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ת־פולארד ו־111גי ננם ג1ל1נ1ם ש פר
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איתן, וביו סלע ן ביו קוע
אוב וית7 11 וביב ן אילו גור,

 ויבא■ לקוחות משלושת אחו
המינתבים אח ידיו בגו נשא

 5 לליבא■ לדווח התחייבה הממשלה
אמויקאית מיה כל על מ״ד

 הממי שוי בין הטלבוג׳ המישאל
׳ ליבא■ ווישת לבי נעשה שלח 1^7

 כותבים שהם מה כל את לוקחים שלד החברים מאיפה
ו הברשה על

גדולים! ממציאים ביניכם שיש לומר חייב אני
הכנסת! של ועדת־המישגה מדיווחי מדליף מי

 לא אני בתיקשורת. מתנהלים הדברים איך מושג לי אין
 קורא אני הפרשה. על שנכתב מה את לקרוא מקפיד כל־כן

 כל על מדלג אבל לרדיו, מאזין בטלוויזיה. צופה עיתונים,
לעניין. הקשור

 חברים, בני־הטישפחה, פשוט. דווקא זה מסובך! נשמע
 קורא מבני־מישפחתי אחד ונאמר. נכתב מה לי מספרים

בקצרה. לי ומדווח הנושא על הנכתבת מילה כל
 הם לפעמים איכפת. יותר אותי לסובבים איכפת, לא לי

הקטעים. קריאת בין הפסקה. לעשות אוויר. לקחת צריכים
 יכול אני מה אבל קשים. ימים עוברים עליי גם בעצם,
 פירושו שתיקה, מוחלטת. שתיקה עצמי על גזרתי לעשות!

שאנ גם אלא עיתונאים, עם נפגש שאיני רק לא דבר של
משוח אינם שלי, עורך־הדין וביניהם לי, המקורבים שים

 של מצב ליצירת לעזור מעוניין לא אני עיתונאים. עם חים
בתיקשורת. גירסה טול גירסה מול גירסה
 למה מודע אינו בארץ הציבור שרוב הוא לי שמפריע מה
 בתיקשורת, מתנהלים הדברים איך - עכשיו לומד שאני
 מדליף מי לאמת, קרובים ונאמר שנכתב ממה אחוזים כמה

 אחרים מעורבים ועל עליי מקבל ובוודאי - מה ותמורת
מוטעה. רושם בפרשה
 במי ומזהים אותי הפוגשים שאנשים לציין חייב אני

מחיי השכם, על לי טופחים דווקא השם, פי על המדובר,
מעודדים. דברים ואומרים כים

 ואת העטק-ביש פרשת את ושוב שוב מזכירה את
 אני העניין, לעצם להתייחס בלי לפרשת״פולארד. דמיונה

 העסק-ביש) בפרשת הבכיר גיבלי(הקצין שבנימין חושב
 זיוף בעצם היתה אחת טעות גדולות: טעויות שתי עשה

 ידע. המדיני שהדרג להוכיח אמורים שהיו המיסמכים,
 לבון פיגחס דאז, שר-הביטחון - המדיני שהדרג ברור הרי

מיסמכים זייף גיבלי כי שפורסם העובדה אבל ידע, -

טעות. היתה העניין הוכחת לצורך
 אני המדיני. הדרג נגד יציאתו היתה שלו השניה הטעות

 אם גם אבל זאת, בנקודה הדיבור את להרחיב מוכן לא
 נגד כאלה במיקרים לצאת אין - ידע המדיני שהדרג ברור
המדיני! הדרג
 * הפיתולים כל אבל לדבר, מוכן לא אני שלנו הפרשה על
 על״כך חשבתי לי, והאמיני - המישפטי הצד של האלה
 המישפטיות ההתחכמויות כל לי. מובנים לא - הרבה

האלה. המפותלות
 חודשים במשך אמון. של אווירה יוצר שזה לומר קשה

לתפוס. מתחיל אני עכשיו רק זאת. להבין מנסה אני
 המובילה. השלישיה את להחליף שצריך קולות נשמעים

 קורא אני בעניין. שלנו הפרשה של חלקה את גם מבין אני
 חדל שרבין זה על הפרשה אגב שנכתב מה כל את גם

לתפקד.
 ► מסתכל אני מהשורה, כאזרח בלשון. אותי תנררי אל
יהיה! מה השלישיה! את להחליף יכול מי ושואל: סביבי

י■״י■■■■י■■■■■■"י■*—■■-י■■״-—י׳■—י—■

ותפקידים אנשים :הפרשה אנשי כל
 פרשה פרשה, פרשה. רדפה פרשה
 כמה מככבים באורח־פלא וגיבוריה.

אחת. מפרשה ביותר מהגיבורים
התורניים? הגיבורים הם מי

 עורן•־ של לקוחותיו שלושת
ליבאי: דויד הדין
 הנספח היה — יגור יוסי •

לפי עד בגידיורק, בקונסוליה המדעי
 הוא יגור וחצי. שנה לפני הפרשה צוץ

 כשני הטכניון. בוגר במיקצועו, מהנדס
 הוא ליבאי, של האחרים לקוחותיו

 ולוא לתיקשורת לחשוף שלא מקפיד
אודותיו. ביותר השוליים הפרטים

 כנספח שימש — רביד אילן •
 מעמדו בוושינגטון. ישראל של המדעי
 של מעמדו מאשר בכיר כפחות נחשב
יגור.
 כמד שימשה — ארב אירית •
 בוושינגטון. רביד של במחלקתו כירה
 לא אר במיוחד, אעטליגנטית ארב,

 רביד. של האישית כמזכירתו כיהנה
 במיקריות התגלגלה בפרשה לתפקידה
 לפירסומים, אחיזה כל אין מוחלטת.

 סכום על ישראל את תובעת היא כאילו
 לה שנגרם הנזק עבור גבוה, כסםפי

ועל-כך בתסבוכת, חלקה בעיקבות

שרם) ליבאי(עם פרקליט
סודיות התחייבויות שתי

 אדמת על מלדרוך מנועה שהיא
ארצות־הברית.

★ ★ ★
 היה אילו — ליבאי דויד •

 בארץ נידח ממקום אלמוני עורר־דין
 שעבר בשבוע חולל אשר את מחולל

 רביד יגור, של פרקליטם ליבאי, דויד
בתהילת־עולם. זוכה היה ודאי וארב,

 לכוכב־התיקשורת הופך היה לפחות
 כת־ משרטטים היו האומה. של התורן

 את מצלמים אודותיו, בות־פרופיל
 זר בכותרות הכל ומכתירים מישפחתו

הבינ המפה את ששינה האיש עקות:
לאומית!
 ליבאי, דויד שינה המפה את אולם

 יוקרתי. ועורך־דין בכיר חבר־כנסת
 שיקולי־ להתנהגותו שייחסו היו לכן

 הנה פוליטיות. כוונות או פירסום
 מעשהו על המלאים הפרטים לראשונה

ליבאי: של
 את ליבאי הביע שעבר הרביעי ביום
 במיב־ לוועדת־הבירור, בנוגע עמדתו

 בארבעה שהודפס לראש־הממשלה, תב
בלבד. עותקים
המ לקוחותיו משלושת אחד

 ה־ את ידיו במו נשא פורסמים
 ראש־הממ• ללישכת מיכתבים

 ו־ שר־הביטחון וללשכות שלה
שר-החוץ.

 עצם הודלף אחרי־כן אחדות שעות
 לכן מסולף. באורח המיכתב של קיומו
 ומסר שנוצר, הרושם את ליבאי תיקן

 לאמי המיכתב של המתוקן תוכנו את
צעי־התיקשורת.

 ששלושת אז להבהיר נאלץ ליבאי
אלא להיחקר, מסרבים אינם לקוחותיו

 לידי יועברו לא שעדויותיהם דורשים
האמריקאים.

 לבין ליבאי בין לתאם ניסיון נעשה
 איתן. רפי של פרקליטו וייסגלס, דובי

וחצי. שנה מזה מתואמים השניים
מתו הם אין זאת לעומת

 פרקליטו צדוק, חיים עם אמים
 סלע. אביאם אלוף־מישנה של

 שבין בקרע נעוצה הסיבה
הפרקליטים. בין לא הלקוחות,

 יל־ באשר הרעות הלשונות ילעיזו
 את קיבלה הממשלה ניצח. ליבאי עיזו,

לאחת. אחת דרישותיו, כל

 קיבלה שאותן מהדרישות, חלק
 בקשה פי על פורסמו, לא הממשלה,

המתקפלים. של מיוחדת
 שהממשלה למשל, פורסם לא

 וארב רביד יגור, לפני התחייבה
 של פנייה כל על להם להודיע

 בנוגע ארצות-הברית ממשלת
מעו ההתחייבות לעדויותיהם.

עלו והפרתה במיסמכים, גנת
 חסר• פוליטי למשבר לגרום לה

תקדים.
 לפ־ שנערך הטלפוני המישאל גם

כדי שרי־הממשלה, בין תע־פיתאום

דבורין) פנינה כספי(עם פרקליט
קצר לטווח מיסמך


