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 הושלמו ראש־הממשלה משרד ף!
 בגין מנחם של נסיעתו לקראת מהכנות ■4

 הנשיא את שם לפגוש כדי לארצות־ד״ברית,
קארטר. ג׳ימי

למכ היו שאמורים המשרד, עובדי מכל
ה נאספו ראש־הממשלה, של בפמלייה לל

 את להסדיר כדי הנתונים יושאר דרכונים
בנסיעה. הכרוכים הפורמליים הסידורים

 לו מסר לא איש דרכונו. את ממנו ביקש
למילוי. השיגרתיים הטפסים את

ו ברורה בצורה לרמוז ניסיון זה היה
 של כהונתו בתקופת שניצב למי שקופה

 והכוח ההשפעה מעמדות באחת רביו יצחק
 במדינה ביותר החשובות אך — הנסתרות

 איש״ות-רצויה־ בבחינת אינו הוא כי —
ראש־ד,ממשלה. של בפמלייתו ביותר
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בגין חוץנרשנה

חד דחעץ מ בנין מאחרי המנב מרישא׳, ואערחדשט! ליו מין> ו
 במפלייד להכלל היו שעתידים אלה ■בין
 לשכת של הבכירים העובדים שני גם היו

כהו מתקופת שם שנותרו ראש־הממשלה,
המז כראש־ממשלה: רביו יצחק של נתו
 והיועץ פורן, אפרים תודאלוף הצבאי כיר

 התבקשו הם פתיר. דן לענייני-תיקשיורת,
 עשו בגין, מנחם ידי על בתפקידם להמשיך

 יצחק של מפורשת בקשה פי על זאת
 יצירת מחיר בכל למנוע שניסה רבין,
 אחריו משאיר הוא כי חשד או רושם

חרוכה. אדמה ליורשו
 לנסיעה בקשר איש פנה לא זאת לעומת

 שמקומו אחד אדם אל ובאה הממשמשת
 ברוד היה הקודם ראש־הממשלה בפמליית

ו לשעבר, ראש־הלישכה — מאליו ומובן
לא איש מזרחי. אלי היועץ־המדיני, כיום

 ועב־ הקומה נמוך ),43(מזרחי אלי עבור
 מאחרי־ מטאורית קאריירה שעשה הכרם

 אי נראה ראש־ד,ממשלה, במשרד הקלעים
ב לוושינגטון הנוסעת לפמלייה צירופו
 הדרך סוף — פוליטי מוות גזר־דין בחינת

 ראש־ שאף במדינה היחיד ׳כאדם שלו
 הוא בלעדיו. להסתדר יכול לא ממשלה

כך. עם להשלים היה יכול לא
 מדיני יועץ

דצון בשעת
 חסך לא לשילטוך הליכוד עלה אז **

 שתדלנות של מאמץ כל מזרחי אלי ■)4
החדש השילטון לאנשי להוכיח כדי וחנופה

 (״סיביל־ משרת־ציבור אלא אינו הוא כי
וב בתפקידו להשאירו שראוי סרוונט״)

 לשאת־חן כדי מעורו יצא הוא מעמדו.
 תנועת איש שהיה כמי עצמו את ולהציג
ו בליבו נאמן שנשאר מנעוריו, החרות

 היה ולא ז׳בוטינסקי לתנועת השקפותיו
 ראשי- לשמש כשנאלץ פוליטי אנוס אלא

 יו־ מאיר גולדה אשכול, לוי כמו ממשלה
_ •רבץ יצחק _ _ _ _

 השפעתו ושרידי הרבים קשריו-את"כל
 מנחם את שישכנעו כדי מזרחי גייס בעבר
ל ראש־הממשלה. בלשכת להשאירו בגין

ה של הפירסומאי את הפעיל זה צורך
 שהיה מי ואת ז׳ורבין, אליעזר ליכוד,
אולמרט. אהוד ח״כ — הפוליטי פטרונו

לא כי למזרחי ברור היה זאת למתת

 ראש־הלישכה, בתפקיד לכהן להמשיך יוכל
 המביא מהיותו נובע כוחו שעצם האיש

הקו האיש ראש־הממשלה, אצל ■והמוציא
 כמעט והמסנן שלו הפגישות לוח את בע
 ורגיש חשוב תפקיד אליו. המגיע מידע כל
 של האישי מזכירו שהיה למי נועד זה

 קדישאי יחיאל רבות, שנים מזה בגין מנחם
והנאמן. המסור
 מבעוד עצמו את הכין מזרחי אלי אבל
 התפטרותו אחרי מיד ליום־סגריר. מועד

 חשבון חשיפת בעקבות רבין, יצחק של
 כי מזרחי הבין רעייתו, של הדולארים

 היורש אצל מעמדו את לבטח חייב הוא
הת מזרחי פרס. שימעון הקד, אז הצפוי.

 כמי עצמו את הציג פרס, ■בפני ייצב
 השנים. כל ומגינו תומכו הקד, שלמעשה

 יצחק את תפס ■הוא בכך. הסתפק לא הוא
 מינוי על אותו החתים רצון, בשעת ירבץ

מ עצמו את הוציא בכך כיועץ־מדיני.
 מזכירה (ראש-לישכה, התפקידים רשימת
 להחליף זכאי חדש ממשלה שראש לנהג)

לתפקידו. כניסתו עם
 כיועץ- רבין של זה רשמי שמינוי אלא
 כפוליסת-ביטוח למזרחי ניראה לא מדיני

 בגין. מנחם אצל כהונתו להמשך מספקת
 השילטון אנשיי כי לו שהוברר אחרי מיד

 מתפקידו, לסלקו מתכוונים אינם החדש
 בידם הנקוטה הנבונה למדיניות בהתאם
ל בכך הרוצה עובד־מדינה לכל לאפשר
 מזרחי אלי ניסה כבעבר, בתפקידו המשיך

 מעמדו את לעצמו להחזיר האמצעים בכל
השפעתו. ואת

 . ראש־ בלישכת התרחש מכך כתוצאה
 שיל לכניסתו הראשונים בימים הממשלה,

 מעורר אבסורד מחזה שם׳ לתפקידו בגין
 שנראתה פארסה זיו היתה וחמלה. גיחוך
מולייר. של ממחזותיו מאחד ניטלה כאילו

 כדי בשטח עובדות לקבוע החליט מזרחי
 עוד מנוכחותו. להתעלם יד,״ה אפשר שאי

 בלישכה בגין מנחם של הראשון ביומו
 כל לפני במקום היד, קום, מזרחי השכים

 של שולחנו את הכין הוא אחר. עובד
 העבודה ניירות את ערך ראש־הממשלה,

ה שולחנו ליד מקומו את ותפס שעליו
 ביו מקום אותו ראש־הלישכה, בחדר קבוע
רבץ. יצחק בימי ישב

 ראש־ קדישאי, יחיאל הגיע כאשר
 מקום מצא לא פשוט הוא החדש, הליישכה
 בידי תפוס היה לו שנועד המקום לעצמו.

 בגין של במחיצתו האנשים מזרחי. אלי
 למראה לבכות איו לצחוק אם ידעו לא

 ל- צמוד החשב עב־הכרס היועץ־המדיני
 היום, שעות כל במשך משם זז ואינו כסאו

 מקומו. את יתפוס אחר מישהו פן מחשש
אפי־ מזרחי כי התלוצצו הלישכה מזכירות
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