
יס שהכל ״רציתי השיב: השבוע,
 ללכת רציתי לא עדנה. עם תדר

 רשות־ מנכ״ל למילחמות.״ איתה
האחרו בחודשים העוסק השידור.

 דמי בקיצוץ עבאדי, עם יחד נים.
 הרשות, לעובדי והקמ״ז האש״ל

פאר. עם להתעסק הוא גם חשש
 ביותר הקרובים מידידיה אחד

 רב־אלוף הרמטכ״ל הוא פאר של
 הכיר רפול איתן. (״רפול״) רפאל

 צה״ל, דובר באמצעות פאר את
 שהוא אבן, יעקוב אלוף־מישינה

הת הוא פאר. של ידיד־מישפחה
 הפך ומאז בתוכנית, אצלה ראיין

 נודע כאשר שעבר, בשבוע ידידה.
הסתב לפני עומדת שפאר לרפול

 צה״ל לגלי להורות מיהר הוא כות,
 שבו מיכתב לרשות־השידור לשגר

 להשאיל הצבאית התחנה מבקשת
שנה. של לתקופה פאר עדנה את

 הרשות לחוקר היה נדמה כאשר
 פנה הוא בידיו, העדויות כל כי לב,
 לבוא ממנה וביקש פאר עדנה אל

 פאר עדות. לתת כדי למישרדו
 לא לב אלי.״ אתה ״תבוא סירבה.
 חקירה ״זו פאר: אל לבוא הסכים

 להיעשות צריכה והיא רשמית,
אלי.״ תבואי את במישרד. אצלי

שתי
גירסות

יומ ללב ציפתה הפתעה ך*
 התפוצצה. שהפרשה אחרי יים 1 י

 וביקשה רותי, הופיעה במישרדו
 שהשמיעה מזו שונה עדות לתת

 ״עדנה :לכן קודם יומיים אותה
ב לחתום ממני ביקשה לא פאר

 את כשסיפרתי שיקרתי אני שמה.
 עדנה שלי. יוזמה היתה זו זה.

 חותמת שאני כך על ידעה לא בכלל
 מאז כי הודתה רותי בשבילה.״

 שלה הראשונה הגירסה את שסיפרה
 השניה, גירסתה את שמסרה ועד
 עדנה גם פאר. עדנה את פגשה היא
 אלי. באה ״רותי :זאת אישרה פאר

 שהיא מהתקופה עוד ידידות אנחנו
 יודעת אני בתוכנית. איתי עבדה
 הראשונה, בפעם התבלבלה שהיא

 ממנה ביקשתי שאני סיפרה כשהיא
 על חתמה לא היא בשמי. לחתום
ל הסיפור את סיפרה רק העדות.

 לעשות אי־אפשר אז אנשים, כמה
 אבל בבית־המישפט. כלום זה עם

 על לחתום צריכה היתד. כשהיא
האמת, את סיפרה היא העדות,

 לא פעם אף שאני היא והאמת
בשמי.״ לחתום ממנה ביקשתי

 לחוקר אקראי רותי כשבאה
 החדשה, הגירסה כשבפיה לב

 שאת ״מה אותה. לקבל סירב הוא
 את חמור. דבר זה כאן אומרת
ולהי בעדות־שקר להסתבך יכולה

 להמתין מוכן אני לבית־סוהר. כנס
התיי לעורך־דין, תלכי אחד. יום
למח מחר.״ אלי ותבואי איתו עצי
 על ועמדה אקראי רותי חזרה רת

 החתימות לזיוף שהיוזמה דעתה,
 עדנה של ידיעתה ללא ממנה, באה
 לכך בהתאם עדות נתנה היא פאר.

עליה. וחתמה
 לב טוען שלו החקירה במסקנות

 אחת למילה אף מאמין הוא שאין
ידי עם בשיחות אקראי. רותי של
 שיש יודע ״אני לב: אמר דים

 על גדולה השפעה פאר לעדנה
 הרוסה. ממישפחה באה רותי רותי.
 שחסרה האם דמות זו עבורה עדנה

 מרותי ביקשה פאר י עדנה אם לה.
 לעניין, קשר כל לה שאין לאמר
 שלו במסקנות זה.״ את תאמר רותי
 לגירסה מאמין הוא כי לב קבע

 שלפיה אקראי, רותי של הראשונה
 לחתום ממנה ביקשה פאר עדנה

 רותי אם השאלה לגבי בשמה.
 ביקשה שעדנה אי־פעם טענה בכלל
 לעדותם לב מאמין לחתום, ממנה

אב ויו״ר־הוועד אלון, עליזה של
 העובדה מילבד זאת כהן. רהם

 מספרת רותי אח שמע עצמו שהוא
זאת.

 כולה. הפרשה את מכחישה עדנה
עד אמרה הזה העולם עם בשיחה

 עלי שמעלילים עלילה ״זו : נה
 פוליטית עלילה זו ולב־ארי. לפיד

 לא אני פוליטי. חשבונות וחיסול
 העלילה, בדיוק מה להסביר מוכנה

 אלה שני על חומר לי יש אבל
 לעשות יעזו הם אם אותם. שיפוצץ

 החומר את אפרסם אני משהו, לי
 הפרשה בכל שלי השגיאה הזה.

 מה לעיתונים הדלפתי שלא היתד.
יודעת. שאני

 נגדי נערך חודשים כמה ״כבר
 אותי לחסל רוצים ציד־מכשפות.

 ועכשיו פוליטיים, עניינים ביגלל
 החתימות, של הזו השטות את תפסו

 מרושע. לסיפור זה את והופכים
 אני דבר. שום הזה בעניין אין

בי אני שלא טוענת שרותי יודעת
 אבל בשמי. לחתום ממנה קשתי

 אותי לחסל שרוצים יודעת אני
 מיכתב שכתבתי נכון לא זה ברדיו.
לא שאני לה ואמרתי ברזל לאסתר

עכאדי סמנכ״ל
? הנוכחות כרטיסי את הביא מי

במסיבה פאר שדרנית.
? החתימות את יזם מי

 שרציתי היא האמת לעבוד. מובנה
 חלק זה לי. נתנו לא אבל לעבוד.

נגדי.״ ממסע־ד.חיסול
 :אמרה המיכתב, הוצג כאשר

 רציתי לא אחרת תוכנית ״נכון,
 זה את רק לעשות רציתי לעשות.
 אסרה אגודת־העיתונאים לי. איכפת

 חוץ ברדיו, עבודה כל לעשות עלי
 צריכה הייתי אז הזאת, מהתוכנית

 שטיפל האיש לאגודה.״ להישמע
 אגודת־העיתו־ מטעם פאר בפרשת

 האגודה כי טוען, יפת, חיים נאים
 פאר. לעדנה הוראה כל לא,נתנה

ה אגודת של המיקצועי הריכוז
להע החליט בירושלים עיתונאים

 העיתונאים לוועד הטיפול את ביר
 משא- ליצור הנחיות תוך ברדיו
לפ כדי הרדיו הנהלת עם ומתן
 ולדאוג פאר עדנה בעיית את תור
 יסתיים לא שהמשא־ומתן שעד לכך
 במקום אחרת תוכנית תועלה לא
לי. איכפת זה

 כי שלו החקירה בדו״ח טוען לב
 נגד המסקנות כל את להסיק יש

 הסקת מציע אינו הוא אקראי. רותי
 ביגלל פאר, עדנה נגד מסקנות

 פאר, של ידידה עבאדי, התרגשותה.
יש ולדעתו הדו״ח, במסקנות תומך

 את בכך ולסיים אקראי את לפטר
הפרשה.

 ״ציד
״ מכשפות \

ל ודם ״ כ רשות-השידור, פנ
 אחרת. החליט לפיד, טומי א■

יא שמא חושש שהוא טוען לפיד
 אם לפאר, בהתנכלות אותו שימו

 ושיאשימו מסקנות, נגדה יסיק הוא
ה האשמה אם במשוא־פנים אותו

 הזו־ הפקידה תהיה בפרשה יחידה
 החליט לפיד אקראי. רותי טרת,

 אחר. גוף על האחריות את להטיל
 היועץ־המישפטי עם בהתייעצות

 נתן עורך־הדין רשות־השידור, של
 החומר את לפיד השבוע מגיש כהן,

 לב של הביקורת דו״ח כולל כולו,
 למישטרה. ליקט שלב והעדויות
 אכן אם להחליט תצטרך המישטרה

 — כן ואם ביכלל, הזיוף נעשה
 על-ידי אקראי רותי התבקשה אם

במקומה. לחתום פאר
 לא כי מודים "ברשות־השידור

 לחתום עובדי-הרשות נוהגים אחת
נקטה לא ומעולם חבריהם, עבור

העוב נגד כלשהי פעולה הרשות
 זה, מסוג בפעולה שנחשדו דים

 מדי חקירה. נוהלה לא גם ומעולם
ל מגיע אינו עובד כאשר פעם,

 שלו מידיד מבקש הוא עבודה,
לחתום.

 כרטיסי- החתמת של הנוהג כל
 הרדיו מערכות מגוחך. הוא נוכחות

 כנראה, הן, בישראל והטלוויזיה
 כלי־תיק- של היחידות המערכות

עיתו מחייבים שבהן בעולם שורת
 כרטיס־נוכחות על לחתום נאים

עיתו של תפקידו שעצם מאחר —
 המערכת, לבניין מחוץ הוא נאי
 היה הפקיד. לתפקיד דומה הוא ואין

 את שקומם עבאדי של רעיון זה
 ימים כמה כעבור אך העיתונאים,

וה החתימות, סביב הסערה שככה
 לו, מתנגדים העיתונאים שכל נוהל

 עובדה לאי־סדרים, פתח והפותח
קיימת.

 תווי- בעלת הוותיקה, השדרית
 כמלכה שנחשבה הנאים, הפנים

 כשהתוכנית בשיאה, שהיתר. בעת
 להאזנת־שיא, זכתה לי איכפת זה

 הקרובים בימים הנראה ככל תחקר
 עלולה והפרשה המישטרה על-ידי
לבית־המישפט. להגיע
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