
 מישפט־ זה מה יודע לא עוד ,,גנדי
 אפרסם שאלות. 500 לו אכין דיבה.
 הוא קביל. יהיה הפירסום ואז אותן
 על פוב־יודיצה עושה שהוא חשב

 מיש■ זה מה !חמור הוא * הע;יין
 אתה במישפט־דיבה ? פט־דיבה

 מי את שאלות. 500 להכין יכול אתה שאלות. לתובע להגיש רשאי
 ועד מזה !מזיין אתה איך לראות שלך הנהג בא האם ? יום באיזה ? דפקת

 תהיינה שהשאלות חייב לא אתה שאלות... פליליים. עסקים מיני כל
 רשאי עיתון וכל האלה השאלות את מגיש ואתה שאלות... נכונות.
 ח״ב התבטא אלה, במילים כך, הסוף.״ עד מההתחלה אותן לפרסם

 רחבעם (מיל.) אלוף של כוונתו על לו נודע כאשר אולמרט, אהוד
 שהשמיץ אחרי לשון־הרע, הוצאת על תביעה נגדו להגיש זאבי (״גנדי״)

 מעולם לדמויות הכרתית הגנה שנותן במי ומאורגן מתוכנן כמסע אותו
 אותו ולנצל השאלונים כנשק להשתנדט המפורש האיום למרות הפשע.
 נרתע לא שמו, את ולהכפיש כגנדי לפגוע כדי ■הוגנת כלתי כצורה
 שני של כסך ופיצויים תכיעת־דיכה אולמרט נגד הגיש הוא האלוף.
 לעמוד כדי חסינותו את יסיר כי תחילה שטען אולמרט, ל״י. מיליון

 שלו ככתב־ההגנה להיפך. בן. עשה לא טענותיו, את ולהוכיח כמישפט
 כחבר- פעולתו כמי׳סגרת היתה גנדי על מיתקפתו כי כמפורש ציין הוא

 תגיע אולמרט נגד י גנז* של תביעתו אם בלל כדור לא לפיכך כנסת.
 הצדדים שני את היטופט חייב הטרומי כשלב אולם מישפטי. בירור לכלל

 לגנדי הגיש לא אולמרט למישנהו. הגיש צד שכל השאלונים על להשיב
 בידי שהוגדרו מהן, חלק כילכד. 388 אלא שהזהיר, כפי שאלות, 500

 קכע השאר לגכי השופט. על-ידי נמחקו כ״ניכזיות״, גנדי של פרקליטו
 אולמרט, שביקש כפי השאלות, את רק לפרסם ניתן לא בי השופט,

 לבית־ גנדי הגיש השבוע כצידה. ותשובה שאלה בל לפרסם יש אלא
 שלו. בשאלון אולמרט אליו שהיפנה לשאלות תשובותיו את המישפט

 כמה להלן מתפרסמות זו פרשה סביב שנוצר המייוחד העניין ביטל
לצידן. זאבי רחבעם של כשתשוכותיו אולמרט אהוד ששאל מהשאלות

לא שארות אוחי לשאול כוונתו את לממש התנוון .אולמוט
נגדו... מישפט

ד בו כ בברכה. ב ו

לגנדי בגין ששלח מיכתב־התודה
.לו כזה שצבא העם ״אשרי . ״ .

 את מכיר אתה תאריך מאיזה :אולמרט
 מזרחי? בצלאל מר

.1952 משנת :גנדי
 את כשהכרת הצבאי תפקידך היה מה :א

 ? לראשונה מזרחי
גדוד. מפקד :ג

 מזרח־ של הצבאי תפקידו היה מה א.
 לראשונה? אותו נשהכרת

חייל. ג.
 להיכרותכם? הרקע היה מה א.
 בכושר מזרחי בצלאל מר של התבלטותו ג.

 ביטוי לידי שבאו מנהיגות, ובכושר פיזי
ובמסעות. באימונים

 פיקודך תחת מזרחי שירת זמן כמה א.
 זה? היה ומתי

 .1952 בשנת שנה, כחצי ג.
 לבינך מזרחי בין הקשרים היו מה א.

 מפקדו? להיות שחדלת לאחר
 התראינו. ולא כמעט רבות שנים במשך ג.

 לערך. 1970 בשנת התחדשה ההיכרות
 מזרחי לביו בינך הקשרים היו מה א.

 פיקודך? תחת בהיותו
 ופקוד. מפקד של קשרים ג.
 עם עיסקיים קשרים מקיים הנך האם א*

 ? מזרחי
לא. ג.
 עבודות ביצע מזרחי כי נכון האם א*

צה״ל. עבור
 אלישב, חברת ביצעה ידיעתי, למיטב נ.

 בניה עבודות מזרחי, מר של שבשליטתו
 אלו עבודות בדרום. חיל־האוויר בבסיס

 מיכרז. לאחר ידיעתי, למיטב התקבלו
 ההיכרות שחודשה לפני בוצעו העבודות

 אודותיה, נוספים פרטים יודע ואינני בינינו
 העבודה מזמין במדוייק היה מי היקפה,

 מר שבין המדוייק המשפטי הקשר ומה
 העבודות, את שביצעה החברה לבין מזרחי

 הקשורים נוספים אנשים על יודע אינני וכן
 עבודה כל על לי ידוע לא הנ״ל. בחברה
 הקשורות חברות או מזרחי שמר אחרת

 הנני מערכת־הביטחון. עבור ביצעו בו
 גורם אצל התערבתי לא שמעולם קובע

 קבלנית עבודה מסירת לשם כלשהו בטחוני
 או מזרחי למר או אלישב לחברת כלשהי

 נתבקשתי לא וגם בו, הקשורות לחברות
כן. לעשות מעולם

בבקשת אליך פנה שמזרחי נכון האם א.

 בקשר שתבע תשלומים ביצוע לזירוז סיוע
 שבבעלותו חברה או הוא שביצע לעבודות

 או צה״ל עבור בהנהלתו או בשליטתו או
 מועדי במדוייק פרט ? הבטחון משרד
 היתר, אכן אם התערבותך ותוצאות פנייתך
כזאת.

 בענין מעולם אלי פנה לא מזרחי מר ג.
 התערבות כל גם היתה לא וממילא כזה,

מצידי.
 בדרום כלשהי במדינה בביקורך האם א.

 בשגרירות בפגישה מזרחי השתתף אמריקה
ומקו מועדים פרט ? מדינה באותה ישראל

 כאמור. כלשהי בפגישה השתתף בהם מות
 פגישה בשום השתתף לא מזרחי מר ג.

 ולא כלשהי בשגרירות ביטחון בנושאי
בי במסגרת כלשהו בטחוני במתקן ביקר
 באתר לסיור אלי נלווה מזרחי מר זה. קורי
 בבריזיליה, המיועדת השגרירות של בניה

 ממנו ובקשתי בניה בשלבי עדיין שהיתה
 באשר לבניה כמומחה דעתו לחוות במקום

 להקמת והחסכונית הרצויה הגדר לסוג
הת והיא דעתו חיווה מזרחי מר החצר.
קבלה.

 נסיון כל חסר מזרחי כי נכון האם א•
 נסיון כל חסר מזרחי כי נכון האם ? צבאי

? בטחוני
 את מזרחי מר עבר ידיעתי למיטב ג.

 והשתתף בחיל-הרגלים הטירונות אימוני
 כן בחיל־הרגלים. מפקדי-כיתות בקורס

 פעיל מילואים לשרות נקרא שהוא לי ידוע
 בינוי בנושאי הכללי למטה שייעץ כדי

ותשתית.
 מזרחי של שחרורו שמאז נכון האם א•

 מילואים שירות מזרחי שירת לא 1976 ועד
? פעיל

 מספר מזרחי מר התייצב ידיעתי למיטב ג.
 שלפני בתקופה מילואים לשרות פעמים

 אודות נוספים פרטים לי ידועים לא .1976
 לבד זאת, בתקופה שלו המילואים שרות

 לשרת נקרא היתר בין כי העובדה מן
 המטה. עבור ותשתית בינוי בנושאי ביעוץ

 תמיהתי את להביע ברצוני זה בהקשר
 מפנה אולמרט מר שהנתבע כך על הרבה

 ובמילואים בצבא שרות אודות שאלות אלי
 כי יפה יודע הוא כאשר שלישי, אדם של
 את ודחה משך אולמרט) (מר עצמו הוא

ביותר משונה בצורה שלו החובה שרות

 ידיעתי למיטב שרת אולמרט) (מר הוא וכי
 וזאת פעיל מילואים בשרות אחת פעם רק

 על וכי יום־הכיפורים מלחמת בתקופת
 אול־ (מר הוא כי עדויות ישנן זה שרותו
 שהוטל ומהתפקיד החזית מן נעלם מרט)
הלחימה. בזמן עליו

 בשירות בצה״ל שירת מזרחי האם ■א•
 יום־הכי- מלחמת בתקופת פעיל מילואים

? פורים
 בתקופת עסק מזרחי מר כי לי ידוע ג.

 שאחריה ובתקופה יום־הכיפורים מלחמת
 צבאי כבית־חולים שלו בתי־המלון בתפעול
 מבסיס שפונו צוותי־אוויר משפחות ואירוח

הפור המסגרת את יודע איני חיל־האוויר.
 בכך. חקרתי לא וגם זו פעילות של מלית

ה קצין אצל התערבת כי נכון האם א•
 מנת על מזרחי של יחידתו של קישור

 פעיל? מילואים משירות לשחררו
 כי אציין הדיוק למען אך נכון, לא ג.

 לו, סייעתי מסויים במקרה זכרוני, למיטב
 התייצבותו מועד את לדחות לבקשתו,

מתוכ יציאה עקב פעיל מילואים לשרות
 לה זכאי היה הוא אשר דחיה לחו״ל, ננת

 בצה״ל. המקובלים הנוהלים עפ״י ממילא
 בקשר מצ״ח ע״י נחקרת כי נכון האם א♦

 משירות מזרחי של לשחרורו להתערבותך
 מעמדך דרגתך, ניצול תוך פעיל מילואים
הרשמיים? ותפקידך

 לעיל, לשאלה בתשובתי שציינתי כפי ג*
 שרות בביטול קשור הייתי לא מעולם

 אחת פעם אלא מזרחי, מר של מילואים
ב קריאתו מועד את לדחות בידו סייעתי

 לחו״ל, המתוכננת יציאתו עקב שנה, אותה
 עפ״י ממילא לו מגיעה היתה אשר דחייה

 בצה״ל. המקובלים הנוהלים
 מצ״ח חוקר ע״י זה בענין נשאלתי כי נכון

ולמיטב כהוויתן העובדות את לו ומסרתי

 כלפי כלשהם צעדים ננקטו לא ידיעתי
 זה. לענין בקשר מישהו

 בצלאל מזרחי ידידך כי לך ידוע האם א♦
 משטרתי? למעקב יעד שימש

 בצלאל מר אם יודע ואיני ידעתי לא ג.
 או משטרתי״ למעקב ״יעד שימש מזרחי
 משטרתי״. מודיעיני מידע לאיסוף ״יעד

 מזרחי מר שמנהל הדיבה משפט במהלך
 קראתי הארץ, עתון כנגד אלה בימים

 זה. בענץ וסותרים שונים פרסומים
 פגישות אהרוני רחמי עם נפגשת האם א•

היכן? מתי פרט כן אם חברתיות?  ו
 חברתיות פגישות נתקיימו לא מעולם ג.

 להשתתפותי פרט אהרוני, מר ובין ביני
 בו פגשתי בנו. של בר־המצוה בחגיגת
 בת״א. במסעדה מיספר פעמים באקראי

 בדרום בהיותך אהרוני עם נפגשת האם א.
? אפריקה

 בדרום- פעמיים בקרתי לא. מעולם ג.
 שנים כעשר לפני אחת פעם אפריקה:

 מיד שניה ופעם פרטי, בביקור רעייתי עם
 הישראלית הקונסוליה על ההתקפה לאחר

 לראש כיועץ תפקידי במסגרת ביוהנסבורג
 עם זם ביקורי את לקשור הנסיון הממשלה.

שמ אושרי, וטוביה אהרוני רחמים ה״ה
 הוא בדרום־אפריקה, ראיתים לא עולם

 ומרושע. זדוני לדעתי
 מר הנתבע, כנראה התכוון זאת בשאלה

 אותי לשאול כוונתו את לממש אולמרט,
 שהוא כפי נכונות, תהיינה שלא שאלות

 ביום בכנסת מוקלטת בשיחה התבטא עצמו
 מפני ולהרתיעני נזק לי לגרום כדי ,15.8.77

 נגדו. המשפטית התביעה ניהול
 מזרחי של בחברתו שהיית נכון האם א•
 בנבי- בבקור המרכז פיקוד אלוף היית עת

 ומטרתו. הבקור מועד פרט סמואל?
נכון. לא ג.
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