מיבצעי הבלשות של המיפלגה הליברלית
כוונו עד נ ה נגד עסקני המיפ לג העצ מ ם.
עכשיו יש מטרה חדשה :״העולם הזה״

^ קול בטלפון נשמע צעיר .האיש
 1 1שדיבר מעברו השני של הקו אמר
לי ששמו גילעד ,ושהוא כתב של
עיתון הסטודנטים הירושלמי פי
האתון .לדבריו ,הוא רוצה להכין
כתבה על כתבת־הסקופ ״עסק ושמו
כסא" )העולם הזה  .(2384באותה
כתבה הופיע נוסח ההסכם שביקש
עסקן הליברלים הצעיר אוריאל לין,
כתנאי לנכונותו להיות מועמד
הליברלים לראשות עיריית חיפה.
הבעתי נכונות להיפגש עם העיתו
נאי הצעיר .קבענו שגילעד יבוא אלי
ביום השני השבוע ,בשעה 11.30
בבוקר .בסוף השיחה היה משהו מוזר.
גילעד אמר שהוא אולי יבוא עם
״ההסעה של הסטודנטים.״
העניין שגילה פרח־הכתבים בסיפור
על אוריאל לין ,נראה לי משונה .לין,
שביקש להיות מועמד הליכוד בחיפה,
רצה להחתים את יו״ר המיפלגה שימחה
ארליך ,את יו״ר נשיאות המיפלגה
יצחק מודעי ,ואת גיזבר המיפלגה צבי
רנר ,על הסכם ציני מאין כמוהו .מנהיגי
הליברלים היו אמורים להבטיח ללין בן
ה־ 46את שינוי החוק הנוגע לבחירת
ראשי ערים ,תנאים כספיים מצויינים,
כולל מכונית ונהג ,לרכוש למענו דירה
בחיפה ,וגם לדאוג לכך שראש־הממ־
שלה ,מנחם בגין ,יפנה אליו אישית.
אין ספק כי גילוי ההסכם ,כלשונו
וכצורתו בהעולם הזה ,הוציא את
הרוח ממיפרשיו של אוריאל לין ,והוא
הודיע אחרי הפירסום כי הוא מוותר על
המועמדות .היה ידוע לי גם ,כי
במיפלגה הליברלית התחולל מחול־
שדים קטן )יחסית( בעיקבות גילוי
ההסכם הציני .אך מה לעיתון־
סטודנטים ולכל זה?
גילעד הקדים קצת ,הוא בא בשעה
 . 11.15לחדר־הישיבות של המערכת
נכנס בחור גבה־קומה ,רזה ומתולתל,
שנשא בידו מיזוורת ג׳יימס־בונד
גדולה .הוא התיישב מולי .לחצנו
ידיים ,ואחר־כך שאלתי לשמו המלא.
הוא אמר ששמו ״עופר גילעד" .שאלתי
מיהו היום העורך של פי האתון ,ועופר
גילעד אמר לי ששמו גיל יודלביץ,
שהוא גם עורך של אחד המקומונים
באזור המרכז.
גילעד הסביר לי מה הוא רוצה
לעשות :״אני רוצה לשים את המיסמך
של לין באמצע העמוד ,ולכתוב סביבו
את הכתבה שלי על המיסמך ,כמו
שאתה עשית,״ הוא אמר.
אמרתי לו שמצידי אין מניעה ,ואז
ביקש גילעד את המיסמך .אמרתי לו
שהמיסמך אינו ברשותי .הסברתי לו
שהמיסמך ,כפי שהופיע בגליון העולם
הזה ,הוא רק תעתיק של המיסמך
המקורי ,ולא צילום שלו.
גילעד התעקש בעניין המיסמך
המקורי .הוא היה זקוק לו ,ולו בלבד.
הסברתי לו שוב .שהמיסמך אינו
ברשותי ,ולא היה ברשותי .רק ראיתי
אותו והעתקתי אותו .אמרתי לו שגם
אילו היה המיסמך ברשותי ,קשה
להניח שהייתי נותן לו אותו.

^ !2בבנ

* ■ /נר חוגו ת

^ שלב זה התחיל גילעד בשורת
* שאלות שנגעה לזהותו של האדם

שמסר לי את המיסמך .אמרתי לו.
שדבר אחד אני יכול לומר בקשר
לעניין זה :לא היה זה אוריאל לין שנתן
לי את ההסכם שעליו הוא ביקש
להחתים את ראשי הליברלים .אמרתי
לו גם מה שצריך להיות ברור לכל מי
שמתעתד להיות עיתונאי :שבשום
אופן לא אגלה מי מסר לי את המיסמך.
גילעד נשמע מופתע קצת לשמוע
זאת .מדבריו אפשר היה להבין,
שלדעתו אפשר להשיג את המיסמך
המקורי בקלות .הוא שאל אותי אל מי,
לדעתי ,עליו לפנות כדי להשיג את
המיסמך.

 ------------מ א ת________

שלנ/ה פ רנ ק ל
משכתי בכתפיי .אמרתי לו שהוא
יכול לפנות אל מי שהוא רוצה ,מצירי.
גילעד לחץ עלי שאנקוב בשמות.
אמרתי לו שיפנה לכל מי שלדעתו
המיסמך מצוי ברשותו.
גילעד התחיל לאבד את סבלנותו,
וגם אני כבר הייתי בטוח למרי שאני
יודע במה בדיוק מדובר.
המסכה של הנער התמים ירדה
מפניו .הוא שאל אותי מה יקרה לדעתי
אם הוא ילך לרחוב איבן־גבירול 57
בתל־אביב ,ויבקש שם את המיסמך.
אמרתי לו שינסה ,כדאי בהחלט לנסות.
ברחוב איבן־גבירול נמצא מרכז
המיפלגה הליברלית בתל־אביב.

אחר־כך הוא שאל אותי אם כדאי לו
לפנות לסניף חרות בחיפה .אמרתי לו
שמצידי הוא יכול לפנות גם לשם.
בסניף חרות בחיפה נמצאת יעל רום,
אשתו של חבר־הכנסת יוסף רום,
הרואה את עצמה כמועמדת הליכוד
לראשות העיריה ,והיא מתחרה חריפה
לאוריאל לין.
ביקשתי מגילעד שיסלח לי לרגע,
כדי שאראה אם אני יכול לעזור לו.
ניגשתי למעבדת־הצילום של העולם
הזה ,שם היתה באותה שעה הצלמת
ציפי מנשה ,עסוקה בפיתוח סרטים.
אמרתי לה בשקט להכין את המצלמה
ואת המבזק ,להיכנס לחדרי ולצלם את
״האורח״ גם אם הוא יתנגד לכך.
חזרתי לחדר .גילעד ישב והמתין.
שאלתי אותו אם עורך פי האתון יודע
על המשימה שהוא נטל על עצמו.
גילעד אמר שלא ,שהעורך אינו יודע.
שאלתי אותו לשמו של העורך .גילעד
אמר ששמו הרדלביץ .הבעתי את
תימהוני על השם החדש .קודם נקב
גילעד בשם יודלביץ .שאלתי אותו
שוב לשמו שלו .הוא התעקש ששמו
הוא עופר גילעד .שאלתי אותו אם יש
בידו מיםמך שיעיד על כך .לא היה לו.
עכשיו נכנסה ציפי מנשה׳לחדר.
היא כיוונה את המצלמה אל גילעד.
הוא הבין מייד מה מתרחש ,והסתיר את
פניו ,תחילה באצבעותיו ,ואחר־כך
בעזרת מיזוודתו הגדולה .היא הצליחה '
לצלם עוד לפני שגילעד פתח במרוצה
פראית .כשהוא מניף את מיזוודתו לכל

ו | | | 7ך י | 1י | ך 1ך ך | העיתונאי המדומה )בתמונה למטה( בורח
 11 11>4 11 #11 /■ :לכיוון רחוב הירקון ,כשצלמת העולם הזה
דולקת בעיקבותיו .ברגע שהתגלתה ,תרמיתו הוא נשא רגליו וברח.
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״------י • ״ ׳  ; 7י
#*• .. .ימ ז״־גיז׳יד ■... . . ----
ע׳סי׳י •ילד -די ־17׳׳״#■*• .-ימ ־!״ק
*־?• .-דיג■ -זי׳מל׳ס״י-נ מ -מד.
גי ״־?״זד• *ס *״׳■*•**׳•ע דם־המ-ג
■ ׳מני י•• מ־גזנ ומיי זי/נ* 9י • ל •*? ■-׳ד׳
סעיי *מ■ גמס■ י״ דתם יידממ*ע< ז י
הובל .מע-יו א ־ם*־! ע־י״דנ
! :יי?
)יעי׳־־׳ י ׳ ג מ יה״־ ס-ע -״*•יי־
ל־־דד־ז ־ידי ■יעי ;־•.י׳ •-י•;׳׳• נ־זז״יי *־׳: 1
ל• -זז״*■ד״-׳•״ מ׳׳/זנת׳ ט־ג ־?•זי■־־
גי־־י.
 .נ מ ט-- ,־י■*■?י־ 3ל*־
ת עדגי* * ־ מ ליז ימס" טעיעזו■
 9ייי-ל ״•לעי י ם ,־ד׳זח• נממ״־י.
־׳ד״ד*י*.־״ ■-דד׳'־ יי•*--
■**•• .׳יוללערדםיי׳עתגדמעז• מ״*

קעדגמה ג מנ 7מ מלאה־ >זי?*־ 0
ג א הי ?י*גל(!־
ס.•,-סלי זז• 7ז״יל׳שינו־ *,׳ .פד/דת ?■*׳׳תמ׳־זז־! ;-מ/1ו*י הירי ר־ליגר״־-ס
גי׳ ,י ״ ׳־׳ד י־״״׳ ימה־ י״'־׳ל גיד-ע■׳ יגמיצ״ס׳נ *־/־לי*ז*>0-־יד•* מאימה״*
נד׳׳דזד זנל נ*״•׳־*׳! לין גלמיס מי״טדדז ש׳הגי א למזי מיז&מזז ה ז*
מל ■מדיד מ!״• וגיא״*זי־,גל* ולולסדז־ז * 11־׳• ״ * מ מי ומגיה >מי?״.
״זי״יזיז צ*־יה צ־זיהיז גח״״ב׳ע נ• •-מיעדי'
׳׳*גיד מ אן״( *!ודלי א־נ׳י׳״נ׳נ לד״זזד:
נ .יגעזש אה נזקים עגיאע י־גיגי־יז
* 0׳דא ז ה מ *י ! דמזלאי מ ז א ט ה נלאיז• ייד,
א ־*#ד אדלול• יזיזיזע־׳זע• ״*יז״זי*.
צ׳תזנם יל• ״י ל״סגזיי־ גי ■מדי״*■ מ י־ת־/״־־ס *>־*•*־ יזצ/סייג״ס
להלז־
 .7ורקי־ י־קיקיל• גאאיגי ?ה ״איי״׳ *'*׳• מ מי ״ י רזי־ימנמייז >5
י־־יו־  69ייה -ס״״ס ״קיי* ימיי ימזיעגזי י״עת׳י( ג״ץו  8ממיא
גא׳ו׳אגיז לו״ניד ייזאאז גגי״יימס י״יינליעייז מ מ ו מ ו וזהי*״
ג״תזי־ וליי״יי! י>אי ל״יג־יי -די״״ה י־*•ד ■ייביז .י״גא• *״ ״יא גמ״ו
י!9י*י>* ומאמזי.
?*.״** י־יתי;?,טדי -מלאת־;הד ילמי׳מד ז ד -אן איקמיגי (/״1קד©ו
נויס מימיי• מ-ליג ה ע י יאאי* *׳גינת ידזז׳יז׳ית יד׳״יל״ .גי מוניז א
תה* ידיהזמל איידט יל*י ה׳ננייא /זים י ו ריין! ני לי גמגא״זאהן.
 -5עי5 -יך הזקמיזי *ל יא*אלל.ני#יי* ׳א״ה טינגי לנלי ״ו׳נאמיז פ ל
דת* ו״גימי* מהסיזגי י א ״ א י ה ם 1נס״נסד גניליאא .י?׳ל,זוה
אם יוז א ל נ ס ע ת היא אנן ז>* 0ומ יי■ נ א * הי־״לי -יז׳זם״ט׳ י ק (#״י
מתםלים יתי׳גבינז׳  5״*ויי 1״־י י־מזיגד.
׳גיתדי יזליפיי■
מגיאייה • ת ק׳נג י#׳!דעונ דמיאדתן
*
לא י *י נייד ייסיקגג ליגי-אג״-נ.
• * נ ס ת נ • יי״י׳ג*' .יזיז־ זי םיי ם> מנאי זי־ א• מזהה ממגי •עז׳י*
ליזעדת י ק מ ״ ג ינלא^גית ה* מ5וד.
מ יאת׳ י־יסית *ל יה*-י 7ממ םלד אל י־טו־מת -ל תגי גל *יפי איי
י־ל״ואי״יד םמהויד מיגיס דזזם י־סםיתד זיל סזלגזיו דלינו׳-
ל מינרא .זיסי׳ייזד י א •גזיי ייה״־מ יל*יי מ*י*יז איאז •ו ה א
פגס׳״יי( י ״ תו פי ס **ה י ינ י א יגי׳ירהו ׳•י מ א מ י נהגו• י מז?
סם** מאלגי! דליגייית יעייייוזז׳גאוה)גנ׳תאזי״אי• * י *דא*מ
ייאיאוי אעלזי^
״ווי*י* ילא״ז״ת ם י הל ׳•״•י ג׳ויי־ימבאס סיסס מדת״ יזג/יי׳ד איםיה
וייייז׳י/ללי• **/־**• .
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צלמת המערכת לצלם אותו .אחר־כך החליט להסתיר פניו בתיקו.

עבר .רדפנו אחריו .הוא נמלט לעבר
רחוב הירקון ,ואחר־כך פנה ברחוב קטן
שמאלה ,ואיבדנו את עיקבותיו.

*1

^ לא סטודנט
?*  5ולאפתב

סחורה
ושמה
חינה
־ א ת ל אע־ ת׳ ם־ל לד סגיז *1י־נ!
•ם־הס; /העוד ״ל*דימ לז •יו*פ*עייני .ים׳ **•יא־ עי גד הליל* זני!
זמז >י״/ז? ע י *עי״ יימגי״! >מימ מ ל
ע=י מז*־ ■־ימי• מ־נ • ז מדיי״*■*
*־ד־ *־י לץ מ מ ד .מ ד * ם* • מי
:ד׳זיג מדיר־מ־עי(■ דיי* -הע ״ה *׳וי■
ני** מנג־ל ״•<*׳* >זי הקמז המתי-
סנה• >׳**■ י • -יל צתיל יל  3מ **מ!
זי׳י* .־-זד ם* ז ת געל נ עו ע םת*,
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פ י מ ד ׳ מ מי למזלי .עי תה;זייז/עי
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מ׳־י גמ״הי ־*ל .גי* לגמי *הי *גז
ליז־־־ס ״ /למע היוד ידעי יק ל*■?
■מלע תדעיי ר • * אי גז ולעזה •**י
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ך 1ו | | ? | |  1העיתונאי המדומה רצה לבנות את הכתבה שלו בדיוק
 _ 11| ! 1/11כ מו זו שהופיעה בהעולם הזה  -אבל עם המיסמך
המקורי במרכזה .אחר־כך הו א היה מוכן להסתפק בזהות המדליף.

ך■ דבר הראשון שעשיתי ,כאשר
 1 1חזרתי אל המערכת ,היה לטלפן
אל מנכ״ל מישרד־האנרגיה אוריאל
לין .סיפרתי ללין בקיצור מה שאירע
זה עתה .תגובתו של לין היתה:
״הסיפור הוא מעניין מאוד .יש הרבה
אנשים במיפלגה הליברלית ,שהיו
מעוניינים מאוד לדעת מי הדליף את
המיסמך .הרבה מאוד אנשים מעוניינים
לדעת מי משלושת האדונים הנכבדים,
שהמיסמך היה בידיהם ,העביר אותו
אליך .גם אני ביניהם.״
״כלומר,״ שאלתי אותו ,״יש לך
עניין לדעת מי העביר אלי את
ההסכם.״
״זה שיש לי עניין,״ אמר לין ,״זה
ברור .בוודאי שיש לי ענייה' אבל לין
הכחיש ,כמובן ,כל קשר לעופר גילעד
המיסתורי.
אחר־כך טילפנתי למערכת פי-
האתון ,ביטאון הסטודנטים הירד
שלמי .העורך של הביטאון ,שמו עופר
חורש .הוא לא ידע במה המדובר.
ברור לחלוטין שעופר גילעד —
קשה להניח שזהו באמת שמו — אינו
סטודנט ירושלמי ,וגם אינו רוצה
להיות כתב בפי האתון ,או בכל עיתון
אחר .הוא נשלח אלי בנסיון לדלות מפי
מיהו שהעביר אלי את המיסמך,

שטירפד בינתיים את נסיונותיו של לין
לעמוד בראש עיריית חיפה .קרוב
לוודאי שהצעיר גבה־הקומה הוא בלש
פרטי .בכל הקשור למיפלגה הליב
רלית ,זוהי מסקנה סבירה מאוד.
בשנתיים האחרונות מרבות סיעות
שונות ,ואנשים שונים ,במיפלגה זאת
להעסיק בלשים פרטיים ,במיסגרת
מילחמת הסיעות הפרועה המתנהלת
במיפלגה.
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