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 יחליט לא כן, אם מדוע, קליינר, לשאלת
 יסכים לא ששמיר דקל ענה המרכז, כך על

 יכולת־ את יגבילו כאלה החלטות שכן לכך,
המדינית. בזירה שלו התימרון
 שהנקו־ סבורים או־ץ־ישראל חזית אנשי

 ייזכו המרכז, להצבעת יובאו אם הללו, דות
 בעניין הסעיף את המרכז יקבל ואם ברוב.
 שמיר על יקשה למשל, האינתיפארה, חיסול

לנשיא". ״ללכת
 גם השתתף בכנס וחבורתו״. ״שמיר

לנוכ שהסביר סגל, שעיה יועץ־התיקשורת
לחברי־המרכז. עמדתם את למכור" ״איך חים

 חומר־ הכולל תיק קיבל מהבאים אחד כל
 מיס־ 20 של ורשימה התוכנית, נגד הסברה

אחרים. חברי־מרכז של פרי־טלפון
 חב־ כל של ״סריקה" לעשות היא המגמה
 ובעיקר לפעילות תומכים לגייס רי־המרכז,

להתמקד. ובהם המתלבטים את לאתר
 חב- גם משתתפים הזה במאמץ־השיכנוע

והשרים. רי־הכנסת
 גם למסביר" ל״תיק צורף מפתיע באופן

הש התחייה. איש העצני, אליקים של מאמר
 במילים מסתיים הוא במיוחר. שמיר על נוא

 — וחבורתו שמיר של כהונתם ״המשך אלה:
נעשה — אולמרט מילוא, מרידוד, ארנס,

פלסטי מדינה גם מזמין לעם־ישראל, מסוכן
 על ביוקר ישלם עם־ישראל מילחמה. וגם נית
גו את בו לקבוע תמשיר זו שקבוצה יום כל

רלו."
 א־ חזית כנס על נוסף ומודעי. שריר
 של כנסים שני עוד נערכו רץ־ישראל

שמיר: תוכנית מתנגדי
הלי מצעירי 70 התכנסו השלישי ביום •

 פרינץ, מיכאל שיזם בכנס, במצורת־זאב. כוד
מי השתתפו בתל־אביב, הליכוד צעירי יו״ר
 וח״כ צעירי־הליכוד יושב־ראש — רצון כאל
הנגבי. צחי

לסי ״ועד־פעולה הקמת על הוחלט בכנס
התק הכנס במהלך המדינית״. התוכנית כול
להי שביקש ראש־הממשלה, של מיברק בל

 מובן מתנגדי־התוכנית. הצעירים עם פגש
הק בימים עימו וייפגשו להזמנה נענו שהם

רובים.
 חבר־הב־ אנשיו את כינס הרביעי ביום •
 הליברלית המיפלגה בבית שריר. אברהם נסת

בתל־אביב.
 אותו שהוציא שמיר, על הממורמר לשריר,

 חב־ בין קבוצת־תומכים עדיין יש מהממשלה,
 לגייס עשויים ושריר מודעי יצחק רי־המרכז.

בהת הליברליים חברי־המרכז רוב את ביחד
לתוכנית. נגדות

נאשם מיגדל מועצת ראש
ועריץ  בבקשת־שוחד

בתפקידוו מכהן
₪ אלון אילנה

 של החסידה המגדלית, מרים פרשת מאז
 שליד מיגדל, העיירה חזרה הנוצרי, ישוע

באח שהתעוררה עד נעימה. לתרדמה טבריה,
 המכונה ג׳ינו, יוסף שערוריית לקולות רונה

המזמר״. ״ג׳ינו בעירה
מכו במיגרל. השערוריות פסקו לא מאז

 אחד של ביתו אל נזרק רימון הוצתו, ניות
(לי ברלס חיים וראש־המועצה, התושבים,

 — שערוריות של במיגוון הסתבך כוד),
ואחרות. כלכליות פליליות

 הטענה היתד, החוצה שפרצה הראשונה
 וייג־ יגאל והיזם מהקבלן שוחד דרש שברלס
 בבית־ שהוגש כתב־האישום, פי על שטיין.

 1986ב־ ברלס נפגש בנצרת, המחוזי המישפט
 בעבר ויינשטיין, עם בתל־אביב, במיסעדה

 במיגדל. פרוייקט־בנייה שניהל רסקו, מנכ״ל
ובי הקשה הכלכלי על'מצבו לו סיפר ברלס

ראש־ של נוספות בפגישות סיוע. ממנו קש

 האמת אבל שמועות. לרוץ התחילו אז שעות, 10 במשך אותו מצאו
בבית־החולים. היה הוא כי אותו, מצאו שלא היא

סבל? הוא ממה •
 למלון חזר והוא שנה. חצי לפני גם לו קרה זה חולשה. לו היתה

בצהריים. 1ב־ השבת ביום
 מטוס על דובר מדוע חולשה, רק היתה זו אם •

לארץ? בחזרה אותו שיקה פרטי,
 לא כי לארץ, אותו להחזיר ניסו בז׳נבה טובים יהודיים גורמים

לישראל. מז׳נבה ישירה טיסה היתה
המ התוכנית לפי לארץ לחזור אמור היה מתי •

קורית?
השני. ביום בכנסת ולנאום הראשון ביום לחזור צריך היה הוא
 הראשון שביום ידעו לא המקורי התיכנון לפי אז •
לישראל? ישירה טיסה אין

 טיסה היתה לא אבל הראשון, ביום לחזור מתוכנן היה הוא
ישירה. בטיסה בלילה השלישי ביום חוזר הוא אז ישירה,

 מתוכננת היתה לא המצרים עם •הפגישה
מראש?

 שמישהו וכנראה אקראי היה זה המלון. באותו שהו במיקרה הם
 גורם שום עם נפגש לא וייצמן טוב. זיהה ולא ביחד אותם ראה

פלסטיני.

 את שהדר׳□ הם עזו שו מקורביו
מאש״ו! אישיות עם פגישתו על הידיעה

 בכיר עם וייצמן עזר השר נפגש כאילו המיסתורית, היריעה
 בקול־ישראל מהדורות־חדשות בשלוש שודרה בז׳נבה, אש״ף
 אריה שמסר הכחשה, שוררה אחר־כך מייד השישי. היום בצהרי
וייצמן. של מישרדו מנכ״ל שומר,

 ביותר, מהימן ממקור לרדיו הודלפה הפגישה על הידיעה
עצמו. וייצמן ממקורבי
העניינים: השתלשלות את להסביר ניסה שומר

 נסע שוייצמן היא האמת עיתונאים. רק לא טועים, ״אנשים
 נתן הוא תרומות. לגייס כדי תל־אביב אוניברסיטת מטעם לז׳נבה

 אכל הוא בבוקר החמישי ביום והרביעי. השלישי ביום הרצאות
 נביל ועם ע׳אלי בוטרוסיבוטרוס המצרי השר עם ארוחת־בוקר

האדם." למוסדות מצריים שגריר אל־ערבי,
ע ד  אש״ח איש עם הפגישה על הידיעה כי •נו

במישרד. וייצמן ממקורבי אחד מפי הגיעה
 ידע. לא אחד אף כי הידיעה, את מסר לא מהמישרד אחד אף
 את ששמעו אמרו אש״ף, איש עם נפגש שווייצמן נכון אם שאלו

מונטה־קרלו. ברדיו הידיעה
 שהגיע בבית־החולים, האישפוז סיפור היה ומה •
ההכחשה? אחרי מייד

ולא אותו חיפשו ואחרים עיתונאים ואז טוב, לא הרגיש הוא

 סיפור את לוודא כדי אליך טילפן בתב־הרדיו •
ברדיו? אותו שידר שהוא לפני פגישה

לא.
ברדיו? הידיעה את שמעת אתה •
 ואז לי, לומר וטילפנו שמעו מהמישרד אנשים אבל שמעתי, לא

אותה. להכחיש כדי לרדיו התקשרתי
אפשרויות. כמה מעלים והם שומר, של דבריו כאן עד

 ממיש־ איש בכיר. אש״ף איש לפגוש היה אמור שוייצמן יתכן
 לקול־ישראל. הידיעה את להעביר הוראה וקיבל כך על ידע רדו
נערכה. לא שהפגישה הסתבר אך הידיעה, את העביר הוא

 פומבי, לה לתת שלא החליט וייצמן אך נערכה, שהפגישה יתכן
בינתיים.
 הן היעלמות שעות 10 בז׳נבה. לא אך נערכה, שהפגישה יתכן

הפ לקיום אחר ליעד פרטי במטוס מז׳נבה לטוס כדי מספיק זמן
גישה.

 לבין דיצמן בין הפגישה את שאירגן הוא שע׳אלי מאוד יתכן
 למקום עימו טס ואף הבכירים, מעוזריו אחד או ערפאת, יאסר

הפגישה.
המתוכ לזמן מעבר יומיים באירופה נשאר וייצמן מיקרה, בכל

בכנסת. נאומו את כך בשל ודחה נן,

ברלם ראש־מועצה
חד?״1ש חצה שאני .אמרח׳

 לויינ־ נאמר הקבלן, עם ושליחיו המועצה
 אלף 35ל־ 30 שבין סכומים ישלם שאם שטיין
 שלו חברת־הבנייה של החובות יופחתו דולר,

למועצת־מיגדל.
 שוחד? רוצה שאני ״אמרת ברלס: תגובת

 אי־אפשר מה, הלוואה! ביקשתי הכל בסך אני
מחבר?" הלוואה לבקש

 ב־ הוצתו בינתיים בוערות. מכוניות
 של מכוניתו גם וביניהן מכוניות, כמה מיגדל

 המנוח אביו ג׳ינו, פינחס ושל ראש־המועצה
 את להצית ניסיון נעשה המזמר". ״ג׳ינו של

 אלי של ביתו על הושלך ורימון מכוניתו,
 ־של שותפו שהיה מיגדל, .תושב כרסנטי,

במיגדל. בפרוייקט־הבנייה ויינשטיין
על־ מוסברת ברלס של הכלכלית מצוקתו

 הפסיק אבל חקלאי, היה לכן שקודם בכך ידו
 את לנהל שעבר מאז בחקלאות לעסוק

 ש״ח 2100 של משכורת מקבל הוא המועצה.
 עבדה לכן קודם עובדת. אינה אשתו לחודש.
 בעיקבות פוטרה אבל מיגדל, במועצת
 על מבקר־המדינה של וביקורת תלונות
 לשלם הומלץ במועצה. קרובים העסקת
 קיבלה והיא מוגדלים, פיצויים ברלס לגברת
העבודה. את עזבה כאשר אותם

 הגדולה, הבת ילרים. שלושה ברלס לזוג
בחו ש״ח 300 העולה בפנימית לומדת בילי,
 לומדים ויובל, אלי הקטנים, הבנים שני דש.

העממי. בבית־הספר
 הסתבכותו הגיעה השנה בראשית

 פנה והוא לשיאה,' ברלס של הכלכלית
 בבקשה בטבריה, ההוצאה־לפועל למישרד

 שהוגשו ההוצאה־לפועל תיקי כל את לאחד
 סכום חובותיו. תשלום את ולפרוס נגדו,

 ב־ מסתכם ראש־המועצה של הכולל חובותיו
לה לו לאפשר ביקש ברלס ש״ח. אלף 750
 ש״ח 200 של בתשלומים החובות את חזיר

לחודש.
 אכס־ לחנובה הוא שלו ביותר הגדול החוב

 ולה ש״ח, 353,709 ברלס חייב שלה שרט,
 גם ממושכן הבית במיגדל. ביתו את שיעבד

 שהילוה ברלס, יוסף בשם לבן־מישפחה
ש״ח. אלף 20 לראש־המועצה

נוס גדולות הלוואות שתי אפור. בנק
 ריסקננט ומבנק מי1לא מבנק ברלס קיבל פות

 החוב מיידי. לפרעון עומדות והן בטבריה,
 ראש־המו־ של חובו הוא לעין ביותר הבולט

 השנה, בראשית עצמה. למועצת־מיגדל עצה
 עבור הוא החוב ש״ח. 21,852.88ב־ הסתכם
ומים. מיסים

 אישית דוגמה נותן שראש־המועצה בעוד
המ התראות על חותם הוא הגדול, בחובו

 סכומים החייבים מיגדל, תושבי על איימות
המים. בניתוק ממנו, בהרבה קטנים

ש אדם אם תוהים במיגדל רבים תושבים
 ענייניו את נכונה לכלכל מסוגל אינו

 כמעט־פשיטת של למצב עד והגיע הכספיים,
 ענייניה את לנהל המתאים האיש הוא רגל,
ופ גדולים סכומי־כסף המגלגלת מועצה של

 אדם, יכול האם חשובים. כלליים רוייקטים
 ביישוב־ לפעול ונושים, חובות תחת הכורע
שנ ארם כי נאה האם הכלל? לטובת הדעת
ה הסתבכויותיו רקע על בבקשת־שוחד אשם

ראש־מועצה? בתפקיד יכהן, כלכליות
 קשורה ברלס של נפילתו כי החושדים יש
 יוסף שניהל האפור הבנק עם צורה באיזו
 כאשר וגדולים, רבים תחתיו שקבר ג׳ינו,

באחרונה. התמוטט
2701 הזה העוקם


