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ב השמורים הסודות אחד היה ה ¥
הצנ האחרון. בשבוע במדינה יותר •

ב יופיע לא רמז שאפילו הקפידה זורה
 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, עיתונים.
 גם קיומו. על ידע לא איתן, (״רפול״)

צי (״מוטקה״) מרדכי שר־הביטחון, סגן
הממש מחברי איש עליו. ידע לא פורי

 להתנקש נסיון התגלה כי ידע לא לה
 (״אריק״) אריאל החקלאות שר של בחייו
ש בישיבת־הממשלה עצמו, ושרון שרון,

מל התאפק השבוע, הראשון ביום נערכה
 שולחן־הממשלה. ליד לחבריו זאת ספר
 במייוחד עייף היה ששרון לב שמו אלה
הישיבה. מרבית משך וישן

 יקרה. שזה צפוי היה ביטחון לאנשי
 עירית־שכם, בראש ההתנקשות נסיון מאז

 רמאללה, עירית ובראש אל־שכעה, בסאם
 מישמר־ שוטר של ופציעתו חלף, כרים

 העוסקים חששו חירבאווי, סולימן הגבול
 דומה. תגובה שתבוא אישים על בשמירה

 ידי על גם שכובד כתוב, הבלתי החוק
 היו הופר. הזו, בזירה הנאבקים הצדדים

 מקידש, כה עד שהיה בכלל, שפגעו מי
 אין שלהם פוליטיים, באישים לפגוע שלא

 נפרץ עתה מבצעית. לפעילות קשר כל
 וב- נשכעה שהמתנקשים העובדה הפרץ.

 רב זמן שעבר למרות התגלו, לא חלף
הממש שראש ולמרות ההתנקשות מעת
המאמ כל שיעשו הודיע בגין מנחם לה
 אותם ולהעמיד האשמים את למצוא צים

למדורה. שמן היא אף הוסיפה לדין,
 במדינה אישים שמירת על האחראים

 איר- של מתגובה חששו הם מודאגים. היו
 אישים נגד מפעולה והששו הטרור, גוני

 בשכעה ההתנקשות על כנקמה ישראליים,
ובחלף.

להאדיר
השר שם את

 הגיע שעבר השבוע סוף {*קראת
הת נסיון על מידע עתונאים למספר )

 מדליפי שרון. אריק של בחייו נקשות
 היה קשה אריק. של מקורביו היו המידע

 מעצרם בעניין האמת בדיוק מהי לדעת אז
ב להתנקש שהתכוונה החוליה חברי של

 שרון, שמקורבי משום שרון, של חייו
 צבע הוסיפו בהנחייתו, שלא או בהנחייתו

 את לשלב בנסותם האמיתי, לסיפור רב
 להעלות כדי גבורה בסיפור שלהם השר

הציבור. בעיני קרנו את
 על־ידי שהופץ הראשון, הסיפור פי על

 היום שבין בלילה נתפסה שרון, מקורבי
 חוליית שעבר בשבוע והשבת הששי

 הסי- פי על חוותו. שטח בתוך מחבלים
 כלי המחבלים ארבעת בידי נתפסו פר,

ה חבלה. וחומרי תחמושת רבים, נשק
 על־ידי זו גירסה על־פי נתפסו ארבעה
 מוותיקי ביניהם אריק, של החווה עובדי
מפקדם. היה שאריק הצנחנים לוחמי
 הסיפור, נודע להם שהעתונאים, ככל

 אחרות, עובדות התבררו כך בו, התעמקו
 לסיפור שרון את אולי קושרות שאינן

 כי הסתבר יותר. אמיתיות אבל הסכנה,
כחודש. לפני נתפסה החוליה

 כולם החוליה אנשי אם לדעת קשה
 עם שרון, אריק של בחווה סיירו אכן

 או — בלעדיו או חבלה וחמרי נשק
 השר עוזרי של דמיונית המצאה זו שהיתה
שרון.

 עקב הפרשה את אפפה רבה סודיות
 כל על הצנזורה של המוחלטת והפסילה

הפרשה, לגבי רמז

 החליטו שרון אריק של מקורביו אולם
עצ לפרסומת תומה עד הפרשה את לנצל
 שמועות, הפיצו הם שלהם. לשר מית

 לילי, השר, של אשתו בעבר ניצלו לפיהן
 משך וכי פיגוע מנסיונות ילדיו ושני

מש ובני השר נמצאים ארוכה תקופה
החבלה. אירגוני של איומים תחת פחתו

 זמנים לוח
מאולץ

ב ^  עתונאי־החצר דן, אורי מעריב, ת
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לפיגוע, תמימה שנה במשך התכוננו חוליה
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אריק שד ההווה
לחדור הצליחו ׳איך

החווה כשער זרקורים
חבפניח מודיע היה האם
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