
במדינה
אירגונים

הפטריוטי הבלוף
סירבו הדרום־אפריקאים

 ולבן האפרטהייד, את לכנות
 הבינלאומי לאירגון התקבלו לא
 מתון־ ההומו־סבסואלים. של

 נס פרש אתם, הזדהות
הישראלי. הנצינ

 הבינלאומי לכינוס הישראלי הנציג
 חזר ההומו־סכסואלים אירגוני של

 השערוריה. על לחבריו ודיווח מווינה
 אווירה שררה טען, הוא כך בוועידה,

 לעשות הגדילו לישראל. עויינת
 על וטו שהטילו האוסטרליים, הנציגים

 הבינלאומי הכינוס את לערוך ההצעה ■י-
בישראל. הבא

 כל נותרה לא הישראלי לנציג
הוועידה, שהסתיימה לפני ועוד ברירה,

אירגונו, פרישת על בזעם הודיע הוא
 זכויות לשמירת (האגודה אלדה
 מאיי־גיי־אי(איגוד בישראל), הפרט

הבינלאומי). העליזים
 ללא נעשתה הפרישה על הודעתו
 חברי כל עם מוקדמת התייעצות

 שהועמדו הישראלית, ועד־האגודה
מוגמרת. עובדה לפני

 היה אילו הראשונה. המולדת
בוועד־האגודה, בדיון מסתיים העניין
 הישראלים שההומו־סכסואלים ייתכן

 נציגם פרש באמת מדוע יודעים היו לא
הבינלאומי. מהאירגון
 קר הפיצה אלדה כאשר אולם

 של דיווחיו ברוח לעיתונות מוניקטים
הבלוף. התגלה הנציג,

 המתגורר ישראלי סופר, יהודה
ההומו־ באירגון והפעיל בהולנד

סופר חושף־הבלוך
עויינים ביטויים בלי

 הקומוניקט את קרא שם, סכסואלי
 ומיהר באוגוסט) 31( הזה בהעולם

להגיב.
סופר: יהודה סיפר
 האירגון כנציג בוועידה נכחתי

 של וער״הפעולה וכחבר ההולנדי
הבינלאומי. האירגון

 בקשתה הוצגה הוועידה בראשית
 מדרום־ הומו־סכסואלית קבוצה של

 לאירגון כחברה להתקבל אפריקה
 בעיות, עוררה זו מועמדות הבינלאומי. י

 הדרום־ הקבוצה שעמדת משום
הא למדיניות ביחס אפריקאית

בלתי־ברורה. היתה פרטהייד י
 הוחלט סוער, דיון אחרי לבסוף,

 הבאה, לוועידה עד ההחלטה את לדחות
בהלסינקי. 1984ב־ שתיערך

 הנציג פעיל חלק נטל הדיון במהלך
 שהתקבלה אחרי מייד הישראלי.
 הוא ההכרעה, את לדחות ההחלטה

 מהאירגון פרישתו על במחאה הודיע
מנומקת. הצהרה ופירסם הבינלאומי,
 ביטויים על דיבר לא הוא בהצהרה

 לא שכאלה משום לישראל, עויינים
 התחלת לפני כן, על יתר כלל! היו

 שבה אחרת החלטה התקבלה הדיון
 יילחם כי מצהיר הבינלאומי האירגון

 ובאפליית באנטי־שמיות בגזענות,
נשים.
 את להצדיק יותר קל כי ספק, אין

הישראלים החברים לפני הפרישה

¥ 1 1 1 ■
 המעסה אט־אט. נפתחה דלת ^

 גופו את לעסות הפסיקה הצעירה 1 1
 נכנס לחדר אביעד. גרשון הלקוח של

 והסאונה העיסוי מכון בעל אבישי, יוסף
החוצה!״ לרגע לצאת מוכנה ״את דויד.

 מהם אחד שאל אביעד?" גרשון ״אתה
מהסס. בקול

 אז ״כן!״ רב. בביטחון השיב אביער
 תעודות־שוטר השלושה לפניו הציגו

תיקו. את שיפתח וביקשו

י״יכיד

 בקשתו את מילאה היא מהבחורה. דרש
עירעור. ללא

 בן־ ברחוב נמצא שמכונו אבישי,
 צריך היה לא בתל־אביב, 26 יהודה

 לקוח הוא אביעד במילים. להרבות
 אמר הכסף,״ את ״הכנתי במקום. ותיק

 דולר. אלפיים רק כאן ״יש לאביעד.
כמה בתוך תקבל אלפים שלושת עוד

לברוח, להתחמק, ניסה לא אביעד
 הוא להיפך, החיפוש. את למנוע או

 שנפלו כמעט ומתוכו התיק, את פתח
 יש ״מאיפה ירקרקים. שטרות ארצה

 נשאל הוא כסף?״ הרבה כל״כך לך
 ידיד,״ אצל דולארים ״רכשתי בפליאה.

 בימים יודעים, ״אתם האיש. השיב
הכי־טובה." ההשקעה זוהי כאלה

 יצחק שר־החוץ, של המיוחד עוזרו
 התקבל הוא הנוכחי לתפקידו שמיר.
 הפורש, שר־האוצר התערבות אחרי
 מס־ לנציב והמישנה ארידור, יורם

 כן לפני צרפתי. אברהם ההכנסה,
 הכלכלה במישרד לעבוד גם הספיק

מרידור. אור״) ״ויהי1 יעקב השר של
 זבו־ בית עסקני התפנו בטרם אך

 הם אביעה של בעברו לחקור טינסקי
 למישמע גבות לזקוף שלא יכלו לא

השוחד. פרשת פירטי
 מידע התקבל שבועות כמה לפני
 אבישי לפיו במס־ההכנסה, ראשוני
 הלקוחות שאחד נראה הכנסות. מעלים

 כלשהי מסיבה החליטו המעסות או
בבעל־המכון. לנקום

 מתוצאות מאוד חשש אבישי
 מקור־ ועל עליו ומהשלכותיה החקירה
 מלקוחותיו שאחד נזכר הוא פרנסתו.

 מכיר שהוא אחת לא התגאה המכובדים
 פנה הוא לו בצר גדולי־המדינה. כל את

עזרתו. את וביקש אליו
 שנתן לפני מעט היסס אביעד

 את לדעת ביקש הוא חיובית. תשובה
 החקירה את שמנהל האיש שם

 של שמו לו כשנודע במס־ההכנסה.
 בעיות, ״אין אמר! בעניין, החוקר האיש
יסודר.״ הכל

 חמשת של סכום ביקש אביעד
 צריך שהוא הסביר, הוא דולר. אלפים

 כדי עצמו, החוקר עם בכסף להתחלק
התיק. את לסגור ייאות שזה

 את לשלם מוכן היה שאבישי יתכן
 שהרעה תמימה אמונה מתוך הכסף, כל

 ההסכם פירטי דלפו מזלו לרוע תחלוף.
 דאג זה שלישי. לגורם אביער ובין בינו

 קצר בירור צריך. שהיה למי לדווח
 וחוקר אביעד בין קשר כל שאין העלה,

מס־ההכנסה.
 היחילה אנשי בקרב התדהמה

 גברה, במישטרה לחקירות־הונאה
 זוטר פקיד הוא שאביעד התברר כאשר
 חמש מפקיד־שומה במחוז ביותר

 בבית־הדר מס־ההכנסה במישרדי
 שגם ברור, היה המרכזית. התחנה שליד

 יוכל לא הוא הכסף, את יקח הוא אם
תיק־החקירה. את לסגור

 אין ליועץ
פורסה ^

 מכון מתוך ביותר, אמין **ידע
 תבוצע שהעיסקה דיווח ^/העיסוי,

 כאשר אחר־הצהרים. הראשון ביום
 שאבישי לטעון ניסה הוא אביעד, נתפס
לקבל והסכים הדולארים את לו מכר

יי

למכון־העיסוי הכניסה
בנקים ומניות דולארים

 ן עבירה בהם שיש במעשים שנחשד
 במקומו עבד הוא אחר־כך התקשי״ר.

 מו אחד באף התמיד לא אך שונים,
רב. זמן

 לשלוש ואב נשוי הוא אביעד
 מישר מוותיקות היא אשתו

בתל־אביב. החקלאות
 למיפל! הצטרפותו אחרי
 לבטיח| במוסד עבד הוא השילטון
 ע] אחר״כך שנה. במשך ולגהות,
 מא חרות ח״כ זאב. במצודת כפקיד

 לעבה אותו הכניס אבידוב כהן
 חר סיעת — לבן תכלת במישררי

 ז כעבור הפך והוא — בהסתדרות
מועצות־הפועל׳ על מטעמה לאחראי

 ז עזב הוא 1982 בתחילת
 אח שנה חצי זה היה ההסתדרות.

 ז ניצל אביעד .1981 של הבחירות
 מים שר־החקאלות, סגן עם קשריו
 שר״החו על להתחבב והצליח דקל?
 ה בחייו הראשונה בפעם שמיר. יצחק

 להי הפך הוא רציני. לתפקיד זכה
לשר־החוץ. מיוחד יועץ

 שמי של לצידו עבד הוא זמן כמה
המדוייק? תפקידו היה ומה

 איע פזנר, אבי מישרד־החוץ, דובר
 שמי של בלישכתו עבד אכן שאביעד

שן ניסיון לתקופת רק אך בירושלים,

שג בחשד נעצר שמיר יצחק של יועצרלשעבד
אר לסגור כדי לעיסוי, !1מכ מבעל קבלת־שוחד

זס־ההכנסו נ של במחלקת־החקירות שלו התיק
 את שלח הרצון, שבע הלקוח, ימים.״

ס לתיקו, ידו מ  קטן־מידות בונד מי
 הכניס התיק, את פתח הוא אדום. בצבע

 ראש במנוד והודה הכסף את בחופזה
לאבישי.
 המעסה החדר. את יצא המכון בעל

 שהטיפול ביקש הוא לאביעד. שבה
 הטיפול את הצעירה כשסיימה יזורז.

 ספורות דקות אביעד נח המשחרר,
 לרחוב. וירד בגדיו את לבש ואחר־כך

 את לשלם טרח לא אפילו הוא
דמי־הטיפול.

ייטג ^
וכלכלה אוצר ־זד

המתינו לבניין כניסה ף*
ה ש שלו אזרחית. לבושי גברים ל

 שיתלווה ממט ביקשו השוטרים
 ולא בטיבעיות, התנהג אביעד אליהם.

 אי־ ״זוהי התרגשות. סימני כל הראה
אבוא.״ ״אבל להם, אמר הבנה,״

 ביפו, הארצי למטה הובא אביעד
 1 אחרי־הצהרים. שעבר הראשון ביום
 בעשרה מעצרו הוארך השלישי ביום
נוספים. ימים

 מבעל שוחד בקבלת חשוד הוא
העיסוי. מכון

 במס־ כמינהלן העובד אביעד,
 לקבל בקשתו על נחקר ההכנסה,

 לגרום כדי מאבישי, דולר 5000כ־
נגדו. תיק־חקירה לסגירת

 גאתה מעצרו, דבר פורסם כאשר
 אביעד, במצודת־זאב. ההתרגשות

זמן־מה׳ שימש תנועת־החרות, חבר

 כאשר רק ישראלי במטבע כספו את
 שהוא סיפר, אביעד הבורסה. תיפתח
 שלו הבנקים מניות את למכור התכוון
כן. אחרי מייד התמורה את ולשלם
 במישרדי ידע: לא שאביעד מה

 כבר נמצאה זיגל בנימין של יחידתו
 שאותה אבישי, של המפורטת עדותו

 שהמיש־ לו, שהתברר אחרי מסר הוא
הפרשה. פירטי כל את יודעת טרה

לו. שנטמן בפח נפל אביעד
אביעד? גרשון מיהו

 שהוא טוענים, תנועת־החרות ותיקי
 בשנת המהפך אחרי רק כחבר הצטרף

 עשה הוא מה יודעים מעטים .1977
 שבשנת העלה, קצר תחקיר כן. לפני
 כמינהלן מתפקידו הועבר הוא 1964

אחרי ברמלה, במישרד־הבריאות

 1982 פברואר חודש במהלך חודש,
 הוגב מישרד־החוץ, לטענת תפקידו,
 תנוע בענייני ולתיאום לייעוץ
החרות.

 טועני זאת, לעומת זאב, במצודת
 ! שיבעה בתפקיד שימש שאביעד
 צוו נכח 1982 בקיץ חודשים. תישעה
 הלו הסרת בטקס הזה העולם
 בבי שנערך המחתרות לנופלי

 ב אביעד תל־אביב. בצפון יד־לבנים
 אחו שמיר. של כיועצו והוצג למקום

 שאביע הזה להעולם נמסר קצר זמן
לפרוש. החליט

 נזכרי זאת, לעומת שמיר, מקורבי
 בחודשי שר־החוץ לצד עבד שאביעד

השנה. אותה של אפריל־מאי
61 בעמוד (המשך

 לישראל, עויינת אווירה על בסיפורים
האפרטהייד. על במחלוקת מאשר
סופר. של דבריו כאן עד

 חשוב הישראלי לנציג היה מדוע
 הקבוצה את לדחות שלא כל־כך

 גינתה שלא למרות הדרום־אפריקאית
יש כך על גם האפרטהייד? את במפורש

 עצמו הישראלי הנציג תשובה: לסופר
דרום־אפריקאי. ממוצא הוא

 ישראלית, פטריוטיות של בתירוץ
 לחבריו נאמנות בעצם, גילה, הוא

הראשונה. במולדתו
 כדי שחור. הומו־סכסואל

 לחבריו סופר שלח דבריו, את להוכיח
הנציג של מההצהרה העתקים בישראל

הישראלי.
 היא מילה), 500( הארוכה ההצהרה

 מישפטי: פילפול של מחשבת מלאכת
 ההומו־ זכויות לשמירת המאבק אומנם,

 קשור בדרום־אפריקה סכסואלים
 הגזענות, נגד למאבק הדוק באופן
 את לגנות מאיש לדרוש אין אולם

ממשלתו.

 ע אחת מילה לא אף כאמור,
לישראל. עויינות

 ע בסיגנון הטענות שלל בתוך
 הישראל שכח זוטר, פרקליט

 לשא? להתייחס הדרום־אפריקאי
 בררו! הלבנים חבריו אחת: חשובה

 יקבי אם לענות, סירבו אפריקה
שחור. הומו־סכסואל לשורותיהם

51 2408 הזה העולם


