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בגין המאושר מכך שמשתפים אותו בעניי׳
ני ביטחון.
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״הוא בסדר"
!■י גבי ידין מצבו של בגין בכי רע.
• מהבחינה הטכסית נותן בגין לידין
את כל הכבוד הראוי לסגן ראש הממשלה.
אולם בשיחות אישיות התעניין בגין לדעת,
אם הרושם שנוצר אצלו מקריאה בעיתו 
נים ,על תדמיתו הציבורית של ידין ,הוא
נכון .בכל פעם שמספרים לו בדיחות על
ידין ,או חוזרים בפניו על שמות־גנאי
לידין ,אומר בגין :״זה לא מגיע לו ,הוא
בסדר.״ למרות זאת אין בגין משתף את
ידין בסוד הנושאים הכבדים והרציניים,
כפי שהוא משתף שרים אחרים.
הדוגמה הטובה ביותר ליחסו של בגין
לידין היא פרשת ידין־פת מהשבוע שעבר.
שר־השיכון ,גידעון פת ,אמר בראיון לרד 
יו ,כי התנועה הדמוקרטית של ידין אינה
נושאת באחריות ,מאחר ולא תהיה שו 
תפה בממשלה הבאה .לידין ולשני השרים
האחרים של התנועה הדמוקרטית ,שמואל
תמיר וישראל כץ ,היה ברור למה רומז
פת  :לסקרי דעת־הקהל ,הטוענים בעקשנות
שהדמוקרטים אפילו לא יעברו את אחוז
החסימה .אם הרמז לא היה ברור ,הרי
שמאוחר יותר הסביר אותו פת בעצמו.
ידין הנעלב דרש בפומבי מבגין לפטר
את פת.
למרות שידין ניסה ליצור את הרושם,
כאילו בגין התייצב מאחוריו בריב שבינו
לבין פת ,ונזף בפת בחריפות רבה ,הרי
שלאמיתו של דבר בגץ כלל לא הת 
ערב בפרשה .כאשר נשאל בגין ,הוא הגיב
בסלחנות ואמר :״חבל שהתקרית איר
עה.״ אולם אפילו ידין קלט את העמדה
הנייטרלית והמעליבה של בגין.

יצחק מודעי

שימחה ארליך
מילחמה אנטיפןזיוז

לחוץ־לארץ או נפל למשכב .גם עתה מת 
נפל בגין בשצף קצף על כל מי שתוקף
את ארליך.
עמדה זו הביאה לקרע מסויים בין בגין
לבין יצחק מודעי .היחסים בין מודעי ל-
בגין היו אמורים להיות טובים יותר מיח 
סי ראש־הממשלה עם כל שר אחר של
המיפלגה הליברלית .מודעי הוא הנץ של
המיפלגה הליברלית ,קרוב בדיעותיו להש 
קפות בגין ולוחם עקשן לליכוד גח״ל .גם
הטרגדיה האישית של מודעי ,עקב מות
בתו ,הראלה ,נגעה לליבו של בגין .אולם
התקפותיו של מודעי על ארליך בנושא
המדיניות הכלכלית ,שלפי הגדרתו של בגין
היו ״שלוחות כל רסן״ ,מעכירות את ה 
יחסים ביניהם .בממשלה משוכנעים עתה,
כי הריב ארליך־מודעי הוא ריב טקטי בל 
בד .וכי לאמיתו של דבר היחסים בין
השניים די תקינים .הריב ,עם עליות
וירידות ,נובע מהשינויים החלים בתוך
המיפלגה לגבי שלושת האישים המרכזיים
שלה — ארליך ,פת ומודעי .לדעת האנ 
שים המכירים את השניים ,אין כל טינה
ביניהם ,וגם התבטאותו של ארליך ב 
מעריב ,כי מודעי הוא נושא לפסיכיאטר,
לא נבעה מתוך שינאה אישית ,אלא היתד,
התבטאות חריפה קצת יותר מהתבטאו 
יות מקובלות במאבקים פוליטיים פנים-
מיפלגתיים .גם בפרשה זו לא נקט בגין
עמדה ולא יצא להגן על מודעי ,או על
ארליך .כאשר גימגם ארליך התנצלות
וטען ,בין היתר ,כי לא צוטט נכון ,הו 
דיע בגין כי הוא רואה את הפרשה כ־
מחוסלת.
כמו אריק שרון .ואולי יותר .שר'
המישפטים ,שמואל תמיר ,הוא דמות
פרובלמטית ביותר בכל הנוגע ■ ליחסים
החברתיים בתוך הממשלה וליחסים שבינו

בגין גם יודע מה יחם יתר השרים
לידין .כאשר ידין מתחיל לדבר בישיבת
הממשלה קמים השרים המעשנים ומנצ 
לים את הזמן כדי לצאת מהחדר ולעשן.
בממשלת בגין נהוג שלא לעשן במהלך
ישיבות הממשלה ,אך השרים רשאים לצאת
בכל עת ,כדי לעשן סיגריה בחוץ .שר
אחר ,שבעת שהוא מדבר יוצאים השרים
לעשן ,הוא שר האנרגיה יצחק מודעי,
אולם בעוד שהיציאה אצל ידין היא כימי
עט קבועה ,הרי שאצל מודעי יוצאים רק
כאשר הוא מדבר על נושאי המדיניות
הכלכלית.

מי מגן
על ארליך?
ל כבודו של שר אחד אין בגין מו־
? כן למחול ,בעיקר בעת האחרונה .זהו
שר־האוצר ,שימחה ארליך .היחסים בין
השניים הדוקים מזה שנים רבות ,מאז
הוקמה גח״ל .בגין זכה ,לאורך כל הדרך
המשותפת שלהם ,לגיבוי מלא מצד אר
ליך .עתה הוא גומל לו על כך .לפני שנכ 
נסה ד״ש לקואליציה היה ארליך ממלא-
מקום ראש־הממשלה בכל פעם שבגין נסע

ייגאל ידין

גידעץ פת

מאבק מהעבר —

— מאבק על העתיד
לבין ראש־הממשלה .זכורה לכל בגידתו
של תמיר בבגין והתבטאויותיו ,אחרי נסיון
״הפוטש״ שערך בחרות נגד מנהיגותו של
בגין .קשה למצוא בפוליטיקה הישראלית
שונאים גדולים ,ולאורך זמן ,יותר מאשר
בגין ותמיד .כעת המצב שונה.
תמיר ,המבין כי עתידו הפוליטי הוא
רק בתוך חרות ,משחק כבר כשנתיים מיש-
חק ערמומי וחכם ,כדי למצוא חן בעיני
בגין .הוא אף הצליח לדחוף את ראש-
הממשלה לפינה ,בכל הנוגע ליחסים בי 
ניהם.
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אריק שרון

עזר וייצמן

ברומטר —

— ליחסו של בגין

ן \ י ן כימעט אף שר בממשלה האוהב
י ■ את תמיר או מעריכו ,מלבד ייגאג ידין.
אולם לא רק השרים אינם אוהבים את
תמיר ,גם אשתו של ראש״הממשלה ,עלי
זה בגין ,אינה אוהבת אותו .בעוד בגין
נקרע בין רחשי ליבו ,המורים לו לד 
חות את תמיר לחלוטין ,לבין הניתוח הפו 
ליטי שלו ,המורה לו לקרב את תמיר ,בין
אם בצדק ובין שלא בצדק ,עליזה בגין
אינה מוכנה לסלוח לתמיר על מה שעשה
לבעלה .עליזה בגין הודיעה ,כי יהיה מה
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