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צה״לד שר הראשון התימני הרמטכ״ר אהיה ,לא
131 מעמוד (המשך
 שפיתחתי להיות יכול לנשיאים. מפרגן אני

 אני הצלחה. יש שאם כך התפקיד. מתוקף הזדהות
כה. חלק לי שיש מרגיש
הנשיא. שליד האיש תמיד אתה •

אלא חיי, תכלית את בזה רואה לא שאני מכיוון
 מפריע. לא זה מעניינת, והתנסות מסויים שלב

 הממלכתית במערכת התפקידים מסוג זה סך־הכל
 הזאת בעבודה גם כמותם. הרבה שאין והציבורית

 היא מהעבודה חלק שיגרתיים. דברים כמובן, יש,
 לחצים יש ומייגעת. שיגרתית מישרדית עבודה

גדול. הפיצוי אבל עבודת בכל כמו ותיסכולים
 עם עובד אתה תפקידך בתוקוי •

החומר הכנת על גם היתר, בין הנשיא,

הד רוח על השפעה לך יש לנאומים.
ברים?

 במר- בנשיאות שותף שאני תחושה לי יש
 מעורבות בי יוצרת היא מספקת. תחושה וזו כאות,

 עם הנשיאות, עם התפקיד, עם חזקה מאוד נפשית
ומשמיע. מייצג שזה מה כל

 שהנשיא מה בל על השפעה לך יש •
עושה?

אומר. שהוא דברים על השפעה לי יש לא. לא,
דבר? בכל איתך מתייעץ הוא •

דבר. בכל להגיד קשה
החנינות? בעניץ •

 החנינות. מתהליך חלק לא אני לא. בחנינות,
 אבל נציגם, את בי תאים אומנת תימנים, הרבה

 לא לעולם אני החנינות. נושא על השפעה לי אין
בית־הנשיא. של היועצת־המישפטית את עוקף
לאני החנינות על רבה ביקורת יש •

 של בתיקים נגע לא הוא שלמה שנה במשך כיוון.
 ידיעות הזמן כל היו זאת ולמרות המחתרת, אנשי
הלאה. וכן הסכמה ושיש לחון עומד שהוא

 גורמים יש הצדדים שבשני להבין צריך
 מעוניינים שהיו השקפתם, מבחינת אינטרסנטיים

 כדי אחד מצד מהכותרות; יירד לא שהנושא
 כדי שני ומצד יחון, שלא הנשיא על לחץ להפעיל
 נתן לא מהצדדים אחד אף יחון. שכן לחץ להפעיל
קרדיט. לנשיא
בעניין? איתך התייעץ הוא •

לת מחוץ אני החנינות, נושא בכל בסך־הכל,
 בפורום מתקבל זה ההחלטות. קבלת של הליך

אבי הנשיא, של היועצת־המישפטית הנשיא, של
ושר־המישפטים. גיתאי, בה

 הנושא, את להציג באיר מסתכם שלי החלק
הציבור. על ההשפעה תהיה לדעתי מה אומר ואני

 אחר־כך להסביר לך קשה לא וזה •
הדברים? את

 ולכאן. לכאן להסביר קושי יש
ך אי  שאתה נושא מסביר אתה •

לו? מתנגד
 עמדתי, את ולא הנשיא עמדת את מסביר אני

כאלה. בעיות בפני עמדתי וכבר
למשל? •

מנו עמדה להציג רוצה לא אני נושאים. היו
הנשיא. לעמדת גדת

ץ עני  השב״ב לאנשי החנינות •ב
מעורב? היית
 זו ההחלטות, קבלת בתהליך מעורב הייתי לא
 ובלעדי. אישי באופן הנשיא של החלטה היתה
 באופן ומקבל פגישות, מקיים שהוא להבין צריך
 ראש גם הוא השב״כ. של מיבצעיים דוחות שוטף
במו שירתה שלו המישפחה וכל לשעבר, אמ״ן

המודיעין. לקהיליית נפשית קירבה לו יש דיעין,
 בא הוא שלום, אברהם ערב באותו אליו כשבא

 לנשיא ואמר ובכה נשבר שפשוט שבור כאיש
 את לקבל מוכן אני עוויתי, ״חטאתי, כך; בערך

 השם, למען אבל, מתפקידי, ולפרוש האחריות
 הורסת הזאת הפרשה שירות״הביטחון. את תציל

 לפעול מוכן היה המקום על הנשיא השירות.״ את
 לו ושיהיה לכך, חוקי בסיס שיהיה תנאים: בשני
הקבינט. של מלא גיבוי

הרצוג הנשיא עם גלוסקא
אומר שהנשיא דברים על השפעה לי .יש

 להגיד מה לך אין ,תהיהודי המחתרת שי
בנושא?
 פשוט עניץ לא שהוא נושא זה שיש. בוודאי

 פוליטיים־ציבוריים, אספקטים לו יש אלא ורגיל,
 של לעניינים עצמי את לדחוף רוצה לא אני אבל

אחרים.
 על ביקורת הרבה בל־כך יש למה •

השב׳־ב? ולאנשי למחתרת החנינות
 הציבורית, המערכת בכל מישהו, היה אם

 היה זה המחתרת נגד חריפה הכי בצורה שהתבטא
 וזה הריק, בחלל פועל לא נשיא אבל הנשיא,

רבה. במידה הציבור את שמעסיק נושא
 אנשי של שהשביתה אומרת זאת •

עזרה? גוש־אמונים
 בהם שאץ הנושאים מסוג לא זה אמרתי. לא
 זה חנינה, של רגיל עניין לא זה ציבורי, עניין
 את בחשבץ להביא וחייב נאלץ הנשיא שבו נושא

להתייח מעבר ולכאן, לכאן השיקולים מיכלול
מוס שיקולים יש החנינה. מבקש של נטו סות
הח תתפרש איך היא והשאלה וחינוכיים, ריים
 כל התגובה. תהיה מה הציבור. בעיני שלו לטה
 היה הנשיא ההחלטה. מטבע שהם שיקולים אלה
הציבור. דופק על היד עם

 מעל המחתרת אנשי עם הקל הוא •
ומעבר.
 9ב־ רק מתוכם מחתרת. עצורי 29 היו תראי,
 שהוא מה כל בעונש. כלשהי הקלה היתה מיקרים

מאיזשהו מותקף היה הוא בעניין, מחליט היה

 של שעורכי־הדין הסתבר החוקי, לבסיס באשר
 בסוף וכבר שיעורי־בית עשו שלום אברהם

 האסמכתאות כל עם באו הם שלום עם הפגישה
חוקית. סמכות לו יש שאכן שהוכיחו

 דבר ומצאת בבוקר באת ואתה •
מוגמר?

גמור. היה זה אבל מהנשיא, כך על שמעתי אני
 של מבול ההחלטה בעיקבות ודליה •

טלפונים?
 עד הייתי אני גדולה. בעיה שתהיה ידע הנשיא
 באנגלית: אמר הוא ואז החנינה, כתב על לחתימה

א, )110 $1ץ> *111 ?311 תס ״!?וזז ס  (עכשיו ״
עליי). יפלו השמיים
 אי־אפשר אבל הכל, להגיד אפשר ידע. הוא

 מוכן אני אומץ־לב. בחוסר הנשיא את להאשים
 מהרגע משוכנע היה הוא הזה שבעניין להעיד,
 מבחינת הנכון הצעד את עושה שהוא הראשון

הציבורי. האינטרס
 גל בעיקבות אחר־כך הצטער הוא •

הביקורת?
 את לשפוט בא שלא אמר הוא פעם. אף

 נעשו שלא לומר באה לא והחנינה המעשים,
 אולי קשה, ציבורית סערה היתה חמורים. מעשים

ציפה. שהוא ממה יותר
מזה? נבהל הוא •

 מהרגע שלם והיה האמין, באמת הוא לא.
 משוכנע היה הוא הדרך. אורך ולכל הראשון

נכון. נוהג שהוא
32

 לגרמניה שלו לנסיעה ביחס גם •
 את עושה שהוא משוכנע היה הוא

הנכון? הצעד
 וגם ספקות היו שלי מודה אני הדבר. אותו

מלכת משוכנע היה הנשיא אבל אותן, השמעתי
הבי על אחד פה ידה את סמכה הממשלה חילה.
 פון־וייציקר, גרמניה, נשיא פה כשהיה קור.

עם דיבר הנשיא לביקור־גומלין, הזמנה והשאיר

 היענות על ידיהם את סמכו ושניהם ושמיר, פרס
אחד. פה ידה את סמכה הממשלה וגם להזמנה,
 מאחורי הסתתר לא שהוא ייאמר. לזכותו אבל
 חשוב ביקור שזה חשב הוא הממשלה, החלטת
 רקע על עכשיו, דווקא אותו לקיים ושצריך
דמיאניוק. מישפט

המיתקפה. את להדוף קשה היה השב״ב בעניין
 ומסביר עומד שאתה לא זה קשה. תקופה היתה זו

 של החלטה היתה פה אחרות, או כאלה עובדות
 עקרונית. מאוד סוגיה על ויכוח שעוררה הנשיא
שבירה? של רגע לו היה לא •

 בשנות בית״ר חברי היו שלי ואמא שלי אבא
 התגייס אצ״ל, חבר היה אבא הסוערות. ׳30ה־

בחק עבד הוא הבריטי. בצבא ושירת לבריגדה
מצטיין. כדורגלן היה לאות,
רוויזיוניסטי? בבית גדלת אתה •
כן.
 המנץ של המילים את יודע אתה •

בית״ר?
 שלם רפרטואר זה בית״ר. שירי כל את בטח,

 שהפכו הפלמ״ח לשירי בניגוד חרם, עליו שהיה
 האחרת ארץ־ישראל שירי ארץ־ישראל. לשירי

 לי שרה שלי אמא כי אותם זוכר ואני ידועים, לא
כשירי־ערש. אותם
עניים? הייתם •
 הסתדרנו, אבל פעם, אף עשירים היינו לא
 שותפים הזה ובעניין הרגשה, היתה בבית חיינו.
 במרכאות. נרדף מיעוט של אצ״ל, מיוצאי הרבה

 מקום. לשום להגיע יכולת לא אדום פינקס בלי
 לקבל הסכים ולא הזה בעניין קנאי היה שלי אבא

 לבית״ר, הלכתי אני אופן. בשום אדום פינקס
 או לבני־עקיבא הלכו שלי החברים שכל למרות
 פינקס להוציא שלי, אבא בשביל העובד. לנוער
 לו שהיו למרות דתו, את להמיר כמו היה אדום
 דתו, את להמיר מוכן היה לא הוא פיתויים. הרבה

 נשאר הזה היום עצם ועד נאמן הוא הזה ובעניין
 ועירעורים, להירהורים אצלו מקום היה לא נאמן.
שאלות. שמעלה טיפוס אני שלו. הבן כמו שלא
דתי? בבית גדלת •

 לבית־כנסת הולך איש-דתי, היום שלי אבא
היתה תמיד בבית ביום. פעמים שלוש ומתפלל

בלישכתו גלוסקא
ביד נס־הרמטכ״ל עם שנולדתי מרגיש לא •אני

 בביקורת יתקל שהעניין שידעתי האמת לא.
שי שלא למימדים הגיע שזה והאמת חריפה,
 חסרת בצורה והנשיאות הנשיא ביזוי של ערתי,

 התשתית עירעור שיש חששות לי והיו תקדים,
הנשיאות. מוסד כל של

 הפרשה כשהתפוצצה •ועכשיו,
מצ לא הוא בשב״ם, שקשורה החדשה

החנינות? על טער
 ההוא בעניין החדשה. לפרשה נגיעה לו אין

 כך הדרך. אורך לכל ושלם עצמו עם שלם הוא
 עד זה עם הולך הוא מחליט, שהוא ברגע בנוי: הוא

הסוף.
מתלבט. ספקן, אני שונה. טיפוס למשל, אני,

 באמת וזה החדשה, הפרשה מה יודע לא אני
 שמעתי לא בינתיים להחליט. ויצטרכו סוביודיצה

ההיא. הפרשה על אחרות מחשבות לנשיא שיש
 יצחק עם לעבוד נוח יותר לך היה •
המו בגלל הרצוג, חיים עם מאשר נבון
ושלך? נבון של המיזרחי צא

 אם הנשיאים. שני בין להשוות רוצה לא אני
 דברי רק ממני תשמעי עליהם, לדבר צריך אני

שניהם. על והלל שבח
 ולכל בני־אדם כולנו רציניים, להיות אם אבל

 ,שהסתדרת היא העובדה שלו. היתרונות אחד
 ואני נבון, עם גם טוב, ועבדתי טוב, הייתי טוב,

הרצוג. עם גם משותפת שפה מהר שמצאתי חושב
היום? עד נבון עם מיודד אתה •

 של במישור קרובים מאוד יחסים לנו היו
, העבודה•

לזה? ומעבר •
 רתיעה, הרגשתי אני עירוב. היה לא פעם אף

 קשר ליצור נוח היה לא לנבון שגם חושב ואני
מוחלטת. הפרדה היתה מישפחתי.

בתימן? נולדת אתה •
 של השוק לא במחנה־יהודה, בארץ, נולדתי
 אבא גם פתח־תיקווה. ליד מקום אלא ירושלים,

 מצד שלי סבא המקום. באותו ונולד הארץ יליד
 הסבא וגם חי־דן שנקרא במקום בתימן, נולד אבא
לארץ. ועלה בתימן נולד אמא מצד
שלך? אבא עסק במה •

 אותי לקחת הקפיד תמיד הוא מסורתית. אווירה
 השעון על מסתכלים היינו אבל לבית־הכנסת,

 של אוהד הייתי הכדורגל. למישחק לאחר לא כדי
הארץ. בכל בית״ר קבוצות

אוהד? אתה היום גם •
 עם ללכת נהנה אני פסיבי. אוהד אבל כן,

למישחקים. הנשיא
 תלך הבא שבשלב אפשרות יש •

לפוליטיקה?
יודע. לא אני
כזאת? אפשרות יש •

 בבוא אפשרות מכלל זה את מוציא לא אני
 מכלל מוציא לא אני מידה באותה אבל היום,

 אני זאת, ובכל אחרים. אפיקים מיני כל אפשרות
איש־עסקים. למשל, עצמי, את רואה לא

באוניברסיטה? למדת מה •
סיימ ישראל. עם של והיסטוריה מיזרח־תיכון

15 לפני בהצטיינות תל־אביב אוניברסיטת את תי

 הוא התליה, ״כשהנשיא
 נישות, שתהיה ידע

 החנינות על וכשחתם
באנגלית: אגו הוא
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 כי פרשת־ררכים, על עמדתי בעצם ואז שנה,
אק לקאריירה שאלך לחצו שלי החוגים ראשי
 חלום וזה להמשיך רציתי שנורא והאמת דמית,

 בעתיד. יקרה זה אולי שנים. המון אותי שהחזיק
 הייתי אבל לדוקטורט, ישיר מסלול לי הציעו אז

 יום־הכי־ מילחמת פרצה בדיוק ואז בצה״ל קשור
מהלימודים. אותי ניתק שבעצם מה וזה פורים

2591 הזה העולם


