
 בדרום והכוחות הלחצים במישחק עוד. הם
 מונעת אינה אחד, מסיבוב יציאה לבנון,

נוסף. לסיבוב מיידית חזרה בהכרח

שלה מ מ ה
ב מאיים ד״ן ש|

אומד דיין כשמשה
חוא דמה — א״7״

הוא דמה מתכוון?
? א7 אומד כשהוא מתכוון

 ישל המי־יייודע־כמה ההצגה כימיו ׳נראה זה
יושן־ט׳שן. מחזה

 סתומים. ׳איומים סביבו הפיץ ישיויב ידיין
 ול- ליח״כים סיפרו המיקציועיים מדליפיו

 •מן לפריויש ■עומד ׳שר־החיוץ יכי עיתונאים
פר וישוב תתקבל. לא ידעתו יאם הממשלה,

 רציני, הוא האם :הניחושים בצמרת חו
 איומי־סרק, הם אלה האם ? לא או הפעם,

 או עצמו, את ולהבליט גלים לעשות כדי
מסק להסיק עשוי בכל־זיאת הוא ■שהפעם

נות?
 בבל זילזליו רבים חלוקות. היו הדיעיות

 שאוילי-אולי להאמין !נטו ׳אחדים העניין.
בגו. דפרים הפעם יש

 למקורביו, לאמריקאים. טידח דיין
סי הקואליציה, מאנשי ה״כים לסתם וגם
יכול לא זה שכך מיואש, שהוא דיין פר

הנסיעה
המיסתורידו

 לאירופה וייצמן עזר שר־הביט׳חון של המסתורית סיעתו *
מטרתה. על ממשי ידע חסרי הכל את הותירה ^

רא כותרות הולידו שר־הביטחון מלישכת מכוונות הדלפות
 ואולי חדשה, ביוזמת־שלום כרוכה הנסיעה כי בעיתונים, שיות
 הפגישה כי ברור פנים כל ועל לא־ערבי, מנהיג עם במגע

 ביום שר־הביטחון טס אליו המקום בלונדון, היתה המיסתורית
בבוקר. 9.15ב־ ישראל את שעזבה אל־על, בטיסת שעבר הרביעי

המסלול
המוזר

 שמט־ גם ייתכן אבל נכונים, להיות יכולים הניחושים ל ך*
 ללמוד ניתן זו מטרה על לגמרי. אחרת היא הפגישה רת *י

לנסיעה. וחבריו וייצמן של לוח־הנסיעות מניתוח כל ראשית
 החמישי ביום בלילה. הרביעי ביום בלונדון שהה שר־הביטחון

 לציריך, בי-אי-איי חברת של מטוס על 10.05 בשעה עלה בצהריים
 בצהריים. 11.35 בשעה לציריך הגיעה הטיסה .614 מיספר טיסה

 צריכה שהיתה אל־על, בטיסת לישראל מציריך יצא וייצמן
 15.00 השעה סביב ויצאה לצאת איחרה אך ,13.10 בשעה להמריא
לערך. 19.00 פשיעה לישראל והגיעה

 בכך ציריך דרך המסלול את מסבירים וייצמן של מקורביו
 לתל־אביב, מלונדון אל־על וטיסת מוקדם, לישראל להגיע שרצה

 סביב ולהגיע 17.00ב־ רק לצאת צריכה היתד. החמישי, ביום
 ציריך דרך לטוס בחר ולכן מוקדם, להגיע רצה וייצמן .23.00

 להגיע ביותר הקצרה הדרך היתה זו כי פשוט כתחנת־ביניים,
^ לישראל.
 חמישי יום באותו פשוטה. עובדה בפני עומד אינו זה הסבר

 בי־אי־איי בטיסת לישראל מלונדון ישירות לטוס וייצמן היה יכול
 אז אמנם .18.10 בשעה לישראל ולהגיע בצהריים, 13.15 בשעה

 טס הוא הרי אך אל־על, עם ולא בי־אי־איי עם לטוס עליו היה
לציריך. מלונדון זו בחבריה ממילא

 טס שוייצמן הוא יום לאותו לוח־הטיסות מניתוח המסקנה
שעות שלוש לפחות ישם לרשותו עמדו וכי במכוון, לציריך

מרידודוייצמן
רואה לא מדבר, לא

 שלוש של לעיסוקים זמן־נטו — ההמראה עד מהנחיתה וחצי
 קלוטן מנמל־התעופה כי יודע ציריך את שמכיר מי בערך. שעות

 זמן די היה לוייצמן במונית. דקות 10ב־ עצמה לעיר מגיעים
שרצה. מי עם עניינית לשיחה
 מעובדה ללמוד ניתן בציריך וייצמן עזר של פגישתו מהות על

 שהיה ישראל שידורי כתב על-ידי אחת, פעם רק שהוזכרה
 שידר הכתב השר. של מטוסו בנחות בן־גוריון בנמל־התעופה

 בערב, 7 שעה של החדשות שאחרי החדשות ביומן ישיר בשידור
 ישירות ופונה וייצמן ממנו יוצא כיצד המטוס, נחיתת את תיאר

 מן יצא הכתב, המשיך אחר־כך, המטוס. ליד לו שחיכתה למכונית
ה לאולם מילה ללא ופנה מרידור יעקב איש־העסקים המטוס

תיאורו. את הכתב הפסיק כאן נוסעים.
 סורס־ במטום ארצה שהגיע לטעון ניסו מרידור של מקורביו

 ישראל, שידורי כתב אולם אל־על, טיסת לפני ארצה שהגיע אייר
 ביותר, מהימן וייצמן, הגיע שבו מטוס מאותו יוצא אותו שראה

דיווחיו. את לקבל ויש
? וציריך מרידור יעקב וייצמן, לעזר משותף מה :היא השאלה

!■ לכיס יגאל

שר־החוץ
? רציני לא ? רציני

 ׳לקפל מסוגלת איינה שהממשלה להימשך,
מת ׳שהמצב מתפקד, אינו שבגין החלטות,

לאסון. קרב
 מניחם על ידעתיו את לכפות רצה ידיין
האמרי ׳הישיאיליות עיל בחייוב להשיב בגין:

שא אינן אלה כי טעינו ייודעי־דבר קאיות.
 דייניסת. שאלות אלא כלל, אמריקאיות לות
 להגיש האמריקאים את ׳שהמריץ הוא דיין

ה את מהאש עימם ׳ות״אם אלה, שאלות
 ה־ היו אלה לקבל. רוצים שהם תשובות
בקבי ירדו את לשתף :דיין של ׳תשובות

 את גם לשיתף המערבית, הגדה גורל עת
!ובעזה. ׳בגדה ״התושבים״ ׳נציגי

 כי שסברו אותם העגלה. מן לקפוץ
 הסתמכו באיומיו, רציני הוא שהפעם ייתכן

:׳שיקולים שיני על
 ארצות־ על יהבו את ׳משליך דיין י•

 שלו הקאריירה כיל את פנה הוא הברית.
 מעצמית־העל. עם שלו ההדוקים היחסים על

 להית- עיתה מתקרבת ישראל כי מבין הוא
 הוא ׳ואין וואשיינגט׳ון, עם ׳חזיתית ׳נגישות

 בהתנגשות ׳להידרס לעצמו להחשות יבול
זיו.

שלו, המפותח בחוש־הריח מריח, דיין י•
 כן ואם ספורים. בגין ממשלת של יימיה בי

 ברגע העגלה מעיל לקפוץ לו כדאי הדבר,
 יגרום אם עליה. שקפץ בשם המתאים,

 ׳הממשלה, ׳את שיפיל משבר הוא-עצמו
 חשוב ׳תפקיד למלא טיוב סיכוי ליו יהיה

 המערך־ד״ש־ של שתהייה הבאה, ׳בממשלה
מפד״ל־ליבראלים־דייניסטים.

 בבל פיקפקו המשקיפים מרבית אולם
 לדיין יקרה לדעתם, האלה. התיאוריות

 :הקודמות ההזדמנויות בכל לו ■שקרה מיה
 מרו־ יאת יקבל האחרון, ■ברגע יתקפל הוא
מרו את ׳בשעתו כפי!שקיבל בגין, שיל יתו
מאיר. ׳גולדה ■של תה

2125 הזה העולח

צה־יל
קד! מיסדר מנ ה

 את שהדאיג מ׳ה
 הזיכרון בטבס ׳הרסמכ״ל
והחיילים הופעת חיתה

והעל הכאב את לתאר בפי מילים ״אין
מוח כמעט מהימנעות הנובע הצורב בון

 הגדול. ברובן במשפחותינו, להתעניין לטת
גור אשמה והרגשת כליות שמוסר הייתכן

 צבי בכאב שאל זו?״ להימנעות מים
קרייתי.

 הצנחנים חללי 51 מהורי אחד קרייתי,
 בהתרסקות מותם את שנה לפני שמצאו
השכו ההורים תחושת את ביטא מסוק׳

 גילוי לטכס שעבר בשבוע שנאספו לים,
יקי זכר את להנציח שנועדה האנדרטה

 הזיכרון ביום שלפחות קיוו, הם ריהם.
 כאבם. על במילים, מיזערי, פיצוי יקבלו

היה. כך לא
הת בה הגבעה על שהוקמה האנדרטה

 בעמק־היר־ ייטב קיבוץ ליד המסוק, רסק
 שגובהה מיניאטורית, כמציבה התגלתה דן,

או לאתר קשה וחצי. מטר על עולה אינו
 ספורים מטרים ממרחק אלא בסביבה תה

בלבד.
בכי קצינים אומנם נוכחו עצמו בטכס

 ריב־ הרמטב״ל, ובראשם צה״ל של רים
 מה משום אך איתן, (״רפול״) רפאל אלוף

להו דבר לומר שלא הרמטכ״ל, העדיף
 כדב- דווקא שהתגלה אחרי השכולים. רים
 בפיו היו לא לתפקידו, מינויו מאז רן,
לנחמם. מילים רפול של

 בפני קצר נאום רפול נשא זאת לעומת
 טכס בסיום מיסדר שערכיה צנחנים יחידת

 ב־ צפו השכולים מההורים כמה הזיכרון.
 הרמטכ״ל יעלה החיילים שבפני קיוו מיסדר,

בניהם. זכר את
 שהעסיק מה אבל דיבר. אומנם רפול

אומ הוא לגמרי. שונים דברים היו אותו
 המסוק אסון את הקצר בנאומו הזכיר נם

 אובדן מאז שלום, בימי בגודלו, כיחיד
 לדבר מייד עבר מכן לאחר דקר. הצוללת

״תס בימיסדר. שניצבו החיילים הופעת. על
 עצמו,״ על אחד וכל השני על אחד תכלו
 למקום בושה אתם למה ״ותבינו להם, אמר

לצנחנים.״ וביזיון
 ולא השני על האחד הסתכלו החיילים

לק וממורקים מצוחצחים היו כולם הבינו.

 אל״ף, בגדי לבושים הרמטכ״ל. מיסדר ראת
 ב- חבושים וראשיהם מצוחצחות נעליהם

בנעליהם. דבק הביקעה אבק רק כומתות.
 הדברים את ששמעו השכולים ההורים

 בבכי מלבד הגיבו, לא הם המומים. היו
חרישי.

חקירות
ש למי ד ק ש הו ד ק ה ה

— מחדש נפתחה חחיןירה.
שבל התברר דאז

ישגן בבר העדויות
 בית־ של עיסקת־הימכר על הפירסום

(העו בתל-יאביב בט׳אסיו המוסלמי הקברות
 ׳שרשרת תגובות גרם )2127 הזה לם

 שנפתחה חקירה על מסרה הכתבה רבות.
ביוז היועץ־המישפטי־לממשלה, בהוראת

 לעניינים ראש־הממשלה מישריד יועץ מת
 מעורבות שבה שרון, משה הד״ר ערביים,
.1973 לבחירות שקדמו פרשיות
 מחלקת־ חוקרי קיבלו ימים כמה לפני

 תת־ של בראשותו בתל־אביב, ההונאה
 לידיהם, החקירה את ׳דגל, בנימיו ניצב
 למעשה, עבודה. הרבה להם אין כי וגילו

 את לשחזר הוא לעשות שעליהם מה כל
 על־ 1974 בשנת שנעשתה החקירה תיק
 בראשות בתל־אביב, הרמאויות מדור ידי

נעצ כבר יזו חקירה בעיקבות נאור. אריה
 אך ׳המעורבים. מן חלק 1975 בינואר רו

 כל הוגש ולא בלא־כלום, הסתיימה היא
 החקירה פתיחת בעיקבות גיליון־אישום.

רבי־משמעות. חדשים פרטים נודעו מחדש
 1975 בינואר הוועד. לחברי שוחד

 המוסלמי ההקדש ועד חברי ששה נעצרו
ה יוכן דשידי, עלי היו״ר כולל יפו, של

 הם מבני־ברק. סילקו יוסף ׳והקבלן מתווך
 50 מסילקו קיבל מהם אחד שכל נחשדו

 מכירת בעד שיצביעו כדי לירות, אלף
ל בטאסו בית־הקברות משטח דונם 41

להשק יוסי הברת ובעל חסיון, ייוסף קבלן
עות.

 גילתה אז, שנערכה המישיטרה, ׳חקירת
 ילידות מייל״ון 2.8 שילמה להשקעות יוסי כי

 של ׳מיקדמיה ׳שילמה ׳מזה השטח. !תמורת
 מייוחד ליחישבון שהוכנסו ׳ליריות, אלף 300

 חשב סיפר׳ויי, ומרדכי דשידי עלי על־ישם
 ׳מחשבון הכספים ראש־המימשליה. מיישריד

למימון החקירה, ׳מימצאי ׳לפי ׳שימשו, זה

ל מחוץ ערבים בכפרים מיפעילי־ספורט
 שגער־ לכנסת הבחירות ערב שהוקמו יפו,
.1973 שינת בסוף כיו

 ׳נוסף כי גילתה, אז שנערכה החקירה
 אלף 375 עוד ׳שיילמד הר״שמי הסכום על

שו השוחד לחברי־הוועד. כשוחד ליריות
 במישטרה, העדויות ■ולפי החשד, ׳לפי לם

 שעסק שמיר, וגיורא סילקו ייוסף ע׳ל־ידי
שדינים. ובעסקים קרקעות בתיווך
 חסון יואל סילקו אל הגיע רשידי עלי

 ׳והמתווך הוכמן מיכה עורך־הדין באמצעות
מחולון. גילבוע ישראל
חי לאחר־מכן קצר זמן ושחור. לכן

ו העיסקיה, ■את שיממן ישותף חסון פש
 — פאר יעקב המתווך באמצעיות — הגיע

 ׳שכטר, ■חיים הקבלן ■אל ומראשון־ילציון
יעיר. מאותה
 בכל מעורב והיה ידועה, דמות היה פאר

 ואהובתו־ ידלין ;אשיר ישל עסקי־הקרקעות
 סילקו ■יוסף יואילו ■ארליכמן• חווה ׳לשעבר,

ל ומקורב ׳לוי, עובדיה של קרוב הוא
 שר אז שהיה ברעם, משה לוי, של ידידו

בממשלה.
 ייכנס שכטר כי הוסכם ׳מגעים ׳לאחר
מיל :ארבעה ׳תמורת ׳לעיסקיה, ׳בכיר כשותף

 ילידות ׳מיליון 1.8 ׳ועוד (רשמית) ■לירות יון
 שנחקרו המתווכים טענת ׳ליפי (בשחור),

בפרשה.
 על הייה מיליון :ארבעה של הסכום את

 על תועבר שהקרקע ברגע לשלם שכטר
 השיני הסכום בית־המישפט. באושה־ ישמו

 970 קיבל חסדן ייוסף גורמים. לכמה נחלק
 בעיסקה השקעתו להחזרת ליריות אלף
למתוו גם שילם שממנו צנוע, רווח ועוד
פי יששכר ישלו, ■ולעורכי־הדין מצידו כים
 חצי ושל ׳גויסף סכום הוכימן. ומיכה שר

 בצורת לסילקו, ■שכטר ׳נתן לירות מיליון
 ועד אותן מימש וסילקו בנקאיות, ערבויות

הת מיליון חצי עוד להחזירן. מסרב היום
ב והמתווכים ■עיורכי־הדין יתר בין חלקו

פרשה.
 ׳ונראה בתיק, מצדיות היללו העובדות כל

 הליכים לידי להגיע אז כבר יאפשר היה כי
 מישום־מה. יאז, ימוצו ילא ■אלה יאך פליליים.

ה הצורה גילוי מפני חשש היה כי ייתכן
 מיפעילי- מיומניו ושבר. הבלתי־חוק״ת, מוזרה,

המעור ביי ייתכן הבחירות. ערב הספורט
 ביעלי־ ׳וחברים ■קרובים הפעילו בפרישה בים

השפעה.
 התחדשו שנים, שלוש של באיחור היום,

 המהפך עקב כי וניראה החקירה, הליכי
לסיומה. ׳בלמים יהיו לא שוב בישילטון
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