המידע שגס ו חשאי *1מישסוה ־
מה 1יש  1גו 1א ין בו 1,מי  71ס ו
נוצל חשאי על־ידי אחרים?

החדש עשה את דרכו לעיתונים.

חשאי היפנה את השאילתה אל
ראש־הממשלה ,מנחם כנין ,וכיקש
לדעת ״אם נכון הדכר שכעים*
קות־נפט מסויימות ,שנעשו על־ידי
ממשלת־ישראל ,לרכישת נפט מ־
גורמי־חוץ כשנים  1977עד .1981
ניתנו עמלות כניגוד לחוק לשר
כממשלת־ישראל ,ואם נכון הדכר
שהשר האמור הוא יצחק מודעי.״
חשאי גם ביקש לדעת אם הובאו הדברים
האלה לידיעת בגין ,ואם זו הסיבה לכך
שמודעי לא מונה כשר־האנרגיה־והתשתית
בממשלה שכונן בגין אחרי הבחירות לכנסת
העשירית .מכיוון שהשאילתה נפסלה ,לא
קיבל חשאי תשובה.

עיסקה
מבסיקאית
ה היה המידע שעליו הסתמך חשאי
ייין לצורך ניסוחה של שאילתה זו?
זמן רב היה מידע זה ברשותו הבילעדית
של חשאי ,והוא סירב לחשפו .בלחץ ועדת־
הכנסת ,העביר חשאי את המידע למיש־
טרת־ישראל ,ומאוחר יותר גם הצהיר
על־כך.
את המידע קיבל חשאי משלושה מקו־
רות״ אחד מהם כונה ״אישיות כלכלית״,
״שני ״אישיות פוליטית״ ,ועוד אחד ,״מקור
שלישי״ — שעליו סמך חשאי ,משום ש
העביר לו בעבר מידע בקשר לשתי
פרשיות אחרות ,שאינן קשורות לשר
מודעי ולעיסקי־הנפט ,והתברר שיש למידע
רגליים.
עד כה לא נודע לציבור מהו המידע
שהעביר חשאי למישטרה .חשאי עצמו
סירב בכל תוקף לגלות מה ידוע לו על
עיסקי־הנפט — אולי משום שידע עד־כמה
חסר־ביסוס הוא המידע שברשותו .גם
המישטרה לא גילתה עד עתה מה מצוי
ברשותה .אך הדברים נודעו להעולם הזה :

מודעי?
ף* משך שכוע אחד נפתח בקיע קטן
* במסך הכבד ,המסתיר את העולם האפל
ורב־המזימות של עיסקי־הנפט .אך הבקיע
מיהר להיסגר.
ח״כ-המערך האלמוני ,יהודה חשאי ,ערך
התקפה חסרת כל סיכוי ,וכימעט מגוחכת,
על שר־האנרגיה־לשעבר ,יצחק מודעי.
השר הליברלי בעל העיניים המתרוצצות
יצא להתקפת־מצח• נגד היועץ המישפטי
לממשלה ,נגד צמרת־המישטרה ,נגד כלי־
התיקשורת ,נגד יורשו בתפקיד ,וכמובן
נגד חשאי עצמו — וזה חש ״כמי שטבל
את ידו בחומצה גפריתית,״ כפי שאומרים
מקורביו.
הח״כ שנכנס לכנסת הקודמת בעיקבות

מותו של יגאל אלון ,ניסה להשיג מעט
פירסום )ראה הנדון( ,וביקש לנגח את
השר מודעי ,ובדרך זאת את ממשלת־
הליכוד .חשאי הוא איש־מנגנון ,יו״ר
האגף המוניציפלי של מיפלגת־העבודה,
ואין לו מושג בענייני נפט ורכישתו .אולי
דווקא משום־כך ניסו אוייביו של מודעי
להשתמש בו ,ומסרו לו כמה פירורי־מידע.
חשאי ניסח שאילתה והגיש אותה ב־1
בספטמבר לח״כ״חרות ,מאיר כהן ,שהחליף
אז את יו״ר־הכנסת ,איש הליברלים מנחם
סבידור .הוא התבקש לנסח את השאילתה
מחדש ,וכך עשה .גם הנוסח החדש נפסל
על־ידי ממלא־מקום היו״ר ,אך דבר הפסי
לה לא נמסר לחשאי ,לדבריו ,והנוסח

המידע המצוי עתה כרשות ה־
מישטרה נוגע כשלוש פרשיות שו 
נות שד רכישת נפט ,שאירעו כימי
כהונתו של מודעי כשר-האנרגיה.

המידע העיקרי נוגע לעיסקת־נפט ישרא
לית—מכסיקאית.

מודעי היה כמכסיקו שלוש פע
מים כתקופת כהונתו .המידע ש
מסר חשאי למישטרה נוגע לאחת
הפעמים.

המחיר הרישמי באותה תקופה היה 32
דולר לחבית של נפט מכסיקאי .אך מחירי
הנפט היו בירידה ,על-פי מידע זה ,ואפשר
היה להשיג נפט במחירים זולים יותר .אל
מודעי ואל ראש מעהל־הדלק ,שימעון
גילבוע ,הופנו כמה וכמה הצעות לרכישת
נפט במחירים זולים יותר .אחת מן ההצעות
הללו הופנתה אליהם על־ידי מי שהיד.
באותם ימים סגךשר במישרד ראש־
הממשלה ,יורם ארידור.

כד ההצעות האלה נתקלו כתגו-
כה כנוסח ״מעניין מאוד״ ו״תגי־
שו הצעות מפורטות,״ אך לכסוה
נדחו ההצעות הזולות ,ונחתמה
עיסקה עם מתווך מסויים ,שכה
נרכש הנפט כמחיר הרישמי —
דולר דחכית.

על-פי המידע שמסר חשאי היו ההצעות
הזולות יותר ממשיות ,הבטיחו נפט לטווח
של שנים ,ולמציעים היו ערבויות של בנ 
קים רציניים .לפחות אחת ההצעות נגעה
לאותו נפט מכסיקאי שנקנה לבסוף במחיר
)המשך בעמוד (8

ת מרכז המיפלגה הליברלית ,ש-
התכנס בתל־אביב ביום החמישי ה
אחרון ,איפיין הקרב שלפני־הקלעים בין
השר־בלי־תיק יצחק מודעי ובין יורשו
במישרד־האנרגיה ,השר יצחק ברמן.
חברי המרכז ,שהתכנסו באולם שב־
בית־ציוני־אמריקה ,היו אמורים לבחור
בשלושת צירי המיפלגה לקונגרס היהודי
העולמי ,ולשמוע את דבריו של רואה־
חשבון על מס־עסקים חדש .אך אלה לא
עניינו איש.
מודעי התקבל בתרועות ,בנשיקות וב
חיבוקים .הוא היה הגיבור התורן של ה 
ליבראלים .לעבר ברמן נזרקו קריאות-
גנאי .סגן־שר־התחבורה ,יצחק שיפמן,
שבדרך-כלל חש לאן נושבת הרוח ,הת
ייצב ללא סייג לצד מודעי ,אך לא התיר
לחברי המרכז להפריז בגילויי־האהבה.
הוא השתיק אותם בגערות כאשר עברו
את הגבול ,כפי שנוהג מורה בכיתת זא
טוטים.

לא ■היה שום ספק  :כקרכ
שהתנהל דפני־הקלעים זכה יצחק
מודעי.
אך לא פחות מעניין היה הקרב ש 
מאחרי הקלעים .היה ברור שמודעי מנסה
להשתמש בפרשת־הנפט של חשאי כ 
מנוף ,שנועד לטווח הארוך לבצר את
מעמדו כמנהיג המיפלגה הליברלית ,ול
טווח הקצר — לסלק את ברמן ממישרד־
האנרגיה.

היו שטענו כי הכרית המחודשת
כין ■מודעי ושיפמן ,מקורה כהכ־
טחתו של מודעי לשיפמן כי סגן־
שר־התחכורה ,שמעמדו כמישרדו
מעורער ,הוא שיירש את כרמן
כמישרד האנרגיה ,שכן לפני מו
דעי עצמו הדרך חזרה חסומה.
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לגצח בקרבות י
להפסיד במילחמה
ך* לשונות הרעות אמרו שאסור לשיפמן
י ״ להאמין למודעי ,המבקש למרות הכל
את התפקיד לעצמו .אלה הזכירו כי לפני
חודש וחצי היה מודעי אצל בגין ,וביקש

