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)המשך מעמוד (24
רצה להסתכסך עם הראשים הנוכחיים של
הקהילייה המודיעינית.
יועצים בלי עצות .ברור כי מינויו
של גאנדי לתפקיד זה הוא פיקטיבי במידה
רבה .כדי לקדם פני ביקורת ציבורית
על אי־מילוי המלצת אגרגט ,פשוט הטיל
רביו תפקיד נוטף על גאנדי ,שכבר נהנה
ממילא ממעמד של יועץ.
״רביו אינו מקבל עצות מאיש ,ולכן
לא חשוב כמה יועצים יש לו,״ התלוצץ
השבוע ,במריחה בולטת ,אחד מאנשי-
המפתח במנגנון הממשלתי.
התוצאה האמיתית של פרשת השבוע :
התפקיד החיוני נשאר בלתי־מאוייש.
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גיוס ה׳ — המועד האחרון
למסירת הטפסים
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רצעיוים!
קפיצה
ואשוש
לאירופה?
קפוץ עוד היום לידיים הטובות של ;,בוא — ניסע״
 13טיולים מתוך מבחר של  27נמכרו ע 1המקום האחרון
* מומחיות ונסיון  14שנה * כל הטיולים במסגרת
ההקצבה * קבוצות גיל שונות * מסלולים מרתקים *
סיורים רגליים * מדריכים אחראים ומנוסים ,ב־24
שעות היממה.

לכם הצעירים ,הטוב ביותר ,במחיר הנוח ביותר
דרוש את החוברת המהודרת של טיולי ״בוא — ניסע״,
אצל ידידך סוכן הנסיעות .ההרשמה במשרדי הנסיעות בלבד.
מאורגן ע״י ״בוא — ניסע״ בע״מ ,מארגני טיולים
ותיירות ,תל-אביב ,רחוב בן־יהודה  , 117טלפון . 247255
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האם יכול היה הארכי־נוכל מיכאל צור,
להיתמנות כשר בממשלת־ישראל ן
כיום ייתכן ולא היה לו קל להגיע ל-
מישרה כזו .אחרי שהורשע על פי הודאתו
במעשי רמאות בעשרות מיליוני דולרים,
יש כמה קשיים טכניים בעניין .אולם לפני
כ־ 12שנה היתד׳ תביעה רצינית למנות את
מיכאל צור ,ששימש אז כמנכ״ל מישרד
המיטהר והתעשייה ,כשר בממשלה ,לא
שר־הביטחון ,כמובן .אבל היו שראו אותו
כמתאים לכהן כשר המיסחר והתעשייה ,ב־
ממשלת־ישראל.
האיש שהציע זאת היה פינחם ספיר ,אז
שר־האוצר ושר המיסחר והתעשייה בממ 
שלתו של לוי אשכול .בשבוע שעבר גילה
שמשון ארליך ,כתבו הכלכלי של היומון
הארץ :״מר ספיר העלה את ההצעה ב
ישיבת הממשלה ונידחה ע״י מר אשכול.
באותה ישיבה ,שבה דיווח במקרה מר וול-
טר איתן ,מי שהיה אז שגריר ישראל ב 
צרפת ,על היחסים בין שתי הארצות ,הד
גיש מר ספיר כי אינו יכול לשאת בשני
התפקידים .אשכול לא הגיב ,מר ספיר חזר
על הדברים כמה פעמים תוך הצעה למנות
את מר צור במקומו.״
פינחס ספיר הכחיש כמובן ,מכל וכל
את הסיפור .כיוון שלא נותרו עוד הרבה
שרים מאותה ממשלה ואלה שנותרו מנו
עים מלהעיד על מה שנאמר בה ,יכול
פינחס ספיר לטעון בי לא הציע הצעה
כזאת באותה ישיבת ממשלה.
האדם השלישי .אלא שפינחס ספיר
הציע את מיכאל צור לתפקיד שר המים־
חר והתעשייה גם מחוץ לישיבת הממשלה.
היה זה באחד מביקוריו בביתו של ראש־
הממשלה דאז ,לוי אשכול .ספיר דיפדף
בתיק של ניירות ,ותוך כדי כך זרק לעבר
אשכול את ההצעה למנות את צור כשר
המיסחר והתעשייה .אשכול לא הגיב .כע 
בור כחצי שעה חזר ספיר שוב על הצעתו.
שוב לא באה כל תגובה מצד אשכול .רק
כאשר חזר ספיר והציע את ההצעה בפעם
השלישית הגיב אשכול :״אילו הייתי רו
צה לשמוע אותך ,הייתי שומע אותך ב
פעם הראשונה.״
לוי אשכול אינו עוד בין החיים ואינו
יכול לאשר את הסיפור .לרוע מזלו של
ספיר נכח באותו מעמד אדם נוסף ,שישב
בריחוק מה מהשניים והיה עד לשיחה ש 
התנהלה ביניהם .היה זד .אפריים בן־ארצי,
אז מנכ״ל אל־על וכיום מנב״ל ענזידר.
למזלו של ספיר ,ולמזלה של מדינת־יש־
ראל ,היה זה דווקא אבי האימרה ״לא
תחסום שור בדישו״ ששם מחסום לאפ
שרות הדיש של השור צור.

מישטרה
האבא שד הבן

המסכ״ד מעגיק גיטוי
מלא זקצין־חמישטרה
שהכריז מידחמת■
הורמה ער מישרד•
הגיטחון
האדם השמור ביותר במדינה בימים אלה
הוא דווקא איש־מישטרה :סגן־ניצב משה
כץ.
קציני־מישטרה בנירים במטה הארצי,
עושים כל שביכולתם כדי למנוע גישה אל

הגבר בן ה ,55-נמוד־הקומה והשמנמן ,ה 
מעשן מיקטרת ומביע את מחשבותיו בקול
רועם ,ללא השש.
מפכ״ל מישטרת ישראל ,רב־ניצב שאול
רוזוליו בנבודו־ובעצמו ,הורה להשגיח ש 
שום עיתונאי לא יצליח להתייצב פנים־אל־
פנים עם משה כץ .הסיבה ,פשוטה  :ראשי
המישטרה אינם רוצים להחריף עוד יותר
את המתח השורר זה שבועיים ביניהם לבין
האנשים החזקים של מישרד־הביטהון.
בי סגן־ניצב כץ . ,בקשי-עורף של איש־
חוק שאינו יודע חוכמות ,מתייחס למשימתו
החדשה ברצינות גמורה ,ועיקשותו גורמת
לאחרונה כאב־ראש ממשי לעומדים משג־
צידי המיתום גס-יחד .כאשר נתבקש לטפל
בנושא זה ,אמר כץ ,שבנו בן ד׳־ 28נפצע
במילחמת יום־הכיפורים  :״בשבילי אין זו
חקירה סתם ,אלא מיצוות־קודש.״
כץ ל א נשכד .משה כץ ,שעליו הוטל
לחקור את המתרחש במישרד־הביטחון ,הח 
ליט ללכת עד הסוף .הוא הזמין לחקירה
בפדשיות־השוחד שנתגלו במישרד זה עש 
רות עובדים בכירים של מערכת הביטחון.
אלה ,במאמץ עליון אחרון לשמור את
הכביסה המלוכלכת בפנים ,יצאו למיתקפת-
נגד .שר־ד,ביטחון שימעון פדם נאלץ להת
קשר עם שר-המישטדה שלמה הילל ועם
מפכל״ה שאול רוזוליו ,וביקש לחקור את
סגן־ניצב משה כץ אשר העליב ,כביבול,
את ד׳אנשים ד׳הגונים ועדיני־הנפש שנחקרו
על-ידו.
מטרת המיתקפה נגד כץ היתד ,לסכל
את כוונותיו ללכת עד־הסוף ,לערער את

מנכ״ל כן־ארצי
ספיר הציע
שיווי־מישקלו המיקצועי ,להוריד את המו
ראל שלו ,לבודדו ולהשחיר את שמו ואת
שם בני־מישפחתו ,עד שיבקש כי ישח 
ררוהו מניהול החקירה בפרשת מישרד-
•
הביטחון.
אך כץ לא נשבר .באומץ־לב נחוש הוא
ממשיך בחקירתו האינטנסיבית ,ונהנה מגי 
בוי מלא של המפכ״ל ,שאול רוזוליו.
סגדניצב משה כץ ,יליד הארץ ,החל את
עבודתו במישטרה בשנת  . 1948כעבור שנה
קיבל דרגת סמל ,ורק אחרי שבע שנים,
ב־ ,1955זכה בכוכב הראשון שלו ,ובדרגת
מפקח-מישנה .בשנת  1966הועלה לדרגת
פקד ,וב 1970-היה לרב־פקד .שנים רבות
עמל במחלקודהחקירות של מישטרת מחוז
תל־אביב ,וכאשר החליט המפכ״ל לחזק
את ציוותו של סגדניצב בנימין זיגל )כיום
ניצב-מישנה( ,ראש מחלקת־החונאד ,של
המטה־הארצי ,לאור ריבוי הפרשות הכל 
כליות שנתגלו באחרונה ,נשלח אליו גם
משה כץ בתעבורת.
סנילים ואימפדטנטים .בחודש פב
רואר שנה זו החל ראש-חמדור כץ לבדוק
מאות ואלפי תעודות ווישיונות־נהיגה של
עולי רוסיה .במהלך אותו מיבצע נתגלו
מאות תעודות ורישיונות מזוייפים .מתריסר
עובדים גדל ציוותו של ניצב-מישנה זעל
ל־ 80איש ,רובם מומחים ובעלי תואר
אקדמי.
העודוז הזה
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