
בתפקיד בעזדז צבאי רכש על שוחד בקבלת

 בכל האדומות הנורות את להדליק צריכה ידיעה ך•
 עצמו את להשלות מישהו היה יכול כה עד המערכת. 1 1

 במערכת־הביטחון, שולית תופעה אלא אינה שהשחיתות
בילבד. הגפיים בקצות שדבקה מחלה

 חקירותינו ומתנפצת. הולכת זו אשדייה
 לק■ ניתן עתה פכר אך טפח, רק כה עד גילו
 במערכת-הביטחון השחיתות מימדי כי כוע
מר לאכרים הגיעה ושהמחלה עצומים, הם

כזיים.
כפולה: סכנה בכך יש
 חיוני כהי שהוא ■תפקיד ממלאה מערכת־הביטחון 0
 הופכת בה ממארת מחלה כל כי עד המדינה, לקיום
לאומית. סכנה
 כל הופכים מערכת־הביטחון של העצומים ממדיה 0

ראשונה. ממדרגה כלכלי גורם בה תופעה
■ 1■ ■

מפני היבשים, המיספרים על ושוב שוב לחזור ש ^
 לחשוב רגילים אנחנו אין בנקל. נקלטים הם שאין

 כלכליים. במושגים הביטחוני מאמצנו על
לחוד. כסף לחוד, ביטחון

 התקציב בולע השוטפת כשנה
 40$ כמעט מישרד־הכיטחון של

פש כצורה המדינה. תקציב מכל
 האזרח שמשלם לירה מכל : טנית

ישי כמיסים לממשלה, הישראלי
 40 נמסרות יחד, גם ועקיפים רים

למישרד־הכיטחון. אגורות
 לאחוז מגיע מישרד־הביטחון תקציב

 30/4, כמעט הגולמי. הלאומי מהתוצר אגדי
 בכל הישראלי, המשק של הפעולות מכל

למישרד־הביטחון. שייכות המישורים,
 מסכום־עתק ניכר שחלק החשד,

 הוא מושחתות, לידיים עוכר ח ז כ
מבהיל.

 השנה ועד ששת־הימים, מילחמת מאז
 מישרד־הבי־ הוציא בכלל) (ועד השוטפת

 מחצי למעלה לירות. מיליארד 75כ* טחון
 הוצא — ל״י מיליארד 40כ־ — הזה הסכום

 מיליארד 35כ־ — השאר עצמה. בישראל
ציוד. לרכש בעיקר בחו״ל, הוצא — ל״י

הש הגיעה אם הדכר: פירוש
חמו למימדים זו כמערכת חיתות

מוכ הריהי נראה, שאכן כפי רים,
מי להסתכם רחה  ם י רד יא ל 1כ
לירות. של

 ל־ מישרד־הביטחון פקידי עזרו אם
 ניכר חלק להעלים מקומיים מקבלי־הזמנות

מסתו הרי מס-ההכנסה, מעיני מדיווחיהם
לי של מיליארדים במשק עכשיו בבים
 נאדל, ברוך של טענתו זוהי שחורות. רות

כה. עד להכחישה חעז לא שאיש
 על סמויה עמלה פקידים קיבלו אם
 עתה מונחים הדי בחו״ל, ונשק ציוד רכש

בשווייץ. סודיים בחשבונות דולרים מיליוני הרבה
 שוחד לשלם מקומיים קבלנים נהגו אם
שו עלול עתה, שמסתבר כפי הזמנות, לקכלת

 ואילו — רכים למיליונים להגיע עצמו זה חד
 מגיע מכך, כתוצאה הביטחון, הוצאות ניפוח

למיליארדים. כוודאי
■ ■ ■ י

השחיתות. לפורענויות מועדת כאלה אדירים מימדים \ 1 בעלת מערכת שכל מראש, ברור להיות צריך יה 0■
מג מערכת-הכיטחון, של המיוחד האופי

שבעתיים. זו סבנה ביר
 תחת בהכרח, מתבצעות, המערכת מפעולת ■ניכר חלק

 טיבן בחשאי. נרכשים ונשק ציוד סודיות. של מעטה
מיסתורין. אפופות בארץ ביטחוניות הזמנות של ומימדיהן

ש כימעט אלה פעולות של רגילה עיתונאית חקירה
 בריגול. גובלת היא כי לטעון אפשר אפשרית. אינה

 בדבר המעורבים נוהגים שחיתות של רגילות בחקירות גם
 ממלאים הם הביטחוני, בשטח כשמדובר מים. פיהם למלא

 לשתוק היא ■מיצווה שהרי — קמשים מים פיהם את
ביטחון. בענייני
 היה שאי-אפשר כימעט יום-הכיפורים, מילחמת עד
 כשהגיעה גם כזאת, עיתונאית חקירה של תוצאות לפרסם

ה ביטחוני. סוד היתד. הביטחונית השחיתות לתוצאות.

 מן תירוצים לכך היו הגילויים. את לגנוז דאגה צנזורה
 בהם היה ובוודאי לאוייב, לעזור יכלו הגילויים המוכן:

 בשימחה למות יילך מי צה״ל. של המוראל את לדכא כדי
 ושהקים המלט, בכמות שרימה קבלן בידי שנבנה במעוז

? שיישפך הדם על־חשבון בהרצליה־פיתוח ארמון לו
 השרירותית בהתערבות צורך היה שלא כימעט אך

 אנשים של דעתם על עלה לא ממילא הצנזורה. של
במערכת־הביטחון. במתרחש לחקור נורמליים

 שרכב החשד עצם קדושה. היתה המערכת
 חי־ בכחינת היה — בה לדבוק יכול כלשהו

לול-הקודש.
 לא נתקל גילויים, ולגלות שאלות לשאול שהעז ■מי

 הציבור. מצד בזעם גם אלא השילטון, מצד בהתנגדות רק
 מכאיבים. כלכליים עונשים החוצפן על הטיל ■השילטון
 חבר- אוייב־העם. עוכר־ישראל, בוגד׳ בו ראה הציבור
 כהונתו. המשך את מסכן שהוא ידע בכך, שהסתכן כנסת,
 עצמה על גזרה הנושא, את שהעלתה פוליטית, תנועה
(כל קוראיו. את הרגיז זה, בכיוון שהלך עיתון, ירידה.

מין את השחית מי הזוהר: בימי וספיר דיין
 ידענו אך ממאמצינו, הרפינו לא גופנו. על הרגשנו זה
יקר.) מחיר עבורם נשלם כי

 על הפיקוח והצטמק הלך מכך, כתוצאה
 ד־ והגיע וגדל שתפה בבל תקציב-הכיטחון,

מיפלצתיים. מימדים
 מליאת- מלכתחילה. בדיחה היה הפרלמנטרי הפיקוח

 ועדת- חברי ואילו כלל, בתקציב־הביטחון דנה לא הכנסת
 בפוזות הצטלמו כאשר תפקידם את מיצו החוץ־והביטחון

קשוחים. חיילים ליד גבריות
 הבנתו מידת שוליים. בנושאים עסק מבקר־המדינה

 ■ועדת- בדו״ח פומבי גילוי לידי באה צבאיים בעניינים
בה. חבר היה שהוא אגרנט,  ;שארה אילו ;ס זה היה אלה, בנסיכות

כרא עמד אילו גם — טהורה מערכת-הכיטחון
דופי. וללא הת ללא אכיר שה

דיין. משה עמד בראשה אך
■ 1■ ■ י

תורני, כאליל דיין משה של כהונתו שנות כל
 אדם שהוא ביותר המושבעים מעריציו גם ידעו ■0

מושחת.
 דיין של שחיתותו להיפך, לפולחן. הפריע לא הדבר

 שהוא לכך הוכחה במיוחד, חביבה כתכונת־אופי נראתה
רגילים. מבני-תמותה ומעלה משכמו גבוה

 יבול אינו חוק שום הכל. מותר לאליל
לחייבו.
 בעיתון דיין משה של מעלליו פרטי את גילינו כאשר

 (רבים, הרבים. שינאת את עצמנו על הבאנו ובכנסת, זה
 לשנוא ממשיכים האנטי-דייני, הסום על עתה הרוכבים

אז.) בו לפגוע שהעזנו על ליבם בכל אותג^
 מאיש עברו הסיפורים לכל. ידועים היו דיין של מעשיו

 איזה חברה׳מן! איזה וחיוך. קריצת-עין בליוויית לרעהו,
 צבאי ציוד ■מנצל לייד. הבא מכל עתיקות גונב עארס!

 שיודיעו כדי מייוחדים קצינים ממנה !הביתה להביאן כדי
ב העולם בכל מוכר לגנוב! שאפשר מציאות, על לו

!לסחורה מצורפת האישית כשחתימתו מפולפלים׳ מחירים
 על עיתונאיים ראיונות מוכר !ממולח סוחר — ובכלל
 מאות לגבות מנסה !דולרים באלפי ישראל של ביטחונה

 בחלוק מצטלם כתב! לא שעדיין זיכרונות על אלפים
מזומנים! תמורת ובנעלי-בית

 מכל חברי-הכגסת הגיבו בכנסת, הדברים את כשגילינו
 הכנסת, של בפרצופה דיין ירק כאשר נרגש. בזעם הסיעות

!איש איזה דבילי. באושר הח״כים חייכו
 האוויליים החיוכים מן אחד בדכישרון! איזה

במיליונים. למדינה עלה האלה
ביוקר. עלה פודחן-האדיד

במערכת־הבי־ מעטים לא פקידים כי
במאו או במוקדם עצמם, את שאלו טחון
 ליז אסור מדוע ולוקח, גונב השר אם חר:

 הכשר נתנה השר של הגלוייה השחיתות
— נורמה קבע השר פיקודיו. לכל גלובלי

 מאוד חזקה מוסרית תודעה בעל פקיד ורק
 רבים אחרת. בנורמה לדבוק היה יכול

באי שזכתה השר, של הנורמה את קיבלו
 מבקר־המדינה הכנסת, הממשלה, שור

והעיתונות.
מיז־ כסולטן דיין נהג במישרד־הביטחון

המיליארדים, בזרם התעניין לא הוא רחי.
ב התעניין שלא כשם במישרדו, שנשפך
המטכ״ל. של הצבאיים ובמחדליו מעשיו

באינטרי־ ביחסי־ציבור, עסוק היה הוא
וב בעתיקות בנאומים, ממשלתיות, גות

אישיים. עניינים
האדי הממלכה של הכלכלי ניהולה את

 שהגיע צור, צבי עוזרו, בידי השאיר רה
אח היה בה מקורות, מחברת ישר לשם
 של שערורייודהענק על השאר, בין ראי,

ורד. חברת
 האלה המרכיבים כד הצטרפו כך

 חוסר כסף, שד מתגבר מעיין :יחד
ביקורת, מפני חסינות פיקוח, כד

והני השר של ההפקרות אווירת
ההנהלה. שד הכושל הול
צחו כנפיים בעלי גמורים, מלאכים רק
זה. בבוץ לשקוע שלא יכלו רות

 זה, בצד זה קיימים, היו המילחמות שתי ין ף*
 האווירה את שהעכירו שחיתות, של מוקדים שני ■0

כולה. במדינה המוסרית
 השני ספיר, פינחס שד חיה האחד המוקד

דיין. משה של
 כך, ניכרים. הבדלים קיימים היו המוקדים שני בין
 ספיר שפינחס הטענה את מעולם איש העלה לא למשל,
כל בהנאות עניין היה לא לספיר מושחת. שהוא עצמו
השי באמצעות סביבתו את השחית הוא אישיות. כליות

שהש מי לכל עצומים פיתויים יצרה אשר שהפעיל, טה
 על-ידי סביבתו את השחית זאת, לעומת דיין, בה. תלב

סביבו. שייצר ההפקרות ואווירת האישית, דוגמתו
״אחרי:״ הסיסמה: להפליא פעלה כאן
הת ועם בילעדיו, להתקיים יכלה לא ספיר שיטת

 הופעת שלה. עמודי-התווך ומתמוטטים הולכים פטרותו
 ביותר הבולט הסימפטום היא בבית־המישפט צור מיכאל

 אם בילעדיו, גם להתקיים יכולה דיין שיטת אולם לכך.
הנגע. את לבער ונמרץ יזום מאמץ ייעשה לא

 היריכיפ-השו- שני כין העיקרי ההבדל אך
 הכלכלית במערכת השחיתות :זה הוא תפיס

השחיתות ואילו בדמים. רק עולה האזרחית
)30 בעמוד (המשך
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