
 הוא כאשר בגין, מנחם ראש־המנזשלה על מוצבת
 שומר־ראש נראה למכוניתו נכנס בגין בעוד בביתו.

שוטר. של ראש מציץ בגין, של ביתו פחח לייד

ף ף* ע סו בו ש  שר־החק־ יצאו האחרון ה
ת או ל  וילדיהם לילי אשתו שרון, אריק ^
 עוד רן־קיסריה. במלון יומיים בת לחופשה

 לקיסריה, הגיעו שרון שבני־הזוג לפני
 מיש- ניידות המלון. בפתח תכונה הורגשה

 עבר איש־ביטחון השטח, את סרקו טרה
 הרביעית והקומה האורחים, רשימת על
 להתגורר, בני־הזוג עמדו שבה המלון, של

בקפדנות. !נסרקה
הוצב למלון, אריק הגיע שבו מהרגע

 במשך ישב בכיסא חדרו. בפתח כיסא
 לא כשהוא במדים, שוטר תמימים יומיים

החדר. מפתח מש
 אריק של חדרו לדלת הצמוד השוטר

 שומרי- לטירוף אחת דוגמה רק הוא שרון
 והג״א אנשי־מישטרה ואילו האישיים, הראש

 תקף אשר המגורים, למקומות הצמודים
 והאישים, השרים את האחרונות בשנתיים

 למעלה הישראלי למשלם־המיסים והעולה
בשנה. לירות ממיליון

היחידה הפעורה
מפגין כאשר בתל־אביב, זאב
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 הם שעליה אישיות להצלת שומרי־הראש של
 מצודת־ לייד אחדים חודשים לפני היתה שומרים,

השימשה. על וירק בגין ,של מכוניתו על התנפל

|0חשוי מעמו. של לסמל הננו האישיים מוי־הואש1ש

*ווילות
 ״הגורילות״, או שומרי־הראש, שיגעון

 החל העיתונאים, על־ידי מכונים שהם כפי
רבה. בצינעה

 בשנת עוד החליט ראש־הממשלה מישרד
 האישי ביטחונו על לשמור יש כי 1949

 בן־ דויד ושר־הביטחון, ראש־הממשלה של
 שומרי־ראש. אליו להצמיד ושיש גוריון,

 זה, לצורך במיוחד אומנו אחדים צעירים
 שכל אנשי־ביטחון, של חוליה והוקמה
בן־גוריון. על לשמור היה תפקידם

 הרי ״חוליה״, השם מאז שנשאר למרות
העוב צעירים, מאות החוליה מונה שכיום

 הוא תפקידם וכל מיוחדים, אימונים רים
 שבין הקשישים גם אישים. על לשמור

 ממנה פרשו שכבר אותם החוליה, אנשי
 ל״מילואים״ נקראים אחרים, לעיסוקים ופנו
מספיק. אינו שכוח־האדם פעם בכל

 הוחלט בן־גוריון, של התקדים בעיקבות
 ראש־הממשלה אל כי הקודמות בממשלות

אי- שומרי־ראש יוצמדו שר־הביטחון ואל

 עבר עתה עד שנתיים מלפני אולם
 הם הגורילות. עולם על שלם מהפך
 מעמד. של לסמל בלבד משומרי־ראש הפכו

 רוצה השרים, מקרב עצמו, שמכבד מי כל
 רוצה הוא ובעיקר שומר־ראש, לו שיהיה
חשוב. הוא כי שיראו
 ידין. ייגאל ראש־הממשלה, סגן בכך החל
 פנה הוא לתפקידו, ידין נבחר שבו בשבוע

 כי ודרש בגין, מנחם ראש־הממשלה, אל
 כי טען ידין אישית. שמירה לו יצמידו
 חשוב, כה הוא סגן־ראש־הממשלה תפקיד

 ולהתנכלות לפורענות מועד בו שהנושא עד
 גם ידין. עם הסכים בגין כלפיו. אישית

 של החיצוניים הסממנים את אוהב בגין
שומר־הראש. הוא מאלה ואחד השילטון,
 ב־ מקום בכל מופיע ידין החל כאשר

 כמה הביעו צמוד, שומר־ראש ליוויית
 בישיבת נאלץ, בגין על־כך. תמיהה שרים

 שומרי־ראש הצמדת על להגן ממשלה,
ב הרוטניכדלועגים. את והשתיק לידין,

 (משופם שומר־ראש הוצמד ארליך שימחה לשר־האוצר גם
 כאשר אולם כלל, זאת ביקש לא ארליך מאחוריו). יושב

לארליך. גם גורילה להצמיד בגין החליט שומר־ראש, דרש ידין, ייגאל ראש־הממשלה, סגן

 בן- של המייוחדת, אישיותם בגלל שיים.
 אחריו, שבאו משרי־הביטחון ואחד גוריון
 לראשי-ממשלה גם כי הוחלט דיין, משה

 מתפקידיהם פרשו שכבר ולשרי-ביטחון
אישית. שמירה תוצמד

 ל- הליכוד עלה שבו שביום אירע כך
 בגין למנחם הגורילות הוצמדו שילטון,

 נשארו אישיים שומרי־ראש וייצמן. ולעזר
 גולדה קודמים, ראשי־ממשלה לשני גם

 שרי־ביטחון ולשני רבץ, ויצחק מאיר
פרם. ושימעון דיין משה לשעבר,
 ואת בפועל ראש־הממשלה שאת בעוד

 חוליה מקום לכל מלווה בפועל שר־הביטחון
שומרי־ראש, של גדולה־יחסית

ש- הרי
 הוצמדה זכאי־גורילות לשרים־לשעבר

:יותר 1 שמירה

 יש לדעתו כי בגין הודיע הזדמנות אותה
 לשר־האוצר, גם אישית שמירה להצמיד
 היום באותו עוד ואמנם, ארליך. שימחה

 יותר מאוחר ארליך. אל גורילה הוצמדה
 שר־החקלאות, לחיי גם כי שהחליט מי היה

 הוצמדה אליו וגם סכנה, קיימת שרון, אריק
אישית. שמירה

הוצ נבון, יצחק נשיא־המדינה, אל גם
 לא כה עד שומרי־ראש. של חוליה מדה
 היו והם לנשיאי־המדינה, שומרי־ראש היו

 לשכו- וראשי מזכיריהם על־ידי רק מלווים
 היה קציר אפריים הנשיא בתקופת תיהם.

 לאירועים רק שומר־ראש הנשיא אל מוצמד
מוצ בגין, החלטת פי על עתה, המוניים.

ואחד נשיא־המדינה, אל חולייה מדת


