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לרו זר ״הגינות״ שהמושג אנשים יש
חם.

 אחוד (לעם) ח״כ כנראה הוא מאלה אחד
אולמרט• (״אודי״)

 העולם שירסם שבועות שלושה לפני
 תאוות- על ביקורתית רשימה )2006( הזה

ה הח״כ של משולחת־הרסן הפירסומת
 בלתי" האשמות להטיח לו •שגרמה צעיר,

 שונים. לעברים ובלתי־מבוססות בדוקות
ה בהגינות רשימה באותה שנהגנו דומני

המירבית. עיתונאית
האש של ניתוח הכתבה היתח בעיקרה

 להמחיש בניסיון אולמרט, ח״כ של מותיו
רצו כוללניות, הן אלה האשמותיו כמה עד

שחר. להם שאין ודברים סתירות פות
 ח״כ עם נפגשנו הרשימה פירסום לפני

 חלק על להשיב ממנו וביקשנו אולמרט,
 הכתבה במיסגרת נגדו. שהועלו מהטענות

 של ודבריו מהסבריו חלק הובאו עצמה
אולמרט.

 ולא בעברו לא כתבה באותה עסקנו לא
 ביל״ אחד קטע אולמרט. ח״כ של באישיותו

הביו את נמרץ בקיצור הביא בה בד
 מהכותרות. יורד שאינו הח״כ, של גראפיה

 פרטים על מבוססת היתד. זו ביוגראפיה
 לכתב בשעתו מסר עצמו שהוא ועובדות

קוטלר. יאיר הארץ,
 במידה אולמרט, שח״כ היה טיבעי רק

 על יגיב כתבה, אותה על להגיב שירצה
 בה שהועלו ודיברי־הביקורת ההא־שמות

 שיטה מצא הוא זאת. עשה לא הוא כלפיו.
להתגוננות. מקורית

 בשפה ליומון להעניק שהואיל בראיון
 אול" אחוד הגיב פוסט, ג׳רוזלם האנגלית,

 ב־ אולמרט״ ושמו ״בלוף הכתבה על מרט
 אותי• דיכאה לא ״הכתבה הזה. העולם
ש יודע ״אני אמר. מיוחד,״ באופן
(ה בנו מקנאים אבנרי ואורי הזה העולם
 יוסי ח״כ ולידידו אולמרט לאהוד כוונה

 ש־ העובדה את לקבל להם קשה שריד).
 (שהוא אבנרי מילבד אחרים חברי־כנסת

משהו... עשו לשעבר) ח״כ
 הוסיף הכתבה,״ את קראה אשתי ״כאשר

הודי ״היא ראיון, באותו וסיפר אולמרט
 שאין בטוחה אז היתה שהיא לפתע לי עה
ה שאם בכך זאת נימקה היא פילגש. לי

 היה יכול ולא בעברי, כל־כך חיטט שבועון
 אחת לי אין לבטח אז פילגש, משם ל־שלוף

כזו.״

של אלה דבריו את כשקראתי
ב להיזכר שלא יכולתי לא הח״כ־הבלש,

 מבית־ ששוחרר משוגע אותו על בדיחה
 היחידי הוא כי וטען לחולי־רוח החולים

 שברשותו היחידי הוא :עובדה הנורמלי.
לאח בנפשו. בריא שהוא רפואית תעודה

 ב־ היו שלא משום כזאת׳ תעודה אין רים
בית־משוגעים•

 ח״כ של לרעייתו מציע הייתי לא אבל
 ב־ הכתבד, על להסתמך עליזה, אולמרט,

 בעלה של לחפותו כהוכחה הזה העולם
לנפ מצידה מוגזם זה יהיה בענייני־נשים.

 אין שלבעלה כהוכחה כתבה באותה נף
פילגש.

חיי־האהבה את חקר לא הזה העולם

 מהסיבה כאלה, יש אם אולמרט, ח״כ של
 הדבר בכך. עניין כל לו היה •שלא הפשוטה

 למצוא היה שאפשר אולמרט בח״ב היחידי
 הפסולה התופעה היה לדעתנו, עניין, בו

 ל* עצמו המדמה כח״כ־בלש, מייצג שהוא
אינקוויזטור.

פילג אולמרט לח״כ יש אם בדקנו לא
 מעניין לא שזח משום לו, אין או שים
 יכעס לא אולמרט שח״כ מקווה אני איש.

 של הנשי ביטחונה את מערערים שאנו על
את שהזמין האיש הוא סוף־סוף, רעייתו.

הגרמ התביעה בידי פי שאמר מידע הזה
 העלולה פצצה, זה בפישפט מצויה נית

ב המדובר כי נרמז המדינה. את להסעיר
ה אחת שלפי ידועה, ישראלית אישיות
המרכ הנאשמים אחד עם קשורה עדויות

פרנקפורט. במישפט זיים
ב המדובר כי אז כבר טענו השמועות

 הוכחה כל היתד. לא אולם דיין, אודי
 הכתבות באחת לכך. עובדתי ביסוס או
 נרמז הזה, בהעולם שהופיעו המישפט על

פרנק במישפט גילויים צפויים כי בפירוש
 לא המדינה. את לזעזע העלולים פורט

ברמז. לא אפילו בשם, אז נקבנו
 לבני כמו דיין, לאודי הזה העולם בין

יח נרקמו דיין, משה של אחרים מישפחה
מהבי כימעט הושפעו שלא מיוחדים סים

 לעיתון שהיתר. והאישית הפוליטית קורת
האב. כלפי זה

 על הזה העולם של ההתקפות בשיא גם
 העולם עם פעולה אודי שיתף דיין, משה
 החדשים. נישואיו על כתבה בהבנת הזה
 את מערבבים שאין מאליו מובן זה היה

הבנים. בענייני האבא
ונח צנוע כחקלאי דיין אודי את היכרנו

 על להעלות היה קשה הכלים. אל בא
 שיר־ מאשר יותר, אבסורדי משהו הדעת

הסמים. במישפט שמו בוב
 טענו מגרמניה שהגיעו הידיעות אולם

 במישפט יועלה דיין אודי של שמו כי
 זאב הזה, העולם כתב בפרנקפורט• הסמים

שמו מאחורי מסתתר מה לבדוק יצא יפת,
אלה. עקשניות, אך מוזרות, עות

1■ ■ ■
 עמיות כשבידו לארץ יפת חזר כאשר
(״כו שמעון בין שיחות־הטלפון והקלטות

 שחמיש־ מנהלל, ״אודי״ לבין רימון שי״)
 דיין, אודי שהוא טענה הגרמנית טרה

העובדות. את לברר כדי נוסף בירור עשינו

אשתו כץ אודי
איזו

 משכנעות יותר הוכחות שימצא מוטב זה.
הפיל עניין אי־פירסום מאשר הזה, בעניין

הזה. בהעולס גש
■ ■ ■

סידגשים. אפרופו,
 לא דילמה בפני ניצבנו שעבר בשבוע

 באיזה להחליט עלינו היה נאשר קלה,
 העיתון. של השער-האחורי יעסוק נושא

ב יטפל השער־האחורי כי תוכנן תחילה
צ׳יזם. אלישבע •של לבמה־הציבורית חזרתה

 הקטנה התופרת של מעצרה על הידיעה
 כחשודות אמה, עם יחד דיזנגוף, מרחוב

פור זקנה, מאשה במירמה בהוצאת־כספים
בארץ. העיתונים בכל בהבלטה אומנם סמה

 מדוע ברמז אף גילה לא עיתון שום אך
הני העיתונים להבלטה. זו ידיעה ראוייה

 הזה העולם גילויי את זוכרים שהכל חו
מאז.

 של רבה מידה יש זו בדרך בפירסום
 זו. בדרך הלכנו לא והתחסדות. צביעות
בשמו. לילד קראנו
המע של השערים שעורך שבשעה אלא

 פרשת על השער בהכנת עסק כבר רכת
 אחרת פרשה כי הסתבר החדשה׳ אלישבע
 להאפיל עומדת דיין במישפחת הקשורה

 בזק מביקור חזר הזה העולם כתב עליה.
 הקשור סנסציוני, חומר כשבידו בגרמניה

דיין. אודי — דיין משה של הבכור לבנו
ה ״הקשר מישפט שהחל בעת בשעתו,
 לדין עומדים בו — בפרנקפורט ישראלי״

 רשת בניהול החשודים ישראלים של שורה
העולם אל הסתנן — מסוכנים סמים להפצת

אדווה ונעמי מליח
? שיחה

 לכל מעל ברור היד, כאשר אז׳ רק
 יועלה אמנם דיין אודי של שמו כי ספק

 תבל, רחבי בכל תתפרסם כך על והידיעה
 היא העיתונאית חובתנו כי השתכנענו

לנו. הידוע המידע את לפרסם
 שהתקשרנו לפני זאת עשינו לא אז גם

 בשיחות הודה, הוא בנהלל. דיין אודי עם
 שוחח כי המערכת, אנשי עמו שניהלו

 שהוא כושי, עם פעמים מיספר טלפונית
 בתוקף הכחיש הוא אולם מנוער. ידידו

 על ידע כאילו השתמע שממנה שיחה כל
 באילו או בפרנקפורט, כושי של עסקיו
כש כלשהם. בעסקים לשתפו כושי ניסה

 השיחות אחת נוסח את בפניו קראנו
 שיחה ניהל לא מעולם כי טען שהוקלטו,

כושי. עם זו מעין
 אחרי גם אודי חזר הראשונית גישתו על

 ב־ הושמעו כושי עם שיחותיו •מהקלטות
 על-ידי ופורסמו בפרנקפורט בית־המישפט

 שמי היה ״אילו במדינה. כלי־התיקשורת כל
 לא — דיין ולא גולדשטיין או כהן יוסי

טען. המהומה,״ כל קמה היתד.
 דווקא זה. במקרה הנכון, הוא ד,היפו

 מישפחת בבז הפעם מדובר שהיה משום
 שבהם מפורסם בפחות אם גם — דיין

 האח,- העיתונים כמו הזח, העולם נקט —
ד מכן, לאחר הסיפור עם שהופיעו רים  ג

 בכפ&ות בפרשה טיפלנו מירבית. הירות
 של ונשנית חוזרת בדיקה תוך משי׳ של

 חשד כל היווצרות למנוע כדי העובדות,
אביו. ב*לל אודי אל שנטפלים רושם או

ה שעבר בשבו?נ הזה העולם היה כך

 של שמו כי שגילה הראשון הישראלי עיתון
פרנק מישסט לפרשת שורבב דיין אודי

 אודי לפרשת הוקדש האחורי השער פורט.
 אודי של שהשער הוא הגורל לעג דיין.
דיין. למשה הקשור שער פירסום מנע דיין

 שהציע מי היה מסויים ברגע אומנם
 הצעתו אבל השערים, שני את לפרסם
 שאנחנו הכבוד כל עם הסף. על נדחתה

להק מוגזם קצת דיין, למישפחת רוחשים
אחד. בשבוע שערים שני לעלילותיה דיש

 בפרשת קשור הזר, העולם שד שכזו
ש כמי גם אלא כמפרסם רק לא דיין אודי

עמה. התפרסם
ש טלפונית שיחה של ההקלטות באחת
 ״אודי״, אותו לבין ״כושי״ בין התנהלה

 היה פעמים. מיספר הזה העולם שם אוזכר
 בארץ להפיץ מאודי כושי ביקש כאשר זה

 בגרמניה. שהותו עובדת על שיחפו ידיעות
 פיע- הוא זה, בעניין העוסק הבא, הקטע

 השניים, בין הטלפונית השיחה הקלטת נוח
:לנהלל פרנקפורט בין שהתנהלה
 ידיעה, תפיץ תשמע. עכשיו :כושי

 ידיעה? להפיץ יכול אתה אודי, בחייך
 אתה מסתובב, שאני בישראל ידיעה אודי.

 אותי נשך וששמה לנפאל שנסעתי מבין?
ב הידיעה את ותפיץ זה את תספר נחש.
שומע? אתה רונן

נו? אודי:
לנפאל? שנסעתי כושי:

הזה, בהעולם כתוב יהיה זה אס : אודי
סוב? זה

שמו יש 7 למה יודע אתה כן. :כושי
האנ עם בגרמניה אותי שראו שאני, עה

טוב. לא זה יודע, אתה האלה, שים
 כל ? טוב זה חזה בהעולם רגע, :אודי

שמה. זה את יקרא העולם־התחתון
קוב לנחשי בבית־ספר שהייתי :כושי

 רע לי ושהיה נחש אותי נשך וששמה רה
מאוד.

? בנפאל :אודי
מקום. איזה ועוד בנפאל :כושי
 אכניס אני תראה, אתה אז טוב, :אודי

הזה. להעולם זה את
בסדר. כן, כושי:

הארץ... בכל יסתובב זה :אודי
 להגיע צריך זה רגע, שמע אז :כושי

כושי). התגורר בו (המושב לרם־און גם
יש בטוח. לשמה, גס יגיע זה אודי:

זה. על תדבר הארץ כל כושי. על רק מעו
יופי. כושי:

 עם גלויות לרס־און תשלח שמנב :אודי
נחשים.

אחוז. מאה בסדר, כושי:
 תהיה כבר אתה חכה אבל ג אודי

 את תראה מספיק. זה הזה. בהעולם כתוב
המאמר.

שי באותה דיין אודי שמחלק המחמאות
 חוא מאוד. מחניפות הן הזה להעולם חה

 בשיחה בשעתו, אביו כמו (בדיוק בטוח
 אלישבע) לבין בינו שהוקלטה טלפונית

 למחרת נודע הזה בהעולם שמתפרסם שמה
 עלול שיחה אותה למישמע הארץ. לכל

 שאודי המוטעה הרושם להיווצר אפילו
 וכותב בנהלל, הזה העולם כתב הוא דיין

וידיעות. מאמרים עבורנו
 זו בנקודה בעניין מעורב שהיה כמי
 להבהיר לנכון מוצא אני השני, מצידה
 בשעתו פירסם אומנם הזה העולם אותה.
 וכי בנפאל, שוהה שכושי כך על ידיעה
 בבית־ וארשפז נחש ידי על שם הוכש

 סיפור אלא מאמר׳ זה היה לא חולים.
).1961 הזה (העולם אנשים במדור זוטא

 כושי,• של מידידיו אחד כך על לי סיפר
 לעיתון. הידיעה את להכניס ממני שביקש
 במשך אישית כושי את שהיכרתי מכיוון
 בלתי הסיפור לי ניראה לא רבות, שנים

 על ■שיסופר דבר שום הדעת. על מתקבל
 בדע־ גם עלה לא להפתיע. יכול אינו כושי

 דמיוני סיפור מליבו מישהי יבדה מדוע תי
לפירסום. אותו הבאתי כזה.

ב לי שסיפר מהאיש ביקשתי השבוע
 בנפאל, והנחש כושי פרשת על מעוזי
 אמר הוא הסיפור. את שמע ממי לי לגלות

:האיש שם את לי
דיין. אודי

ה העולם6 2009 הז


