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נתניהו. חפץ נסחט [צילום: הדס פרוש/פלאש 90]

ניר חפץ הוא עד מפתח בשלושת תיקי
נתניהו  סחיטתו באיומים מטילה צל כבד

על תוכן עדותו  שי ניצן נותן גיבוי
לחוקרי המשטרה למרות שנקטו אמצעים

בלתי חוקיים נגד ניר חפץ כדי לסחוט
ממנו מידע ו/או הצהרות  היועמ"ש

מנדלבליט הגיב שהוא לא ידע ולא אישר
פעולות אלה  המידע הסנסציוני הוצג
במהלך השימוע על-ידי פרקליטיו של

נתניהו אך היועמ"ש נמנע עד כה מהנחיה
לחקור פרשה זו
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ניצן. גיבוי לחוקרים [צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]ניר חפץ. נסחט [צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]

עדות עד המדינה זוהמה בגלל עבירת סחיטה

המשטרה איימה על חפץ בחשיפת המאהבת; 
נאלץ לאשר בדותות שהוכתבו ע"י החוקרים

▪  ▪  ▪
סדום ועמורה בחקירה המשטרה: עד

המדינה ניר חפץ נאלץ לאשר בחקירתו בתיקי
ראש הממשלה בנימין נתניהו גם מידע שהוכנס לפיו על-ידי חוקרי המשטרה - כולל אירועים

ו/או תאריכים - וזאת לאחר שחוקרי המשטרה איימו בחשיפת המאהבת שלו ובהריסת
משפחתו. חוקרי המשטרה איימו וביצעו לאחר תכנון מוקדם, ובאופן זדוני - לאחר שקיבלו

אישורים לכך מדרגים גבוהים יותר. 

המידע בנושא זה - שעיקרו חשד להטרדה והדחת עד - הוצג במהלך השימוע בתיקי נתניהו,
בפני היועץ המשפטי לממשלה. אולם למרות זאת, היועמ"ש אביחי מנדלבליט נמנע עד כה

ממתן הוראה לחקור פרשה זו. 

המשטרה והפרקליטות ניסו לסכל את חשיפת המידע על סחיטת ניר חפץ, בדרכים שונות -
ותוך שימוש לרעה במעמדן ובכלים העומדים לרשותם - ולכן אנו מנועים גם עתה ממסירת
המידע המלא בנושא. מסיבות דומות נאלץ גם העיתונאי עמית סגל (ערוץ 12) לעצור פרסום

מידע שהובא לידיעתו. 

ל-News1 נודע, כי חוקרי המשטרה איימו על חפץ, כי אם לא יסכים לשתף פעולה, משפחתו
תהרס. חוקרי המשטרה נקטו צעדים שונים - שלא ניתן לפרטם כאן, דבר שגרם לחפץ להיתקף

פחדים ולשתף פעולה עם החוקרים בעל-כורחו. בכך זיהמו החוקרים את החקירה ואת
"ממצאיה". 

●
●
●
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חפץ מסר עדות בתיקים: 1000, 2000, 4000. הפרקליטות מתבססת, בין היתר, על עדותו של
חפץ, בנסיונה לקדם הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעבירת שוחד בתיק

4000. ההחלטה בנושא נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. אולם כבר
בשלב זה ניתן להניח, כי היועמ"ש יתקשה להסתמך על עדותו של ניר חפץ, מחמת זאת

שעדותו זוהמה. 

ל-News1 נודע, כי חוקרי המשטרה, בגיבוי הפרקליטות, סחטו בפועל את ניר חפץ - ששימש
כיועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני משפחתו, אילצו אותו לשתף פעולה

בחקירה, ואף למסור מידע שחלקו לא נכון ו/או מידע שלא זכר. דבר זה עולה כדי שיבוש מהלכי
חקירה ומשפט. 

בעקבות הלחצים שהופעלו על חפץ - לחצים המעלים חשד להטרדת עד ו/או אף הדחת עד, וכן
עקב הפיתויים שהורעפו עליו, הסכים ניר חפץ לשמש עד מדינה. דא-עקא, מחמת המעשים

החמורים כלפיו מצד חוקי המשטרה ובגיבוי הפרקליטות, עלולה עדותו להיתקל בקשיים. 

הטרדת עד ו/או הדחת עד, קל וחומר תוך סחיטה באיומים, מהווה עבירה פלילית. חומרת
המעשים עולה, במיוחד נוכח זאת שחוקרי המשטרה קיבלו, לפחות בדיעבד, גיבוי של פרקליט
המדינה, שי ניצן. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, אמר בתגובה כי הוא לא אישר
מעשים אלה. השאלה עתה היא: האם יורה על חקירה כדי למצות את הדין עם אותם חוקרים

ופרקליטים שהפעילו אמצעי סחיטה ואיומים נגד ניר חפץ.

מבזקים / עדכונים

+ ח"כ זוהר: "תיקי נתניהו יורדים לטמיון"
יו"ר סיעת הליכוד, ח"כ מיקי זוהר בראיון לגלי צה"ל: "כל תיקי נתניהו נסמכו רק על עדי

מדינה. ברור כעת שהם יורדים לטמיון". [מירב ארד, 05/11/19 09:17]

לקבלת רשימות יואב יצחק לדוא"למועדון הבלוגרים

VIP להצטרפות הקלק כאןמועדון
מי ומי בפרשה - לקבלת רשימות חדשות עם הופעתןתגיות  / עוקבים

 Benjamin  Netanyahu / בנימין נתניהו   Avichai Mendelblit / אביחי מנדלבליט 
 יאיר נתניהו / Yair Netanyahu   ממשלת ישראל / Israel Government   עמית סגל 

  Shai Nitzan / שי ניצן 

התפתחויות נוספות   /  פרשות נתניהו
התרגיל הפסול שבוצע על ניר חפץ

משרד המשפטים ביקש למנוע פרסום פרטים חדשים על אמצעי הלחץ
שהופעלו על ניר חפץ, עד המדינה בתיק 4000, העוסק בקשרי ראש

הממשלה, בנימין נתניהו, ואיש העסקים שאול אלוביץ'. 
04/11/2019  |  איציק וולף  |   חדשות

ביקורת חריפה של ביהמ"ש המחוזי על עו"ד עמית חדד ביי
סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, יהודית שבח, מותחת

ביקורת חריפה על עוה"ד עמית חדד ונועה מילשטיין בתיק בו ייצגו את
חברה קדישא פתח תקוה. השניים הם גם מעורכי דינו של ראש

הממשלה, בנימין נתניהו. 
04/11/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות

עימות חזיתי בין מנדלבליט לבין אוחנה
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