
:הזה״ ״העול□ הערות
 עדיין הוא לביב יגאל העיתונאי גגד המישפס

 .סוב של הכללים עליו חלים כן ועל בעיצומו,
 אפשרות זה בשלב אין השופט'). (.תחת יודיצה־
 יש אולם בבית־המישפט. הנאמר על דיעה להביע

 לאישום נוגעים שאינם היבטים כמה זה למישפט
עתה. גם עליהם להעיר ניתן כן ועל עצמו,

 מעשים לגבי חשדות בגין לדין הועמד לביב
 עבד שבהן שונות, בתקופות - עשה אם - שעשה
 הזה' .העולם של כלכלי כחוקר .הארץ', של ככתב

מתער שהדברים אף משלו. כתב״עת של וכמו׳ל
היטב. ביניהם להבדיל יש בבית־המישפט, בבים

 שבוע מדי הזה' .העולם פירסם שנים במשך
 העליונה הרגישות בגלל לביב. של כלכליים גילויים

 הרבה והמישפטית המוסרית והאחריות החומר, של
 כל עבר זה, מסוג גילויים לגבי המערכת על המוטלת

 הפירסום. לפני מדוקדקת בדיקה לביב של החומר
 טיב את ובדק זה בחומר טיפל עצמו הראשי העורך

 במיקרים לו. והתימוכין הראיות מקורות-המידע,
 היועץ לבדיקת גם החומר הועבר לא״מעטים

הפירטים. לפני הזה', -העולם של המישפטי
 עירעורים מעטים במיקרים רק היו מכך, כתוצאה

 לגופו, נבדק כזה מיקרח כל החומר. מהימנות על
 כפי הבדיקה. מסקנות פי על פעל הזה' ו.העולם
 פירסום אחרי פנה במישפט, העדים אחד שהעיד
 וה- הגילויים הזה", .העולם עורך אל עליו כתבה

 של המישפטי היועץ לבדיקת הועברו עליהם עירעור
בשבועון. פורסמו הבדיקה ותוצאות הזח', .העולם

לשמוע מוזר ביותר. מעטים היו כאלה מיקרים

 שהגילויים אנשים מפי שומת מטענות טענות עתה
 אתרי פנו עצמם שהם מבלי - אליהם התייחסו
 בירור, לבקש כדי הזה' .העולם עורך אל הפירסום

דרשני. אומר הדבר והכחשה. בדיקה
 אי״פירסום או פירסום לגבי לביב של נימוקיו

 עתה, המתנהל למישפט הנושא הם כלשהו חומד
 נימוקי כן לא זה. בשלב אליהם להתייחס ואין

הזה'. ״העולם
 מתפקידיו שאחד לוחם, עיתון הוא הזה' .העולם

 על להגן כדי שחיתות, של פרשות לחשוף הוא
 חומר בכל כמו לביב של בחומר טיפל הוא הציבור.

 עניין בו שיש שנקבע אחרי למערכת: המגיע אחד
 החומר. פורסם מהימנותו, שנבדקה ואחרי ציבורי.

 גם ולפעמים חשובה, תרומה הזה' תרם.העולם בכך
 הציבוריות במערכות השחיתות לצימצום מכרעת,

במדינה.
 של עבודתו את לסיים החליט הזה' -העולם עורך

 ירחון של מו״ל הפך שלביב אחרי בשבועון לביב
וקר של תפקיד אין העורך, שהסביר כפי משלו.  ̂ו
 תפקיד עם אחד בקנה עולה הזה' ״העולם של כלכלי
 מודעות בקבלת המעוניין ירחון, של המו׳ל

 לחקירות יעד לשמש העשויים מאנשי-כלכלה,
כלכליות.

 בתקופות לביב, פעולת של האישיים ההיבטים
 ועליהם בבית־המישפט, לדיון עומדים השונות,

 כעיתון הזה', ״העולם להחליט. השופט יצטרך
חו את אלה בפרשות מילא הציבור, את המשרת

בתו.

שפירא מתלונן
כולם!״ נגד תיקים לו ״יש

 הזה הכסף את שקיבל לי אמר .הוא
 מיפלגת־ נגר לכתוב כדי כשוחד,
מיזרחי. אמר בעיתונים,״ העבודה

 לביב של קשריו כי הבין, מיזרחי
 .יום אדיר. כלכלי כוח גם לו מקנים

 רוצה אני אם אותי שאל הוא אחד
 ,אני דולר. מיליוני כמה של הלוואה

 קומיסיון, 5* לי תן לך. לסדר יכול
 אמר לביב המקום!׳ על לך מסדר ואני

 לוינסון (יעקב) את מחזיק שהוא לי
 והוא ההלוואה, את אקבל אני בביצים.

 זקוק היה לא מיזרחי הקומיסיון!" את
 את היפנה ולכן תקופה, באותה לכסף
 ואלי הולצמן זאב לידידיו, לביב

 גם איתם, אותך אפגיש ״אני טיסונה.
 כמה תרוויח וגם טובה להם תעשה

עדותו. על־פי מיזרחי, אמר גרושים,״
 כוח יש שללביב חושב אני היום ״גם
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 מצרה כיצד דביב:
מיפדצת שד תדמית

 נגד עדי־תביעה של סיפוריהם
ל א ג י  חושבים הם כי נראה לביב, ^/

 היכול מסוכן, אדם כל־יודע, שהוא
 מפני חסין הוא וכי מידע, כל להשיג

המישטרה.
מיז הוא לביב כי התרשמו העדים

 שלי ההודעה שאת .חשבתי מיזרחי,
 הקבלן, אמר ויזרקו," ינגבו יקחו,

 אחד שהוא בשעתו, נגדו טען שהארץ
הפשע. מראשי
 מה לבית־המישפט, הסביר גם הוא

 כך. לחשוב אותו שהביאו הסיבות היו
 לביב, עם בשיחותיו כי הבהיר, הוא

 כולם, על הכל יודע שהוא התרשם
הבא הקורבן יהיה מי אותו: .שאלתי

 הפגישות אחת על מיזרחי סיפר שלח'
 זה כי לדבריו, לו, ענה ולביב ביניהם,

 מפכ״ל־המישטרה תבורי, חיים יהיה
 לא אתה משוגע? אתה לו: ״אמרתי דאז.

 לא ,אני ענה: והוא מהמפכ״ל? מפחד
ממני!" מפחדים כולם אחד! מאף מפחד

 לדיברי הוכחה ראה מיזרחי, לדברי
 נגד הכתבה התפרסמה כאשר לביב,

ללביב. קרה לא ומאומה המפכ״ל,

 יצחק עורך־הדין הסניגור, לשאלות
 מישפט־דיבה הגיש לא כי הסביר, סגל,
 באותה עסוק שהיה מכיוון לביב, נגד

 העיתון נגד שהגיש במישפט תקופה
 הכוח, בכל בהארץ נלחם .אני הארץ.

אמר. שניה?״ חזית שאפתח אז
 כוחו על מהסיפורים גדול חלק

 מפיו מזרחי לאוזני הגיעו לביב, של
כאשר כי סיפר, הוא עצמו. לביב של

פלאטו־שרון מתלונן
לי!״ יעזור ״שהשופט

גניש מתלונן
אדירים!״ קשרים בעל ״הוא

 להפיל היכול אדם כל־יכולה, מיפלצת
 את להפליל בהינף־עט, ממשלות
 גם וכי עפעף, להניד בלי המפכ״ל

מכוחו. מפחדת המישטרה
 איש־ קשוח, אדם מיזרחי, בצלאל

 שהעז שלו, על לעמוד היודע עסקים
 העיתון נגד מישפט־דיבה להגיש
 מחזיק שלביב האמין כי טען הארץ,

 אליי .כשבא בכיסו. המישטרה את
 אותי לחקור איש־שלום, הקצין(אלכס)

 לעדות כל־כך התייחסתי לא לביב, על
 בכלל שהמישטרה האמנתי לא כי שלי,

 חזר הוא מיזרחי. אמר נגדו,״ תיק תפתח
 כאשר שונות, בוואריציות כך על

 לוקה במישטרה עדותו מדוע הסביר
 את לי נתן .לביב ובאי־דיוקים. בחסר

 נגדו, תלונה להגיש מה שאין ההרגשה,
העיד המישטרה,״ את גם דופק הוא כי

 שלווה סכונדהכסף את לביב לו החזיר
 השטרות את הוציא הוא ,77 ביוני ממנו
 כסף. מלא ג׳יימם־בונד תיק מתוך
 אחרי ,1977 בספטמבר היה הדבר

 מיפלגת־ כאשר לכנסת, הבחירות
לשילטון. עלה והליכוד הובסה העבודה

 עיתונאי, מידע והשיג כדי מיכרצת שר תדמית רביב לעצמו בנה האם
השונט יענה שעריה השארה זוהי ־־ סחיטה רמטוות או שרו האגו למען


