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לנדאו ויועץ שרון השר
אשתי״ את להזמין .לי ״סותר

דן ועיתונאי שרון השר
משתלמת הנאמנות

 כשהת- הופתעו לא הכנסת של הכספים ועדת כרי ^
 רגילה. כספית העברה לאשר .שעבר בשבוע בקשו 1 י

 300 של סכום להעביר ביקש שרון אריק שר־החקלאות
הנסי לתקציב מישרדו של האחזקה מתקציב לירות אלף
 בקשה לאשר כדי הורמו, כימעט הידיים מישרדו. של עות

 לפתע ביקש גרופר (״פייסי״) פסח שח״כ עד זו, רשמית
הדיבור. רשות את

ה ^ מ ק  נ
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הח״כ לגרופר. שרון בין נוסף ריב פרץ קודם ום ן*
 ארזו כבר נוספים, חברי־כנסת שני ועימו מעתלית

 מועצת בשליחות לאירופה לנסוע כדי מיזוודותיהם את
 החמישי, ביום בברלין לשהות גם תיכננו הם הפרחים.
 לריאל תל־אביב מכבי שבין הכדורסל במישחק ולצפות
לאלופות. אירופה גביע על מדריד

 על לו ונודע מארצות־הברית, שרון אריק כששב
 הנמצאת הפרחים למועצת הורה הוא הצפויה, הנסיעה

 חברי־הכנסת. שלושת של המסע את לבטל בשליטתו
 חברי־הכנסת לשני הביטול. מניעי גם הסתיר לא שרון

 אבל לנסוע, יכולים ״אתם אמר: כהן ויגאל דקל מיכאל
 החליט שבה הצורה זו היתה !״חשבוני על יסע לא גרופר
 לכן קודם אחדים שבועות שהרי בגרופר, להתנקם שרון
 דופי המטילים מיסמכים ראש־הממשלה בפני גרופר הציג
בשר־החקלאות. אישי

 אחדות דקות מענה. ללא רב זמן נשאר לא גרופר
 אריק, של בקשתו את לאשר הוועדה חברי שעמדו לפני

 לסעיף פעיל תקציבי מסעיף הלירות אלף 300 את להעביר
 בסדר זה ״האם גרופר: שאל לחוץ־לארץ, הנסיעות

 ועיתונאים יועצי־יועצים יועצים, מתלווים השר שאל
 גרופר, מתכוון למי ידע לא איש ״1 לחוץ־לארץ בנסיעותיו

 לגלות, גרופר הסכים כך אחר רק עוכבה. ההצבעה אולם
 את ל-יוו לנדאו, אלי השר, של האישי יועצו מילבד כי

 רעייתו גם ובארצות־הברית במכסיקו בטיולו שרון אריק
 כעיתונאי- הידוע מעריב ועיתונאי ליאורה, לנדאו, של

דן. אורי אריק, של החצר

חור
בתקציב

 של בתו שהיא ואשתו, שלנדאו מכחיש אינו יש
י  עמ״י, בן עובד במדינה, העשירים האנשים אחד י
 בכל אותו וליוו שרון עם נסעו דן, אורי העיתונאי וכן

 בחוץ- שר־החקלאות יצר שאותם המבישים האירועים
 תומכי לבין שרון חסידי בין חילוקי־הדעות אולם לארץ.
 הקבוצה נסעה מי חשבון על השאלה על נסבו גרופר

ננקב הזו הנסיעה אחרי עכשיו. דווקא ומדוע העליזה,

 המעידים כרטיסים בידי יש אישתי, לגבי שלהם. המישרד
 חשבון על נסע לא דן אורי שלה. הכרטיס עבור ששילמתי
החקל לשר קשר ללא פרטית, נסיעה נסע הוא המישרד.

 חזרנו שאנחנו אחרי בארצות־הברית נשאר ואפילו אות,
הביתה.״

ת  סודו
המוסד

 אני ״אם לדבר. לנדאו מסרב השהות הוצאות ל ^
החקל מישרד של האש״ל חשבון על ארוחות אוכל >

 ״חוץ לנדאו. טוען אישתי,״ את להזמין גם לי מותר אות,
 אחד תקציבי מסעיף כספים העברת תגובה. לי אין מזה,
 עניין לא היא שני תקציבי לסעיף מישרד־החקלאות של
 שביקשנו זה הכספים. ועדת של לא ואפילו העיתונות של
 זה הנסיעה, אחרי עכשיו, דווקא הכספים העברת את

 אריק מיקריות. זה בחיים דבר כל מיקריות. של עניין
 תוספת הכנסת של הכספים מוועדת ביקש לא שרון

 להעביר רצה הכל בסך הוא לירות. אלף 300 של תקציב
 האחזקה בסעיף אחר. לסעיף שלו בתקציב אחד מסעיף
 לחוץ־לארץ הנסיעות ובסעיף לירות אלף 300 נשארו

 על למסור מוכן לא אני לירות. אלף 300 חסרים היו
 לך חייב לא ואני מבקר־המדינה לא אתה פרטים. כך

תגובה.״
לנדאו לייאורה נוסעת

ארוחות? רק

 בשיעור גדול, חור מישרד־החקלאות של הנסיעות בתקציב
לירות. אלף 300 של

 שר־ לפחות כי טוען לנדאו, אלי השר, של יועצו
נסע ״השר מישרדו. חשבון על נסע לא עצמו החקלאות

ביקש שוון אריק
ל אלף 300 של תוספת

קיגו ולקח הנסיעות לתקציב

שלו והעיתונאי יועצו אשת את

 המישרד.״ חשבון על ולא יהודיות קהילות חשבון על
 אבל המישרד, חשבון על נסע עצמו שהוא מודה לנדאו

 הנסיעות מתקציב שולמו שלו הכרטיס שדמי היחיד היה
חשבון על נסעו הביטחון ״אנשי מישרד-החקלאות. של

 הכספים, ועדת חברי אוזני אל שהגיעו השמועות אחת
 מישרד־החקל־ של הנסיעות תקציב בפרשת ידונו שעוד
 כדי לנסיעה הצטרפו לנדאו ואלי דן שאורי היא אות,
 כתבו שאותו המוסד, על ספר של מוציאים־לאור עם לדון

 השמועה לפי אייזנברג. דניס בשם אחד עם יחד השניים
 ועל נוספות לשפות הספר של תירגומו על לדון באו

 ותודפסנה במידה שלהם. שכר־הסופרים תשלום תנאי
 את כתב הוא כי מודה לנדאו שלו. נוספות מהדורות

 בין קשר כל מכחיש אך ואייזנברג, דן עם יחד הספר
הספר. לבין הנסיעה
עכשיו. אותי מעניין לא כבר הספר שטויות. הכל ״זה

 נוספות מהדורות ובשביל שנתיים, לפני לאור יצא הוא
לחוץ־לארץ.״ לנסוע צריך לא תירגום או

 דן אורי של נסיעתו אם להבהיר סירב לנדאו אלי
 המקורב דן, הישראלי. המיסים למשלם בכסף עלתה
 שר־ של כעיתונאי־החצר רבות שנים מזה והידוע לשרון

 ואורי מדים לבש שרון שאריק מהתקופה עוד החקלאות,
 אותו ליווה שרון, עם יחד מהארץ יצא צבאי, כתב היה דן

אחריו. ימים כמה לארץ וחזר באמריקה במסעו
 כסף וכמה אם יחקרו ומבקר־המדינה הכספים ועדת

 ואורי בן־עמי ליאורה נסיעת על שר־החקלאות הוציא
 בסעיף כספים, הוצאו שאכן יתברר אם שלו. בפמליה דן

 של רעייתו נסיעות את לממן כדי אחר, בסעיף או אש״ל
 שתפרוץ השערוריה עשויה וכתב־החצר, נושא־הכלים

 המבזים נאומיו שערוריית על אפילו להאפיל כך עקב
בארצות־הברית. היהודיים המנהיגים בפני שרון של
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