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בגין עליזה
!׳הביתה אלי —

 נוזף שבגין הראשונה הפעם זו אין
כל סולח אינו שבגין בעוד אולם בשרון,

 שביחס הרי בו, הפוגעים לאישים מהר בך
 לו סולח הוא אחרת. נוהג הוא לשרון

 יש בחזרה. אליו אותו ומקרב במהירות
 שבין המייוחד, הקשר שורשי כי האומרים,

 סבתו המאה. בתחילת טמונים לבגין, שרון
 מברסטליטובסק, שיינרמן הסבתא שרון, של

 סבא בעלה, בגין. מנחם של המיילדת היתה
 של ביותר הקרוב ידידו היה שיינרמן,

 לפיו, 1904 משנת סיפור ידוע בגין. אבי
 רב סגר הרצל זאב בנימין נפטר כאשר

 בית־ את אנטי־ציוני, שהיה העיירה,
 להתפלל יהיה אפשר שאי כדי הכנסת,

 הגדולים הציונים שני הרצל. של לזכרו
 בגין, של ואביו אריק של סבו העיר, של

 את בו וערכו לבית־הכנסת בכוח פרצו
למו רבה חשיבות המייחס בגץ, התפילה.

 מהקשרים מושפע בוודאי הדורות, רשת
אריק. לבין שבינו המישפחתיים

 כלפי סלחנות מגלה בגין בעוד אולם
 שר־החקלאות בין שהיחסים הרי אריק,

 מאד. חורקים וייצמן, עזר לשר־הביטחון,
 מהתקופה עוד זה את זה מתעבים השניים

 היחסים כאשר גנראלים. שניהם היו שבה
 שלום לומר מואילים הם משופרים, ביניהם

גרו היחסים שבהם בתקופות לזה. זה
 זה עם זה מילה מחליפים הם אין עים,
לממ חברו את משמיץ מהם אחד וכל

השומעים. להנאת שלה,
 בריאים אינם אלה יחסים כי שהבין מי

 שרון, של עוזרו הוא שרון לאריק דווקא
 אחדות שעות במשך שהיה לנדאו, אלי

 בין גשר להקים ניסה וייצמן, של עוזרו
 ראומה הנשים: באמצעות דווקא השניים,

 אלה מאמציו אולם שרון. ולילי וייצמן
 איש כימעט ואין ראשוניים, הם לנדאו של

הצלחתו. על המהמר
 התפרצויותיו כי הכל, יודעים בממשלה

ברו הם ראש־הממשלה כלפי שרון של
 פעם בכל לווייצמן. בגין של ליחסו מטר

מש ושר־הביטחון ראש־הממשלה שיחסי
בת התפרצות. ויוצר אריק מתרגז תפרים,
 לווייצמן בגין בין היחסים שבהם קופות

ה השדים אחד הוא אריק לא־תקינים,
בממשלה. ביותר מאולפים
 אינם לווייצמן בגין בין היחסים ואמנם,

 וייצ־ של האישי הקסם ויציבים. קבועים
 לכעוס חמתקשה בגין, על גם משפיע מן

 ישיבות עוזב וייצמן כאשר גם עליו,
 ראש־הממשלה עמדת כאשר דלת, בטריקת

 וגם בעיניו, חן מוצאות אינן הממשלה או
הש על חלקי-מידע מגיעים בגין אל כאשר
 באזני עליו, וייצמן של עסיסיות מצות

הש וחברי־כנסת, עוזרי־שרים עיתונאים,
רכילות־שלא־לפירסום. בחזקת שהן מצות

 את לווייצמן לשכוח מוכן אינו אף בגין
 עזב עת שנים, כעשר לפני בו בגידתו
 החרות, תנועת את דלת בטריקת וייצמן
 עם שלו ההתמודדות נסיון שנכשל לאחר
 של ליבו את קונה וייצמן אולם בגץ.
 מקפיד הוא עצמו: בגין של בנשקו בגין

 בתחומי הקורה דבר כל על לו לדווח
כמו ואין מופקד, הוא שעליו המישרד

 הוועדה שולחן על משוכפלים מיסמכים
 חבריה. לשאלות תשובות מתן על-ידי ואם

 לקפד החליט דיין כי ברור, לכל אולם
 טען: עצמו הוא כי אם הוועדה, את

 שווה לא בורג באמת החשובים ״בדברים
 החשובים בדברים אלי. ויגיעו דבר, שום
 ומי דבר, שום שווה לא אני יותר, עוד

 ראש־הממשלה.״ יהיה שיחליט
 שדיין במידה ידידים, היו ובורג דיין
 עד מישהו, של ידידו להיות בכלל מסוגל

 אלה כל למרות השישה. ועדת שהוקמה
 כל של כבודו על ששומר כמי דיין ידוע

 משרת. הוא שרביטו שתחת ראש־ממשלה,
 אולם בעייה, כלל היתה לא בן־גוריון לגבי

 שבשלב מאיר, גולדה וגם אשכול לוי גם
 לממשלתם, דיין את לקבל נאלצו מסויים
 שכל להם, התברר כאשר לטובה הופתעו

 מגלה הוא בממשלתם משרת דיין עוד
נאמנות.
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וייצמן של

 ביותר הפרובלמטיים האישים חד ^
■  אריק שר־החקלאות, הוא בממשלה י

 את שבועיים לפני שרון נשא כאשר שרון.
 כך על זעם שבה שלו, האישית ההודעה

 לכבוד לטכס לבאר־שבע, הוזמן שלא
 לא מכעס. בגין רתח אל־סאדאת, אנוור
 באמת הוא בגין, של מצידו הצגה זו היתה
בחומרה. בו ונזף שרון על כעס

בורג יוסף
לנזילחמה הביא —
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תמיר שמואל
— נבנם ״לא

 שר־הדתות, הפתיע שעבר שבוע ^
■ בממ חבריו את אבדחצירא, אהרון י

 את ״היודע שקט כאדם הידוע השר, שלה.
 השרים, יחסי על נאום־זעם נשא מקומו״,

 בגין. מנחם של בממשלתו עצמם, לבין בינם
ישי באותה נכח לא אמנם ראש־הממשלה

 נאום להכין כדי חופשה״, ״לקח הוא בה,
 הועברו הדברים אולם מיפלגתו, לוועידת

 ״רתח הוא מקורביו דברי ולפי אליו,
מזעם״.

בממ לשבת ״בושה אמר: אבו־חצירא
מדב שכולכם מד, את ולשמוע הזאת שלה
 היה המסוכסכת רבין בממשלת אפילו רים.
לשבת.״ יותר נעים

 המילולי לריב התייחס אבו־חצירא
 ייגאל הממשלה, ראש סגן של ולהצהרות

 שפורסמו פת, גידעון ושר־השיכון, ידין,
 הפעם זו היתה לא אולם לכן. קודם יומיים

 מכבסים בגין בממשלת ששרים הראשונה
 דפי מעל שלהם המלוכלכת הכביסה את

המת הריב פרשת לכל זכורה העיתונים.
 לבין ארליך, שימחה שר-האוצר, בין משך
מו יצחק שר-האנרגיה, מיפלגתו, חבר
 חדות של חברי־הכנסת כל ולפחות דעי,

 מקונן בוועידתם, עצמו, בגין את שמעו
״הד הממשלה, מישיבת ההדלפות על מרה

קו ממשלה באף היו לא שכמותן לפות
דמת.״

ה אינן אלה מפורסמות מריבות אולם
 המסוכסכת בממשלתו היחידות מריבות

ליחסים הנוגע בכל בגין, של והמפורדת

ת של מ מ ב
בגין

ה־וש1ו
 שוררים עכורים אישיים יחסים האישיים.
 כי טוענים, לממשלה והמקורבים בממשלה,
מו בגין של אישיותו רק רבים במיקרים

 כל הישיבות. בעת ממש של פיצוצים נעת
 בסופו מבוססת, השרים בין היחסים מערכת

שריו. לבין בגין שבין היחסים על דבר, של
 שר־החוץ שריו, לבכיר בגין של יחסו

 בגין רבה. הערכה על מבוסס דיין, משה
 דיין, של מינויו למען כוחו בכל נאבק
 הביטחון. כשר ששת־הימים, מילחמת ערב
 הערכה של יחס השניים בין שורר מאז

 רבות פעמים סובל אמנם בגין הדדית.
 תרגילי־פירסו־ בעיקר דיין, של מתרגיליו

בשי פעם התבטא שהוא כפי אולם מת,
 לעשות, מה אין דיין, ״זה אישית: חה

שבו.״ הרע ועל הטוב על אותו לקבל צריך
 שר־הפנים, עם דיין יחסי זאת, לעומת

 במייוחד משופרים אינם בורג, יוסף הד״ר
 את קצת המעכיר דבר האחרונה, בעת

מאו אינו דיין ובגין. דיין שבין היחסים
 ועדת ליושב־ראש מונה שבורג מכך, שר

 שנערכו הישיבות בכל כי אם השישה,
הנחת על-ידי אם חלק, דיין נטל בארץ


