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 ראו בחושך ההולכים והעם התיקשורת.

גדול. אור
 לצילו כינוי רק איגו חלפון כי הסתבר

 לרוח- מילת־צופן זו אין רבץ. יצחק של
 כיסאות בין המרחפת מיסתורית רפאים

ה בדרך אותם ומנחה הממשלה שרי
 בשר — וקיים חי חלפון יעקב חתחתים.

 לקבל. שמוכן למי טובות עצות והמון ודם
 בגדו שמטיחים מה למרות רביו, ויצחק

 מכולם, טוב יותר יודע שהוא סמר הוא כי
עצות. ולקבל להקשיב גם מוכן

 בולגרי במיבטא חלפון יעקב מודה ״כן,״
 זה ״אני מתגלגלות, בו הל״מדים שכל

 מפרס לקחת שעבר בשבוע לרבין שהצעתי
 למשרד- אותו ולשלוח תיק־הביטחון את

 על עצה לרבין מלתת קטונתי התיקשורת.
 כשר־ פרם שמעון של המקצועי כושרו

 רק אני אחרים. מומחים יש לזה הביטחון.
 ביקשו וטובים גדולים כמה עכשיו זוכר

 ממנו דרשו וגם רבץ, מיצחק בשעתו
 סרס שמעון את ימנה שלא עליו, ואיימו

 אפשר אי פרם שמעון על כי כשר־הביטחון.
לסמוך.
 ב* חלפון מתוודה אומר,״ אני לא ״זה

 בין נדירה די שהיא ובפתיחות גילוי-לב
 מילה כל ובוחנים השוקלים מיפלגות, עסקני

 מכרים אומרים זה ״את מפיהם. היוצאת
 מומחים פרס. שמעון של טובים וחברים
 אפשר שאי אומרים פרס לשמעון גדולים
לדע בניגוד זאת, בכל אבל עליו. לסמוך

 לשר־ד,ביטחון. פרם את רבץ מינה תם׳
ביני ,ההתמודדות לכולם: אז הסביר הוא
 יצא נוספת, בפעם נתמודד אם נגמרה. נו
 קיבלתי ,טוב. שר-ביטחון נגד להתמודד לי

יצחק. של דעתו את
 מנסה פרם ששמעון נוכחתי כאשר ״אבל
 כראש- רבץ של סמכותו את לקעקע

אל ולהציע תחתיו לחתור מנסה ממשלה,
 לראשות־הממשלה, בראשותו טרנטיבה

גמול לקבל חייב שהוא למסקנה הגעתי
ראש־המם־ של הפרטי כיועץ־הסתריס המוגדר חלפון, יעקבהמקורבים

 השניים רבין. יצחק של ראש־לישכתו מזרחי, אלי עם שלה,
התיקשורת. למישרד פרס את לשלוח שהציע הוא חלפון רבץ. של כאנשי־סודו נחשבים

יעץ וזי מי ו ו הוא
.־הממשלה. . לראש:

א 5םון וןז 4* צ  מהמחתרת חלפון יעקב י
לכותרות. ועלה ^

 של ד,סיסים אמות רגשו שעבר בשבוע
הוכרז כאשר במדינה, הפוליטי המימסד

 לראש- הציע חלפון שיעקב בכותרות
 פרס משמעון לשלול רבין, יצחק הממשלה,

 חתירתו על כתגמול הביטחון, תיק את
כשר־ ולמנותו ראש־הממשלה, תחת

בשדה־בוקו
לנגב,
שבע,

 גס ירד
משם

חלפון
הוא

.1955 בשנת בשדת׳בוקר בן־גוריון דויד עם חלפון יעקב
 וירידתו מראשות־הממשלה בן־גוריון של פרישתו אחרי
 בבאר־ והתיישב במיפעל־הפוספטים לעבוד הלו בעיקבותיו,

לירושלים. עד המגיעים בחוטים, היום עד מושך

 לעבור יכול לא זה זו. עויינת פעילות על
 למשרד- אותו שלהחזיר חושב אני בשקט.

בשבילו.״ מתאים עונש זה התיקשורת
 שמעון כי לחלפון לומר מנסים כאשר

התייצ על הידיעות כל את מכחיש פרס
 מכם רבין להדחת התארגנות בראש בותו

 גבה חלפון יעקב זוקף ראש-הממשלה,
 חוסר על חמלה של חיוך גבוה. גבוה אחת

מ נשקף השואל של וההתמצאות ההבנה
עיניו.

ש ממנו, מצפים מה מכחיש?! ״שמעון
 שמפקפק מי לכל מציע אני יודה?! הוא
 לבון לוסי עם הראיון את לקרוא בכך

 לאשה. בשבועון שבועיים לפני שהתפרסם
 מסוגל פרס ,שמעון שם: מכריזה היא

 זה את אמרה היא לי, ותאמינו לכל.׳
אישי.״ מניסיון

יועץ־סתריס
ערמומי

 חלפון יעקב את פוגשים שלא ד {י>
ע  תדמיתו, מצטיירת פנים, אל פנים ז
 כיועץ־סתרים עליו, המצטבר המידע פי על

 כלילות ימים הבוחש וממולח, ערמומי
 ותקח מזימות רוקם הפוליטית, בקדירה
צי כמעין מצטייר הוא במחשכים. תככים

 של בחצרו והולדמן ארליכמן של רוף
רבץ•

ש ראש־הממשלה, של מיפלגתו עסקני
 של הסמויה בהשפעתו במאוחר רק הבחינו
 בעיניים בו מתבוננים כבר רבץ׳ על חלפון

מ־ כאחד ״חלפוניזם״ על ומדברים זועפות

ת מגדיר ״אני  כידיד עצמי א
״רכין יצחק של פוליטי . . .

 שאפשר יהודי הוא ״שרון
תו לגנוב ״ אי . . . ם י ס ו ס




