
המשולש
שי 11? ף ג  למשמע נדהמו המעיי

■ הד מכך פחות ולא ההצעה, י
 המציע. של זהותו אותם הימה

 ה- של המשא־והמתן צוות זה היה
 לרבנות הבחירות לעניין מפד״ל

ת :הרעיון את שהעלה הראשית
 בהצעת המערך של תמיכתו מורת
 נוספת כהונה תקופת שתעניק החוק
 ה- סיעת תתמוך גורן, שלמה לרב

לתפ המערך של במועמדו מפד״ל
 הר־ (״ויוויאך) חיים הנשיא, קיד
נשיא. תמורת רב צוג.

אנ שני היו המפד״ל של בצוות
 בן־מאיר, יהודה סגן־השר שים:
 בן־ ורפאל הצעירים, סיעת איש
 אם המיזרחי. הפועל מזכיר נתן,
 בז־ הצעה להעלות בן־מאיר מוכן
 של כהונתו שהמשך סימן !את,
 השליטה מן יותר לו חשובה גורן

מאוד. הרבה וזה — במפד״ל
 בן- ליהודה כל־כך חשוב מדוע

 הרב של רצונו אחר למלא מאיר
ז גורן שלמה לישראל, הראשי

כץ. מרכוס היא: התשובה

 פרטית קרן
פרטי ורב

 האלה האנשים שלושת ין ך*
של לישראל הראשי הרב — •
 וסגן־השר חבר־הכנסת גורן, מה

מר וסוחר־הנשק בן־מאיר יהודה
ומו סבוכה מערכת יש כץ, כוס
וקשרי־גומלין. קשרים של זרה

 תועלת מביאים האלה הקשרים
המעורבים. הצדדים לכל רבה

ח סוחר־נשק הוא כץ מרכוס
 בהספקת בעיקר עוסק הוא שוב.
 העיקריים הלקוחות ישראלי. נשק
ומ דרום־אמריקה מדינות הן שלו

רכזה.
 סגן־שר-ה- הוא בן־מאיר יהודה

 יצחק הישראלי שר־החוץ חוץ.
האח בחודשים עסוק היה שמיר
אמרי לארצות ארוך במסע רונים

 הפירסומים על־פי הלטינית. קה
 הזה במסע הרבה דובר בעיתונות,

 למישט- ישראלי נשק מכירת על
אמרי מרכז של הדיקטטוריים ריס
ודרומה. קה

 שכדי תמיד ידע גורן שלמה
 בתמיכה צורך יש ראשי, רב להיות

 אותה קיבל הוא איתנה. פוליטית
 לעזור ניסו הם המפד״ל. מצעירי

 יהודה בתפקידו. שימשיך כדי לו
 ב־ ראשי תפקיד מילא בן־מאיר
האלה. נסיונות

 ובין גורן שלמה בין הקשר אך
 הוא עקיף, רק אינו סוחר־הנשק

 המכסיקאי סוחר־הנשק ישיר. גם
 מדי המחלקת קרן, בישראל הקים
 ״יישום הקרן: שם פרסים. שנה

 יהודה המודרניים.״ בחיים ההלכה
 הקרן בהנהלת חבר הוא בן־מאיר

ה של הראשי השופט אך הזאת.
 מי שנה מדי שמחליט ומי קרן,
 הוא הנדיבים, פרסיה את יקבל
גורן. שלמד, לישראל, הראשי הרב
 מכונה היא קרן. סתם אינה זו

 סי כל וכמעט כץ,״ ״קרן בקיצור
 קרן שזוהי בטוח עליה ששמע

 לכך הסיבה ממלכתית. רישמית,
הצליח גורן שלמה שהרב היא,

ש: שק1ה וסוחר סגן־השר הרב, הבלתי־קדו
 התמונות את שלה. הראשי הרב
ה ושרי הגנרלים לפני מציג הוא

 ומרכזה. דרום־אמריקה של הגנה
 עיס־ הצעות מול לעמוד יכול מי

 נשיא של מידידם הבאות קיות
שלה? הראשי והרב המדינה

ליש הראשי הרב גורן, שלמה
 של הפרטי הרב גם הוא ראל,

 סוחר- השיא כאשר כץ. מרכוס
 הוא בתו, את המכסיקאי הנשק
 רבים לאנשים טיסה כרטיסי שיגר

 חברי בין בעיקר בישראל, מידידיו
אנ־ במפד״ל, הצעירים של הצמרת

 ארבע לפני כבר הזה, העולם
 (העולם שנים שלוש ולפני שנים
 נציגה זה היה ).2221 ,2172 הזה

ב האווירית התעשיה של החדש
 אלחנן ובדרום־אמריקה, מכסיקו

הכדור. את לגלגל שהתחיל ישי,
 דתי פחות

במכסיקו
, שי א ל ל מי  שונים תפקידים ש

על אמר במערכת־הביטחון,

 שהעיסקה מישראל, ישירה אה
 כץ. מרכוס דרך להיעשות צריכה

נע שעימה המדינה שילטונות אך
 הסבירו הם סירבו. העיסקה רכה
 שהעיסקה לכך מוכנים אינם שהם

מ דווקא כץ, מרכוס דרך תעבור
 העיסקה אותו. מכירים שהם שום

 מיליוני הפסידה וישראל בוטלה,
 נדרש אחרת, בהזדמנות דולרים.

 במישלחת־ כץ את עימו לקחת ישי
 הדרישה אחרת. למדינה מכירות
 שילטונות מישראל. במיברק הגיעה

להיכנס כץ ניסה שאליה המדינה

1ד לד ושוה

לו!■ח 3101
 תרם הוא שלהם גוש־אמונים. שי
 תעשיית- לאנשי וגם נדיבה, ביד

ששו לאורחים, ישראל. של הנשק
 במ־ העליונות הקומות בשתי כנו

 הי־ מכסיקו, של בבירתה לון־פאר
הכלו טקס את נעימה. הפתעה תה

ל הראשי הרב ערך החגיגי לות
לו צורך אין גורן. שלמה ישראל,

בן- יהודה חבר־הכנסת שגם מר

ל מגיע כשהוא מאוד ״דתי כץ:
 כשהוא דתי פחות הרבה אך ארץ,
במכ כשרה לא במיסעדה נמצא

 כל כי לפתע התברר לישי סיקו.״
 עם הנעשית ישראלית עיסקת־נשק

 חייבת הלטינית, באמריקה מדינה
הת ישי כץ. מרכוס דרך לעבור
 הראה וכץ הזאת, בתופעה עניין

עם מחובק הוא שבה תמונה לו

 כאישיות־בלתי־רצו־ עליו הכריזו
 לא המתוכננת ועיסקת־הנשק ייה,

הפועל. אל יצאה
 הוא בישראל. לפעול ניסה ישי

 עזר דאז, שר־הביטחון אל פנה
 אך לפעול, ניסה וייצמן וייצמן.

 יכול אני ״מה רבה. הצלחה ללא
עס ״אלה הסביר, הוא לעשות,״

היה הרמז קואליציה.״ של קים

 לבנק־המי־ המסונף למימון־ולסחר,
באו המפד״ל. של זרחי־המאוחד

 ידיד עוד לכץ היה תקופה תה
 היה השילטון. בצמרת רב־השפעה

ש מי נאמן, יעקב הפרופסור זה
בתקו מישרד־האוצר מנכ״ל היה
 ב־ הורביץ יגאל של כהונתו פת

 פרקליטו היה נאמן מישרד־האוצר.
כץ. מרכוס של ויועצו

לע וייצמן עזר שהצליח מה כל
 הקטנת למען לפעול היה שות,

 הנשק, מעיסקות כץ של העמלה
 מאוד, גבוה שיעור זהו גם .15ל-,^

 בס־ המקובלים השיעורים לעומת
הבינלאומי. חר־הנשק
 התע־ אנשי טענו יותר מאוחר

 אותם, ייצג שכץ האווירית, שיה
 עיסקיהם את לחסל החליטו הם כי
 מישראל שירד סוחר־הנשק עם

האווי התעשיה אך .1948 בשנת
וח זאת, בהחלטה עמדה לא רית
 שנים לשלוש הסכם כץ עם תמה

 האווירית שהתעשיה יתכן נוספות.
 של שירותיו על לוותר היתד, יכולה
 אך האמריקאית, ביבשת כץ מרכוס

 מיפעל גם היא האווירית התעשיה
 להקים וכדי ישראלי, ממשלתי
 קואליציה. צריך בישראל ממשלה

 את צריך קואליציה, להקים וכדי
המפד״ל. צעירי

 להדוף מבקש כץ מרכוס כאשר
 מציין הוא עליו, ההתקפות את

 זה ללב״י. תורם שהוא תמיד
 לב״י, למען הפומבית במכירה נכון.

ב בתל-אביב בבית־אסיה שנערכה
 אחד כץ מרכוס היה השנה. קיץ

ל טרח הוא אך הגדולים. הקונים
 מצידו גדול עמוד מאחורי הסתתר

 ודאג הכניסה, אולם של השמאלי
בשמו. יכריז שמישהו לכך גם

 אינו כץ מרכוס לכך: הסיבה
 כאשר ועיתונאים. צלמים אוהב
 כתבת- לערוך הארץ היומון ביקש

 בעיק- כץ, של עסקיו על תחקיר
 הפרשה, של הראשון הפירסום בות

נא יעקב כץ, של פרקליטו שיגר
 לוזארץ, חריף מיכתב־אזהרה מן,
 מיליץ 10 בסך לתביעה איום ובו

 את פירסם ולא נכנע הארץ לירות.
כץ. של מעלליו על שלו התחקיר

לאח עצמה על חזרה הפרשה
 כמה לפני קלים. בשינויים רונה,

 ידיעות הצהרון ביקש שבועות
 על כתבת־תחקיר לפרסם אחרונות

 של קוראיו כץ. מרכוס של עסקיו
במע אברמוביץ אמנון העיתונאי

 היו יכולים כך, על שדיווח ריב,
 פרקליטו את החליף כץ כי ללמוד
ל משגר שהוא האזהרות לצורך

 של היוצא המנכ״ל את עיתונאים.
 יעקב הפרופסור מישרד־האוצר,

 של היוצא הנשיא החליף נאמן,
 אמנון הד״ר• עורכי־הדין, לישכת

 זהה. היתד, התוצאה גולדנברג.
 כמו בדיוק נהג אחרונות ידיעות
 בלתי- נותר כץ ומרכוס הארץ,
פגיע.

 לקרן יפה בעין תורם כץ מרכוס
 גוש־אמד של להתנחלויות חד־חי,

 שלו ולקרן המפד״ל, לצעירי נים,
 בן־מאיר יהודה סגן־השר עצמו.
 ועד פוליטית, חסות לו מעניק

 לישראל, הראשי הרב העניק עתה
כשרות של חותמת גורן, שלפה

ש ר ',״הארץ כשביק שק1ה סוחר של ווסקיו את לחקו
.111911 והפירסו□ - אזהרה פרקליטו שיגר המכסיקא׳

והושתק! הוזהר ׳ אחרונות ״ידיעות הפרשה: חזרה עכשיו
 לשעבר, המדינה נשיא את לשכנע
 חסותו את להעניק קציר, אפרים

מוע שבהם והטקסים הזאת, לקרן
 במישכן נערכים הפרסים נקים

 טורח כץ מרכוס ישראל. נשיאי
 מצטלם הוא האלה. לטקסים להגיע

ובחברת המדינה נשיא בחברת

שם. היו ורעייתו מאיר
 הקשרים חשובים כץ למרכוס

 שלו שהעסקים וככל מאוד, האלה
הק מסתבכים, הלטינית באמריקה

יותר. חשובים שרים
קשו כץ של מהסיבוכים חלק

ב ממעלליו כמה בפירסום רים

והס בגין, מנחם ראש־הממשלה
 נותנים שלא חושב ״אתה ביר:
 תל־חי?״ קרן לתורמי כבוד

 גבוהות היו כץ שגבה העמלות
̂> והגיעו ביותר,  ערך כאשר .25ל־

 מדינה עם גדולה עיסקת־נשק ישי
הור־ לו הועברה דרום־אמריקאית,

 היו שאז — המפד״ל לגמרי. ברור
 שותפה היתה חברי־כנסת, 12 לה

 כץ, מרכוס בקואליציה. חשובה
 עם המופלגת ידידותו על נוסף

 את גם הבטיח המפד״ל, צעירי
מח הוא מיפלגה. באותה אגפיו

בבנק- נכבדים אחוזים בידו זיק

 כס- כשעמד חובקי־העולם. לעסקיו
 סגן־השר פעל בסכנה, גורן של או

 כדי רבה בזריזות בן־מאיר יהודה
 יש־ כץ קרן של הראשי שהשופט

 הצלחה. ללא הפעם מקומו. על אר
 פרנקל שלמה
■ זוהר ומרסל
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