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עז האסיוס1וגזווו0״ן
ך * אם הכריז ראש־הממשלה יצחק
 1 1רבין מילחמה על מי שהיה ,עד לפני
זמן לא רב ,יועץ־ד,סתרים שלו ו האם הח
ליט לנער את חוצנו מהאיש ,הטוען כי
בזכותו הגיע אל כס ראש־הממשלה ? האם
פתח רבין במאבק על תדמיתו הציבורית ?
שאלות אלה צצו בשבוע שעבר בלב
רבים ,למיקרא רשימה ,סאטירית כביכול,
שהתפרסמה מעל עמודי מעריב .תחת הכו
תרת ראיון עם מר בלופון ,התפרסם רא
יון דמיוני עם מי שטוען לקירבת יחסים
עם ראש־הממשלה.
כותב הרשימה לא הותיר כל מקום לס
פק מיהו אותו מר בלופון דימיוני ,אליו
כיוון את המרגמות הכבדות של הסאטירה
שלו .אפילו קורא העיתונים השטחי יכול
היה לנחש כי הכוונה היא ליעקב חלפון,
עסקן מיפלגת העבודה מבאר־שבע ,מי ש
היה ממקורביו ומאנשי חצרו של ראש־
הממשלה יצחק רבין.
במבט ראשון נראתה הכתבה במעריב
כאנכרוניזם .אין כמעט מושך־בעט ובעל־
טור במדינה ,שלא התייחס בשנה האח
רונה לתופעה המיוחדת במינה הזאת של
יועץ־הסתרים הגלוי של ראש־הממשלה,
שהעצות הסודיות שלו ניתנות בפומבי.
אלא שהיה בכל זאת חידוש ברשימה ב
מעריב .תוך הסתתרות לא־כל־כן״אמיצה
מאחורי תואר שהודבק לאיש ,מבלי לקרוא
לילד בשמו ,היא האשימה את יעקב חלפון
כבדאי חסר מוסר ומצפון ,העוסק בבלו־
פים ,הונאות וסיכסוכים ,שקרן מועד שכל
סיפוריו על אודות קשריו עם ראש־הממ־
שלה אינם אלא בדיה אחת גדולה.

פרט נוסף הבדיל רשימה זו מרשימות
קודמות שהתפרסמו בסוגיית חלפון  :היא
נכתבה בידי דב גולדשטיין ,הכתב הבכיר
והמראיין הראשי של מעריב ,הנושא גם
בתואר הביוגראף הרשמי של ראש־הממ־
שלה יצחק רבץ.
עובדה אחרונה זו היא שהולידה את גל
הליחשושים והניחושים שפשט בעקבות
הכתבה בצמרת המדינה  :האם שימש הביו־
גראף פה לנושא הביוגראפיה שלו ומילא
בכתבתו על מר בלופון את שליחותו של
ראש־הממשלה? או שמא הוא כתב מה
שכתב ללא ידיעת יצחק רבץ .רק מתוך
רצון להוסיף פרק נוסף לביוגראפיה שהוא
עסוק ,תמורת תשלום ,בכתיבתה י

שירות דב
גולדשטיין
^ דיעה הכללית היתה כי מה שנע
ו  1שה במעריב לרבין היה שירות־דב
גולדשטיין.
מאז חשף יעקב חלפון את עצמו בפני
הציבור ,בשורה של ראיונות לעיתונות
ולרדיו ,התערערו יחסי ד,קירבה שלו עם
ראש־הממשלה ומישפחתו והגיעו עד לני
תוק מוחלט.
מי שהיה איש סודו ואמונו של יצחק
רבץ ,בן־ביתו והמביא והמוציא בלישכתו,
הורחק כמי שעשה את שלו ויכול ללכת.
העסקן המפא״יי הוותיק ,יליד בולגריה ,ש
חשף את עצמו בפומבי מתוך נאמנות־

יתר לרבץ ומתוך חרדה למעמדו המת
ערער ,התגלה כמי שמזיק לתדמיתו של
ראש־ד,ממשלה.
אם אומנם רצה הביוגראף של ראש־
הממשלה ליצור את הרושם כי ראש־ה־
ממשלה סבור שכל מה שסיפר חלפון,
בעת שיצא להגנתו ,לא היו אלא שקרים
ובדיות ,הוא הציג בכד אח יצחק רבץ כא
דם כפוי־טובד ,שכדי להציל את עורו
הפוליטי הוא מוכן לזרוק את מי שהיה
ידידו לכלבים.
קשה להאמין שיצחק רבץ הוא אומנם
כזה .סביר יותר להניח שבלהיטותו הרבה
להשביע את רצון דאש־הממשלה או רעיי
תו ולהגן עליהם מפני מר ,שנראה לו כד
בורה טורדנית ,העניק לרם הביוגראף
חיבוק של דב גולדשטיין.
לא היה זה צעד מזהיר כל כך מבחינת
דב גולדשטיין עצמו .הוא אולי העתונאי
האחרון במדינה ,היכול לראות את עצמו
אובייקטיבי וחסר־פניות בבואו לכתוב על
יעקב חלפון .יותר מדי קשרים חשאיים
ופיננסיים קושרים את גולדשטיין לחלפון,
מתקופת כהונתם המשותפת בחצרו של
ראש־הממשלה ,מכדי שניתן יהיר ,להע
ריך את התקפת־המחץ המשמיצה שלו על
חלפון כפרי שיקול עתונאי קר ומחושב.
אילו היה עתונאי אחר כותב מה שכתב
גולדשטיין על חלפון ,לא יכול היד ,חלפון
אלא להחריש .אבל במקרה זה ,היד ,זה רק
צפוי שיועץ־הסתרים לשעבר יחזיר מיל־
חמה לביוגראף בנשקו שלו .וכך זכתה
הצגת הבידור המפורסמת של הגשש החי
וור ,חלפון נגד קאסיוס קלי ,למהדורה

חדשה :חלפון נגד קאסיום גולדשטיין.
מבלי לאבד זמן ,ישב יעקב חלפון ,ב
עקבות פירסום רשימתו של גולדשטיין,
וכתב מיכתב תגובה למערכת מעריב .כמי
שחש את עצמו נפגע ,הוא סבר לתומו
שמגיעה לו לפחות זכות ההתגוננות.
חלפון שיכפל את המיכתב ב־ 15העתקים,
שלח אותם ל־ 15עתונאים ואישים במדינה.
התקפת־הנגד של חלפון לא נשארה עוד
בגדר סוד .היא הכילה בתוכה גילויים
מאלפים מאוד על מה שהתרחש מאחורי-
הקלעים בחצרו הפרטית של ראש־הממ־
שלה.

שיעוד ב פולי טי ק ה
הי שראלית
י 6מרות שאיני אדם חשוב ובר
 / / /שותי רק תעודת־בגרות ,קשה לי
להסכים לקביעה שהינך מנסה להדביק
לי כ׳בלופון׳,״ כותב יעקב חלפון במיכתבו
הגלוי לביוגראף של ראש־ד,ממשלה .״יתכן
ואני טועה .לכן בא מיכתב זה.
״לעומת זאת יש לי עובדות רבות על
ניסיונך שלך לעשות אותי ,בלופון׳ בימים
בהם היינו מקורבים שנינו בינינו ,ושנינו
כל אחד לחוד ,אל ראש־ד,ממשלה — בחו
דשים נובמבר  1975עד ינואר — 1976
חודשי הספר והנסיעה לארצות־הברית של
ראש־הממשלה.
״בחודשים אלה ,ניסית בכל אשר
יכולת ,שאני, ,יעקב יקירי ,,כלשונך ,אמליץ
עליך בפני ראש־הממשלד ,ככותב הספר
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גולדשטיין בביתיהלבו !

שית של המכובדים ,בטכס קבלת־הפניס שערך הנשיא פורד בבית־הלבן לראש־הממשלה

ופמלייתו בעת הביקור הממלכתי בתחילת השנה .בשורה הראשונה יושבים ,מימין לשמאל:
הנרי קיסינג׳ר ,לאה רבץ .יצחק רבין ,נלסון רוקפלר ורעייתו ומנכ״ל מישרד ראש־הממ־
שלה ,עמוס עירן .גולדשטיין ,בחליפת ערב ,יושב בשורה השלישית) ,קיצוני מימין(.
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