
 דו..הבנתו■□ שטמנו במוטות ננל אורמום(מימין) אהוד נ ח־
משפטי כסחטן חמוסו■ כוצוכו את חשו השחורים״,

 בטבח כאיום אותם לפרש שניתן דברים
 על־ סרופוקציד. באמצעות שיבוצע הסוני,

צד,״ל. ואנשי המי׳שטרה ידי
מרט אמר  זזים שהם ״ברגע 5 אול
והור פרובוקציה להם עושים לאקשן,

 הוחלט! לאחרון. עד מהראשון אותם גים
בהח זה את לך אומר אני !העניין נגמר
 ביותר. מורכבות ביותר, רציניות לטות
 יעשו פשוט !אותם יהרגו — טריק יעשו
 יהרגו !טיל להם יכניסו פרובוקציה, להם

 אתה אותו. לתקוף ניסו הם יגידו: אותם,
 יט־ הציבור וכל שהוחלט מה זה יודע!

 לא ,המישטרה יגידו: לא חא־כפיים.
בסדר.׳

 אלה שדבריו ידע לא כאשר תחילה,
 כאילו לדברים, אולמרט התכחש הוקלטו,

 ההקלטה, שודרה כאשר אותם. אמר לא
 להתחמק כדי אחר גל על אולמרט עלה

 שאמר. הדברים של הנוראה מהמשמעות1
 הי של דדמתטיזציה לעשות החליט הוא

 בסכנת שנתת כמי עצמו את להציג עניין,
 אלא ברירה לד היתד. לא ולכן נוראה חיים

להז מנת על ברוטאלי בסיגנון להשתמש
לחייו. כביכול, המתנכלים, אלה את היר

 טענה בספק העמיד הדברים המשך ׳אולם
 חלק הוא ל״חיסול״ הרצון כי מסתבר זו.

 וכי אולמרט ח״כ של הנפשיות מהבעיות
 של דימויים מערכת יצר במיקרה לא

דבריו. בראשית וקטל פרובוקציות
לתבי מתייחס השיחה של השני חלקה

 שהגיש הרע לשת חוק לפי הנזיקין עת
 זאבי (״גנדי״) רחבעם במילואים האלוף

אולמרט. נגד
מרט אמר ל  עושה גנרי ״תשמע, :או

 לא אני כי מישפט. שהגיש חייו טעות את
 יודע אתה חסינות. מאחרי להסתתר הולד
עו הוא !קציצות ממנו אעשה הרי שאני

אותו אשכיב אני כי חייו, טעות את שה

 ארח שערה ממנו ואוריד השולחן על
 שמות 200 איזה שערה. אחרי שערה שערה,

עדים. של
: ן ה  יבוא לא אחד אף ? שמה ? שמה כ

!רואה אתה !להעיד
מרט ל — אה ,7 להעיד יבוא לא :או

לו! מחכה מה יודע לא הוא (צוחק) את
החב !החסינות נגמרה יודע. לא עוד הוא \

 יושב הוא אליו. מתקשרים לא שלו רים
מהבית. יוצא לא מנעול. על בבית סגור

? למה :כהן
מרט ל  להראות פוחד הוא ! ? למה : או

כו — ברחוב הולך הוא שלו. הראש את
 ילד. תהיה אל !אה — אה לו אמרו לם
 לא, אני המישפט, את יבטל לא הוא אם
 הולך אני זה. את לבטל הולך לא אני

מש שהוא חושב הוא !אותו לדרוס עליו
 שהוא כמו יאיים שהוא ילד, עם פה חק

 הוא ! 7 אתקפל ואני עיתונאים על איים
 את הנחתי שאני מבין לא הוא משוגע!

 לא אני !הזה המישחק על הקלפים כל
 — ללכת החלטתי להתקפל. עכשיו הולך

הולך! אני אז
: ן ה  תו־ איך החסינות? את תוריד כ

7 החסינות את ריר
מרט ל  הוא הח... את אוריד לא :או

 ושהוא חסינות לי שתישאר זה על בונה
 טוען הוא לדין. אותי להעמיד יוכל לא

 אנשים אלי שולח חסינות. רוצה שאני
 זה? מה ממנו. ארד שאני הכיוונים מכל
תבי מגיש הוא איתי? פת משחק הוא
 לו. אכין אני שאלון רק :יקבל הוא עה,
 דיבה! מישפט זה מה יודע לא עוד הוא
 מיש־ זה -מה יודע לא עוד הוא מה, אלא
או אפרסם שאלות, 500 לו אכין דיבה, פט
 הוא קביל. השאלות של הפירסום ואז תם

 העניין? על סוב־יזדיצה עושה שהוא חשב
 מיש־ ? דיבה מישפט זה מה !חמור הוא
שא לתובע להגיש רשאי אתה דיבה פט

 את שאלות: 500 להכין יכול אתה לות.
 איתך בא האס יום? באיזה דפקת? מי

 מזה מזיין? אתה איך לראות שלך הנהג
 !שאלות פליליים. עסקים מיני כל ועד

נכו תהיינה שהשאלות חייב לא אתה
 השאלות את מגיש ואתה !שאלות ! נות

מ אותן לפרסם רשאי עיתון וכל האלה
 מישפטית חסינות יש הסוף. ועד התחלה
לפר שמותר כמו פלילי, הליך וזה מלאה,

תביעה. כתב ם .

? סוב־יודיצה זה על אין :כהן
מרט ל  מה יודע אתה !דבר שוס :או

יצ הוא יוכל, לא הוא ! ? פה לו שיהיה
 מהארץ! ולברוח המישפחה את לקחת טרך

שאח וחושב ?! מישפט נגדי מגיש הוא אז
 כבר, פה לך אין מישפט נגדי שהגיש רי

 העדן־ אחרת הסוף, עד ללכת צריך אתה
.שלך יות . .

מרט ל  את יוריד לא הוא אם :או
להגיד אלי לפנות יכול הוא מייד, המישפט

הו המישפט את הגשתי אני תשמע, :לי
המאור הפשע איש שאני אמרת ואתה איל
אמרתי. לא לו: אגיד אני גן.

 רוצה אתה יודע, לא אתה אז כהן:
לו? להגיד כזה דבר

 רוצה לא אני תראה אני, :אולמרט
 מיש- רוצה כלום. רוצה לא אני כלום.

 !עלינו סלאמתאק למישפט. שיילך — פט
 אבל, חגיגה. מזה נעשה וסאהלאן! אתלאן

 גנדי לי ויגיד מיכתב לי יכתוב הוא אם
 המאורגן, הפשע איש שאני לי שאמרת

 לך שאין אמרתי הנה :לו אגיד אני אז
 בך חושד לא שאני פלילית, עבירה שום

 חברים לך שיש טענתי פליליים, בדברים
החב בתחום חמורה תופעה שזו קשים
 אס כך. בזה ויטפל יפנה הוא אס רתי•

למישפט. שיילך אז — לא
 של ניסיון

ת טנו ח מישפטית ס
 רק טזפעת יאינד. אזלמרט של דיות • י הוולגא- שבתבטאויותיו חומרה !לץ

 היא חפורה יוותר סחפה מהפרים. מסגינון
משמעותם.

 כהן מני אל אולמרט התייחס מה משום
 (דבר גנרי של בשליחותו אליו בא כאילו
 התכוון הוא ׳במציאות). שה!ר ל!ו שאין
 יגיעו למני אומר שהוא שהדברים לכך

 לפרשם ניתן זה רקע על גנרי. לידיעת
מישפטית. סחטנות של כניסיון

 גנדי את יחסל כי לאיים מנסה אולמר׳ט
 מהארץ לירידתו ויגרום ציבורית ׳מבחינה

 שאלות הצגת ידי על מיושפחתו, עם יחד
 חייבים אותו ושאלון, באמצעות נבונות לא

להגיש אורחי דיבה סמיושפט הנתבעים

 לכלול עומד הוא כי מסתיר אינו אולמרט
 כלל קשורים שאינם נושאים זה בשאלון
 דמותו את להכפיש ׳כדי המישפט, לנושא

הציבור. ־בעיני ׳ולבזותו גנרי של
 במפורש טוען אולמרט מזר״ יותר עוד

 להשפיע כדי אלה דברים משמיע הוא בי
 נגדו, שהגיש התביעה את לבטל גנדי על

 שאין מצידו בהצהרה העניין ואת לגמור
 גם ושהוא פליליות עבירות שום לגנדי
כאלה. עבירות בביצוע בגנדי חושד ,׳אינו

 תנועת דובר כהן, מני ^י|*[1ן:1¥1ה
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 נפגש בכנסת, ביטון צ׳רלי ח״כ של כירו
 פעמים, כארבע אולמרט עם .שבוע לפני

 אולמוט עם שיחותיו את בחשאי תקליט
 וזמוק־ השיחות המאורגן. הפשע בנושאי

 השבוע, פורסם מהן חלק שרק לטות,
 חבר־הכנסת כלפי כתב־אישום מהוות

שיווי־מישקלו. את שאיבד השחצן

 בפי מושמעים זה מ׳סויג דברים ׳כאשר
 הוקי בלתי ניסיון מהווים הם רגיל נתבע

 מישפטי הליו בעת תובע על להשפיע
 ביותר. הנבזי !מהסוג איומים :באמצעות

 ע׳ורך- של מפיו יוצאים הם ■באשר ואולם
הדב של המשפטיים להיבטים המודע דין,
 לנצל בכווגה הודאה משום בכך יש רים,
 ולעשות המשפט הליכי את בחוק שלא
פלסתר. אותם

ב אולמרט ח׳׳כ השבוע התפתל לשווא
 התמורה המשמעות את לטשטוש ניסיון

ול ׳כמרטיר עצמו את להצע דבריו, של
 ההקלטה סרט במהימנות ספקות עורר
 שידור הברוטאליים. איומיו הוקלטו עליו
 הטפול- !והופעתו בטלוויזיה ההקלטה סרס
 להגיב התבקש כאשר !אולמרט של בלת

 לעיני אותו הציגו שהשמיע הדברים על
והסוואה. איפור ללא הציבור
ב רק אולמרט עם להסכים היה ניתן
 ״מכל אמר: ׳באשר זה היה אחת. נקודה
טירוף־דעת.״ של ׳ריח !מריח הזה העניין
 טי־ של ומזזול־השדים את להפסיק ׳כדי

 את לשגע העלול המשתולל, רוף־הדעת
 רדד רק היתד. !ממושך, ז!מן עוד המדינה

 של המישפטי הבירור את להקדים אחת:
 תצא !שהאמת מנת על אולמרט פרשת
 אלא חשאיות, הקלטות באמצעות לא לאור

 בית־ה־ של !וחותכת מוסמכת בהכרעה
מישפט.

המ״שפטי. ההליך את לקצר ׳כדי לתובע,

^ ||!11|  במסיבת חד״ש, רשימת שליד השחורים הפנתרים תנועת אנשי ך
/  אהוד של איומיו על לראשונה סיפרו שבת העיתונאים 11 !

 בתמונה מגבוה.״ החלטה ״על־פי להרוג כדי מובחרת צבאית יחידה להפעיל אולמרט
שמש. זכוכבי כהן מני התנועה, דובר ביטון, צ׳רלי חבר״הכנמת לשמאל: מימין

 המאולתרת במסיבת-העיתונאים ורעייתו אולמרט אהוד ח״כהמנתישיס
הפנתרים. של מסיבת־העיתונאיס אחרי מייד בביתם שערכו

 הטענות את הכחיש בחשאי, הוקלטו כהן מני עם שיחותיו כי אולמרט אהוד שיער לא אז
אחרים. דברים אמר ההקלטה שודרה כאשר לו.״ מתאים לא ״זה :טענה אשתו גם נגדו.


