
גונו וסגנו מינקובסקי(באמצע) ניגל(מימין), ־ לחקור צויר שהיה מי
 מיסר ברק היד. שלהם, התיכנון לפי
 ממש אין כי הקובע סיכום הששי ביום

 נפתחת היתר. הראשון וביום בתלונותי,
 לא עופר בחקירת הגדולה. מיתקפת־הנגד

ב שנעשו הטעויות על השילטונות חזרו
כדבעי. ובושל הוכן והכל ידלין, פרשת

 שמסר גושן, של להופעתו פרט הכל,
המת כמו הציפיות. לכל בניגוד עדות
 יפסיד כי שהוסכם צ׳מפיון, בסרט אגרף

בנוק־אאוט. מפתיע והוא במערכה,
נאמר מה______
ת בשיחות דיו הסו

 מתב־ את היממה כה גושן של מתו וי*
ע  לכנס צורך שהיה עופר, של הזיכוי נני ז
ראש-ד,ממש בבית המבוהלת הישיבה את
 הבהיר היועץ־המישפטי שכן מבוהלת, לה.

 די בעבירות-שוחד כי למשתתפיה היטב
 הוא גושן עורד־הדין וכי שותף, של בעדות
לבדה. להתקבל יכולה ועדותו שותף

 החדשה בבעייה עסקו הישיבה מתכנסי
 ברור שכן מעופר. להתפטר איך שנוצרה:

ל יביא החקירה שהמשך לנוכחים היה
 תוצאות עם ידלין, בעיקבות עופר הליכת

יותר. הרבה חמורות
 עופר זזיה כחקירה כי ספק אין
 ל־ נתן הגנוכ הכסף שאת מעיד

 מערכת למימון מיפלגת-העכודה,
הכחירות.

 ו־ אבנרי אורי עם האחרונה בשיחתו
 כמה עופר חזר זיכרוני אמנון עורך־הדין

 לעצמו. כסף לקח לא כי כך על פעמים
 ישראל בשידורי מסרה אלוני שולמית ח״כ

הל נווה־יעקוב שכספי לה אמר עופר כי
 מיפלגת-ד,עבודה. של הבחירות למימון כו

 לראשי ישירות מובילה עופר של כזו עדות
 יהושע ובראשם אז, של הבחירות מערכת

 של ואיש־הכספים הגוש מנהיג רבינוביץ,
כא עדויות עם עופר, של כזה מישפט אז.
 כמפלה כמוהן ידלין, למישפט בנוסף לה׳

צו היה וזאת בבחירות, המערך של בטוחה
מחיר. בכל למנוע רך

מיפלגת• לראשי כדור היה

הילל. שלמה עם עופר של פונית,
 כעיקכות כי לחלוטין כרור אך

 לשלוח עופר החליט אלה שיחות
יכו לא פשוט כך משום כנפשו. יד

שנמ האידיליים, התיאורים לים
האמת. את לשקף האסון, אחרי סרו

 בחצי-פה אחר־כך, גילה ראש־הממשלה
 את להבטיח בכוחו שאין לעופר שאמר

הוש זו מישאלה :משמע החקירה. הפסקת
 של רבה במידה לשחזר כן על ניתן מעה.

 אלה: בשיחות אירע אשר את סבירות
 מהי ספק כלי לעופר הוכהר

 העלולה גושן, של העדות חומרת
 ל־ המישפטי היועץ את להכריח

 והעמדתו חסינותו הסרת את כקש
ולמישפט. לחקירה

שה תבהיר שהמיפלגה עופר כשביקש
 תכחיש המיפלגה כי נענה אליה, הגיע כסף

הרו נשאר שהיה כך תוקף, בכל זו טענה
האישי. לשימושו על־ידו נלקח שהכסף שם

 ה־ הכלא, אל צועד הוא כי ראה עופר
 דאג הוא חבריו. על־ידי מופקר מישפט,

באקדח. אחז אז מישפחתו. לבני
 עופר בין להשוואה מקום כל אין
 אב־ עם בשיחתו עצמו, עופר ידלין. לאשר

 בשעתו ידע אילו כי אמר וזכרוני, נרי
 לימינו. מתייצב היה לא ידלין, מעשי על
שכ רכטר, לצבי להשוות ניתן עופר את

 מכספי המיפלגה במימון עסק כעופר מוהו
 פוטר, רכטר פסול. בכך ראה ולא הציבור,

 אישית, שחיתות לא ייחס לא איש אך
קלון. עימה שיש

 שימעון השר אמר הממשלה בישיבת
עיתו של תלונות שחוקרים מפליא כי פרם
 כחס- התגלו כה עד תלונותיו שכל נאי,

 מן זה בעניין גם מנותק פרם רות־בסיס.
המציאות.

 עם יחד והגשתי, חקרתי 1966 בשנת
 נגד תלונה אבנרי, אורי הנגולם־הזה, עורך

 שפוטר — רכטר צבי סולל־בתה, מנכ״ל
 אשר אומתו. התלונות כאשר מתפקידו

 ב־ מואשם קובלנה, הגשתי שנגדו ידלין
בית־המישפט.

 לו שאין ששר־הביטחון, בעוד אולם
להשמיע יכול מדבר, שהוא מה על מושג

 לראש־המבד כרק הפרופסור שד
 לגכי שנאסף כחומר ״אין שלה:

ה את לכסם כדי אלה נדכאים
דכים.״ מר שהעדה חשדות

 מעל ופירסמתי למישטרה, הגשתי אני
 על מפורטות טענות הזה, העולם עמודי

 לביצוע חשד בהם שיש מיקרים, כשלושים
 בפרטים לווה מיקרה כל פלילית. עבירה
ובכתובות. בשמות במיסמכים, מלאים,

 צריכה החקירה
להימשך!

 הציבור את שתספק תשובה לתת די ^
 המישפטי היועץ חייב הדעת, את ותניח ^

 הפרטים את שתכלול מלאה, הודעה לפרסם
:הבאים
 — לחוד מיקדה כד לגכי •
 האם מקיפה, חקירה נערכה האם
 שהיו האנשים מכד עדויות ניגכו

 ה■ נכדקו האם כפרשה, מעורכים
 והמיסמכים שפירסמתי מיסמכים
}החכרה שכתיקי

 שניתן כדי לפרט, כמובן, יש, זה כל
ואמינותה. החקירה טיב על לעמוד יהיה
 ככל המישטדה, הגיעה האם •

ש מסקנה לכלל ומיקרה, מיקרה
 נכונות אינן שמסרתי העובדות
)זאת אומר אינו (והיועץ  או — :

כ\ כשלעצמן שהעובדות שהסיקה  נ
פלילית* עכירה כהן אין אולם נות,

 יכול שוחד, של חשד יש אם למשל:
 אינו עובדים שיכן!־ חברת מנכ״ל כי להיות

 ועל החוק, של הטכני במובן עובד־ציבור
 שוחד. קבלת על לדין להעמידו אין כן

ההס על החובה מוטלת זה במיקרה אולם
 לדאוג שיכון־עובדים, חברת ועל תדרות,
כ שלא אותו שקיבל ממי הכסף להחזרת

חוק.
 על עכירות בחומר יש האם •

ההסתד חוקת או הציבורי המוסר
 המיש- לדעת בו, שאין אף רות,
? פלילית עבירה טרה,

כזאת ומוסמכת מפורטת הודעה בהעדר
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המקורית התלונה
שגרם ,29,11.76 ביום לסישטרו! שהוגש

 מ־ קטע נראה למעלה
 המקורי מיכתב־התלונה

בעניין החקירה לפתיחת

 את שתיאר 17.11.76 מיום הזה העולם מגליון קטע מימין: עופר.
 כעבור רק :לתאריכים לב שים נווה־יעקוב. של עימקת־הקרקעות

זו. בפרשה להעיד למישטרה גושן חיים עורך־הדין הוזמן כחודשיים

 ומישפט עופר חקירת כי העכורה
 שלהם הקאריידה סוף פירושם —

שידטונס. וסוף עצמם
 שר־ ואל ראש-הממשלה אל נקרא עופר

 מהו יודע אינו מילבדם איש המישפטים.
ב שנאמרו הדברים של המילולי תוכנם

טל שלישית, ובשיחה אלה, שיחות שתי

בהת רוחו, על העולה ככל ריקות מליצות
 היועץ־המיש־ הרי ומעולם, מאז לנוהגו אם

 אינו רציני, אדם שהוא לממשלה, פטי
סתמית. באמירה להסתפק יכול

 כל שאחרי להניח הוא אבסורד
 כפסוק הציבור יסתפק שקרה מה

כמיכתכו המופיע זה כגון סתמי

 — המישפטי היועץ לקביעת משמעות אין,
אחריה. ולא עופר, של התאבדותו לפני לא

 חוות-דעתו בניסוח מדוקדק עיון אגב,
 למשל, מתוחכמות. שאלות מעלה ברק של

 את לבסס כדי בחומר ״אין :כי קובע ברק
 לביב.״ מר שהעלה החשדות

כחו יש אולי :השאלה נשאלת

 אחרים, חשדות לכסס כדי מר
א * לכיס מר העלה של
 עניין יש למיפלגת־העבודה כי ברור

 זו בנקודה החקירה את לסתום חיוני
 את קיבלה אם אליה. תוביל שלא כדי —

 כמה על עבירה ביצעה היא הרי המיליונים,
המיפלגות. מימון חוק וביכללם חוקים,
 כין מהותית סתירה כאן יש

 ומישפה־ ז״ל עופר של מישאלתו
ה וכין לאור״, תצא ש״חפותו תו,

ש העכודה, מיפלגת של אינטרס
כ עמוק קכורה תישאר האמת
אדמה.

 המיפלגה, של עדיף? מי של האינטרס
הציבור? של עופר, מישפחת של

 לנהל שאין ברק, פרופסור של טענתו
 נכונה שנפטר, אדם נגד פלילית חקירה
 אולם וצודקים. משכנעים נימוקיו כולה.
 במובן פלילית חקירה על רק חל הדבר

בילבד. עופר ונגד המילה, של המצומצם
 מוצא אכנרי אורי הציע השבוע

ועדת■ להקים הזה: הסכך מן
 שופט, כראשות ציבורית, חקירה

 פרשת כהקירת שתמשיך כדי
עופר.
 המיגבלות מן משוחררת תהיה כזו ועדה

 לגבות תוכל היא הפלילי. סדר־הדין של
 לדי״ כפופה להיות מבלי אדם, מכל עדויות

ש למרות לחקור, תוכל היא ני־הראיות.
 לחקר להגיע תוכל היא נפטר. עצמו עופר

המכ השאלה על להשיב ובעיקר האמת,
 בעיס־ שנעלמו למיליונים קרה מה רעת:

? שיכון־עזבדים קות
 רמז אחרת. בדרך גם לכך להגיע אפשר

 הגניב כאשר עצמו, ברק הפרופסור עליה
 רב־המשמעות הפסוק את חוות־הדעת לסוף
 שבהם שבמיקרים לומר ״למותר הבא:
 בשל ואם מתחילתה אם — הבדיקה נוגעת

 בעניינם — במהלכה המתגלות עובדות
 אחד של בפטירתו אין אנשים, מיספר של

 אחרים, לגבי להפסקתה להביא כדי מהם
ל דרוש שהדבר ככל תימשך והבדיקה
 על איפוא, היה, הנדון במיקרה עניינם.

ב שנאסף החומר את לבחון המישטרה
 התנאי נתקיים אם לקבוע כדי בדיקה,
הבדיקה.״ להמשך האמור
 חוות־ ככל הקוכע הפסוק זהו

הדעת.
 ואם מיליונים, נעלמו שאם לגמרי ברור

אח אנשים יש הרי אותם, לקח עופר לא
להמ יש ונגדם — לפרשה הנוגעים רים
בחקירה. שיך

 ככיוון המישטרה את לדחוף כדי
 נוספת קוכלנה השכוע הגשתי זה,

 אגף־החקי־ ולראש המישפטי ליועץ
 מיפ־ נגד הפעם המישטרה, של רות
הכ ונגד הישראלית העכודה לגת
כגו כחרתי ״שיכון־עזכדים״. רת
 היא המטרה כי כאנשים, ולא פים

 ולאו־דווקא השיטה, את לחשוף
אחר. או זה כאדם לפגוע
ה בפעולת הדן הנשיא, אנשי כל בסרט
 חוזר ווטרגייט, בפרשת החופשית עיתונות
הכסף!״ בעיקבות ״לך הפסוק:
 פסוק לאמץ למישטרה מציע אני

ה כעיקכות תלך אם לעצמה. זה
כו הפרשה את תחשוף היא כסף,

 תתמלא גם השאר, כין וכך, — לה
 אכרהם של האחרונה מישאלתו

עופר.
לכיכ יגאל


