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 מכין ״ויט־או״,
לקיץ! אותך

 ] מרחיק ״ויט־או״, קרם
 השחי. ומבית מרגליך שיער

 ובעדינות. בקלות במהירות
 לעורך';;| מעניק ״ויסו־או״

 ועושה־!" ומלטף רך מגע
 ונחשקת. יפה אותך

 התכשיר ״ויט־־או״
! הנמכר שיער להרחקת ' 

באירוסה! ביותר
לינוליך מכיל

בע־ם דיסק! ־

ה ש ו ר ד
 מלאה למשרה מזכירה

בערב שבוע בבוקר, שבוע
03-243386 טל. לחנה, לפנות

את שונא מי
)18 מעמוד (המשך
 הביתה ״אלי תמיר, של מעמדו שיהיה

יכנס.״ לא חוא
 בבית פעמים כמה ביקר אמנם תמיר

 בירושלים, בלפור ברחוב ראש־הממשלה,
 עליזה דאגה כזה ביקור כל אחרי אולם
 ביקר לא ש״תמיר לכולם, להודיע בגין

מוכ הייתי אלא שלי, כאורח בבית אצלי
 הוא שהבית משום להיכנס לו לתת רחה

 ותמיר ראש־ד,ממשלה של הרשמי הבית
בממשלה.״ שר הרב, לצערי הוא,

 בעיני חו למצוא כדי הכל עושה תמיר
והת התבזות כדי עד לעיתים בגין,

מגוחכת. עצמית בטלות
 היה בגין כאשר משנה, למעלה לפני
 תדירות באותה כימעט בבית־חולים, מבקר
 שרים ונמצאו בביתו, מבקר היה שבה

 להחליפו הצורך ועל מחלתו על שריננו
 מידיעות בשן שרפאל לכך תמיר דאג

 הוא זד, ובראיון אותו, יראיין אחרונות
 הממשלה בדיוני בגין. את ושיבח הילל
לעי רביזיוניסטיות, בעמדות תמיר נוקט
 או בגין של מאלה יותר קיצוניות תים
 חרות ועידת בפתיחת לנדאו. חיים של
 שבה ההתלהבות בלבד. אורח תמיר היה
 זו על עלתה בית״ר שיר את שר הוא
הי וייצמן עזר ותיק. חרות איש כל של

 של החדשה התנהגותו את לתאר טיב
 הפסיק לא עדיין ״הוא באומרו: תמיר,
 של ההנהגה יושב־ראש תפקיד על לחלום
החרות.״ תנועת

 ממקורביו מסתיר בגין אין זאת לעומת
 כץ, ישראל משר־הרווחה, שלו האכזבה את

עבו מהווה כץ כי פעמים, כמה טען בגין
מ שלי ביותר הגדולה ״האכזבה את רו

בפו שוב והביע, הזו,״ הנפלאה הממשלה
 יעזוב שכץ תיקוותו את סגורים, רומים

 מוצא הדמוקרטים בתוך הממשלה. את
 — כץ על לדעתו נאמן בן־ברית בגין לו

תמיר. שמואל

 הגדולות האהבות אחת הוא לוי ויד ^
 כאב אליו מתייחס בגין בגין. של 1

לאה רק לא הזכאי המוצלח, בכורו, לבנו
 בין ארץ. דרך של רבה למידה אלא בה

 אחת ביניהן רבות, תקריות היו השניים
 את ביכר בגין כאשר מכבר, לא שאירעה

 הסוכנות, הנהלת יושב־ראש של עמדתו
 בגין אולם לוי. של זו על דולצ׳ין, אריה
 שר מכל יותר אולי מבטא, לוי כי יודע
 הליכוד, בוחרי של רצונותיהם את אחר,

רבים. קולות בידיו וכי
 שר־התחבורה הוא חרות של אחר שר
 בשמו רק לו קורא בגין לנדאו. חיים

 אנשים יש וכאשר ״אברהם״, המחתרתי
 הוא מתכון, הוא למי מבינים שאינם
 לנדאו.״ חיים המכונה ״אברהם, אומר:
ה בין קרע אירע קאמפ-דייוויד לאחר

 במידת־מה התקפלו לאחרונה אולם שניים,
 חזר והוא לנדאו של הסופר-ניציות דעותיו
בממ היחידי הוא לנדאו בגין. של לחיקו

 בגין של הגוורדיה ותיקי על שנימנה שלה
 מוקף היה בגין כאשר האצ״ל. מתקופת

 באדר יוחנן הד״ר כמו אחדים, בוותיקים
 אולם לפינה, לנדאו נדחק בן־אליעזר, ואריה

 בליבו האצ״ל גחלת שומר הוא עתה
בגין. של

 לא שלהם הגדול הקרע בתקופת גם
ה הביטוי בלנדאו. בנזיפותיו בגין הגזים
 בעת נגדו, השתמש הוא שבו ביותר, חריף

 ״אברהם, זה: היד, הסכמי-השלום, חתימת
 ל- עניין וזה מהנדס, הכל בסך אתה הרי

תתערב.״ אל אז מישפטנים,
 מכל היחידי הוא לנדאו הכל למרות

 בגין של ביתו את הפוקד הממשלה חברי
 לפגישות־עבד רק ולא לביקורי־ידידות

 ביותר האהוב השר גם הוא לנדאו דה.
 רבה משמעות יש ולכך בגין, עליזה על

בגין. של בהתייחסותו
 בגין לבין פת גירעון שבין היחסים
 ארליך־פת מהקואליציה כמובן מושפעים

 בגין אולם וארליך. בגין של ומהידידות
 שלו שר־השיכון את במייוחד מחבב אינו

ה את אוהב אינו בגין כי האומרים יש
 בגין יורד־לשעבר. יושב שבממשלתו רעיון,
 נוצרה ״לא כי להודות, רק מוכן עצמו

כימיה.״ בינינו
 כמו בגין מתייחם גיסים משה השר של

 גם קובעים זה יחס פי על מחרות. שר אל
 לניסים. יחסם את הממשלה חברי יתר

 כליו ונושא משרתו להיות הפך ניסים
״המלא כל את עבורו שעושה ומי בגין, של

 מודעי, עם יחד גיסים, המלוכלכות״. כות
ה המיפלגה של הגדולים הניצים שני הם

בגין. אל אותם שמקרב מה ליברלית,

* —■י—■—■-■ מי
נמ ״גיסים ואמר: פעם התלוצץ בגין

 הוא הליברלית, במיפלגה בטעות רק צא
 פשוט הליברלים לחרות. בעצם שייך

 שנים לפני לו, בהציעם חרות את הקדימו
נש הוא לכן לכנסת. ריאלי מקום רבות,

 הממשלה מחברי שמעטים למרות שם.״ אר
 הרי ידידם, כעל ניטים על להצביע יכולים

 אף לו שאין היחידי השר הוא שניסים
בממשלה. יריב

 הוא אף שוסטק, אליעזר שר־הבריאות,
 בגידתם על להם סלח שבגין מהשרים

 תמיר, עם יחד מחרות התפלג שוסטק בו.
 בגין המרכז־החופשי. את הקימו ושניהם
 פעם וטען ידיד, כאל שוסטק אל מתייחס

 לפילוג. שוסטק ניגרר תמיר בגלל רק כי
 בגין. אמר הביתה,״ חזר הוא ״עכשיו

 שוסטק לבין תמיר בין שהיחסים כמובן
 המר- של הפילוג סיגנון למדי. קרים הם

 קבע שאותו והמרכז־העצמאי, כז־החופשי
ש שוסטק, אצל משקעים השאיר תמיר,
לתמיד. לסלוח מוכן אינו עדיין

 לחרות הקרובה מיפלגה אין כי נראה
מע ממש הוא בגין המפד״ל. מן יותר
להת החלו ביניהם היחסים בורג. של ריץ
 תחת שניהם שרתו שבה בתקופה עוד רקם
בממ מצויינים. נשארו ומאז אשכול, לוי

 בגין רבות פעמים עצמם מצאו אשכול שלת
 לשבח מרבה בגין יחדיו. מצביעים ובורג
 נסיונו ואת בורג של חוכמתו את ולהלל

 הוא זה נסיון כי וטוען, העצום הפוליטי
הממשלה. להצלחת הגורמים אחד

 ממשלה כחבר המר זבולון של הצלחתו
 שאותו במייוחד החם ליחס להזקף יכולה
אח פעמים אמר בגין להמר. בגין מגלה
בן, כמו המר את מחשיב הוא כי דות׳

ב נגדו המר הצביע שבהם בפעמים גם
 לדעותיו. המנוגדות דעות והביע ממשלה
 ח״כ וחברו המר לבין בגין בין היחסים

 מיל- אחרי להתרקם החלו בן־מאיר, יהודה
 של הרעיון רקע על ששת־הימים, חמת

ה נשארו המר עם ארץ־ישראל. שלמות
 כי אם מכך, יותר ואף תקינים, יחסים
 מראש־הממשלה. התרחק ,בן״מאיר יהודה
 בן- יהודה דרש הממשלה הרכבת לאחר
 דיין משה שר־החוץ. סגן של תפקיד מאיר

 לדיין נכנע ובגין תוקף, בכל לכך התנגד
בן־מאיר. לבין בינו לקרע והביא

 שר־הדתות, המפד״ל, של השלישי השר
 לטובה להפתעה נחשב אבו־חצירא, אהרון

 עצור טיפוס הוא אבו־חצירא הממשלה. של
אי קשרים ליצור ממהר שאינו ומתרחק,

 במישור התקדמותו את שבולם מה שיים׳
בממ מאזינים זאת, למרות הממשלתי.

 אבו־חצי־ של לניתוחיו רב בקשב שלה
 כאלה, במיקרים בראשו מהנהן ובגין רא,
התפעלות. של חיוב הבעת תוך

ת עם סיו  פו
בפינה — משקה

בכ הדמוקרטים בין היחסים ולס
■  המפד״ל, לבין ידין, ובעיקר ללם, י

 ממשלה בכל אשר יחסים הם המר, ובעיקר
 הממשלה. להתפוצצות מביאים היו אחרת
 בין ובעיקר אלה, מחנות שני בין הטינה

אי מניעים על גם מבוססת להמר, ידין
 חלוקת נושא על בעיקר אולם דיאולוגיים,

עצ מרגישה המפד״ל בממשלה. התיקים
 כל פי על הדימוקרטים. בגלל מרומה מה

 בממשלה, מושב עוד למפד״ל מגיע חישוב
מת הדמוקרטים. שרי שלושת חשבון על

 הם אך מתפרצים, מתחים אינם אלה חים
הממשלה. של התקין תיפקודה על מעיבים

 עוד קיימות זו סבוכה יחסים במערכת
 תמיר ושמואל לנדאו חיים אפיזודות. כמה

 ידידותית יחסים מערכת ביניהם מקיימים
ב תיעב בגין, של כאיש לנדאו, ביותר.

 האצ״ל בכנס תמיר. את רבות שנים משך
 התרבות בהיכל 30ה־ חגיגות בתום שנערך

 ותמיר, לנדאו את רבים ראו בתל־אביב,
ומת משקה כוסיות אוחזים כששניהם

 היכל של המיזנונים מפינות באחת בודדים
 אנשים, אליהם ניגשים היו כאשר התרבות.

 מבקשים השניים היו אותם, לברך כדי
 נשבר היום אותו מאז לבד. אותם להניח
קרובים. ידידים הם ועתה השניים בין הקרח

 רבה מתיחות קיימת אלה, יחסים לעומת
 הממשלה ישיבות בעת לאי־נוחות הגורמת

 את מאשים תמיר דיין. לבין תמיר בין
ה ממעגל הוצא הוא ביוזמתו כי דיין,

 משתתף ואינו הסכם־השלום על דיונים
 ואילו הממשלה, את המסעיר באירוע כלל
קירבתו. _ את סבולל מוכן אינו פשוט דיין

 מסובכת מורכבת״יוכה כה יחסים מערכת
תו בוודאי מסבירה ישראל ממשלת בתוך
רבים. ומחדלים פעות

2180 הזה העולם3ב


