
 העומד תדאו, אלי את תוקף בגין
 את תקף אדיק - אריק מאחוו׳
בגין מאחורי העומד טון, אפריים

 ■את והוכיח .מפואר, ■קרבי עבר בעל קצין
 דבר, בכל בו נעזר אני לעבודתו. נאמנותו

ישי מתקיימות כאשר לידי אותו וצריך
:הממשלה.״ בות

מ לשקול מבגין ביקש שאריק למרות
 נראה עוזרו, על ׳שהטיל האיסור את חדש

 איתנים ראש־הממשלה לישכת אנשי כי
 אמר לבניין. ייכנס לא שלנדאו בדעתם
 המדליף הוא ״לנדאו מהם: אחד השבוע
 בכל הממשלה. מישיבות ביותר הגדול

 יוצא אריק בהפסקות, רק !ולא הפסקה,
 בישיבות, שקודה מה על לו מדווח אליו,
 זה לעיתונים. זאת להדליף ממהר והוא

 כך.״ להימשך יכול לא
 של אנשיו לדברי לועג עצמו לנדאו ־

 מה אז נכון, היה זה ״אם ראש־הממשלה.
 ראש־ במישרד לעשות צריך הייתי בכלל

 לי לטלפן היה יבול אריק ? הממשלה
 מהמישרד. מדליף הייתי ואני למישדד,

 בטלפון? מדבר ושאריק מר, שומע מישהו
 בודדות פעמים רק הייתי דבר של לאמיתו

 רק לשם בא אני ראש־הממשלה. במישרד
חומר. לאריק לתת צריך כשאני
 בגין אנשי ׳של :הכעס הוא העניין ״כל
 יהיה שרון שאריק מסכים לא שאני על־כך
 היו הם שלהם. החלקיות להדלפות חשוף

מישיפת־הממשלה, חלקי־דברים מדליפים

 הוא פרוייקה. עם דבר העניין. על דבר
זה!״ את יסדיר בוודאי

 של הצבאי עוזרו אל טילפן לנדאו
 (״פרויי־ אפריים תת־אלוף ראש־הממשלה,

 קיבל לא מדוע אותו ושאל פורן, קד,״)
הזמנות. שרון
 גירסיות, ■שתי יש השיחה המשך על

פורן. של והשניה לנדאו של האח׳ת
 ש״אנחנו לו אמר פורן כי טוען לנדאו
 ■ישתתפו ודיין וייצמן בורג, ■שרק החלטנו
 ■מה אז כן, ■גם נדחף ידין אחר־כך בטכס.
 באל- גם להיות רצה ידין לעשות? יכולנו
 דחפנו אז במסוק, מקום היה לא עריש.
המשיך לנדאו לדברי ■לבאר-שבע.״ אותו

 את הפסיק בגין אלינו!״ בא שאתה לפני
אחר. לנושא ועבר ציפורי של דבריו

 ישיבות מחדר מבוייש ציפורי כשיצא
 רכון לנדאו, ■באלי הבחין הוא הממשלה,

 במזכידות־הממשלה. הטלפונים אחד על
 מי ועם מה על ■שמע ■לא שציפורי למרות
 בגין אל חזרה מיהר הוא לנדאו, מדבר
: ואמר ל עכשיו מדליף לנדאו ״אלי לו

בישיבה!״ שהיה מה כל את עיתונים
 :והידיעה ארוכה, שעה עברה ■לא ואמנם,

 ברדיו, שודרה ציפורי שספג הנזיפה על
 פנה בגין העיתונים. בכל פורסמה ולמחרת

: ואמר שרון אריק אל  ■מבקש ״אני לו
לנדאו, מר ליחסי־ציבור, ■שלך שהעוזר

 הממשלה לישיבת הגיע כנין נחם ^
 ■לדווח התכוון הוא טוב. כשמצב־רוחו י■'

 אנוור של ביקורו הצלחת על ■לממשלה
 קוריוזים לספר בבאר־שבע, אל־סאדאת

■אל־סאדאת. לבין בינו המגעים על
 יושבים הכל כאלה. ישיבות אוהב ■בגין

 הוראה, פי על כאילו צוחקים מרותקים,
מראש־ה,ממשלה. התפעלות ומלאים

 את לבגין קילקל שרון אריק דווקא
ל רשות ביקש אריק הצפוייה. ההצגה
 ■כאשר לו. ■ניתנה והרשות אישית, הודעה
 מהכתב, דבריו את לקרוא אריק התחיל

 פצצה. טמונה כאן כי לשרים ברור היה
 לא שמא וחושש כועס׳ ששרון פעם בכל

הכתב. מן קורא הוא עצמו, ישלוט
 ■שופכין של קיתונות שפך שרון ואמנם,

 כולה. הממשלה ועל בגין של ראשו על
עצמו, שהוא ■על־כך ונעלב כעס הוא

ף ״11 ד־ ר ח נזו א
 לכבוד לטכסים הוזמנו ■לא אחרים, ושרים

 במילים משתמש שהוא תוך אל־סאדאת.
 ■שערוריה,״ חוצפה, :וחרפה, ״בושה כמו
 בגין את אישי באופן שרון האשים לא

 את אלא לטכס, הוזמן לא שהוא בכך
ראש־הממשילה. ■לישכת פקידי

 הזמינו שלא ■לי אמרת לא מדוע ״אבל
 בגין. היתמם ?״ ללכת רוצה ושאתה אותך,

 ■להשחית. עד אריק של חמתו עלתה כאן
 •שרק שהחלטתם אמר סורו פניתי! ״כן

 בטכס, תהיו ובורג דיין וייצמן, אתה,
אליו!״ נדחף ידין וכי

 אני הבאה ״בפעם בגין: ~עתוו״כעסי
ה ההודעות את מראש ■לראות אדרוש
לשרון. הודיע שלך!״ אישיות

ת!״ 1111 שיעודי־בי
לחברי־הממ־ התבררה כך ■אחר ק ך■*

 אריק ■של עוזרו כולה. הפרשה שלה 1
ב התקשר לנדאו, אלי העיתונאי שרון,
 אל־סאדאת של ביקורו ■לפני יום שבת,

 ראש־הממ־ לישפת ראש אל בבאר־שבע,
 לא שרון אל קדישאי. יחיאל שלח,

 שרון בבאר־שבע. לטכס הזמנות הגיעו
 לבדוק ■מלינדאו וביקש טעות, זוהי כי חשב

להן. קרה מה
 ללנדאו. לעזור היה ימול לא קדישאי

שום יודע ■לא ■ואני מלונדון, חזרתי ״רק

י?1!ו111 וממר
: ואמר פורן  כל־כך אתם מה ״אבל לו

 ימים כמה בעוד יהיה אריק מתרגשים?
״באלכסנדריה !

הת השיחה כי וכל מכל מכחיש פורן
 אחרי בגין, לו קרא כאשר ■כך. נהלה
 פורן הכחיש בישיבת־הממשלה, שרון דברי

נדחף. ידין כי אמר שבכלל
 מה כי ■לראש־הממשלה התברר כאשר
 ל־ ■נמסר בישיבת־המטשלה ■אמר שאריק

 לנדאו, אלי עוזרו, על־ידי שר־החקלאות
 ■שאני ״למרות :אמר למקורביו גבר. ■כעסו

 ראש־ לימישרד אותו שיבניסו מרשה לא
 לעשות ממשיך עדיין הוא הממשלה,

״צרות !
 ישיבת־ התנהלה כאשר לכן, קודם חודש
 שר-יהביט- ■וסגן האוטונומיה, על ממשלה

 נקרא ציפורי, מרדכי (מיל.) תת־אלוף חון,
 צה״ל עמדת את להרצות כדי לישיבה,

 בא ציפורי כי ■לבגין ■התברר זה, בנושא
 מדבר. הוא מה על יודע ואינו בלתי־מוכן,

ל בגין אמר כולה הממשלה ■בנוכחות
פורי: שיעוירי־הבית, ■את קודם ״תכין צי

 ראש־הממ־ מישרד אל יותר ייכנס לא
״שלה !

״המדליף
״ הגדול תר! ביו

 רק כלל. הגיב לא הנדהם ריק
■  חריף מיכתב ■ניסח לל״שכתו, כשהגיע י
 בתגובה, דרש שבו ראש־הממשלה. אל
 לא ראש־המסשלה מיועצי אחד ״אף כי

 שרון אולם מישרד־החקלאות.״ ■אל ייכנס
 תחת המיכתב. את ■שלח ■ולא התחרט,

 בגין, אל אחר נזעם מיכתב ■שלח זאת
 במרכז שנים, ■תשע ״לפני לו: כתב שבו

 עיל־כך שימחתך את הבעת אתה חרות,
 הצטרף הצבאיים ■הכתבים מבכירי ,שאחד

 ■שהיום לנדאו, אלי אל התכוונת לחרות.׳
 ראש־ ■למישרד להיכנס עליו אוסר אתה

 ליחסי- ■שלי עוזר אותו ומכנה הממשלה,
ציבור.
הוא דבר. לכל שלי עוזר ■לנדאו ״■אלי

 מחלקי־ שלילי באור יוצא היה ואריק
 פעם !שבכל ומתוודה מודה אני ההדלפות.

 הדלפתי אני דברים, חלקי הדליפו שהם
 לאור, ■תצא שהאמת כדי השני, החלק את

 אריק עם ■לעשות ■שאי־אפשר שיידעו וכדי
 יותר ■בעיתונות מומחה אני שרוצים. מה

 ■שלמה או הממשלה מזכיר מאשר גדול
■שלי. הקשרים יש ■לי נקדימון.

הדלפתי. לא מעולם שאני יודעים ״הם
 פוגעות, הדלפות יוזמים הם כאשר רק

 משלים. אני חצאי-אמיתות, רק ■ומספרים
 ■לחלקי־ההדל׳פות והתייחס פעם, אמר אריק

 אתן לא אני דמי.׳ את ,!שופכים ■האלה:
 כועסים הם ולכן דמו, את שישפפו יותר

עלי.״
 תסתיים הפרשה ■כי משוכנע, ■לנדאו

 גם כי יודע ״אני ביותר. הטובה בצורה
 ראש־המנד ■למישרד ■אבוא אני אם היזם,
 אני אבל אותי. יגרש ■לא אחד ■אף שלה,

 ■תשובה יקבל עוד ■אריק זה. את צריך לא
 יאשר בגין ■שבו שלו, המיכתב ■על ■מבגין

למישרד.״ ■להיכנס לי מותר כי
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