתה גם פ גישה עם  ,העובדה  שהי ו לי  הרבה  פגישו ת. בוקר
והיות  ונסעתי  באו תו  יום  אז  היה, להגיד  לי משהו , משהו לשאול  או תי, שהוא  רצה  לראות  א ותי

  .באותו יום טבעי שהוא ינסה להיפגש איתי
  ?מה יכול להיות שהוא רצה להגיד לך: ברק

  .את צריכה לשאול אותו. להגיד לך לא יודע: אולמרט
  .מטלנסקי אולמרט  שוב על כספים שלטענת המשטרה קיבלנסובההחקירה 

  ? כספים שקיבלת ממנולטלנסקיהאם החזרת : ברק
שהחזרתי  לו אז  ודאי ש לא  אוכל   להגיד  לך, לא  אישרתי  לך  שקיבלתי  ממנו  כספים:  אולמרט
 .כספים

העברות: ובהם, זקן   ריש ומי ם מהי ומנים שכתבה  שולהאולמרטחוקרי  המשטרה  מציגים ב פני  
דולר שנתקבלו 24,000 וכן;  והועברו לאורי מסרמטלנסקידולר שהתקבלו  23,950כספיות בסך 

 .אולמרט נשאל, מה תגובתך לכך.  והועברו אף הםמטלנסקי
  .שאני קורא את זה: אולמרט

  ?ומה אתה אומר מעבר לקריאה: ברק
  .ולא יודע על זה, אני לא זוכר את זה: אולמרט

  ?קיומה של ההעברה הזו אתה לא פוסל את: ברק
  .אני לא פוסל את העובדה שזה רשום: אולמרט

  ?איך אתה יכול להסביר רישום כזה. דולר 6,500 חייב שטלנסקירשום כאן : ברק
  .את זה אני חושב ששולה צריכה להסביר את זה כי היא כנראה כתבה. אני לא יודע: אולמרט

 חייב  לךשטלנסקי נראה לך  סביר מצ ב - טלנסקיואיך  מבחינתך אתה מהק שר  שלך ע ם : ברק
  ?סכום מסוים

  .לא: אולמרט
אין. דולר 7,500באוגוסט הועברו לאו רי מסר   12-וכאן אנחנו רואי ם שב .אין לך הסבר  לזה: ברק

  ?זה לך מה לומר על
  .לא: אולמרט

  ? קישר בינך לבין גורמים נוספיםטלנסקי: ברק
  .ואתייחס לזה, תצייני. אני לא זוכר: אולמרט

  ?טלנסקיבלשכתך למשל עם גורמים שהכרת דרך  אתה זוכר שנפגשת: ברק
  ?מי זה כרתה? כרתה: אולמרט

  ...שהכרת: קוגן
תשאלי  א ותי ,  אותי  שאלה  פתו חה אבל  א ני  מצ יע  שבמקום  לשאול,  אני  לא   זוכר:  אולמרט

 .ואם אדע אתייחס לזה, קונקרטית
  .דאף אנדרוהמתעד פגישה עם , 2004בדצמבר  17היום מיום -דף מיומן סדר ,הנה: החוקרים
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  .אבל אני רואה שזה רשום, אני לא זוכר שנפגשתי איתו, אני לא זוכר מי האיש הזה :אולמרט
  . שנפגש איתו בלשכתךטלנסקיוהוא כתוב כאן כחבר של , דאף אנדרו: ברק

 .הפגישה לא זוכר את האיש ולא את. אני ממש לא זוכר מי זה: אולמרט
 .האם לדעתך הרישומים מתעדים את המציאות: החוקרים
...אהההאז בהכרח  אומר  שאנחנו  גם  , זה  לא א ומר ש אם  היה רי שום כזה. לוודאי קרוב: אולמרט

אני לא. או מש הו מן  הסו ג הז ה, שהיא  לא בוט לה ברגע האחרו ן, התקיימה בהרכב הז ה שהפגישה
 .נראה לי משהו שאני לחלוטין לא זוכר אותו, אני רואה אותו כרגע, לא זוכר את השם הזה ,יודע
האם  א תה  מוכן.  אנחנו  מבחי נת נו   מוכנים  ל המשיך  את   החק ירה  כעת  א ו  ב כל  זמן  ק רוב:  אילון

  ?או לעצור כאן, להמשיך
חייב  אותי  להמון א יל וצ ים בל וח  הז מנים וזה, כי ז ה מה ש קבע נו , כרגע אני  אע צו ר כאן: "אולמרט

ובאמת פ יניתי, הזאת ת וך ז מן  קצ ר מאד אתם  יודעים  שקי בלת י א ת  ההתרעה  על  הא פשרו ת. שלי
למצוא  לוח  זמנים  מתא ים  כדי  להמשיך את  אני א צטרך... אההה... ו, את  לו ח הז מנים ב התאם

ואני  מני ח שא תם, אומר  שזה  נורא  לא  פשוט אני כבר. אם א תם  תבקשו  את  זה, הפגישה  אתכם
ביקור של , ביקור הנשיא  בוש, העצמאות וער ב יו ם הזיכרון אנחנו ע ומד ים לפ ני י ום. מבינים את זה

עם  כל  הה בנה  ל פניה,  שאתם  חייבים  ל קחת  את  ז ה בחשבון כך,  מחר,  מאזן-אבו...  עוד  אה
אומנם  נאמר  לי.  לפי  בקשתכם,  כיבדתי  אותה  ל גבי  היו ם אני  גם,  שאני  מכבד  אותה,  שלכם

אבל א תם ו דא י  תבדקו  את , לכותרות  ראשיות  בכל  הע יתונים שהפגישה  הזא ת לא  תהיה  נושא
  .לא מתקיימות עצמכם איך קורה שההבטחות שלכם

  .ולא ממונים על דוברות ותקשורת, אנחנו חוקרים, אדוני: אילון
  .אבל אתם הרי שותפי הסוד של העניין. לא: אולמרט
  .לא היחידים: אילון

  .לחלוטין זה ברור. זה בא מהמשטרה, אבל מכל מקום זה לא בא ממני, בסדר: אולמרט
אנחנו רק רו צי ם ל ציין , אדוני .אבל זה לא  נ וש א  לוויכ וח  כמובן, אנחנו מטי לי ם ספ ק  בנושא: אילון

ואנחנו נע ריך מאוד ככ ל שאד וני  יוכל ,ואפילו ב קרוב, שצורכי החק ירה מחי יבים  חקיר ה נוספת
  .להתפנות
  .בסדר: אולמרט
ככל שיו תר  קרוב,  ל חקי רה הז את מאודולו לשעה  או  שעתיים נוספ ות  גם תעזו רנה מאו ד  :אילון
 כי  נאס ראולמרטהובהר למר . והחקירה הסתי ימה בשלב  זה 11:13אז השעה כ עת  . זהו. טוב יותר

מעורבים כמובן ל רבות, דהוא-עליו  לשוחח בנוגעים לנ וש אים ש הועלו  בחקי רה ות וכנה  עם  כל  מאן 
  .למעט עורכי דינו, בחקירה הזאת

  ....ממממ: אולמרט
  .אני מפסיק את ההקלטה: ישי-ההקלטה דרור בן טכנאי

חוץ מאשר את  העו בדה שאמר תם לי  בוק ר, דבר כפי שרא יתם אני בסו ף לא רשמת י שום: אולמרט
  .ושהתאריך הוא השני במאי, טוב
 .את התאריך אתה יכול לקחת יחד איתך: ברק

 .הנה אני, זה בסדר: אולמרט
  

  23.05.08 אולמרטהמלאה של  עדותו
  

 ?נכון, ושניים היום העשרים :אולמרט אהוד, ראש הממשלה
 .שלישי ...היום העשרים ו :אילון צ שלומי"תנ

מהערב  הראשון של, אה ,בעצם, מה שקורה בי מים האחרונים, תראו. סליחה, שלישי :אולמרט
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ששובר כל נורמה, הדעת בלתי מת קבל ע ל, הוא ד בר בלתי נ סבל, החקירה הראשונה שתיא מתם
נחקרתי  על י דיכם .  ששומרת  חוקנורמליתמקובלת  שיכולה ל התק בל בא יזו  שהיא  מדינה  

שעות  ועניתי  על  כל ישבתי  איתכם, היית  כא ן. לא מע ט פעמים  בוודאי ע ל  ידך, בהקשרים ש ונ ים
פריבילגיה  שנובעת  מן ולא  הייתה  פע ם אח ת  שביקשתי  לעצ מי  א יז ו שהיא .  השאלות  שלכם

תהיינה  לי  את  הפריביל גיות אבל לא  יכ ול  ל היו ת מצב  שלא . העובדה  שאנ י רא ש ממש לת ישראל
זה  אתם, עושים  במשך  שבועי ים ומה שא תם. המינימאליות שמגיעו ת ל כל א זרח  במדינ ת  ישראל

,כל  מיני פ רטים  רלוונטיי ם, בוף בלי, מפמפמים  את  העיתו נות ואת  התק שו רת ו מדלי פים  בלי  סו ף
תקשורתי שחו רג  מכל  נורמה  מקו בלת  ומנהלים פ ה קרב, לא א מיתיים, אמיתיים, לא רלוו נטי ים
כלפי מי  שהיא , שצריכה  לנהו ג  בצורה הגונה יכולה ל אפ יין משטר ה הוגנת, אהה, שיכולה ל היות
הערתי ל כם  גם אז. התחיל לפ ני הפגישה הר אשונה זה. בוזגלו, לא רא ש ממשלה. חוקרת או תה

הבקשה  שלכם  לחק ור  אותי תוך ארב עים  ושמונה ,כשאמרתי  לכם  שההתחייבו ת ש לכם. על זה
קבענו שזה יהיה  בצורה. קבענו את הד רך , את  הנו הל קבענו, פיניתי א ת הזמן . מהירות... שעות  ב
,והודלף  רק  על יד יכ ם, כל  הענ יין  הז ה  הודלף. איך שתגי עו שתגיעו, בלי פ רסום, עניינית, שקטה

את  העניין  הזה  כמו  שאי ן  לי שום  אי נטר ס  להמשיך א ת כ ל לי  לא  היה  שו ם  א ינ טרס  לעשות 
-ערב-בוקר, יום-יום, לכל אורך הדרך, מההתחלה, בלי סוף ההדלפות האלה  המופי עות בעית ונ ים

אותו דבר  גם , בכל  כלי התק שורת  האחרים, בטלוויזיות, אהה ב עיתונים ...ו... ו... ו. צהריים ו ערב
אדם... מופיע מט ורף ש לא  צרי ך  אפילו  שתי דק ות  כדי  לראו ת שמדובר  ב. הזה בקשר  לנהג  ההזו י

  מפורסם ב עיתוניםוהכל,   נשטף  בעית ונ יםוהכל. הסף  מעורר  חובר  אמון  מוחלט אהה ע ל... ש
  .וכל זה נעשה על ידיכם. מפורט בעיתונים  אההוהכל
 .אדוני :אילון

 .אל תפריע לי בבקשה. לא גמרתי. אז סליחה :אולמרט
 .נוכל להשלים אחר כך, שאדוני לוקח אני מקווה שאת הזמן :אילון

.אותו דבר  גם  לג בי צור ת החק ירה  הראשונה! מהחקירה זה חל ק, אני לא לוק ח שום ז מן :אולמרט
תוך  ניסיון  לה טעות  אותי  בצורה  בלתי  הוגנת,  אלמנטארי אני  חושב  שנהגתם  בחוסר  הגינות

מעטפות  הכסף  שק יבל תי,  מטלנסקיכספים  שקיבלתי   שאלתם  אותי  ש אלות  על .  לחלוטין
אינני,  נתן לי  פע ם או פעמיי ם או שלוש  פע מיםטלנסקי אילו  הייתם  שואלים  אות י הא ם. מטלנסקי
כפי  שהוא. הופעות  שהיו קשורות בעניי נים שהוא הי ה מעורב בהם כיסוי הו צא ות  על, זוכר  כמה

 ?אלה היו השאלות שלכם, זה היה הוויכוח על, הציג את הדברים האלה
טלנסקיאהה ... הזה  בין התר ומות  שקיבלתי  מ או  הני סיון ל טשטש א ת  ההבדל, הערבוב  הזה 
זה  דבר בל תי  נסלח וזה  חלק  מן  העניין , התייחס לבין  כי סוי  הוצאות  שאליהן הו א, במשך  הש נים

מכחיש  לרגע  אחד א ילו  היה מדוב ר בסכומים  שוליים אני ל א  היי תי. של  ני סיון  ההטע יה, הזה
  .כפי שהוא דיבר עליהם, היה קשור בהם ששולמו עבור הוצאות באירועים שהוא

האלמנטארי שהיה  מתחייב  זה להציג את הדברים כפ י ולפי דעתי הדבר, אבל לא על  זה  שאלתם
אבל בהחלט  יש. ואין לי כ וונה  להי מנע  גם עכשיו, בעבר לא, אני לא  נ מנ עתי  משום שאלה. שהם

תירשמנה ו גם  התשובות, בנוסף  להק לטה, שואלים  אותי  לי כ וונה  לד רו ש  שכ ל  השאל ות  שאתם 
שעורכי  הדין ש לי  שרא ו א ת הת מליל של החקירה ש לי  נד המו אני חייב לומר  ל כם. שלי תירשמנה

 שאנימישום, ואני  מרגיש חו בה ל ומר  לכם  את הדברים האלה .מחוסר ההגינות שבה  היא  נוהלה
גם  כשמדובר בר אש, אלמנטאריים ש משטרה  חייבת  לנהוג בהם חושב שיש  איזה  שהם  כ ללי ם

 .לא פחות מכל אזרח אחר ,לא יותר מכל אזרח אחר. ממשלה
 ...ראשית, אהה, אדוני :אילון

 .אני מכל מקום מתכוון לרשום :אולמרט
 ...הזה אני מתחייב שהצוות :אילון

 .כל שאלה :אולמרט
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 .הדליף שהצוות הזה לא, שהצוות הזה :אילון
.אתה  לא מסתפק  בז ה גם כש אני  אומר  לך  אנ י  מתחייב. תואיל ל קיי ם חק ירה  בבקש ה :אולמרט

 .אתה חוקר
 ?לגבי :אילון

ואתם יודעים שא ני  לא. ומי תורם  לעניין  הזה. מה קורה כל  יום  בתקשור ת כשאתם רואים :אולמרט
 .הזה תורם לעניין

תתועד  והחק ירה החקירה, אנחנו מק ליטים  את החקי רה, לגבי או פן  הנ צחת  החקיר ה :אילון
 .תתומלל
אני א רשום  את, אתם  לא  תרשמו אם. אני ע ומד  על  כ ך שהשאלות  תירשמנה, לא :אולמרט
 .השאלות

 .שהתרשומת תהיה חלק מחומר החקירה ואני מבקש, אדוני יכול לרשום :אילון
אני י ושב לפ ניכם. דבר ואני לא מתכוון להע לי ם דבר אבל אני הרי  ל א  מתכוון  ל הסתיר  :אולמרט
 .ובמידת הצורך אתם, ורושם

 ...השאלות :אברהם איציק צ"סנ
 .תקבלו :אולמרט
 .אדוני ,רשומות :אברהם
 .יכול להיות :אולמרט
 .רשומות שאלות :אברהם
 .גם אצלי אני רוצה שהרשומות תהיינה רשומות. שהשאלות רשומות אצלכם :אולמרט
 .בשעה הזאת לא נספיק כלום, אם אדוני מתכוון בשעה הזאת שננהל תרשומות :אילון

אני לא . כפי ש ביקשתם הקצבתי ש עה –אתם  ביקשת ם שעה  . אני לא  יו דע  מה  נספיק  :אולמרט
 .חקירה'תבא לשבש לכם 

באף אחת לא נ והל ה. היו מ ספר חקיר ות קודמות  אכן, חקירות קודמות אם אדוני מדבר  על :אילון
 .העיר על זה אף פעם תרשומת ואדוני לא

ונתתם לי  לקרו א  את  הדברים אני זוכר  שאני  כשהע דתי רשמת י כל דבר, תסלח ל י :אולמרט
 .וחתמתי על הדברים

 .אחת הייתה פעם :אילון
אבל זה עוד הי ה, המותר גם בחק ירות אחרו ת לפ י דע תי  חרגתם מגבו לות , ובשאלות בה :אולמרט
 .יודע את זה אתה, מה שקורה בשבועיים האחרונים זה בלתי נסבל ושלומי. נסבל
 .שאמרתי אנחנו לא רוצים להתנצח כפי, טוב :אילון

 ...אני... ו... ו... ו... ו :אולמרט
 .ברשותך נתחיל :אילון

,את החקיר ה אצלכם אני חוש ב שהדבר  האלמנ טארי שהיית ם צ ריכים  לע שות  זה  לקיי ם :אולמרט
 .איך הדברים האלה דולפים החוצה

 רא ש  ממשלתאולמרטראינו  לפנינו  את  מר א הוד  . אדוני, נתחיל ברשות ך אנחנו, אוקי :אילון
 ...ק"רפ, צ איציק אברהם"סנ, אילוןצ שלומי "אנו קציני משטרה תנ ,ישראל והודענו לו

 .תקריא את זה יותר לאט :אולמרט
 .אותך תחת אזהרה עומדים לחקור, ק לימור חקק"רפ, איריס ברק :אילון

 ?המשפט אתה מוכן לחזור על. כן, ראש ממשלת ישראל, סליחה :אולמרט
 ?הזמן אולי ניתן לך ככה חלק מזה פשוט בשביל לחסוך את :ברק ק איריס"רפ
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תירשמנה כמובן  כשתת ועדנה וכל התשובות , אנחנו נשאי ר לאדוני עות ק  לח סו ך  את  הזמן :אילון
 .ויהיה תמליל שניתן יהיה לבדוק

 ?כן. חבל על הוויכוח... חבל על ה. מקום מתכוון לרשום את השאלות אני מכל :אולמרט
אנו עומדים  לחקור  אות ך באזהרה  בהמשך  לחקי רתך הק ודמת, אנשים'תכפי ש הצגתי  .כן :אילון
עבירות  הקשורות, הפרת  אמו ני ם, מרמה, בחשד  לביצוע  עבירו ת של שו חד  2008שני  למי  ביום

בחירות עבירות על  חוקי ם הקשורים  במימון , עבירות מס  והלבנת  הון, בדיווחים ורישו מים כ וז בים
אשר ת אמר  עש וי אולם כל, אנו מוד יעים ל ך  כי א ינך חיי ב לומר דבר. וכן עבירו ת ע ל  חוק  המתנות 

...מודיעים לך גם אנו. הימנעות מלהשיב לשאלות עשויה לחזק את הראיות נגדך. לשמש כראייה
 ?אמרת מה. קבלת כספים בטענות שווא :אולמרט
 .אני חוזר :אילון

 .בהתחלה :אולמרט
עבירות הק שורות בד יווחי ם ור ישומים, הפרת אמונים, מרמה, לביצוע ע בירות ש וחד בחשד :אילון
עבירות על  חוקי ם הקש ורים  במימון  ב חירות  ועבי רות  על חוק, עבירות מס  והלבנת  הון ,כוזבים
 .המתנות
 .כן :אולמרט
 .מועבר לסנגוריה אדוני יקבל גם כפי שכל חומר החקירה :אילון

 .כן :אולמרט
 .התרשומות, החקירה הזאת ככה שזה מיותר בקרוב מאוד תמליל של כל :אילון

 .לי לא מיותר :אולמרט
 ...הזה בקצה, אז מהשעה שהוקצתה לנו נשארו לנו חמישים דקות :אילון

 .תתחיל, שלומי, נו :אולמרט
 רבה"יאחידי אחראי מעקב טכני ש ל -החקירה מוקלטת ע ל, כמו כן .לא ניתן  לנהל ח קירה :אילון

אם תאשר  בקולך כי הבנ ת  את, אדוני, הואיל והחקירה מו קלדת נודה  לך .דרור-סמל בכ יר י שי בן
 .האזהרה
 .הבנתי את האזהרה :אולמרט
מר. להקליט א ת  החקירה  למעט  ההקל טה  המבוצעת  על  י דנו כפי  שאתה  יודע אסור :אילון

 .ואמר מרצונו הטוב והחופשי כדלקמן  אישר כי הבין את האזהרהאולמרט
נשאלת 2008בחקירה הק וד מת שלך  מהשני  במאי   .אנחנו נעבו ר לשאלות ברשותך, טוב :ברק

 ."ירושלים מלוכדת" לגבי כיסוי הגרעון שנוצר בחשבון עמותת
 ?תחזרי בבקשה :אולמרט

 .הבחירות וזאת לאחר :ברק
 .תחזרי :אולמרט

 .'98 שהתקיימו בנובמבר :ברק
 ?דיברת על... על ה. תחזרי :אולמרט

 ."ירושלים מלוכדת"שנוצר בחשבון עמותת  כיסוי הגרעון :ברק
 ?כן :אולמרט
 לא  היינ ולבוזגלו, אם אד וני די בר ע ל  בוזגלו. אני חי יב להתע רב, סליחה אדוני, אדוני אם :אילון

 .מאפשרים דבר כזה
 .השאלות שהוא נשאל לכל אזרח ולכל נחקר מותר לרשום את, לכל... לכל :אולמרט
 .בעצמנו  גם היינו מקציבים שעהלבוזגלו :אילון
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 .יכול להיות :אולמרט
 .שעה ולא מבקשים :אילון

 ...אז יש באמת אילוצים ש. יכול להיות :אולמרט
 .שאדוני עושה לא מאפשר לנו מיצוי החקירה מה :אברהם
 .זה הרי רק עוד גוזל זמן נוסף. על זה חבל להתווכח, בוא, אתם :אולמרט
 ...אז, מתכוון לרשום כל מילה בקצב הזה אם אדוני, כן :אברהם
 .השאלה אני רושם את, אני לא רושם כל מילה :אולמרט

 ?נכון. שלך ולא חוב אישי, אמרת לנו שאתה רואה בחוב שנוצר חוב של העמותה :ברק
 .כן :אולמרט

מנת שיסייע בכיסוי  הגרעו ן- עללטלנסקיהפנית או תו  ד או רי מסר אמר בחק ירתו  שאתה"עו :ברק
 ?זאת אתה מאשר. שנוצר בחשבון העמותה

 ?אפשר לראות מה בדיוק אורי מסר אמר :אולמרט
 ...אנחנו :ברק

 .אמרת לי גם בפעם הקודמת. אני יודע, אני מבקש :אולמרט
 ...כרגע: לימור חקק ק"רפ

שאלתכם אותי  הש אלות  בפע ם הק ודמת לאור  הדר ך שבה, אה, אה, אה, אה. שתראו לי :אולמרט
. 

 .מסר אנחנו הבאנו ציטוט מהחקירה של אורי :ברק
 ?מה הציטוט המדויק :אולמרט

 .אלה היו דבריו. מנת שיסייע בכיסוי הגרעון- עללטלנסקי שהוא אמר שאתה הפנית אוו :ברק
 ?המדויקים של מסר מה הדברים :אולמרט

,אולמרטמר , הוא  אמר  שאתה .אני חו זרת  על  כך  בפעם השלישית . בדיוק מה שא מרתי :ברק
אתה. שנוצר  בחשבון העמ ותה מנת ש יסייע  בכיסוי הגרעו ן- עללטלנסקיהיית  זה  שהפנ ית  א ותו  

 ?מאשר זאת
 .לא :אולמרט

היית בקשר עם  מנהל  הבנק  בסני ף  הראשי  של בנק, באופן אי שי, זה נ כו ן  שאתה האם. לא :ברק
 ?1998-ב בקשר לחשבון העמותה לקראת הבחירות, או עם מי מעובדי הבנק, בירושלים לאומי

 ...אישי עם מנהל... האם הייתי בקשר, ...ב :אולמרט
 ...עם :ברק

 .הבנק :אולמרט
 ?"ירושלים המלוכדת"עמותת , העמותה בעניין חשבון, או מי מעובדי הבנק :ברק

אהה אורי מסר אמר  לי  שמנ הל הבנק הוא  ידיד... זוכר ש אני, אני לא זוכר דבר כ זה, אה :אולמרט
 .ושהוא מטפל בעניין, בקשר הדוק אישי קרוב שלו ושהוא נמצא איתו

 ...?הוא מנהל הבנק אבי עיני? אדוני מתכוון לאבי עיני :ברק
 ...אבל אני לא חושב שהוא היה מנהל סניף הבנק, אה :אולמרט

 .בסדר :ברק
 .לי השם של אבי עיני מוכר :אולמרט

 ?ואתה עמדת איתו בקשר, בסדר :ברק
 .השנים עמדתי איתו בקשר בהקשרים שונים אני מניח שבמשך :אולמרט

 .נתקדם ,בסדר :ברק
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 .גם לי היה חשבון בבנק לאומי :אולמרט
אתה  ואור י' 98בספטמבר  8בתאריך . נציג  לך  כתב ע רבות  לחשבו ן  העמות ה אנחנו, אוקיי :ברק

הזה אתה מזהה את  חתי מתך  על  כת ב הע רבות. ערבות אישית לחשבון העמותה מסר חתמת ם על
? 

 .כן :אולמרט
כיצד  ייתכן  ש את ה רואה, כתב הערב ות כשאנחנו רוא ים שא תה מא שר את ח תימתך ע ל :ברק

 ?ולא חוב שיש לך עניין אישי בו ,בגירעון הזה שנוצר בחשבון העמותה חוב של העמותה
זה נ כו ן  שיש  כאן  כת ב ערב ות שגם  אור י מסר. ויכוח על זה א ין , החוב הו א  של  העמותה  :אולמרט

 .עליו וגם אני חתומים
בין חשבון  הע מותה נחתם הסכם ק יז וז מיו חד', 98בדצמבר  31בתאריך  , בהמשך. בסדר :ברק

ומספר ש נים מא וחר, מטלנסקי לחשבון  הזה  הוז רמו  כס פים. לבין  חשבון  נוסף על  שם או רי  מסר 
 ...הכספים הוזרמו, 2002בראשית , יותר

אני צ ריך   גם ל קלוט  את , אם א ת  יכולה  להקר יא  את  השאל ה לא ט יו תר...  רק  ת :אולמרט
 .לאפשר לי להשיב על השאלה הזו וגם, השאלה

 ...אנח, אוקיי :ברק
תקריאי את  השאל ה לא ט כדי שח וץ... זה ש , המינימום  הנדרש  גם כ שזה בהק לטה אז :אולמרט

 .אני אשמע אותה ואבין אותה מהקלטה גם
עסוק בהקשבה  ולא  ברישום  יהיה  קל  יותר  אם א דונ י י היה, ברשותך, אדוני  רק  הערה :אילון
 .לאדוני
 .לחשבון העמותה, אה, נחתם קיזוז. רק עוזר להקשבה הרישום... זה... אה :אולמרט

אנחנו מציגים  לך  את  הסכ ם. על שם  אורי  מסר, לבין  חשבון  נוסף בין חש בון  הע מותה :ברק
 .הזה הקיזוז

 .כן :אולמרט
אני מציי נת  שזה הי ה, שנים מאו חר יו תר  ומספ רמטלנסקילחשבון  הזה  הוזרמו כספים   :ברק

מנת ל כסות את  הגי רעון  שנוצר-חולטו ע ל  ל חשבוןמטלנסקיהכספים  שה וזר מו , 2002בראשית  
 .בחשבון העמותה

ופעם רא שונה ש אני. הסכם  הקי זוז  הזה... אה... ראשונה שא ני רו אה את  ה פעם, לא :אולמרט
 .כספים לחשבון הזה...  אהטלנסקיידי מר -על שומע שהוזרמו

דבריך שאת ה פעם ראשונה  שו מע שהגי רעון  בחשבון, לראשונה אתה  שומע  זא ת, אוקי :ברק
 ?מטלנסקישהוזרמו  העמותה כוסה באמצעות כספים

כפי ש הוברר... לקוח  ש... של אה אני אמרתי ל כם שמס ר א מר לי  שהיה לו חשבון, לא :אולמרט
 .החשבון בעמותה הזרים אותם לקיזוז...  שהוא אהטלנסקילי זה היה 

שהצגנו  לך  זה  שהכסף   התקבל מה שאנחנו  רואי ם כאן   כת וצאה דם  מהמסמכים, בסדר :ברק
  . כיסה גרעון שאתה היית ערב לו באופן אישימטלנסקי
 ?שאני הייתי :אולמרט

 ?הללו מה התגובה שלך לדברים :ברק
 ...שערך אורי מסר לכיסוי הכסף הועבר לפי דבריך ולפי הסכם הקיזוז... ה... אה... ה :אולמרט

 .הבנק ערך :ברק
ידי ו גם-חשבון ערבו ת שהיי תה חת ומה ג ם על... אורי מסר לכיסוי  אה  עם, הבנק ע רך  :אולמרט

 .מסר ידי אורי-על
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 ?זאת התשובה. בסדר, אוקי :ברק
 .התשובה קודם כל זאת :אולמרט

תרומות ל מערכות  סייע  לך בגיו סשטלנסקיבנאום  שלך ב מוצא י  יום  העצמאות  אמרת  :ברק
,93ירושלים ב שנים   אתה  הזכרת  את  הבחיר ות לראשות  עיריי ת, הבחירות השונות  בהן  התמו דדת

.2002לליכוד  בסוף  שנת  ובבחירות  המקדימות. 99ר  תנועת הל יכ וד   בשנת "ולתפקיד  יו, 98-ו
שנוצרו  במערכות  הבחי רות  בהן   סייע  לך  גם  בכיסוי  גי רעונותטלנסקיבהמשך  אתה  הוספת כ י  

 ?מכן כמה זמן לאחר? כשאתה אומר לאחר מכן מה הכוונה. נטלת חלק
 .מכן לא זוכר להגיד לך עכשיו שחשבתי על תאריך מדויק כמה זמן לאחר :אולמרט
 ?שנים? סדר גודל של חודשים :אילון

 ...להגיד לך אני לא זוכר :אולמרט
 .אנחנו בדקנו, טוב :ברק

 .לגבי ההודעה שניתנה אז במוצאי יום העצמאות אתה עוד שואל אותי :אולמרט
כוסו בדרך זו  או  אחר ת הגירע ונות 2002הזה  ומצ אנו  כי  עד  שנ ת  בדקנו א ת  הנו שא, נכון :ברק

בבחירות המקדי מות. ר הליכוד"לראשות  עיריי ת י רושלים ולתפקיד י ו שנוצרו במערכות  הבחי רות
אתה  גם אמ רת משהו  דומה  בחקי רה הק וד מת, כלל לא  נוצר גי רעון 2002לליכוד  בסוף  שנת 

.אנחנו ראינו את  הדוח שחתו ם על  ידך שהוג ש למו סד  ביקורת. לתורמים ואפילו הוחזר  כס ף, שלך
ואילך 2003 משנ ת מטלנסקיף  שקיבלת  ומה שעו לה  מזה זה  שהכס. אותו עכשיו אין צורך  להציג
השאלה  שלנו ל מה  כן  שימש הכס ף ש קי בלת , הוצאות  הקשור ות ל בחי רות לא  שימש  לכי סו י

 ?ואילך 2003 משנת מטלנסקי
 ?טלנסקיאיזה כסף קיבלתי ממר  :אולמרט

 סכ ומיםמטלנסקיקיבלת  2005-ל 2003בחקירה הק ודמת שא תה במה לך  השנים  דיברנו :ברק
 .במזומן גבוהים של כסף

 ?מטלנסקיתגידו לי בדיוק מה קיבלתי  :אולמרט
החקירה שלנו מראה שבמהלך השנים  קי בלת  במוע דים שונים  סכומים  גבוהים  שהגיעו חומר :ברק

ממצאי החקירה  שלנו  מראים שלא יכול להי ות מב חינת.  במז ומן מטלנסקיאלפי דולרים   לעשרות
שהכספים  הללו  שימשו  לכיסוי  מע רכו ת  בחי רות  ואפילו  לא  לכיסוי  ג ירעו נו ת שנוצרו הזמנים
מטלנסקיהשאלה של נו היא  למה  כן  שימש הכסף ש קיבלת . מערכות  הבחירות  הללו בעקבות

 .ואילך 2003משנת 
אני מב קש . 2003-מ אני לא  יודע  ע ל  איז ה כסף א תם מדברים, אני א ומר  עוד  פע ם :אולמרט

אני א וכל ל השיב ואז  2003-שתפרטו ל י  מה הכספים שא תם מדבר ים ע לי הם שכביכול נית נו  מ
 .לכם
 .שהתקבלו אנחנו פירטנו את הסכומים שלפי החקירה שלנו עולה :ברק

 .כללי אתם זרקתם איזשהו סכום, לא פירטתם סכומים :אולמרט
 ?האם אתה מוכן לפרט לגבי השימושים של הכסף :ברק

אני לא  יו די  על  איזה  סכומי ם אתם, אני אוצ ר של גבי  הסכו מים שאתם מ דבר ים ע לי הם :אולמרט
...אה... וזה לא  סוד כ י  הרי העברתם אילנו אה... אה... אני י ודע  ש? מה גובה  הסכומים ,מדברים

שהייתי  בשתיי ם א ו שלוש  הזדמנויו ת כיסה  הוצאות  שקשורות  בפע ילויותשטלנסקי, חומר חקירה
לגביהם שהוא  היה מע ורב  בהן  למען  אר גו ני ם שונים  שהוא  ביקש  ממני  לפעו ל... בחוץ  לארץ   ו

 .הזאת כיסוי הוצאות שנגזר כתוצאה מהפעילות... אה... ושהוא העביר לי אה
 (אני מוותרת, אני מוותרת, אני מוותרת על זה. (בסדר :ברק
 ?ואילך 2003משנת  ... :חקק

Page 19 of 31נכון, היום העשרים ושניים: אהוד אולמרט, ראש הממשלה

23/07/2008mhtml:file://C:\Olmert708.mht



 ...באיזה באות תקופה אני לא יודע בדיוק :אולמרט
 ?ת"התמבאותה תקופה שאדוני היה שר : חקק

 .כן :אולמרט
 ?רק פעמיים שלוש זה קרה :חקק
 ...תאמר לנו :ברק

 .זה גם מה שהוא אומר, זכרוני למיטב :אולמרט
כשהיית? יורק-לניו כש הג עת  לטלנסקילהתקשר   לאיזה צורך א ו  מטרה נ הגת, תאמר  לנו  :ברק

 .ת"התמהתקופה שבה כיהנת כשר  אנחנו מדברים בעיקר על? יורק-לניומגיע 
,זוכר ל פני  חמש ש נים צלצלתי  או  לא צ לצלת י אני לא , אני לא  ז וכר ל הגיד  ל ך עכשיו :אולמרט

...אלי  בע ניינים  שק שורים  לפנ יו ת  שהוא   אה פנה...  יכול  להיות  ש הש בתי  לפנ יות   שהוא  אה
 ...ל... ארגונים שונים אה בהקשרי התרמות או בהקשר לפעילויות של

 .על כך אין מחלוקת. טוב :ברק
 .כן :אולמרט אהוד
מנת לקבו ע- עללטלנסקילהתקשר   האם זה  נכו ן  שאתה  ושולה נהגתם. ברשותך נתקד ם :ברק

 ?באותה פגישה מנת שתוכל לקבל ממנו מזומנים-מועד לפגישה שלך איתו על
במידה שהיו  פ גיש ות  כא לה ...אה, כפי ש אמרתי וכפ י שלפ י מי טב י די עתי  היה במקרה :אולמרט

מעורב  בפע יל ות  שנו גע ת היו  פגישות  ס פורות  שבהן  בדרך  כלל  בצ ורה  כזו  או  א חרת  הי יתי
החזרי  הוצ או ת שהי ו... אה ...  היה  מעוניי ן  לסייע  להם  והו א  הע ביר  לי  א השטלנסקילעניינים 

 .קשורות בפעילות הזאת
 ? שימשו בין היתר לכיסוי הוצאות שלךמטלנסקישכספים שקיבלת  כלומר אתה מאשר :ברק

 .זה את אמרת, אמרתי בין היתר לא :אולמרט
 ?שימשו לכיסוי הוצאות אבל היו מקרים שכספים שקיבלת ממנו :ברק

 ...אלה הכספים שעליהם מדובר :אולמרט
אתה  מאשר  שב מספר  מקרי ם קיבלת. אנחנו ש וא לים לג בי  ש ימושים  נוספים, סליחה :ברק

 ?האם תוכל לפרט, שנועד לכיסוי הוצאות  כסףמטלנסקי
 המדובר ...המד... ל :אולמרט

 ?מטלנסקי האם אתה יכול לפרט לנו לגבי שימושים נוספים בכספים שקיבלת :ברק
 .לא :אולמרט אהוד
 ?במזומן עוד כספים לכיסוי הוצאות היו: חקק
סיפור דומה  על ... אה רק  שלא חרונה שמע תם ע ל, יש דבר  מקובל. יכול להיות :אולמרט אהוד

עבור,  בטיסה"  גריידינג אפ"עבור  ,  עבור  הוצאות  נסיעות,  מישהו  ששילם  עבור  הוצאות  מלון
משהו  באופן   עקר וני לג בי אני ר וצה  להגיד לכ ם. אני ל א  יו דע  ע ל  מה  ע וד, תספורת  במס פרה

,טלנסקישבהן לא נפג שתי עם  יש הרבה מאו ד נס יעות  וא תם י כו לי ם לראו ת א ת זה, נסיעות כאל ה
הייתי  בארצות  הברי ת במשך  .נסעתי בשליחו ת המדינה  למקומו ת שונים  כולל א רצו ת הברי ת

עניינים  שק שורים  בעניי ני  ניהלתי... אה... השנים  האל ה  לא מעט  פעמים  ונ פגשתי שם  עם  אה
או  היו  נסי עות  שכלל לא , המדינה במידה והי ו שק שורים  בנושאים של א  קשורים  בענייני. המדינה

המזמינים  ולא  אחת  הם  מומנו  באופן  שההוצאה ידי-הן  מומנו  על, היו ק שורות  בעניי ני המדינה
באותם  מקר ים ספ ורים, מאוד  שבנ סיע ות  כא לה ייתכן. הכוללת  חולקה  בין  המזמינים  השונים

אז הוא חויב, למען גוף או  גורם ש הוא היה  מעוניין  בו ביקש ש אני אופיע...  היה אהטלנסקישבהם 
 .הללו בתשלום של חלק מההוצאות

מדובר במקרים , השתתף ב כי סו י ההוצאותטלנסקימה שאני  מבינ ה מדב ריך זה שא ם  :ברק
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 .לטלנסקישבהם הרצית או השתתפת בכנסים שהיו 
 .כן :אולמרט

 ?עניין אישי בהם :ברק
 .נכון :אולמרט

 ?שאתה אומר לנו זה מה :ברק
 ...נכון :אולמרט

 .נמשיך אנחנו, תודה :ברק
 ?עוד שאלה ברשותך: איילון

 .כן :אולמרט
 ?כסף מזומן היה בכל פעם לכיסוי ההוצאות כמה :אילון

 .לא זוכר אני, אני לא זוכר את זה :אולמרט
 ?סדר גודל:...  וחקקאילון
 .זעום :אולמרט אהוד
 ?כשאתה אומר זעום למה הכוונה :ברק

 .או משהו כזה, אלף או אלפיים דולר... אה ...זעום זה יכול להיות במאות או ב :אולמרט
 ?דולר לא יותר מאלפיים :ברק

 .לא זוכר :אולמרט
 ?דבר ואיך נוצל הכסף הזה בסופו של:אילון

כלל ההוצאות ש ול מו בדרך. הוא הועבר לארץ כדי ל כסו ת א ת ההו צא ות... הוא הוחזר ל :אולמרט
 .מהארץ
 ?למי הוא נמסר בארץ :אילון

 .לשולה :אולמרט
 ?ומה שולה עשתה עם זה :אילון

 .מניח שהיא פעלה כדי לכסות את ההוצאות אני. אין לי מושג :אולמרט
 ?באיזשהו מקום האם ההחזרה של הכסף נרשמה :אילון

 .הדברים אני בדרך כלל לא עסקתי ברישום :אולמרט
 ?רשמה האם אדוני הורה לשולה לנהל רישום כזה או וידא אם היא :אילון

אמרתי לכ ם את זה גם ,מעולם לא  עסקתי  בנ וש א  של  הרישום  וכ דומה, אני בה חלט לא :אולמרט
 .בפעם שעברה

מדובר במספר  בודד ש ל מק רים  שבהם, עד כה אם אנ י מסכמת  את  הדברים  שאמרת  לנ ו :ברק
 . היה עניין בהםשלטלנסקי מנת להרצות בכנסים-ב על"אתה הגעת לארה

 ...אני לא אומר ש :אולמרט
ש על אלפיים דולר בכל  פעם, אתה קיבלת ממנו  סכום של א  עלה על  אל פיים  שק ל ,סליחה :ברק

... 
אני לא  ז וכ ר, יודע  כר גע אני לא , אני לא  יו דע  א ם ל הגיד  ל ך אלפיים דולר, אני לא  יו דע  :אולמרט

כפי, כרוכים בכ יס וי  ההוצאו ת אבל מה  ס דר הגודל  הכו לל  של  הסכומים  שה יו. אירוע ק ונקרטי 
כך, התהליך  של הנ סיעו ת הא לה ידי א לה   שניהלו  את-  לא  עללטלנסקישאני חו שב  שנמסרו 

 .לומר לכם אני לא זוכר בדיור. שיכול להיות שהם יכולים לומר לכם
2003למבקר ה מדינה  לש נים  אנחנו נציג לך א ת  הצהרו ת הה ון  שלך, אנחנו נמשיך, בסדר :ברק
לכללים במניע ת 10לפי  סעיף   אלו הן  הצהרו ת, ת"התמאלו השנים  בהם  כי הנת  כ שר , 2006עד 
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 .ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים
 .כן :אולמרט

 יזהה  אתאולמרט אנחנו צריכים  להראות  את  החתי מה כדי ש מר, הן  מצו יות  בקלסר  שלנו :ברק
אדוני, ההצהרות הללו אדוני  מזהה  כאן את החת ימה ש לו על, החתימתו על  גבי  ההצהרות הלל ו

 ?2005 מזהה כאן את החתימה שלו על הצהרת ההון לשנת
  .לאיזו שנה אני לא יודע. אני לא רואה את ההצהרה, אני מזהה חתימה שלי :אולמרט

 (ברקע טלפון(? 2005הצהרת הון לשנת , זו החתימה שלך :ברק
רק  שני יה, סליחה, כן ,כן)  עו נה ל טל פוןאולמרט(, סליחה רגע אחד, איפה כתוב  שז ה :אולמרט
אני לא, בטלפון האדום זו אי זשהו בעיה? בסדר, הייתי מבקש שתפ סיקו את  ההק לט ה לרגע, אחת

 ...הלו. יודע מה זה
 .דקות אנחנו מחדשים את החקירה ואת ההקלטה 5-כ ולאחר 10:32השעה כעת  :אילון
 ...גבי אתה מזהה את חתימתך על :ברק

 ...כן :אולמרט
 ?2006שמדובר על ההצהרה לשנת  אנחנו רואים בעמוד הבא? 1עמוד מספר  :ברק

 .כן :אולמרט
רואים שמדובר  על, 15והעמוד  שמספרו , 14סליחה ז ה היה  עמו ד  , שמספרו בעמוד ה בא :ברק

 .2005 הצהרת ההון לשנת
 .2005 :אולמרט

כאן, אנחנו ע וברים  לסע יף  הבא. את  חתימתך כלומר את ה ז יהית. וכך ג ם בשנים  הבאות  :ברק
אנחנו רואים ש אתה הצ הרת, 3בעמוד מ ספר  2006 אנחנו רואים בהצ הרת ההו ן ל דוגמה של שנת

 .במזומן שבידך יש רק אלפיים דולרים
 .נכון :אולמרט

.עבורך מאות אלפ י דולרי ם בכספת  בא ותה  תקו פה  ממש ד או רי מסר שומר"וזאת ב עת  שעו :ברק
 ?זאת השאלה שלנו כיצד אתה מסביר

מה שאני נוקב, אני. הקודמת התייחסתי לעניין ה זה בחקי רה, אני לא יו דע מה אור י שומר  :אולמרט
 .שנקבתי בה כאן זה שהיה בידי אלפיים דולר במזומן ובהצהרת ההון זה מה

שהוא  שמר עבורך  בעת  ד או רי מסר אמר בחק ירתו  שאתה  יד עת  על  הכסף  של ך"עו. בסדר :ברק
לפחות  במספר  ,ואתם  גם  נהגתם  ל שוחח  בי ני כם  על  ה כסף  הזה,  ת"התמכהונתך  כש ר  

 ?מה אתה אומר על כך, הזדמנויות
 ?אורי מספר אמר תאמרי לי בדיוק מה :אולמרט

שאתה  ידעת על הכסף , שמר הוא אמר  לנו  שהוא , אלה בדיו ר הדברי ם שאמר ל נו מר  מסר :ברק
שאתם  שו חחתם ב יניכם  והיו  מספר מקריםת"התמשהוא  שמר  עבו רך בעת  שאת ה כיהנת  כשר  

 ?מסר מה התגובה שלך לדבריו של עורך דין. על הכסף הזה
 ...אותה תגובה שנתתי לכם ב :אולמרט
 ?דהיינו :אילון

 .הכסף הזה בזה שאני לא דיברתי איתו על הכסף הזה ואני לא יודע על :אולמרט
 ?אמת הוא לא דובר, אומר את זה אם אורי מסר, כלומר :אילון

אמר  ולכן א ני נזהר אני לא  ראיתי מה הו א, שנה 30אורי מס ר ה וא חבר שלי  , תראו :אולמרט
 .ואדע בדיוק מה הוא אמר, מלהגיב לדברים לפני

 ?תשובתך תשתנה אדוני ,אם תראה: חקק
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זה ל א, זה מדהים אותי, שזה מפליא א ותי אני ר ק  אומר, אני לא אומר שהי א ת שתנה, מה :אולמרט
 .היה ולא נברא

,ד או רי מסר"עו: עוד שאלה אדו ני . החקירה ממילא בעוד ז מן  קצר  יהיה  ברשותך  כל  חומר :אילון
  מסר  לך  לפי  דרישתך במו עדים  שוניםת"התמבחקירתו בהמשך   כי  בתקופת  היותך שר   מעיד

 ?תגובתך מה. כסף מזומן מתוך קופת המזומנים שהחזיק עבורך אצלו בכספת מעטפות עם
 .אותה תגובה שנתתי לשאלה הקודמת :אולמרט
 ?דהיינו :אילון

 .שחר שזה מדהים אותי או מפליא אותי ושאין לזה :אולמרט
אלף 300בגובה של  ד מסר סי פר  גם בחק ירתו  כי שמר עב ורך סכום  כסף"עו, עוד שאלה :אילון

מתוך א ותה  כספ ת  שבה ד או רי מסר  העביר  לך"מה עשית  בכל  הכס ף המזומן שעו. דולר במזומן
 ?שמר אותו עבורך

 .עשיתי ולכן לא, הוא לא העביר לי :אולמרט
החזיר לך דרך שו לה ס כום הוא 2006ד מסר אמר  לנו ג ם שבתחי לת  שנ ת  "עו. אנחנו נמשיך :ברק

הסכום  האחר ון  שאות ו הו א ,משמעותי  שנותר  בקופת  הדולרים  המזו מני ם שהוא ש מר  עבורך
או  משול ה ז קן  א ת, או  דרך, מסר נכון שקיבלת  מאורי . דולר 15,000-החזיר היה בס דר גודל  של  כ

 ?הכסף הזה
 ?העביר לי או שהוא העביר לשולה שהוא, מה אורי מסר אומר :אולמרט

 .העבירה לך את הכסף הוא העביר לשולה ושהוא יודע ששולה :ברק
 .שום כסף והוא לא העביר לי, אני לא יודע מה הוא יודע :אולמרט

 ?האם שולה העבירה לך כסף :ברק
 .לא :אולמרט
 ?האם ידעת על סכום כזה שהועבר לשולה :אברהם
 .לא :אולמרט

במזומן  בדול רים אתה  נת ת לשולה  זק ן  כסף, ת"התמהאם ב מהלך  השני ם ש כיהנת כש ר   :ברק
 ?מטלנסקישקיבלת 
 .לא :אולמרט

 כ סף  בדולריםמטלנסקיאמרת  לנו  קודם שהיו מק רים  שא תה  כן  קיבלת   אתה, ראשית :ברק
 .כלומר כן היו מקרים כאלה .והעברת אותו לשולה

זה בדיוק  סוג  ההטעיה  שאתם. דברים אחרים את  שואלת  על  שני, סליחה, אמרתי לכ ם :אולמרט
 .הדברים מנסים לעשות כדי לטשטש בין

 .כרגע אני מנסה למנוע סתירות, להיפך :ברק
דיברנו ע ל. אז אם  את ה רוצה  למנו ע סתי רה אז נ חזו ר ל קטגוריות  השונות. לא ,לא :אולמרט

 .99-ב, 98-ב, 93- שהיו במשך כמה שנים בטלנסקי תרומות של
 .תרומות לא מדובר כרגע על :ברק

,על כ יסוי  הוצאות  אני די ברתי... את  מדברת ע ל, עכשיו. אז ז ה דבר אחר, סליחה :אולמרט
,שבהן היו  למען ארגונים  ,שבדרך כ לל  נגרמו  א ו הי ו חלק  מההוצא ה ש היית ה כ רוכה  בנסי עות  שלי

וייתכן מא וד שבחלוק ת ,  ביק ש ממני  ל בצע שטלנסקיפעילויות  ,   היה  מעורב  בהןשטלנסקי
,ההוצאה פוזרה... הללו אה שהיו מעורבים בהז מנה של י לא ירועי ם, בין הגורמים השונים, ההוצאה
 ...אה... בין ה
 ...ה כן את :ברק
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 ...כן את ה :אולמרט
 ...לפנינו את זה כבר פרטת :ברק

והיו  אולי  גם מספר ,טלנסקיוחלק  מזה  גם הו טל  על  . אני ר ק  מסב יר לכם, בסדר :אולמרט
באיזה? לפני חמ ש  שנ ים מה, מסוגל  לשח זר  עכש יו... אה, אני לא ,,  אני לא  ז וכ ר  בדיוק, מקרים
נואם,  נואם  ב שמונה,  בבוקר מגיע  בחמש  וחצי,  שאתה  נוסע,  בנסיעות?  באיזה  אירוע?  מקום
,שלא תוא מו  מראש, בפגישות הרבה פ עמים  גם, נפגש ע ם עשרות א נשי ם, נואם ב עשר, בתשע

לא יכול  לז כור  את  כל  הפ גישות אני... ומפניות של  אנשים א ליך אה, אלא  שב או  כת וצאה מ לחץ
...פעמים א ו שלוש  מק... להיות א ה שהיו י כו לו ת, אני ל א מכחיש  את  זה, אז  יי תכן   מאוד. הללו
נתבקש ל כסות  חלק, טלנסקישבהם   ,היו י כו לי ם ל היו ת פ עמיי ם א ו שלושה  מקרים ...  אה

 ...וכך הוא נתן, מההוצאה שהייתה כרוכה
 ?ידי מי הוא התבקש-על :ברק

והיה  עסוק בחלוק ת ההו צא ות, את הנסי עות ידי מי שתיאם-ודאי על... אני אה. לא על ידי :אולמרט
. 

 ?רז-ריסבי ל'לרייצ, אתה מתכוון לשולה :ברק
את, בדרך כ לל, עכשיו .אתם  חקרתן  אותן. מי שעסק בז ה... אינני י ודע, אחת  מהן :אולמרט

 .הכספים האלה החזרתי
 ?שולה החזרת באמצעות :ברק

 .למשרד :אולמרט
 ?לאורי מסר למשמורת ולא נהגת לבקש משולה להעביר את הכסף :ברק

 ...שולה טיפלה בעניינים אלה :אולמרט
 ...אני שואלת :ברק

 ...אני, ואני :אולמרט
 ?משולה מה ביקשת אתה, סליחה :ברק

 ...אני לא יכול :אולמרט
 ?לאורי ביקשת ממנה להעביר :ברק

שלושת המק רים ה אלה מה שביק שתי  בכל  אחד משנ יי ם א ו, אני לא  יכול  זכ ור  עכשיו :אולמרט
 .להיות מתועדים צריכים, שכל הכספים שמגיעים, אבל היה ברור, לגבי הדרך שבה יטופל

 ?נכון, לטענתך, דולרים לא מדובר ביותר ממספר אלפי... הכספים שהגיעו, בכל מקרה: חקק
 .זה מה שאמרתי לכם :אולמרט

,בחקירה הק וד מת הצגנו  לך  כמה  דוגמאו ת לדפי יומן הלשכ ה של ך. נמשיך הל אה ,קי.או :ברק
 ...העוזרת הבכירה שלך ובו, שולה זקן ידי-שנוהל על
 ...שלי דפי הלשכה, את אומרת :אולמרט

 .דפי יומן הלשכה :ברק
 .דפי יומנה של שולה... ד... ה ...דפי יומן הלשכה של ש :אולמרט

וכן ראינו תיע וד, מטלנסקילגבי כס פים שקי בלת   בדפים שהצגנו ל ך ראי נו  רי שו מים. קו.או :ברק
באוקטובר  29מציגים  לך שוב  את  דף  היומן  מיום   אנחנו. ד  או רי מסר"לשמירת כ ספים א צל  עו

שולה ז קן  ש ומר ת ע ל  זכו ת. לשולה  בענ יין הר ישומים בחקירה הק ודמת א תה  הפנית  או תנו. 2004
 ?לכך יש לך הסבר. השתיקה בעניין הזה

...לך  שאני ר ואה  אה אני י כו ל ל ומר. את  לא מצפ ה שא ני  יית ן  לך הסברים  לגבי  שולה :אולמרט
כי  נדמה לי  שהראית ם ל י, שנייה אני ר ואה  אותו  פעם... את  הני יר  הזה  ואני  פעם ראשונה... אה

שולה לא  הראתה, אני לא  מכיר  את  זה ...אה... וכל מה שא ני  יכול  לומר ז ה ש, אותו פעם  קודמת
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 ...זה לא פירטה לי את, לא דיווחה לי על זה, לי את זה
אני ר וצה ,אני א בקש  ממך להתיי חס למהות, כמו בפ עם  הקודמת,  ש ובאולמרטמר  :ברק

בצבע שממורקרתאני מפ נה א ותך   לשור ה הרא שונ ה . משהו  מהדף הז ה, עוד ר גע , ברשותכם
בסדר  גודל ניתן  לראות  שמדובר. 2004בפברואר    15דולר  נכון  ליום    355,600כאן  נאמר  . צהוב

בודדים של  אתה  דיברת  איתנו  על  אלפים. שונה ל גמרי  של  סכו מים מהס כומים שאו תם אישרת
מה התגובה . לחלוטין כאן אנחנו  מדב רים ע ל ס כום ב סדר  גודל שונה, מטלנסקידולרים שקיבלת 

 ?שלך לכך
 ...אנא .רק תחזרי על זה קצת יותר לאט :אולמרט

 ...אתה אישרת לנו :ברק
 ...זאת בכל :אולמרט

 ...אתה אישרת לנו ש :ברק
שאני לא, רצה עם  השאל ה במה ירות  כזאת) מגמגם(את  , שאלות אתם  שואלים  אותי  :אולמרט
 ...תני לי את ה. אז בכל זאת אני צריך להשיב על זה. המילים שאת עוקבת אחרי, בטוח
 ...אישר אתה :ברק

 ...אלפים בודדים דיברת על, כדי לקלוט את השאלה, מינימום אלמנטארי הנדרש :אולמרט
 .לכיסוי הוצאות שנועדו,  אלפים בודדיםמטלנסקיאתה אישרת שקיבלת  :ברק

 .נכון :אולמרט
ד או קי  מסר נש מר  עבורך  סכ ום  בסדר"עולה שא צל  עו ,שהצגנו  לך  כע ת, מהמסמך הז ה :ברק

 .דולר 355,000 –גודל שונה לגבי 
 ...איפה כתוב פה, תסלחי לי :אולמרט

 ...כאן :ברק
 ?אורי מסר :אולמרט

מה שברור  שזה סדר  גודל. שנשמר עבורך  אצ ל מסר מחומר הח קירה  עולה  שזה  הסכום :ברק
 .אישרת לנו קודם שונה לחלוטין של סכומים מהסכום שאתה

,לאותו  סכו ם של כיסו י הוצאות אני י ודע  להתייחס. זה  שני  דברים ש ונ ים  לחל וט ין :אולמרט
 ...שדיברתם איתי אליו ואליו התייחסתי

 ?שעלה כעת, לגבי הסכום הזה :ברק
 .את הסכום הזה בפעם השנייה אני רואה. אני לא יודע להתייחס אליו :אולמרט

 ...אליו אתה לא יודע להתייחס :ברק
 .הראשונה גם בפעם, למיטב זכרוני, הראיתם לי את הנייר הזה, כי אה :אולמרט

 ?וגם אמרנו זאת ונתקדם, נכון :ברק
 ?על דעת עצמה, ששולה רושמת כאלה רישומים ,האם ייתכן :אילון

מה? מה היא ע ושה, עכשיו. ללא ידיע תי, רישומים ל חלו טין  רושמת... קודם כל ש אלה א :אולמרט
האם ה וא, שנמסר ל מסר  או לא נ מסר למס ר, סכום שהיא רשמה ...האם זה  אה... מה ה? המקור

זה שאני  רואה, כל מה שאני יכול  להגיד  לכם? פעל בעניין... אה ...האם ה וא  אה? נתבקש על  ידה
 .מאשר שאני רואה אותו ואני, את המסמך הזה

 ...אוקי :ברק
 .אדוני ,ברשותך, עוד אשלה :אילון

 ?כן :אולמרט
מה. מסרת לשולה, שהבאת  בכל  זא ת, הכספים אותם... אותו... שאת ה , קודם  אמרת :אילון
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 ?שולה עשתה איתם
 .קודם לכן, השבתי לך גם על השאלה הזאת, כבר קודם, לכם אמרתי :אולמרט
 ?דהיינו ...ש :אילון

את הד ברים... שולה אה, כלל שבדרך, אני ר ק  יודע. שאני לא יודע  בא יזה או פן זה  תועד :אולמרט
 .הייתה צריכה לתעד, האלה
?אצלה מה היא עשתה עם הכסף שהונח, אלא בפועל, מתכוון לתיעוד אדוני אני לא... ולא :אילון

עבור זה ל מי שהי ה צ ריך  יכול להיות שהיא  החז ירה  את  זה  או  שהיא שילמה. אינני יודע :אולמרט
שבגללה הוחזר ה לי, הפעילות שנגרמה בעבורו א ו שנגרמה  כת וצ אה מ אותה, לכסות את ההוצאה

 .ההוצאה
על גבי  נייר, 2005בנובמבר  1-מה, מציגים לך מכתב  שלך אנחנו. נעבור לנושא  הבא , טוב :ברק

לקידום הפעילות  העסקית של, ילה'שמופנה לשר ההגנה של צ ת"התממכתבים רשמי של משרד  
תוכל ל התייחס. מבעלי האינטרסים  של  החברה אחד  הוא שטלנסקי ,IMAGESAT חברת

 .מעניין במסמך שמוצג לו אולמרטאני מציינת שמר ? בבקשה למסמך זה
  .לטלנסקייודע מה הקשר של זה  אני לא. שחתום על ידי, אני רואה מכתב :אולמרט

 ....IMAGESAT האינטרסים בחברת  הוא אחד מבעליטלנסקי, כפי שאמרנו :ברק
-שהוא  היה ה, אקהאוזזה שמעון , שמי שפנה  אלי חושב... אני אה? מי בעלי הא ינ טרסים :אולמרט

CEO של IMAGESAT. 
 ...אותו הזכרת, אקהאוזהמכתב הזה שלך נכתב לבקשת אותו שמעון  ,כלומר :ברק

 .לי ספק אין :אולמרט
 ?במכתב הזה :ברק

אתם מראים לי מ כתב . לא זכרתי את המכ תב, קודם כל, אני ...אני לא  ז. למיטב זכרוני :אולמרט
ובתעשיה,  מילא  תפ קי ד  בכיר  בתעשיות  הביט חוניותאקהאוז אני י ודע  ששמע ון. בפעם הרא שו נה

כדי  להתערב  בנושאים  שקשור ים בע סקות , רב  של מק רים במספר, הוא  פנה  אליי. האווירית
 .ישראל ביטחוניות של

האם ה מכת ב הזה נכתב .במכתב הזה אתה  מצי ין ג ם א ת משרד  הביטחו ן  של  ישראל. קי.או :ברק
 ?על דעת משרד הביטחון הישראלי

 ...לפני מה שכתוב כאן, הביטחון אני כותב שמשרד :אולמרט
 ...כן, כן :אילון

,אה, אני מציי ן  את  העובדה  שמשרד הביטחון אה. לא כותב בשם משרד  הביטחו ן אני :אולמרט
 .של חברה ישראלית ביטחונית CEO ,אה, גורם אה

 .בסדר, כן :ברק
אני לא  ז וכר בש ום, אה משרד  הביטחו ן  הוא  אחד  מן  הגורמים, אקהאוזשמעון  ,אה :אולמרט

 .טלנסקיהשם של משה  הקשר כזה את
 לש הותךטלנסקילגבי המימון  של   נשאלת 2008במאי  2-בסדר בחק ירה הקודמת  שלך  מ :ברק

לטלנסקיבפני  איזשהו  פור ום שהי ה  אתה  השבת ל נו  שיכ ול  להיות  שהרצית,  ושינגטוןריץבמלון  
שאם,  לדברים  שאמר ת  לנ ו  היום זה  מתחבר,  עניין  בו  והוא  כיסה  את  הוצאות   השהות  של ך

 היה עניין  אישי  באות ו ג וף שלטלנסקי  שילם זה  נבע מכך  שא תה הרצי ת בפני  גוף  כלשהוטלנסקי
  ומהחשבון  הזה  עול ה  שמדוברטלנסקי אנחנו  מציגים  לך  את  החשבון שש יל ם. בפניו  הרצית

אני מציי נת . 2005באוקטובר   19-14  בין  הת אריכ יםריץבכיסוי הו צא ות  השהיה שלך במלון  
מציגים לך א ת לוח הז מני ם של ך ל או תה כעת אנח נו  גם.  מעניין בחש בון אולמרטלפרוטוקול שמ ר 

 ? עניין בולטלנסקיאותו פורום שהיה  ,נסיעה והשאלה שלנו היא מהו הפורום בפניו הרצית
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,הההזה ל א א ומר  שלו ח הזמנים הזה  היה בהכרח  ,אני לא  רוא ה כ אן בל וח הזמנ ים :אולמרט
זה  בדרך כלל  ל וח  שהו כן   מראש  בארץ ויתכן  מאו ד הכולל  של  כל הפ גי שות כי, הההלו , אההה

 .אחרות שהיו הרבה מאוד פגישות
זה, אמרת ל נו  היו ם לפי הד ברים שגם  אתה,  התבקש לממן  א ת ההו צא ותטלנסקיאבל אם  :ברק

 .בו נבע מכך שכן הרצית בפני פורום כלשהוא שהיה לא עניין
 ...ושבכיסוי העניין  יכול להיות שאני הרצתי או שאני נפגשתי עם אנשים ושהוא סייע :אולמרט

 ?להצביע על הארגון הזה אבל מכאן מהמסמך שאנחנו מציגים לך אתה לא יכול :ברק
אבל מי שעסק  כ בר. שנוספו תוך כדי  השהות ביו לע יתים  קרו בות  הרבה מא וד פ גישות :אולמרט

 .ואני לא ידעתי מהנושאים האלה אני לא עסקתי בנושאים האלה, בנושאים האלה
 ?מי כן עסק :ברק

 .שלי המשרד :אולמרט
 ...באופן כללי, בסדר :ברק
ז ורשם ב כתב  ידו"כזאת של הרצאות אד ונ י חזר  עם  לו  נכון שבכל פעם שאדוני חז ר מנסיעה: חקק

 ?נוספות  לגבי פגישותעידכונים
 .לפעמים :אולמרט

 ?שנרשמו שהתקיימו: חקק
 ?שנוספו :ברק
 ?ז"גם שלא היו מתוכננים בלו: חקק

אני מניח  שהיו מקר ים שלא תמיד  זכרת י לרשום  את  כל. שרשמתי אני מניח  שהיו מקר ים :אולמרט
האם תוכל לפר ט לנ ו ב פני :ברק .גם מקרים כא לה וגם  מקרים כ אלה ייתכן שהיו. הפרטים הללו

  או תםלדבי  טלנסקי  ומה  היה  הענ יין  של   הרציתף  היה  עניין  בהם טלנסקי אלו  פורו מים  של
 ?פורומים
ידי-להנדסה שאורגנה ע ל אני זוכר  לפחות  מק רה א חד שאת ם הצגתם לי על  המכ ללה :אולמרט
 .טלנסקי

 .כן :ברק
 .פעמים שהוא פנה בגופים שקשורים באמריקה גופי צדקה יהודיים היו הרבה מאוד :אולמרט

 ?גופים איזה :ברק
 .ודברים אחרים בבתי חולים שערי צדק, אהה, אני לא זוכר את השמות עכשיו :אולמרט

מחזיק מ שר ה בכירה, אלנסקי יצחק אל ן, טלנסקיהחומר שלנו  מראה  שהבן של  , אהה :ברק
 .במכון לב שהוא שלוחה של המכללה להנדסה

 ?איזה :אולמרט
,משרד בכירה  במכ ון ל ב נושא, יצחק אלן,  שמתגורר בישרא לטלנסקיהבן ש ל . סי טי.י'הג :ברק

 .שהוא שלוחה של המכללה לטכנולוגיה
 .ידעתי דבר כזה אני לא :אולמרט

 ...ה האם זה נכון שבהיותך שר. לא ידעת זאת :ברק
 ?טי לבין מכון לב.סי.י'מה הקשר בן ג :אולמרט

טי המכללה.סי.י'ג-הוא חלק  הוא  מחל קה  בתוך ה, הוא ש לו חה, אנחנו בדקנו זאת, לב מכון :ברק
  .להנדסה
טי.סי.י'מה הק שר בין  ג אני לא  יו דע , אני לא  יו דע  לאי זה מהמכל לו ת א תם מת כו ונים :אולמרט

 .טי.סי.י'בג  עבדטלנסקיאני לא יודע שהבן של , למכללה הזאת
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,פורום א ופי ס שבאספ ן לוורלד נ הגת לטו ס  ת"התמהאם נכון שבהי ותך שר  , טוב א הה :ברק
 ?קולורדו
וורלד" של א ירוע שנ קרא  בפונסרשהיה , אינסטיטות אינדפרז לאמריקןאני הייתי מוזמן  :אולמרט
 ."פורום
אנחנו מציגים ל ך ל וח  זמנ ים  של  ביקור ש לך? מאשר שהשתתפת באי רוע  הזה כלומר את ה :ברק

שהית מספר, ז הזה"פי הלו-על. 2004ביוני   27-17שהתקיים בין  התאריכים  , בסין בדנבר ובהמשך
 .לקולורדו לפני שטסת הייטף גראנדיורק במלון -בניו שעות

 .כן :אולמרט
אותך  במהלך  אמר  לנו שהו א פג שטלנסקי, באותו פ ורום  שאיש רת  לנו שהשתת פת  בו :ברק

דולרים של  לפני שטסת  לק ול ורא דו  ונתן  לך  מעטפה שמכילההייט גראנדשהותך הקצר ה במלון  
 ?מהי תגובתך לכך, מזומנים
 .כאן אני לא רואה שזה מופיע? אולמרט

 גם ב צבע ממורקרוזה  , אההייט גראנדמופיעה כאן השהיה  שלך ב מלו ן  . זה ל א מופי ע כאן :ברק
 ... זכרוטלנסקי, זהוב ליד השעה שמונה

 .זוכר פגישה אני לא :אולמרט
 ק צרהבשהיהאבל כאן  מדובר  ,שלא נהגת  ללון ב ו, בבירור שהוא נ פגש  איתך  באותו  מלון  :ברק

מסר ל ך מעט פה  עם  דו לר ים ובמהלך  או תה פגישה ב יניכם הוא, של  מספר  שעות  במהלך  היו ם
באותו  ביק ור  בפנ י  פורום מלוח  הזמנים הא לה ג ם  עולה  ב בירור  שלא  יכולת  להרצות. מזומנים

 . היה איזשהו עניין בושלטלנסקי
 ...כל קודם :אולמרט

 .במזומן ובכל זאת הוא שילם לך ונתן לך מעטפה שהכילה כמה אלפי דולרים :ברק
טלנסקילדעת בדיו ק  למה   אני ר וצה. אני לא  יו דע , אני שו ב או מר... קודם  כל  אהה :אולמרט
של  כי סוי  הוצא ות או  שאולי האם ה וא  מדבר ע ל  חוב, האם ה וא  מדבר ע ל  כיסוי הוצאות, התכוון

 .אחרת והיה כרוך בפעילות, לא היה כרוך בנסיעה הזאת
יורק ביקשת-בניו שבמהלך ביקור א חר שלך , חומר החקירה של נו  מצביע גם ע ל מקר ה א חר :ברק

אלף 15ומשך עבורך   בבנק שסמוך למק ום הפגישה  שלכםסיטי והוא הלך  לסניף מטלנסקיכסף 
אתה זו כר את . שלך ב מלו ן וזה ומסירת הכספים התקיימה בסווי טה. דולרים במזומן ו נתן ל ך אות ם

 ?האירוע הזה
 ?באיזה מלון :אולמרט

.נסי'ריג  או  ט'ריגסנט  ,   מסר  לנו  שבדרך  כלל  נ פגשתם  באחד  משני המלונות טלנסקי :ברק
 .נסי'ריגהזה מתייחס למלון  האירוע
 .אין לי מושג :אולמרט

 ? הלוואה כלשהימטלנסקיאתה קיבלת , בבקשה תאמר לנו :ברק
 .כזה אני לא זוכר דבר :אולמרט

 .לא :ברק
 ?מטלנסקי אדוני שולל שקיבל הלוואה :אילון

תציגו לי את הטענה, כזאת אבל אם יש טענה. אני לא זוכר את  ההלו ואה, נראה לי מוזר :אולמרט
 .להתייחס איך וזה שאני אוכל, מתי, מי, ותגידו לי מה

ציינת בפניו  שאתה  אמר  לנו שבמספר  מקרים כ שאתה  ביק שת  ממנ ו  כסף  אתה גםטלנסקי :ברק
הראתה  שאתה  לא אבל המציא ות, כך  שמ דו בר בהל וו אה, מתכוון להחז יר לו  את  הכסף  בהמש ך

 .החזרת לו אף פעם את הכספים שקיבלת ממנו
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סכום קונקרטי, הלוואה קונקרטית, להתייחס ר ק  אם ת תנ ו לי  אז כור קונ קרטי אני אוכל  :אולמרט
 .קונקרטי ומועד
 .אני אתן לך דוגמא :ברק

 .כן :אולמרט
שהתקיימה בספ טמבר,  אמר  ל נו של פני  נסיעה  משפ חתית  שלך  לא יטל יה  ויוו ןטלנסקימר  :ברק

הוא  נת ן  לך  בסופו, אתה  ביקשת  ממנ ו  סכום מכובד  מאוד  של  כמה עשרו ת א לפי  דולרים ,2004
 .החזרת אבל לא. אלף דולר ואתה אמרת לו שאתה תחזיר לו את הכסף הזה 25 של דבר
 .2004אני לא זוכר מסיעה לאיטליה בספטמבר  :אולמרט

ילדיך השתתפו, אנחנו ראינו שרע ייתך  השתתפה בנסיעה  הזאת. נסיעה ע ם כ ל המש פחה :ברק
 ...נסיעה זאת הייתה. חלק בהמשך ליוון, חלק הגיעו לאיטליה. שונים של הנסיעה בחלקים
 ?אני הייתי באיטליה :אולמרט

 .2004ועד ראשית אוקטובר  2004 מסוף ספטמבר, כן :ברק
לעניינים של, זכרוני בנס יעה  של  משרד התק שורת הייתי ל מיטב 2004בסוף ס פטמבר   :אולמרט

 .היינו בחופשה משפחתית ביוון באיזה אי יווני כמה ימים ויכול להיות שלפני כן, משרד התקשורת
 ? במימון הנסיעה הזומטלנסקיסיוע  ולא ביקשת :ברק

 .דבר כזה לא זוכר שום. לא זוכר דבר כזה :אולמרט
 ?אתה פוסל את האפשרות :ברק

 .בהחלט :אולמרט
 ?פוסל אותה לחלוטין :ברק

 .כן ,כן, בהחלט :אולמרט
 ?לא היה דבר כזה :ברק

 .לא :אולמרט
75מה בא שר  להל וואה בסך  .  אנחנו  רואי ם של א  היו  הלוואו ת לדבריךמטלנסקיאז  .אוקיי :ברק

  ?את ההלוואה אתה החזרת לו? 1993 בשנת אלמליח ו'גשקיבלת מיוסף  אלף דולר
 .הצהרות ההון שלי... ב... בדוחות ה היא מצוינת, ל :אולמרט

 ?אותה ואתה לא החזרת לו :ברק
 .ההחזרה יש סידור עם מבקר המדינה לגבי מועד, לא :אולמרט

זה. הסכום במלואו  אז תחזיר  את, 2009מדובר שם  שאם  אתה לא ת חזי ר עד  ראשית  , לא :ברק
 ...ואנחנו נמצאים 1993-הלוואה שניתנה ב

.הון ידי בהצהרות-כל השנים היא מדווחת על, היא כל הזמן מדווחת על דיי... אבל ,נכון :אולמרט
,שנפטר  בינ תיים אנחנו יוד עים  שקיבלת  מאיש  העסק ים א ברהם ו לפ סון. היא טרם הו חזר ה :ברק

לנו  תיע וד גם  לגבי  יש. 2004שנים מאו חר יו תר  בשנת  18את  ההלו ואה  הזאת אתה  החזרת א חרי 
כך  גב והים  במשך  כל  כך אנחנו א ומרים  לך  שהיכולת של ך ל היות חייב סכומי ם כל . ההלוואה הזו
במשך  כל  כך  הרבה ההסכמה  של המלווים שתהיה  חייב  להם כ ל  כך  הרבה כסף, הרבה שנים

 ?לכך מה תגובתך, נובעת מהתפקידים הציבוריים שמילאת, זמן
למעמדי הציבור י ואין לז ה שוב ק שר, אני חו שב שאברהם ולפ סון היה  לקוח  שלי :אולמרט

של, של  ריב, ילדים של, היה שמה  סיפור שלם  של   משפחה. וההלוואה ש נלק חה  ממנו הוחזרה
'בו וה וא  מת  בארץ  וכ ו שברח  מארצו ת הברי ת  והיה בא רץ ו טיפלתי "  יטיב'פיוג"הוא  היה , ירושה

 .בזמנו אגב נחקרתי על העניין הזה... וב
 ?ד"לקוח בתקופה שהיית עו כשאתה אומר: איציק

Page 29 of 31נכון, היום העשרים ושניים: אהוד אולמרט, ראש הממשלה

23/07/2008mhtml:file://C:\Olmert708.mht



 .היה קשור לשום עניין אחר לא, ד"והקשר שלו איתי היה קשר של עו. כן :אולמרט
שולה ז קן  נהגה,  באר ץטלנסקישל   מחובר ה חקירה  שלנו  עו לה  שבעת  ביק וריו. אהה :ברק

שהוא  הגי ע לא רץ  ולפעמים  לפנ י זה  היה  או  לא חר. להתקשר  אליו  ול בקש  ממנו  ע בורך כספים
ברחוב ב נק י שר אל ולמסור את  הכס ף ת"התמ נהג להגיע למש רד  טלנסקי. שהוא  היה מגיע לאר ץ

 ?הדברים הללו מה תגובתך על, בדרך כלל לשולה ולפעמים לך ישירות
אני לא  יו דע  מה, ביקשה ממנ ו אני לא  יו דע  מה, אני לא  יו דע  מה  שולה התקשרה איתו :אולמרט

 .לי הוא לא נתן. הוא נתן לה
 ?נתן באופן אישי אף פעם לך הוא לא :ברק

 .נכון. נכון :אולמרט
 ?דבריך אלו :ברק

 .הזדמנויות שהוא נתן לי כספים במספר, אמרתי :אולמרט
 .סיפרת לנו, יורק-בניו :ברק

 .כן, הוצאות זה כיסוי :אולמרט
 ?בישראל פי חומר החקירה שלנו קיבלת ממנו-ומה בקשר לכספים שעל :ברק

 .אני אומר תתני לי דוגמא :אולמרט
חומר חקירה  שלנו  מצביע  על פ גישות  שהתקיימו  בינ יכ ם ב לשכה  שלך במספר  מקרי ם :ברק

אני א תם  לך  כאן ד וג מא  למסמך. ת"התמלישראל כש כיהנ ת כ שר  כמעט בכל פ עם  שהוא הג יע
,בלשכה  שלך   4:20אנחנו רו אים  שנפגשתם  בשעה . 2004בספטמבר   26-לדף יו מן  מה... מה
התקיימה של ושה  ימים  לפ ני  אותה  נסיעה  לאיטליה  ויוו ן  ש אותה דרך  אגב  הפגישה  הזאת... אה

  באו תה פ גישה  הוא  נתן  ל ך  את  הכסף  שביקשת  ממנו  לקראתטלנסקי ולדברי, הזכרנו  קודם
 .ויוון הנסיעה המשפחתית לאיטליה

הוא  לא נתן  לי כסף ,למיטב ידי עתי, לא היי תה פ גיש ה כזאת . לא זכ ור לי  דבר  כזה :אולמרט
 .לנסיעה ואני לא הייתי צריך את הכסף לנסיעה

 .בסדר :ברק
,אנחנו מסיי מים .אתם  גם יכולים  לראות  שהכסף ש ול ם בנסיעה  הזאת  בדרך נאותה :אולמרט

 .שאלה אחרונה
זה  אחד  המקרים, 2003באוגוסט   כמו  למשל ,JCT-כשאדוני הגיע  להרצות  בפני  ה: חקק

 ...מכיוון שזה?  מימן אדונישטלנסקי
לא יו דע. לא יו דע. ייתכן שכן, לא יו דע להגיד  לך  עכשיו. אני לא  יו דע  ל הג יד  לך  עכשיו :אולמרט

אם  הת שלו ם  נ עשה  בדיוק,  אם  הח שבו ן  נערך  א חרי  כן,  אם  הו א  שי לם   בדיוק   באותה  הז דמנות 
 .במועד ההרצאה או שזה נעשה אחרי זה

 .הממשלה אדוני ראש :אילון
 .כן :אולמרט
 .הזו חלפה השעה שהוקצתה לנו בחקירה :אילון

 .כן. כן :אולמרט
ברישומים שעמדת  על ער יכ תם ו בשיחת ט לפון  בת  כולל הזמן שנגזל  בדברי הפ תיחה  שלך :אילון

 ?כעת פרק זמן נוסף לעוד מספר שאלות אני שואל האם תיאות להקדיש. מספר דקות
 .לשאול אותי וכשתקבעו איתי אני אשמח לקבוע איתכם אתם הרי בוודאי תרצו, בו :אולמרט
 ...התרשומות שעשית אנחנו מבקשים את, אדוני :אילון

 .אני אתן לכם :אולמרט
 .איך שאדוני רוצה? או לחתום, אדוני רוצה למספר אותם :אילון
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זה ד לף,  בדרום  אמרי קהלטלנסקיבעיתון  של  היום  על  פ עו לה  שלי לסייע  רק  תקראו :אולמרט
 ...הרי א? אני שואל אותך, אקואויזעל מכתב של שמעון ? מטלנסקי זה דלף? ממני
 .לחקירה זה מפריע גם :אילון

המינימום  שאתם  דורשים מכל  אז רח אני מציע  ש תע שו  את, אני לא  יו דע  מה מפר יע :אולמרט
 .מתבקש אני חושב שזה. במדינה ותחקרו את עצמכם

 .גם לנו זה מחבל בחקירה: איציק
תמיד האינטרס שלכם הו א  לא  להדל יף  ותמ יד א תם, הסיפורים האל ה אני מכיר  את כל :אולמרט
העובדה  שמי שהו מדליף  זה. שכולכם  יושבים  יחד ו מחלי טים  להדליף אני ל א או מר. מדליפים

 .לגמרי ברור
ערך במהלך חקירתו  עמודי תרשומת בכ תב י ד או תם 7 אולמרטאני מציי נת  שק יבלנו  ממר   :ברק
 .היום

 
 כ יאולמרטהובהר למר  , הסתיימה  בשלב  זה החקירה. דקות 11:03השעה כעת  , אוקיי :אילון

כמובן  לרבות, דהוא-ותוכנה  עם כ ל מא ן נאסר  על יו  ל שוחח  בנוגע  לנושא ים  שהועל ו  בחק ירה
 .דינו מעורבים בחקירה הזאת ולמעט עם עורכי

 
 .תודה רבה לכם. אכן :אולמרט
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