
 העתק־ בוודאי נשאר היה הוחזר) לא המקורי(הוא המיכתב הוחזר
האמריקאים. בירי צילום
 אנשי־עסקים באמצעות העניין כל התנהל מדוע •

ממלכתי? בדרג ולא פרטיים,
 פקידים באמצעות מסתדרים העניינים היו כשר, הכל היה אילו

 אנשי־ביניים להפעיל צורך שהיה העובדה ודיפלומסים.
 ראייה כשלעצמה בה יש ורורפי־הזדמנויות, מאכערים מפוקפקים,

כשר. היה לא שמשהו לכך
 ־ירידים לשכור צורך אין כשרים, הם הממלכתיים כשהעניינים

 כפי — המדינה״ מנהיגי על השפעה להם ״שיש אנשים פרטיים״,
במיסמכים. בפירוש שנאמר

 ובמיכתבים כעל־פה במסרים צויד היה מדוע •
בכתב־יד?

 המעורבים ושכל כשר, אינו שמשהו ראייה־בעליל זוהי גם
 בכתב־יד, מיכתב לכתוב צריך פרס היה מדוע היטב. זאת ידעו
 שליטת כמו זו, בשפה פרס של באנגלית(שליטתו שגיאות רצוף
 או לדבר יכולים הם ואין ורופפת, שיטחית היא ושמיר, רבין

 ראש־ של מיסמך לראות מביש די זה שגיאות.) בלי לכתוב
גסות. בשגיאות הכתוב ממשלה,

 את להשיג אנשי־פרס השתוקקו כל־כך מדוע •
 חשש בכלל שעלה לפני רב זמן בחזרה, המיכתב

לחקירה? נושא ישמש שמא
 לרמוז — פעם אחרי פעם — צויד היה מדוע •
 אי* כי עד עדינים כל־כך שהם בעל־פה, מסרים שיש

הנייר? על להעלותם כלל אפשר
ולבסוף:

זו? בפרשה רפפורט ברום של תפקידו היה מה ••

ננחיווח השסיע ונטוס <
 המפתח היא רפפורט של דמותו המכרעת. השאלה והי ¥
כולה. לפרשה (

בראשונה: כאן המתפרסמות העובדות, הנה
 ז׳נבה אגם ליד יפהפיה וילה בעל מישראל, יורד רפפורט, •

 ורצה בענייני־נפט, עוסק — לשם כשהזדמן פרס לן שבה —
ביותר. כדאי עסק שהם בישראל, לעיסקי־הדלק להיכנס

 ״פז״, מחברת רבע למכור ממשלת־ישראל החליטה כאשר •
לו. הובטח שהדבר סבר הוא זה. חלק לקנות רפפורט רצה

 היה שחל(שלא משה וחבר־הכנסת עורר־הדין אותו ייצג האם
שר)? עדיין

 מישרד־ של הדובר הכחיש הזה, בהשלם כך שפורסם אחרי
 רפפורט את הכיר ששחל הזה העולם למערכת במיכתב האנרגיה

 של פברואר בגליון ואילו לו. הנוגע כלשהו בנושא שטיפל או
 שחל של קשריו על ציטרין בן־ציון העיתונאי סיפר מולטין הירחון

 הוכחש לא הדבר מישפטי. ייצוג גם ייצג שאותו רפפורט, עם
ודוברו. שחל על־ידי כתבה באותה
 מיפעלים בישראל להקים רפפורט ניסה התקופה באותה •

חברת־ מנכ״ל עם אישית נפגש הוא דלק. תחת בפחם לשימוש

 מינה גם רפפורט הזה). השלם באוזני זאת רון(שאישר רם הפחם,
,זה. בעניין לטיפול בישראל, כנציגו קרבינסקי שימעון את

 נותרה 1984 של הבחירות לפני חודשים כמה •
 ונתן לסייע, נזעק רפפורט כסך. בלי מיפלגת־העבודה

 בחזרה אותם יקבל שהוא הנחה מתוך דולר, מיליון
 שציפה כפי לשילטון, מיפלגת־העבודה תעלה כאשר

 ״פז״, של במניות רפפורט רצה השעה באותה אז.
 נוספים, ובעסקים לפחם, בהסבה הקשורים בעסקים

בממשלה. תלויים כולם שהיו
 אל את שאיכזב (כפי ידידו את פרס איכזב לאחר־מכן •

 תרמו אלה שני בעסקי־הקיבוצים. בלס ואת איראן בפרשת שווימר
 שהתמנה שחל, שלו.) למערכת־הבחירות גדולות־ תרומות הם גם

 עסקי־הפחם זאבי. גדי יקבל פז מניות שאת סידר כשר־האנרגיה,
 ירדה שנתן התרומה כי לרפפורט נראה היה לפועל. יצאו לא

לטימיון.
 לראש־ממ־ הפך שפרם אחרי ,1985 בתחילת •

 צינור־הנפט. רעיון את ״בבטל״ חברת ההייתה שלה,
 את ידידו, פרם, משימעון להשיג הוטל רפפורט על

 פרוייקט־ לביצוע חיונית שהיתה החריגה הערבות
המיליארדים.

 ״סבר רפפורט כי נאמר למיז ולך שכתב במיזכר •
 להשקיע שעליו וסבור מכספו, דולר מיליון השקיע

 נאמר לא מיליון.״ חמישה עד שלושה עוד בביטחה
 לתרומה היא הכוונה כי ברור ובמה. השקיע איך

פרם. שימעון של למערכת־הבחירות שנתן
 רפפורט) ר׳(ברום ״ב׳ נאמר: למיז ולך של אחר בתזכיר •
 מיפלגת־ למען בישראל פרטיים סקרים רב זמן במשך מימן

העבודה־פרס.״

פסינס של תמונה ♦
 הצעה של ברורה תמונה מגלים למיז ולך של תזכירים ^

 עשרות של פסיפס היא התמונה מיפלגת־העבודה. את לשחד 1 (
בתזכירים. הפזורים מישפטים,

 אחרי ימים שישה ,1985 בספטמבר 25ב־ נכתבו התזכירים שני
 נאמר מהתזכירים באחד למיז. המיכתב־בכתב־יד את כתב שפרס

 להיפגש כדי לז׳נבה, פיתאומי באופן ולך הובהל באוגוסט 19ב־ כי
 בו הכלול המידע כי אמר בתזכירים רבים במקומות רפפורט. עם
פרס. של הטוב האישי ידידו רפפורט, של מפיו ישר בא

התזכירים: מתוך קטעים הנה
 רפפורט) ר׳(ברום שב׳ מידע של מסויימים פריטים ״להלן •
לי...״ מסר

 בגלל ״בעיקר לרפפורס) קשיים עושים (בוושינגטון •
 (מרכאות כסף׳ המון לעשות ,עומד רפפורט שברוס העובדה
 סיפר, כאשר המצב את החמיר שהוא נכון זה. בפרוייקט במקור)
דולר.״ מיליון 100 עד 50 לספק עומד שהוא מוקדם, בשלב
 עם שעשה הסידור את אישר (רספורט) ״הוא •
מיליון 70 עד מיליון 65 ישראל תקבל שלפיו פרם,
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 נייר״מיכתבים על בכתב־יד, פרס שימעון שנתב המינתב
 באנגלית בולו כתוב מיז, אד האמריקאי לשר״המישפטים עברי,

 גסות. שגיאות־כתיב כמה נו יש משובשת.
למשל:

 .1 00111)1 ח01 110)1 במקום 1 00111)1 )108
 .£0911311 במקו□ 6091138

 (תוספת). 888וו1)\6 במקום 88זו1׳\6
 הנראה). (כפי8קק8)60!1ץ במקום 8ק9)6011ץ

.80 13)8611 נמקו□ 8 18)8611
כולו: המינתב להלן

היקר, מיז מר
 בניתי למצוא יכולתי (לא) המיכתב. של העברי הראש את סלח

המתאים. האנגלי את
לירדן, מעיראק המתוכנן הצינור אחרי רב בעניין עוקב אני

 בצרות. הנתונה זו לארץ כלכלי שיקול להכנסת אפשרית כתוספת
 להנחת הדרך את לסלול לעזור ישראלית ערבות יכולה הנראה נפי

הזה. הצינור
דיסקר מצידנו דרושה אולם לעזור. כדי לכת מרחיק הייתי

טיות.
 על לדבר מתנוון ואני אוקטובר, באמצע בארצות־הנרית אהיה

מאוד. מעריך אני שאותו שולץ, ג׳ורג׳ עם כך
 שזה מאמין אני בוושינגטון, שהותי של הקצר בזמן בהתחשב

מראש. לג׳ורג׳ כך על יודיעו אם מאוד יעזור
 ידידי את ביקשתי זו. מבחינה הטובה עזרתך את אעריך אני

 ואסמוך הסיפור, כל את לידיעתך להביא ובוב ברוס יחיד) (בלשון
זה. בעניין לטפל ביותר הטובה הדרך לגני שלך שיקול־הדעת על

רבות, בתודות
פרס, שימעון

.19.9.85 ירושלים,

מיז
עבירה־ לביצזע .קשירת־קשר

 של התוצאות מתוך שנים, עשר במשך לשנה, דולר
 מקום בבל יוכחש וזה — לי שנאמר מה הפרוייקט.

 למיפלגת־ במישרין ילך זה מבסך שחלק הוא —
העבודה.״

 אבל מקום. בכל מוכחש אכן הסידור בטוחה. נבואה היתה (זאת
 ומפיו. רפפורט, עם שנפגש אחרי מייד ולך על־ידי נכתבו הדברים

 הדברים, את אמר לא ואם לרפפורטילשקר? אז היה עניין איזה
השוחד?) בעניין פלילי מאישום חסינות עכשיו ררש מדוע
 לגבי המידע טיב על וגם הזה, המידע טיב על לעמוד ״כדי •

 את לזכור יש בתזכיר) כן לפני מברית־המועצות(שפורט העלייה
 אשכנזים של גובר זרם לישראל לספק צורך יש הברור. ההיגיון

 הספרדיים־ היהודים כניסת את לאזן לעזור כדי מברית־המועצות,
הלי עם טיבעיים וקשר זיקה להם שיש מיזרחיים,

 היתרון האמריקאיים, האינטרסים מבחינת כוד.
ברור.״

 הנימה בעיון. זה קטע לקרוא חשוב
תשומת־הלב, בל את משבה הגזענית

 לשלם שמוצדק אחר: מסר גם בה יש אך
שהאינ מפני למיפלגת־העבודה שוחד
מים־ עליית את מחייב האמריקאי טרס
הברור״. ״ההגיון זהו זו. לגה

 ביחד גם המידע, כי ברור כן: על יתר
 ידידו רפפורט, של מפיו בא לאשכנזים/ספרדים,

זו? תיאוריה רפפורט שמע וממי פרס, של הקרוב
 הרגיש פרס כי (לוולך) אמר ״רפפורט •

 מבני־הערובה (אחד ויר ששיחרור בתוקף
 מאמצי של תוצאה היה בלבנון) האמריקאיים

 גם שיסדר אמר הוא(פרס) בלבד. ושלה ישראל,
 הרגשה יש הנותרים. השישה שיחרור את

 הכוונה במקור. (מראות שארצות־הברית,חייבת׳,
 בשל לישראל חוב חייבת שארצות־הברית היא

 כפי הפרוייקט, הגשמת וכי אלה.), מאמצים
מתאימה.״ שלי, בתזכיר שפורט
 כי פרס טוען כה עד סנסציוני. פסוק זהו

 בכך לארצות־הברית, טובה עשתה ישראל
 מופיעים כאן צינור־הנפט. להנחת שהסכימה

 בגדר היא שהנחת־הצינור הפוכה: בצורה הדברים
לפרס. או לישראל, טובה

 400 לשעבד נדרשה ישראל כאשר הכיצר?
 מהווה זה איך לה, המגיעים מכספים דולר מיליון
 שיש לישראל, הטובה כאן היכן לישראל? טובה

החזרת־חוב? משום בה
אחת: תשובה רק תיתכן כך על

למיפלגת־ אלא לישראל, אינה הטובה
 הגדול הסמוי התשלום בצורת העבודה,
המובטח.

 למיכתב מאוד רגיש ״ראש־הממשלה(פרס) •
 תשובה תהיה לא אם שיוחזר, רוצה הוא ששלח.

לוושינגטון. יגיע כאשר כלשהי מתאימה
 רגן הנשיא עם פגישה תהיה המתאימה התשובה

זה." פרוייקט גם יידון שבה מק־פארלן, באד ועם
רפפורט, מפי באה המיכתב להחזרת הדרישה

 דרושה היתה רגן עם הפגישה פרס. בשם שדיבר
 שיאפשר החוק, לשינוי יביא שהנשיא כדי

הישראליים. הכספים שיעבוד
 רפפורט של בביתו ארוחת־ערב ״אכלתי •

 לי הראה אז שלו. בחדר־העבודה עימו ונפגשתי
בקשתו זה... לתזכיר המצורף המיכתב את לי ונתן

)42 ד1בענו (המשך
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