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ם91ה נתיבי
תדינוד סוד

ב עשה מודעי יצחק שר ף• ל ממכוניתו הדרך את שלווה י י
הש שבהרצליה־פיתוח. ביתו חצר
 חצות. אחרי 3 כמעט היתה עה

ב שניהל מהקרב תשוש היה הוא
 שברמת־ המנביה בכפר ערב אותו

במיפלגה. ההשפעה חלוקת על גן
ב חבושה שידו שר־האנרגיה,

 בעזרת רב, בכישרון הצליח גבס,
 לצבור נכונה, וטאקטיקה אילתורים

 הכלליות הבחירות לקראת רב כוח
 הנצחון אחרי עתה, בפתח. שעמדו
 התכונן הוא במיפלגתו, הפנימי
 לילות אחרי ראשון, רגוע ללילה
עין. עצם לא שבהם רבים

 צעיר לעברו זינק השיחים מבין
 של נהגו אתלטי. מיבנרדגוף בעל
 במתנקש, שהמדובר חשש השר

 גבה־הקומה. השר על לגונן וניסה
 קרא השר!״ אדוני השר, ״אדוני
 לדבר מוכרח ״אני בקול, הצעיר
!״איתך

 עמד הצעיר לרגע. עצר מודעי
 נראה ולא ממנו מגע־יד במרחק
המקום שזה חושב ״אתה חמוש.
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 שבה החברה של כרטיס־הביקורדימיונית חברה
ושבאמצ בן־גל, גיל שותף היה

 של הקשר איש או השותף, למישרד־האנרגיה. העיסקה הוצעה עותה
 נשיא־החברה״. ״סגן לתואר שזכה רנייה, סטיב הכרטיס על־פי היה בן־גל,

 מיספר־ אף לה והיה שבארצות־הברית, באילינוי שכנו החברה מישרדי
 של לטלפונים להתקשר ניסה הזה העולם כתב באנגליה. טלפון
בתשובה. זכה ולא בכרטיס־הביקור, שמופיעים כפי די־אס־א, חברת

 מגיש. כל כמו תטופל ואתה שלי,
אחרת.״ בקשה

 מה, דבר עוד לומר ניסה הצעיר
ב אותו הדף השר של נהגו אך

במהי נבלע מודעי ויצחק חוזקה,
ביתו. בחצר רות

עמלה
למיפלגה

 קשורה שאינה וידידה כן־גל גילבוצח החשוד
 כפי חשוד, הוא שבה הרצח לפרשת

 בתיכנון בן־גל חשוד המישטרה גירסת על־פי בתל־אביב. במועדון שצולמו
טוכלר. את מוריץ מחברת אלטרוביץ יעקב רצח של לפועל ובהוצאה

 שאל ז״ כזו ובשעה איתי, לדבר
מופתע.

 יודע ״אני מייד: השיב הצעיר
 תדע אם אך בלתי־שיגרתי, שזה

 איתך. לדבר רוצה אני מה על
 אחרת דרך לי היתד, שלא תבץ
 בדרך־לא-דרך אליך לפנות אלא
זו.״

בדעתו וחוכך עומד מודעי בעוד
_ 6

 לו, לספר אלמוני צעיר יכול מד,
 בכפר־ שלו הנצחון בערב דווקא

 ״אדוני הצעיר. המשיך המכביד
ליש נפט למכור רוצה אני השר,
 כל זולים. מחירים מציע אני ראל.
 מבקש הייתי אותי. דוחים הזמן

 זה.״ עניין על איתך לשוחח
 שאני ״נכון היסס. לא מודעי

ישי מטפל אינני אך שר־ד,אנרגיה,
המישרד למנכ״ל סנה בכך. רות

•  בין הקצרה הלילית פגישה ן
 נערכה האלמוני והצעיר השר י י

ה לפני שנה שנים, כשלוש לפני
.10,־ד לכנסת בחירות

 העומד בן־גל, גיל היד, הצעיר
 בתיכנון כחשוד לדין אלה בימים
 אלט־ יעקב הבורסה סוכן וברצח
 הברוקרים חברת עובד רוביץ,
טוכלר. את מורי׳ן

 אינה בן־גל של הנפט פרשת
 שכתב־ הרצח, לתיק כלל קשורה

 לבית־ הוגש כבר בעניינו האישום
ב בתל-אביב. המחוזי המישפט
 גם לחוקריו בן־גל סיפר חקירתו

 כלל נודעה שלא זו, מפרשה מעט
כה. עד

 ושותפו בן־גל :הפרשה במרכז
ל נפט למכור שניסו האמריקאי,

 למיפ־ עמלה לשלם נדרשו ישראל,
בישראל. מסויימת לגד,

 כפי הפרשה, של המלא תיאורה
 בן־גל, על-ידי הזה להעולס שסופר

 שופך לראשונה, עתה מתפרסם
הנמ המידע רסיסי על חדש אור

 הונאה לחקירות היחידה בידי צאים
הארצי. במטה

 הנפט בעיסקי בן־גל של קשריו
הלי הפגישה לפני רב זמן החלו

מודעי. עם לית
 בן־גל .גיל שהה כבר 22 בגיל
הוא בארצות־הברית. ארוכה תקופה

 יורד, ישראלי עם בשותפות עבד
סח השניים מישפחתו. את שהכיר

 וכלה במוטות־ברזל החל בכל, רו
לבית. בציוד
 שזהותו השותף, של מכריו בין
 אנשי היו למישטרה, ידועה אינה

ש מאינדונסיה, בכירים מימשל
 בארצות־ מזומנות לעיתים ביקרו

 איתם. להיפגש שמח בן־גל הברית.
 העסקים היקף על שמע הוא מהם

אינדונ ממשלת עם לנהל שניתן
ניצת. ודמיונו סיה,

 יחסם בעיה. היתד, לבן־גל אך
 לישראל האינדונסים של העויין

 אם ברור לא המפורסמות. מן הוא
 את ידעו בן־גל של שיחו בני

 קצר זמן בתוך אך האמיתית, זהותו
אינ שערי כימיה. ביניהם נוצרה

מחו הצעיר לפני נפתחו דונסיה
באמריקה. מזלו את שחיפש לון,

 מידידיו מאוד מהר למד בן־גל
 רווחים יש שבו שהענף החדשים,

מת החל לכן הנפט. הוא עצומים
 העולמית המכירות במערכת עניין

 שעליו כל את היטב למד הנפט של
לע להיכנס לשותפו והציע לדעת,
אלה. סקים

ידי שדרך בן־גל, סיפר בעדותו
ה את הכיר הוא האינדונסים דיו

 איש מאייר. ברונו השווייצי בנקאי
 עיס־ של ד,פינאנסי בצד עוסק זה

ב ובעיקר בינלאומיות, קות־נפט
 הנלווים האשראי מיכתבי נושא
כזו. עיסקה לכל

 סונרטו בשם שאינדונסי אחרי
 נפגש השניים, בין היכרות ערך

 שונים במקומות מאייר עם בן־גל
 בסינגפור, :הארץ כדור על־פני

ו בז׳נבה בציריך, בארצות־הברית,
 על בן־גל למד ממנו בלונדון.

ה הזהב עיסקי של המופלא העולם
 לו התברר בחייו לראשונה שחור.

 נמכר איך זה, בעולם שולט מי
 הסוחרים מיהם מי, ועל־ידי נפט

 חוזים לחתום יש איך הגדולים,
 כשוחד הניתן העמלות אחוז ומהו

 שונות בארצות ומוסדות לאישים
יצליחו. שהעיסקות כדי

 ד,אינ־ ומידידיו השווייצי מידידו
 אלה, שבעיסקות גם למד דונסים
 לנהוג יש אחרים, לעסקים בניגוד

 היה מאייר אומנם במישנה־זהירות.
ה לכל עמלות על בהגנה מטפל

 מאוד היתד, זו הגנה אך מתווכים,
 של בטוב־ליבו תלויה והיתד, חלשה
 היה יכול המוכר העיסקה. מציע

 הרב הכסף עם בקלות להיעלם
 הסחורה. את לתת מבלי לו, ששולם
 אין בן־גל, הבין כך נפט, בעיסקי

הוגן. מיסחר על מדברים
 בן- היד, בשווייץ מביקוריו באחד

 לקוח סיפר שבו למיקרה עד גל
מס לשייח׳ שילם כי מהמערב,

 סחורה. עבור סכום־עתק עודיה
 והקונה הכסף, עם נעלם השייח׳
 התמוטט — עולמו כל את שאיבד

לאישפוז. ונזקק
 לעולם להיכנס השתוקק בן־גל

המע קשריו גילו, מעמדו, אך זה.
 איפשרו לא הכלכלי ומצבו טים

 עולם של ללב־ליבו לחדור לו
 ד,רפ־ סיכונים, רצוף זה, מיסתורי

וריווחי־עתק. תקות
 יוכל הוא שאליו מקום יש אם

 זה הרי לבן־גל, הוסבר להתברג,
ה של החופשי בשוק בשוליים,

ה שבהולנד. רוטרדם בנמל נפט
האמריקאי ושותפו הצעיר ישראלי

ש הקואליציה חגרי יספר **
!  באולם־ מקומותיהם את יתפסו ■

 הכנסת של הקיץ במושב המליאה
מעי הסימנים כל אך ישתנה. לא

 המרכזית המיפלגה שהרכב דים,
הלי — הקואליציה את המרכיבה

 דרמאתי. באורח ישתנה — כוד
פתי ערב יקרה לא הדבר אם גם
משו כבר שרבים הרי המושב, חת

עו הליברלית המיפלגה כי כנעים
פירוק. לפני מדת
 עומדים הליברלים זאת. רק לא

 תיבודפאנדורה פתיחת לפני גם
 לר־ שיגרמו הדדיות, האשמות של

בארץ. פוליטית עידת־אדמה
שר עומד מחנו•,־הפורשים בראש
 מודעי. יצחק והתשתית, ד,אנרגיה

 הבטיחו'' כבר ח״כים שלושה לפחות
 סגן הם אלה אליו. להצטרף לו

 גרר (״פייסי״) פסח שר־החקלאות,
לחי והד״ר גולדשטיין פינחס פר,
 מחנהו עם הנמנים פרח, יהודה נוך
מודעי. של

פסיכיאטרס
לשר

ל מתכוונים אינם פורשים ^
 רוצים הם מהקואליציה. צאת י י

הלי בתוך חדשה חטיבה להקים
 בטוחים מקומות שיריון תוך כוד,

 בבחירות הליכוד ברשימת לעצמם
 עם כך על שוחח מודעי הבאות.

 בחיוב ונענה החרות, תנועת צמרת
 הליברלית החטיבה פירוק לרעיון

בליכוד.
וחבריו? מודעי פורשים מדוע
 היה הגמל גב את ששבר הקש

 כשר דורון שרה ח״כ של בחירתה
 נצחה דורון המיפלגה. של השישי
מו של מועמדו את קטן בהפרש

 הזה (העולם גרופר פייסי דעי,
הפ שהיא הוא, העיקר אך ).2378

מש היא שאליו המחנה את כה
 אברהם שר־ד,תיירות מחנה תייכת,
במיפלגה. המוביל למחנה שריר,

 במי־ המתרחש אחרי שעוקב מי
 שמודעי מבין, הליברלית פלגה
 שהצטרף מאז לפינה. עתה נדחק

 מצבו היה לא ,1965ב־ למיפלגד,
גרוע. כה

 הוא בשילטון, הליכוד זכה כאשר
 אך והתשתית. ,לשר־ר,אנרגיה נבחר

 במי- מעמדו הידרדר היום מאותו
 ראש־הממשלחד- שסגן עד פלגה,

 אותו לשלוח הציע ארליך, שימחה
 הזה (העולם פסיכיאטרי לטיפול

באוק ,1979 שנה, באותו ).2161
בתפ שיזכה קיווה עוד הוא טובר,

 הור־ שיגאל אחרי שר־האוצר, קיד
 לא הוא פרישתו. על הודיע ביץ

).2197 הזה (העולם בכך הצליח
 לפני במאי, חל במצבו המהפך

ל היטב התכונן הוא שנים. שלוש
 ניצחון בה וקצר המיפלגה וועידת
 למנהיג למעשה הפך הוא מוחץ.

 כוחם את מחסל כשהוא המיפלגה,
 פת, גידעון של שריר, אברהם של
 של ואפילו ארליך שימחה של

דולצין. אריה
 הבחירות ערב שנה, כעבור

 הצליח שוב הוא העשירית, נסת
ה לרשימת מאנשיו רבים להכניס

 הכין שהוא עליו, אמרו מועמדים.
שלו. שיע-רי־הבית את היטב

ה־ אחרי דווקא התחילה הנפילה

 שם. מתרחש מה להתעניין החלו
בינו כמות גילו הם קצר זמן בתוך

 היה שניתן חביות־נפט, של נית
בה. לסחור

 מתווכים
ל ם * מוני אל

 לאירופה, לצאת טיהר נד ן־ ף
י ה ידידו בעזרת להשלים כדי •

ל החוקיים ההליכים את שווייצי
 הוא במטוס בדרכו הנפט. רכישת

שבפעם.ה באשליה, השתעשע אף
במ נפט לעיסקות יטוס הוא באה
 שלו המושגים עולם פרטי. טוס

אחר. מימד לפתע קיבל
 למכור. למי היתה עתה השאלה

 הוא הגיעו קר, כלכלי שיקול מתוך
 היא שישראל למסקנה, ושותפו

ל סבר בן־גל מתאים. נפט צרכן
תאם־ ישראלי היותו שעובדת תומו


