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^
השופט

Î̂א [
ו - מאת מרר3י גילת
| ויורפ ירקוני -

/ 3מער3ת המשפטית
| התק3ל אתמול ב8י6וק
?ן רב גזר-הרין שנפטק על
| הח''ג לשע3ר יאיר ?וי -
Î1 חמש שנות מאפר 3טו
1 על, ש3תיי8 על ת#אי וק-
וו 3© של 275 8ל61 שמליפ.
י! השופט אריה סגלסון
Î1 לא אימץ את עיפקת הטי
/ עוז בין הפרקליטות לבין
1 סניגוריו של לוי - 40
6 בעונשו: 60 חורשי מאסר.1 חורשי מאמר - והחמיר
£ פסק הדיל, שהרשיע את
/ לוי 114Î3 גניבות כפפי
/ ציבור ובעשרות מעשי
1 מירמה וזיוף נוספים, התר
ן ורוחה את הנורמות הפסו-
לות שמאחוריהן מנ0ים
Îלהסתתר אישי ציבור שסר

חו.
(8ון8 $$3חי 8)
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| "^3י מ^מץ שווהיה |
ומר ן  ̂ | ר8ש ממשלה",
ג'י 5ת3יז?ו גרביון | ! ה"2̂ 
! ל"ידיטות ז&חיזטי!?". 1
ן בשיחה עם !ץ שילףן אר 1
ן מר ביבי, בין השאר, כי /
] Îלאנשי ציבור, כמו לאנ. !
1 שיט אחרים, יש לפעמים !
| בעיות משפחתיות, ויכולות 1
ן להיות להם גם מעידות. 1
! נדמה לי שהציבור יודע /
/ להבחין בין חייו הפרסיים /
[ Îשל איש ציבור לבין תיפ /
| קודי. לא נפלתי לקרשים*. /

ן לש3ת, 3ן8ודי3 3-2/ הראיון ה&̂ל - 3טו©1?
1

גריה אגוזי, מאת -
כתב .ידיעות אחרונות* -

משרד ההגנה האמריקני אישר
^תמול הזמנה של 7 מ^רטÎת מלל''ט
̂יר לל^ טיי03 מתוצרת (מטו8 ז
התעשייה האווירית 3שוףי 250 מי*

לידן דולר.

מזל'ט ה,האנטר' נבהר על-ידי הצבא 1
האמריקני אחרי תחרות ארוכה מיל 1
מזלÎ'ט שפיתחה הברת הענק "מקרונל |
ראגלאסי. הבחירה נפלה כבר ביוני 1
אשתקד על התעשייה האווירית, אבל /
ההזמנה התקבלה רק אתמול. 4י
| (6 Îראה ע8ח)

̂ו6ל,י3 3ן 28, שהי3ה 3א3זריות את תוש3 
ילרתו 3ת ה5Î, גיהץ אתמול 33ית-המש8ט המחוזי
31ע לשנה וחצי מאפר בפועל ולשנה וחצי 35א̂ר

— מ88ר טל-תנ&י.
בגזרÎרינו כתב השופט
הנדל: *בית המשפט חייב
להגן על ילדימ צעירים
בתוך בתיהם מ9ני הוריהם

האלימים. קשה לחשוב על
דוגמה מובהקת יותר ליצור [
אנוש חםרÎישע, מאשר על ן
ילד, שמיכה בידי הוריי. ן
'.הורה, שמתנהג באלי- /
| Îמות כלפי ילדיו, חייב לה
בין שבית"המשפט יחמיר !
איתו *. ן

̂וייבי נתן ראש אש"ף דיבר ^מש בראיון ראשון בטלוויזיה ה יש ראליתי© נפגשי בתוניס עם 
 ^מעך; שיפר ף^ףףה (?ףי1?,

 מאת
-

כתבי "ידיעות אחרונות" -
3עק3ות הסרת האיסור ^ל מי5ג,שי8
ג8$ א5שי אש"ן!, מד3רי5 ראשי ז*ש"1ז

3ש?י קולות על ישראל.
3שיחה ראשיי;ה 3?8תה 3טלוויזיה
הממלגתית לךא אמש ראש.8ש'ץ8, י^פר
ערפ?ות, לראש המ&שלה, יצחק ר3ין,
להחזיר את המגורשים, לדוי§3ש ולדון

55ז?מ3מ שלוט.
ÎככנÎ השיחה עט ערפאת שוררה בתוכנית
סת" של חנן עזרן. כדי למנוע ביקורת, לא
שאל עזרן את השאלות ישירות, אלא ביקש

מאייבי נתן, השוהה בתוניס, לעשות זאת.
למשרד החוץ בירושליס הגיע השבוע ריווח
על שיחה שקיים פארוק קארומי, סגנו של
ערפאת ומס' 2 באש''ף, עם אישיות מערבית.
בשיחה זו אמר קארומי: "מדינת ישראל היא

יישות מלאכותית. אם היה לה תפקיר, בתקו-
פת המלחמה הקרה, כמוצב קדמי נגד הקומוני-
זם - אץ לה כיום שום תפקיד. ישראל מלאה
בבעיות פנימיות וקרועה מבחינה כלכלית וח-
ברתית. א8 תחזור ישראל לגבולות 1967, כפי
שאנו רוצים, היא תאבד את החיוניות שלה.
היא לא תוכל לקלוט יותר עליה. העליה היא
ההצדקה לקיומה. בלי העליה היא תאבד את
הלגיטימיות שלה בעולם. לכן צריך לבחון מה-

דש בכלל את הגדרת המדינה היהודית. צריך
לחפש ליהודים מסגרת אחרת שבה יוכלו

להתקיים''.
יועץ ראש הממשלה לתקשורת מסר בתגר
בה לדברי ערפאת, כי .עמדת ראש הממשלה
נשארה בעינה, שלפיד. המשא ומן יתנהל רק
עם המשלחת הפלשתינית לשיחות השלום,

ואש"ף תוניס איננו צד כענין".
(4 Î̂ו? גפ עמח (ר

̂י מילואים מרפיח ך. ן ח
/ 1 בעצומה לראש^הממשלה /

Î $ 
י

- מאת רני שרה, כתבנו הצבאי - 1 /
חיילי מילואים, המשרתי8 3רפיה, שלחו אתמול ו >
ע2ומה לר5*ש הממשלה. 1 /

בעצומה קובלים חיילי
המילואים על איÎהפקת
לקחים ואיÎשינוי הוראות
| הפעילות ברצועת עזה,

/ /  Îלאחר אירוע שבמהלכו נו
רו יריות ממארב לעבר \
ג'יפ סיור באיזור רפיח. \$
11 (8 Îסו1* געפח)

הםרם1 מינימום 11 מיליון
- מאת שריו? רוזג3לו8, כתבת .ידיעות אחרונות' -
,,הי8טריית הטוטו" הגיעה אתמול לשיא

ונמשכה עד לשעות הלילה המאוחרות.
הרוכנימ ברחבי הארץ
המו מהמרים *כ3דים",
שמילאו עשרות טפסים,
וסתם עוברי-אורח, שהחלי-
ÎפעÎטו להשקיע סכום חר
מי, כרי לנסות ולזכות בס-

רס הגדול - 11 מיליון
שקליס.

מעריכים, כי הכנסות
הטוטו יגיעו ל30Î מיליון

שקל.
(ראה עמוד אחרון)

הסקר הקיף 616 מרואיינים כטלפון, עלÎפי
מידגם מייצג של האוכלוםיה היהודית. הוא /
נערר בימים ג' ור' השבוע. /

ףיה אגולי, כתב .יריעות אחרונות' - | - מאת̂ 
3ל נו'פעי טי9ת 008 מניו-יורק, שתנחת 3נמל |
התעופה 3ךגוריח היופ אחר"הצהוÎיפ יק3לו פיצוי 3-
של 100 רולר לנוסע. ו שראל היום לפנות בוקר 1

כגלל תקלה כדלת של
מטוס של .אל על*, נאלצו
להפעיל את הטיסה בעזרת
מטוס 747 חכור של חברת
התעופה האמריקנית .טאר

אר אייר".
Î450 הנוסעים יגיעו לי

1 שראל היום לפנות בוקר |
באיחור של כ12Î שעות. | ]

הדלקת הנר
וארא

כניסת צאת !
השבת השבת !
ית^לי8 5.27- 5.42 /
ת"א 4.45 5.44 !
דויפה 4.35 5.41 /
3!*1"ש3ע 4.44 5.43 !

איל!? 4.47 5.48
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ה^שה̂ תת נר?
היתה היועצת
של 7דכ נתניהו
בנושאי תדמית

- מאת איתן עמית
ויחזקאל #ייף9, ו
כת3י .יריעות אחרונותÎ - ו
רו88 עי3יי8 פתחÎÎתקוזÎאי, !
ר''ר שמואל 3ר, 3ן 44, הגיש 1
פתח"תקו- '  ̂ ?דין הרגני ל3י̂ת
וה תפיעה לק3לת גט מאשתו, י
רות 3ר, 3ת 3,39§זע5ה ש52" י
רה 3ו עפ ח"3 3י3י נתנימי. .

רות בר היא 03יםלוגית שי-
ווקית ומומחית לענייני שיווק ;

ותדמית. היא בעלת מכון .נר"
לסקרי שיווק ודעת קהל כרחוב
של Îיריעות אחרונות" העלתה, )מודיעין 19 בבניÎברק. בדיקה

כי רות בר עבדה בצוות היועצים י
של ביבי נתניהו, והיתה היועצת 1
שלו בנושאי תדמית, סקרי שיווק 1
ורעתÎקהל, הופעותיו בתשדירי /
התעמולה וכי'. ן
ואכן, בכתב התביעה לגירוÎ ן
שין, שתובע דיר בר, נאמר, כי (
/ Îרעייתו, רות בר, ביצעה עבור בי
כי נתניחו סקרים במשך שלוש /
שניט. (כלומר, עוד לפני נישואיו /

לרעייתו הנוכחית שרה נתניהו.
א.ע.) .ההיכרות הצמיחה יחסים
אינטימיים ביניהם, שנחשפו על-

ירי ביבי נתניהו עצמו, ביופ 1
חמישי, ה14Î בינואר, בהופעתו /
ב'מבט לחדשות' בטלוויזיה*, נא- /
מר בכתב התביעה. |
עור כותב הרופא בתביעת /
הגירושין, שהוגשה עלÎירי עורף /
הרין כני דוןÎיחייא, כי יש לו /
ראיות לבגידה, אך מפאת כבודה /
(8וק 3^=ד §) 5
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אחר ההרוגים: סמל אמיר שייה בן 19, מהכפר אבוÎסנאן @ הודעה נמסרה למשפחת ההרוג השני
- מאת ד3י שדה, מובנו הצבאי -

Î̂ו אתמול וחייל גו שגי חיילי צה''ל גהו
0(8 נפצע גהתפוצצוו? מיטעףצד גגיזרח

המזרחית של דו"וט לגנון.

תנועת ,אמל' הלבנונית נטלה על עצמה
את האחריות לפיגוע.

אחר ההרוגיס הוא החייל הדרוזי אמיר שייך,
בן 19, מהכפר אברסנאן בגליל המערבי. למש-

פחתו של ההרוג השני נמסרה הודעה.
הפיגוע התרחש אתמול סמוך לשעה 3 אחר
הצהריים ליד העיירה עישיה, הנמצאת בצפון
איזור הביטחון. שלושה נגמ"שים של צה*ל,

שבהם נסעו חיילי נחיל הנמצאים בפעילות
ביטחון שוטף ברצועת הביטחון, היו
בתנועה,כשל9תע התפוצץ מיטעךצד, שהופעל

(סון6 בעטור 15)
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בעלה של רותי
בר: אילמלא
הופעת ביבי

בטלוויזיה - לא
הייתי מבקש גס

מאת גי3ז? גרזל
התפתחויות חדשות

פ"פרשת גיגיגייט'':
אנשי מטהו של נתניהו
טוענים, כי עור לפני הת-
פוצצות פרשת הקלטת,
השרו שנעשתה פריצה למ-
שרדי המטה בירושלים, וכי
נשתלו שם מיקרופונים על
מנת לצותת לשיחותיו של

נתניהו.
מאוחר יותר הסתבר
להם, כי למרות כל אמצעי
המניעה שנקטו, הצליחו
המצותתים לטמון במשרד
מכשירי האזנה, ששידרו
החוצה את השיחות שהת-
נהלו במשרד. במפתיע קל-
טו את שיח האוהבים בין
ביבי לרותי כר, בלי שה-

תכוונו לבר מלכתחילה.
לפיכך גס ברור, כי
.הקלטת הלוהטת' אינה
קלטת וידיאו, כפי שםברו
תחילה - אלא קלטת-קול,
שעליה הוקלטו שיחות של
נתניהו והמאהבת שלו.

(ת&ה עמודים 5-2)
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1ו1ו8 בר8 .האשה האחרת" 111193נתניהו - ד'ר לשיווק,
̂ חיים ל^ מצליחוז! מושכת מאוד. 011 בעלה ה8א ניהל

1111111מ3"פ8 נועתו 1818קÎ לאחרונה בקשו לפתוח דף
8110 אולם לאחר הופעתו עול ביבי בטלורויה, אמר בעלה:

"§11 אוהב אותה, ^בל עכשיו כבר אי אפשר להמשיך"

- מאת יחזקאל אדירם ויהודית יחזקאלי,
כתבי -יריעות אחרונות".

Îד''ר שמולי? 2ר (בפר), 44, רופא-עתייט מט
צטה מהופעתו של ביבי נתגיהו בט- תח-תקווה,
Îלוויזיה והחליט שיותר הוא לא מטייח את הטי

פור הזה.
ככר חודשים רבים מקננת בליבו התחושה, כי
אשתו, רותי, מנהלת רומן הדוק עם ביבי. פה ושם
היו לו גם סימנים מובהקים לכך, שברי רמזים. השי-
דור לא הותיר בליבו ספק: האש מתקרבת אליו הבי-
תה. ביבי דיבר על Îהאשה האחרת", ור''ר בר העריך,
כי בתוך ימים ספורים יידע כל העולם. .אני מתכוון
להתגרש ממנהÎ, שמעו אותו אומר לאחר השידור.
.אני אוהב אותה. קיוויתי שאפשר יהיה להגיע לש-
לום בית. אבל עכשיו, כשהכל פרץ החוצה, אי אפשר

להמשיך כך יותר".
24 שעות לאחר שידור הטלוויזיה התייצב ד"ר
שמוליק בר במשרדו של עורךÎהרץ כני דוןÎיחייא
וניסח בזהירות רכה את כתב הבקשה לגט. הוא הח-
14Îליט להתגרש מהאשה, לה היה נשוי יותר מ
שניט. עלÎפי אחת הגירסאות, ירע ד"ר כר כבר זמן
רב על הרומן בין נתניהו לבין אשתו, אך סירב להו-

רות בכך.
חברים של כני הזוג טוענים, כי כבר שנים אחדות
הם מנהלים חיים משותפים במסלולים נפרדים. רר
תי, שהיא בעלת מכון למחקר שיווקי ופסיכולוגית
במקצועה, נחשבת ל-וורקוהולית'', מכורה לעבודה,

מצליחנית, אינטיליגנטית מאור ובעלת הופעה מר-
שימה.

.היא מאוד פרובוקטיבית בהופעתה", אמרו את-
מול אנשים, שהיו עמה בקשרי עתרה. .היא נראית
נפלא, שופעת מיניות ויודעת להרגיש זאת בלבוש
צמוד ובחצאיות קצרות. כאשר היא נכנסת לחדר
כדי להציג את עבודתה, בני שיחה המומים. אחרÎכך
אין לה בעיה להשיג מה שהיא רוצה. היא פשוטן
יודעת לשכנע". :
בני הזוג ניהלו חשבונות נפרדים בבנק, ולא פעם,.
כאשר יצא ריר שמוליק בר להשתלמויות בענייני
עבודתו בחו"ל, רותי נותרה לבדה בארץ, לפעמים
העררויותיו נמשכו חודשים. ר"ר בר נחשב למנתח
עיניים מעולה. הוא עבר השתלמות בארה"ב, וכאשר
Îשב לארץ, פתח קליניקה פרטית סמוך לביתו בפתח

תקווה, בכיתÎהחולים Îהשרון", שבו הוא עובד, סיפ-
רו, כי הוא שרמנטי מאור, נאה, בעל חוש הומור
מבריק. איש שאוהב נשים. .גם לו היו הסטוצים
Îהחולים. .תמיד הוא מוקף כרופÎשלו", העירו בבית

אות ובאחיות ותמיד הוא במצבÎרוח מפלרטט".
סמוך לפיצוץ הפרשה בתקשורת, אחר* הופעתו
של נתניהו בטלוויזיה, התקיימה שיחה קשה בין בני
הזוג. מאוחר יותר טען ד"ר בר, כי שמע מאשתו,
שהרומן בינה לבין נתניהו הסתיים, והוא האמין לה.
Îרותי הטיחה בו, כי ידועים לה פרטים על בגידותיו
שלו. בסיומה של השיחה החליטו לפתוח רף חדש
ביחסים ביניהס. הם תיכננו להתמורר יחד עם הבעי-
ות, כרי לשקם את חייהם המשותפים, ואף דיברו על
חופשה משותפת כדי לאחות את הקרעים. אלא

שהופעת נתניהו בטלוויזיה שינתה את הכיוון.

ביום שישי בבוקר, עם פירסום הפרשה כ"יריעות
אחרונות", המשיך ד"ר שמוליק בר כאילו .עסקים
כרגיל". הוא הגיע לביתÎהחולים "השרון", וכל הבו-
קר עסק בעבודתו. רותי הסתגרה בביתה. בשעות
הצהרייס שב ר"ר בר לביתו, ידידים של בני הזוג
טוענים, כי השניים מדברים ביניהם ומנסÎם לצמצם
נזקים לאחר החשיפה. שניהם החליטו, כי לא יתרא-

יינו לתקשורת.
כסוף השבוע הסתגרו כני הזוג בדירת ששת החד-
רים שלהם כשכונה אמירה כפתחÎתקוה. .הפרשה עם
ביבי היא סיפור מהעבר, ואינני מוכנה לדבר על
כך", אמרה אתמול רותי בר מבעד לדלת נעולה
לכתבים שביקשו לראיין אותה. אחרÎכך היא איימה
על עיתונאים, שניסו להטרירה, כי היא תפנה למ-

שטרה ותתלונן על הטרדה.
מאוחר יותר, כשיחת טלפון עם -ידיעות אחרו-
נות", אמרה רותי בר: .אני לא רוצה להתראיין ולא
להגיב, לא עכשיו ולא בעתיד, ובשום מקרה אין לי
רצון לדבר על כך". ברקע נשמע קולו של בעלה,
כשהוא נוזף בה בכעס ואוסר עליה להמשיך בשיחת

הטלפון. רותי בר סיימה את השיחה בבהילות.
הפרשה הפכה לנושא השיחה המרכזי ברחוב, שבו
מתגוררים בני הזוג. אחת השכנות סיפרה: .ראינו
אותה לא פעם בקירבתו של ביבי, אבל הבנו שזה
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טלמךאקם נוסף אצל
11111 מליט1 של נתניהו

- מאת גינה פרזל, כתנת "יריעות אחרונות' -
התפתחוית בפרשת נתניהו: נראה שהקלטת
Îהמפורסמת היא לא קלטת ויראו - אלא קלטת
קול, שהוקלטה במהלד ןניתותיט במשררי המטה
Îשל גנימץ נתניהו. נתניהו אמר בהופעתו בטלו
ויזיה, כי יש בידיו הוכחות לפריצה למשרדי מט-

הו מÎרושליפ, ולביצוע האזנותÎפתר במקופ.
גילוי נוסף בפרשה: שתי שיחות איומים נגד בנימץ
נתניהו, ולא אחת, פוצצו את פרשת Îהקלטת הלוה-

טת".
שיחת הטלפון שהגיעה ביום רביעי לפני כעשרה
ימים לשרה'לה, אשתו של נתניהו, היתה. כזכור, העי-
לה להופעתו כ"מבט" יום לאחר מכן ולהאשמתו, כי
Îבכיר בליכוד. המוקף הבורה של פושעים, הפעיל גג.
רו מערכת של סחיטות, ריגול, האזנותÎסתר ופריצה".

כעת מתברר, כי באותו לילה שבו איימו על
שרה'לה נתניהו, שאם כעלה לא יפרוש מהפריימריס
בליכוד יופץ בציבור חומר על קשריו עם אשה אחרת,
Îהופנתה לנתניהו סדרת איומים נוספת, במקרה זה בא
מצעות שיחת טלפון לביתו של אורי אלוני, מעוזריו

הפוליטיים של נתניהו.
רעייתו של אלוני היא שקיבלה את שיחת האיומים,
שתוכנה היה דומה לשיחה שהתקבלה בביתו של נתני-
הו. מייד עם תום השיחה העבירה האשה את תוכנה

לביבי. עתה בודקים, אם המדובר באותו מטלפן.
אשר לפריצה למשרדי מטה נתניהו בירושלים:
פונים במטה, והם אף צברו הוכחות לכף. אולם במטה ימסתבר, כי לאנשיו היה ברור שנערכות האונות לטל-
נתניהו התעוררו חשדות. כי למקום בוצעה פריצה ונ-
שתלו בו מיקרופונים, ולכן ביצעו אנשיו פעולות שר

נות כדי לנטרל אפשרות של האזנה להם.
ממידע שהגיע ל"יריעות אחרונות" עולה, כי למ-
Îרות אמצעי הזהירות שננקטו, הספיקו, כנראה, המצות
תים לטמון במשרד מכשירי האזנה, ששידרו החוצה
את השיחות שהתנהלו במשרד. כך נקלטו במכשיריהם
שיחות בין נתניהו לרות בר, מבלי שהתכוונו לכך

מלכתחילה.
המטה, שהיה ממוקם ברירה כקומה השנייה בבית
בפינת רחובות רמב"ן ואנןÎעזרא בירושלים, נטגר לפ-
ני שבועות אחדים, בעיקר בשל שיקולי תקציב, עם
פתיחתו של מטה נוסף כתלÎאביב, אך גם בשל אמצעי

הריגול שהושתלו בו.

בשיחה עט פעילים כמטה הבחירות של נתניהו נמ-
סר, כי זה תקופה ממושכת היה ידוע לנתניהו, כי
גורמים פוליטיים עויינים, שאת זהותם ירע, מפעילים
כלפיו שיטות של ריגול פוליטי. כאשר תוצאות הרי-
גול שימשו כאמצעי לניסיון סחיטה נגדו, החליט נת-

ניהו לצאת לציבור, ובלשונו .להרוג את הסחיטה".
בסוף השבוע התקשר למערכת .יריעות אחרונות'
פעיל ליכוד, שהזדהה ואמר, כי הגיעה אליו בדואר
קלטת קול, הכוללת שיחה אינטימית של נתניהו עם
אשה שאינה אשתו, וכן תמונה שלו עם אשה ביציאה
מבית מלון בשעת בוקר. האיש הציע תחילה למסור
את החומר לעיתון אולם אחרÎכך חור בו באומרו, כי
הוא חושש לפעול בשלב הנוכחי וכי הוא ממתין לה-

תפתחויות.
נראה, כי אכן קיימות תמונות של ביבי ורות כר
Îאולם המדובר בתמונות, המנציחות אותם יחר בהופ

עות ציבוריות.

- מאת דורון מאירי, כתב .ידיעות אחרונות" -
המשטרה טרפ קבעה מועד לחקירתמ של מנכ"ל מרכז

השלטון המקומי, יטקב ברדוגו, וגזו''ד מרדכי מש1זנ י.
גורמים בכירים במשטרה מסרבים לאשר או להכחיש ששמו-
תיהם של השניים הופיעו בתלונה. עם זאת, גורם משטרתי בכיר
אישר אתמול ל.ידיעות אחרונות", כי .בתלונתו של נתניהו

הווכרו מספר שמות".
ככל הנראה, ייחקרו ח''כ נתניהו ואישתו שרה במרוצת הש-

בוע.
גורמי משטרה בכירים אמרו אתמול: .סביר להניח, שלקראת

סוף השבוע תהיה פריצת דרך מםויימת בפרשה''.
שר המשטרה, משה שחל, אמר אתמול שהובטח לו, כי .חקי-
רת הפרשה תהיה קצרה, מעמיקה, וללא כל מעורבות פוליטית*.
בתוך כר ממשיכה המשטרה לשמור על איפול מוחלט בפר-
שה. מפכ"ל המשטרה, רבÎניצב יעקב טרנר, החתים בשבוע שע-
בר את הקצינים המעטים המעורבים בה על טופס סוריות. בכירי
המשטרה סירבו להגיב על ידיעות כאילו היו שני ניסיונות
סחיטה טלפוניים ולא אחר, וכן על חשדות של אנשי נתניהו, כי

בוצעה פריצה למטהו.

- מאת יהודית יחזקז&לי, כתבת .ידיעות אחרונות" -
"ביבי אמר ש8גע באשתו כלאחר יד בהושמו את פר-
שיית האהבים שלו. ואני טוען, שהוא טגע באשתו, כא-
הובתו, בבעלה, בילדיהם, בי וגמשפחתי, ובמחנה גדול
בליכוד - אפ לא בליכוד בולו". כף אמר אתמול עו"ד
מרדכי משעני, ממחנה דוד לוי, ששמו נקשר לפרשת הקל-

טת.
עו''ר משעני הוסיף: .לא נקראתי למשטרה לחקירה, ואם
אקרא אבוא, כי השמות שלי ושל בררוגו כנראה שם על השול-

חן. אבל מי שהכניס את שמותינו עשה מעשה שלא ייעשה".

שרים
עלומיÎש0

במקומו של ראש המ-
משלה, דבר ראשון, הבו-
קר בישיבת הממשלה,
היינו פונים אל השרים,
ואומרים להם כערך כך:
התרשמנו מתוצאות
המישאל האלמוני שערך
כתב הטלוויזיה, ואשר
מצביעות על כך, שרובכם
תומכים בפשרה בסוגיית
המגורשים, ולמעשה מבי-
עים איÎאמון במדיניות

ראש הממשלה.
אם כך, אין ברירה
אלא לערוך הצבעה גלו-
יה, כאן ועכשיו: מי כעד
אישור חוזר של החלטת
הגירוש, מי תומך בפשרה,

ומי מסתייג ממנה?
סביר לחשוב שבמקרה
זה, תוצאת ההצבעה היתה
שונה מאד מתוצאת
המישאל הנ"ל. דבר אחר
הוא ללחוש על אוזנו של
עיתונאי, באלמוניות לא
מזהירה, מה שצפון בלבו
של שר. דבר אחר הוא
להביע איÎאמון, בגלוי,
במדיניות ראש הממשלה.
אמיצים רק בעילוםÎשמם,
רוב השרים היו חושבים
פעמיים לפני שהיו אוז-
רים עוז להרים יד נגר
מדיניותו המוצהרת של
יצחק רכין. במקרה הטוב,
פחות מחצי תריסר שרים,
אם בכלל, היו מאשרים
בהצבעה גלויה את העמ-
דה, שבאה לידי ביטוי

במישאל האלמוני.

Îאך נניח לשאלה המע
גינת כשלעצמה, הנוגעת
ליושר האינטלקטואלי
ולאומץ הלב של שרינו.
השאלה הדוחקת באמת
Îהיא איך מתירים את הפ
לונטר של פרשת המגור-
שים, שכבר גרמה לנו נזק
בלתי משוער בזירה הבי-
נלאומית, ואשר היערר
פתרונה מעמיד בסימן
שאלה את המשך תהליך

השלום?
כשהוא סומך מצד
אחד על הבטחה חוזרת
של מימשל קלינטון, לעי-
כוב דיון והחלטה במועצת
הביטחון עד לאחר פסיקת
בג"צ, יצחק רבין, מצד
שני, איננו צופה ולא מיי-
חל שכג"צ יפתור לו את
הבעיה. מי כמוהו יודע,
שפסיקה נגד הגירוש,
שלא יהיה מנוס מלכבדה,
תהיה מכה קשה ליוקרת
הממשלה ולעומר בראשה.
יחד עם וה מתקבל
הרושם, שבמעין איתות
לכג''צ, לארה"כ ולקהיליה
הבינלאומית, יצחק רבין,
שמשחק אותה מאד
"מאצ'ר, מחפש מוצא
מכובד, מבלי שייאלץ
לעשות כן עלÎירי בג''צ
ו/או מועצת הביטחון.
מעירה על כך סידרה של
מחוות הומניטריות,
שפותחות, אולי, פתח למ-
ציאת פתרון, שגט רבין
יוכל לחיות אתו. אך נז-
כור, שהחזרת המגורשים
כולם איננה בגדר פתרון

מקובל על רבין.
רק אל נשלה את עצמ-
Îנו. הנסיבות דוחקות, ואי
אפשר יהיה למשוך את
הסיפור האומלל עור זמן
רב. ואל תקנאו בראש
הממשלה, שבסיס האמון
כלפיו, בתוך ממשלתו,

הולך ונחלש.
ישעיהו בזÎפורת
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1111111מ3"פ8 נועתו 1818קÎ לאחרונה בקשו לפתוח דף
8110 אולם לאחר הופעתו עול ביבי בטלורויה, אמר בעלה:

"§11 אוהב אותה, ^בל עכשיו כבר אי אפשר להמשיך"

- מאת יחזקאל אדירם ויהודית יחזקאלי,
כתבי -יריעות אחרונות".

Îד''ר שמולי? 2ר (בפר), 44, רופא-עתייט מט
צטה מהופעתו של ביבי נתגיהו בט- תח-תקווה,
Îלוויזיה והחליט שיותר הוא לא מטייח את הטי

פור הזה.
ככר חודשים רבים מקננת בליבו התחושה, כי
אשתו, רותי, מנהלת רומן הדוק עם ביבי. פה ושם
היו לו גם סימנים מובהקים לכך, שברי רמזים. השי-
דור לא הותיר בליבו ספק: האש מתקרבת אליו הבי-
תה. ביבי דיבר על Îהאשה האחרת", ור''ר בר העריך,
כי בתוך ימים ספורים יידע כל העולם. .אני מתכוון
להתגרש ממנהÎ, שמעו אותו אומר לאחר השידור.
.אני אוהב אותה. קיוויתי שאפשר יהיה להגיע לש-
לום בית. אבל עכשיו, כשהכל פרץ החוצה, אי אפשר

להמשיך כך יותר".
24 שעות לאחר שידור הטלוויזיה התייצב ד"ר
שמוליק בר במשרדו של עורךÎהרץ כני דוןÎיחייא
וניסח בזהירות רכה את כתב הבקשה לגט. הוא הח-
14Îליט להתגרש מהאשה, לה היה נשוי יותר מ
שניט. עלÎפי אחת הגירסאות, ירע ד"ר כר כבר זמן
רב על הרומן בין נתניהו לבין אשתו, אך סירב להו-

רות בכך.
חברים של כני הזוג טוענים, כי כבר שנים אחדות
הם מנהלים חיים משותפים במסלולים נפרדים. רר
תי, שהיא בעלת מכון למחקר שיווקי ופסיכולוגית
במקצועה, נחשבת ל-וורקוהולית'', מכורה לעבודה,

מצליחנית, אינטיליגנטית מאור ובעלת הופעה מר-
שימה.

.היא מאוד פרובוקטיבית בהופעתה", אמרו את-
מול אנשים, שהיו עמה בקשרי עתרה. .היא נראית
נפלא, שופעת מיניות ויודעת להרגיש זאת בלבוש
צמוד ובחצאיות קצרות. כאשר היא נכנסת לחדר
כדי להציג את עבודתה, בני שיחה המומים. אחרÎכך
אין לה בעיה להשיג מה שהיא רוצה. היא פשוטן
יודעת לשכנע". :
בני הזוג ניהלו חשבונות נפרדים בבנק, ולא פעם,.
כאשר יצא ריר שמוליק בר להשתלמויות בענייני
עבודתו בחו"ל, רותי נותרה לבדה בארץ, לפעמים
העררויותיו נמשכו חודשים. ר"ר בר נחשב למנתח
עיניים מעולה. הוא עבר השתלמות בארה"ב, וכאשר
Îשב לארץ, פתח קליניקה פרטית סמוך לביתו בפתח

תקווה, בכיתÎהחולים Îהשרון", שבו הוא עובד, סיפ-
רו, כי הוא שרמנטי מאור, נאה, בעל חוש הומור
מבריק. איש שאוהב נשים. .גם לו היו הסטוצים
Îהחולים. .תמיד הוא מוקף כרופÎשלו", העירו בבית

אות ובאחיות ותמיד הוא במצבÎרוח מפלרטט".
סמוך לפיצוץ הפרשה בתקשורת, אחר* הופעתו
של נתניהו בטלוויזיה, התקיימה שיחה קשה בין בני
הזוג. מאוחר יותר טען ד"ר בר, כי שמע מאשתו,
שהרומן בינה לבין נתניהו הסתיים, והוא האמין לה.
Îרותי הטיחה בו, כי ידועים לה פרטים על בגידותיו
שלו. בסיומה של השיחה החליטו לפתוח רף חדש
ביחסים ביניהס. הם תיכננו להתמורר יחד עם הבעי-
ות, כרי לשקם את חייהם המשותפים, ואף דיברו על
חופשה משותפת כדי לאחות את הקרעים. אלא

שהופעת נתניהו בטלוויזיה שינתה את הכיוון.

ביום שישי בבוקר, עם פירסום הפרשה כ"יריעות
אחרונות", המשיך ד"ר שמוליק בר כאילו .עסקים
כרגיל". הוא הגיע לביתÎהחולים "השרון", וכל הבו-
קר עסק בעבודתו. רותי הסתגרה בביתה. בשעות
הצהרייס שב ר"ר בר לביתו, ידידים של בני הזוג
טוענים, כי השניים מדברים ביניהם ומנסÎם לצמצם
נזקים לאחר החשיפה. שניהם החליטו, כי לא יתרא-

יינו לתקשורת.
כסוף השבוע הסתגרו כני הזוג בדירת ששת החד-
רים שלהם כשכונה אמירה כפתחÎתקוה. .הפרשה עם
ביבי היא סיפור מהעבר, ואינני מוכנה לדבר על
כך", אמרה אתמול רותי בר מבעד לדלת נעולה
לכתבים שביקשו לראיין אותה. אחרÎכך היא איימה
על עיתונאים, שניסו להטרירה, כי היא תפנה למ-

שטרה ותתלונן על הטרדה.
מאוחר יותר, כשיחת טלפון עם -ידיעות אחרו-
נות", אמרה רותי בר: .אני לא רוצה להתראיין ולא
להגיב, לא עכשיו ולא בעתיד, ובשום מקרה אין לי
רצון לדבר על כך". ברקע נשמע קולו של בעלה,
כשהוא נוזף בה בכעס ואוסר עליה להמשיך בשיחת

הטלפון. רותי בר סיימה את השיחה בבהילות.
הפרשה הפכה לנושא השיחה המרכזי ברחוב, שבו
מתגוררים בני הזוג. אחת השכנות סיפרה: .ראינו
אותה לא פעם בקירבתו של ביבי, אבל הבנו שזה
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שקיבלה שרה נתנ8ה! את
שיחת הטלפון - ה0ק3ל

טלמךאקם נוסף אצל
11111 מליט1 של נתניהו

- מאת גינה פרזל, כתנת "יריעות אחרונות' -
התפתחוית בפרשת נתניהו: נראה שהקלטת
Îהמפורסמת היא לא קלטת ויראו - אלא קלטת
קול, שהוקלטה במהלד ןניתותיט במשררי המטה
Îשל גנימץ נתניהו. נתניהו אמר בהופעתו בטלו
ויזיה, כי יש בידיו הוכחות לפריצה למשרדי מט-

הו מÎרושליפ, ולביצוע האזנותÎפתר במקופ.
גילוי נוסף בפרשה: שתי שיחות איומים נגד בנימץ
נתניהו, ולא אחת, פוצצו את פרשת Îהקלטת הלוה-

טת".
שיחת הטלפון שהגיעה ביום רביעי לפני כעשרה
ימים לשרה'לה, אשתו של נתניהו, היתה. כזכור, העי-
לה להופעתו כ"מבט" יום לאחר מכן ולהאשמתו, כי
Îבכיר בליכוד. המוקף הבורה של פושעים, הפעיל גג.
רו מערכת של סחיטות, ריגול, האזנותÎסתר ופריצה".

כעת מתברר, כי באותו לילה שבו איימו על
שרה'לה נתניהו, שאם כעלה לא יפרוש מהפריימריס
בליכוד יופץ בציבור חומר על קשריו עם אשה אחרת,
Îהופנתה לנתניהו סדרת איומים נוספת, במקרה זה בא
מצעות שיחת טלפון לביתו של אורי אלוני, מעוזריו

הפוליטיים של נתניהו.
רעייתו של אלוני היא שקיבלה את שיחת האיומים,
שתוכנה היה דומה לשיחה שהתקבלה בביתו של נתני-
הו. מייד עם תום השיחה העבירה האשה את תוכנה

לביבי. עתה בודקים, אם המדובר באותו מטלפן.
אשר לפריצה למשרדי מטה נתניהו בירושלים:
פונים במטה, והם אף צברו הוכחות לכף. אולם במטה ימסתבר, כי לאנשיו היה ברור שנערכות האונות לטל-
נתניהו התעוררו חשדות. כי למקום בוצעה פריצה ונ-
שתלו בו מיקרופונים, ולכן ביצעו אנשיו פעולות שר

נות כדי לנטרל אפשרות של האזנה להם.
ממידע שהגיע ל"יריעות אחרונות" עולה, כי למ-
Îרות אמצעי הזהירות שננקטו, הספיקו, כנראה, המצות
תים לטמון במשרד מכשירי האזנה, ששידרו החוצה
את השיחות שהתנהלו במשרד. כך נקלטו במכשיריהם
שיחות בין נתניהו לרות בר, מבלי שהתכוונו לכך

מלכתחילה.
המטה, שהיה ממוקם ברירה כקומה השנייה בבית
בפינת רחובות רמב"ן ואנןÎעזרא בירושלים, נטגר לפ-
ני שבועות אחדים, בעיקר בשל שיקולי תקציב, עם
פתיחתו של מטה נוסף כתלÎאביב, אך גם בשל אמצעי

הריגול שהושתלו בו.

בשיחה עט פעילים כמטה הבחירות של נתניהו נמ-
סר, כי זה תקופה ממושכת היה ידוע לנתניהו, כי
גורמים פוליטיים עויינים, שאת זהותם ירע, מפעילים
כלפיו שיטות של ריגול פוליטי. כאשר תוצאות הרי-
גול שימשו כאמצעי לניסיון סחיטה נגדו, החליט נת-

ניהו לצאת לציבור, ובלשונו .להרוג את הסחיטה".
בסוף השבוע התקשר למערכת .יריעות אחרונות'
פעיל ליכוד, שהזדהה ואמר, כי הגיעה אליו בדואר
קלטת קול, הכוללת שיחה אינטימית של נתניהו עם
אשה שאינה אשתו, וכן תמונה שלו עם אשה ביציאה
מבית מלון בשעת בוקר. האיש הציע תחילה למסור
את החומר לעיתון אולם אחרÎכך חור בו באומרו, כי
הוא חושש לפעול בשלב הנוכחי וכי הוא ממתין לה-

תפתחויות.
נראה, כי אכן קיימות תמונות של ביבי ורות כר
Îאולם המדובר בתמונות, המנציחות אותם יחר בהופ

עות ציבוריות.

- מאת דורון מאירי, כתב .ידיעות אחרונות" -
המשטרה טרפ קבעה מועד לחקירתמ של מנכ"ל מרכז

השלטון המקומי, יטקב ברדוגו, וגזו''ד מרדכי מש1זנ י.
גורמים בכירים במשטרה מסרבים לאשר או להכחיש ששמו-
תיהם של השניים הופיעו בתלונה. עם זאת, גורם משטרתי בכיר
אישר אתמול ל.ידיעות אחרונות", כי .בתלונתו של נתניהו

הווכרו מספר שמות".
ככל הנראה, ייחקרו ח''כ נתניהו ואישתו שרה במרוצת הש-

בוע.
גורמי משטרה בכירים אמרו אתמול: .סביר להניח, שלקראת

סוף השבוע תהיה פריצת דרך מםויימת בפרשה''.
שר המשטרה, משה שחל, אמר אתמול שהובטח לו, כי .חקי-
רת הפרשה תהיה קצרה, מעמיקה, וללא כל מעורבות פוליטית*.
בתוך כר ממשיכה המשטרה לשמור על איפול מוחלט בפר-
שה. מפכ"ל המשטרה, רבÎניצב יעקב טרנר, החתים בשבוע שע-
בר את הקצינים המעטים המעורבים בה על טופס סוריות. בכירי
המשטרה סירבו להגיב על ידיעות כאילו היו שני ניסיונות
סחיטה טלפוניים ולא אחר, וכן על חשדות של אנשי נתניהו, כי

בוצעה פריצה למטהו.

- מאת יהודית יחזקז&לי, כתבת .ידיעות אחרונות" -
"ביבי אמר ש8גע באשתו כלאחר יד בהושמו את פר-
שיית האהבים שלו. ואני טוען, שהוא טגע באשתו, כא-
הובתו, בבעלה, בילדיהם, בי וגמשפחתי, ובמחנה גדול
בליכוד - אפ לא בליכוד בולו". כף אמר אתמול עו"ד
מרדכי משעני, ממחנה דוד לוי, ששמו נקשר לפרשת הקל-

טת.
עו''ר משעני הוסיף: .לא נקראתי למשטרה לחקירה, ואם
אקרא אבוא, כי השמות שלי ושל בררוגו כנראה שם על השול-

חן. אבל מי שהכניס את שמותינו עשה מעשה שלא ייעשה".

שרים
עלומיÎש0

במקומו של ראש המ-
משלה, דבר ראשון, הבו-
קר בישיבת הממשלה,
היינו פונים אל השרים,
ואומרים להם כערך כך:
התרשמנו מתוצאות
המישאל האלמוני שערך
כתב הטלוויזיה, ואשר
מצביעות על כך, שרובכם
תומכים בפשרה בסוגיית
המגורשים, ולמעשה מבי-
עים איÎאמון במדיניות

ראש הממשלה.
אם כך, אין ברירה
אלא לערוך הצבעה גלו-
יה, כאן ועכשיו: מי כעד
אישור חוזר של החלטת
הגירוש, מי תומך בפשרה,

ומי מסתייג ממנה?
סביר לחשוב שבמקרה
זה, תוצאת ההצבעה היתה
שונה מאד מתוצאת
המישאל הנ"ל. דבר אחר
הוא ללחוש על אוזנו של
עיתונאי, באלמוניות לא
מזהירה, מה שצפון בלבו
של שר. דבר אחר הוא
להביע איÎאמון, בגלוי,
במדיניות ראש הממשלה.
אמיצים רק בעילוםÎשמם,
רוב השרים היו חושבים
פעמיים לפני שהיו אוז-
רים עוז להרים יד נגר
מדיניותו המוצהרת של
יצחק רכין. במקרה הטוב,
פחות מחצי תריסר שרים,
אם בכלל, היו מאשרים
בהצבעה גלויה את העמ-
דה, שבאה לידי ביטוי

במישאל האלמוני.

Îאך נניח לשאלה המע
גינת כשלעצמה, הנוגעת
ליושר האינטלקטואלי
ולאומץ הלב של שרינו.
השאלה הדוחקת באמת
Îהיא איך מתירים את הפ
לונטר של פרשת המגור-
שים, שכבר גרמה לנו נזק
בלתי משוער בזירה הבי-
נלאומית, ואשר היערר
פתרונה מעמיד בסימן
שאלה את המשך תהליך

השלום?
כשהוא סומך מצד
אחד על הבטחה חוזרת
של מימשל קלינטון, לעי-
כוב דיון והחלטה במועצת
הביטחון עד לאחר פסיקת
בג"צ, יצחק רבין, מצד
שני, איננו צופה ולא מיי-
חל שכג"צ יפתור לו את
הבעיה. מי כמוהו יודע,
שפסיקה נגד הגירוש,
שלא יהיה מנוס מלכבדה,
תהיה מכה קשה ליוקרת
הממשלה ולעומר בראשה.
יחד עם וה מתקבל
הרושם, שבמעין איתות
לכג''צ, לארה"כ ולקהיליה
הבינלאומית, יצחק רבין,
שמשחק אותה מאד
"מאצ'ר, מחפש מוצא
מכובד, מבלי שייאלץ
לעשות כן עלÎירי בג''צ
ו/או מועצת הביטחון.
מעירה על כך סידרה של
מחוות הומניטריות,
שפותחות, אולי, פתח למ-
ציאת פתרון, שגט רבין
יוכל לחיות אתו. אך נז-
כור, שהחזרת המגורשים
כולם איננה בגדר פתרון

מקובל על רבין.
רק אל נשלה את עצמ-
Îנו. הנסיבות דוחקות, ואי
אפשר יהיה למשוך את
הסיפור האומלל עור זמן
רב. ואל תקנאו בראש
הממשלה, שבסיס האמון
כלפיו, בתוך ממשלתו,

הולך ונחלש.
ישעיהו בזÎפורת
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בגלל העמדה. רותי היא בחורה שקטה, מרברת בס-
בלנות, היא בנתה את עצמה בעשר אצבעות. היא לא
קיבלה רבר בקלות בחיים שלה. היא אשה של איש
אחד, ואין ליחס לה התנהגות זולה בגלל פרשה זו'.
רותי בר גדלה בפרברי תל-אביב, בשכונת רמת
החייל. אחרÎכך עברו הוריה להתגורר בתוף העיר
וורת עברה ללמוד בעירוני ד'. .היא אף פעם לא
היתה אחת מהחכר'ה', נזכר אתמול בחור שלמד אי-
תה בכיתה. .היא היתה כזאת מוזרה, מכונסת בעצ-
מה. לא ילדה יפה, אבל מחוזרת עלÎידי הבנים. היא
העריסה לצאת עם החבר'ה הגדולים בתיכון. בלימו-
דים היתה תלמידה מצטיינת, מרברת הרבה על פי-
לוסופיה וספרות, בהחלט ילדה לא שגרתית, אולי

אטילו קצת מתוסבכת'.
באוניברסיטת תלÎאביב היא למדה פסיכולוגיה,
ומאוחר יותר גם הירצתה שם. לאחר מכן התמחתה
בשיווק, ואף הכינה את עבודת הדוקטוראט שלה

כנושא זה.

בצעירותה היתה נשואה זמן קצר והתגרשה. חב-
ריה מאותה תקופה טוענים, כי החליטה להתגרש,
לאחר שגילתה. שבעלה בוגר בה. כעבור זמןÎמה
פגשה את שמוליק בר. שמוליק, יליד גכעתÎשמואל,
בנם של מחנר וגננת, מפ''מניקים פעילים, למד בתי-

כון חדש בתלÎאביב.
חבריו מאותם ימים טוענים, כי גם הוא היה צעיר
מבוקש עלÎידי נשים רבות. לאחר חברות קצרה ניש-
אה רות לשמוליק בר. היא המשיכה בלימודיה אחר
הנישואין והתמחתה -שיווק בתחום הצרכני. במסג-
רת עבודתה היתה אחראית לשיווק פרוייקט .חבורת
הזבל", שהפך ללהיט בקרב הילדים. מדובר היה
בקלפים שעליהן צויירו דמויות מעוררות גועל. כא-
שר התראיינה לתקשורת בעקבות התחלת הפרוייקט
Îאמרה; .הומור כזה משחרר ילדים מחרדות ומאיסו

רים של ההורים'.
Îבעת האחרונה היא סייעה בשיווק .חבורת המו
טרפים". היא הסבירה, כי דמויות מחרות ומסלירות
אלה, המופצות עלÎגבי קלפים, יעשו לילדים רק

טוב.
רות בר פתחה מכון מהקר בבניÎכרק שנחשב
למצליח ביותר. היא מעסיקה עוברים רבים, ובכתב
Î15 התביעה לגרושין טוען בעלה, כי היא מרוויחה
20 אלף שקל נטו בחודש. בשנים האחרונות היא
עזבה את תחום הצרכנות ועברה לתחום הפוליטי.

היא מועסקת בהוקרת ועורכת סקרים עבור עירי-
ית רמתÎגן, וזאת לאחר שהצליחה להעלות את צבי
בר מאחוזי פופולריות מועטים להצלחה גדולה. בעיר
טוענים, כי את צבי בר חב לה את תפקידו. .רותי

היא בחורה מבריקה חריפה, יוצאת מהכלל, אנחנו
מאוד מרוצים מהעבודה שלה*, אמר צבי כר
ל"ידיעות אחרונות". תקופה מסויימת עבדה רות בר
Îכיועצת במכון המחקר של חברת הפירסום "אריא
לי', ובמסגרת זו סייעה לשלמה להט במסע הבחי-

רות שלו.
לפני יותר משלוש שניט החלה לעבוד עם הלי-
כוד. תחילה עבדה עבור דור אפל, ולאחר מכן נוצר
הקשר עם ביבי נתניהו. היה זה סמור למועד נישואיו
של ביבי לשרה. היא עבדה עבורו כיועצת תרמית,
ובבחירות האחרונות ליוותה אותו לאולפני הטלווי-
זיה, שם הקליט הליכוד את תשדירי התעמולה. החב-
רים המעטים, שניחשו, כי היחסים בין השניים חרגו
מעבר ליחסי עבודה, לא הוציאו עלÎכך מילה. עלÎפי
אחת הגירסאות, נישבה ביבי בקסמיה של רות בר,
אולם במקביל היה לו רומן עם שרה. כאשר נודע לו,
ששרה בהריון, החליט להינשא לה. ככל הידוע,
נמשכו היחסים בינו לבין רותי. אחת מחברותיה סיפ-
רה בסוף השבוע, כי מערכת היחסים שלה עם ביבי

היתה .עמוקה מאוד', וביבי היה כרוך אחריה.
.רותי היא אשה מסורה, ואין ליחס לה אופי בוגד-
ני', אמרה אמש חברתה של רותי. .השימוש, שנעשה
פה, הוא שימוש פוליטי, מכל הסיפור הזה רותי היא
היחידה שיוצאת פגועה. אינני יודעת מה היה לה עם
ביבי, אבל אם היה לה רומן - זה לא היה מקרי.
שמוליק שהה תקופות ממושכות בחו'ל עקב עבודתו.
רותי היא לא פוליטיקאית, אבל היא משלמת את
המחיר הכבד ביותר. ביבי היה צריך להתחשב גם בה

כשיצא בהצהרתו".
לפני שבועיים נראו רותי ושמוליק בכנס רפואי
שהתקיים כמלון .הנסיכה" באילת. עלÎפי עדויות,

מצב רוחם היה מרומם.
.כאשר בני זוג הם מרשימים, נאים וחכמים", אמר
רוסא עיניים המייטיב להכיר את השניים, "יש להם
קריירה עצמאית והרבה זמן - הפיתוי הוא גדול.
מתפרפרימ פה ושם, אבל לא מתגרשים. אלמלא היה

מדובר בביבי נתניהו, הכל היה נשאר במשפחה".
אבל הכל יצא החוצה. בתביעה לגירושין, שהגיש
ד"ר שמוליק בר באמצעות עורך הדין בני רוןÎיחיא,
הוא תובע מחצית מהרכוש המשותף, הכולל דירה,
שתי מכוניות וחשבונות בנק. הוא מבקש גם למנוע
מאשתו קבלת מזונות בטענה, כי היא מרוויחה יותר
ממנו. ככל הירוע, טרם פנתה רותי בר לעורך דין,
ועתה עושים בני הזוג מאמצים לסיים את הפרשה

בשקט.
(3ן השתתפו בהגנת הכתבה: חייט ברוידא, בני
ברק, בינה פרזל ותמר טרבלםי)

בצעירותה היתת תת בו נש41וה זמן קצו
והתגרשה. חבריה מאותה תקו*ה טוענים, מ

החליטה להתגרש ל^חו שמלווה שבעלה בוגד בה
רסאות, נישבה ביבי בקסמיה של לפי אחת הגי

אשר רות, א1לם במקביל היה לו רומן עם שרה. *
נשא <ה נודע לו ששוה בהריון, החליט להי
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"ע3ש<ו גרויי מעל ?כ9 ספק, שנתגיתו ףק6 גגד* עלילה
ושמ* חו08ש 3האשמות-שווא. זוהי חו3חה, שגתגיהו עושק
3ת1199ת פוליטית 0ח9וג חמישחוג 3<וו?ר תוך 0גיעה 2>?ש'
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השלטון המקומי ומקור3ו של מקס<0 לו*, 3עקגות גדיקז?

6ול039י. ש0ב1י ג*ו9 ש*ש5.
מתוצאות הבדיקה עולה, כי ברדוגו, ששמו הועלה כאחד
משני החשודים שנגדם הגיש ח"כ בנימין נתגיהו תלונה במשט-

רה, לא היה מעורב בפרשת הקלטת.
ברדוגו ביקש להיבדק במכונת אמת בעצתו של עורן-דינו,
Îאביב עלÎברזילי" בתלÎאמנון זכרוני. הוא נבדק במכון .גוזלן

ידי מנחם גוזלן.
ברדוגו נשאל, בין תייתר, האם שכר משרד חקירות למעקב
או לציתות אחר נתניחו, והאם היה מעורב בדרך כלשהי -

בעצמו או באמצעות אחרים - בניסיון סחיטה של נתניהו.
ברדוגו השיב בשלילה, ובחוות הדעת שנרשמה עלÎידי הבו-
דק, מנחם גוזלן, נכתב; על סמך מימצאי שתי סדרות של בדי-
קה אנו בדעת, כי אינך מעורב בניסיון הסחיטה נגד ח"כ נתני-

חו, לרבות נושא "הקלטת", ציתותים ומעקבים.
יעקב ברדוגו אמר אמש, כי הוא מצפה מנתניהו ליזום אף

הוא בדיקת פוליגרף לעצמו.
69 תמר טרגלסז
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"שי
- מאת שמעון שיפר,

כתבנו המדיני -
נשיא ארצדת-הברית,
ביל לןלינטון, הביע אמש
צער, בשיחת טלטון עם
ראש הממשלה רבץ, על
מותמ של ש3י חיילי

צה''ל בלבנון.
הנשיא האמריקני התק-
שר אמש לראש הממשלה,
שוחח איתו קצרות, והודה
לו על איגרת הברכה שש-
לח אליו רבין, עם כניסתו
Îלתפקידו כנשיאה של אר

צותÎהברית.
מקורות בלשכת ראש
הממשלה מסרו, כי הנשיא
קלינטון אמר לרבץ, שהוא
מקווה לעבוד איתו בתיאום

ובקשר אישי.
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מאת אורה עיין?, כתבת

.ידיעות אחרונות"
שרת החינוך, שול-
מית אלוני, מתחה ביקו-
רת שוב על עבודת הט-

לוויזיה.
בשיחה עם יו"ר רשות
השידור מיכה ינון טענה
אלוני, כי הטלוויזיה מרבה
בתוכניות אירוח, אותן כיג"
תה .מתת מסך לפוליטיק-

אים".
.אין בכך שום יצירה
מקורית", מחתה השרה נגד
התוכניות .פופוליטיקה'',
•הלילה עם גבי גזיתÎÎ וכן
תוכניות ערבÎשבת כמו
-סופשבוע* ו.שולחן
ארוך", שבהן מרבים לארח
פוליטיקאים. אלוני טענה,
כי הגיעו אליה תלונות
רבות של צופים, הנאלצים
לצפות בשעות צפיית שיא
של הטלוויזיה את אותם

ראיונות שוב ושוב.
טענות השרה לא נפלו
על אוזניים ערלות בחטי-
בת החדשות בטלוויזיה.
שם מרבים העיתונאים
להתלונן על כך שמנחי
תוכניות האירוח פולשים
לתחומי החדשות, במקום
להביא יותר תוכניות תעו-
דה מקוריות ויותר בידור.
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