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- ולא רק בשטח ישראל ם צבא לוב סייע לאורך כל הדרך לאנשי אבו אל עבאס; ספינת האם היתה לובית, ואוישה בצוות לובי
ו מאת רון גףישי

ניט, ימת3וו2ימ לה0ע* ארי"הגזחבליפ קונימ גלשו*
תט'', אמר 8תמול האלון*
אמנון שחק, וÎאש 8מ'ץ,
בראיון ל"ידÎ'עות אחרו-

נות''.
הראיון המלא מתקרםם

במוסף לשבת,
"אנחנו יודעים היום
בוודאות גמורהי, הוסיף הא-
לוף שחק, .שאש'ף מתכנן
פיגועים בעלייה מברית
המועצות בכל מקום ובכל
הזדמנות שיוכל לעשות את
זה. לא רק בשטח ישראל/

• הא8 יאמר ערסאת
ידע מראש על המעולה

גת1!? ניצנים?
אין לנו מידע שיצביע
על כר, שהוא ירע מראש.
מעניין לראות איך הוא יגיב.
אבל מי 'שידע לכסח הם
הלובים. זה ברור מעל לכל
ספק. גם כחקירה הסתבר ל:1

(סÎו* בעמיר 4)

פיסגת וושינגטון: בעיית גרמניה - ותקווה ל,,שלומ בלתי ה3יר;

- מאת כתב "רויסר'' בוושינגטון -
הנשיא ג'ורג' בוש ומנהיג בריתÎתמועצות
מיגאיל טירמל'וב יחתמו היופ על שורה של הבבגויט,
כולל הסכמ על הנשק הנימי וגנראה גט קדמ-ה50מ
על קיןנרן הטילים הגרעיניים אחÎכיÎהנזווה. קÎ הודיע

אתמול הבית הלבן, <ראה עמיו 2)

שני המנהיגים מקווים שיוכלו להכין קרםÎהסכמ,
אשר יכיל את -הסעיפים המרכזיים" של חחה -סטארס''
(ראשי התיבות של המÎלים האנגליות: -הוזז; לצמצום

החימוש האיסטרסגי).
המו'מ על הוזה "םטארט'' מתנהל זה 8 שנים. אם

(סי1* בעמוד 5)

- מאת רמי טל, כתבנו בוושינגטון -
הנשיא גיורג' בוש ניצב עתה בטני הדילמה
הגדולה ביותר, שבפגיה עמר נשיא אמריקני, מאז
החליט טרג&לין רוזבלט, לפני 49 שגיט, למייע

לקטאלין במלחמתו נגד היטלר.
מיגאיל גורבצ'וכ מיי&ג בוועידת הפיסגה הנערכת

^^818888^8̂ 1̂

עתה בוושינגטון מעצמתÎעל, שבידיה עדיין הפוטנצי-
אל להשמיד את העולם במלחמה גרעינית. אר מכל
בחינה אחרת, זו מדינה הנמצאת כתהליך מסוכן מאוד,
המתבטא בהתפוררות הסמכות המרכזית, מאמני פרי-
Îשה של חלקים גדולים מן האימפריה הסובייטית, חול

(0ל1ז גזןגזוד 5)

חוגימ במערך אם שמיר לא יצליח, הנשיא עשוי לקרוא לאחדות
- מאת בינו? גיזל
ואירלי אזול*יÎכץ,

כתבות "ידיעות אחרונות' -
באגודת ישראל חלה
אתמול תסנית העשויה
לאטשד ליצחק שמיוÎ לה*

Îעיג ממשלה צרה בראשו
תי בשבוע הבא.

בהתייעצות שהתקיימה
אתמול אחה''צ אצל הרב פנ-
חס מנחם אלתר, חבר נשי-
אות מועצת גדולי תורה

ויו"ר מרגז האגודה, התברר
כי שורת החוקים הויתיים
שהליכוד שוקוÎ להעביר
ככנסת גרמו לשינוי בעמדת
האגודה. עתה מוכנה אגו'י
Îלהמנע מהצבעה בעת הצב

עת אימון בממשלה צרה
בתמיכת 59 ח''כים שיק'Îם
שמיר, וגכר לאפשר הקמת

ממשלה מאת.
לאתר הנתק שחל אתמול

(טון! געמיי 4)

לקוראינו
החל מיום ראשון, 3.6.90,
יהיר מחיר גליון יום חוי1 קול
1.10 'Îשי"יריעות אחרונותÎש''ח. סחיר גליון יום ש
וערבי חג נשאר ללא שינוי,
העלאת המחיר נובעת מע-
ליית מחירי תשומות הייצור.
הנהלת
"ידיעות אחרונות''

? 7

כך עולה מתדוקיר "יריעות אחרונות" ם בתחקיר מתואר שלטון
הפחד והכסף של דרעי במשרדו ומעורבותו במעשי מידמה

י קאת מלרכי גילת ומלי קמ8נר;
כתבי "ידיעות אחרונות" -

#ר חטנים, אריה דרעי, מעורב אישית כמעשי
מידמה ובפרשיות שחיתות אחרות, גאמצעותט הצליח
להזרים מיליוני שקליים לעמותות, לבתי'כנמת ולגופים
אחריט שביילךפ הוא חפץ - 5ך עולה מתהקיי* "ידיעות
אחרונות- שה6רק הראשון של מיימצאיו מתקרסס היוס

ב"מוסול לשבת".
מו;תחקיר עולה, בין היתר, כי הרב דרעי הצליח לורוע
פחד בקרב ראשי רשויות מקומיות ועובדי ציבור אחרים,
אילץ חלק מהם לשתף איתו פעולה והעביר באמצעותם
כספים של משרר הסנים לאיתם מוסדות ועמותות שבהם

הפץ /
אחר האנשים שהיו נתונים ללחצים מצירו של ררעי, 1
היה הממונה על מחוז חיפה במשרד הקניס, עו'ד משה /
גלזנר. גלזנר סירב לסייע לררעי בכמה מעשי מידמה חמר 8
/ Îוים, ניסה לשכנע אותו שלא להסתבך במעשים האלה ונע
נש בהדחה. |
$ Îבץ היתר, סירב גלזנר לסייע לררעי לכסות בכספי מש
| Îכ לשעבר אברהם שפיÎרד הפנים חובות של התעשיין הק
רא, למועצה המקומית אור עקיבא. §
| Îאתמול היד יום עבודתו האחרון של גלזנר במשרד הפ
נים והוא נפרד בצורה נרגשת מעוברי המחוז, /
השר ררעי סירב להגיב על האשמות נגדו. •$

סירב לגנות את הפיגוע ם
בוש: "מגנה וזועם": ארה"ב 1
לוחצת על ערפאת לסלק את |

אלÎעבאם מאש"ף - אחרת
תשעה הדיאלוג עם האירגון

- מאת רמי טל, כתבנו בוושינגטון'
שמעון שיפר וסמזÎי פרי,

כתבי -ידיעות אחרונות* - [
יא8ר ערטאו! הקחיש אתמול, בי לאש"1* היה קשר |
בלשונו לנסיון הפיגוע בחוט ניצניט. !

-'אנו לא אחראים,
כאש'ף, על פעולה זאת,
ואין לנו כל קשר איתה'',
אמר ערמאת במסיבת עי'
תונאים בבגיד. ,אני מדבר
על המוסדות ועל הכוחות
המיוחדים השייכים לאש'ף''.
ערפאת סירב לינות במ-
קודש את ההתקפה, ואמר רק
כי '.תשובתי ברורה* הוא
סירב גס להגדירה כהתקפת

קזירור.
ואילו ארה"ב סירסמה
אתמול הודעת גינוי הריסה

לפיגוע: "הנשיא כוש מגנה |
את ההתקפה הטרוריסטית /
כישראל, וזועם על מה ;
? Îשניראה בנסיון פחדני לת
/ Îקוף אנשים ח3יס מפשע. הנ
שיא מאמין כי פעולות כגון ]
אלה מצערות במיוחד, משום /
שהן יכולות רק לסכן את ן
סיכויי השלוס. הנשיא מציץ |
לשבח את פעולת צבא הועי ן
נה לישראל בתקרית זו. גו
ארהיב בודקת את כל המידע |
הקייס על רסעולה. אנו מוי 9
(סוף מז&וד 5> |

- נגד שיגור משלחת לשטחים
- מאת צ1וק יחזקאלי, כתבנו בניריורק -

ארה"ב עמדה להטיל לטנווינ ביקר וטו על ההלנזו?
מועצת הביטחץ, לשלוח וטדת חקירה מיוחדת לשטחיפ.

ההצבעה במועצת הביס'
חון עמדה להתקיים לפנות
בוקר לאחר שקבוצת המרי-
נות הערביות הגישה אמש
הצעת החלסה קיצונית.
שלא היתה מקובלת על
האמריקנים. הצעת ההחלטה
קראה לשלוח משלחת חקי'
רה של שלוש מחברות מוע-
צת הביטחון לשטחים ולי-
רושלים, כדי "לבדוק את
מדיניות ישראל בטיפול
כשטחים ובפלשתינים*. ול-

העכיר למועצת הביטחון
דו''ח עד ה20Î ביולי.

הערכים הסכימו למחוק
מהצעתם המקורית קריאה /
לסנקציות ולשעור כוחות 9
3 Îשל משקיפי ארם, אבל מיד
בו להסתפק בשיגור שליח /
של מזכ*ל האו''ם, הצעה /
שהיתה יכולה לחסוך וטו |
אמריקני. ,אני מצפה שהאמÎ ן
/ Îריקנים יטילו וטו/ אמר שג
5 Îם, יוחנן ביÎריר ישראל באו
ין, לקני שהחל הריון. /

לראשונה, עומדת מסיט* מלהמה של היל היס המערב |
גרמגי לבקר בנמל חיטה. 3

פיקוד חיל הים המערב
גרמני בפלנסכורג הוריע
Îאתמול, כי המשחתת "באיי
רן' (בוואריה) תעגון בחיפה
מה4Î ער ל6Î ביוני. על המ-
שחתת 260 אנשי צוות,

ותושבי ישראל יופלו לכקר 4
על סיפונה בנמל חיפה. /
מפקד חיל הים הישראלי /
יבקר 8-3 ביוני במטה הכל* $
לי של חיל הים המערב /
גרמני בגליקםבורג. /
__ . ___ ___ י^

ממן ומ0 פסו1מ0ו *

- מאת רגורÎד: גמיי, כתבת -יריעות אחרונות* - ל,
נגיף אלים תקןז את מערכות הנשימה ודריכות של \{\
עשרות תינוקות בני 2י3 ימימ, שנולדו השבוע (/
 ̂ בביתÎהיולרות בקריה בתלÎאביב.

כתוצאה מכר החלו התיי
נוקות להשתעל ולהיחנק.
על מנת לאבחן את סיכת
השיעול נלקחו מהתינוקות
בדיקות דם וכיח, אולם פגי-
עת הנגיף אובחנה דק ע*י
צילומיÎריאות של הפעוטות.

פרוס' ח מיכאלי, מנהל
המרכז הרפואי העירוני
בתל-אביכ, אישר אמש את
הידיעה. לרבדיו, כדי למנוע
הדבקה "טרייהי של יילודים
שנולדו אתמול וייולדו כי-

/./ Îמים הקדובימ, הוחלט לחפ
ריר בינם לבין התינוקות /יי
ה-ותיקיס", שחלקם חולה. / /
לארגעת ההורים אמר 3 >
פרופ' מיכאלי, שהוא מומחה / ו
י / שמימצא קליני גזה גם חולף / יילמחלות זיהומיות, שÎדו< 

מעצמו אצל יילודים. ליתר *
בטחון מקבלים התינוקות ?*"
^ Îשחלו אנטיביוטיקה ונמצ
אים תחת השגחה מיוחדת, 81
מעריכים, שכולס יבריאו [1
תור 3*4 ימים וישוחררו [1
לביתם. 4

הלנה עמרם נלחמת בהפסדיה מכרה §ז . 9 !1^
בתים, מכונית ומעיל פרווה 13

- מאת צדוק יחזקאלי,
כתבנו בניוÎיורק -

הסתבגויותיה המשפטי-
Î3ות של חלגה עמרם, דשו
נית הישראלית חירועה,

גותגות את אותותיהן.
לאהד כמה שנים של
שיגשונ עמקיה בארה''כ היא
נאלצת למכור כימים אלה
Îאת שני בת'זז ומכונית המ
Îרצרס שלה, כרי לממן הפס
דים כספיים. לפני כשבוע
Îנאלצה אף לחסל את משר

תה בניו יורק.
-נלחמים כנו בכל הבלים
כרי להרוס אותנו, אבל לא
ניכנע ינילחסע ר הסוף',

(0י(] קקקיד 5)

הדלקת הנר
פרשת השבוע

נשא
ער"ש מוצ''ש

ידושליס 7.01 8.22
ח"* 7.19 8.25
חיפה גו.7 8.26
באר'שכע 17*7 8.15

£ !
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Îלהתראות, ולא בבית-
חולים'', אמר אתמול ראש
הממשלה לשעבר, מנחם
בגין, ע0 צאתו מביית "שע"
די צדקÎ כירושלים, שם
אושפז 16 יום בשל דלקת
ריאות. לאחד שנפרד מהצו-
ות היפואי שסעד אותו, פסע
כגין לרחבת ביה'Îח, כשהוא
משלב זרועות עט בתו, חסיה
מילוא. לידו היו רופאו האי-
שי, ד''ר אפרים מלצר, ומד
רירו המסור, יהיאל קרישאי.
בגין הורה במיליס חמות
לצוות הרפואי שטיפל בו.
ל£<חר מכן חזר בגין אל ביתו

ברחוב צמת 1.
(כתבה; מיכל גולדברג:
תצלומים: -זום 77'')

בקר"תÎאתאמחריוהבתאונהנ הרוגש
3 אנשים גהרגו, שנייט
Îנסצעו קשה, #ד8 אחד נם
גע באו&ז בינוני ושישה
נפצעו קל גתאוגת רדפימ
מהרידה שאירעה **מש
סמוך לשעה 1נ בשכונת
Îנווה חן, במבואות קריית

אתא.
עדיÎראייה לתאונה ממי
דו, כי מכונית -פיאס", שב-
אה מכיוון קריית אתא, ביצ-
עה פניית פרסה על הכביש,
ונהג מיניבוס של -מטיילי
עידון'' לא הספיק לבלום,
3גע כ-פיאס'', שעפה לצד
הכביש ונתקעה כתמרור אץ

כניסה.
שלושה אמבולנסים לטי-
פול ניסרץ (נט''ן) ושלוש
כבאיות הגיעו בתוף שמונה
רקות למקוס. המחזה שנתג-
לה לעיניהמ היה מעורר
צמרמורת: ה"פיאט" המעוכה
Îמוטלת בצר הכביש, ודם הנ
פגעים התערבב עם השמן

שנול ממנה.
משטרת זבולון סגרה את
כבישי הגישה למקום התאו-
נה. צוותי הנטץ עשו החיי-
אה מוצלחת לשניים מהפצו-

עים קשה, ביניהם ילד כב נ
שמונה. שלושת ההרוגים,
שני גגרים ואשה חם בשנות

השלושים לחייהם.
בין הפצועים קשה גם
ילד, הולך רגל שעבר במ-

קום.
תושבי שכונת נווה חן
שהתגודדו סביב למקוס הת-
אונה טענו כי במקום זה
אירעו בעבר כמה תאונות
ובין השאר נפגע ילד על ירי
אוטובוס וילד אחר על ידי

סמיטריילר.



של הממונה על מחוז חיפה, עו"וÎ משה גלזר,
וגלזנר סירב לעשות זאת.

אריה ררעי גיסה בכל זאת לכופף את גלזנר.
באחד הלילות. נשעה 11, טילפן אליו ישירות
הביתה וכחנניבות מאולצת אמר: "מוישה, אני
זקוק לעזרתך." אבי רוצה להעביר כספים
למועצת אורÎעקיבא ולעזור לה... אתה מכיר את

הבעיות עס חבר הכנסת שפירא..."
גלזנר השיב לו: "אתה לא יכול להזרים את
הכטפיט האלה למועצה. הדבר מנוגד לחיק. אין
גם שום החלטת מועצה, והכסף אינו נכלל

בתקציב המאושר של אורעקיבא".
אריה דרעי לא אהב את התשובה הזאת. הוא
התקשה להסתיר את כעסו והודיע לגלזנר, כי
מנוי וגמור עימו להעביר את הכסף. הוא אפילו
הוסיף; "בשביל שפירא אני מוכן לעבור על

החוק". ,
ילזגר ענה: "אז תעבור על החוק. אני לא

מוכן להיות שותף לסיפור הזה!"

גלזנר לא היה מוכן השבוע לאשר או
הייתה בקשה נוספת: שהוא, שבתאי, יעכיר 20נזכר, כי לאריה דרעי, מנכ"ל משרד הפנים,להכחיש את השיחה הזאת, בעיר ששלום שבתאי
אלף שקלים מכספי משרד הפנים לפעילות
משה אזולאי. "לא הסכמתי לעניין הזה", אומראנשי ש''ס בעיירה ולנציג המפלגה באיזור, הרב
הליכוד, יעקב אדרי, ואני עברתי לאופוזיציה.לראשית המועצה. אנשי קרם תמכו בנציגשבתאי, "ובבחירות האחרונות לא נבחרתי

שילמתי את המהיר".
שאלה; כיצד רצה דרעי להעכיר את הכסף

שבתאי: באמצעות המתנ"ס המקומי... דרעילש"ם?
גם הסביר לי, כי אם אסכים לסייע לגופים של
למועצה שלנו את הבעיות הכספיות, רק שאתןש"ס, לא תהיה למשרד הפנים בעיה לפתור

את הסכמתי לעניין הזה''.
נוספת, ובמשרד הפנים החלה החגיגה: ברזידרישות דרעי, לא נבחר בראשית 89 לכהונהאלא ששבתאי סירב, כאמור, למלא אחר
המשרד נפתחו פתאום מהדש לטובת מועצת
אלף קרח, ולעמותה של הרב משה אזולאי,שפירא חובות ארנונה של שנת 89' בגובה 240אורÎעקינא, המועצה המקומית מחקה לאברהם
מקורבו ויד ימינו של שר הפנים, הוסדרה

הקצבה חודשית של 2,000 שקלים.
וזו רק ההתחלה. לפני חודש החליטה מועצת
את מתן הכסף הזה - על פי שיטת קניית השקטלעמותת "אל המעיין" של ש"ם, וכדי להצדיקאורÎעקיבא, בין היתר, להעביר 50 אלף שקלים
עמותות נוספות. לאחת מהן, "היכל דוד'/ הוקצושהנהיג דרעי - הקצתה בספים גס לשבע

50 אלף שקלים, ומכוס דומה הוקצה לעמותה
מסתורית, הנושאת את השם "לכו נרננדר.

מחי בדיוק העמותה הזאת?
ראש המועצה, יעקב אדרי: "למיטב ידיעתי,

מדובר בבית'Îהכנסת היכלÎדוד".
- סליחה, לעמותת היכל דוד הקצבתס כבר

בנפרד 50 אלף שקלים.
אדרי: "נכון, נכון, אבל באותו ביתÎכנסת
פועלת גם עמותת 'לכו נתנה'. היא מתעסקת

בשירה ובפיוטים לנוער בנוסח עדת לוב".
בדיקת "ידיעות אחרונות" אצל רשם
העמותות העלתה: באור עקיבא לא קיימת כלל
עמותה הנקראת "לכו נרננה". עמותה בעלת שם

כזה קיימת 3...רעננה.
התנהגות משה גלזנר כפרשת אורÎעקיבא
וסירובו להזרים כספים לכל מיני עמותות
מוזרות לא הפתיעו את השר דרעי. גלזנר הוא
האיש שהפריע לאריה ררעי, יותר מכל אדם
אהד, לשדוד את קופת המרינה בארבע השנים
האחרונות; סיכל או ניסה לסכל מעשי שחיתות
ציבורית או פלילית של דרעי בהיקף גדול;

והוכנס ראשון לרשימה השחורה.
למוסדות ש"ס במועצה המקומית .רכנ'ם* -לדרעי היה, למשל, ענייז רב בהזרמת כספים
תושבים, ושנחשב למעוז של ש"ם. הוא עשהיישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 3,000
זאת מאחורי גבו של גלזנר, העלים ממנו את
האמת ולא רמז לו אפילו על הדייסה שבישל.
רק כאשר ראש מועצת רכסים ביקש מגלזגר
אישור לתקציב הפיתוח החרש - גילה גלזנר, כי
במקום 50 אלף שקלים, כמקרה הטוב, שהייתה
המועצה זכאית לקבל, הבטיח לה דרעי מיליון

ו200Î אלף שקלים.

גלזנר לא האמין למראה עיניו, דחה על הסף
דרעי, והעמידו אותו במבחן: האם הוא מסוגלריקות, צילצלו למנכ"ל משרד הפנים, אריהשעתרייה. אנשי רכסים שבו לביתם בידייםאת הבקשה והסביר למקורביו, כי זוהי

לממש את הבטחותיו?
בדחיפות לפגישה בירושלים ובשיחה קשהררעי רגז מאוד על גלזגר, הזמין אותו
מה שאומר לו המנכ"ל. דרעי חזר על הדברים:אותי". גלזנר ביקש להבין, אם הוא שומע טובבארבע ע'Îניים הסביר לו: "אתה פשוט מבזה
"אתה לא יכול לבזות אותי'/ אמר, "אם

גלזנר הגיב: "אני לא מוכן להפר את החוק,הבטחתי, אני חייב לקיים".
לפזר כספים ללא קריטריונים ולתת מיליון
להתחיל לשמור על החוק ועל כללי המיבהלהעמיר את דרעי על חומרת מעשיו והציע לוגלזנר לא הסתפק בדברים קשים אלה,לפתור בעיות אמת של עשר מועצות מקומיות".שקלים למי שלא מגיע לו. בכסף הזה אפשר

התקין. דרעי לא אהב את דברי הכיבושין האלה,
דחה בליגלוג את מה שנאמר לו, וברגע של
חולשה הוציא את המרצע מהשק. "לא באתי
למשרד הפנים בשביל מינהל תקין או בשביל
לנהל את הרשויות המקומיות'', צעק. "באתי
לכאן בדיוק כשביל הדברים האלה שאתה לא
רוצה לאשר. זאת השליחות שלי במשרד הזה,

ואתה, גלזנר, לא תפריע לי'/
נימת דבריו של המנכ"ל הצעיר, היהיר
מבקש להדיח אותו מהתפקיד, אך יציע לווהשחצן לא הותירה אצל גלזנר ספקות: דרעי
תחילה לפרוש מרצונו. ובאמת, מאותו הרגע,
שבו סירב למעשה גלזנר להיות שותף למעשי

השחיתות של דרעי ברשויות המקומיות, החל
למעשה תהליך הדחתו. השיחה בין השניים
התנהלה כל הזמן בכיוון הזה, ובסיומה סוכם, כי
גלזנר יילד הביתה. התנאי לכך: במקום 54
אחוזי פנסיה, שהגיעו לו אחרי קרוב ל30Î שנות
עבודה, הוא יקבל 60 אחוזים. ררעי הבטיח

מפורשות: בעניין הזה לא יהיו בעיות.

אבל היו בעיות, אפילו הרבה, ומימוש
הדחתו האלגנטית של גלזנר נדחה שוב ושוב.
בינתיים עקף דרעי את גלזנר, חתם בניגוד לחוק
וללא סמכות על תקציב הפיתוח המנופח של
מועצת רכסים והזרים ליישוב הקטנטן הזה

מיליון ו200Î אלף שקלים.
הזרמת הכספים לכל מÎני עמותות ומוסדות,
שאריה דרעי ומקורביו פרסו עליהם את הסותם,
לא נפסקה במחוז חיפה גם אחרי פיצוץ פרשת
רכסים. בפברואר 88/ למשל, הופיעו נציגי
המועצה המקומית זכרוןÎיעקב במשרדו של
גלזנר וביקשו לאשר להם חצי מיליון שקלים
לכיסוי גרעונות המועצה והמתינו להחלטת
הממונה. גלזנר שאל מה בדיוק העניין, והם
השיבו: "אריה דרעי התחייב לתת לנו את הכסף.

."Îהוא הבטיח לעשות זאת
גלזנר המנוסה חשד מייד, כי משהו אÎÎנו
כשורה, התחיל לבדוק את הבקשה, וגילה, כי
מדובר, למעשה, בהזרמת כספים למוסד תורני
בזכרוןÎיעקכ. המועצה המקומית שימשה רק
"צינור". התברר לו, כי שבועות ספורים קורם
לכן ערך ררעי סיור בזכרון יעקב, שאליו "שכח"
להזמין את גלזנר, ובאותה הזדמנות התחייב

להעכיר למוסד התורני את הכסף.
הממונה על המחוז השף מייד את התרמית,
הודיע כי מדובר, לדעתו, בחשד לזיוף ובניסיון
לקבלת דבר במירמה ושלח את נציגי המועצה
המקומית כלעומת שבאו. הוא אמר לסגנו, משה
קופלמן: -'תחזיר להם את הטופס הזה ותגיד

(המשך בעמוד 15}
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כתבות ?ו הפגישה עם השר נקבעה ליום חמישי בבוקר במלון "רן" בתל-אביב, אולםלצורר מתן תגובה על מעשי השחיתות, פלילית או ציבורית, המיוחסים לו בסיירתשר הפנים, אריה דרעי, המכים כשבוע שעכר לקיים פגישה עם "ידיעות אחרונות"
ש אינו מ גיב על כת בות גגדו מרגיז בכך את הכותבים; הוא, יעקובסון, מדבראחרו נות'/ כבר ביום רביעי שעבר, כי ישכנע את השר לא להגיב. היועץ טען, כי אישל שר-ד רעיי ש יועץ לענייני תקשורת, צבי יעקובסון, וזה "הבטיח" ל"ידיעות9דב קודם לכן, החליט השר לבטל אותה. איתכם, אם נקבעה כזאת. שלא יישב איתכם".ועוי אמר היועץ: ''ברגע שאריה ייכנס למשרד, אציע לו שיבטל את הפגישהמתור ניסיון Îאישי כעתוגאי; ולדעתו, זה הדבר הכי טוב שדרעי צריך לעשות.צ יבור

- מדוע?
אמר העעץ Î"את אריה לא תתפסו בשום דבר ולא יעזור לכם כלום. לא תתפסו

ב
ה של מבקרתאותו אפ ילו בכף שהוא ישן בחיל בבתי מלון, כי הוא ישן תמיד בבתים פרט יים שלוע? אומר לכם, שהוא יסתדר עם הכתבות שלכם וגם עם החקיר ה וא אדם שיודע מה זה סדר ומה זה לא סדר, ואצלו זה לא מה שהיהחברים אני ר רעי ה המרי? 

במפא"י; מר גיז מישהו שהדתיים קיבלו כסף? אז שיקפצו. נגמר הזמן שהדתיים כאן היו ן
בליעקוכסוז יש במקרה אבא, שמנהל סמינר לבנות בבארÎיעקב, והמוסר הזה

ח
לצ

מק
יייי'יל ^ל הקצבות "רגילות'/ שהמוסד מקבל מרי שנה.קיבל באחרונה, לגמרי כמקרה, הקצבה ממשרד הפנים בגובה של 700 אלף שקלים. זאת כ ו קע ÎיÎיעק-בםת לא זכו בשיחה איתני כמה כסף בדיוק קיבל המוסר שאביו מנהל, 
, הוסיף, צרי ו להסביר את הנושא". לדבריו, מחבר במוסד גריל, הקיים 30 שנה,הענייו הזה פורסם כבר בעיתונים, ואמר שזה לא סוד. ,אני לא קשור לזה' ישולומדות בו מאות בנות ספרדיות מעוטות יכולת.!£בן ג"לא ל וחגים', טען רלבג, "רק הקב' ה יבול ללחוץ עלי. איןבאה נינו כי השר דרעי לחץ עליו למנות את אחיו ואת בנו של הרבע ובדיה יוסףר אש המועצהה דתית בירושלים, הרב יצחק רלבג, המוזכר אף הוא בכתבה, הכח א ל ים"כו נתיי ם. "עליי  למוסרות שונים לאו דווקא דתיים, והפער 3ץ 6.5 מיליון שקלים לבין 5.5 מיליוןשקלים בדרכם ממשרדו של ררעי למועצת עיריית חדרה: .הכס 8ים האלהה ועבדותגויÎת ראש עיריית חדרה לשעבר, יחיאל כהנא, לפרשת היעלמם של מ-ליוןשחר לטענות האלה, מישהו חלם חלום. הכול לשון הרעו רכילות".לרבנ

נרבע מחוב אחר של משרד הפנים לעירייה".
___ , 
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המשך מעמוד קודם
כליÎשיט אזרחיים אחרים המשייטים
באגן המזרחי של הים התיכון, במרחק מאות
קילומטרים מחוף ישראל. צריר לזכור,
שספינת האם היא ספינה אזרחית, בעלת
חזות תמימה, שעד שלא עצרת אותה ועלית

עליה אינך יודע מה היא מכילה.
אתרי שמורידים את הסירות המהירות
ליס, קשה עוד יותר לאתר את המחבלים.
הסירות קטנות, מהירות, אבל בוא נחזור

לפעולה של אתמול.

אנחנו מדברים על מרחק מהחוף
הישראלי, במקום שיש בו כמות גדולה של

אוניות אזרחיות בנתיבים בינלאומיים.

ן המחבלים מספרים, שהם היו אמורים
לרדת לסירות במרחק של 120 מייל ימיים
1 (220 ק"מ) מחופי תלÎאביב. מרגע שהורדו
הטירות המהירות למים, הספינה חוזרת

להיות ספינה תמימה.
הסירות המהירות, כאמור, קשרת מאור

לגילוי.
ולכן, מצאנו סירה אחת מול חוף געש
וסירה שנייה מול חוף ניצנים. באיזשהו שלב
בשייט הארוך אל היעה איברה הסירה
̂חי"ית 'טיי"י ̂יף^ךן !";י"זÎ "" .ל"ןץי" ,7
דרומה מהנתיב. מערך הגנת החופים שלנו
אינו הרמטי. המכ''ם בתל אביב גילה את

הסירה מול קיבוץ געש.
03 11 89

• 8'ילו לקחים הפקת8 ממגצע סיכול
הפיגוע?

כרי להפיק לקחים, צריך קודם כל
ללמור את העוברות, לנתח אותן וזה לוקח
זמן. יעברו עוד ימים אחדים עד שנדע את
כל העובדות ורק אז נבון יהיה להפיק
לקווים. שמעתי, למשל, תיאורים של
האירוע מפי אזרחים, שחשוב יהיה לשמוע
אותם, כדי לקבל תמוגה שלמה של המצב.
0 האט, לאור הלקח'יפ מהפיגוע הזה,
לא ראוי לש3ות את מערך חגגת החוח של
ישראל כעיקר לנוכח התחזית, שפיגועים

מטוג זה יימשט ואף יוגברו?
המערך צריך להיות כגוי לחסימה כל
השנה. אתה צריך למצוא שיטה, שתתן לך
תשובה הבי קרובה למאה אחוז לכל האיומים

האפשריים - ובמחיר מביר.
0 עושה רושם, שהדבור לא בנוי
להתמודד עפ סיירות בל כף מהירות במו
אלו שהשתמשו בהם המהגליים בפיגוע

Îהאחיון

אתה צודק. הדבור הוא כלי מיושן
יחסית. ככר שנים אנחנו יודעים שלמהבלים
יש סירות מהירות ולשם כך הכניס חיל הים

לשימוש את ה"דבורה" המהירה יותר.
אבל מפקד הדבור פעל נכון להערכתי.
הוא גילה במכ"ם מטרה נעה. הוא לא ידע
לומר אם זו סירת מחבלים או לא, ולבן ניסה
לסגור אליה טווח. בשלב מסויים הוא פתח
כאש כדי לעצור אותה, למרות שטירת
המחבלים היתה מחוץ לטווח שלו. אכל הכלי
שעליו פקר לא היה מסוגל להשיג את סירת

המחבלים.
* ו"הרטרהי' תפתור את ה3ע*ה?

זו תחרות שאין לה סוף. כבר היום ישנן
סירות מהירות מאוד, מהירות גם מן
הדבורה, שאתה יכול לקנות אותן בשוק
האזרחי ולשים עליהן הרבה מאוד ציוד. ואם
אתה יבול לקנות אותן גם המחבלים יכולים

לקנות אותן.
מסוק הקרב תמיד יהיה יותר מהיר
מהכלים הימיים, אבל גם לו יש מיגבלות.
לכן לא צריך להפחיד את עם ישראל אבל
צריך להגיר לו את האמת, שחוליית מחבלים
יכולה לחדור בתנאים מסויימים. צריך
לרעת שיש קושי לסגור הרמטית גזרה ימית

Îואווירית רחבה
צריר גם לזכור שהמחבלים אינם
היחידים ששטים בשטה. החשוב במקרים
כאלה הוא שיתוף הפעולה בין הזרועות

והגורמים השונים המופעלים לסיכול
הפיגוע. לפחות במה שנוגע לצה''ל אני יכול
לומר לך, ששיתוף הפעולה היה טוב ונכון.
• האם הפיגוע ביום רביעי מסמן
קפי^ת מדרגה באמצעים ואולי בשיטות
שמפעילים המהבליט ברי לחדור לישראל?
אין פה שום דבר חדש. אין כמיתת האלה
דבר חרש ואנחנו ידענו מזמן שהן נמצאות
בשימוש המחבלים. בדיוק כמו שאנחנו
יודעים על גלשוביט כבר הרבה זמן ויודעים
כבר היום, שהם קונים ומתכוונים להפעיל

?יייזיז

• עצם גיצוע הפיגוע 3וגד 8ת הקו
הרשמי ואת האיגטרפיט של אש''ף.
ארצות ד,3רית עשוייה להפטיק או

להשעות את הדיאלוג עמם.
אירגונו של א2ו על עבאם אמנם חבר
באש''ף אבל יש לו סדר יום ותוכנית פעולה
משלו והוא מוציא אותה לפועל גם אם זה
מעורר ויכוחים בתוך אש''ף. צריך לזכור

שפיגוע זה הוכן במשך חודשים ולא בעקבות
הרצח בראשון לציון. מכאן שבאש"ף חברים
גופימ שלא ויתרו אף לרגע על הטירור והם

ממשיכים בו כל הזמן.
• כלומר ערפאת אינו שולגז באש"ף.
בוודאי שלא, אבל זה לא חדש. הם
מנסים כל העת לבצע פיגועים מכל
הכיוונים אבל מאחר שזה לא מצליח להם
לא שומעים על זה כל כך ולא שמים לב.

#די7 יוכור, ש38נ3ת
ה*?0 היא 30י3ה
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1 שר הננים משרב בשווה של מוגש1 מיומה חמורים תורך
1 העברה מיליונים רב'ם של שקלים לנוסחת שהוא הפץ ביקרם
ו ל3!0וי חובותיו הפינויים של ח'יכ שנירא * הממונה ו1ל מחוזו * באחד המקרים דרש ודווי להעביר כ0נים של משרד המים

1 חיפה, ו1ו"ד משח גלונר, הודח מתפקידו בגלל סירובו לסייע
וו לדתי במעשי השחיתות • דתי מ0רב להגיב

1 מרד3י גילת ומ5"י קנ?3נר
ויר אפשר לחיות ממשכורת של מנכ''ל0 9\ /̂/ 1

1 משרד ממשלתי'/ שאל חרב אריה דרעי בשלהי
ן 1986 כמה מידידיו הקרובים. "אני פשוט לא

1 מבין זאת'/
| דרעי, אז בן 27, התגורר בדירה ירושלמית
| צנועה, אירח בה מעת לעת עובדי מדינה
1 בכירים ותינה באוזניהם את צרותיו במנכ"ל
| החרש של משרד הפנים. במיוהר התלונן על
| משכורתו החודשית הירודה, 3,000 קרח נטו,
1 ועל כף שקשה לו לגמור איתה את החודש. הוא
| הסביר לידידיו, כי עם סכום כזה קשה להגיע
1 רחוק ושאל אותם, איך הס, ותיקים ממנו

1 בשירות המרינה, מצליחים להסתדר.
| מאז אותן שיחות חלפו פחות מחמש שנים,
| ודרעי, בן למשפחה מעוטת אמצעים, הפסיק
1 להתלונן. הוא נכנס היטב לנעלי תיק "אפרסק",
| הפך את האפרסק לאבטיח, פיתה שיטות גידול

1 חדשות ודאג היטב לסביבתו הקרובה.
1 דרעי הוא היום אדם מבוסס, לבוש לפי מיטב
| האופנה וחי ברמת חיים גבוהה. הוא "חורש" את
העולם הגדול, מרבה לבלות בבתיÎמלון
מפוארים, סועד במסעדות יוקרה, מנצל מעמדו
להענקת טובותÎהנאה למקורביו והעיקר -
הזרים למוסרות שונים ומשונים מיליוני רבים
, של שקלים. שדד את הקופה הציבורית ללא

| רחם.

שם המשחק בסיפור הזה: שלטון הסחר. ליתר
| דיוק: שלטון הפחד ושלטון הכסף. מעדויות
וממסמכים המצויים ביריבו, עולה, כי דרעי
1 ומקורביו הצליחו לזרוע פחד בקרב ראשי ציבור,
ו ראשי רשויות מקומיות, עוברים בכירים במשרד
§ הפנים ואחרים; אילצו רבים מהם לשתף איתם
1 פעולה והבהירו למהססיס ולמתנגדים, כי יבולע

Î1 אחר מעובדי הציבור הבכירים, אשר התקשו1 להם
1 לעמוד בלחצים האלה, הוא יו"ר המועצה הדתית
1 בירושלים, יצהק רלבג. לפני ארבעה חורשים
| פנה אליו השר דרעי, ביקש ממנו למנות את
| אחיו של השר, יהורה דרעי, לרב של שכונת
1 רמות בירושלים והציע לו להיענות לבקשה.
ן באותה הזדמנות הוא ביקש ממנו למנות גם את
1 אחר מבגיר של הרב עובריה יוסף לרב של

| שכונת הרÎנוף.
ו רלבג היסס, התלבט והתקשה להחליט.
1 דרעי, כפי שסיפר רלבג עצמו לכמה מחבריו,
1 הפעיל עליו לחצים כבדים והניח בפניו הצעה
| שקשה היה לסרב לה: תמורת מינוי שבי רבני
השכונות החדשים, תקבל המועצה הדתית
| כירושלים שגי מיליון שקלים מקופת משרד

Îהפיתוי הכספי שהונח לפיתחה של המועצה {ן הפנים |
| \זי.: כה גדול, עד כי רלבג חש צורך לקיים
1 בעניין זה התייעצות דחופה עם כמה בכירים
ן בם£רר הדתות. ולן* ני!:'" גיי'נ' י35עיי1

"קומזיץ" שבמלון "פלאזה'', התקשה להסתיר 7
את חששו ופחדו מררעי וגילה להם, כי גם ראש כ
עיריית ירושלים, סדי קולק, לוחץ עליו ב
להיענות לדרישה (קולק, אגב, מכחיש זאת). *
בכירי משרד הדתית, אשר נדהמו מהסיפור, 7
היו הלוקים בדעותיהם כיצד לנהוג בדרעי ואיזו 7
עצה להשיא ליו"ר המועצה הדתית. הפרשה ך

התגלגלה עד לדרגים הגבוהים ביותר של משרד
הדתות, ובסופו של דבר סוכם, כי המועצה

הדתית תטפל בעניין במישור הפורמלי. הנושא ?
יובא לדיון בפני 31 חברי המועצה הדתית, והם /

אלה שיכריעו בו.
ההסכמה שבשתיקה של משרד הדתות /
למהלך חזה הובילה, כצפוי, לאישיÎי העיסקה; 1

לחתימת חוזה העסקה לשנה של שני הרבניט
המיוחסים (כהיעדר מיכרז), ולמימון העסקתם

של 14 רכני שכונות ובתי'בנםת חדשים בכספי ה
אותה עיםקה. ררעי השיג את מבוקשו, כיבר את י1
הבטחתו וחגג את ניצחונו. הפגין שוכ את כוחו. ה
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ מ

לאריה דרעי היו סיבות טובות להשתלט על ת
ברזי קופת המדינה וזוהי, כנראה, גם הסיבה ש
מדוע התאמץ בשעתו לסייע ליו"ר ועדת א1

הכספים של הכנסת הקודמת, אברהם שפירא.
שפירא, בעל מיפעל גדול לייצור שטיחים
בעיירה אורÎעקיבא, התחמק במשך שנים
מלשלם מיסי אמת ועורר את זעם יו"ר המועצה
המקומית, שלום שבתאי. שבתאי לא היה מוכן
לוותר לשפירא על הכסף, ובשנת 84י הצליח
לכפות עליו להחזיר למועצה חמישה מיליוני

שקלים.
בשבת 88/ כאשר עסקיו של שפירא נקלעו
זמנית למשבר, תפר לעצמו מיליונר השטיחים
חליפה של עבי ורלפון, זעק לעזרה וגיסה
להתחמק שוכ מתשלום מיסי אמת למועצה.

גובה החוב הפעם: מיליון שקלים.

לליידי ל* חתייש מדמעות התנין של
שפירא, דרש לקבל ממנו את מלוא הכסף וגילה,
כי מנכ''ל משדר הפגים, אריה דרעי, משתדל
מאוד לסייע לגביר. דרעי שלח אל שבתאי את
אחד מבכירי אגף הכספים במשרר, דיבר על
ליבו ולחץ עליו לוותר על חלק מהחוב. "תנסו
להגיע איתו להסדר", אמר, "תפרסו לו את

החובות. מדוע אתם לא הולכים לקראתו".
שלום שבתאי לא הכין מדוע מועצה ענייה
כמו אורÎעקיבא צריכה להעניק לאדם עשיר
במעמדו של שפירא מתנות יקרות כלÎכך ודחה
את הלחצים. הוא נועץ בעניין זה גם עם הממונה
על מחת חיפה במשרר הפנים, ערר משה גלזנר;
הכין, כי דעת הממונה זהה לשלו ופתח בהליכים

משפטיים נגר שפירא.
מסע הלחצים של משרד הפנים ושל שליחי
המנכ"ל לטובת עסקיו הפרטיים של יו''ר ועדת
הכספיפ ככנסת הגיע לשיאו בראשית 88'. ררעי
הזמין אליו אז את שלום שבתאי, הבטיח לו כי
משרד הפנים יזרים תקציבים נוספים לכיסוי
חובות שפירא והציע לו להסכים לפתרון.
שבתאי חשש, כי סירובו יגרום לסגירת
תקציבים ליישוב, הביע נכונות לקבל את כספי
שפירא בדרך זו וגילה, כי דרעי מתקשה לממש
את הבטחתו. הטיבה: הוא נזקק לשיתוף פעולה



1 (דומשך מעמיד 3)

1 להט, שאני לא מוכן להסתכל עליו".
| .קרפלמן מילא את ההוראה, הנציגים הסתלקו, וכעבור כמה
ן ימים התייצבו שנית במשרד הפגים בחיפה. הפעם הניחו על
ן שולחו הממונה כקשה לאישור תקציב שנה צויץ היעד חמקות

של הכסוי: "כיסוי גרעתות המרכז לחינוך תורני".
גלזגר רתח מכעס. "תשלח אותם שוב הביתה", אמר לסגנו,

*א2י לא חותם על הגייר הזח. ככה לא מעבירים כספים'.
זעורÎ אמר: "איר ייתכן, שבשביל כל בעיות הפיתוח
? המוגיגיפלגות..בזברוןÎיעקב מקבלת המועצה המקומית* פחות
מ"150 אלף שקלים יג&מ, ובשביל מוסר תותי אחר, שאץ
עליו שוט פיקוח, ואיש לא יודע מה נעשה בכספיו, מסכיט
המנכ''ל להזרים זקני מיליון ש''חז איר אפשר לתת יד למעשה

הזה"?
אנשי זברון יעקב שבו, איפוא, גם הפעם בידיים ריקות,
דיווחו לאריה דרעי על התשובה שקיבלו והכניסו אותו מייד
לתמונה. למחרת צילצל ררעי אישית למשרר של גלזגר.
כששמע Î0 גלזנר. גמצא בסיור, שאל את טגנו, משה קופלמן,
אם הממונה אישר כבר את הוצאת 500 אלף השקלים. באשר
סיפר לו הסגן, כי גלזנר אינו ניטה לעשות זאת - התפרץ דרעי
ואמר לו: "תיגש לחדרו של גלזנר, תוציא את טופס בקשת
התקציב ותשלח אותו אלי. אני כבר אחתום". קופלמן הגיב:
ן "לא אעשה זאת לל>* הסכמת גלזנר. מחר הוא יהיה כאן ותוכל

[ לדבר איתר.

י!

למחית הגיע שליח מיוחד של מועצת זכרון יעקב, קיבל
לידיו את הטופס ושלח אותו אל אריה דרעי. דרעי אישר
אישית את הבקשה, דאג כי ה'Îא תוחזר למוזוז חיפה, ואז התגלה
לגלזבר, כי טופט האישור והבקשה זוייף. הסיכה האמיתית
למתן הכסף נמחקה נטיפקס, ומה שהושאר על גבי הטופט היו

'קמילים: "כיסוי גרעונרת".
בעיית הגרעונות, מתברר, הציקה באותה תקופה גם
לעיריית הדוד, וידעי, איר לא< התבקש עלÎידי ראש העירייה
דאז, יחיאל כהנא, לאשר לה הלוואה. דרעי, לשם שינוי, נועץ
הפעם בממונה על מחוז חיפה, שמע מער"ר גלזנר, כי בחדרה
שלטו אי סדרים כספיים ומעשי הפקדות קשים, ושוכנע, כי אץ

להעניק לעירייה הזו פרס.
בקשתה של עיריית חררה לקבל הלוואה בסדר גודל של
6.5 מיליוני שקלים נדחתה איפוא ע"י מנכ"ל משרד הפנים,
אבל לא לאורר זמן. שבועות אחדים מאוחר יותר שינה פתאום
אריה דרעי את דעתו, צילצל אל משה גלזנר והורה לו לאשר
את ההלוואה לעירייה. גלזנר התווכח איתו, ניסה לשכנעו
לכבד את ההחלטה המקורית, ובסופו של דבר, בלחץ השר,

חתם על הבקשה.
למחרת הגיע אל גלזנר אחד מנציגי עיריית חדרה, הסתגר
איתו בחדרו והסביר לו על מה חתם. "שלא תהיה אי הבנה",
אמר, "העירייה מקבלת מהסיפור חוה רק 5.5 מיליוני שקלים.

מיליון שקל הולכים, לפי דרישת דרעי, למקומות אחרים".
גלזגר נדהם. -אתה בטוח במה שאתה אומר1', שאל.

פקיד העירייה: "כל מה שאני אומר לך, מדוייק. לפני במה
ימיט נפגשו ררעי, ראש העירייה ועוד רב אהד מהדרה, בדקו
את הנושא וסגרו את העיסקה. העירייה נאלצה לוותר על

מיליון שקל".
גלזנר נבהל, רץ לבריק אם הדברים נכונים וגילה תרמית
נוספת: התברר לו, בי למועצת עיריית חררה רווח בכלל על
5.5 מיליוני שקלים, וסכום זה בלבד אושר במועצת העירייה.
למיליון השקלים הנוספים, שלא ברור עדיין מה עלה בדיוק

בגורלם, אין זכר בפרוטוקול.

כין כל המיליונים המוזרמים בסתר לכל מיני גורמים
מעוניינימ. מצא אדון דרעי לנכון לזרוק עצם קטנה גם
למועצה המקומית גבעת עדה. מועצה זו, כמו רבות אחרות,
שימשה בעצם צינור של ררעי להזרמת כספים לאלה שביÎקרם

הוא חפץ - נמקרה זה ל"כולל" חדש שבשכונת יוספטל.

הבולל הזה, מתברר, הוא בעצם כמה דירות ישנות
ומוזנחות, אשר לתוכם הוכנסו מספר שולחנות, כיסאות,
ספסלים ומיטות. פחות מעשרה אברכים מבלים במקום - כולם

גוייסו מבארÎשבע, מדימונה, מירוחם ומירושלים להצר קת קיום |
0Îו5ף - וימה שהכי חשוב, נקבע כבר שלט גדול בכניסה: 1

''ישיבה גבוהה, מוסרות קהילה, שיעורי תורה, מעונות יום".
לצורר חליבת הכספים ל"כולל" הוקמה בגבעת עדה
עמותת "זיו התורה", קיבלה מדרעי הבטחה ל100Î אלף שקלים,
ונציגיה מיהרו עמ הבטחה זו אל גלזנד. גלזנר ביקש לברר מה
בדיוק מסתתר מאחורי הסיפור החדש הזה, שאל שאלות ולא
קיבל תשובות מספקות. סיפרו לו על הקמת עמותה, על בר
שנרכשו חמש דירות ועל תלמידים רבים, האמורים להגיע
למקום. הוא, לתומו, לא הבין מרוע נרכשו הדירות עוד לפני

שביתנו האישורים לפתיחת המוסד.
גלזנר לא היה מוכן, למשל, ש"כולל'' כזה ייפתח בשכונת
מגורים, סירב לאשר את בקשת הרבנים ולא הסכים להזרים
לכיסם את הכסף. התחילה אז התרוצצות גדולה - טלפונים,
שליחים, חברים של חברים ומה לא - אר גלזנר בשלו: לפני

כל דבר אחר יש להסדיר את הבעיות התכנוניות.
ערב חג פורים, כאשר חזר גלזגר לביתו שבנתניה, טילפנה
אליו השכנה מלמעלה וביקשה שיבוא אליה מייד. "כשלא היית
בבית", סיפרה, "הגיעו לכאן כמה אנשים, הביאו לר מתנות
גדולות והשאירו אותן אצלי. אני לא יכולה להרים אותן. הן

נורא כבדות". |

גלזנר עלה אל השכנה, מצא בדירתה כד יין ענק, סלסלת
ממתקים ענקית, סלסלת תמרוקים ובקבוקי יין - הכול מתנות
מראש הישיבה, הרב רדון, שמתגורר בבניÎÎברק. מייר הזמין
מונית, העמיס עליה את המיטעו החורג, שלח אותו בחזרה

לנניÎברק והזכיר לרב, כי הוא עובד מרינה.
בתגובה אמר לבר השבוע רדון, כי מחבר היה בסר הכול

במשלוח מנות של פורים: "לא ניסיתי לשחד, חלילה, את עו"ד ן
גלזנר. המל נעשה בתום לב, בלי שום בתנה רעה". (
גם לשר אריה דרעי לא הייתה כוונה רעה: הוא עקף, 1

כדרכו, את גלזנר, הזרים לעמותה מגבעת ערה את מלוא הכסף
וציפצף על החוק. ירו שוב לא רעדה. 1

ניסיונותיו של אריה דרעי כמנכ''ל המשרד לממש את 1
החלטת סילוקו של משה גלזבר ממשרד הפנים עלו על שרטון
גם בשנת 88'. לפני שבה וחצי, כאשר מונה דרעי לשר הפנים,
הוא הטיל על מנכ"ל המשרד החדש, רב קהת, להשלים את
הטיפול גם בנושא רגיש זה. קהת, ממושמע וצייתן, הזמין אליו

לירושלים את גלזנר, הזכיר לו את סיכום הדברים הלזקרוני |
משנת 87' ואמר: "נו, הגיע הזמן שתפרוש"... ו
גלזבר השיב: "מבחינתי אץ בעיה. ברגע שתחתוט איתי על 1
חוזה אישי, כפי שסוכם גם עם יתר הממונים על המחוזות, 1
ותהיה לי פנסיה הוגנת, אני פורש". ו
גלזנר זומן לפגישה נוספת, והוצג בפניו החוזה האישי. אבל ו
מחשש שיתחרט פתאום ולא יפרוש, דרשו ממנו לחתום גם על 8
זיכרון דבריפ, שבו הוא מתחייב לפרוש. הטקס הוה נעשה |
כנוכחות יועצים משפטיים ורק כאשר התם גלזנר על שבי ן

המסמכים, יכול היה השר ררעי לבשום לרווחה.
אתמול, בפעם האחרונה, התייצב גלזנר במשרדו; חתם על 1
מסמכים אחרונים ונזכר באותו רב, שהופיע במשרדו לפגי כמה ן
חודשים כשהוא בטוח שאפשר כבר לחלוב את הפרה החדשה. ו
"את מי אררבי מחפש'/ שאל אותו גלזנר. ו
"אבÎ הרב זה וזה'/ אמר האיש, קורן בולו מאושר. "באתי ן
לברך אותך על המינוי שלר כממובה החרש של המחוז. אמרו ו
לי שגלזבר סולק כבר ואתה במקומו". ו
הלר הביתה. אני הוא גלזבר". 1"סליחה", אמר גלזנר, "אף אחד לא התחלף פה ואף אחר לא 1
האורח הבלתי קרוא גימגם משהו במבוכה, החוויר כסיד |
ומיהר להסתלק מהחדר. , 1
̂ימ) 1 (גשגוע ה82: כך מרגלו גזיטקות המילי
8
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2. סרט הזה כבר היינו כמה וכמה פעמים, ולבן אפשר בקלות9"
יחסית לחזות את מה שיבוא בהמשך.

ארצותÎהברית צריכה, כמובן, "לבדוק" מה כדיוק קרה בקשר
לניסיון הפיגוע מן הים, שסובל בחג השבועות. היא צריכה
לקבל את כל ההוכחות ולשמוע את כל הצדדים - והכול על
מנת להרוויח קצת זמן. התקווה - ולצערנו היא די מבוססת -
היא פשוטה: בינתיים יקרה משהו אחר, והעניין הדחוף הזה

יישכח איכשהו.
ובאמת, איר יכול ואיר מסוגל שר החוץ ג'יימס בייקר
לעשות את הדבר הפשוט והמובן ביותר המתבקש עכשיו -
להודיע, שאש"ף לא עמד בהתחייבותו להפסיק את פעולות
הטרור, ולכן יש להשעות את הדיאלוג בין ארה"ב לאש"ף? איר
הוא מסוגל להודות בטעותו? איד הוא ייראה בפני העולם כולו?
לכן סביר להניח, שהוא ינסה להשהות הכול ולמזמז את

העניינים כמה שיותר.
זהתסריט ממשיך: כולם יצפו לדברי יאסר ערפאת, ראש
אש"ף. עד עכשיו, יום חמישי בבוקר, הוא לא דיבר. אכל לא
איש של שתיקות ארובות הוא יאסר ערפאת. סביר להניח,
שהוא ידבר, וניסיון העבר מלמד מה יגיר ואיד יגיד. בכלל לא
משנה מה יאמר לחבריו בטוניס או בבגדאד, ואפילו לא מה
יאמר לחוסני מרבארק בקהיר, מה שחשוב הוא - איד ידבר אל

המערב, ובעיקר אל ארצותÎהברית.
וכאן העניינים ידועים מן העבר. הוא "יבין" את הפעולה,
יסביר שישראל "אשמה", יטען עור כמה טענות מגוחכות, כמו
זו של 10 האגורות, ובסופו של דבר יגיד איזה משפטÎמפתח
סתמי, מעורפל, ללא שום משמעות מעשית. "אנחנו נגד
שימוש בכוח", יגיר ערפאת בניסוח זה או אחר - ובוושינגטון
ממש אפשר יהיה לשמוע את אנחתÎהרווחה הקולנית
שתשתחרר מליבוÎתיהם של ראשי המימשל, מבוש ומבייקר
דרומה. הנה, הוא אמר זאת, יגידו וימחו את זיעתם הקרה, הוא

אמר זאת!
והכול, כרגיל, יחזור לקדמותו: הדיאלוג יימשר, הלחץ על
ישראל לא ירפה, וניסיון הפיגוע יצטרף לרשימת הניסיונות
המוצלחים והלאÎמוצלחים לפגוע בישראל, שכבראה לא מזיזים

לארצותÎהברית.
Î Î£Î^ר *

קיימת גט אפשרות אחית, מין שיפור של התסריט שלנו,
וגם עליו מנה המימשל בארצותÎהברית. ישראל הרי לא
תשתוק על ניסיון הפיגוע הזה. כל ילד בישראל יודע להטתכל
על מפת האיזור שלנו, ומפת אגן הים התיכון בכלל זה. יש
הרבה מטרות סבירות לפעולותÎתגובה של צה"ל, וכבר היו
דברים מעולם. ישראל, מן הסתם, תגיב בדרך זו או אחרת. לזה
בדיוק מחכה המימשל האמריקני. כי אז הוא יופיע בפוזה
האהובה עליו: מטיף ומוכיח לשני הצורים, מוחה על הפעולות
של אלה - ועל התגובות של אלה. האיזון הקרוש, בעיקר
בהתרחשויות מעץ אלה, הוא לחםÎחרקו של המימשל
האמריקני. ויש היגיון בהנחה, שבוושינגטון ימתיגר
יוםÎיומייםÎשלושה למשהו שישראל תעשה - כדי שאפשר
יהיה לשחרר איזו הודעה סתמÎת, שהעיקר בה הוא: רק פתרון

מדיני יפתור את הבעיות וימנע שפיבותÎדמים מיותרת.
לכאורה, אט כר, צריכה אולי ישראל לשחק מעין "פוקר
מדיני". לא לעשות כלום, להתאפק ולאלץ את המימשל לאזור
כגבר חלציו ולומר את האמת על אש"ף ועל גדודיו השונים.

אבל גם כאן יש תסריט מוכר, וכולנו יכולים לשער מהו.
"אבו אלÎעבאס זה בכלל לא אש"ף, כף יגידו לנו
האמריקנים. זה אולי יעצבו אותנו לא מעט, אבל יהיה להם,
הבה בורה, על מי להסתמך. אפשר כבר לשמוע את הדברים
האלה בחלל האוויר, ועור נשמע את זה בצורה כתרה לא רק

מעבר לים, אלא גם אצלבו, כאן, בישראל.
כי כל אלה הרוצים לנהל מו"מ ישיר עפ אש"ף לא יתנו
לאירוע פעוט וחסרÎחשיבות כמו ניסיון הפיגוע הימי ההמוני
בשבועות לקלקל להם את התוכביות. אתם עוד תראו איך
"מומחים" שובים, שתמיד "יודעים" מה קרה ואף פעם לא
מסוגלים לחזות מה יקרה, יופיעו ויסבירו למה הארגון הזה,
"חזית השחרור הפלשתינית'/ זה לא בדיוק אש"ף. ולא יעוור
כלום, גם לא העובדות עצמן; שהאירגון הוא חבר מלא באש"ף,
ושהמבהיג אלÎעבאס חבר בכל המוסרות המרכזיים של אש"ף.
לא, זה לא אש"ף, יחזרו ויסבירו אצלנו כל *אלה הררצ"ם להציל
את המדיניות שלהם - ומה 3לין על ארצוףÎהבריח, שרק תלך

בעקבותיהם?
ושוב אנו חוזרים לשאלה המרכזית: מה צריכה ישראל
לעשות עכשיו: להגיב בכוח וביעילות נגד בסיסי המחבלים
ושולחיהם או לשבת בשקט זמןÎמה כדי לראות איר יגיב

העולם, ובעיקר ארצות'Îהברית?

אז אם כבר מדברים על סרטים - צריר לחשוב על הסירם:
לא, לא יהיה פה "הפיÎאנר" מבחינתנו, בשום דרך ובשום צררה,
אם נםמור על ההיגיון על התבונה על ההגינות רעל היושר של
מדינות המערב, ובראשן ארה"ב. יש לכולם שיקולים
וחשבונות. אפילו אם ירעו בליבפ - כמו שידעו בעבר הקרוב
והרחוק - שהצדק עם ישראל, לא ימהרו כלל להורות בכר,

מחשש לסיכסוך עם מדינות ערב.
לכן, כמו בעבר, ישראל צריכה לעשות אר ורק את השכובה
שלה - לבד, בשקט, בתכונה. ולכל אזרח ישראלי ברור היום
לחלוטין, שאי אפשר לעבור בשקט על ניסיון חרÎירה כזה מן

הים, שעלול היה להסתיים באסון לאומי נורא.
בסרט הזה, כאמור, כבר היינו, ואם ישראל תהסס ותתחיל
לסמור על המדינאים שמעבר לים - יסתיים הכל מבחינתנו,
כ"הפיÎאנד עצוב1'. אין דבר כזה? במזרח התיכון הכל אפשרי.
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