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 ליד מכונית עצרה הצהריים, לפני ■
 ארלוזו- שברחוב קמפיין מישרד־הפירסום

 אנשי יצאו מהמכונית בתל־אביב. רוב
 למענו המכינים רבין, של מטה־הבחירות

 ראשות על פרם שמעון נגד ההתמודדות את
 ב- לישיבה הגיעו הם הבאה. הממשלה

 כדוברם המשמש האדם עם מישרד־הפירסום
רבין. של וכפירסומאי

 היה במישרד פניהם את שקידם האיש
 ביום ־לכו, קודם אחד שיום בן־משה, אורי

 שהוגשה לאחר בערבות שוחרר ראשון,
 עידן, למישרד־הפירסום פרץ כאילו תלונה

להתמו נגעו שחלקם מיסמכים משם וגנב
במיפלגת־העבודה. דדות

 בן־משה אל שהגיעו רבין אנשי בראש
 ובעלה, היא לניר. יניבה העיתונאית עמדה
 אחראים היו פלבסקי, מאיר הפרטי הבלש
 ״המיכתבים פרשת לגילוי משנה יותר לפני

 ממישרד־הפירסום שנשלחו המפוברקים״
 רבין, יצחק נגד וכוונו דבר, ליומון עידן
ביומני־שרת. מטעה שימוש תוך

 ב־ עידן מישרד־הפירסום הואשם כאשר
 ובעיקבות — הללו המיכתבים מישלוח

 מיפלגוד ובין בינו ההתקשרות הופסקה כך
 הזה המישרד בראש עמד — העבודה

 את משרת הוא — עכשיו בן־משה. אורי
השני. הצד

 למישטרה שהוגשה בתלונה אמת יש אם
 רבה בנאמנות אולי, זאת, עושה הוא —

מדי.
 הגיש ,1980 בנובמבר 5ב־ שבועיים, לפני

 ל־ תלונה עידן, מישרד בעל פלד, עוזי
 בן־ אורי כי פלד טען בתלונה מישטרה.

 עידן למישרד פרץ מטעמו שליח או משה
 גנב בתל־אביב, בן־נון יהושע שברחוב

 המישרד, לעבודת הקשורים מיסמכים משם
 את והחזיר אחרים מיסמכים צילם וכן

למקומם. המקוריים המיסמכים
 שני על בתלונתו הסתמך כי אומר פלד

 של בהיעלמם חש הוא ראשית, גורמים:
 במים־ ובאי־סדרים במישרדו, מיסמכים

 מלא אמון לו שהיה כיוון הקיימים. מכים
 זו כי ספק לו היה לא מישרדו, ־בעובדי
מבחוץ. עבודה

זה, במישוד היתה פלד עוזי התלתן שעליההפריצה
— מימין בתל־אביב. בן־נון יהושע ברחוב

תלונתו על־פי שממנו, תיקים ארון — משנאל המישרד. דלת

 אפריל שעד משה, בן אורי באמצע: מיסמכינז. נגנבו פלד, של
שנע לאחר בערבות שוחרר והשבוע זה, מישרד מנהל היה השנה

פריצה. היתה אס בטוחה אינה המישטרה פלד. תלונת בעיקבות צר

רבין יוגחק
 כאשר לחשדותיו אישור קיבל לדבריו,

 מישרדו, של פנימי מיסמך מישהו לו הראה
 לא לצרכן. המשביר בידי נמצא שתצלומו

 המשביר היה יכול שבה דרך שום היתה
 פלד ממישרדו. המיסמך את לקבל לצרכן
 בידי גם שנמצאו שלו, שמיסמכים אומר,

 לשם הגיעו מישרדו, של אחרים לקוחות
 נפלו חשדותיו לו. ברורה שאינה בדרך

 המישרד מנהל שהיה מי בן־משה, אורי על
 שנים, שמונה במשך עידן של התל־אביבי

 לחמישית שותף אף והיה השנה, אפריל עד
המישרד. מדיווחי

הופ בעידן בן־משה אורי של עבודתו
 רבים מקרים בעיקבות פלד, טוען סקה,

 אחד באמון״. ו״מעילה ״מחדלים״ של
 פרשת־המיכתבים־ היה הללו המיקרים

המפוברקים.
 ווטרגייט

1 מיספר
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 לבית־ עתירה. רבין יצחק הגיש ,1979 •

 העתירה מיפלגת־העבודה. של הפנימי הדין
 ניבה שפירסמה כתבות בעיקבות הוגשה

 המשמיצים המיכתבים על — בדבר לניר
מעידן. שנשלחו רבין את

 מול רבין יצחק התייצב יום באותו
 הפרשה את והישווה הטלוויזיה, מצלמות

 אינו שהעניין רמז הוא לפרשת־ווטרגייט.
מת וכי במיכתבים, מסתיים ואינו מתחיל
וזדונית. חשאית שלימה, מערכה נגדו נהלת

 רבין היה לא עדיין תקופה באותה
 יגאל היה המתמודד פרס. נגד המתמודד

 ומאוחר העיקרי, תומכו היה שרבין אלון,
 אלון. מחנה בראש מקומו את ירש יותר

 ווטרגייט, פרשת לכינוי זכתה הפרשה
הישראלית.
 בית־הדיד החליט העתירה בעיקבות

 בראשות מיפלגת־העבודה, של הפנימי
 את להפסיק אנקוריון, ארי עורך־הדין

 מיש־ ובין מיפלגת־העבודה בין ההתקשרות
 על נטל לפרשה האחריות את עידן. רד

פוגל. דוד המישרד, עובד עצמו
 :בן־משה אורי נגד פלד עוזי של טענתו

 מישהו מאחריות. וברח האחראי, היה ״הוא
 עצמו.״ על העניין את לקחת צריך היה אחר

 לדעתו כי להוסיף פלד מוכן לכך מעבר
 המיכתבים במישלוח פסול דבר כל היה לא

 הזה, בעסק מהיום לא ״אנחנו רבין. נגד
 הפוליטיים הגורמים שכל יפה ויודעים

אמי שמות היו הזאת. בשיטה משתמשים
 זיוף.״ היה ולא מיכתבים, שולח של תיים
 הוא שהיום פוגל, דוד של דעתו גם זאת

 בן- אורי במקום בתל-אביב עידן מנהל
 במיכתבים. זיוף שום היה ״לא :משה

 שמו הופיע שבהם סוגריים, נשמטו בטעות
 עושים כולם מהציטטה. דיין משה של
זה.״ את

 פרשה אותה על בן־משה אורי של דעתו
 את לקחת אז סירב הוא לחלוטין. שונה

 לא כי וטוען ממשיך הוא והיום האחריות,
 המיכתבים כתיבת על דבר וחצי דבר ידע

 היתר. גבי, מאחורי נעשה ״הכל הללו.
 מעיתון הפרשה כל על נודע לי קנוניה. כאן

 בפוליגרף.״ זה על להיחקר מוכן אני דבר.
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