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פנטסטיק

 בחנויות להשיג
השיווק וברשתות

ת מוצר מ  אי
ת ק מבי פנטסטי

הנדון
)7 מעמוד (המשך

 פר־ שבעיקבות וטוב התחומים, בכל
 הוגי־דיעות גם מתחילים שת־פולארד

 זו סוגיה לברר יהודיים־אמריקאיים
 זה לפעמים ובנאומים. במאמרים בגלוי,

בריא. זה אך מכאיב,

 בולטים, הבדלים כמה בציון י ך*
משום־מה. כה עד שטושטשו 1

 הולכת הישראלית־יהודית האומה
 דמו־ מבחינה גם מיזרחית, והופכת

מה ארצות־האיסלאם יוצאי גראפית.
 הדבר וגדל. הולך זה ורוב רוב, בה ווים

 ותרבותה. רוחה על בהכרח ישפיע
 ואילו חדשה. סינתיזה פה תיווצר
 אשכנזית היא ארצות־הברית יהדות

טהורה.
תו ארצות־הברית ביהדות

 והדת נכבד, מקום הדת פסת
 קונסר■ ליברלית, בעיקרה היא

ה בארץ וריפורמית. ווטיבית
 אורתודוכסית, כולה היא דת

 ומקומה ופרימיטיבית, קנאית
ומצטמק. הולך בחברה
 הדת ארצות־הברית, יהדות בקרב

 תעודת את המאחד, החישוק את מהווה
 בישראל היהודי. לקיבוץ ההשתייכות

 מזמן, הדת של זו פונקציה נעלמה
 וסמליה: הלאומיות באה ובמקומה
הצבא. התרבות, החברה, המדינה,
 הולך האמריקאית היהדות בקרב

 ומגיע והגיורות, הגרים מיספר וגדל
הר נישואי־התערובת למאות־אלפים.

 מבני־הזוג חלק של לאובדן גורמי בים
 בני־זוג לרכישת גם אך היהודי, לעם
 והמצטרפים המתגיירים אחרים, רבים
פולארד. אן כמו לקהילות, שלם בלב

 הסופי, בחשבון הוא, המאזן
חיובי.

 גם הקיבוצים בשני יש משום־כך
 הגיור. לבעיית לחלוטין שונה גישה

 כהלכה״ ״גיור על מתווכחים בישראל
 עולים לכמה הנוגע שולי, דבר כעל

 בעיה זוהי בארצות־הברית חדשים.
 רוב של קיומן לעצם הנוגעת מהותית,
מישפחות. אלפי ולמאות הקהילות
 ככל אלה. בדוגמות להמשיך אפשר
הקי שני יתפתחו כן הזמן, שיעבור

שונים. בכיוונים האלה היהודיים בוצים

 רגיאוגראפי, במיקום השוני
 ובדרכי-ה- הלאומית במהות

 שוני בהכרח יוליד התפתחות
באינט במנטליות, בתרבות,

 — פולאריזציה תהיה רסים.
קיטוב.

 יהודי קיבוץ לגבי כמובן, הדין, הוא
 ברית־המועצות. יהדות שלישי: חשוב

 לצאת שואף זה מקיבוץ קטן חלק רק
 לארצות- מגיעים היוצאים ורוב משם,

 ש־ הנשארים, לישראל. ולא הברית,
 מתפתחים למיליונים, מגיע מיספרם

 שיש משלהם, עצמאי בכיוון הם גם
ולכבדו. בו להכיר

 במלכודת נפל פולארד ׳ונתן ך
קורבן. הוא האלה. ^שלכלהפיקציות

היהו המימסדים בשני איש לשום
 והיהודי־אמריקאי הישראלי — דיים
עליו. לכעוס הזכות אין —

לכ הזכות כל יש לו להיפך,
עליהם. עוס

האינ את בשרתו כי האמין פולארד
 פוגע הוא אין הישראלי, הביטחוני טרס

 האינטרסים שהרי בארצות־הברית.
זהים.

ה הנאמנות שכיהודי, האמין הוא
 האמין הוא לישראל. היא שלו ראשונה

 הוא באשר יהודי כל של חובתו שזוהי
שח של בהתקפה הכנסת, שהרי שם.

 ישראל כי בחוק קבעה ובורות, צנות
 של ולא היהודי״, העם ״מדינת היא

כאן. היושבת האומה
 הגיורת(אם ואשתו פולארד

 גילו לא) או בכף רוצה הוא
 העיקרי הסוד אך רבים. סודות
 בין היחסים למהות נוגע שגילו

ויהודי־אמריקה. ישראל

 יגאל לשעבר, ר-האוצר **ץ
 של הכוונת על הוא כהן־אורגד,

המישטרה.
 בגדה מסוחרי־קרקעות גבתה היא
אותו. המחשידה עדות

 ב־ נשאל טרם עצמו כהן־אורגד
 המישטרה אלה. נושאים על מישטרה
 וראיות, עדויות איסוף עתה משלימה

 או בפרשה קשור הוא האם לדעת כדי
 פרשת כי ברור עתה כבר אולם לא.

 ו־ יאה־יקיר וחברות שמאי אברהם
אברהם מנהל אותן יאה־השקעות,

 ר יאה־השקעות לחברת־הגג מסביב
 דונם 1070 רכש כי הודיע יאה־יקיר,

 את עליהם יקים וכי עודה, מאחמד
 ׳־־ התחיל הוא ואלקנה. נריה התנחלויות

 שטרם השטחים על מיגרשים למכור
 פעולותיו את ומימן בטאבו, נרשמו

 טפחות, מבנק שקיבל מהלוואות אלה
 דולר. מיליון משני ליותר שהגיעו

 היו אלו להלוואות שנתן הביטחונות
 על ושיטרי־בעלות שרכש, הקרקעות

 הערכות הירוק. הקו בגבולות שטחים
וחצי כמיליון שווים הם כי הראו שמאי

עיסק׳ את לחשוו ממשיך לביב יגאל
בגדה: ההתנחלות של הנובלות
מוזוים רשיונות מזו״פות, חתימות

 השע־ יהיו אמיר, בנו עם ביחד שמאי
השנה. של והפלילית הכלכלית רוריה

 ב־ .60 לגיל קרוב שמאי אברהם
 את העליון בית־המישפט אישר 1975

 ב־ שרעבני, ניסים עם יחד הרשעתו,
 נידון שעליהן שונות, עבירות־מירמה

 זיוף העבירות: וקנס. מאסר לשנתיים
 וגביית מוצרי־צמר, של רשימוני־יצוא

 י בית־המיש־ מהאוצר. כוזבים תמריצים
 העונש את להמיר החליט העליון פט

 משך בגלל על־תנאי, לעונש בפועל
 וער הסיכומים הגשת מאז שעבר הזמן
המחוזי. בבית־המישפט פסק־הדין מתן

קר־ בעיסקי פעיל שמאי היה מאז

 התברר היום המישטרה דולר(בחקירת
דולר). אלף 40מ־ פחות השטח שווי כי

 נזקק והוא גדל, פעילויותיו היקף
 יכול לא טפחות שבנק נוסף, למימון

ביטחונות. מחוסר לתת, היה
 ביותר טובים קשרים היו לשמאי

 כיום חוקרת המישטרה טפחות. בבנק
 ביטחונות► כל ללא האיש, קיבל כיצד

 המישטרה דולארים. מיליוני ממשיים,
 מבנק־ישראל קיבל כיצד חוקרת גם

זר. במטבע לסחור היתר
 הוא כי רבים, כספים שווה זה היתר
 באופן ולמכור לקנות לבעליו מאפשר
זר. מטבע חופשי

הרשע אחרי שנים כמה ומטבע. קעות
 לעיסקת־ שותף היה הוא בעליון תו

נתנ ליד ברמת־פולג גדולה קרקעות
 איש־עסקים מנוחין, מאיר עם יחד יה,

 בעיר יהלום מלון ובעל מנתניה אמיד
 חברת־ ,רובינשטיין קבוצת ועם זו,

 גם שותפה לעיסקה הידועה. הבניה
 אזרחית הנרי, יהודית שמאי, של בתו

עס בשמה מנהל ששמאי אמריקאית,
בישראל. קים

 כי השותפים טענו העיסקה בסיום
והוס דולר, במיליון אותם הונה שמאי

 יהושע עורך־הדין לפני בוררות על כם
 הסתיימה, טרם הבוררות רוטנשטרייך.

 אהרון, של בנו רובינשטיין, ומוטי
בח רבים כספים השקיע בעל־החברה,

 על להתחקות כדי באמריקה, קירות
ובתו. שמאי עיסקי

 הניב למנוחין שמאי בין קשר ך*
 שמאי היה עת אותה .1983ב־ פרי ) (

 בעיסקי־ההתנחלויות ככולו רובו עסוק
חברות של שורה הקים הוא בגדה.

 זה להיתר זקוק הוא כי טען שמאי
 הקרקעות. תמורת לערבים לשלם כדי

 * זה. היתר שקיבל היהיר הוא אולם
 סגן־שר־ את שאלה המישטרה

 על המליץ אם דקל, מיכאל הביטחון,
 לא כי בתוקף טען ודקל הרשיון, מתן

 בידי אולם מעולם. כך על המליץ
 עוזרו כי המראות עדויות המישטרה

 שמאי עם היה צור, אבי דקל, של
 מתן את לו והסדיר בבנק־ישראל

מטבע. הקצבות וכן הרשיון,
 מאיר של עדות גם המישטרה בידי
 ששר־האוצרו׳י משמאי שמע כי מנוחין,

 וכי בכיסו״, ״מונח כהן־אורגד, יגאל
 ללא שמאי שהוציא שונים כספים
לכהן־אורגד. ניתנו קבלות

אזהרת ^

 בתוקף מצהיר סהן״אורגד גאל ^
 שמאי אם יודע ואינו ידע לא כי
 הוא זר. במטבע למיצזחר רישיון קיבל
 הנושא את חקרה המישטרה כי יורע
טרם עצמו הוא אולם באוצר, שמאי של

שמאי של מישרדו
מזוייפות תעודות־מכר


