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כלטמן לפרקליט מישנה

 סע- פרשת מאחורי מסתתר ה ץ*
הארץ, של הכלכלי כתבו של צרו

ז לביב יגאל
המש כטענת לביב, יזם אומנם האם

 על להשתלט כדי פריצה מעשה טרה,
כספים? לסחוט רצה באמצעותם ■מייסמכים,

 עלילה, אלא הפרשה, כל אין שמא או
ב לנקום שנועד המשטרה, של פיבויוק

המש על פומבית חרפה שהעטה עיתונאי
 הבכירים מקציניה אחד את האשים טרה,

חמורה? בהאשמה
 ■של כמעט משמעיות החד ■מסקנותיה

 כשם רבים, לשכנע יכלו פלד, ועדת
 לגירסה כי הוועדה, חברי את ששיכנעו
יסוד. יש הראשונה
 אחרי קצר כה זמן לביב של מעצרו

הרו את יצר הוועדה, מסקנות פירסזם
 כי והולד, גדל ציבור בקרב הנגדי, שם

ה של נקמנות במעשה כאן המדובר
משטרה.

שהפ עצמו, נגד המימסד מחקירות ראשונה
הבי ועדת חקירת היתה ופורסמה, תיימה ן ן

 הילל שלמה המשטרה שר ידי על שמונתה דור
מש מנכ״ל של שמו על פלד, ועדת לשם ושזכתה

כראשה. שעמד פלד, אלעד החינץ־ רד
 ומר־ מפתיעות כה היו זו ועדה של מסקנותיה

פר כעקבות שהתחוללו וההתפתחויות עישות,
 תשומת־לכ מעט שרק סנסציוניות, כה היו סומן

ולמשמ חקירתה לדרך עצמה, לוועדה הוקדשה
כ הראשי המאשים כי העוכדה מסקנותיה. עות

 העיתונאי הוועדה, כפני לבירור שהועמד נושא
 כפשע לחשוד הוועדה ידי על הפך לכיב, יגאל
שעות 12 נעצר כי והעובדה סחיטה, כמו חמור

 להב־ מהציבור מנעו הוועדה, דו׳׳ח פירסום אחרי
 הוא הוועדה, מסקנות את המכיל הדו״ח כי חין

 לכנותו ניתן כו כיותר העדין שהתואר מיסמך
אכסורד. הוא:

פני סתירות הרכה בך כל המכיל מיסמך זהו
 כ־ עומדים שאינם טיעונים הרכה כך כל מיות

 והמעורר ליקויים, הרבה כך כל ההגיון, מיבחן
 אליו להתייחם שקשה עד תמיהות, הרכה כך כל

 על המשתרע חויו״ח, של מפורט ניתוח ברצינות.
 ארוכה. מחקר מלאכת הוא רכים, עמודים פני

ל ניתן עיתונאי, פירסום של המוגכלת כמסגרת
 דו״ח של כיותר הבולטות למגרעותיו רק התייחס

זה.

בעי להתרשם הציבור היד. יכול כה עד
 לביב, יגאל המשטרה. של מטענותיה קר

 ראש אחרי בערבות ממעצרו ששוחרר
 האחת גירסתו שתיקה. על שמר השנה,

 בו, שתולים לחשדות הנוגע בכל לביב של
באו במשטרה. לחוקריו בהודעתו נמסרה

 כל כי דעתו, על לביב עמד הודעה תה
עלי אלא אינם נגדו שמעלים ההאשמות

 עתה שתופרת גסים, בחוטים תפורה לה
להרשיע. כדי המשטרה

 מתגלה שהוא כפי ■לפרשה, הרקע וזה
במשטרה. בעדותו לביב יגאל של מעדותו

״גיסו״ של המיסמנים
שר־המש־ ידי על מונתה פלד עדת <•
 בטענותיו ממש יש אם לבדוק טרה 1

 תת־ניצב כי לביב, יגאל הארץ כתב של
 לתפקידים המחלקה ראש שלוש, אהדון

 משטדת־יש־ של הארצי במטה מיוחדים
 לכינוי שזכה המיבצע את הכשיל ראל,

 האשמותיו לפי לנסקי״. ■מיסמכי ״פרשת
 משטרת־ עם בשיתוף יזם הוא לביב, של

 עורך- את לתפוס שנועד מיבצע ישראל,
 סטא־ ג׳ו של פרקליטו בסוק, חיים הדין
 מים־ מלביב זר במטבע שיקנה בעת שר,

 זה מיבצע לנסקי. למאיר הנוגעים מכים
 את הזהיר שלוש שתת־ניצב אחרי ניכשל

 המיס־ את יקנה לבל בסוק עורך־הדין
בדולארים. מלביב מכים

מני פלד, מאלעד שהורכבה הוועדה,
 משרד־המש־ מנהל בן־פורת, יוסף צב

 לפרקליט מישנה בלטמן, ומיונה טרה,
שמ בהן ישיבות שמונה קיימה המדינה,

עדים. 10 עה
 מעליה מציב הוועדה של הרכבה עצם

ב מפקפק אינו איש גדול. שאלה סימן
 עצם אולם חבריה. של ובכנותם יושרם

במנ בכירים פקידים ששלושת העובדה
 את ולקבוע לשפוט צריכים המדינה גנון

 בשירות רביעי בכיר פקיד של גורלו
 של הפעולה לחופש סייג מהווה המדינה,

הוועדה. אנשי
 בעיקר נקבעו הוועדה של מסקנותיה

 משטרה קציני של עדויותיהם סמך על
 ■כדי בתוכם. שלוש ותת־ניצב בכירים,
 שלוש ■תת״ניצב של פגישתו את להסביר

 כביכול הזהירו בה בסוק, עורך־הדין עם
 בשי- המשטדה לו שטומנת המלכודת מפני
 המשטרה קציני סיפרו לביב, עם תוף

עדו על המבוססת גירסה הוועדה לחברי
יותיהם.

 כי מראש חשדו הם זו גירסה לפי
 וכי הקורבן, להיות בסוק עומד בפרשה

 כסף ממנו לסחוט לנסות מתכוון לביב
 של פגישתו שבידו. המיסמכים בעזרת
 אומנם אם לברר נועדה בסוק עם שלוש
מסחי ולהזהירו ממנו לסחוט לביב מנסה

כזו. טה
 בנויה היא אבל מאוד. יפה גירסה זוהי

המשטרה, קציני של עדויותיהם על כולה

 הבעיה, עמדה הוועדה בפני וחבריו. שלוש
 הקצינים של לעדויותיהם להאמין האם

לא. או הבכירים
 יכלה לא הרכבה שבגלל היא הבעייה

קצי של לסיפורם להאמין שלא הוועדה
 שהיו אחר סיפור לכל או המשטרה, ני

 המשטרה משרד מנכ״ל בפניה. מעלים
הבכי לקצינים להאמין שלא יכול אינו
 המדינה פרקליט מישנה משרדו. של רים
 שכן — להם להאמין שלא יכול אינו
 בפני כשיתייצב אחר־כך ייראה כיצד

 מהשופטים מבקש הוא שם בתי־המשפט,
 משטרה קציני של לדבריהם להאמין
? בכירים

חסנו חח״סת סתיווח
 סבו־ פלד ועדת של מסקנותיה ל ^

■ש משטרה, קציני עדויות על ססות
 להם. להאמין שלא מראש יכלה לא ד,יא
 חקירה פעולת שום עשתה לא גם היא

אלה• עדויות לאמת כדי אחרת
 את משווה הוועדה היתד. למשל אילו

 אהרון תת־ניצב של הפומביות הצהרותיו
 ■מיסמכי פרשת התפוצצה בו ביום ■שלוש,
מו היתד, היא בפניה, לעדותו לנסקי,

 אבל הסבר. החייבות סתירות ביניהם צאת
 נדרש לא וממילא זאת עשתה לא הוועדה
הסתירות. את להסביר שלוש
 פיצוץ ביום שלוש טען למשל, כך,

 עו־ עם פגישתו על נשאל כאשר הפרשה,
 מישגה!״ שעשיתי ״ייתכן בסוק, רו־דין
 יצא כי הצהיר הוא הוועדה בפני ואילו

 עליו, הממונים בפקודת בסוק עם לפגישה
 במטה־הארצי שנערכה מישיבה כתוצאה

 פגישתו היתד, אומנם אם המשטרה. של
 על מיבצעית, פגישה בסוק עם שלוש של

 מדוע לביב, של סחיטה נסי׳ון לחקור מנת
מישגה? עשה כי בתחילה שלרש חשב

 כי הטיעון על הסתמכה פלד ועדת
 דעת על זו בפרשה פעל שלוש ״תת־ניצב

 שור, אריה ניצב החקירות, אגף ראש
 מחלקת ראש רוט, ניצב־מישנה ובידיעת

 שהיה מידע יסוד על וזאת החקירות,
את והחשיד המשטרה בידי זמן אותו

 תוך סחיטה פעולות בביצוע לביב יגאל
במיסמכים.״ שימוש

 ״מצאה כי הוועדה, אומדת זו בנקודה
 החשדות היו מידה באיזו לבדוק לנכון

 חשדות לביב כלפי שלוש תת־ניצב של
ה לעיתונאי להתנכל רצון ולא סבירים

האמת.״ לגילוי נלחם
מס שלה, הבדיקה במימצאי בהמשך,

 קציני של דבריהם על הוועדה תמכת
 כדי בפרשה, ■מעורבים שחיו המשטרה

 היו לביב כלפי חשדותיהם ש להוכיח
סבירים.

רוט ״ניצב־מישנה :הוועדה אומרת
 לא הראשון הרגע ;מן כי בפנינו העיד

 לא פנייתו ■כי וסבר לביב לדברי האמין
סח למעשה כיסוי לשמש כדי אלא באד,
!״חדש טנות

 הפארדוכסים אחד טמון אלה במילים
 הוועדה. ■מסקנות של ביותר הגדולים

 היו כי וטוענת באה המשטרה לב: שימו
 לגס־ מיסמכי פרשת פיצוץ לפני עוד לה,
סחי במעשי עוסק לביב כי חשדות, קי,
חק לא מדוע ■מלהסביר נמנעת היא טה.
וממ לביב, בא והנה, אלה. חשדות רה

חש את לאמת פז הזדמנות למשטרה ציא
סחי במעשה לשתפה מנסה הוא דותיה.

חוש המשטרה ■שחוקרי שלו, נוסף טה
 מעשה הוא כי הראשון מהרגע בו דים

סחיטה.
 את לנצל במקום המשטרה? עושה ומה

ב ולתפסו לביב, לה שנותן ההזדמנות
מת היא סחיטה, נסמן בעת מעשה שעת

 ידי על שהועלתה כפי בטענה, מכך חמקת
 המשטרה את לשלב מנסה ״שהוא ■רוט,

 פשוט יותר מה ברורה.״ בלתי בהרפתקה
 את לברר כדי לביב עם פעולה לשתף
 מעשה בשעת לתפסו ההרפתקה, מהות

 למשטרה שהיו החישדות כל את ולהוכיח
מזמן? נגדו

הבאדאדוסס שיא
 במימצאי היחיד האבסורד אינו ה ץ
מאבסורדים מקרי שלל הנה הוועדה. (

)20 בעמוד (המשך

 ביומון פורסמו השנה תחילת ף•
הת שכללו מאמרים מיספר הארץ

 גיבור, הגרבונים מפעלי על חריפות קפות
 וגיברשטיין. רוזוב האדונים שבבעלות

 לביב, יגאל בידי הן נכתבו אלה כתבות
 כתבו הוא אף ארליך, שמשון בידי הן

הארץ. של הכלכלי
טע אלה פירסומים כללו השאר בין

 150 של ■מהסכום שליש שני כאילו נות
ב גיבור חברת רווחי — ל״י מיליון

 לפי וכי מתמריצים נבעו שנים, חמש
 ■חברת מקבלת תעשיה, לפיתוח הבנק דו״ח

כלל. לה מגיעים שאינם תמריצים גיבור
 רוזוב סירסם אלה, לפירסומים בתגובה

הא בהם ישראל, בעיתוני ענק מודעות
 אודותיו שקרים בפירסום .הארץ את שים

מפעליו. ואודות
הת זאת פירסומים ממלחמת כתוצאה

אב לטענתו, לביב, אל אחד יום קשר
 כי שטען תל־אביב יהלומן שכטר, רהם

 לעניין העשויים מיסמכים ברשותו יש
גיבור. לפרשת בקשר לביב, את

 גיבור. חברת עם מסוכסך היה שכטר
 לפי כלכלן שכטר, בנימין הד״ר בנו,

 בחברה. חשבונות כמנהל עבד מקצועו,
 במוח. סרטני ■מגידול כתוצאה נפטר הוא

 מותו, וכן זה, גידול כי טענה משפחתו
 לדבריהם עבודה. תאונת ■של תוצאה היו

■ממפ אחד במרתף בקיר בנימין נחבט
הת חבטה מאותה וכתוצאה גיבור, עלי
הסרטני. הגידול בראשו פתח

בע פיצויים. מהמפעל תבעה המשפחה
בנ של במותו לראות סירבו המפעל לי

עבודה. תאונת של תוצאה שכטר ימיו
שכ אברהם אצל שמור שהיה החומר

 הוא בנו. של לעזבונו שייך היד, טר׳
שבנ החברה, של רבים מיסמכים הכיל
לצר בתרגומם בזמנו עסק שכטר ימין

ה של הצרפתי השותף לצרכי פתית׳
חברה.

 נקבעה הטלפוני מהצילצול כתוצאה
 באותה האב. לשכטר ■לביב בין פגישה
 בחומר לעיין ללביב שכטר נתן פגישה

 החו־ רוב היה לביב, לדברי שברשותו.
שולט שאינו שפה בצרפתית, כתוב ■מר
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