
שיא היתה אורגד׳ קלטת ש שחשב מי ברשות־השידור. פרשה עוד על^לה
*7המנכ

 נוסמז, בויקה בדי זה מיסמו פורסם איוו
 ראותו. מתנקידו לעוף מקר אויה חיה ערוד

 מנועות. בעלילה מסתבך היה הזה״ ,.העולם
כוסית מוימים היו וברשות בלינוו אנשים כמה

ר א״ר לי ר א

 רשות־השי־ מנכ״ל כי הוכחה בו היתה \ 1 מדהים. היה לידי, שנמסר מיסמך ך*
 עסק שמיר, יצחק של נאמנו מקל, אריה דור,

 באופן וקנה בלתי־חוקיות בעיסקות־מטבע
 ביולי זה כל בארצות־הברית. בית בלתי־חוקי

 ראש־ של המדיני כיועץ כבר כשכיהן .1986
הממשלה.

 שלרגע מקור, על״ידי לי נמסר המיסמך
 את להשלים כדי במהימנותו. פיקפקתי לא

 המתבקשות. הבדיקות את עשיתי הסקופ,
ק היתר מקל אריה קיבל האס לב ישראל מס
 היתה התשובה במטבע־חוץ? עיסקות צע

 נכון? במיסמך הדרכון מיספר האם שלילית.
חיובית. היתה התשובה

זו. בבדיקה מסתפקים היו רבים עיתונאים
 שהמיס־ דעתו על יעלה מי מהימן, המקור אם
 ריש־ מיסמך אחרי יהרהר ומי אמיתי? אינו מך
ארצות־הברית? ממשלת של מי

 פניה שיגרתי: טיפול להיות היה יכול זה
 פיר־ כמובן. מקל, של הכחשה כמובן. למקל,

ההכח בתוספת בלעדי, כסקופ המיסמר סום
לה? מאמין היה מי שה.

 ביותר, מוסמכים חוגים מצד כן, על יתר
 לנו הובהר הצפוי, הפירסום אודות שידעו
 יעוף הפירסום שביום חד־משמעית בצורה

 לא־ של הרבה לשימחתם מתפקידו, מקל
 מתיפקו־ המאוכזבים הליכוד, בצמרת מעטים

 על עטים ושהיו ברשות, כאיש־המיפלגה דו
אותו. להעיף ההזדמנות

 לחשיבות מודע היה הזה העולם אולם
 שזו האפשרות לגבי האחריות ולגודל העניין,

והוצאת־דיבה. האשמת־שווא
זהירות. אמר: זה כל

■ ■ ■
 להסתכן הפירסום, את לדחות חלטנו ^

 ויתפרסם לנו ״יברח" שהסקופ באפשרות 1 1
 ראשונית בחקירה והתחלנו אחר, בעיתון

בארצות־הברית.
 הכותרת את נושא לנו שנמסר המיסמך

 בתוספת ארצות־הברית", קרקעות, ״רישום
 לעיר התייחס הוא אמריקאי. דגל של סמל

שבארצות־הברית. פלורידה במדינת מיאמי,

 וילה הנכס: ״תיאור כתוב: שמאלית בעמודה
 (עץ טרי פאלם שר כתובת; האדמה, על

הדקל).״
 הוא הנכס שטח כי רשום המרכזית בעמודה

.519,!והאדמה רבועים, מטרים 174
 בתים גוש רשום: הימנית בעמודה

 ו־ 8416ב/ סס' חלקות .4198116/43/86
.1142ב/

טרא־ חברת ״בעלות: בתחתית. היה העוקץ
 מס׳ דרכון מקל. א. עבור: למ״ל, בנק סט

.״14.07.1986 מיום .2226542

 בארצות־הברית הראשונה בדיקה ^
 ב־ הרישום של העתק להשיג נועדה 1 1

הרי תוכן את לאמת כדי מישרד־הקרקעות,
שלפנינו. שום

כל־ הנראה במיסמך, מוזר: דבר הסתבר אז
הנכס. של ממשית כתובת אין מושלם, כך

 פאלם בשר הבית מיספר אין כל, קודם
 פאלם בשם שדרה בכלל אין לכך: ומעבר טרי.
ביץ׳. מיאמי בעיר לא וגם מיאמי, בעיר טרי

 לגבי שהנתונים גילה גם הראשוני הבירור
איננו גוש״הבתים לקויים. והחלקה הגוש

החל של אמיתי מיספר במיסמך וחסר מוכר,
).1.01( קה

 להיות!״ יכול ״לא למקור. חזרנו זה בשלב
 אחוזים במיליון משוכנע ״אני התגובה. היתה

 שהוא ממקור אותו קיבלתי אמיתי. שהמיסמן־
הפדר במישטרה בכיר גורם ספק: לכל מעבר

 שקיבל (אף.בי.איי), ארצות־הברית של לית
 שהוזכר: הסכום השרות. עבור נאה תמורה

דולר. 3500
 בארצות־ בדיקות של יותר מקיפה סידרה

 המיסמך כי ספק לכל מעבר העלתה הברית
כמ נרשם בא־כוחנו מתוחכם. זיוף הוא בידינו

 בארצות־ המקרקעין של מאגר־המידע על נוי
 כזה, נכס גילה לא הוא מסוגו. הגדול הברית,

הזה. בשם הרשום אחר נכס לא וגם
שאלות. מעורר עצמו הזה השם

ב שמו את מאיית רשות־השידור מנכ״ל
 רשום במיסמן־ ואילו .1\££4£1> אנגלית

השם שנשמע כפי — השם
 שהמזייף (ויתכן אמריקאיות באוזניים מקל
אמרי באוזניים נשמע שזה שנחשוב רצה

קאיות.)
קרק ״רישום הקרוי מוסד אין כן: על יתר

 ה־ בכותרת מופיע שהוא כפי ארה״ב", עות
 באר־ רישום־קרקעות של לישכה כל מיסמך.

 ולא המקומית, לרשות שייכת צות־הברית
 להיות התיימר השם אם גם הפדרלית. לרשות

 לא פרטים, המספקת פרטית פירמה של שמה
 הפירמה, כתובת יופיעו לא במיסמך כי יתכן

 כל או שלה, והפאקס הטלקס הטלפון, מיספרי
 המומחים מן איש לזה, מעבר אחר. מזהה פרט

 פירמה על מעולם שמע לא התייעצנו שאיתם
כזאת.

 במיסמך הנכון היחידי הדבר כי הסתבר
 על אגב מקל, אריה של הדרכון מיספר הוא
.1\4£1.> 10^1. שם על ולא \££4££. שם

 בישראל. זוייף המיסמך הערכתנו, לפני
ישראלית בצורה רשום המיסמך על התאריך

האמריקאית בצורה ולא )14.07.1986(
 (שדרה) ״בולווארד" המילה . )07.14.1986(

 מקובלת שאינה מקוצרת, בצורה מופיעה
8.׳\ במקום 8011£.בארצות־הברית. £.
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