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זוהר שחר לוי

פרשת נתיבי ישראל: בית המשפטפרשת נתיבי ישראל: בית המשפט
האריך את מעצרו של גורלובסקיהאריך את מעצרו של גורלובסקי

ובכירים נוספיםובכירים נוספים
בית משפט השלום בראשון לציון האריך בשבעה ימים נוספים את מעצרם
של כמה מהנחקרים, ובהם ח"כ לשעבר מיכאל גורולובסקי החשוד במתן

שוחד לבכירים בחברה הממשלתית בתמורה לקידום פרויקטים. שני
חשודים שוחררו למעצר בית, ובהם מיכאל קופילובסקי שכיהן כמ"מ

מנכ"ל נתיבי ישראל
19:16 08.11.15

נוספים ימים  בשבעה  אתמול  האריך  לציון  בראשון  השלום  משפט  בית  ישראל:  נתיבי  פרשת 
בחברה לבכירים  שוחד  במתן  החשוד  גורולובסקי  מיכאל  לשעבר  ח"כ  של  מעצרו  את 
הממשלתית בתמורה לקידום פרויקטים. בנוסף הוארך מעצרו של איתן אידלמן, בכיר בנתיבי
עבירות את  לכאורה  תיעד  שבו  יומן  מצאה  שהמשטרה  לאחר  ימים  ב־7  הוארך  ישראל, 
השוחד. שני חשודים שוחררו למעצר בית, ובהם מיכאל קופילובסקי שכיהן כמ"מ מנכ"ל נתיבי

ישראל. בתוך כך מעצרו של שי ברס, לשעבר מנכ"ל נתיבי ישראל הוארך ב-4 ימים.

קראו עוד בכלכליסט:
פרשת נתיבי ישראל: בקשה לייצוגית בשם הציבור בגובה 400 מיליון שקל

פרשת נתיבי ישראל: היועצת המשפטית שוחררה למעצר בית
הוארך מעצרם של 18 חשודים בפרשת נתיבי ישראל, בהם בתו של השר לשעבר דוד לוי

הפרשה נחשפה בשבוע שעבר בפשיטה של חוקי להב  433 על משרדי נתיבי ישראל ומעצרם
לשעבר הכנסת  חבר  וכן  ברס  ושי  ויז'ניצר  אלכס  לשעבר  המנכ"לים  בהם  מעורבים  של  18 

מיכאל גורולובסקי ששימש כספק לחברה.
 

של בהיקפים  הנאה  וטובות  שוחד  קבלת  ישראל  נתיבי  בחברת  לבכירים  מייחסת  המשטרה 
החברה של  בפרויקטים  חיצוניים  ספקים  של  לקידום  בתמורה  שקלים  מיליוני  עשרות 
מרמה, שוחד,  של  חמורות  עבירות  למעורבים  מיוחסות  המעצר  בקשות  לפי  הממשלתית. 

גניבה, הלבנת הון ועוד.
 

"החקירה כי  המשטרה  נציג  ציין  ישראל,  בנתיבי  בכיר  עובד  אידלמן,  של  בעניינו  בדיון 
מתפתחת בצורה יפה". עוד עלה כי אידלמן עצמו ניהל יומן, תחת הכותרת "יומני היקר" שבו
גורמים גם  מפליל  אידלמן  של  התיעוד  המשטרה,  נציג  לפי  השוחד".  עבירות  את  "תיעד 
בתוך שוחד  וקבלת  שוחד  מתן  שוחד,  של  התנהל  על  יומן  שמתנהל  העבודה  "עצם  נוספים. 

חברה כבר מצביע על עבירה", ציין נציג המשטרה, עו"ד שרון שלג, בדיון.
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נכון "יותר  החברה.  בתוך  שלו  המינוי  למעשה  היה  אידלמן  שקיבל  השוחד  לדבריו,  עוד 
להגיד", הוסיף, "שהעתיד המובטח שלו היה קבלת השוחד. אני לא דמבר ספציפית על קידום

(בנת"י, זש"ל), אני מדבר על העתיד המובטח לו במידה ויעזוב את החברה".
 

באדם מדובר  לדבריו  בית.  למעצר  לשחררו  ביקש  וולשטיין,  שי  עו"ד  אידלמן,  של  כוחו  בא 
של נושא  מציינים  זש"ל)  (המשטרה,  "הם  הוסיף,  "לצערי",  מקצוע.  ואיש  םלילי  עבר  שנעדר 
הוא שנים,  לפני  10  היה  שלו  המינוי  להגיד.  יודעים  לא  הם  השוחד  מה  וכששואלים  שוחד 
נמצא הוא  בהצלה,  במבחנים  עמד  תואר,  בעל  שהוא  העובדה  יסוד  על  לחברה  התקבל 
מעורב היה  אם  וגם  מעולם,  קיבל  לא  הוא  השנים.  במהלך  השתנה  שלא  ניהולי  בתפקיד 

בקבלת החלטות הוא עצמו לא קיבל דבר".
 

לאחר ימים  ב-7  אידלמן  של  מעצרו  את  להאריך  מזרחי  מנחם  השופט  הורה  זאת,  למרות 
שלדבריו "נאספו ראיות טובות" ובנסיבות אלו בקשת המעצר מוצדקת.

 
זכות על  השומר  בחשוד  מדובר  כי  המשטרה  נציג  ציין  גורולובסקי,  לשעבר  לח"כ  באשר 
חיזוק קיבל  החשוד  של  "עניינו  במרמה.  כספים  שקיבל  ישירות  ראיות  ישנן  וכי  השתיקה 

ראייתי וראוי להיעתר לבקשה", נימק השופט את החלטתו להותירו במעצר.
איפה הכסף שלנו? כלכליסט מציג את ספר התקציב האמיתי 

צילום: שאטרסטוק
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