
סלע אביאם
האחרים עם מסוכסך

צפריר ציון

 של לקוחותיו עם להסדר תוקף לתת —
 הביקורת של תוצאה היה לא ליבאי,

פר פורומים על החריפה הציבורית
 השד המדינה את המנהלים טיזניים,

 נוספת כניעה היווה אלא היכן, יודע
ליבאי. של לדרישתו

ש השלושה של פרקליטם
 של מהשלומיאליות כבר ניכרו

 שכל דרש פשוט השילטונות,
החלטת תהיה בעניינם החלטה 1

ממשלה. *
 לראש־הממשלה המקורב מקור

 שרי־ה־ בין הטלפוני שהמישאל אמר
 של הגדול ההישג הוא־הוא ממשלה
 בטרם התקבלו דרישותיו שאר ליבאי:

המפורסם. מיכתבו את שלח
 של ביקורו את זה בהקשר לזכור יש
 בארץ, סופר, אברהם האמריקאי, הנציג

הבטחה קיבל הלה .1985 בדצמבר

מתפקד עדיין
 האמת את לסופר לספר נאמר לשלושה
הדרג במלואה.

 אז סבר המשא־ומתן וצוות המדיני
שולי־יחסית. היה סלע של שתפקידו

סלע אביאם אלוף־מישנה •
 וארב רביד יגור, איתן, חיפו עליו —

האמריקאים. מפני בעקשנות
 חלקו את הסגיר פולארד ג׳ונתן
 של בגידתה על לו כשנודע בפרשה,
 עם שיתוף־הפעולה ועל בו, ישראל

בעניינו. האמריקאים
 גילה שסלע הטוענים יש

הארבעה. לגבי כפיות־טובה
 חזותו על חולקים אינם מקורביהם

 אך המזהיר, הצבאי ועברו המרשימה
דבר־אמת. לאמר כושרו על חולקים

 לבין סלע בין קרע יש כיום
הפרשה. גיבורי שאר

הוו עורך־הדין על־ידי מיוצג סלע
מנחם סלע, של אחיו צדוק. חיים תיק
— במיקצועו עורך־דין הוא גם —

 ועובד צדוק, של בתו עם נשוי
 בין היחסים של בעטיים במישרדו.

 לבין תל־נוף של הנוכחי המפקד
 צדוק אין בפרשה, האחרים המעורבים

ולי וייסגלס עורכי״הדין עם מתואם

 דיו נהרות — איתן רפי •
 ״רפי שמכונה מי על באחרונה נשפכו

 כיושב־ראש כיום המשמש המסריח״,
לישראל. לכימיקלים החברה

 מופתעים עדיין איתן של מקורביו
 השונים הפירסומים בין מאי־ההתאמה

המציאות. לבין
 נאלצים למיניהם הכותבים אמת:

שכן מנגנוני־החושך, באפילת לגשש

צדוק פרקליט
מתואם לא

נקודה. להתראיין, שלא החליט איתן
 בעל מלא, ממוצע־קומה, איש הוא

 סקרנות, מעורר מרתק, גבוה, קול
 מרים, עם נשוי הוא איש. של חידה
 לדי־ בניגוד ומשכילה. מטופחת אשה

 כפ־ בווייסגלס בחר כי האומרת עה
המ החבורה נוהגת שכך מפני רקליטו,

ההי הרי שרון, אריאל. סביב לוכדת
 בת־ היא פרקליטו לבין בינו כרות

 שרון בחר זו היכרות בזכות אולי שנים.
 מענייניו. בכמה אותו לייצג בווייסגלס

הכ בשפע שהצטייר איתן של הדימוי
 חסר־ הרפתקן של הוא אודותיו תבות

 זוהר מעיסוק — בכל שידו מעצורים,
 לאסונות ועד סירטי־ריגול בכתיבת

 איש הוא דבר של לאמיתו לאומיים.
 הרפתקן, אפילו אולי בלתי־שיגרתי,

 בתקופה ושתיקתו התנהגותו אולם
 מעצורים על מעידים דווקא הנוכחית

לעצמו. שקבע
 שלא העובדה כמו זו, עובדה

 בשלב חלק נטל
בפ סלע אביאם של חלקו על

דרשני. אומר רשה,
 לפני פולארד פרשת כשהתפוצצה

ראש אז — איתן הציע וחצי, שנה

האח את שכמו על לקחת — הלק״ם
 מתפקידו. ולהתפטר הבלעדית ריות
 לו איפשר לא מספרים, המדיני, הדרג

 לאומית". ל״אחריות לטעון
★ ★ ★

 עד שימש — בראון חנן •
 מישרד־ה־ למנכ״ל כמשנה לאחרונה

 בתיסבוכת־ לטפל מונה הוא חוץ.
 דאז, ראש־השב״ב עם יחר פולארד,

 כספי. רם ועורר־הדין שלום, אברהם
הזה. הצוות כיושב־ראש שימש בדאון

 ממישרד־ שפרש למרות באחרונה,
 את ולהתיר לנסות ממשיר הוא החוץ,

הפלונטר.
 עוד, בכר מטפל אינו כמובן, שלום,

 החוקרים הגופים לפני לעדותו פרט
 הנוכחי, ראש־השב״ב גם הפרשה. את

בכר. מתעסק אינו
★ ★ ★

 השיחה אחרי — כספי רם •
 דאז, הממשלה ראש בין המפורסמת

האמרי שר־החוץ ובין פרס, שימעון
 1985 נובמבר בסוף שולץ, ג׳ורג׳ קאי,

 התייעצויות אחרי התקיימה (השיחה
 שב־ בפורום־השלושה, על־כך נוקבות

הא עם שיתוף־פעולה על הוחלט תומן
 ישראלית) התנצלות ועל מריקאים

 על״ידי פרס, של ידידו כספי, הוזעק
המופלאים. שלושת
 בייעוץ להיעזר הצורך אז נוצר
 בגלל ממלכתי, ולא פרטי, מישפטי
 לידיהם להסגיר רצו המצב(לא רגישות

 המיסמכים כל את האמריקאים של
ופרטי־הפרטים).

קהילת־המודי־ השתמשה בעבר גם
 כאלה במצבים פרטיים בעורכי־דין עין

ואחרים.
החלט על לפולמוס להיכנס מבלי

ממ עם פעולה לשתף ישראל של תה
המ מסכימים ארצות־הברית, שלת
 מדיניות תירגם שכספי בעניין צויים
 על־ אושר המיסמך טוב. למיסמך זאת
חתימתו. לפני המדיני הדרג ידי

 כי שמעריך מי יש ההסתייגות? היכן
 מי יש קצר. לטווח מחשבה כאן היתה

ושנו מבריקים פיתרונות כי שמוסיף
 של נידבך מוסיפים אינם אלה מעין נים

 מדינות. בין ליחסים אמינות
★ ★ ★

 עם שוחחתי הכתבה הכנת לצורך
 להביא ובחרתי הפרשה, מגיבורי כמה
 מהם. אחד של מדבריו תמצית כאן

וה והעיתוי, הנושא רגישות בגלל
 לא עוד מגיבורי־הפרשה שאיש עובדה

שי התיקשורת, לעיני עצמו את חשף
 היכולה צורת־ביטוי או פרט כל ניתי

הדובר/ים. את לזהות

במדינה
העם

נשרפה רא הספה
 ממשלת דומה האם

 זקן למימני ארצות-הברית
בשבדנת־התיקווה?

התי על מספרת ישראלית בדיחה
 שחזר בשכונת־התיקווה הקשיש מני

הצ אשתו את ומצא במפתיע הביתה
 עם ספה על באהבים מתעלסת עירה
הטוב. ידידו

 להשחית, בו בער התימני של זעמו
 הוא ניקמתו. את לנקום החליט והוא
הספה. את שרף

 ארצות־הב־ ממשלת של החלטתה
 תל־ חיל־מאוויר בסיס את להחרים רית
במ סלע אביאם של מינויו בגלל נוף,

זו. בדיחה מזכירה פקדו,
 ארצות־הברית יכלה השבוע אולם

 סלע הזה. הקיצוני הצעד מן בה לחזור
להלן). התפטר(ראה

ביטחון
מאוד יקר קצין

 של המדהימה ההרפתקה
ביוקר. עולה סלע אביאם

השבוע הסתיים לא הדבר
 ״אדם כי אומרת השגורה האימרה

 לא שחכם ממצב להיחלץ יודע פיקח
מלכתחילה." לתוכו נקלע היה

 חשבון (ראה סלע אביאם בפרשת
 וגם כחכמה, המדינה התגלתה לא נפש)

 למצב־ביש, נקלעה היא כפיקחית. לא
מוער. בעוד ממנו לצאת ידעה לא והיא

 את סלע אביאם השבוע הגיש כאשר
 תל־נוף, כמפקד מתפקידו התפטרותו

 ואינו נעשה, הנזק מדי. מאוחר זה היה
שלם. לתיקון ניתן

 של המוזר שמו אידיוטי. מעשה
 בעולם לשם־דבר הפר כבר סלע אביאם

 •בצורה הבסיס, כמפקד מינויו כולו.
ירי היתה ביותר, והצעקנית הפומבית

 את והסעירה ארצות־הברית, בפני קה
 של מפרשת־הריגול יותר אף הרוחות
עצמו. פולארד ג׳ונתן

שהפע לטעון ניתן פולאדר, לגבי
 לביטחון־ איכשהו הועילה כנזרגל לתי

 לא אך אווילי, היה השיקול המרינה.
מופרך. לגמרי

 היתה לא סלע של הראוותני למינויו
 מעשה היה זה ביטחונית. אמתלה אף

 ועד מתחילתו שלא־ייאמן, אידיוטי
סופו.

 על עלה כיצד מובן: זה אין היום עד
 האיש את למנות צה״ל צמרת רעת

 מוכיח הדבר זו? בשעה זה, לתפקיד
פו ואטימות נוראה, כה קהות־חושים

 מוכרח זה כי עד עמוקה, כה ליטית
 לגבי ביותר חמורים ספקות לעורר
צה״ל. של הנוכחית הצמרת כושר
 לא־פחות חמורים ספקות מעורר זה
 שר־הביטחון. של השיקולים טיב לגבי
 לצמרת נכנע אך למינוי, התנגד הוא

 מה שר־הביטחון? קיים מה לשם צה״ל.
בלח לעמוד כושרו על הדבר מוכיח
צים?

 מדוע התפוצצה, שהפרשה ואחרי
 מדוע מייד? להתפטר סלע הוכרח לא

 ארוכים, שבועות במשך הדבר השתהה
 מנוס יהיה לא כי ידע בר־דעת שכל אף

זה? מתפקיד מסילוקו
 חמורה הפרשה חושים״. .״קהות
שצ תקדים, לה שהיה מפני שיבעתיים

אות־אזהרה. לשמש היה ריך
 עמוס אחר: יקר לקצין נוגע הוא

ירון.
 נספח לתפקיד המועמדים מכל

 היה לא ובקנדה, בארצות־הברית צה״ל
במינוי. זכה הוא לכן ממנו. גרוע

האפ המיגרעות כל כמעט היו לירון
שריות:

 ועדת על־ידי פומבית זוהה הוא •
 באחריות שנושא כמי כהן השופט

 ושא־ צברה במחנות לטבח (״עקיפה״)
 שב־ האוגדה מפקד שהיה מפני תילה,

 לפי המחנות. אז נמצאו שטח־שליטתה
עשה ולא הטבח, על ירון שמע הדוח,

 הגדיר עצמו הוא להפסיקו. כדי רבר
חושים". כ״קהות בגילוי־לב, זאת

 הוא כלל. אנגלית ידע לא ירון •
אנג ״ללמוד כדי במינוי מעוניין היה

החשו התפקידים אחד מסירת לית".
 לאדם במערכת־הביטחון ביותר בים

שערוריה. היא מטרתו שזוהי
 מינוי על עמדה צמרת־צה״ל אולם

 ואישר נכנע אך התנגד, רבין יצחק זה.
הדבר. את

 אמרה אז כבר מסבא. ירושה
 ״התפקיד בכירה: ביטחונית אישיות

 רבץ, יצחק של רכושו אינו בוושינגטון
 זו מסבא. בירושה אותה קיבל לא והוא

 כאוות־ לחלק יכול שהוא מתנה לא
נפשו."

הש הנבואות את הצדיקו התוצאות
 שהיא הודיעה ממשלת־קנדה חורות.
 באר- כנספח, ירון את לקבל מסרבת

התע על־ידי המינוי נוצל צות־הברית
פומ שקראה האנטי־ישראלית, מולה
 ממיליון יותר הנספח. את להחרים בית

 ראו ערבי ממוצא אמריקאיים אזרחים
ל גרם והדבר אישי, עלבון זה במינוי
הפוליטיקאים. על לחצים

ליש־ עלו וסלע ירון יקר. מחיר

ירון נספח
עולים? הם כמה

במ ואולי — דולארים במיליוני ראל
מיליונים. אות

ה במיוחד, סלע, פרשת ל ע  ביוקר. "
הקונ החלטות על "שפיעה כיד היא
 ובחובות במענקים הטיפול לגבי גרס
 הלחצים את הגבירה היא ישראל. של

ה את והחלישה דרום־אפריקה בעניין
 להקהות ממשלת־ישראל של יכולת

 הדבר מבקשת. שהיא כפי העוקץ, את
בכסף. יתבטא

 כה קצינים לצה״ל היו לא מעולם
יקרים.

הנשיא
בנה נון מילחסה

 נגד הרביעי הנשיא
 זהו השישי. הנשיא

בלתי-רגיל מראה
התנצ בישראל: רגיל מראה זה אין

 בהווה נשיא־המדינה בן פומבית חות
בעבר. נשיא־המדינה ובין

אפ הרביעי, הנשיא קרה. זה השבוע
 הנשיא את פומבית תקף קציר, ריים

פומ לו השיב וזה הרצוג, חיים השישי,
למדי. בוטה בצורה בית

קצי הנשיאותי: לוויכוח הנושאים
 המחתרת רוצחי של עונשי־המאסר בת

לגרמניה. הנשיא ומסע היהודית,
הי היה לא קציר פיקטיבי. הכל

 החלטת על קשה ביקורת שמתח חיד
 את ״לקצוב" הרצוג חיים נשיא־המדינה
המח חברי שלושת של עונשי־המאסר

 על ברצח. שהורשעו היהודית, תרת
 מא־ עונש־חובה: בישראל מוטל רצח

 רצח בין מבחין אינו החוק סר״עולם.
ערבים. ורצח יהודים
מכי פיקטיבי, עונש להיות יכול זה

 בעונש־ אותו להמיר יכול שהנשיא וון
 24 בדרך־כלל — קצוב לזמן מאסר
 עליו כי פיקטיבי, עונש זהו גם שנים.
 והמתקת־ החנינה הליכי כל חלים

המוק העונש רבע ריצוי אחרי העונש.
 לחופשות־בית. זכות לאסירים יש צב,
 יכולים כן לפני כבר כי פיקטיבי, זה גם

 לחופשה, הביתה להישלח האסירים
)10 בעמוד (המשך

9


