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מיכ זהו ייאמן. לא נורא, דבר ה ץ
 כותב ואני וחצי, שנה מלפני תב ן

 מיני לכל כאלה מיכתבים אלפי
 פונים אנשים כמה נשים. גם אנשים,
 הכנסת של פניות־הציבור לוועדת

 שלי מיכתב לקחו בראשה? עומד שאני
 באחד מודעה כנראה, בעיקבותיו, ושמו

 לא בכלל אני לאשהד זה מה העיתונים.
 הת־ לא לו הזה! העיתון את קורא

 מושג לי היה לא לא־מזמן, שם ראיינתי
שם. קורה מה בכלל

 איתה לי שהיה אשה ודאי זאת עניתי.
 אולי, אחר־כך, פוליטי. ויכוח איזה

 שמו אחרים אנשים או אשה אותה
 לא אני בלאשה. הזה במדור מודעה

כאלה! למדורים כותבמיכתבים
לו אני מיכתבים. אלפי מקבל אני

 בדבר, הנוגעים למוסדות כותב קח,
 קבעתי ומיכתב. מיכתב כל על עונה

לסל! הנזרק מיכתב שאין כלל, לעצמי
 לא אף חלקן טענות. מיני כל יש

לס ל״וועדה אלא אישית, אלי מופנות

ל קרוב פירושו, במיכתב? שנאמר כמו
 להתווכח! עניין מוצאת את אם וודאי,
אי שהתווכחה אשה על בוודאי מדובר

פוליטית. תי
 מיני כל יש אותה? זוכר אני אם

 לי. שכותבים פסיכופאתים, חולי־רוח,
 הזאת הכותבת את לזכור מסוגל לא אני

רצתה. היא מה דווקא,
 כל על לי שנודע הראשונה בפעם

 בעל הפירסום בעת היה זה הפרשה
בעי־ שם נכתב שזה נכון המישמר.

הזה. בדימוי נגדי פפים
 נו, סקס־מניאק? של דימוי לי נוצר

 — הדימוי נובע ממה מסביר אני אבל
מטעות!

 היה מיני שוחד של הזה העניין כל
חק חודשים: שלושה של פרשה בדיוק

 שנים שלוש נפל! מת, מזה, ירדו רו,
 נוהלים הבנייה, הבית, על חקרו נוספות

מנחמיה. במועצת
 קטן. כברוח התגלה המיני השוחד
בני אם לחקור התחילו זה בעיקבות

 מסוגל לא .או■
הכותבת!- את לזכור

 יוזמה היתה זאת אם יודע לא אני
 שמישהי או מלכתחילה, מישהו של

 להשתמע שעלול כזה מיכתב קיבלה
וב הכחול, לצד אפילו צדדים, לכמה

 מישהו של או — שלה החולני מוח
 למשהו זאת להפוך החליטה — אחר
נוראי. כזה

שליטא ח״ב
המיני...־ חד1הש בגלל דימני ל׳ .׳צח

הכנסת״. של ניות־הציבור
 בענייני־ חברי־כנסת מאשימים

 מסויימים חברי־כנסת מאשימים שכר,
וי איתי מתווכחים פרשיות, מיני בכל

 למיכ־ גם עונה, אני פוליטיים. כוחים
 כמו משתדל, אני הפוליטיים. תבים

מתקבל! אחד כל לקופח־חולים: תור

 שונה באופן חושבת היא אולי שלה.
 מהוועדה ציפיות לה היו אולי ממני.
התממשו. שלא

חו לא אני לא, לא, ממני? ציפיות
 לא אני ממינזר. בא לא אני נכון, שב!

 ראיתי, ״לא אומרים: אותם כמו מתנהג
אע־ שלא דברים יש אבל שמעתי״. לא

המ במה לעצמי תיארתי אבל לוכדשם,
שוק. קיבלתי דובר.

 בצבא אחת (שתיים: שלי הבנות
נור במצב הן בתיכון) תלמידה והשניה

מאחוריי. עומדת אשתי ואילו אי,
 לקחה היא מבינה. הכי לא היא נו,
שזה מבינה היא כי אם קשה, בצורה זאת

 מטעם היה זה ישר. אדם הוא שליטא
 כתבה, העיתונות העליונה... ההשגחה
 על שנים וחצי שלוש במשך בטעות,
 פרט היה שזה למרות המיני, השוחד

החקירה. בכל פעוט־ערך
 קיבלתי התדמית. מכך? נשאר מה

מיני. בשוחד המעורב אדם של תדמית
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המיכתב המעטפה, המודעה, המיסמכים: שלושת
הכנסת..." של בנ״ר־הםיכחביס שהשתמשתי על תי1א שמבקרים האלה הצבועים .חסרת

 אולי לי? דווקא זאת עשו מדוע
 הואשמתי שבו המיני השוחד בעיקבות

 קל יותר היה זה בגלל אולי בעבר.
כזה! דבר עלי להלביש

 מניח אני פח? לי טמן לדעתי, מי,
שעליו המיכתב פוליטי, משהו שזה
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 זקנים נשים, עם פגישות קובע אני
בעיות. המון פתרתי — ילדים

כמ מלכודת לי טמנה מישהי האם
 רקע על זה אולי ברור! זה נקמה? עשה

 טיפול שביקשה אשה זאת אולי אישי.
הציפיות פי על סודר לא וזה מהוועדה,

שה.
 יפהפיה בלונדית אותי תפתה אם

 אחד גבר אף אתנגד! לא — ומפורסמת
למו לענות אבל יתנגד! לא בעולם
 אעשה! לא זאת בעיתון? דעות
עניין...״, מוצאת את ״אם פירוש מה

 שעברה מה אחרי זאת, בכל נגדי. בושל
המיני... השוחד בפרשת איתי

 לי יש להבהיר: מאוד לי חשוב כאן
 — התיקשורת כלפי קשות טענות
 בגלל מסויים דימוי לי יצרו תחילה
מנו־ ואחר־כך המיני, השוחד פרשת

 אני אותי, טיהר המישפטי כשהיועץ
השו סעיף את שיכניסו שהתעקש הוא
 לעשות התכוונו לא בכלל המיני. חד

 יישאר שזה חששתי בפרקליטות. זאת
 הפירסומים, כל אחרי הציבור, בתודעת
 — מזה טוהרתי לא שאם ויחשבו
 שזה התעקשתי לכן אשם. שאני משמע
 _ לממ־ המישפטי היועץ להחלטת יוכנס
 שלוש מתוך שנים שלוש אולם שלה.
 הוקדשו לא ענייני, נבדק שבהן וחצי,
המיני. השוחד לפרשת בכלל

,,״אמן! לא #..נורא!
למישטרה? כעת אפנה שלא דוע

 הדבר את לי אירגן מי לברר למה? 1*
 כבר הם(השוטרים) מה נו, הזה? הנוראי
לי? לעזור יכולים
 השו־ פרשת — הראשון בעסק גם

 עורכי־הדין, כל לי יעצו — חד״המיני
 ״ברח בכלל: ועד גולדנברג מאמנון

 — תתעסק אל תתבע, אל מזה!
תשכח!״

 אותי. שמרגיזים דברים בכלל יש
שמ האלה, חבורת־הצבועים למשל?
בנייר- שהשתמשתי על אותי בקרים

״30 בו של ״כושר
 קורבן שתא להוכיח שהיא, דרך בבל גיסה שליטא בני בר־זזבנסת 9ך

 כשמכנסיו בקלקלתו, שנתפס קל־דעת פוחז ושאינו אפלה, פוליטית למזימה 1 1
מטה. מופשלים

 לבץ בינו הקורה על רמז הוא בנותיו. על העובר הסבל את לפני תיאר הוא
נסער. ונשמע אשתו,

 לפיצוץ הסיבה להיות עשרה ושזוהי שנודבחיתת, שזוהי לו משהזכרתי
א עכשיו, דווקא המביכה הפרשה  שלל. כמוצא על־כך עט ת

 מבינתי: הנשגבים סימני־שאלה כמה יש בפרשת־שליטא אולם
 —דמיונית פרשה פיברוק על-ידי בשנת־בחירות שליטא את להביך רצו אילו

 את תואם אינו שכזה מוקדם תיכנון מראש? וחצי שנה זאת לבשל צורך היה מחע
ד קנוניה לא ובוודאי הממוצעת, הישראלית החשיבה  בסדר-גודל חבר-כנסת מ

למשל. ראש־הסמשלה, לכס עיניו נושא אינו שעדיין שליטא, כני של
 שנפגעה מאשר! או מגבר מסוכן דבר אץ פגועת אשה בנקמת יותר נראה הדבר

ה מוטב לקיצה. שהגיעה במערכודיחסים תשומת־ליבו את למקד לשליסא ת

סיפוקו. על בא שלא מערך־ציפיות חודשים, במשך לגביו, שפיתחה באשה
 השוחד ״פרשת זאת כינו אז מינית. לסנסציה בקשר התפרסם כבר שליטא בני

 בינתיים) שנישאה קריר, (ג׳ודי אשה עם יחסים שקיים אותו, האשימו המיני״.
 המישפטי היועץ עימה. היכרות לו שערך לסי שהעניק טובות־הנאה תמורת
רב. זמן שנמשכה חקירה אחרי כתב-אישום, להגיש מקום שאץ החליט

 בקלוודדעת. שליטא נקלע שאליהם המביכים המצבים את להסביר ניתן
 יפת לא אמנם ״תא כובש: בתוך ענה המעי", ״השוחד גיבורת על פעם כשנשאל

אחרים.״״ כישורים לה יש אבל
לחתונה. הוזמן שלא כך על שליטא התלונן הגברת משהתחתנה

 שהוא אימת כל הפיקנטי. לנושא שליטא נדרש אירוע או ערב־ראיונות בכל
א הפרשה, את מזכיר  אם לכל פריחה גורמים שהיו בצבעים הגברת את מתאר ת

יהודיה.
,50 בן ״אני התגאה: תמיד השני. למץ חיבתו את מעולם הסתיר לא שליטא

 אם בין עצמו, בכוחות הסתבך אם בין ״.״30 בן של וכושר 80 בן של ניסיון עם
 בו יחשוד לא איש — פוליטית למלכודת או נשית למלכודת קורבן נפל

אלמנטרית. פוליטית בערמומיות או בזהירות־יתר




