
 משה גירה ביומנו
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שרתס כל ₪ל ח
 שפורסם שרת, משה של יומנו בדפי המבצבצות ביותר, המרתקות הדמויות אחת
 שרות״הביטחוףחבללי מפקד תחילה שהיה מי הראל, איסר של דמותו היא לאחרונה,

 והממונה (״המוסד״) לביון המוסד ראש מכן ולאחר שיךבית), העם ובפי (שב״ב,
שרותי־הביטחון. על

 בן־גוריון, דויד של במקומו כראש־חממשלה פעל כששרת ,1953 באוקטובר החל
 היומן דפי התמלאו לשדח״בוקר, רשמית לאחר־מכן ושפרש בחופשת־פרישה שהיה

 הנמוכה, קומתו בשל (חן הקטן״ ״איסר בשם כל בפי שנקרא לאיש בהתייחסויות
 ההגנה של שרות־חידיעות ראש שהיה גבוה״הקומה, הגדול״, מ״איסר להבדילו כדי הן

במילחמת־העצמאות.) ושהודח
 של המצומצם החוג וחבר בן־גוריון דויד של איש־אמונו אז עד שהיה איסר,

 אחרים. של מעמדם תחת חותר כשהוא שרת, של כאיש־אמונו לפתע הופיע מקורביו,
 מידע קטעי מוסר מישפחתיות, ואף אישיות שליחויות שממלא כמי ביומן מופיע הוא

״מציץ״. מעין לחיות הטרי ראש־הממשלה של תאוותו את ומספק ורכילות
 תפקידו על אור המטילים היומן, מן היותר־מעניינים הקטעים מן כמה להלן
 כשליח חשילטון, בצמרת מזימות כחורש שרותי־הביטחון ראש של במינו המייוחד
 ויד בכל שידו וכאדם מיפלגתי בבילוש כעוסק מיפלגתיים, עניינים לסידור מיפלגתי

בו. כל
 הסבר דיברי — דקות באותיות כלשונם. היומן מן קטעים — רגילות (באותיות

 (״קובי״) יעקוב על־ידי נכתבו היומן, בגוף בסוגריים, ההערות היומן. מן דברים וקיצור
שרת.) של יומנו ועורך בנו שרת,

.((.10.53 ששי, יום
 ה׳(הראל- איסר ארוכה.עם שעד, ישבתי
 על ביותר ענייני דו״ח ושמעתי ד,לפריו),

ובעיות. התרחשויות כמה
מי על היתד, שזיעזועני הידיעות אחת

 של — שנה כחצי לפני עוד — נויו
 עיריית־חיפה. כמהנדס ע״ל הקומוניסט

 (שר־הפנים; רוקח לישראל בשעתו אמרתי
 מינוי לאשר אסור כי ציוני־כללי), צ״כ
 ראש של קואליציונית החלטה לך והרי זה,

 ושר־הפנים חושי, אבא המפא״יי, העיר
 מישרת־מפתח למסור הכללי״, ״הציוני

 מרשיע־ברית בידי כחיפה בעיר־מפתח זו
!ממאיר

 לרוקח אציג הקרובה הממשלה בישיבת
 להביא אצטרך ובוודאי זה, בענייו שאילתה

 חושי. א' את אליו
.10.1.54 ראשון, יום

 איסר את בבית קיבלתי הצהריים אחר
 נועז מיבצע על מראש להזהירני שבא

 הלילה. להיעשות העומד
.13.2.54 שכת,
וחצי. כשעה וישב הבוקר בא ואיסר

! 30 - -

 שיצטרך עניינים על נסב השיחה עיקר
 בארצות־הב־ הקרוב בביקורו בהם לטפל
 קובי. בשביל ד״ש ליטול יבוא עוד רית.

בכי ראשון יצא קובי כי כששמע התפעל
 הרוסית. בשפה שהיתר, בבחינה תתו
.20.2.54 •טשי, יום

בעיתו ונתחסל. חסל שישקלי! סליק
 מדמשק ובריחתו כניעתו על כותרות נות
 צרור עם איסר לאן. נכון אל יודע איו —

 כרגיל. שלם,
.11.0.54 ששי, יום

האמרי עם יחסינו מצב על איסר עם
 יחס על נוספות עדויות בידיו קאים.
 מדמשק או מבגדאד אשגרים הרי לא עויין.

 מת״א אשגרים כהרי וסוריה עיראק על
ישראל. על

 חכים (המוטראן) מישפט בשאלת נועצתי
 לדעתו ה״פרוגרסיבים״). (יומון זמנים נגד

 יהיה מישפט יהיה אם להתנצל. מוטב
 המדינה נגד מרשיע חומר חכים בידי

פגי בירעם, נישול — ראשונה ממדרגה
 שיש החומר זה לעומת וכד/ בכנסיה עות

בבית־דין. להוכחה ניתן אינו נגדו בידנו

 הפסד. של במינימום זו פרשה לחסל מוטב
באמ חכים את ״לחסל״ פעם נחליט אם

 על- זאת לעשות מוטב מישפטיים, צעים
 אז כי לדין, היהודים שותפיו הבאת ידי

אחרים. הרשעת אגב הנאים מעשיו יתגלו
 השמאליים המלומדים בעיית התעוררה

 התחילו מהם שאחדים בארצות־הברית,
 ה־ (בגלל ישראל שערי על מתדפקים

 שבא. מי — קו מציע איסר ״מקארתיזם״).
 השבות, לחוק בהתאם לו לפתוח יש כעולה

 רק להכניס יש לעבודה הבאים את אך
 אישית. בדיקה יסוד על

.0.7.54 ששי, יום
 ה״ליגה״ על המיפלגה במזכירות :איסר

 ברית־המועצות). עם (לידידות
.23.7.54 ששי, יום

 לבון על איתו ויכוח — איסר בבוקר
 (לסלקו). — הוא לא. או תקנה יש אם

 לעצמו מכין לבחירות, שיזיק לפני מייד,
 למיפלגה. מחוץ מישענות

.20.7.54 חמישי, יום
(המצ מודיעין יחידת — איסר קראתי

בינ לבי?)), ((שימת פעם שעורר ריים)
 משיקול התעלם כי הודה עושים! תיים
 כל עיכב — לג׳יבלי* קרא — חזר זה!

 מצריים. על־ סיפר שג׳יבלי מה פעולה.
 בידיים. לבון אקח ואז דו״ח יכתוב

.20.8.54 ששי, יום
 לוי אפרים עם להתקשר — איסר עם

 הקואליציה. פירוק נגד איסר בירושלים,
.24.0.54 ששי, יום

 תיאום! רמטכ״ל? עיתונאים. מסיבת
אותו!״. ״פטר לי): (אמר איסר עם אח״כ
.15 .10.54 ששי, יום

 ידיעות — מעריב על איסר
 .22.10.54 ששי, יום
לדיד״ם נגד — הירקון ברחוב איסר עם1

 בתקופת אמ״ן ראש — ג׳יבלי בנימין *
 ״הקצין בכינוי נודע במצריים, עסק־הביש

הבכיר״.

 ישר לירושלים, במצריים, ״הפרשה״ בעניין
להד״ם. — אלכסנדריה על לישיבה

,הגעוו?• זזינן ״עז
.14.1.55 ששי, יום

 ״ממושכת לשיחה נפגשים ואיסר שרת
ב ומרחיקה נוקבת מאד וכבדת־משמעות,

 ישראלי חייל כי נודע עתה זה מסקנותיה.״
הת בסוריה, כלוא שהיה אילן, אורי בשם
המו ליחידת חבריו עם נשלח, אילן אבד.

 להפעיל כדי הסורי, השטח לתוך דיעין,
 את מזהיר איסר מיוחד. האזנה מיתקן

וקו בצבא, המתרחש מפני ראש־הממשלה
 התפרעויות התוקף בכל למנוע ״יש כי בע

גדר.״ פורצות
 על יקח ברירה שבלית מציע, שרת

 מתנגד. איסר אך תיק־הביטחון את עצמו
 על תיק״הביסחון את להטיל יש ״לדעתו
 כתוספת אשכול, על — תסרב ואם גולדה,

 הנחתי את גם שלל הוא הקיימים. לתיקיהם
 את יפתור * ואהוד שאול של צירופם כי

מת למאמץ מסוגל אינו שאול — הבעיה
בכ הוא ואהוד לקויה) בריאות (בשל מיד
ממוכן...״ איש לל

:היום באותו שרת ממשיך וכה
 ללכת. צריך ג׳יבלי גם לדעתי כי אמרתי

 ברמטכ״ל. לנגוע אין כי הסכמנו שנינו
 האלוהים את הן לשרת אומנם מסוגל הוא

 לקוות אלא לנו נשאר ולא השטן, את הן
 בעיני הישר את יעשה הקרובה בתקופה כי
 והבאשת ההרפתקנות יצר את ויבלום ׳ה

 לאחריותו התעלות מתוך העליון, השילטון
 ידו לאל יש בהחלט אשר הממלכתית,

כראוי. להבינה
 על שערות מסמרי דברים סיפר איסר

 בה — ג׳יבלי בנימין איתו שיזם שיחה
 עזה ברצועת רק לא מצרים חטיפת הציע
 על וכן — ובאירופה בקפריסין גם אלא

ד,מצ־ בשגרירות לפגוע מטורפת תוכנית

 שרת של גיסו אביגור, לשאול הכוונה *
אבריאל. ולאהוד השנה, שנפטר
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