
 כששב לדבריו. בהצטיינות, הפעם גם
 בענייני־מיסים להרצות התחיל לישראל

 במישדד ולעבוד תל־אביב באוניברסית
 (״וי־ 'חיים (מיל׳) האלוף של עורכי־הדין

הרצוג. וויאך)
בדירת־ נאמן התגורר תקופה אותה כל
 יחד בתל־אביב, ברנדייס ברחוב פאר,

 את כשקיבל רק ילדיו. ששת אשתו עם
 בתל- דירתו את השכיר האוצר, מנכ״לות

 בירושלים, בעיר־העתיקה בית ורכש אביב
 אותו כששואלים .8 בתי־מחסה ברחוב

בין ״בירושלים, עונה: הוא לכתובתו
החומות.״
מיסים, בדיני ועיסוקיו לימודיו מילבד

 לעיסוקים זמן השאפתני נאמן לו מצא
 ועגול־הפנים קטן־הקומה האיש פוליטיים.

 צעיר סטודנט כשהיה המפד״ל. חבר הוא
 הוא בכנסת. המפד״ל סיעת כמזכיר כיהן

 ממקורבי המיפלגה, מצעירי כאחד נחשב
 כשמונה בן־מאיר. ויהודה המר זבולון

 בטיול המאורע את חגג מנכ״ל־האוצר
 בן־מאיר, יהודה בחברת דו־מישפחתי,

וילדיו. אשתו
מוג אינה השניים שבין הידידות אך
 הרבה עמוקה היא בסיני. לטיולים רק בלת

 נאמן כספיות. השלכות לה ויש יותר,
 ה־ צעירי של הגדולים מהתורמים הוא

 מכפי יותר אולם גוש־אמונים. ושל מפד״ל
 ההתרמה פרשת מתרים. הוא תורם, שהוא

 לגוש־אמונים נאמן של ביותר הגדולה
 סוחר־הנשק פרשת היא המפד״ל ולצעירי

כץ. (״מרקוס״) מרדכי היהודי־מכסיקאי,
 לענייני- יועץ נאמן שימש שנים במשך

 הידידות במיסגרת כץ. של ועורך־דין מם
 פעמים נאמן התארח כץ עם והקשרים

 לפני במכסיקו. כץ של בחווילתו רבות
 נערכה החופה בתו. את כץ השיא כשנתיים

המ מסיבת־הכלולות אך במכסיקו־סיטי,
בתל-אביב. הילטון במלון נערכה פוארת
 כץ ביקש החתונה לפני שבועות כמה

 הגוף מידות על פרטים ומהמר מנאמן ׳
 ושתיים המר של מבנותיו שתיים של

 חתני־השימ- כשהגיעו נאמן. של מבנותיו
 בצבע שמלות עימם נשאו לארץ, חה

 להיות גם שהתבקשו הבנות, לארבע ורוד
שושביניות.

 של מעורבותו על הזה העולם גילויי
 העמלות ועל ישראל, עם בסחר־נשק כץ

 ומ־ ממישרד־הביטחון שקיבל המוגזמות
 עניין. עוררו האווירית, התעשייה מיפעלי

 ולחשוף הפרשה את לחקור החליט הארץ
 עורך־הדין הודיע אז קוראיו. לפני אותה
 של שמו יוזכר שאם הארץ, לעורכי נאמן

 הוא היומון, של הכתבות בסידרת כץ
 מיליון 10 של בסכום תביעת־דיבה יגיש

 שמו את הזכיר ולא נסוג הארץ לירות.
כץ. של

2_מ נ£
תל־חי ^

 אמנון העיתונאי הכין שעבר שבוע ך•
 בעיקבות נאמן, על כתבה דנקנר ■

 של הכתבה עליון. שופט למנותו הכוונה
 ולמישרד־ לכץ ואכן, פורסמה. לא דנקנר

 סיפורו באי־םירסום. עניין יש הביטחון
 יה התעש נציג שהיה מי ישי, אלחנן של

 הוא ובדרום־אמריקה, במכסיקו האווירית
 עסקי- בתולדות האפלים הסיפורים אחד

ישראל. של הנשק
 דויד על־ידי פעם שהוגדר ישי, אלחנן

 וההוג־ ההגונים האנשים ,.אחד בן־גוריון
 אגף־ כראש כיהן ממקורביו, היה נים,״

 ומילא במישרד־הביטחון הנוער־והנח״ל
לפ רמי-דרג. ביטחוניים תפקידים אחר־כך

 חבר שהיה ישי, נשלח אחדות שנים ני
 לכהן במילחמה, בן וששיכל אלומות קיבוץ
 שם במכסיקו. האווירית התעשייה כנציג

 כך: הגדיר שאותו כץ, מרכוס את פגש
 אך לארץ, מגיע כשהוא מאוד ״דתי
 במיסעדה נמצא כשהוא דתי פחות הרבה

במכסיקו.״ לא־כשרה
 במישדדו רבות, פעמים כץ את פגש ישי

מה רבות אל כץ. של ובמישרדיו שלו
 לאחרות נאמן, עם כץ הגיע האלה פגישות

 וכמה המפד״ל, של חברי־כנסת עם בא
 הד״ר שר־הפנים, בחברת הופיע פעמים

בתרו ישי לפני התגאה כץ בורג. יוסף
 רחבה, ביד מעניק, שהוא הגדולות מות
 לגוש־אמונים המפד״ל, לצעירי נאמן, דרך

 לנאמן כץ הראה פעם שונים. ולאישים
 עם מתחבק כשה־א עצמו, שלו תמונה

 ישי כשתמה בגין. מנחם ראש־הממשלה,
 הסביר סוחר־נשק, עם בגין של יחסיו מה
 כבוד נותנים שלא חושב ״אתה כץ: לו

תל־חי?״ קרן לתורמי
 שכל ישי גילה עבודתו בתחילת כבר

 דרום- ארצות עם הנערכת עיסקת״נשק,
מרכוס דרך להיעשתו חייבת אמריקה,

 אינן הנוגעות־בדבר הממשלות אם גם כץ,
 נתן בישראל מישרד־הביטחון בו. רוצות

 גם גילה ישי מהארץ. לכך ההוראה את
 אחוז, 25 של בגובה עמלה מקבל שנאמן
 סוחרי- בשוק המקובל על בהרבה העולה
 של בגובה עמלה נחשבת שם הנשק,
וה וכמכובדת, כגבוהה אחוזים חמישה
 ושלושה שניים בין הן הרגילות עמלות

העיסקה. היקף לפי אחוזים,
 ודיין וייצמן

נפגעו
 כל ששירת קיבוצניק־לשעבר, זץ

 גזל נגד התקומם המדינה, את חייו י י
במכ היושב יהודי על-ידי מדינת־ישראל

 הארץ את להציף התחיל הוא סיקו.
 כלל נענו שלא ובמיכתבים, במיברקים

 עלה הוא יוזמה. לנקוט ישי החליט אז
ראשי על ונחת לארץ, שהובילו מטוס על
 והתעשיה מישרד־הביטחון ראשי של הם

האווירית.
 שר־הביט* אז שהיה מי עם נפגש ישי

 התעשייה ראשי עם וייצמן, עזר חון,
 במיש־ לווייצמן שקדם מי עם האווירית,

 שהיה מי עם ואפילו פרם, שימעון רד,
 פגישה כל אחרי דיין. משה שר־החוץ, אז

 משלו פגישה לערוך נאמן יעקב דאג שלו
ולבלום לנסות כדי אישים, אותם עם

 לגופו שר־ביטחון. היה שפרס בעת קיים
 לא אני ״עכשיו פרס: אמר דבר של

 דבר.״ שום לעשות יכול
למכ וחזר בארץ ביקורו את סיים ישי
 מכנה שהוא מה עליו נפלו שם סיקו.

 עם גדולה עיסקת־נשק חדשים.״ ״אסונות
אמו שהיתה דרום־אמריקה, מארצות אחת

 מיליון 100מ־ יותר של בהיקף להיות רה
 ארוכים חודשים במשך בוטלה. דולר,
נח היא וכאשר העיסקה, על ישי עבד
 אולם ממנו. מאושר איש היה לא — תמה

 העיס- ״על :מהארץ הוראה הגיעה לפתע
 כץ.״ מרכוס דרך להיעשתו קה

 ״אנחנו סירבו: ארץ אותה שילטונות
 ישראל. עם ישירות המגעים כל את ערכנו
 מוכנים ולא כץ, מרכוס את מכירים אנחנו
 הבינו לא המזמינים עמלה.״ לו לתת
 למרכוס עמלה לשלם צריכים הם מדוע

 הדבר. מתהשק שלישראלים משום רק כץ,
 נזק וגרמו כולה, העיסקה את ביטלו הם

למדינודישראל. עצום
 כץ את לקחת ישי נדרש אחרת בפעם

 מארצות לאחת במישלחת־מכירות איתו
להו מהארץ נדרש הוא דרום־אמריקה.

 הישראלית. המישלחת חבר הוא שכץ דיע
 את השלטונות הכירו ארץ, לאותה בבואו

 נון־ פרסונה כעל עליו הכריזו כץ, מרכוס
 של הבושה בלתי־רצוייה. אישיות גרטה,

 לא הנשק ועיסקת גדולה, היתה ישראל
הפועל. אל יצאה

לנדוי השופט
יכריע

הורכיץ השר
תומך

כן־פורת השופטת
7 מתנגדת

גולדנברג עורד־הדין
תומך

 להטיל ישי התכוון שאותו הגזירות את
כץ. מרכוס נאמן, של וידידו לקוחו על

 הנושא את לבדוק לנאמן הבטיח וייצמן
ה בפגישה השערוריה.״ את ו״להפסיק

 השר אמר וייצמן עם לישי שהיתה שניה
 עניין זה לעשות? יכול אני ״מה לנציג:

 וייצ־ הורה זאת למרות הקואליציה!״ של
 אחוז, 15ל־ כץ של העמלה את להקטין מן

 אחוזים, 10 של היה לא החיסכון אבל
 למכסיקו ישי כששב פחות. הרבה אלא
 בגובה עמלה לכץ לתת הנחיות קיבל הוא
 שה־ כך מלמעלה, אבל — אחוז 15 של

דבר, של לאמיתו נעה, כץ של עמלה
אחוזים. 18ו־ 17 בין

 הכיר אותו דיין, למשה ישי כשפנה
 הזדעזע חבר, ישי היה שבה רפ״י מתקופת

ממנו ודרש לישי האמין לא הוא דיין.
 ובהם מיסמכים, לו הביא ישי מיסמכים.

 משה גם להאשמותיו. חותכות הוכחות
כעבור השערוריה.״ את ״לחסל הבטיח דיין
לו: והודיע לישי קרא הוא ימים כמה
 לעשות יכול לא אני מצטער. נורא ״אני
 חזקים יותר הם הזה. בעניין דבר שום

!״ממני
 שימעון אצל גם וניסה ויתר, לא ישי
 נשבע פרס סטירת־לחי. ספג שוב פרס.
 של העיסקות על ידע לא כי ישי לפני

 עם נאמן, יעקב ושליחו, כץ מרכוס
היה המצב שאותו למרות מישרד-הביטחון,

ביש גורמים המשיכו עת אותה כל
 הנהיג כץ. מרכוס למען לפעול, ראל,

 של נציגו נאמן, יעקב עורך־הדין אותם
ופרקליטו. בארץ כץ

 המשיך ישי
ללחוץ

ב אז הצהיר וייצמן ממקורבי חד
*  מעוניין אינו ״וייצמן השר: של שמו י

 הפרשה כל את יחסל הוא כץ, במרכוס
 שאמר כפי הנראה, ככל אולם איתו.״
הקואליצ השיקולים ישי, לאלחנן וייצמן
 של רצונו מאשר יותר חזקים היו יוניים
 עמלות הסוחטת העלוקה את לזרוק וייצמן

 ובעיקר המפד״ל, ראשי ממדינת־ישראל.
 וזבולון בן־מאיר כיהודה המפד״ל צעירי
 על השמירה למען ללחוץ המשיכו המר,

ולש כץ, לבין מדינת־ישראל בין הקשר
סרסור־הנשק. של העמלות על מור

 שהיו אישיים קשרים טיפח גם כץ
 הנסיעות מילבד בו. שתומך למי כדאיים

 שהוא ארוכים וטיולים למכסיקו נאמן של
 בדרום־אמ־ סוחר־הנשק חשבון על עשה

 ואת בן־מאיר את גם כץ הזמין ריקה,
 מבטיח כשהוא חשבונו, על המר, זבולון

 בן־מאיר ביותר. והדור מלא אירוח להם
המר ואילו כץ, חשבון על ונהנה נסע

עיתו כי לו נודע האחרון. ברגע נרתע
 פרשיות את לחשוף להתחיל עומדים נאים
 ״אני להסתכן. שלא החליט והוא כץ,
 מרכוס של העניין לכל בכלל שייך לא

 את מכיר בקושי ״אני המר, התמם כץ,״
האיש.״

 על ממכסיקו ללחוץ המשיך ישי אלחנן
 ולנציגו לכץ מיטרד והפך מישרד־הביטחון

 מסויים בשלב נאמן. יעקב בישראל,
 וממישרד־ האווירית מהתעשייה הודיעו

 להתעסק להפסיק עליו כי לישי הביטחון
 בכל אותו ולשתף להמשיך כץ, בנושא

 דרום־ ארצות עם ישראל של עסקות־הנשק
 ״אם נגדו. להתלונן לנסות ולא אמריקה

לארץ.״ תחזור הזה, לתנאי מוכן לא אתה
לזלזור. החליט ישי

 הופסקה. האווירית בתעשייה עבודתו
 בצורה הוקטן לו שהגיע וסכום־הפיצויים

 בין כי ישי גילה גם אז משמעותית.
 כץ, מרכוס זוכה שבהם הכיבודים, יתר
הנשיא. מבית כיבודים יש

 עם יחד הקים, כץ כי לו התברר
 ח״כ בורג, יוסף השר מהמפד״ל, גורמים
 והרב ורהפטיג זרח ח״כ בן־מאיר, יהודה

 את גורן, שלמה הרב לישראל, הראשי
לתלמי פרסים מעניקה שהיתה כץ, קרן
 נערכה הפרס הענקת שנה. מדי דתיים דים

 הקודם, הנשיא בתקופת הנשיא. בבית
 ידע לא עדיין קציר, אפריים הפרופסור

 והוא כץ, של האפלות העסקות על איש
ישראל. מנשיא בכבוד זכה

 הראשונה בפעם להעניק תיכננו כאשר
 הנשיא של כהונתו בזמן כץ קרן פרס את

 שמועות הנשיא לאוזני הגיעו נבון, יצחק
 בכץ. הקשורות מסויימות פרשות על
 רצה לא חדש, אז שהיה הנשיא, אך

 שהנשיא העובדה את וקיבל לעניין להיכנס
 בביתו, הענקת־הפרס טכס את אירח קציר

 זאת. לעשות רשאי הוא שגם לכך כסימן
 נשיא עם הצטלם לישראל, הגיע כץ

 תמונות שלה, וחברי־הכנסת שריה המדינה,
השל אצל אחר־כך להציג יכול שאותן
 בדרום־אמריקה השונות בארצות טונות

מדינת־ישראל. כנציג בעיניהם ולהיראות
 לא אלה בארצות היהודיות בקהילות

במכ היהודים רושם. כל התמונות עשו
 אותו, ומחרימים כץ את מכירים סיקו

 על תמיהתם את פעם מדי מביאים כשהם
לסוחר־הנשק. הישראלית הממשלה יחס

 לחיפוש פריצה
מיסמכים

 עימו שגם נבון, הנשיא אל פנה שי ^
 המשותף שירותם מתקופת בידידות הוא

 הנושא את לפניו והציג בן־גוריון, אצל
 פרס־ הענקת ביטול הנשיא: תגובת כולו.

במישכן־הנשיאים. כץ
ב ישי אלחנן התגורר תקופה באותה
 עובד עדיין היה רישמי באופן גבעתיים.
 מקורבי ניסו כאשר האווירית. התעשייה

 במילחמתו ימשיך הוא אם אצלו לגשש כץ
 לארץ, הוחזר שכבר למרות כץ, נגד

 הצהיר ואף רבתי, ב״כן״ אלחנן השיב
 השע־ על המעיד תיק־מיסמכים לו שיש

כץ. של רוריה
בגב ישי של דירתו נפרצה אחד ערב
 למרות מאומה. ממנה נלקח לא עתיים.

 שישי זר, ומטבע רב רכוש בה שהיה
מקו ממכסיקו. שובו עם המיר לא עדיין
 מיסמכים להיות היו יכולים שבהם מות

הפורצים. נגעו לא ברכוש בקפידה, נסרקו
 גורמי־ אצל ישי אחר־כך התלונן כאשר
 לקחת כדי לביתו שפרצו כך על ביטחון

 באותה בבית היו לא (שכלל מיסמכים,
 המיקצו־ אנשי־הביטחון לו אמרו עת),

 המיס־ בשביל להיות יכול לא ״זה עיים:
 יודעים מיסמכים, המחפשים אנשים מכים.
 כדי בעל־ערך, קטן משהו לקחת תמיד
 המיס־ בשביל רק באו שהם יבינו שלא

מכים.״
 שמס- גילה הוא לביתו ישי חזר כאשר

ממנו. נגנבה זולה רטת-קולנוע
 כץ לפרשת להתייחם סירב נאמן יעקב

השל ועם כץ עם שלו היחסים ולפרשת
 מנכ״ל־האוצר. שהיה •לפני עוד טונות,
ב נאמן אמר הזה העולם עם בשיחה
עורך־דין בין ביחסים ״מדובר שעתו:
 אף על להשיב מוכן לא אני ללקוח,
זה.״ בנושא שאלה

 האם היא: לדיון עתה העומדת השאלה
 של בעסקים שנים במשך שטיפל אדם

 מיפלגתי עסקן שהוא זה, מסוג סוחר״נשק
תו בכיר ממשלתי מינוי שקיבל מובהק,

 וצעי- הורביץ בין מיפלגתית לקנוניה דות
 — כשר־האוצר במינוי שתמכו רי-המפד״ל

 שופט של הרם הכם על ■לשבת צריך
העליון? בבית־המישפט

■ ינאי יוסי
_ _ _ _ _ ■ ץ* _


