
השבוע בביתו, אד־שכעה ראש־עירייה

•■י

התחיל זה ככה
השבוע בבית־חודים, אל־חירבאווי הבלן

 ובמסגרת בחווה וסיור הכנה פעולות ערכו
 החוליה מחברי אחד את גם החדירו זו

 את שיכיר כדי שרון, של לחוותו כפועל
השטת.

לה אישור הגיע לא אחר מקור משום
 אמנם שרון. מקורבי של הזמן ערכת
 של בחוותו עבד החוליה מחברי אחד

 בחקירתו אך חודשים, מספר לפני שרון
 של הראשונים בשלבים ולפחות טען, הוא

 גויים שהוא החוקרים, לו האמינו החקירה
 ורק החווה את הכיר שהוא משום לחוליה
 ניסו שרון אנשי בה. עבד שהוא לאחר

 הכספית ההוצאה את להצדיק צורה בכל
 "בבניית הלירות מיליוני בת הגדולה

 בט־ ותאורה שמירה מתקני בטחונית, גדר
חש על אריק של הפרטית בחווה חונית

הצי את שהסעירה פרשה הציבור, בון
חודשים. כמה לפני בור

 מדוע היא שנשאלה הראשונה השאלה
 משימת לביצוע שדון אריק דווקא נבחר
הפלסטי האירגונים של הראשונה הנקם

 התשובות אחת ישראליים. באישים נים
 היתד■ ממנו במקום ספק ללא טמונה לכך

 של חוותו עזה. החוליה, לצאת צריכה
 הערבית. מעיר־הנמל רחוקה אינה שרון

 עם פרטי חשבון גם יש עזה לתושבי
 דדה הוא שבה מהתקופה שרון, אריק
 ברצועת״ סדר והשליט פיקוד־הדרום אלוף
 בתים בהרס רב, בכוח שימוש תוך עזה

וביריות.

 המידע
הכריע

על שנאסף המידע כי נראה ן<|ולם
■  שולחיה, על-ידי או החוליה ידי י

ישרא אישים על השמירה סידרי לגבי
 לקביעת הכף, את הוא גם הכריע ליים,
 מי כל ראשונה. כמטרה שרון אריק

מב בטלוויזיה צופה או עיתונים שקורא

 לראש־ הצמודים בשומרי-הראש מיד חין
 לשעבר לשר־הביטהון בגין, מנחם הממשלה

 דיין. משה לשעבר ולשר־החוץ וייצמן, עזר
שומ ע״י נשמרים ואחרים אישים אותם

 מכונים, שהם כפי ״גורילות״ ראש, רי
 עוד המייוחדת האישים שמירת מיחידת

בן־גוריון. דויד של מתקופתו

 התקדים
בן־גוריון של

 לשמור נהוג היה בן־גוריון תקופת ן*
 ושר־הביטחון. ראש־הממשלה על רק ■י*

 התפקידים ושני פרש, שבן־גוריון אחרי
 הוחלט שונים, אישים שני בין התחלקו
 שר־ על וגם ראש־הממשלה על גם לשמור

 קומתו, שיעור בשל בן־גוריון, הביטחון.
מתפ שפרש אחרי גם למתנקשים יעד היה

 ששומרי־הראש הוחלט ממלכתיים, קידים
 שהתפטר. אחרי גם אותו ללוות ימשיכו

 רק לא לנוהג. הדבר הפך זאת בעקבות
 ליווי מקבלים ושר־ביטחון ראש־ממשלה

 ראשי־ גם אלא שומרי־ראש, של צמוד
לשעבר. ושרי־ביטחון ממשלה

 שמירה הביטחון גורמי הוסיפו אלה על
המדינה, נשיא על אישית

 כאשר נוספים אישים שרים, על ושמירה
לחוץ־לארץ. נוסעים אלה

 ראשיו הפכו לשילטון הליכוד כשעלה
 לסטאטוס לסמל שומרי-הראש עניין את

 ידין ייגאל הפרופסור כשנכנס חברתי.
 ביקש הוא סגן־ראש-הממשלה לתפקיד

 החולייה אנשי של צמודה שמירה וקיבל
 בגין, מנחם כשראש־המשמלה, המייוחדת.

 שר־האו־ שהיה למי אהדה להוכיח רצה
 לו לתת הורה הוא ארליך, שמחה צר,

 הוא אף קיבל נשיא־המדינה שומרי־ראש.
האו לשר גם מלאה, במישרה שומר־ראש

גורילה. צמודה היתה הורביץ יגאל צר

 שצופים בעת להבחין, שלא קשה
 מעל הממשלה, לישיבות המגיעים בשרים

החו ללכידת עד שלפחות הטלוויזיה, מסך
 שומר־ראש. שרון לאריק היה לא ליה,

 על יעלה לא בוודאי שאיש ידין, בעוד
 צחוק שיעורר מבלי בחייו להתנקש דעתו
 איש־ שהוא נהג עם במכונית נוסע כללי,

מס אריק היה צמוד, ושומר־ראש ביטחון
 נהג עם שלו הוולח במכונית תובב
 מינהל־הרכב־הממשלתי, של הנהגים מפול

בגפו. נוהג כשהוא או
 שר־החקלאות, לתפקיד שמונה לפני גם
 כל של שינאה למטרת שהפך לפני וגם

 ומעשיו דבריו בעקבות פלסטיני, ערבי
ההת על המופקד השר היותו במיסגרת

 שרון שאריק ילד לכל ברור היה נחלות,
 עברו להתנקשות. מטרה להיות עלול

 בשנתיים הניציות דעותיו המפואר, הצבאי
 אדם כמעט שאין והעובדה האחרונות

 שמו את מכיר שאינו העולם רחבי בכל
 ספק אין לכזה. אותו הפכו אריק, של

 הטרור ארגוני ראשי דנו שכאשר
להת כמטרה לבחור במי להחליט וניסו

הרא המקומות באחת שרון היה נקשות,
ה הציבורי ההד משום ברשימה, שונים
גורמת. היתה בחייו שהתנקשות עצום

מועמד
ם אי מת

 יותר מתאים מישהו למצוא שה ך•
\ ב שרון. אריק מאשר להתנקשות /

 קשה וייצמן ועזר דיין משה בגין, מנחם
 בשומרי מוקפים הם לפגוע. יותר הרבה
והאב הביטחון שרותי בכל הידועים ראש
 התנקשות ביותר. כטובים בעולם טחה

 היותו למרות נבון, יצחק המדינה בנשיא
 היתד■ לא המדינה, של הראשון האזרח
 על־ המבוקש הציבורי האפקט את מביאה

ש יודעים שהכל משום המתנקשים, ידי

פולי דמות אינו ישראל מדינת נשיא
 או כץ ישראל כמו אחרים בשרים טית.
 בעולם איש לפגוע. מיותר לנדאו חיים

מכך. מתפעל היה לא

ה מ  הסל
במאבק

 שלאריק הסיבה היתד■ זו כי ראה ך
 סביב הגדר לבניית ענק תקציבי אושרו ^

המת הביטחונית התאורה שלו, החווה
אלק אמצעי עצומים, שטחים על פרשת

 השומר לשוטר ומבנה משוכללים טרוניקה
 את ההופך היחיד אינו אריק הבית. על

הבי תקציב חשבון על למיבצרו ביתו
 של ביתו בחצר הקימו לאחרונה טחון.

 בירושלים, בלפור ברחוב ראש־הממשלה,
 מבטון, עשויים גדולים, שמירה מגדלי שני

 העץ עשויי השמירה מגדלי את שהחליפו
 דיין משה של ביתו לכן. קודם שם שהיו

 ושומרים ממש של מיבצר הוא בצהלה
 גם עבר. מכל אותו מקיפים מזויינים

ובקי מגן בנווה וייצמן, עזר של בתיו
 של ביתו אפילו היטב. מוגנים סריה,
 רחביה בשכונת רמב״ן ברחוב ידין, ייגאל

 שעות 24 משך ונשמר מוגן בירושלים,
שוטר. ידי על ביממה

 של הביטחון זרועות בין המאבק הפיכת
 לנס- הפלסטינים, האירגונים לבין ישראל

 אשר פוליטיים, אישים של רצח יונות
 היא והעט, המיקרופון הוא היחיד נשקם

 שגונו, כשם בזירה. ביותר חמורה תופעה
 ב־ האלמוניים המתנקשים פה, בכל כמעט
 יש כן ח׳אלף, ובכרים אל־שכעה בסאם
להת שהתכוונו החוליה חברי את לגנות

שולחי ואת שרון אריק של בחייו נקש
 וח׳אלף שכעה שפרשת לכך לדאוג יש הם.

 הבלתי- ושהחוק חולפת אפיזודה תהיה
פולי באישים לפגוע שאין האומר כתוב
להישמר. ימשיך טיים

■1 ינאי יוסי


