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 לרא- המועמד תפקיד על רבין עם מודד
 החל העבודה, מיפלגת מטעם שות־הממשלה

ירי עם בריתות ולכרות מחנהו את לארגן
לשעבר. בים

 בין הברית והתהדקה נרקמה שעה אותה
 אבן, אבא לשעבר שר־החוץ לבין פרס

התפת רבין יצחק לבין בינו שהיריבות
 ורבין כשר־החוץ כיהן בה בתקופה עוד חה

 של ומקורביו תומכיו בוושינגטון. כשגריר
ה חומר לאסוף אז כבר החלו אבן אבא

 בארצות- רבין של שהותו לתקופת קשור
 לעתיד במאבקים אותם שישמש כדי הברית,

השניים. בין הצפויים לבוא,
חש פרשת גם כלולה היתה זה בחומר

 כפי חיסלה, לא רבין שלאה הבנק בונות
 ניישונאל בבנק לעשות, מחוייבת שהיתר■

 היה אלה חשבונות של קיומם בוושינגטון.
ה ואנשי השגרירות מעובדי לכמה ידוע

 פרס תומכי עם קשורים שהיו ביטחון,
הבנ חשבונות חשאיות בשל אולם ואבן.

 עובדות את להוכיח היה ניתן לא קים
חותכות בהוכחות או במיסמכים קיומם

 אישי- של שחיתות מעשי לגבי מדינה
צמרת.

נו שנלחשו הדברים הדליקו זאת למרות
 יצחק מתומכי אחד של בראשו אדומה רה

 אחד כי מידע הגיע האיש לידיעת רבץ.
ב לצאת עומד אבן אבא ממחנה האנשים
ל כדי לארצות־הברית מייוחדת שליחות

 הבנק חשבונות על הוכחות ולמצוא נסות
 כל בוושינגטון. ורעייתו רבין שמחזיקים

 הדוק קשר קיים כי כך על העידו הסימנים
 רבין של הכנסותיו לבין אלה חשבונות בין

ש בעת בארצות־הברית שנשא מההרצאות
נות אם כי ברור היה כשגריר. שם כיהן

 בחשבונות- אלה מהכנסות כספים לרבין רו
ה על עבירה הדבר מהווה באמריקה, בנק
 לחסל עלול הוא הדבר, יתגלה ואם חוק
שלו. הציבורית הקאריירה את

 ראש־ את להזהיר ביקש רבץ של תומכו
 הוא נגדו. שזוממים מה מפני הממשלה

 ראש־ בלישכת בכיר עובד עם אז נפגש
 נערכה השניים בין הפגישה הממשלה.

כשעו בתל־אביב, רימיני הפיצריות באחת
דיווח מקבל ראש־הממשלה לישכת בר  רבץ כמו ברק, כופר. בתשלום הפרשה את לסיים למישרד־האוצר איפשרה ולא רבץ,עמד מי

 החוק. לפני שיוויון ושל במדינה החוק השלטת של חדשים סטנדרטים הנהיג עצמו,
 בפי אולם ״הקברן״. בכינוי אותו זיכתה אנשי־צמרת, כמה של להפלתם שגרמה עמידתו,
 ״ראש־הממשלה״, בתואר חודשים מיספר מזה מכונה הוא שרי־הממשלה ובפי מקורביו

מפניו. השרים וליראת לממשלה, היועץ־החשפטי לתפקיד שהאציל ולסמכות למעמד כרמז

הגילוי? מאחרי
 החשבון. מיספר ציון עם קבלה לו ניתנה

 דובר אל מרגלית פנה יום באותו עוד
ל אישור ביקש פתיר, דן ראש־הממשלה,

 תאמר ״אם הבטחה: תוך החשבון קיום
 מבטיח אני כזה, חשבון קיים שלא לי
טו שהכחשה אלא מהעניין.״ שארד לך

להינתן. יכולה היתר■ לא זו מעין טאלית

ה א ה ל ח טי ב  ה
לסגור

לעי להדליפם יהיה שאפשר כך אחרות,
 ניתן באמצעותה לפרשה ולהפכם תונות

רבץ. יצחק את להפיל יהיה
ה ר ה  אז
ת מ ד ק מו

 ניסיון נעשה שנה כחצי פני ך)
 להפוך יהיה שניתן כדי הוכחות להשיג /
 פרס שתיכננו במאבק לפרשה העניין את

 לא שהדברים למרות רבץ. יצחק נגד ואבן
רמ תקופה באותה היו במפורש, נאמרו

פישרם. את להבין ניתן כיום שרק זים
 משןכנעים היו אבן אבא מתומכי כמד.

 פרם ובין בינו הקואליציה כי אז כבר
 זמן תוך כי רמזו הם רבין. את תפיל
 רבץ.״ את ש״יחסלו גילויים צפויים קצר

עיתו מיספר לאוזני גם הגיעו הדברים
ב כאיומים אלה לרמזים שהתייחסו נאים

 של מעמדו נראה תקופה באותה עלמא.
 ועופר ידלין פרשיות ומבוסס, איתן רבץ
ב האווירה את שינו וטרם נחשפו טרם

תומ בידי המתוכננים הצעדים על מפורט
 השניים נפגשו שבוע כעבור ואבן. פרס כי

 של לתומכו מסר הבכיר העובד שנית.
 לראש־ נמסר לו שהעביר המידע כי רבין

למ כדי בטיפול כבר הוחל וכי הממשלה
הפרשה. פיצוץ את נוע

 איש אז העביר אומנם אם לדעת אין
 שנמסר המידע את ראש־הממשלד■ לישכת

 כי ספק אין אבל רבין, יצחק לידיעת לו
 מאחרי־ ופעולות צעדים אז כבר נעשו

 כך על למד רבין של תומכו הקלעים.
ש אבן, אבא ממחנה האדם עם מפגישה

 לארצות־ המתוכננת נסיעתו כי לו סיפר
 לראש־ עליה שנודע כיוון בוטלה, הברית

 כי מכך הסיק רבין של תומכו הממשלה.
 אומנם החשבונות פעלה, אומנם האזהרה

חלפה. והסכנה חוסלו
 ואבן פרס תומכי היה. כך שלא אלא

 להשיג הצלחה, ללא במאמציהם, המשיכו
 לאה של החשבונות ניהול להמשך הוכחות

 לאה תבצע אם מעקב תוך בוושינגטון, רבין
בחשבון. כלשהיא בנקאית פעולה רבץ

ני להמשך חותכות הוכחות היו אילו

 היתר■ הפרשה כי ספק אין החשבון, הול
 פרס בין ההתמודדות לפני עוד מתפוצצת

שהו אלא העבודה. מיפלגת בוועידת ורבין
 למצוא היה ניתן היו. לא כאלה כחות
הממלכ בביקור רק שהיו, במידה אותן,

 בארצות־הב־ רבין ולאה יצחק שערכו תי
שעבר. בחודש רית

ש בוושינגטון, הארץ כתב מרגלית, דן
חש על המידע כי טוען הפרשה, את חשף

שו מקורות משני אליו הגיע הבנק בון
הפסיכולו אשתו, כך על לו מסרה נים.
לשע הח״ב של (בתו מרגלית ליאורה גית
ה קיום על ששמעה סוזאייב), זלמן בר

 מפי בוושינגטון חברתית במסיבה חשבון
שג ליד הצבאית הנספחות מאנשי אחד

מר לטענת השני, המקור ישראל. רירות
ש השגרירות מעובדי שלושה היו גלית,
 הפקידות אחת מפי שמעו בבנק, ביקרו

 ב'סניף ביקרה ראש־הממשלה אשת כי שם,
לכן. קודם יום הבנק

 ניסר■ הבנק, סניף אל מיהר מרגלית
 של בחשבונה דולר 50 של סכום להפקיד

שלא למרות התקבל הסכום רבץ. לאה

תן  פניו על קודרת ארשתחסו
חפוי־הראש, רבץ של

 שבה השבוע, מיפלגתו מרכז ישיבת בעת
פרס. שימעון יריבו, של מינויו על הוכרז

 כדי ספונטאנית שהתארגנו אזרחים של קבוצההאהדה הנגדת
 לאולם בכניסה רבץ ביצחק תמיכתם את להביע

 דווקא לכנסת. המיפלגה מועמדי לבחירת העבודה מיפלגת מרכז התכנס שם בית־ארלוזורוב,
בציבור. גלי־אהדה רבץ יצחק עורר עונש, עצמו על וליטול באשמה לשאת נכונותו בשל

ן  מיבצע היתד■ החיגזכץ של שיפתו ך
 להתייחס מבלי וזאת למופת, עיתונאי 1 1

 המידע את למרגלית שסיפק המקור מה
 חקר מרגלית המקור. של מניעיו היו ומה
או ופירסם ובאחריות ביסודיות הפרשה את
ב האחוזים במאת בטוח כשהיה רק תה

 בן שהעיתונאי נוספים, סרטים אמיתותה.
 העיתונאית הקאריירה את שהחל ,39ד.־

בנכו בטוח היה לא הזה, בהעולס שלו
כנכו התגלו עתה שרק למרות — נותם

כלל. פורסמו לא — נים
מר דן כי לציין ראוי זאת עם יחד
 בארץ קצרה מולדת בחופשת שהה גלית
 ההתמודדות בשיא וחצי, כחודשיים לפני

 את כי הנמנע מן זה אין לרבץ. פרס בין
 רבין לאה של החשבון קיום על המידע

הברית. לארצות שחזר לפני בארץ, קיבל
 הארץ, דפי מעל הפרשה התפוצצה כאשר

שהז רבץ, של תומכו מיהר כחודש, לפני
 ראש־הממ־ לישכת איש את בשעתו היר

 באזהרה התחשבו לא מדוע לוודא שלה,
 יותר בכיר עובד עם התקשר הוא שלו.

 מהמקורבים אחד ראש־הממשלה, במישרד
שהמי חושד הוא כי גילה לרבץ, ביותר

באמ לראש־הממשלה בזמנו שהעביר דע
העו אליו. הגיע לא מעוזריו, אחד צעות

הפרשה. את לבדוק הבטיח הבכיר בד
מתשו את רבץ של תומכו קיבל למחרת

 אישר הוא הבכיר. מהעובד המלאות בות
 לראש- בשעתו נמסר אומנם המידע כי

להב דרך אז מצא רבץ יצחק הממשלה.
 התוכנית על יודע הוא כי אבן לאבא היר

 חומר לאסוף כדי מאנשיו אחד את לשגר
הנסי בוטלה מכך כתוצאה נגדו. הוכחות

 לרעייתו ראש־הממשלה אמר במקביל עה•
 הוא כי — הבכיר ׳מעובד דיווח כך —

 חשבונות את סגרה טרם כי לשמוע מופתע
תפ כי ביקש בוושינגטץ, להם שהיו הבנק

המיידית. לסגירתם על
תס כי היתה רבין לאה של תשובתה

ב הצפוי ביקורם בעת החשבונות את גור
 בוושינגטון, הביקור בעת ואומנם, אמריקה.

ש החשבונות, אחד את רבץ לאה סגרה
 זאת לעומת השאירה חשבון־חיסכץ, היה
דו כאלפיים נותרו בו השני, החשבון את
מו היו ראש־הממשלה ולא היא לא לר.

בכך. כרוך שהיה הסיכון למידת דעים
 מחומרת להקל כדי בו אין זה גילוי

 בעצם רבץ לאה על המוטלת ההאשמה
מ שההתעלמות ייתכן שעשתה. המעשה
 מחמירה אפילו אליה שהועברה האזהרה

 לחשוב תהיה תמימות אולם המעשה. את
לחשי שגרם הוא העיוור המקרה רק כי
הפרשה. פת
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