
אזולאי נחקר
טעיתי!־ -אז

 פוגש שאני מי כל כמעט טובים, חברים
פעם. מדי

 שפיטה
אישום גטרס

 בתיקשורת הסירסומים כלל, ף
בחוד מתעורר אני בוקר כל —

 הפתעה לי ומחכה האחרונים שים
חדשה.

האחרון הסנסציוני הפירסום למשל,

עמר חשוד
עורך־דץ דרש

 כספי שעשה הטלפונית השיחה על
 התרחש מה החקירה. באמצע לחריש

 לכספי: אמרו החוקרים באמת? שם
 תענה השני. בחדר נמצא עמר ״שלמה

 השיב, כספי בעניינו.״ שאלות כמה על
שעמר בתנאי זאת לעשות מוכן שהוא

לילית סבון אופרת
 לפגות 6 לשעה נקבעה זאת בכתבה הדובר עם שלי הפגישה

 לפני הלילית", ״הפגישה להתחיל עמדה שבה השעה אותה - ערב
 וחצי, שעה בן באיחור אז החלה ההיסטורית הפגישה משנה. ייתר

לערן. בערב 8 - הלילה תוך אל עמוק דקות 20 ונמשכה
 תמונת-מצב מצטיירת האירוע, של הספציפים לפרטים מעבר

 לבלתי־ שנחשבו - בכירים ומישפטנים ציבור אנשי כמה כזו:
 - רגילים כבני־תמותה פגיעים שהם הסתבר ולאחרונה פגיעים,

 נצורה מגיבים הם להיפן״: כן. עם להתמודד כיצד יודעים אינם
אפשרי. מוקש שום כמעט מחמיצים ולא להדהים, חובבנית

הכו התמקדו הפגישה־הלילית, משתתפי שמונת שמבין מובן
 ויגאל כספי רם המישפטנים, ושני עמר שלמה בחבר־הכנסת תרות
והש במיוחד לפופולארית הפכה במישפטנים ההתמקדות ארנון.
 נוספים, בכירים מישפטנים על בלתי-מחמיאות בכותרות תלבה

יפת, ארנסט בפרשת מדי יותר מעורב שהיה גולדנברג, אמנון כגון
 הן היותו על ביקורת לאחרונה שספג ליבאי, דויד הפרופסור או

 עורך- והן הכנסת של לביקורת־המדינה הוועדה של היושב-ראש
פרשי. דין

 חלק גם מיגרשה על התנהל הפרשה, של התנפחותה בהמשך
לה מבלי חריש. יוסף היועץ־המישסטי־לממשלה, נגד מהמאבק

 של חלקם כי ספק שאין לקבוע יכולה אני בפרשה, עמדה ביע
 הוגן ביטוי קיבל לא שבהם, הידועים במיוחד הפגישה, משתתפי

למרות זאת, הפרשה. סיום עד לשתוק החלטתם בגלל בתיקשורת,
שבה מתמשכת, אופרת״סבון של לכונבים־התורניים שהפכו

"" ־־־׳־•־־ ־"־־־־"־ ־״־~—1י״"*

 | ממושכות שוחחתי לדין, הלילית הפגישה משתתפי את להעמיד |
 | עז ורצון מלאה בטן הוא לדוברים המשותף המכנה מהם. כמה עם |
| לסיום עד בינתיים, ביותר. הבוטה בצורה בליבם, אשר את לומר 3
 3 אחד של דבריו את להניא בחרתי הפרשה, של לעין נראה הבלתי |
 1 על- שנאמרו הדברים רוח גס אגב. היתה, זו בפרשה. המעורבים |
שוחחתי. שעימם האחרים, הדוברים ידי 3

הגב
שרת ̂והחט

 זאת כינה חריש, יוסף יועץ־המישסטי־לממשלה, 
 הכוונה והחטוטרת...״ ״הגב פרטית, בשיחה לאחרונה, \ <

 פרקליטי של הלילית״ ״הפגישה המכונה לפרשה היתה
 לילית בפגישה כמובן, קשורה, היא עמר. שלמה הח״כ

 — אנשי־השב״כ של החנינה בקשת נוסחה שבה זו אחרת,
 להלן כספי.. רם עו״ד השתתף שבשתיהן העובדה בגלל ולוא

העניינים: השתלשלות על תיזכורת
 פורסמה אחרונות בידיעות שישי: יום ,3.1.86 •

 שביקש ח״כ אודות גילת, ומרדכי זוהר מהסל מאת כתבה
 משרות־מילואים לשחררו אזולאי אלברט בשם מאדם

 כדי צויין, לא הח״כ של שמו טובת־הנאה. תמורת בלבנון,
 פירסום לאיסור הצעת־החוק תתקבל אם יקרה מה להמחיש

חשודים. של שמותיהם
 הח״כ של זהותו סביב רבה סקרנות עוררה אכן הכתבה
שבהצעת־החוק. המנה את מבריק באופן והמתישה

 דנה שבו עמר, שלמה יחד, מטעם החדש חבר־הכנסת
 כיצד עימו והתייעץ כספי רם עורר־הדין אל פנה הכתבה,
 החשד שיוסר כדי בפומבי, להזדהות לו המליץ כספי לנהוג.

אחרים. מחנרי״כנסת
 כח״ב הזדהה אכן עמר מוצאי־שבת: ,4.1.86 •

 ואף בכתבה, נגדו שהופנו ההאשמות הכחיש הוא המדובר.
 חקירה לפתוח בתביעה לשר־הביטחון יפנה כי הודיע

 אזולאי, אלברט את כלל מכיר שאינו טען עמר בעניין.
 שיחרורו למען לפעול מעולם ממנו ביקש לא ועל־כן

בלבנון. משדות־מילואים
הת השעה, גיבור אזולאי. ראשון: יום ,5.1.86 •

 בתקופת־ אותי! מכיר עמר ״חבר־הכנסת ברדיו: ראיין
 בביתי, היו זאת במיסגרת ל׳יחד׳. עזרתי האחרונות הבחירות

כספי.״ ורם עמר שלמה וייצמן, עזר שבקריית־שמונד״

תנאי-היסוד: יתקיימו אם רק הפגישה לקיים לעמר המליץ
בעורהדין. מלווה כשהוא יגיע אזולאי (א)
עורך־דין. עם יגיע עמר זב)
שלישי. עורך־דץ של במישרדו תיערך הפגישה (ג)

 ארנון יגאל נבחר אלה, תנאי־יסור על שהוסכם אחרי
 עורך שהוא ספני נבחר ארנון השלישי. כעורו־הדין לשמש

לפגישת בנוגע מיוחדות בעיות עשה לא הוא בכיר. דיו
 במישטרה נחקר אזולאי שלישי: יום ,7.1.86 •

 חלה בבוקר ב־סז ברדיו. שודרה כך על ידיעה הצבאית.
 זמן מקץ ישוב כי לחוקריו הבטיח אזולאי בחקירתו. הפסקה

 מעבידו, על־ירי הוזעק הוא גירסתו, פי על שב. ולא קצר,
ברמת־גן. לדירתו אותו שלקח ברעמי. יורם

 אזולאי, של גירסתו על־פי רביעי: יום ,8.1.86 •
 מאוטובוס־ הפצוע מאגד, הוכמן יוסי עם ברעמי הפגישו
בקואופ בכיר בתפקיד המשמש בצומת״גלילות, הדמים
טען, אזולאי עמר. של בשרותו שעבר פרטי חוקר ועם רטיב.

א מעולם נסב■ ום  ו״צמן שר במיביגתו חבו היה י
 שמע ביחאום בקו״ת־שמונה. נקר לא שנה 15 ומזה
בגליל ״יחד״ של בחירות באסיפת השתתף שהוא ברדיו

 מאוחר נדהם. במכוניתו, שנהג בעת זאת ששמע כספי,
 בקריית״שמונת ביקר לא שנה 15 מזה בי הסתבר יותר

 במיפלגת־ אם כי — בתנועת,ידזד׳ חבר ודה לא ומעולם
העבודה.

 לכספי בצהריים טילפן עמר שני: יום ,6.1.86 •
 מה להבהיר כדי עימו, להיפגש מבקש שאזולאי לו, וסיפר
בשמו. שפורסמו בדברים האמת

 כספי שלישי. צד על-ידי נעשה לעמר אזולאי בין הקשר
 דם־ של בסופו שכן הפגישה, את לקיים שלא לעמר יעץ

 בכל- שאזולאי לו ואמר טילפן עמר נגדו. הדברים יפורשו
כספי לפירסומים, בנוגע דברים כמה להבהיר מבקש זאת

 ההאשמות לגבי טועה שהוא לשכנעו ניסו שבפגישה
בעמה. שהטיח

 בכיכר־ ארנון של במישרדו פגישה נקבעה בינתיים
 שמונה: השתתפו בפגישה בערב. 6ל־ בתל־אביב, אתרים

 אזולאי, אלברט עמר, שלמה הח״ב וארנון. כספי עורכי־הדין
 מעבידו ברעמי, אזולאי, של פרקליטו שהוא בלזר, שרגא

פרטיים. חוקרים ושני אזולאי, של
 כותרות שהולידה המפורסמת. הלילית״ ״הפגישה זוהי

ומאמרי־מערכת.
 לדין, הפגישה משתתפי את להעמיד כוונה יש היום

״הטרדת־עד״. בעוון

 מה לו. שנתן החיסיון את בכתב יסיר
 עם להתייעץ רוצה ״אני עמר? השיב

עורך־דין...״
 להפסיק או אפשרויות: שתי אז היו
 מיכתב לכתוב החקירה, את מייד

 היתה שממילא ללישכת־עורכי־הדין,
 ליועץ־המישפטי־לממ־ זאת מעבירה

 שבועות, עוד נסחב היה והעניין שלה
לחריש. ישירות לטלפן או

 שהחקירות שבעת תשכחי, אל
 דווח התנהלו, הלילית הפגישה בעניין

 בדרמאתיות: ובטלוויזיה ברדיו כך על
 תארי נמשכת...״ עדיין ״החקירה

מפ היו אילו קורה היה מה לעצמך
באמצע? החקירה את סיקים

 תת־ניצב עם אחת בעצה לכן,
 לחריש. לטלפן הוחלט סביר, שימעון

 הוא בפרשה והגיחוך בכך? תקין לא מה
 דומה החלטה כספי! נגד החליט שחריש

 לכן, קודם ימים עשרה החליט הוא
השב״ב. בעניין
 המיוחד היחס בדבר הפירסומים או
 בפתח־ בתחנת־המישטרה זבינו שבו

ולהי לבוא רגילים לא אנחנו תיקווה.
 קצין־מישטרה, בתחנות״מישטרה. חקר
 דרגתו, מה במדוייק זובר לא אני

 של פניו את ולהקביל לבוא החליט
מה קופצים פיתאוס מאיתנו. אחד

 את ומנציחים צלמי־עיתונות שיחים
פוש היינו כאילו בלהיטות, המעמד

עים.
 להשיג המחוכם?, הרעיון היה גזה

מביכים. במצבים שלנו תמונות

 מה כל על מצטער לא אני בדיעבד
 מהדלפות־ מכך: הרבה למדתי שקרה.

 ועד לתיקשורת הנדיבות המישטרה
 שלא עולם בכלל, לעולם־התיקשורת

נעשתה בו. הנעשה על מושג לי היה

 ער דיבח ,בהתחלה
 ואחרכו הדחת־עד

 שיבוש־חקיוה. עו
 - גקוא זה היום

״ ! ד ע ־ ת ד ו ט ה
 אפילו הוגש בטרם שלגו שפיטה כאן

אישום!
 יתברר כשהכל בעבר: כבר אמרתי

 מי עם נוקב חשבון אעשה אז וייגמר,
 קורא לא אולי אני לעשות. שצריך

 שנכתב קטע כל אבל מושבע, עיתונים
 אצלי, ותוייק נגזר לפרשה בהקשר

בגדול. הפה את לפתוח היום ויגיע
דב ולהשמיע להתחיל מתכוון אני

שייע השימוע, בשלב כבר חריפים רים
עם היועץ־המישפטי־לממשלה אצל רך

 אין בפרשה. המתעסקים הפרקליטים
 ואני השימוע, ייערך מתי מושג לי

לשם. לגשת בכלל אם שוקל עדיין
 כזה יצרה בתיקשורת ההשתוללות

 לי מיותר שאולי פסיכולוגי, לחץ
 כמה עד להוכיח לי ועדיף לשם, לגשת
בבית־המישפט. ישר מגוחך העניין
 זאת בכל אחליט אם פנים, כל על
 שם אומר — שמה ללכת טעם שיש

 כה שנים אחרי ביותה חריפים דברים
 במה חושב כשאני פעילות, של רבות

מתעצבן. ממש אני — אותי מאשימים
 שהטעות חושב אני טעינו? היכן

 מאשר יותר תיקשורתית היתה שלנו
 לא אני ציבורית. או מישפטית טעות
 אני תיקשורת, עם עובדים כיצד יודע
 המפה את קראנו לא פשוט בכך. מודה
 התיק- בין יחסי־הכוחות את — נכונה
 לא המציאות. על והשפעתה שורת
 התיק־ שהמיתקפות הלחצים את צפינו

 שאמורים אלה על ייצרו שורתיות
החלטות. לקבל

 מודע אני נזק, לי גרמו הפירסומים
 1 הוא, במיוחד אותי שמרגיז מה לכך.

 1 עיתו־ קוראים הארץ ברחבי שאנשים
 | מערכת את מכירים ולא כפשוטם, נים

 | לבן מתנהלים. דברים וכיצד הלחצים
 | כפול הוא לי שנגרם שהנזק לי ברור

ומכופל.
 1 בעבודה, יותר עוד שקעתי לאחרונה

 | שקרה. מה כל על לחשוב לא כדי
1 קרה. שזה טוב אולי לאחור, במבט


