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המפקח הכללי במשרד המשפטים 
האמריקני, מייקל הורוביץ, עונה 
על שאלות בעניין הדוח שפרסם, 11 
בדצמבר 2019
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ג'יימס קומי, לשעבר ראש 
האף-בי-איי, נותן עדות 

בוועדת המודיעין של הסנאט, 
8 ביוני 2017

אביב

1 באפריל

תחילת מארס

משרד האף-בי-איי בניו 
יורק מקבל אישור לפתוח 

בחקירה )בעוון ריגול( 
נגד קרטר פייג' מקמפיין 

טראמפ, על פי דוח המפקח 
הכללי במשרד המשפטים 

)עמ' 62(

 ,Fusion GPS חברה בשם
שהוקמה על ידי שני עיתונאים, 

יוצרת קשר עם חברת ראיית 
 PerkinsCoie החשבון

העובדת עם קמפיין קלינטון 
לנשיאות ועם הוועדה 

 )DNC( הדמוקרטית הלאומית
– שהיא הגוף המנהל הרשמי 
של המפלגה הדמוקרטית, על 
פי מכתב של החברה מתאריך 

מאוחר יותר

ראש האף-בי-איי ג'יימס 
קומי וסגנו, אנדרו מקייב, 
דנים עם התובעת הכללית 

של ארה"ב, לורטה לינץ', 
על חקירתו של קרטר פייג'. 

השניים מספקים ללינץ' 
"מידע המעיד כי המודיעין 

הרוסי תכנן להשתמש בפייג' 
למידע וכדי לפתח אנשי קשר 
בארה"ב" )על פי דוח המפקח, 

עמ' 75(

15 ביוני

 Guccifer האקר המכונה
2.0 טוען כי הוא זה שפרץ 

ל-DNC, ולא רוסיה. כדי להוכיח 
את דבריו הוא מפרסם מסמך 
שמצא בשרת ה-DNC – דוח 

המפרט כיצד להתנגד לקמפיין 
טראמפ. בתגובה, מפרסמת 

חברת Crowdstrike הצהרה 
כי היא עומדת מאחורי כל מה 

שפרסמה בדוח שהפיקה

5 ביולי

מאי

26 באפריל

24 במארס

האף-בי-איי סוגר רשמית 
את החקירה נגד הילארי 

קלינטון לגבי השימוש 
שעשתה בשרת פרטי כדי 
לשלוח אי-מיילים, בעודה 
מכהנת כמזכירת המדינה 

של ארה"ב )על פי דוח 
המפקח, עמ' 1(

פרופ' ג'וזף מיפסוד, 
המקושר לשירות ביון 
החוץ של רוסיה, אומר 

לפאפאדופולוס )מקמפיין 
טראמפ( כי "לרוסים יש לכלוך 

על [הילארי] קלינטון בצורה 
של אלפי אימיילים", על פי 

דוח המפקח הכללי במשרד 
המשפטים )עמ' 262(

סטיל נפגש בשדה תעופה 
באירופה עם גלן סימפסון, 

 Fusion מייסד שותף של חברת
GPS שנשכרה קודם על ידי חברת 

ראיית החשבון העובדת עם קמפיין 
קלינטון לנשיאות. בפגישה בודק 
סימפסון "האם סטיל יוכל לסייע 

בקביעת פעולותיה של רוסיה לגבי 
בחירות 2016 בארה"ב", וכן האם 

"למועמד דונלד טראמפ יש קשרים 
אישיים ועסקיים כלשהם ברוסיה" 

)על פי דוח המפקח, עמ' 93(

אלכסנדרה צ'לופה 
העובדת בוועדה 

הדמוקרטית הלאומית 
)DNC( מביעה את 

חששותיה כי טראמפ, כמו 
גם האסטרטג הרפובליקני 

פול מנפורט, מנהלים 
קשרים עם רוסיה. את 

החששות היא מביעה בפני 
שגריר אוקראינה בארה"ב, 

ולרי צ׳אליי

תחילת יולי

קיץ – תאריך לא ידוע

28 באפריל

29 במארס

מחלקת המדינה של 
ארה"ב משיגה העתק 

של התזכיר הראשון של 
סטיל )על פי דוח המפקח, 

עמ' 104(

צ'לופה, מהוועדה 
הדמוקרטית הלאומית 
)DNC(, מופיעה בפאנל 

שנערך בספריית 
הקונגרס. לפאנל מוזמנים 

68 עיתונאים חוקרים 
אוקראינים. בפאנל מופיע גם 

העיתונאי מייקל איסיקוף

ראש סוכנות הביון הבריטית 
GCHQ מגיע לוושינגטון 

ונפגש עם ראש הסי-איי-אי ג'ון 
ברנן כדי לדון על מידע המצביע, 

לכאורה, על תקשורת בין 
קמפיין טראמפ למוסקבה. סביב 
אותם ימים מחליט ברנן להקים 

כוח משימה המורכב מכשש 
סוכנויות: האף-בי-איי, משרד 

האוצר ומשרד המשפטים – 
המנהלים את החקירה המקומית 

לגבי קשריו האפשריים של 
קמפיין טראמפ לרוסיה. והסי-
איי-אי, משרד ראש המודיעין 

הלאומי )DNI( והאן-אס-אי 
)NSA( – המנהלים את החקירה 

הקשורה במודיעין זר

צ'לופה מיידעת את צוות 
הוועדה הדמוקרטית 

הלאומית )DNC( על מנפורט, 
על טראמפ, ועל הקשרים 

שלהם לכאורה לרוסיה

8-7 ביולי

יוני

סוף אפריל

31 במארס

 ,Fusion GPS חברת
שכאמור נשכרה על ידי חברת 

ראיית החשבון העובדת עם 
קמפיין קלינטון לנשיאות, 

שוכרת באופן רשמי את 
שירותיו של סטיל )אותו סוכן 

ביון בריטי לשעבר( כדי לחקור 
את מעורבותה של רוסיה 

בבחירות 2016, כמו גם את 
קשריה למועמד טראמפ. 
סטיל יפיק בהמשך מספר 

תזכירים עבור החברה )על פי 
דוח המפקח, עמ' 186, 381(

קרטר פייג' )מקמפיין 
טראמפ( מבקר במוסקבה 

ונואם בנושא "עתיד הכלכלה 
העולמית". יום למחרת 

מעביר פייג' הרצאה ב"בית 
הספר החדש לכלכלה" 

במוסקבה

אנשי טכנולוגיות מידע 
בוועדה הדמוקרטית 

הלאומית )DNC( מזהים, 
לטענתם, פריצה לרשת 

המחשבים של ה-DNC על 
ידי גורם לא מורשה. מנכ"ל 

ה-DNC פונה לשון הנרי, 
נשיא חברת אבטחה הסייבר 

CrowdStrike

ג'ורג' פאפאדופולוס 
מקמפיין טראמפ לנשיאות 
ויועצים אחרים למדיניות חוץ 

בקמפיין מגיעים יחד עם טראמפ 
לפגישה בנושא "ביטחון לאומי" 

בוושינגטון. על פי מזכר של 
משרד המשפטים האמריקני, 

פאפאדופולוס אומר בפגישה כי 
"יש לו קשרים היכולים לסייע 

לארגן פגישה בין המועמד 
טראמפ לנשיא פוטין"

11 ביולי

9 ביוני

סוף אפריל

אפריל – יוני

פייג' מופיע בסימפוזיון 
בלונדון. בסימפוזיון נוכח 

אדם בשם ד"ר סטפן 
הלפר, שזהותו תיחשף 
בהמשך. כמו גם מדלן 
אולברייט וסר ריצ'רד 

דרלאווה, לשעבר ראש 
MI6 שירות הביון הבריטי

CrowdStrike מתחילה 
לחקור את הפריצה 
לרשת ה-DNC, והיא 

החברה היחידה שמורשית 
לגשת לשרת הפיזי

גלן סימפסון, מייסד 
 ,Fusion GPS שותף של

נפגש עם נטליה וסלניצקיה, 
עורכת דין רוסית, לפני 

ואחרי שהיא נפגשה עם 
דונלד טראמפ ג'וניור )בנו 

של טראמפ( במגדל טראמפ 
בניו יורק

סוכנויות המודיעין 
הבריטיות מעבירות 

לארה"ב מידע לגבי קשריו 
של קמפיין טראמפ לרוסיה, 

על פי כתבה בגרדיאן

5 ביולי

30 במאי

27 באפריל

28 במארס

 Fusion GPS עובדת של
בשם נלי אור, שולחת 

אימייל לבעלה ברוס אור, 
בכיר במשרד המשפטים 

האמריקני. האימייל מצביע 
על מסמכים שהגיעו 

ללשכה הלאומית למלחמה 
בשחיתות של אוקראינה 
)NABU( לפיהם ממשלת 

אוקראינה העבירה כספים 
לחברה של מנפורט – 

מקמפיין טראמפ – בשנים 
2014-2012

נערך תדרוך במטה 
הראשי של האף-בי-איי 

בעניין קרטר פייג' והחקירה 
נגדו )דוח המפקח, עמ' 75(

סוכן האף-בי-איי מייקל 
גאטה )המתואר בדוח 
 Handling"המפקח כ

Agent 1"( נפגש עם סטיל 
בלונדון ומקבל ממנו את 

התזכיר הראשון שמועבר 
לאף-בי-איי, לגבי הקשרים 
בין קמפיין טראמפ לרוסיה

פול מנפורט מצטרף 
לקמפיין טראמפ לנשיאות

30 ביוני

מאי

26 באפריל

21 במארס

הלשכה הלאומית למלחמה 
בשחיתות של אוקראינה 

)NABU( והאף-בי-איי 
מתחילים לשתף פעולה באופן 

רשמי באמצעות חתימה על 
מזכר הבנות. השת"פ מאפשר 

לאף-בי-איי לפעול במטה 
NABU באוקראינה ולחקור את 

קשריו של מנפורט )מקמפיין 
טראמפ( לממשלת אוקראינה

האף-בי-איי משלם 15 
אלף דולר לסוכן ביון 
בריטי לשעבר בשם 

כריסטופר סטיל, עבור 
שירותים שנתן מיולי 

2015 ועד פברואר 2016 
באמצעות חברת הייעוץ 

שבבעלותו )על פי דוח 
המפקח, עמ' 88(

העיתונאי החוקר מייקל 
איסיקוף מפרסם באתר 

Yahoo News כתבה על עסקיו 
של פול מנפורט )מקמפיין 

טראמפ( עם האוליגרך הרוסי 
אולג דריפסקה. אימייל מה-3 

במאי שנחשף באתר ההדלפות 
וויקיליקס מגלה כי העיתונאי 

איסיקוף קיבל כנראה חלק 
מהמידע מצ'לופה, העובדת 
עבור הוועדה הדמוקרטית 

הלאומית )DNC( – הגוף המנהל 
של המפלגה הדמוקרטית

נודע כי קרטר פייג', כמו 
גם ג'ורג' פאפאדופולוס 

ומייקל פלין הם כעת חלק 
רשמי מצוות מדיניות החוץ 

של קמפיין טראמפ

מאי

תחילת אפריל

14 במארס

פאפאדופולוס )מקמפיין 
טראמפ( נפגש עם 

אלכסנדר דאונר, הנציב 
העליון של בריטניה, 

ולכאורה מספר לו כי לרוסים 
יש מידע שיכול לפגוע 

במועמדת הילארי קלינטון. 
דאונר מוסר זאת מאוחר 

יותר לשגרירות ארה"ב 
בלונדון, ומשם מגיע המידע 

לאף-בי-איי )על פי דוח 
המפקח, עמ' 167(

משרד האף-בי-איי בניו 
יורק מכין סיכומי מידע על 
קרטר פייג' לקראת פתיחת 
החקירה נגדו, על פי דו"ח 

המפקח הכללי במשרד 
המשפטים )עמ' 75(

ראש הסי-איי-אי ג'ון 
ברנן נוסע למוסקבה 

לפגישה בסוכנות הביון 
)FSS( הרוסית הפדרלית

20 ביוני

הסוכן הבריטי לשעבר 
סטיל מפיק את התזכיר 
הראשון שלו עבור חברת 
Fusion GPS )על פי דוח 

המפקח, עמ' 243(. התזכיר 
מציין כי שירותי הביון 

הרוסיים אספו מידע על 
הילארי קלינטון. סטיל שולח 
 Fusion GPS-את התזכיר ל

באמצעות אימייל מוצפן

סוף אפריל

אפריל

2 במארס

האף-בי-איי מראיין אדם 
בשם קרטר פייג' מקמפיין 
טראמפ לנשיאות - שיהפוך 

בהמשך לדמות המרכזית 
בפרשה

חברת ראיית החשבון 
PerkinsCoie שכאמור עובדת 

עם קמפיין קלינטון לנשיאות 
)ראו תחילת מארס( שוכרת את 

 Fusion שירותיה של חברת
GPS כדי "לבצע שירותי 

מחקר מגוונים במהלך מחזור 
הבחירות של 2016", על פי 

מכתב של חברת ראיית החשבון 
מתאריך מאוחר יותר

אנשי טכנולוגיות מידע 
בוועדה הדמוקרטית 

הלאומית )DNC( מדווחים 
לאף-בי-איי על חשד 

לפריצה לרשת שלהם, אבל 
מסרבים לתת גישה לסוכנים. 

ראש האף-בי-איי ג'יימס 
קומי יעיד מאוחר יותר כי 
האף-בי-איי ביקש גישה 

לשרת ה-DNC אך לא קיבל

14 ביוני

 Crowdstrike חברת
מפיקה דוח המצביע על 

תוכנה זדונית שנמצאה 
בשרת הוועדה הדמוקרטית 

הלאומית )DNC(. הדוח 
מציין כי לפי העדויות, 

התוכנה הזדונית הוכנסה 
על ידי הרוסים

2016

1 באוגוסט 30 ביולי

22 ביולי 18 ביולי

פיטר סטראק )סגן עוזר מנהל 
הביון הנגדי באף-בי-איי( 

נוסע ללונדון כדי לראיין את 
אלכסנדר דאונר, הנציב העליון 

של בריטניה. כאמור, בחודש מאי 
נפגש דאונר עם פאפאדופולוס 
)מקמפיין טראמפ( שאמר לו כי 

לרוסים יש מידע היכול לפגוע 
במועמדת הילארי קלינטון. אבל 

סטראק מגלה כי "פאפאדופולוס 
לא אמר שיש לו קשר ישיר עם 

הרוסים" וגם לא ציין מישהו 
אחר כלשהו בקמפיין טראמפ 

שיש לו קשר שכזה )דוח 
המפקח, עמ' 59(

סטיל מפיק תזכיר נוסף 
בו הוא טוען כי רוסיה 

השקיעה שמונה שנים 
בניסיון לטפח את טראמפ

אתר וויקיליקס מפרסם 
אימיילים שנגנבו משרת 

DNC-ה

נודע כי מייקל פלין 
מצוות מדיניות החוץ 

של קמפיין טראמפ 
נסע לרוסיה והרצה שם 

בתשלום. מי שמביא 
זאת לידיעת הציבור הוא 
העיתונאי מייקל איסיקוף 

 ,Yahoo News מאתר
שמראיין את פלין

26 ביולי

סטיל מוציא תזכיר נוסף 
בו הוא טוען כי ממשלת 

 DNC-רוסיה פרצה לשרת ה
במסגרת מבצע גדול

28 ביולי

סוכן האף-בי-איי מייקל 
גאטה מעביר לסוכנות 

את שני התזכירים שקיבל 
מסטיל שמספרם 80 ו-94 

)דוח המפקח, עמ' 98(

28 ביולי

גאטה מציין באימייל 
שהוא כותב לאף-בי-איי 
כי לפי סטיל, שני התזכירים 
שמספרם 80 ו-94 "עשויים 

כבר להסתובב ב'דרגים 
גבוהים' בוושינגטון, הבירה" 

)דוח המפקח, עמ' 104(

סוף יולי

נערכת פגישה משולשת 
בין סטיל, גלן סימפסון 

)מייסד שותף של חברת 
Fusion GPS( ועורך דין 
מחברת ראיית החשבון 

PerkinsCoie העובדת עם 
קמפיין קלינטון לנשיאות 

)דוח המפקח, עמ' 93(

27 ביולי

טראמפ מזכיר את רוסיה 
במסיבת עיתונאים 

ואומר בבדיחות הדעת: 
"רוסיה, אם את מקשיבה, 
אני מקווה שתוכלי למצוא 

את 30 אלף האימיילים 
החסרים"

26 ביולי

כתב של הוולסטריט 
ג'ורנל יוצר קשר עם קרטר 

פייג' )מקמפיין טראמפ( 
לגבי טענות המופיעות נגדו 
בתזכיר של סטיל. לא ברור 
כיצד הצליח הכתב להשיג 

את התזכיר )על פי דוח 
המפקח, עמ' 104(

31 ביולי

24 ביולי 19 ביולי

פיטר סטראק )Strzok(, סגן 
עוזר מנהל הביון הנגדי באף-בי-

איי, פותח רשמית בחקירה המכונה 
 Crossfire( "הוריקן אש צולבת"

Hurricane( שמטרתה לבדוק 
האם אנשים הקשורים לקמפיין 

טראמפ לנשיאות שיתפו או 
משתפים פעולה עם ממשלת 

רוסיה, בניסיון להשפיע על 
תוצאות הבחירות לנשיאות )דוח 

המפקח, עמ' 58(

מנהל הקמפיין של 
הילארי קלינטון, דובי 

מוק, אומר שממשלת 
רוסיה עומדת מאחורי 

גניבת האימיילים 
והדלפתם לוויקיליקס

דונלד טראמפ הופך רשמית 
למועמד הרפובליקני לנשיאות 

ארה"ב. באותו יום, סטיל מפיק 
תזכיר נוסף המציין כי קרטר פייג' 

)מקמפיין טראמפ( נפגש עם איגור 
סצ'ין, נשיא רוסנפט )חברת נפט 
וגז בבעלות ממשלת רוסיה( ועם 
איגור דיבייקין, פקיד ממשל רוסי, 

במהלך ביקורו ברוסיה ב-8-7 ביולי

אמצע אוגוסט

סוכן האף-בי-איי מייקל 
גאטה יוצר קשר עם 

סטיל ומבקש ממנו דוחות 
או מזכרים נוספים )דוח 

המפקח, עמ' 97(

תחילת אוגוסט סוף יולי

19 ביולי אמצע יולי

סוכן האף-בי-איי מייקל 
גאטה )שכאמור מתואר 

 Handling"בדוח המפקח כ
Agent 1"( מקבל מסטיל 

את התזכיר – שהיה אחד 
הדיווחים עליהם התבסס 
האף-בי-איי כדי להצדיק 
בקשת צו המותיר לארגון 
לבצע מעקבים והאזנות, 

 FISA כחלק מהליך הנקרא
)על פי דוח המפקח, עמ' 

191, 97 ו-98(

פייג' נפגש עם ד"ר סטפן 
הלפר ומבקש ממנו להיות 
חלק מצוות מדיניות החוץ 
של קמפיין טראמפ. פייג' 
לא יודע שד"ר הלפר הוא 
למעשה מודיע של האף-

בי-איי )על פי דוח המפקח, 
עמ' 315(

ראש הסי-איי-אי ג'ון ברנן 
שולח דוח מודיעין לנשיא 

אובמה ולשלושה יועצים 
בכירים שלו. לפי הוושינגטון 

פוסט, הדוח מתבסס על 
מקורות הנמצאים עמוק בתוך 

ממשלת רוסיה "שתיארו את 
מעורבותו הישירה של נשיא 

רוסיה ולדימיר פוטין בקמפיין 
סייבר" שמטרתו להשפיע על 

תוצאות הבחירות

סגן ראש האף-בי-איי אנדרו 
מקייב מגלה, באמצעות שיחה 

עם ראש האף-בי-איי ג'יימס 
קומי, כי סוכנות ממשלתית 

נוספת בארה"ב )ככל הנראה 
הסי-איי-אי( יידעה את הנשיא 

אובמה כי קיים מודיעין לפיו 
שירותי הביון הרוסיים פועלים 
בחשאי להשפיע על הבחירות 
לנשיאות לטובת טראמפ )דוח 

המפקח, עמ' 77(

22 באוגוסט

ממשרד המשפטים 
מודיעים לאף-בי-איי 

כי הוא לא הציג מידע 
מספק שיאפשר להוציא 
אישור FISA לרגל אחרי 

קרטר פייג'

22 באוגוסט

גלן סימפסון, מייסד שותף 
 Fusion GPS של חברת

)שכאמור נשכרה על ידי חברת 
ראיית החשבון שעובדת עם 

קמפיין קלינטון לנשיאות( 
מספק לברוס אור, בכיר 

במשרד המשפטים האמריקני, 
את שמותיהם של שלושת 

האינדיבידואלים שלטענתו 
תיווכו בין רוסיה לקמפיין 

טראמפ. ייתכן שהוא עושה 
כך על בסיס התזכירים שקיבל 
מסטיל )דוח המפקח, עמ' 274(

19 באוגוסט

פול מנפורט מתפטר 
מקמפיין טראמפ בעקבות 

דיווחים בתקשורת על 
עברו כלוביסט עבור 

אוליגרך אוקראיני פרו 
רוסיה, ודיווח על מעורבותו 

בקבלת תשלומים בסתר 
מפוליטיקאים באוקראינה

17 באוגוסט

נודע לצוות חקירת "הוריקן 
אש צולבת" באף בי-איי כי 
קרטר פייג' – מושא החקירה 

– היה "איש קשר מבצעי" 
עבור סוכנות מודיעין אחרת, 

ככל הנראה הסי-איי-אי, 
בשנים 2013-2008. למרות 
זאת באף-בי-איי מחליטים 

להתעלם מהמידע ולא לדווח 
עליו למשרד המשפטים כאשר 
הם מבקשים אישור FISA לרגל 
אחרי פייג' )דוח המפקח, עמ' 

)157-58 ,123 ,61 ,79

18 באוגוסט

הלשכה הלאומית 
למלחמה בשחיתות 

 )NABU( של אוקראינה
מפרסמת מסמכים 

המסבכים את פול מנפורט 
מקמפיין טראמפ

2 באוגוסט

האף-בי-איי מעדכן את 
משרד המשפטים על 

חקירת "הוריקן אש צולבת" 
ועל ארבעת האנשים 

בקמפיין טראמפ הנחשדים 
בקשרים לרוסיה: קרטר 

פייג', ג'ורג' פאפאדופולוס, 
פול מנפורט ומייקל פלין 

)דוח המפקח, עמ' 69(

16 באוגוסט

האף-בי-איי פותח בחקירה 
נגד פלין מקמפיין טראמפ. 

באופן רשמי הוא פותח תיק 
FARA נגדו. FARA הוא חוק 
בארה"ב המאלץ "סוכנים" 

הקשורים לגורמים זרים 
ומעורבים בפעילויות פוליטיות, 
לדווח מדי תקופה על קשריהם 

עם הגורמים הזרים. תיקים 
דומים נפתחים נגד קרטר פייג', 

פול מנפורט ופאפאדופולוס 
)דוח המפקח, עמ' 59(

3 באוגוסט

נערכת פגישה במטה 
האף-בי-איי בניו יורק 

לאחר שהסוכן גאטה 
העביר העתקים של 

תזכיריו של סטיל )דוח 
המפקח, עמ' 98(

25 באוגוסט

ראש הסי-איי-אי ג'ון 
ברנן מתחיל לעדכן מנהיגים 
בקונגרס ובסנאט האמריקני 

בדבר החקירה המתנהלת. 
הוא עושה זאת באמצעות 

שורה של פגישות

2 בספטמבר

ליסה פייג' וסטראק 
מהאף-בי-איי מתכתבים 

לגבי תדריך שהם יתנו לראש 
האף-בי-איי קומי, לקראת 

תדריך שקומי ייתן בבית 
הלבן של אובמה. באחת 
ההודעות כותבת פייג': 

"נשיא ארה"ב רוצה לדעת 
כל מה שאנחנו עושים" )דוח 

המפקח, עמ' 76(

סוף אוגוסט

לאף-בי-איי מגיעות 
התכתבויות מ"חברי 

קונגרס" המתארות מידע 
המופיע בתזכירים של סטיל. 

עד היום לא ברור מי הם 
אותם "חברי הקונגרס" וכיצד 

קיבלו את התזכירים )דוח 
המפקח, עמ' 104(

1 בספטמבר

ד"ר סטפן הלפר 
)המודיע של האף-בי-

איי( נפגש עם בכירים 
בקמפיין טראמפ שאינם 

נתונים לחקירת אף-
בי-איי, כדי לקבל מהם 
מידע כיצד קרטר פייג' 

ופאפאדופולוס הצטרפו 
לקמפיין )דוח המפקח, 

עמ' 80, 326(

27 באוגוסט

הילארי קלינטון ויועציה 
הנבחרים מקבלים תדרוך 

"אסטרטגי מודיעיני" על 
ידי משרד ראש המודיעין 

הלאומי )DNI( )דוח המפקח, 
עמ' 340(

27 באוגוסט

בעקבות העדכון של ברנן, 
הסנאטור הארי ריד מחליט 

לכתוב שני מכתבים לראש 
האף-בי-איי ג'יימס קומי 

)מכתב ראשון ב-27 באוגוסט 
ושני ב-30 באוקטובר(. 

בשניהם הוא דורש שקומי 
יפתח בחקירה שפרטיה יהיו 

גלויים לציבור

4 בספטמבר

סטראק מקודם לתפקיד 
סגן עוזר מנהל חטיבת 

הביון הנגדי באף-בי-איי 
)דוח המפקח, עמ' 58(

6 באוגוסט

ליסה פייג', עורכת דין 
העובדת עם סגן ראש 

האף-בי-איי אנדרו מקייב 
על חקירת "הוריקן אש 
צולבת" שולחת הודעת 

טקסט לפיטר סטראק )סגן 
עוזר מנהל הביון הנגדי 

באף-בי-איי(: "טראמפ צריך 
ללכת לז*** את עצמו"

16 באוגוסט

משרד היועץ המשפטי 
ב-אף-בי-איי פונה לאגף 

לביטחון לאומי במשרד 
המשפטים )NSD(, כדי 
לבקש אישור FISA על 
קרטר פייג'. זהו אישור 

לצותת לו ולקבל את 
כל תעבורת המיילים 

והמסרונים ששלח. 
בתחילה האישור נדחה 
)דוח המפקח, עמ' 122(

11 באוגוסט

נערכת פגישה נוספת 
בין האף-בי-איי למשרד 

המשפטים בעניין החקירה 
)דוח המפקח, עמ' 70(

15 באוגוסט

סטראק שולח הודעת טקסט 
לליסה פייג' שבה הוא מדבר 

על "תעודת ביטוח" למקרה 
שדונלד טראמפ ייבחר: "אני 
רוצה להאמין בנתיב שזרקת 

לשיקול הדעת [שלנו] במשרד 
של אנדי [מקייב] – שאין סיכוי 
שהוא [טראמפ] ייבחר – אבל 
אני חושש שאנחנו לא יכולים 

לקחת את הסיכון הזה. זה כמו 
תעודת ביטוח במקרה הלא 

סביר שאת מתה לפני גיל 40..."

8 באוגוסט

ליסה פייג' שולחת 
הודעת טקסט לסטראק: 
"[טראמפ] לא יהיה לעולם 

נשיא, נכון? נכון?!" סטראק 
משיב: "לא. לא הוא לא. 

אנחנו נעצור את זה"

19 בספטמבר

היועץ הכללי של האף-
בי-איי, ג'יימס בייקר, נפגש 

עם עורך הדין של חברת 
 PerkinsCoie ראיית החשבון

העובדת עם קמפיין קלינטון 
לנשיאות ועם הוועדה 

 .)DNC( הדמוקרטית הלאומית
בפגישה הוא מקבל מהם 
מסמכים לפיהם קיימות 

התקשרויות בין ארגונו של 
טראמפ ובין בנק ברוסיה בשם 

Alfa Bank

בין ה-12 ל-14 באוקטובר

צוות של האף-בי-איי מייעץ לאוונס. הם אומרים לו כי סטיל 
נשכר על ידי גלן סימפסון מ-Fusion GPS, אבל אין להם מושג 

מה היו המניעים של סימפסון, "והם לא ידעו את שמו של משרד 
עורכי הדין ששכר את Fusion GPS או את קשריו להילארי 
קלינטון או למפלגה הדמוקרטית, מכיוון שסטיל לא האמין 

שזה הולם לשאול את סימפסון על הלקוח שלו" – זאת למרות 
שנפגש שלוש פעמים עם חברת ראיית החשבון ששכרה את 

DNC-ועובדת עם קמפיין קלינטון ועם ה Fusion GPS

17 באוקטובר

מסרונים שעוברים בין חוקרים 
באף-בי-איי מראים כי הם 

ידעו שקרטר פייג' מכחיש את 
טענותיו של סטיל, לפיהן פייג' 

נפגש עם איגור סצ'ין, נשיא 
רוסנפט )חברת נפט וגז בבעלות 

ממשלת רוסיה( ועם איגור 
דיבייקין, פקיד ממשל רוסי, 

במהלך ביקורו ברוסיה ב-8-7 
ביולי )ראו התרחשות ב-19 

ביולי(. פייג' גם טען שאפילו 
אינו יודע מי זה דיבייקין. למרות 
זאת, באף-בי-איי משמיטים את 

 FISA-המידע הזה מבקשת ה
שהם מגישים למשרד המשפטים 

)דוח המפקח, עמ' 171(

26 בספטמבר

קרטר פייג' עוזב את 
קמפיין טראמפ )דוח 

המפקח, עמ' 2(

26 בספטמבר

קרטר פייג' מעניק ראיון 
לתקשורת ושוב דוחה את 
הטענות שהופיעו במאמר 

ב-Yahoo News )דוח 
המפקח, עמ' 5(

4 בינואר

הערת העורך: שיחותיו 
של פלין חפפו לסנקציות 
שהטיל ממשל אובמה על 

רוסיה בסוף דצמבר 2016. 
עורכי דינו של פלין לא קיבלו 

את תמלילי השיחות, אבל 
משרד המשפטים – שראה 
אותן – טען כי פלין ביקש 
מקיסליאק, שגריר רוסיה 
בארה"ב, "שרוסיה תימנע 

מהסלמת המתיחות" בתגובה 
לסנקציות. חשוב לציין כי 

שיחותיו של פלין בוצעו 
לאחר שנבחר טראמפ לנשיא 
ובתקופת המעבר לבית הלבן

4 בינואר

סטראק, סגן עוזר מנהל 
הביון הנגדי באף-בי-איי, 

פונה לברנט ומאיץ בו לשמור 
על התיק פתוח. ב-2 במארס 

יעיד ראש האף-בי-איי, 
קומי, בפני ועדת המודיעין 

של הקונגרס כי הוא היה זה 
שהורה לסגור את התיק, אבל 
הם החליטו לשמור עליו פתוח 

אחרי שנודע להם על שיחות 
הטלפון של פלין עם מי שהיה 

אז שגריר רוסיה בארה"ב, 
סרגיי קיסליאק

סוף ספטמבר

נלי אור מעבירה לברוס 
אור את המחקר שביצעה 

ב-Fusion GPS, והוא 
מעביר את המחקר 

לאף-בי-איי )דוח המפקח, 
עמ' 281(

אמצע אוקטובר

סטיל מתדרך שוב 
את התקשורת. הוא 
מספק מידע לניו יורק 

טיימס, לוושינגטון פוסט 
ול-Yahoo News )דוח 

המפקח, עמ' 117(

18 באוקטובר

ברוס אור ממשרד 
המשפטים נפגש שוב עם 

סטיל, הפעם באמצעות 
שיחת וידאו. השניים 

מדברים על עסקיו של פול 
מנפורט )מקמפיין טראמפ( 

עם האוליגרך הרוסי אולג 
דריפסקה )דוח המפקח, 

עמ' 276(

23 בספטמבר

 Yahoo News אתר
מפרסם מאמר על קרטר 

פייג' שכתב העיתונאי מייקל 
איסיקוף. כותרת המאמר: 
"פקידי מודיעין אמריקנים 

בוחנים את הקשרים בין יועץ 
של טראמפ לקרמלין". מתברר 

שסטיל הוא המקור של 
איסיקוף לסיפור הזה )דוח 

)VI & 5 'המפקח, עמ

23 בספטמבר

המשרד לענייני מודיעין 
במשרד המשפטים 

האמריקני מתחיל להכין 
את אישור ה-FISA, ושולח 

שאלות לאף-בי-איי כדי 
לקבל הבהרות נוספות )דוח 

המפקח, עמ' 129(

21 בספטמבר

בכירים במשרד היועץ הכללי 
באף-בי-איי נפגשים עם המשרד 
לענייני מודיעין במשרד המשפטים 
 FISA האמריקני כדי לבקש אישור
לרגל אחרי קרטר פייג'. כל זה על 

סמך מקור יחיד – סטיל. "ללא 
הדיווחים של סטיל הקשורים 

לפייג', [המשרד] לא היה חושב 
שהוא יכול לבסס עילה סבירה 

[לרגל אחרי פייג'], בהתבסס על 
המידע הנוסף שהציג האף-בי-איי 

באותו זמן )קשריו ההיסטוריים 
של פייג' עם רוסיה(", נכתב בדוח 

המפקח, עמ' 125, 126

23 בספטמבר

אתר Politico מפרסם 
כתבה שכותרתה: "מיהו 

קרטר פייג'? המסתורין 
סביב האיש של טראמפ 

במוסקבה". המאמר מזכיר 
 Alfa Bank גם את בנק

הרוסי

23 בספטמבר

ברוס אור, בכיר במשרד 
המשפטים האמריקני, נפגש 
עם סטיל שמספק לו מידע 
נוסף על מנפורט מקמפיין 

טראמפ, על האוליגרך 
הרוסי אולג דריפסקה ועל 
Alfa Bank )דוח המפקח, 

עמ' 274(

תחילת אוקטובר

חברי צוות "הוריקן אש צולבת" נפגשים ברומא עם סטיל ועם 
סוכן האף-בי-איי מייקל גאטה. עד לאותו תאריך חברי הצוות לא ידעו 
שסטיל סיפק תזכירים לחברת Fusion GPS ושהיא לקוח שלו, וגם לא 

שהוא הדליף מידע לעיתונאים. הם גם לא ידעו שסטיל לא שלח אליהם 
את כל התזכירים שהכין מאז אמצע ספטמבר הקשורים ברוסיה. 

חברי הצוות מציעים לשלם לסטיל 15 אלף דולר עבור נסיעתו לרומא, 
אבל מתחרטים מאוחר יותר לאחר שהם מגלים כי סטיל הדליף מידע 

לתקשורת. באותה פגישה הם מעדכנים את סטיל על חקירתם, וכך 
מדליפים לו מידע מסווג. את המידע המסווג יעביר סטיל לגלן סימפסון, 

מייסד שותף של חברת Fusion GPS העובדת עם קמפיין קלינטון 
לנשיאות )דוח המפקח, עמ' 104-103, 109, 110, 115-114(

19 באוקטובר

סטיל מעביר לאף-בי-איי 
את "תיק המסמכים" 

שקיבל מווינר – עובד 
מחלקת המדינה )ראו 

אירוע מה-11 באוקטובר( 
שקיבל את התיק מאיש 

סודה של הילארי קלינטון, 
סידני בלומנטל, ונבנה על 
ידי מקורב נוסף לקלינטון, 

העיתונאי לשעבר קודי שירר 
)דוח המפקח, עמ' 117-116(

21 באוקטובר

משרד המשפטים שולח 
לבית המשפט את אישור 

ה-FISA לרגל אחרי קרטר פייג', 
בטענה כי יש סיבה להאמין 

שפייג' היה סוכן של ממשלת 
רוסיה )דוח המפקח, עמ' 156(. 
ב-19 בדצמבר 2017 יעיד אנדרו 

מקייב, סגן ראש האף-בי-איי, 
בפני ועדת המודיעין של 

הקונגרס כי "לא הצלחנו 
להוכיח את מידת הדיוק של כל 
המידע [בתזכירים של סטיל]". 
לדברי מקייב, ההערכה שלהם 

הייתה "ניחוש מושכל על בסיס 
העדויות"

4 בינואר

וויליאם ברנט, סוכן אף-
בי-איי המנהל את החקירה 

נגד מייקל פלין )מקמפיין 
טראמפ(, מחבר מסמך 

שבו הוא מודיע על סגירת 
החקירה, בטענה שאין יותר 

קצות חוט לחקירה

תחילת הסתיו

ריצ׳רד דרלאווה, לשעבר 
 ,MI6 ראש שירות הביון הבריטי
נפגש בלונדון עם סטיל, הפועל 

באופן רשמי תחת חברה ששמה 
Orbis, ועם שותפו של סטיל 

בחברה, אדם בשם כריסטופר 
בורו. מטרת הפגישה היא "לעבוד 

בדיסקרטיות עם בכיר בממשל 
הבריטי כדי להעביר מידע 

לאף-בי-איי", על פי מאמר מה-6 
בפברואר 2018 בוושינגטון פוסט

סביב 11 באוקטובר

וינר מעביר לסטיל "תיק 
מסמכים" נפרד העוסק 

בקשר בין קמפיין טראמפ 
לרוסיה. את ה"תיק" הוא 

קיבל מאיש סודה של הילארי 
קלינטון, סידני בלומנטל, 
והוא נבנה על ידי מקורב 

נוסף לקלינטון, העיתונאי 
לשעבר קודי שירר. סטיל 

יעביר את ה"תיק" לאף-בי-
איי ב-19 באוקטובר )דוח 

המפקח, עמ' 116(

11 באוקטובר

סטיל נפגש עם ג'ונתן 
וינר, עובד מחלקת המדינה 

האמריקנית

23 בספטמבר

סטיל מגיע לניו יורק ומתדרך 
עיתונאים מהניו יורק טיימס, 

 Yahoo ,הוושינגטון פוסט
 .CNN-הניו יורקר וה ,News

התדרוך נעשה בהוראת 
חברת Fusion GPS, שכאמור 
נשכרה על ידי קמפיין קלינטון 
וה-DNC, וסטיל סיפק לה את 

התזכירים הראשוניים )דוח 
המפקח, עמ' 105-104(

24 בספטמבר

נלי אור, עובדת 
ב-Fusion GPS ואשתו 

של ברוס אור )בכיר במשרד 
המשפטים האמריקני( 

 Fusion GPS עוזבת את
אחרי שסיימה לבצע עבור 
החברה מחקר על טראמפ 

ומשפחתו )דוח המפקח, 
עמ' XV ו- 271(

25 בספטמבר

קרטר פייג' שולח מכתב 
לראש האף-בי-איי בו 

הוא דוחה על הסף את כל 
הטענות שהופיעו במאמר 
ב-Yahoo News שחיבר 

העיתונאי איסיקוף, ומתנדב 
לענות על כל שאלה שתהיה 

לאף-בי-איי

30 בספטמבר

התובע במשרד לענייני 
מודיעין במשרד המשפטים 
שולח אימייל לאף-בי-איי ובו 

הוא שואל מדוע המידע שסיפק 
סטיל אמין, אם סטיל מתבסס 

על מקורות מיד שנייה ושלישית. 
המשרד מנסה לברר מהי רשת 

המקורות של סטיל, ולבסוף 
כשהוא לומד על תת-המקורות 

האלה )מיד שנייה ושלישית( 
זה מספק אותו. אולם בתחילת 
2017 תת-מקור עיקרי יערער 

על טענותיו של סטיל )דוח 
המפקח, עמ' 133-132(

30 בספטמבר

האף-בי-איי שולח 
בקשה לאישור מואץ 

של FISA כדי לרגל אחר 
קרטר פייג'. בקשה מואצת 

אמורה לקצר את הרגולציה 
הקשורה במתן האישור 
)דוח המפקח, עמ' 127(

אוקטובר

סטיל נפגש עם עורך דין 
מחברת ראיית החשבון 

PerkinsCoie העובדת עם 
קמפיין קלינטון. זו הפעם 

השלישית שבה נפגש סטיל 
עם עורך דין מהחברה )דוח 

המפקח, עמ' 104(

5 באוקטובר

 FISA מוכנה טיוטת אישור
לרגל אחרי קרטר פייג'

7 באוקטובר

משרד ראש המודיעין 
הלאומי, יחד עם המחלקה 

לביטחון המולדת, 
מאשימים באופן רשמי את 

רוסיה שהיא זו שפרצה 
ל-DNC "כדי להתערב 

בתהליך הבחירות בארה"ב"

11 באוקטובר

סטו אוונס, הגורם במשרד 
המשפטים שאחראי על כל 

 ,FISA תהליך האישור של
מגלה לראשונה כי סטיל "קיבל 

תשלום כדי שיפתח מחקר 
אופוזיציוני פוליטי" על טראמפ 

)דוח המפקח, עמ' 136(

11 באוקטובר

אוונס שואל באימייל 
שהוא כותב לצוות במשרד 

המשפטים: "האם האף-
בי-איי יודע מדוע המקור 
[סטיל] סיפק את המידע 

הזה לתקשורת... האם יש 
משהו בהחלטתו לדבר עם 

העיתונות שמרמז שיש 
לו הטיה?" )דוח המפקח, 

עמ' 145(

19 בספטמבר

צוות חקירת "הוריקן 
אש צולבת" יוצר קשר 
עם משרד היועץ הכללי 

באף-בי-איי בבקשה להשיג 
אישור FISA )חדש( כדי 

לרגל אחרי קרטר פייג' )דוח 
)IV 'המפקח, עמ

14 בספטמבר

סטיל כותב שלושה 
תזכירים נוספים 

)שמספרם 111, 112 ו-113( 
לקראת פגישתו העתידית 

עם האף-בי-איי ברומא 
באוקטובר

15 בספטמבר

פאפאדופולוס מקמפיין טראמפ 
נפגש בלונדון עם ד"ר הלפר 

)המודיע של האף-בי-איי( ודוחה את 
האפשרות שקמפיין טראמפ משתף 

פעולה בדרך כלשהי עם רוסיה או 
עם וויקיליקס בהפצת האימיילים 

משרת ה-DNC. האף-בי-איי השמיט 
את דבריו של פאפאדופולוס 

מהבקשה להוציא אישור FISA )דוח 
המפקח, עמ' 330(

אמצע-סוף ספטמבר

ראש הסי-איי-אי ברנן, 
ראש האף-בי-איי קומי 

וראש המודיעין הלאומי 
ג'יימס קלאפר, מתחילים 

לעבוד על שלושה דוחות 
הקשורים במעורבותה של 

רוסיה בבחירות

5 בספטמבר

הילארי קלינטון מאשימה 
את רוסיה בהתערבות 

בבחירות האמריקניות

12 באוקטובר

ראש האף-בי-איי וסגנו 
מקבלים עדכון לגבי 

דאגותיו של אוונס, אבל 
מחליטים להמשיך בכל 
 FISA-זאת בבקשת ה

)דוח המפקח, עמ' 139(

2017

6 בינואר

דצמבר

קומי מעיד בקונגרס 
כי עד סיום כהונתו לא 

הצליח האף-בי-איי 
לאמת את הטענות 

של סטיל

12 בינואר

דיוויד איגנטיוס 
מהוושינגטון פוסט מפרסם 

טור שבו הוא כותב כי מקור 
בכיר בממשל האמריקני 
אמר לו שפלין התקשר 

לשגריר הרוסי מספר פעמים. 
איגנטיוס הציע שאם 

פלין דיבר עם השגריר על 
הסנקציות נגד רוסיה, ייתכן 
שהוא הפר את "רוח" החוק 

)Logan Act(. בעקבות 
זאת, כלי תקשורת אחרים 

מפרסמים מאמרים החוזרים 
על הנרטיב הזה

טראמפ מקבל תדרוך 
בדבר הערכות להתערבות 

רוסיה בבחירות. את התדרוך 
מעבירים ראשי האף-בי-איי, 

הסי-איי-אי, האן-אס-אי 
והמודיעין הלאומי. בתדרוך 

נאמר גם כי הקרמלין העדיף 
את טראמפ כאשר הפעיל את 

קמפיין ההשפעה שלו

24 בינואר

סגן ראש האף-בי-איי 
אנדרו מקייב מתקשר 

לפלין כדי לקבוע ריאיון. 
פלין מסכים שסוכני 

אף-בי-איי יגיעו אליו 
כדי לדבר על השיחה עם 

שגריר רוסיה

24 בינואר

מי שלא קיבל טוב את התוכנית 
הוא ביל פריסטפ, ראש הביון 

הנגדי באף-בי-איי, שכותב 
באימייל: "מה המטרה שלנו? 

אמת/הודאה או לגרום לו לשקר, 
כדי שנוכל לתבוע אותו או לגרום 

לפיטוריו?... בדרך כלל אנחנו מראים 
לסובייקטים עדויות. מתוך מטרה 

לגרום להם להודות בעוולתם... אם 
ניראה כמי שמשחקים משחקים, 

הבית הלבן יזעם. תגנו על המוסד 
שלנו בכך שלא תשחקו משחקים". 

אבל קומי לא מקשיב לאזהרותיו 
וממשיך בתוכנית

אמצע ינואר

ראש האף-בי-איי קומי, שמחזיק 
בתמלול השיחות, טוען שפלין 

משקר. ולכן הוא מתכנן שסוכניו 
יראיינו את פלין. אבל הסוכנים לא 

מתכננים להתעמת עם פלין לגבי מה 
שאמר לסגן הנשיא פנס, אלא לנהל 
שיחה ידידותית כביכול עם פלין. אם 
פלין יאמר משהו שהם יודעים שאינו 

נכון, הם ישאלו שוב וישחילו מספר 
מילים מתמליל השיחה. אבל הם לא 
יתעמתו עימו לגבי אי התאמות ולא 

יראו לו את התמלילים )על פי דברים 
שאמר מאוחר יותר סטראק בראיון 

שנערך לו במשרד המשפטים(

8 בינואר

18 באפריל

מולר מסיים את חקירתו הממושכת ומציג את מסקנותיו: 1. ממשלת רוסיה התערבה בבחירות של 
2016 באמצעות קמפיינים ברשתות החברתיות לטובת טראמפ ונגד קלינטון; ובאמצעות פריצה לחשבונות 

אימיילים השייכים לקמפיין קלינטון, כולל ל-DNC, והעברת המסמכים והמיילים לוויקיליקס. 2. למרות 
שהיו קשרים לא מעטים בין אנשים בקמפיין טראמפ לבין רוסיה לפני הבחירות ובמהלכן, אין זה מספיק 

כדי להראות שקיים שיתוף פעולה או קונספירציה ביניהם. 3. בכל הקשור בשיבוש הליכי משפט, הדוח לא 
מגיע למסקנה שטראמפ ביצע פשע, אבל גם לא מזכה אותו. 4. הדוח גם לא אישר אף אחת מטענותיו 
של סטיל או סיפק כל ראיה שהן אכן נכונות. הוא לא קבע שקרטר פייג' הוא סוכן רוסי או משת"פ עם 

רוסיה, וגם לא פאפאדופולוס. לגבי פלין, הדוח חשף כי פלין התקשר לשגריר הרוסי וביקש כי רוסיה תגיב 
לסנקציות האמריקניות "רק באופן הדדי, מבלי להסלים את המצב". הרציונל של פלין היה שהממשל 

האמריקני הנכנס אינו מעוניין שרוסיה תסלים את המצב )על פי הדוח, טראמפ האמין כי הסנקציות על 
רוסיה הן "ניסיון של ממשל אובמה להביך אותו באמצעות דה-לגיטימציה לבחירתו"(

"השיטפון מגיע", כותב סגן 
ראש האף-בי-איי אנדרו מקייב 

באימייל להנהגה הבכירה של 
האף-בי-איי. מקייב ידע מראש 

שרשת CNN עומדת לפרסם 
סיפור גדול על התזכירים של 

סטיל. "הטריגר עבורם הוא שהם 
יודעים שהחומר נדון בתדרוך 

[לנשיא]" )על פי מסמכים 
שפורסמו מאוחר יותר על ידי 

ועדת הסנאט לביטחון המולדת 
ולענייני ממשל(. לא ברור כיצד 
 CNN-ידע מקייב על הסיפור ב

והאם הוא זה שהדליף אותו

סביב ה-17 במאי

רשת CNN מדווחת כי 
מקייב, שכעת מונה לממלא 

מקום ראש האף-בי-איי, פתח 
בחקירה חדשה נגד טראמפ 

בגין שיבוש מהלכי משפט 
)מהלכי חקירה(

אמצע ינואר

בניסיון להרחיק עצמם 
מפרשת פלין, מספר חברים 

בצוות של טראמפ, בהם 
סגן הנשיא הנכנס מייק 

פנס, מתשאלים את פלין על 
השיחות שביצע. פלין אומר 

להם שהוא לא דיבר עם 
השגריר על הסנקציות. פנס 
אומר זאת בראיון לתקשורת

10 בינואר תחילת ינואר

סטראק כותב אימייל 
לבכירים אחרים 

 CNN" :באף-בי-איי
תפרסם היום חומר בין 

[השעה] ארבע לחמש". 
ב-12 בינואר פרסמה 

CNN כתבה שתיארה את 
התדריך שניתן לנשיא 

ואת החשדות לקנוניה בין 
קמפיין טראמפ לרוסיה

מרי מק'קורד, ראש החטיבה 
לביטחון לאומי במשרד 

המשפטים האמריקני אומרת 
שלא דרושה חקירה פלילית 

נגד פלין, מכיוון "שנראה 
לה הגיוני שתהיה תקשורת 
מסוימת בין הממשל הנכנס 
ושותפיו הזרים", על פי דוח 

של האף-בי-איי המתעד 
שיחה שנערכה עם מק'קורד

9 במאי

טראמפ מפטר את ראש 
האף-בי-איי קומי, שהוביל 

את החקירה הממושכת 
בעניין הקנוניה האפשרית בין 

הקמפיין שלו לרוסיה. עקב 
כך דורשים 130 מחוקקים 

דמוקרטים למנות תובע מיוחד 
שימשיך בחקירה

17 במאי

רוד רוזנשטיין, המשנה 
לתובע הכללי של ארה"ב, 

ממנה את רוברט מולר לתובע 
מיוחד שימשיך את החקירה 

בדבר קנוניה, התערבות רוסיה 
בבחירות, וגם יבדוק האם 

טראמפ שיבש הליכים כשפיטר 
את קומי. חקירתו של קומי 

נמשכת כמעט שנתיים

10 באפריל

הערות שוליים שהוסר 
מהן הסיווג הביטחוני 

בדוח המפקח הכללי 
במשרד המשפטים, 

מראות כי ייתכן וחלק 
מהמזכרים או מ"תיק 

המסמכים" שסיפק סטיל, 
היה תוצר של קמפיין דיס-

אינפורמציה רוסי

4 בינואר

ליסה פייג' שולחת 
אימייל ליועץ הכללי של 
האף-בי-איי, המציין חוק 
 Logan מ-1799 הנקרא

Act האוסר על אמריקנים 
לעסוק בדיפלומטיה 

עצמאית מול מדינות 
שלארה"ב יש ריב איתן

24 בינואר

סטראק וסוכן נוסף 
מגיעים לראיין את פלין 

בבית הלבן. במהלך 
השיחה מכחיש פלין שדיבר 
עם השגריר על הסנקציות. 

הסוכנים שואלים אותו: 
האם ביקשת מרוסיה 

לא להפעיל "מידה כנגד 
מידה"? )tit-for-tat(. פלין 
לא היה בטוח. "לא באמת", 
השיב, "אני לא זוכר. זה לא 
היה 'אל תעשו כלום'" )על 

פי דוח שחיברו הסוכנים 
לאחר הראיון(

26 בינואר

סאלי ייטס, המשנה 
לתובע הכללי של ארה"ב, 

נפגשת עם היועץ לבית הלבן 
דון מק'גן, ומספרת לו שפלין 
שיקר לסגן הנשיא פנס, וכי 
האף-בי-איי ראיין את פלין 

יומיים קודם. כעבור שבועיים 
פלין מפוטר מתפקידו כיועץ 

לביטחון לאומי של טראמפ

29 בינואר

פלין מצהיר בפני בית 
המשפט כי הוא אינו זוכר 

שדיבר עם השגריר על 
הסנקציות. "אמרתי לסוכנים 

ש'מידה כנגד מידה' [דבר 
שהסוכנים העלו] הוא ביטוי 

שאני משתמש בו, מה שמרמז 
שאולי נושא הסנקציות עלה 

בשיחה"

4 בינואר

סטראק שולח אימייל 
לליסה פייג' המכיל את 

טקסט החוק ומצרף מסמך 
משירותי המחקר של 

הקונגרס מ-2015 העוסק 
בחוק. נוסף לכך הוא מציין: 
"כל ההיסטוריה התחיקתית 
שהם מציינים אינה מערבת 

ממשלים נכנסים" )כמו 
ממשל טראמפ הנכנס(. פייג' 

שולחת את טקסט החוק 
לסגן ראש האף-בי-איי 

אנדרו מקייב, אבל משמיטה 
את ההערה של סטראק

13 במאי

התובע הכללי של ארה"ב 
ממנה את המשפטן ג'ון 

דורהאם לבדוק כיצד התחילה 
החקירה בנושא רוסיה 

ומה שורשיה. נכון למועד 
כתיבת שורות אלה, החקירה 

בעיצומה

9 בדצמבר

מתפרסם דוח החקירה 
של המפקח הכללי במשרד 
המשפטים האמריקני, מייקל 

הורוביץ, שבדק שיבושים 
בבקשת ה-FISA לרגל אחרי 
קרטר פייג' )חקירתו נפתחה 

במארס 2018(. הדוח קובע כי 
בקשת ה-FISA הכילה לפחות 

 xiii '17 טעויות משמעותיות )עמ
בדוח(. עובדות רבות מתוך הדוח 

מופיעות בכתבת תחקיר זו

12 בדצמבר

קרטר פייג' מודיע כי 
"נאמר לציבור האמריקני 

שקר אחר שקר" וכי 
בכוונתו לתבוע את 

ממשלת ארה"ב עד שיגיע 
לבית המשפט העליון

20182019

2020

תחקיר
משולש הכוחות
טראמפ–FBI–רוסיה

מאת ג'ף קרלסון, אפוק טיימס

מידע חדשים בפרשה שמזעזעת  פרטי  יום מתגלים  מדי 
רוסיה.   –  FBI  – טראמפ  במשולש  ועוסקת  ארה"ב  את 
שלב אחר שלב – כיצד החליט ה-FBI לחקור את קמפיין 
פוטר  מדוע  רוסיה,  עם  לקנוניה  לנשיאות בחשד  טראמפ 

היועץ לביטחון לאומי מייקל פלין, ולאן כל זה הולך


