
"כך רונאל שבה אותי בקסמו"

מה שהחלה כחברות תמימה הפכה לשותפות מסוכנת והרסנית. תמלילים מחקירתו של ערן

 בידי העו"ד המפורסם, איבד את מצפונו המוסרי433מלכה מגלים כיצד הוקסם החוקר מלהב 

ובחר ללכת שבי אחריו: "החלטתי לשתוק ולהבליג כי לא רציתי לאבד את רונאל"
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לאחר שלושה ימים שבהם גולל קצין המשטרה לשעבר ערן מלכה את "עדות הניקיון" שלו בפני חוקרי מח"ש

במטרה למסור את כל המידע המפליל שלכאורה אגר בתמורה להשגת הסדר טיעון מקל, נחשף לראשונה עומק

הקשר המורכב שלו עם עו"ד רונאל פישר. מתמלילי חקירתו שמופיעים כאן לראשונה ניתן לשמוע את גרסתו

לאירועים המסעירים וללמוד כיצד הוא מנסה למעשה "להפיל את התיק" על פישר.

"יש לו יכולת מאגית"

מלכה סיפר כי מהרגע הראשון נשבה בקסמו של העו"ד המפורסם. "עברתי תקופה מאוד קשה שבה הכרתי את

רונאל ובה החושים ושיקול הדעת שלי התערערו. הכל בשביל למצוא חן, ללכת שבי אחרי קסמו", אמר. "עד ליום

שהכרתי את רונאל הייתי בן אדם עם שיקול דעת מאוד ברור, מה מותר ומה אסור. משהו גרם למשוואה הזאת

להשתנות לאחר שהכרתי אותו". את הצעד הראשון במערכת היחסים שהתגלתה כהרסנית לקח מלכה בעצמו:

הוא הדליף לפישר שלקוח שלו רוצה לעזוב אותו, ופישר כבר הבין לכאורה את הפוטנציאל הגלום בחברות עימו.

"הוא מאוד הכיר לי תודה, אחרי זה נפגשנו כמה פעמים, אכלנו במסעדות ודיברנו על דברים בלי קשר למשטרה",

אמר. "התחלתי להבין שמדובר באדם מאוד מחובר והוא נתן לי להבין שהוא ממש מתאהב בי, והתלהבתי מזה

שעו"ד מהשורה הראשונה, איש טלוויזיה מפורסם, מביע בי עניין, מעריץ אותי ומנסה להתקרב אליי. הקשר

התפתח לטלפונים ולהודעות טקסט אוהבים ומפרגנים. היום אני מבין שזו הייתה מלכודת דבש".

מלכה סיפר שפישר החל לראשונה "לטשטש את הגבולות" כאשר ניסה להשיג פרטים על חקירה שהתנהלה

בעניינו של קובי כחלון בהיותו בכיר בעיריית ירושלים. "רונאל נתן לי הרגשה שהוא מאוד מחזיק ממני. בסוף הוא

התוודה שהוא שלח את יאיר ביטון (הקבלן המואשם בשיבוש הליכי משפט — י"י) לכחלון והוא מנסה לעשות כמה

גרושים. קיללתי אותו. אבל הוא במניפולציה מאוד אופיינית הרגיע אותי". מאז אותה תקרית, אומר מלכה, בחר

לשתף עם פישר פעולה: "החלטתי פשוט לשתוק ולהבליג כי לא רציתי לאבד את רונאל. זה אדם עם יכולת מאגית

להקסים, הוא יכול לספר לך שעכשיו חושך בחוץ, אתה תאמין. נהגנו לשתות הרבה ויסקי ואז הייתי הרבה פחות

חד חושים איתו. לפני שהכרתי אותו לא נהגתי לשתות, הוא דאג להשקות אותי".

המסאז' המרגיע
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את ההצעה הראשונה לכאורה לשוחד הוא זוכר היטב: פישר והעוזרת שלו ע' (שהפכה לעדת מדינה) ישבו עימו

 אלף יורו. "רונאל אמר 'כמה שאתה רוצה שלך'". מלכה מודה שהיה77במשרד, שתו ויסקי והראו לו שקית עם 

"שתוי לאללה": "הלכתי לשירותים להירגע. כשחזרתי ע' עשתה לי מסאז' כדי להרגיע אותי. אחרי זה היא סיפרה

לי שרונאל שלח אותה לפתות אותי מינית". לדבריו, פישר אמר לו בעניין הכסף: "מה תגיד זה יקרה. כאילו שניסה

 יורו הוא נזכר: "הלכתי שוב לשירותים,5,000לשים אצלי את תפוח האדמה הלוהט". לאחר שהסכים לקחת 

הסתכלתי במראה בעיניים אדומות ושאלתי את עצמי 'מה אתה עושה?'"

במקרה אחר נזכר מלכה כיצד ניסה פישר לכאורה לגייס את האחים אביב ויוסי נחמיאס כלקוחות לאחר ששמע

ממנו על חקירה סמויה שקשורה לחברת ת.ע.ן. שבבעלותם. "האחים נחמיאס הגיעו למשרד שלו. לפני זה רונאל

לחץ עליי לתת לו הסבר על החקירה כדי שהוא לא ייצא מפגר מולם. הרגשתי מאוד לא נוח בעניין הזה, אבל הייתי

כבר בתוך הטירוף הזה, רונאל הפעיל עליי מכבש לחצים אדיר". אף שהם כלל לא הופיעו בכתב האישום, מלכה

 אלף דולר. פרקליטי האחים נחמיאס, עורכי הדין יעקב וינרוט200טוען שפישר לקח קרדיט על כך — וגבה מהם 

וליה פילוס, המואשמים במתן שוחד למלכה, אמרו בתגובה: "לקוחותינו אינם יכולים להיות אחראיים למעשים

שנעשו בכספם על ידי אדם אחר". פישר לא הגיב לדברים. פרקליטיו הכחישו את האשמות נגדו.
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