
בכנסת,הלוביסטיםעבודתמאחוריהאמתאתחשףהוא

פרטייםחוקריםיעקבושבעזרתםכספיםמהציבורגייס

שלהפרטיותההוצאותתקציבאתופרסםהח״כים,אחרי

עצמאיעיתונאיאביטל,תומראתהכירוהממשלה.ראש

הממסדייםהתקשורתבכליהבטוחההעבודהאתשעזב

שקיפותשקיפות,שקיפות,מטרות:שלושלטובת

רטריקי שאר-ישובאבישגצילום:רטריקי
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בחירתאתבידיהותיראביטלשתומר

ביקשתיבתל־אביב,שלנוהפגישהמיקום

קפהבביתלהיפגשלחלוטיןמקריבאופן

הקפהנוח,המיקום10בדובנובנחמד

מזלקצתועםטובממשוביוםמצוין

אבלבכחול־לבן.חנייהלמצואאפשר

מטריםאביטל.בעינינאיםאינםמתברר,השכנים,

ל״דובנובפגישתנומקוםביןמפרידיםספורים
״,

פעםבכלשכמעטהפוליטיקאים,חביבתהמסעדה

אונציגינו120מ־אחדאתשםתראולידהשתעברו

אועמקיםאנשייח״צ,מומחיעםסועדיםשליחיהם

)לוביסטים(.שתדלנים

אבלהמסעדה,נגדאישידברשוםאיןלאביטל

״הפוליטיקאיםמייצגת.שהיאהתופעהאתמתעבהוא

דווקאשלאואנשיםעםנפגשיםבדובנובשיושבים

ישבולרובהםהרחב.הציבוריהאינטרסאתמחפשים

אתלקדםשמנסיםיחצניםאולוביםטיםעםשם

מעיןהיאהזו״המסעדהאומר.הואשלהם״,הלקוחות

הון־שלטון־שללערב־רבתל־אביבבלבמיקרוקוסמוס

פוליטיקה.

$TS1$.הוןשלטוןפוליטיקה$TS1$

$DN2$.הוןשלטוןפוליטיקה$DN2$אפשרשבוראווהלחלוןהפךהזההמקום

מענייןומישלנוהח״כיםאתמענייןבאמתמהלראות

מגבירוזההכנסת,שלבפחיתותשלבעודזהאותם.

הםהללוהפגישותאתהציבור.נבחרישלהזילותאת

אתאםלמשכן.מחוץתמידאלאבכנסת,יקיימולא

חוקהצעתלמהטורפד,מסויםחוקלמהלגלותרוצה

מתעקשכנסתחברולמהגדוללרובזכתהדווקאאחרת

אחרותתחקימסוים,עסקיםלאיששיסייעחוקלקדם

תגיעיהזה,העולםאתשמניעיםוהאינטרסיםהמקורות

׳״.׳דובנובכמולמקומות

השאר)ביןתחקירןעיתונאי,שאביטלהחדשהמיזם

בימיםמריץוסופרלשעבר(וב״כלכליםט״,ב״עובדה״

המוניםבמימוןפרויקטשקיפות״,שלימים״מאההואאלו

והשריםהכנסתחברינפגשיםמיעםלחשוףשמטרתו

שהםבזמןעושיםהםמהשלהם,הלו״זנראהכיצדשלנו,

מניעיםאינטרסיםואילוומהמליאהמהוועדותנעדרים

בעבודתשקיפותליצוררוצההואבקיצוראותם.

הסמוכהבמסעדהלסועדיםולגרוםשלנו,הפרלמנטרים

פגישה.עודשםקובעיםשהםלפנישניתלחשוב

שללסוגיותהנוגעיםבתחקיריםעומקאביטל

שניםאחריהפרויקטאתויזםושקיפות,תקיןמנהל

״בהתחלהפעולתה.ודרכיהכנמתעםהיכרותשל

טיוח,ניסיוןכלונגדעוולהכלנגדמתקומםהייתי

להגיבחייביםלאציבורשנבחריהבנתיהזמןעםאבל

וחשבוןדיןלתתצריכיםולאשאילתא,כלעללי

הואושלך״,שלישלנו,הכסףעםעושיםשהםמהעל

שהםבזמןעושיםהםמהלדווחחייביםלא״הםמסביר.

הםמיאתלדווחחייביםלאוהםאותנו,לשרתצריכים

באמת״.משרתים

נפילתוהיהמבחינתוהגמלגבאתששברהקש

הכנמת.חברישלהמניותבתיקילשקיפותהחוקשל

לראותרוצההיהבארץהבוחריםציבורשכללי"ברור

להפילהחליטההכנסתאבלהזה,בתחוםשקיפות

מחברימגיעהלאהשקיפותאםהזו.החוקהצעתאת

קובע.הואכפויה״,לשקיפותהזמןהגיעאוליהכנסת,

גייסHeadstartההמוניםמימוןאתרבאמצעות

תורמים.374,1מ־שקליםאלף160כמעטאביטל

שקלים,אלף100הייתהשהציבהראשוניתהמטרה

גםלתרוםוהמשיךמהרעיון,התלהבהציבוראבל

אביטלמתעתדהכסףבעזרתהיעד.שהושגאחרי

כנסתחבריאחרישיעקבופרטייםחוקריםלשכור

ימיםמאהבמשךבולטים.שקיפותבמתנגדיהידועים

מדוענפגשים,הםמיעםהפרויקטתחקירנייבדקו

סדרנראהוכיצדומהמליאהמהוועדותנעדריםהם

שייבחרוהכנסתחבריקומץשלזהותםשלהם.היום

שעוקביםיחשבוכולםוכךבסוד,תישמרלפרויקט

עליעברולאשהתחקירניםמסביראביטלאחריהם.

לעניינייגלשוולאסתרהאזנותיבצעו״לאהחוק,

בדובנובמיעםנפגשמייבדקו״כןאבלהפרט״,צנעת

לסיורנסעוהםלמליאהמחוץשהוכשהםוהאם

תשובה״.יצחקעםלקפהישבואועזהבעוטף

אתתשגהשלדשהיוזמהמאמיןבאמתאתה

המושחתת?ההתנהלות

היאהמטרהמטרה.לאאמצעי,רקהיא״שקיפות

עללהצהירשיכוליםישריםאנשיםרקבכנסתשיהיו

להנדסהיאשלנוהמטרהאותו.שהשיגואיךועלהונם

אפשרשקוףכשהשולחןלשחיתות.קשהסביבהלהם

אפשראיתחתיו,שעוברותהמעטפותאתלראות

דבר״.שוםלהעלים

הפאינותאתתפוס

פרשתהתפוצצהשבובשבוענפגשיםאנחנו

משערוריותאחתונספחיה,קירשנבאוםפאינה

אביטלאתהמדינה.שירעהביותרהגדולותהשחיתות

מושלמתהיאפאינה״פרשתהפתיע.לאהסקנדל

הואנזק״,הרבהכךכלמסבהשחיתותלמהלהבנה

להאישיותהטבותקיבלה״קירשנבאוםמסביר.

הפסידה.והמרינההמוןהרוויחההיאולמשפחתה.

יכוליםשהיוכספיםאלוכימשחיתותסובליםכולנו

מסריחהרקלאשחיתותהמרינה.לקופתלהיכנס

מתקציבשנחתכיםמילארדיםפירושהומעצבנת,

אותי״.מטריףזההמרינה.

הזוהפרשהטובה.עבודהעשתההמשטרהלפהותאבל

בעיתונות.לאבהקירה,התפוצצה

שאמוריםמדבריםלהתלהבנטייהלצערילנו״יש

כחלוןאתלדוגמהקחימאליהם.מובניםלהיות

עשה,שהואהיחידהדברבערךזההסלולר.ומהפכת

ההתלהבות?מהתוהה:אניומשתחווים.כורעיםואנחנו

ישבמשטרהלעשות.אמורהתקשורתששרמהזה

חוקיים,בלתימינויםשחיתויות,מקורבים,שלסלטים

ואנחנופאינהשלהפרשהאתופוצצוחשפוהםוהנה

אתעושיםבאמתכשאנשיםכיתודה,להםמוקירים

מסתנוור״.שאתהכךכלנדירזהשלהםהעבודה

פאינותשיותרכמהלחשוףאביטלשלהכוונה

וישרהגוןגםולכןיותר,שקוףשלטוןכאןוליצור

ללאכמעטהכנסת,כשפוזרהלהידחותנאלצהיותר,

המיזםאתלהוציאהחליטאביטלמוקדמת.התראה

הואובינתייםהבאה,הכנסתשתתכנסרקהפועלאל

לולסייעשקיפות״שלימים״מאהמתנדביאתמנצל

ממאהיותרבעזרתלכנסת.מועמדיםעלמידעבאיסוף

לצערילנויש

להתלהבנטייה

שאמוריםמדברים

מובניםלהיות

מאליהם.

ישבמשטרה

שלסלטים

מקורבים,

שחיתויות,

בלתימינוים

הםוהנהחוקיים,

ופוצצוחשפו

הפרשהאת

פאינהשל

מוקיריםואנחנו

כיתודה,להם

באמתכשאנשים

אתעושים

שלהםהעבודה

כךכלנדירזה

מסתנוור״שאתה

הכוסתמחוץ^משכן.מתרחשיםשתדעורוציםשהח׳׳כיםהדברים
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אחריהתרהאופל׳/״מדדירוגאתבונההואמתנדבים

לדירוגהקריטריוניםביןאפלים״.״הכיהכנסתחברי

אילולשקיפות,הנוגעיםבחוקיםהצביעוהםאיך

ובעליהוןבעליפוליטיקאים,וביןבינםקיימיםקשרים

הםהאםבמשכן,שלהםהנוכחותמצבאחרים,עניין

ה״אפלים״הח״כיםלעיתונאים.משאילתותמתעלמים

הפרויקט.שלהמטרותבנקבראשיהיוביותר

מהישעדייןאבלמדי,מוקדםהגיעו״הבחירות

עםאנשיםלכנסת״רציםאביטל.אומרלעשות״,

אותם.להלחיץרוציםואנחנובארון,ענקייםשלדים

בעדאניהרחב.לציבורלהקשיבשצריךשיבינו

היאהכנסתהכפפות.אתלהורידבעדואנישיתעצבנו

שאםלדעתצריכיםוהםבישראל,חשובהכיהמקום

לאהםהרחב,הציבוריהאינטרסלמעןיעבדולאהם

בכנסת.יהיו

חשובנורמליבעסקעסק.כמוהיא״המדינה

שליהתחושהאבליישארו.שלושהלקוחותלבעלים

שלאהאזרחיםעללשמורמנסהלאשהמדינההיא

המדינה,שלהדירקטוריוןשהיאוהכנסת,אותה,יעזבו

לעזוב,רוצהלאאניהלקוחות.לשימורדיעושהלא

אותה״.לצעוקהיאמציאותלשנותהיחידההדרךאבל

הפרויקטבמסגרתבינתייםשעלוהחשיפותאחת

בסביוןארדןגלעדהשרשלהווילהמכירתהיא

לאאומרעישדברשוםהפריימריז.ימישלבעיצומם

התקשורתלכלישאפשרהעובדהסתםחלילה,חוקי

איךולתהותארדןשלהכספימצבונתוניאללצלול

הונו.אתצבר

טועןמיליונרים״,הםשלנוהכנסתמחברי״רבים

בטוחולאמשלנו,לגמריאחרבעולםחיים״הםאביטל.

מיאיךלראותמתקשהאניאותנו.לשרתיכוליםשהם

30ציבוריתבתחבורהנסעולאבתיםבשלושהשמחזיק

הציבור״.אתמשרתשנה

לפרטיות?הזכותעטומה

הכנסתשחבריההוןשחשיפתחושבלא״אני

בפרטיות,פגיעההיאשלהםהכהונהבזכותהשיגו

אתמעצביםהםעצום,כוחיששלנוהשליטים120ל־

שלושהתוצרהמפעלהיאהכנסתשלנו.המציאות

מיליוןועורכרגעשותיםשאנחנוהמיץמחירהוא

הענקיותהזכויותעםשלנו.לחייםשנוגעותהחלטות

לוותרצריכיםהםכן,חובות.גםבאיםהעצוםוהכוח

לאאניידע.שהציבורכרישלהם,הפרטיותעלקצת

רוצהכןאניאבלברעייתו,בוגרכנסתחבראםבורק

מרוויחיםהםכסףכמהכמואלמנטרייםדבריםלחשוף

נפגשים.הםמיעםאומהצד,

שאלופאינהכמואנשיםעלאומרים״בכנסת

׳אנילי,אומריםהםהכנסת.שלהמאכזביםהשוליים

לא׳אניאולוביסטים׳נטולתשליהלשכהבסדר,

שרובהיאהעובדהאבללעצמי׳,תרומותלגייסטס

השקיפות״.חוקאתלהפילהתגייסוהח״כים

ניסהשקיפות״שלימים״מאהמיזםלפניעוד

שלהקלעיםמאחורילנעשההציבוראתלחשוףאביטל

״המשכן״המתחרומאןאתוכתבאחר,בכליהכנסת

הואשטווהמתחעלילתבעזרתעובר(.עם)הוצאת

אתוחושףהכנסתלמסררונותהקוראיםאתמכניס

עגומה,מציאותהנבחרים.בביתהיומיומיתהמציאות

אינטרסיםשלבכוחםמונעיםכנסתחברילומר:יש

לעצמםודואגיםאישיים,בעיקרומשונים,שונים

בעיקרהםבעולםטסיםכשהםשאחרי.ליוםלמשרות

שהייתהבמידהמהעבודהונעדריםתרומות,מגייסים

כמההרוחות.לכלאתכםלהעיףשלכםלבוסגורמת

לאבעצםאנחנו,הבוסיםהזהשבמקרהמצער

כלום.עושים

חמישההתחלתירומאן.לכתוברציתי״תמיד

ישלעצמי:אמרתיואזזה.לאשזהוהרגשתיספרים

בעולם.טובהכימצוין,גלםחומרהעינייםמוללי

הפעולהדרכיאתלעומק,הכנסתעבודתאתהכרתי

החלטתיהלוביסטים.אתועוזריהם,הח״כיםשל

שלהמנועשתהיהרצחשלדמיוניתעלילהלהכניס

מהאתיראושאנשיםרציתיבברבראבלהעלילה,

אךדמיונית,אמנםהעלילהיום.בכלכאןרואהשאני

נכונים״.בספרהפרטיםכל

למפר?הבנטת.הבריהגיבואיד

והגיבו,קראוח״כיםהרבהמדהימות.היו״התגובות

המומיםהיוהספראתשקראואזרחיםסתםאבל

׳אנילי,אמרואנשיםמתנהלים.הדבריםאיךלראות

רוציםשהםליאמרואנשיםעובד׳.זהשככהבהלם

מרכזשזההבינוהםשחיתויות.ולחשוףלהתנדב

הקלעים״.מאחוריהעבודהשזוהמרינה,שלהכוח

שתקףאדלשטיין,יוליהכנסתיו״רשגםמספראביטל

הספר.עלהחמיאהשקיפות,חוקאתבחריפות

בהםעוסקשהספרהמרכזייםהנושאיםאחר

מכנהשאביטלכפיאוהשתדלנים,עבודתהוא

שםעלהכתומים״,השרוכיםעם״האנשיםאותם

מתריעהכתוםהשרוךלשאת.מחויביםשהםהתגים

עבודתובמסגרתלפנייך״.לוביסט״זהירות,מרחוק:

הלוביסטיםאחריחורשבמשךאביטלעקבבכלכליסט

נכנסיםהםאיךחשףשפרסםובתחקירבכנסת,

בחדריםההחלטותואיךהכנסת,מוועדותויוצאים

מעסיקיהם.שלהאינטרסיםלפימשתנותהסגורים

ממספריותרלוביסטים,130כ־בכנסתהיום״יש

כסף,יותרלושיש״מימספר.אביטלהכנסת״,חברי

במשכן.וכוחהשפעהויותרלוביםטיםיותרלויש

וכסף,השפעהעורמשיגהואהלוביסטיםבאמצעות

אבלאותי,מתעביםהלוביסטיםרובמטורף.ממשוזה

אחרים״.לוביסטיםעלסיפוריםלינותנים

השארביןעוסקהספרספוילר,לעשותבלי

עסקיםאנשישללמידותיהםשנתפרוחוקבהצעות

העלילהאךדמיוניות,כאמורהדמויותספציפים.

הצעתמתוארתבספרלמשל,לחלוטין.מציאותית

2010״ב־בלבד:אחרעסקיםאישלמעןהמקוימתחוק

אבלהדלקים,עלהמסלהגרלתחוקהצעתקודמה

מדגיםפטקוק״,אחד,מסוגדלקהוחרגמההצעה

מיצורך.׳נשר׳המלטמונופולשרקדלק״זהואביטל.

הצעותעורישרנקנר.נוחיאז?נשרשלהבעליםהיה

האינטרסאתמגליםתמידטובבודקיםואםכאלו,חוק

אותן״.שהגישהכנסתחברשלהסמוי

אתהכנסתחברישוכריםממיגםבודקאביטל

רבותמפתיעלאבאופןהחוץ־פרלמנטריות.הלשכות

לחבריםששייכיםבמשרדיםשוכנותהללומהלשכות

הח״כיםנסיעותהואאחרבריקהתחוםהח״כים.של

כשהצעותלחו״לטסיםכנסתשחברי״גיליתילחו״ל:

שלחורשיםארבעהבמליאה.נידונותשיזמוהחוק

הללו?״הנסיעותלצורךלהםמספיקיםלאפגרה

אפלמגדלור

מהנדסאבעםבזיכרון־יעקבגדל32בןאביטל,

מאושרתילדותזוכרהואואחות.אחמורה,אםבניין,

שסק.ועצימצייצותציפוריםביןהמושבה,בבועת

היהזההחיים.עוולותאתמזיכרוןראיתיבאמת״לא

לאילדבתורנזכר.הואומקסים״,שלומנותק,מקום

סיפוריםלכתובוהרבהבכתיבה,מפלטמצאהואמקובל

המקומילעיתוןשלחהצבאיהשירותאחרידמיוניים.

אותוזימןוהעורךעטו,פריסיפוריםכמהבחדרה

שלוהראשונהההזדמנותאתקיבלאביטלשםלפגישה.

לכתובאהבתיתמידמאושר.״הייתיהתקשורת.בעולם

באהוהנהםקרנול,ליקראובצבאסקרן,הייתיותמיד

בחודשלסקרנות.כתיבהביןשמשלבתהזאתהעבודה

האשפהפינויתעשייתאתלסקרהלכתישליהראשון

למשימהיוםבכללקוםכיףאיזהחשבתי:חדרה.של

בזה״.התאהבתיאחרת.

שימשעצמו,עלמעידהואהראשונה,בתקופה

ופועליו,מיזמיולכלהעירראששלשופרחצר״,כ״כתב

שככה״חשבתיהעירייה.דוברמאתשהתקבלובידיעות

הראשוןהסקופהגיעואזנזכר.הואעובדים״,הדברים

מועסקעצמוהדוברשלפיומידעקיבלהואשלו

עליוכעםתגובהלקבלאליוכשפנהחוקי.בלתיבאופן

סיפורים.יותרלוימסורלאשבחייםלוואמרהדובר,

הפעםהייתהוזוזה,אתפרסמתיזאת״למרות

עיתונות״,באמתהיאמהשהבנתיהראשונה

אליילזרוםהתחילומכך״כתוצאהמספר.הוא

לקנותיכולהשהעירייההבנתיסיפורים.עוד

לפרסם,רוצהשהיאמהלפרסםכדימודעות

המודעות.מקוםאתלמלאצריךלאואני

שהםמהאתלחשוףהואשליהתפקיד

מסתירים״.

בתחוםלהישאררוצהשהואכשהחליט

^^
העורךעםהתייעץהתקשורת

ללמוד.לוכדאימהשלו&'

i7Tii/rחוץ״הכולהייה־תשובתו

מחשבהמתוךמתקשורת",

בחיידקשנגועשמי

בהיצליחהתקשורת311

fltkצריךוהואמקרהבכל

S3Lj&אהלהעשיר

1EEנומפים>בתחומים

*N■^■^1החליטאביטל

L^^^^tJ'*מדעללמוד

•^
enהמדינה

הממשלהראשלביתהסמוכהוהגלידריה)משמאל(נתניהוההסכם.אתלבטלמיהר

השיגוהכנסתשחבריההוןשחשיפתחושבלא״אני

20ל־בפרטיות.פגיעההיאשלהםהכהונהבזכות

המציאותאתמעצביםהםעצום,כוחיששלנוהשליטים

גםבאיםהעצוםוהכוחהענקיותהזכויותעםשלנו.

שלהם״הפרטיותעלקצתלוותרצריכיםהםכן,חובות.
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הלימודיםבמהלךהעברית.באוניברסיטהוספרות

״פיהאוניברסיטהובעיתוןבירושליםבמקומוניםכתב

הצופים.הרברדיופוליטיתתוכניתוהגישהאתון״,

בערוץכתחקירןעשהבטלוויזיהשלוהאשטבילתאת

עברהמדינהבמדעיהלימודיםמחובותכחלקהראשון.

לביתלראשונהנחשףושםבכנסת,התמחותאביטל

לימודיםבמלגתזכהבהמשךממש.מקרובהנבחרים,

שניםכחמשולפניובקנדה,במדרידבמנהיגותלקורסים

כלכליםט.בעיתוןהכנסתככתבלעבודהחל

דומההייתהבהתחלהשעשההדרךכאןגם

אכלתי״בהתחלהבמקומון.עבודתוימילראשית

הצעותאתלפרסםניסיתיהכנסת.חברישלמהיד

ציטוטמכלהתלהבתישלהם,התכליתחסרותהחוק

קוריםהמענייניםשהדבריםהבנתילאנאום.ומכל

קורהמהלחשוףהתחלתילאט־לאטנוכח.לאכשאני

מפרסםשאתהשככלהבנתיהזמןעםהקלעים.מאחורי

מקורות״.עודמשיגאתהוכתבותתחקירים

בנושאהיהאביטלשלהחשוביםמהתחקיריםאחר

שחבריחשףשלוהתחקירפרלמנטריים.עוזריםהעסקת

שלושהלהעסיקכדיאזוטריתבתקנההשתמשוכנסת

זכהעוזרשכלכךעוברים,שנישלבמשכורתעוזרים

התפקידשליוקרתומפאתמשכורת.שלישלשני

עוזריםבכנסת,לעבוררביםצעיריםשלוהשאיפה

וניצןרגבמיריתירוש,רוניתנוצלו.פשוטרבים

בעקבותהחוקית.בפרצההשתמשוהשאר,ביןהורוביץ,

כנסתחבראיןוכיוםהבעיה,תוקנהאביטלשלהתחקיר

״העוזריםשניים.שלבמשכורתעוזריםשלושהלושיש

״הח״כיםאביטל.טועןאותם״,ניצלוכיזה,עלליהורו

מיאיןאישית,דוגמהיהיולאהםשאםלרעתחייבים

ומתבררהצדק,שלהמגדלורלהיותאמוריםהםשיהיה.

בישראל״.אפלהכיהמגדלורשזה

חשיפתהיהכנראה,אביטל,שלבולטהכיהתחקיר

נתניהובנימיןהממשלהראששלההוצאותחשבון

התחילהכולהמפורסם.הגלידה״״תקציבובתוכו

כבדרךושמעשלו,הספריתאצלישבכשאביטל

משפחהשרחוקתמספרהממתיניםאחראתאגב

נרכשוולאחרונההממשלה,ראשבביתעוברתשלו

לסיפורהאמנתי״לאשערורייתי.במחירמצעיםשם

מספר.הואעליהם״,דיברשהבחורולסכומיםהזה

לעשות:אמורטובעיתונאישכלמהלעשות״החלטתי

לאהםרה״מ.לדוברותהזהבנושאשאילתההפניתי

למרותתגובה׳,׳איןענוהםלמעשהעליה.ליענו

שנקראלכלינחשפתיבעצםאזציבורי.כסףשזה

מידעלקבלרשאיאזרחכלולפיוהמידע׳חופש׳חוק

המידעחופשזכותביןשיאזןבאופןציבוריתמרשות

המרינה״.ביטחוןעלהשמירהובין

כלשלפירוטלדרושהחליטאביטל

כמעטלקחזהרה״מ.בביתההוצאות

אכןהואדברשלבסופואבלשנה,

ראשלבתיההוצאותפירוטאתקיבל

״גיליתיובקיסריה.בירושליםהממשלה

ראשימכליותרמטורפות,הוצאותשם

שזכותוחשבתיקודם,שכיהנוהממשלה

צריךהציבורזה.אתלדעתהציבור

המסיםכספיהולכיםמהעללדעת

אומר.הואשלו״,

לבטלרה״מהורהשבועבאותועור

שסיפקההגלירריהעםההסכםאת

בעלותגלידהולאורחיולמשפחתולו,

בהוצאה״מדוברכיואמרבשנה,שקליםאלפישל

התגלגלההזוהפרשהעליי״.מקובלתשלאמופקעת

להריםוזכתהבמדינה,התקשורתכלילכלכמובן

ביםקטןסעיףאוליהואהגלידה״סעיףרבים.

רה״משבביתמראההואמעצבן.הואאבלההוצאות,

ציבור״.כספימכבדיםלא

בשגרהמלחמה

אבל״עובדה",במערכתאביטלעבדהאחרונהבשנה

מפסגותהמוערכתהתחקיריםבתוכניתהעבודהגם

סיפוק.לוהביאהלאבישראלהעיתונאיתהעבודה

כעיתונאיהיוםעובדהוא״עובדה״אתגםשעזבלאחר

״העיןהאינטרנטובמגזיןב״דה־מרקר״כותבעצמאי:

עםפעולהבשיתוףאינטרנטיתפינהומגישהשביעית״,

כנסתשלהקלעיםמאחוריהנעשהעללילה״״צינור

מרוויח״אנימודה.הואככה״,להתפרנס״קשהישראל.

מסופקאניאבלשכיר,בתורשהרווחתיממהעשירית

לסנןיכוללאאחדאףפעם.מאייותרמקצועית

הראשעלעורךליאיןאותי.לערוךאואותי

אדוןאנילפרסם.רוצהכשאנילאייםמיעלואין

ולרע.לטובלעצמי,

ולאלתחקיריםרעיונותעםבאתי״ב׳עובדה׳

מקורותלמשלליהיואותם.להריםהצלחתי

הצלחתילאאבלהשרים,אחדעלומידע

לאנשיםשמותרגיליתיכיהתחקיראתלהרים

מסמכים.ולהסתירלשתוקציבוריותבעמדות

כמהמשנהשלאהרגשתיתסכול.הרגשתי

המציאותאתישנהלאזהאעשה,תחקירים

אתלהעירנצליחלאאםטלאים.יתקןאלא

תמשיךהתקשורתיותר,אותולערבאוהציבור

נושכת״.ולאנובחת,כלבהלהיות

עדיין?נאיבי,לאאתההאםלתהות,שלאיכולהלאואני

לתקןתצליהשקלאלן?160שבעזרתמאמיןבאמתאתה

העולט?את

הכליםבעזרתנאיבי.שאניחושבלא״אני

רמקול,מעיןקיבלנולרשותנוהעומדיםהטכנולוגיים

מהם.מצפיםאנחנומההציבורלנבחריבאמצעותולומר

ואומריםאיתימתלוצציםהיוםפוגששאניכנסתחברי

לכךהמודעותעצםעלשמחואניתקין',הכול׳אצלילי

שחלקיודעאניאחריהם.עוקבאולישמישהויודעיםשהם

מישהואםלבדוקהוראהקיבלוהשריםשלמהמאבטחים

בזהירות,להתנהגלהםתגרוםהזוהידיעהאחריהם.עוקב

צעדיהם״.אתפעםאלףולשקול

כך?בלדוזקימאנשיםעםלהתעמקממהיד

ויקחוהביתהלישיפרצודואגתשלי״המשפחה

וטוקבקיםטיםנאצהמכתבישלושהקיבלתידברים,

אחריי.לעקובושצריךמושחתבעצמישאניליכותבים

אותי״.מרתיעלאזה

תל־אביבבמרכזשותפותשתיעםמתגורראביטל

בירושלים״,אובדרוםאובצפוןלגורשמח)״הייתי

אתקורה״(.הכולשכאןהיאהמציאות״אבלאומר,הוא

חברתיים.פרויקטיםבשנימשקיעהואשלוהפנאישעות

מדישולחהואשירה״,״נשנושישבהם,הראשוןבמסגרת

מכותביםלרשימתישראליתשירהשלקצרקטעפעם

שירים.לקריאתהאהבהאתלהחזירבמטרהםלולרית,

ולכןשירה,ולקרואלעצורזמןלנואיןהחיים״במירוץ

הואמפתיע״,בעתוישמגיעבמםרוןקצרקטעשולחאני

אחר.מפורסםמשוררשלשירזהופעם״בכלמסביר.

הפוגהולתתבמילה,שישהיופיאתלזכורהיאהמטרה

השיר״.אתשיקראולאנשיםקצרה

שלהקושימתוךהתחיל״שחוקים״,השני,הפרויקט

פעםנפגשתהפרויקטבמסגרתבשגרה.לטבועאביטל

שלומדתצעירים,שלוגמישהמגוונתחבורהבחודש

התנסותשלשעהלהיותיכולהזוביחדמסויםנושא

אוניירבעיסתבפיסולבבישול,בשירה,בלהטוטים,

מתעב״אניהיומיום.שגרתאתשיאוורראחרנושאבכל

בה״.נלחם״אניאביטל.אומרשגרה״,

הואבולהיותמשמיעהביהמקוםדברשלבמומו

בעתיד?שםאותןשנראהמיבויישהבנמת.

לכנסתלרוץאפשריבלתיכמעטשהיוםחושב״אני

לרגענכוןנם.קורהלאאםאומעורבב,םלב,לאאתהאם

המפלגותשברובגםמהכמוני,לאנשיםמקוםאיןזה

נמצאשאנימהמקוםמרוצהאניבינתייםאותי.מתעבים

מבחוץ״.מעטלאלהשפיעשאפשרחושבאניבו.

dyokan@makorrishon.co.ilלתגובות:

ואומריםאיתימתלוצציםהיוםפוגששאניכנסת״חברי

לכךהמודעותעצםעלשמחואניתקין/הכול׳אצלילי

יודעאניאחריהם.עוקבאולישמישהויודעיםשהם

אםלבדוקהוראהקיבלוהשריםשלמהמאבטחיםשחלק

אחריהם״עוקבמישהו

אביטלולרע".לטובלעצמי,אדון"אני
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