
במדינה
העם

דור של סמל
 בישראל אדם כמעט אין

 העשיר לא אופיר ששייקה
שפה יצר הוא עולמו. את

שיי־ ,ישראלים של שלם דור לגבי
 הרוחני הנוף מן חלק הוא אופיר קה

 התגלמות היה הוא הארץ. של והפיסי
מזה. ויותר ואולי שלם, דור של ההומור
תפ שגילם שחקן רק היה לא הוא
 בעצמו. ארכי־טיפוס היה הוא קידים.

 שנים בעשרות שיצר הקטעים מן כמה
בזיכ נחרטו בלתי״נלאית עשייה של
 החיוור הגשש של הקטעים כמו רון,

 יצר הוא שפה. יצר הוא לאחר־מכן.
 השקפת־עולם. ביטא הוא שפת־גוף.

 דמויות. עיצב הוא
שייקה מתרבות. חלק הוא הומור

שייקה
מת!״ פוט ״מיי

 הביטויים אחד זו, מבחינה היה, אופיר
 ולאחר הארצישראלית, התרבות של
 מימי בארץ שצמחה הישראלית, מכן

והלאה. הפלמ״ח
 כי חבריו כל ידעו שבועות כמה מזה
 ערב לארגן נסיון נעשה גוסס. שייקה
 לאיש, להצדיע כדי הן שייקה, לכבוד

 בו. הרפואי לטיפול כסף לאסוף כדי הן
 נשאה זו שיוזמה לפני מת שייקה אולם
פרי.

 הזה העולם פירסם שבועיים לפני
 את הגוסס, לאמן כמחווה )5.8.87(

ש כפי שייקה, של האוטו־ביוגראפיה
ש 11 לפני הזה בהעולם אותה כתב
 מתפרסם הסיפור כי נאמר אומנם נים.

ל לנכון ראתה המערכת אך במלואו,
הנ מפאת אחד, קטע מתוכו השמיט
סיבות.

 על־ שנכתב כפי הקטע, הנה
:19ד6ב־ שייקה ידי

נפ כאילו שמועות נפוצו באחרונה
ב ושאל לאשתי, צילצל מישהו טרתי.
נכון?" ״זה נוראית: דאגה

נכון?״ ״מה שאלה: היא
מת!״ ״ששייקה אמר: והוא

במיטה. לידה הייתי עת באותה
 בקרב בעיקר התפשטה, השמועה

מ את לברר ניסיתי המיקצוע. אנשי
 שאין מסויים, למקור עד הגעתי קורה.

נעצרתי. וכאן איתו, קשר כל לי
 פרד־ ^זל למועדון הלכתי למחרת

אנ עליי. התנפלו החברה וכל ריקה,
 ״הד־ ואמרו: אותי לנשק התחילו שים
 של לכפר הגיעה השמועה אותנו!" אגת
המו את הפסיק הוא באילת, נלסון רפי

 הצער את שטפו והחברה סיקה
בוויסקי.

שמו נפוצו שלי הקריירה כל במשך
מח מיני כל על ומשונות שונות עות
 הת־ סרטן, אותי: פקדו שכביכול לות,

לא. ומה קפי־לב
 ניתוח עברתי שלאחרונה היא האמת

הפ ואני אבי, נפטר תקופה באותה קל.

ס

 אולי קצרה. לתקופה ההצגות את סקתי
השמועות. נפוצו כך משום

 כשמספרים להאמין, הפסקתי מאז
 ״דדו לי: כשאמרו מתים. שאנשים לי

ל תפסיקו מת! פוט ״מיי אמרתי: מת!"
אנשים!" הרוג

הממשלה
מערמת טירוף

 בהדרנה הופך ה״לביא״
 חלם. של למטוס־הקרב

להחליט אי־אפשר
 — ישראל של הלאומי הפרוייקט
 לשמש נועד — לביא מטוס־הקרב

 ולחוסנה הטכנולוגית לקידמתה כסמל
 הוא זאת תחת המרינה. של הביטחוני

 שונות תכונות של לסמל בהדרגה הופך
 ואי־ רשלנות בטלנות, של סמל לגמרי.
להחליט. היכולת
חלם. של מטוס־הקרב זהו
 אי־ כי להניח מקובל היה כה עד

 להחליט ממשלת־ישראל של יכולתה
המ מהרכבה נובע רבים עניינים על

 לאומית". ״אחדות של בעידן יוחד,
 וכל שוות־כוח, הן בה המיפלגות שתי

לקי בהכרח הופכת ביניהן מחלוקת
ממשלתי. פאון

 אמתלד. אלא אינה זו סיבה אולם
ח אין הלביא פרוייקט לגבי ולראיה:

 בראש מיפלגתיים. קווים פי על לוקה
 שמיר יצחק עומדים המטוס מחייבי

 הגושים. שני ראשי פרס, ושימעון
 רבין, יצחק עומדים השוללים בראש

 העבודה, במיפלגת פרס של מתחרהו
 של החדש החזק האיש נסים, ומשה

בליכוד. הליברלים
 משתבשים הקווים כאשר גם אך

 נשארה המקובלת, מן שונה והחלוקה
 טירוף־ לא כעובדת־קבע. אי־ההחלטה

 טי־ אלא ההחלטה, את מונע המיפלגות
רוף־המערכות.

 אינו איש מתחרה? לממן מדוע
 יש הלביא. על להחליט קל כי טוען

 ולרעתו. לטובתו נכבדים נימוקים
 גורמים מתייצבים המיתרס עברי משני

 קבוצות־לחץ רק שאינם עתירי־כוח,
 מוסרית סמכות בעלי גם אלא חזקות

ומעשית.
 כדי קיימת ממשלת־ישראל אולם
ק אחרי כאלה, במיקרים גם להכריע

הממ אין לכך דווקא הנתונים. כל בלת
מסוגלת. שלה

הפ לידת לפני עוד התחילה הבעיה
 כי ברור היה מאז. אותו ומלווה רוייקט,

 מאוד חמורות בעיות יעלה הפרוייקט
ארצות־הברית. לגבי

 האווירית מהתעשיה חשוב חלק
 אדיר־השפעה גורם שהיא האמריקאית,
 אוייב. בפרוייקט ראה בוושינגטון,

 תמך האווירית התעשיה של אחר חלק
חל ללביא לספק לו שניתן מפני בו,

חשובים. קים
 מראש לוקח היה נבון מתכנן

 את ויטיל יימשך, זה קרב כי בחשבון
 בתקופה היה גם הוא ישראל. על צילו
 קיומה על קשה לוחמת היא שבה

 להיות יכול עניין איזה התעשייתי.
 בכספה לקדם ארצות־הברית לממשלת

האמריקאי? במוצר שיתחרה זר, מטוס
נכ ארצות־הברית ממשלת אומנם,

 ללביא. כסף וסיפקה ושוב, שוב נעה
 כוחה. את הוכיחה הישראלית השדולה

 אלה ניצחונות כי להינבא היה ניתן אך
 יגבר דבר של בסופו וכי זמניים, הם

 רצון על האמריקאי הכלכלי האינטרס
ולי לישראל להתחנף הפוליטיקאים

הודים.
קרה. זה עכשיו

 ברגע פקודה. שהיא הסברה
 מתנגדת ארצות־הברית כי שהתברר

 גורלו. נחרץ הלביא, לייצור בתוקף
 בארצות־ התלויה ,1987 של בישראל

 לחלום אין אבריה, רמ״ח בכל הברית
ממש. של מרד על

השג נקטה ספק, כל לסלק כדי
 אמצעים בתל־אביב האמריקאית רירות
 עמים בין בלתי־מקובלים.ביחסים שהם

 במצב טיבעיים שהם אך נורמאליים,
שליחי המדינות. שתי שביו המיוחד

 שרי־יש־ אל במישרין פנו השגרירות
האמ העמדה את ״להסביר" כדי ראל.

להוראה. מאוד דמתה ההסברה ריקאית.
 ארצות־הברית מסיכה: כל הוסרה כך
 הופעת כמשמעו, פשוטו למנוע, רוצה
והעו הישראלי בשוק מתחרה מוצר
 מאחורי כה עד הועלמה זו אמת למי.
יפות. מילים של מסך

 להשלות עדיין יכלו בעלי־אשליה
 ״ריבונית" היא ישראל כי עצמם את

 אולם כלכליים־ביטחוניים. בעניינים
סו לרגליהם מתחת נשמטה הקרקע

 חד״משמעית פנה צה״ל גם כאשר פית
הפרוייקט. נגד

בענ גם צה״ל. של ה״חלופות״
 לגיבוש המפריע הערפל, רב זה יין

ברורה. לאומית החלטה
 בעיני ״חלופות". על הרבה דובר

מ כאילו נשמע זה צרכני־התיקשורת,
 אמריקאי מטוס להזמין צה״ל בקש

 על לדיבור אך ישראלי. מטוס במקום
 נוספת: משמעות גם יש ״חלופות"

 חלקי באופן — להחליף רוצה צה״ל
אח באמצעי־לחימה המטוסים את —

רים.
 תפקידים בשדה־הקרב יש למטוס
 של השיריון השמדת למשל: מסויימים.

הצ המחשבה החזית. אל בדרכו האוייב
לה עתה מוכנה ביותר החדישה באית
א אמצעי־לחימה על זו משימה טיל

חרים.
הסיבות

 כי עד יקר, כה הוא מודרני מטוס •
 בטאנקים, לפגוע כדי אותו לסכן אסור
יותר. הרבה זולים שהם
להש מאוד זולים אמצעים יש •
הו שעצם כך מאוד, יקר מטוס מדת
ב מוטלת בשדה־הקרב המטוס פעת
ספק.
 אמצעי־לחימה להמציא ניתן •
ב לפגוע המסוגלים זולים, יותר הרבה
 ובדייקנות עצומים במרחקים טנק

ל המטוס את להפוך ובכך מוחלטת,
מיותר.
 זה, מסוג אמצעים ולפתח לתכנן כדי
 להקדיש רוצה צה״ל כסף. הרבה דרוש

 עתה המיועד הכסף מן חלק זו למטרה
 מטוסים הכסף בשאר ולקנות ללביא,

יותר. זולים אמריקאיים
ה את ולממן להמשיך שמוכן מי

 הכסף את רק לא למצוא צריך לביא,
 הדרוש הכסף את גם אלא לכך, הדרוש

הנוספים. לפרוייקטים
 ברור זה כל לדחות. לדחות,

 כי יודעים ופרס שמיר לשרי־הממשלה.
 להציל ואי־אפשר כמעט אלה, בתנאים

 מעמסה הטלת תוך אלא הלביא, את
ה והציבור, המשק על נוספת אדירה
וחברתי. כלכלי לאסון להביא עלולה

 לקום מסוגלים אינם שניהם אולם
 פוליטיים שיקולים בגלוי. זאת ולהגיד
 פוחדים שהם בלבד זו לא זאת. מונעים

 השני יישאר שמא — רעהו מפני איש
 עם המיטיב פטריוט של בעמדה לבדו

 גם חושש ששמיר אלא — העובדים
 משתי אחת בכל שרון. אריאל מפני

פוליטי המערכה. נטושה המיפלגות
להחלטה. שש אינו זהיר קאי

 שמוכרח מה השבוע קרה וכך
 נדחתה. ההחלטה כזה: במצב לקרות

 אפשרי עוד כל להידחות תמשיך היא
 של האפסי במחיר לפוליטיקאים, הדבר

דחיה. של ליום דולר מיליון 1.2

מישפט
המחתרת למען גניבה

 מנאשמי־המחתרת. היה הגן
 מאולפנה גנב כי גאשם האב

 העת את לממן בדי דתית
המחתרת. אנשי

 ביוני, 2וה־ 1ה־ שבין לילה ^
 יחד ,30 נתנזון, נתן עסק ,1980 ^
מיטען־חבלה בהצמדת חברים, שני עם

נתנזון איש־מחתרת
נתן נתנזון לקח, נתנזון

 דאז, עיריית־שכם ראש של למכוניתו
ב המכונית התנעת עם שכעה. בסאם
 נפצע שקעה המיטען. התפוצץ בוקר,
נכרתו. רגליו ושתי קשה

שנת עד שנים ארבע כמעט עברו
נ נתנזון ונתן היהודית, המחתרת פסה
 עמד הוא חבריה. שאר עם יחד עצר
הי מישפטם והורשע. בירושלים לדין

רב. זמן התמשך קר
נתנ־ של אביו עבד התקופה באותה

 אדמיניסטרטיבי כמנהל שימעון, זון,
ה בית־דגון. שליד צפירה באולפנת

 במיס־ ,לבנות תורני מוסד היא אולפנה
בני־עקיבא. ישיבות רשת גרת

 מה־ דתיות בנות לומדות באולפנה
 לקו מעבר המתגוררות בנות וגם איזור,
 המוכר חינוכי מוסד שזהו מאחר הירוק.
 בו שנוהגים הרי משרד־החינוך, על־ידי

וה חינור״חובה, של הכללים כל לפי
 מה־ מסויים במרחק המתגוררות בנות,

 לבית להסעות־חינם זכאיות אולפנה,
הספר.

 ממונה נתנזון היה תפקידו במסגרת
 של והכספיים המינהליים העניינים על

עני כל על ממונה היה הוא האולפנה.

 מיספר על הדיווח לרבות ייני־הכספים,
 ועל התלמידים, הסעת על התלמידים,

במוסד. המורים משכורות
 שבהן השנים במשך לפקיד. בשר

 המחתרת, בענייני נתנזון של בנו עסק
 לגנוב כתב־האישום, לפי האב, הצליח
האול מכספי ש״ח מיליון שני כמעט

 זאת עשה הוא ומישרד־החינוך. פנה
 מישרד־ בנוהלי פרצות ניצול על־ידי
 באגף־ביקורת־התק־ ובעיקר החינוך,

 שיטתיים מעשים היו המעשים ציב.
 חלק כל על פסחו שלא ומתוחכמים,

האדמיניסטרטיבית המנהל מעבודת
 בכי מספר בנעמי, גבריאל התובע,

עמו 11 פני על המשתרע תב־האישום,
הל המתוחכמות הגניבות כל על דים,
לו.

נתנ הצליח שבה הראשונה, השיטה
 ממישרד־ במירמה כספים להוציא וון

 פיקטיביים, חוזים דרך היתה החינוך,
קיי שאינן חברות־הסעה עם שעשה

 בשם חברת־הסעה המציא נתנזון מות.
 על חתם זו חברה עם הוד. מטיילי

ו חינוך־חובה. תלמידי להסעות חוזים
ה שזייף והחשבוניות החשבונות את

לק הצליח הוא למישרד־החינוך. גיש
 בעשרות העולים סכומים במירמה בל

האמיתי. תקציב־ההסעות על אחוזים
 ב־ כספים להוצאת השניה השיטה

 על כוזב דיווח על־ידי היתה מירמה
 השלישית באולפנה. התלמידים מיספר
 מיספר על כוזב דיווח על־ידי היתה

המורים. שלימדו שעות־הלימוד
 מ־ במיוחד אוהד ביחס שיזכה כדי

ה דיווחיו שכל וכדי מישרד־החינוך
נתנ שיחד כאמיתיים, יתקבלו כוזבים

 מחלקת־האס־ מנהל דורון, משה את וון
במ במישרד־החינוך פקה־והשרותים

 1981־80 השנים במשך תל־אביב. חוז
 מו־ מישרד־החינוך לפקיד נתנזון נתן

אל עשרות של בשווי שונים צרי־בשר
ה של מלאי־הבשר מתוך שקלים, פי

 עבור. מאומה שילם לא הפקיר אולפנה.
 כי ציפה ונתנזון הללו, מוצרי־הבשר

 תקציב־ לאישור פנים לו ישא הפקיד
צפירה. אולפנת של הכוזב ההסעות

 הוגש כתב־האישום ״הנסיבות״.
 שה־ למרות אבל שבועיים, לפני רק

 לחודש ונדחה התחיל, טרם מישפט
 לעיכוב בקשה כבר הוגשה אוקטובר,

 מאסירי חלק המישפטי. ליועץ הליכים
 מ־ בחנינה זכו כבר היהודית המחתרת

 נתנזון חושב לכן ואולי נשיא־המדינה
 זה" מיקרה שבנסיבות להניח ״סביר כי

בעיכוב־הליכים. 'יזכה
הנ מהן בבקשתו מפרט אינו נתנזון

 זכאי הוא כי סבור הוא שבגללן סיבות
 כתב־ מקריאת אבל לעיכוב־ההליכים.

 שגנב הכסף שאת מתברר האישום
 כגמילות־חסדים והעבירו נתנזון חילק

 ישיבות ולמקורבי ולמקורביו, לחבריו
 אלף 700 של נכבר סכום בני־עקיבא.

 לעזרת 1984 בשנת האב נתן שקל
הו ולמימון היהודית, המחתרת עצורי
 מאסירים חלק אם מישפטם. צאות

 מדוע בחנינה, כבר זכו אלה נכבדים
 טרח רק אשר האב, של חלקו ייגרע

הכסף? את עבורם להשיג
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