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* נקי. איש הוא ולד עימנואל ד״ר ך
 מיקטרת, מעשן בפשטות, לבוש הוא 9 ?

 מתכת מיסגרת בעלי מישקפיים מרכיב
 לפני התפטר מאז מאוד. שזוף והוא כסופה,

 ועיתותיו מובטל הוא מצה״ל, שנה חצי
לשפת״הים. כלבו את יום בכל לקחת בידיו

 לכותרות דוח־ולד פרשת עלתה מאז
 רבות מילים זרמו העיתונים, של הראשיות
 לבקרים. חדשות רבות פרשות והתפתחו

 נשכח שנה, חצי לפני שהתפרסם ולד, דוח
הצי של מזיכרונו לחלוטין כמעט בינתיים
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 להמשיך מוכן הוא שוכח. אינו ולד הד״ר
 כואב לדבריו, הוא, ושוב. שוב בנושא ולדבר

החולה. מערכת״הביטחון של כאבה את
 לדובב צורך הרבה אין בשטף. מדבר ולד
 הצבאיים, לנושאים נוגע כשהדבר אותו

בת שהיו לנושאים נוגע כשהדבר ובעיקר
 בדבריו, מאוד ציני הוא בקיאותו. חום

 בנושאים קרירות בדיחות מעין ומערבב
 חשיבות רבי ענייניים דברים עם כאובים

 שנחת השמצות של זרם למרות ומשמעות.
 ואחרי הצבא את שעזב אחרי ראשו על

ולד אין הדוח, קיום עובדת את שפירסם

 אינו הוא אישיים. בחשבונות לעסוק מוכן
 את לשפוט מוכן אינו שמות, להזכיר מוכן

מעליו. שהיו הבכירים הקצינים
 לעצמו לייחס שלא משתדל גם הוא

 כמה כל להזכיר מקפיד והוא חשיבות״יתר
ה אינו לו כואב שבאמת שמה מישפטים

ההתייח אלא ולד, עימנואל אל התייחסות
מערכת־הביטחון. של אחראית הבלתי סות

 לדלות קשה שלו, הדיבור שטף למרות
הנוג לדברים מעבר אישיים, פרטים ממנו
 על לספר מוכן אינו הוא ולצה״ל. לו עים

בשלב כבר הפרטיים. חייו על או מישפחתו

 הטלפון, בשיחת עוד הראיון, של המיקדמי
 לשתי משתמעת שאינה בצורה לי הבהיר

 או מישפחתו בני את לצלם אוכל שלא פנים
 במקום הראיון נקבע לכן אולי ביתו. את

 כי סיפר הוא ולד. של בביתו ולא ניטראלי
 מפירסום והותר די סבלו בני־מישפחתו

 בבתי־הספר נודו לא אומנם, ילדיו, הפרשה.
שם. גם מדובר היה הנושא אך שלהם,
 ילדים. לשלושה ואב נשוי הוא )42( ולד
 הבן רפואה. ולומד עתודאי הוא )20(הבכור
 מיוחדים בקשיים נתקל לא לדבריו, הגדול,

בצה״ל הטירונות את עשה כאשר שמו, בגלל


