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 יפגע הוא לו? עשיתי מה ממני? רוצה
 היה הכעס ?״ רגישים הכי במקומות בי
 תת־ במישרד־הביטחון, בגין של סגנו על

 ציפורי. (״מוטקה״) מרדכי (מיל׳) אלוף
 הקטע את לו הביא בגין של מעוזריו אחד

 של בשמו השבוע הראשון ביום שפורסם
 ציפורי אחרונות. ידיעות בצהרון ציפורי

 הכי בנקודות בבגין שיפגע שם איים
שלו. רגישות
 הקרובים עוזריו מעוניינים כלל בדרך

 ידיעות ממנו להסתיר ראש־הממשלה של
 חוששים אלה מקורבים אותו. שירגיזו

 בריאותו מצב את תרע התרגזות כל שמא
 המרגיז דבר שאין יודעים הם בגין. של
חב מצד עליו מהתקפות יותר בגין את

 בנוכחות הלוחמת. המישפחה אנשי ריו,
 במילים להשתמש מעז איש אין בגין

 המקורבים הסתפקו לא הפעם אולם גסות.
 סיפרו גם הם לבגין. העיתון קטע בהבאת

 השתמש שבו המדוייק הנוסח היה מה לו
ל בעיתון. אחר-כך שעודן נוסח ציפורי,
 חלק באיזה בדיוק ציפורי תאר דבריהם

 הרגיש החלק יפגע: הוא בגין של מגופו
גבר. של בגופו ביותר

 סטידת-לחי
מהמפקד

 צ־י ״הוא :בגין אמר שיחה אותה ף*
 בתפקיד להמשיך יוכל לא ללכת. טרך יייי

 חוסר־נאמנות זה האלה. הדברים אחרי
!״מצידו
 לסלק עומד בגין שמנחם הבינו הכל

 החליט בגין ממישרד־הביטחון. ציפורי את
ה הפגיעות רקע על אותו להעיף שלא

 הי־ שרי דרישת את ניצל הוא אישיות.
 ביום שנערכה הממשלה בישיבת מפד״ל,
 השרים בציפורי. לנזוף האחרון, הראשון

 שציפורי טענו המר וזבולון בורג יוסף
 לענייני־ מוועדת־השרים סודות גילה

 בטלוויזיה שלו המפורסם בשידור ביטחון,
 החליט בגין מפקדת־כוחות־היבשה. בעניין
צי של כביכול הסודות גילוי את לנצל
להתפטר. ממנו לדרוש זה רקע ועל פורי,
 לאוזניו הגיעה בגין של ההתפרצות אך

 מיהר הוא ערב באותו עוד ציפורי. של
 את אמר לא שהוא וטען הכחשה, לפרסם

לו. שיוחסו הדברים
לצי מאמינים אינם בגין של דובריו

על סגךהשד של מתקפתו לדעתם, פורי.
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מאקויה) כת (כטכס ציפורי סגן־השר
להפסיד מה אין

 שר-הביטחון .עם מתואמת • ראש-הממשלה
מ הוא שציפורי וייצמן, עזר לשעבר,
נאמניו.

 יש לישכת-ראש־הממשלה אנשי לדברי
 פירסם הידיעה את לכך. הוכחה גם להם

 איתן אחרונות, ידיעות של הצבאי הכתב
 את ממלא האחרונים בחודשים הבר.

נוש לסיקור הנוגע בכל הבר, של מקומו
 עמיקם. יאיר העתונאי צבאיים, אים

של הספר בכתיבת עסוק הבר איתן

משו בקשה בעקבות לדבריהם, וייצמן.
 הבר התפנה וציפורי, וייצמן של תפת

 זה, בנושא לעסוק כדי הספר מכתיבת
אישית. מציפורי הידיעה את קיבל והוא

 בין המחלוקת פרצה שעליו הנושא
 המפלג נושא הואי לסגנו שר־הביטחון

 חודשים מזה בצה״ל הבכירה הקצונה את
 כוחות מיפקדת את להקים ההצעה רבים:
 האלוף של הצעתו — (מכב״ש) היבשה
מאבות כאחד ידוע ציפורי טל. ישראל

 שראש־ בעוד בה, נלהב וכתומך ההצעה
 הרמטכ״ל לבקשת להענות נוטה הממשלה

ההצעה. את לדחות
 המכב״ש על האחרון לקרב האות את

 מוקד, בתוכנית בהופעתו בגין מנחם נתן
ה על בגין כשנשאל ראש־השנה. לפני

 הוא שר־הביטחון, לתפקיד שלו מועמדים
ה כשלחצו ציפורי. את כלל הזכיר לא

 ציפורי, מועמדות על והתעקשו מראיינים
 שלו: המפורסמת בהיתממות בגין השיב
 לשר- ציפורי את למנות צריך אני ״מדוע

 כסגן־שר- טוב מתפקד הוא הביטחון?
 סגן.״ ישאר שהוא טוב יותר הביטחון.

ו לציפורי, גלויה סטירת־לחי זו היתה
 היה יכול לא הוותיק האצ״ל איש אפילו
 מצד זו פגיעה על היום לסדר לעבור
מפקדו.

נזיפות
ד ש ־ ס ו ר ו פ ב

 הוא מיד. הגיב לא ציפורי ודם
*  לו שאין החליט ולבסוף התייעץ חשב, י
 במערכת־הביטחון הידועות מן להפסיד. מה

 התפטר מאז האחרונים, שבחודשים הוא
 היחסים התערערו מהממשלה, וייצמן עזר
ש רוצה היה בגין לציפורי. בגין בין

לד בסגן. רוצה הוא אין יתפטר. ,ציפור
 ואינו כשר־ביטחון טוב די מכהן הוא עתו
 שציפורי העובדה גם סגן. של לעזרה זקוק
לבגין. מפריעה וייצמן של כנאמנו ידוע

 החיים. את לציפורי למרר החליט בגין
ב אותו מעליב הוא בישיבת־הממשלה

1 גלוי.

 העושה לציפורי,
 במישרד-הביטחון, השחורה העבודה את

 צה״ל, אלופי עם יומיומי בקשר והנמצא
 אליו ראש־הממשלה של זה יחם הפך

לסיוט.
אי שראש־הממשלה לציפורי כשהתברר

למ כשר־הביטחון, אותו למנות מוכן נו
ולמ אחרים, מועמדים אין שלבגין רות
 ראש- על חירות ותיקי של הלחץ רות

ל מה לו שאין הבין הוא הממשלה,
 מילחמה להשיב החליט ציפורי הפסיד.
 מיפקדודכוחות-היבשה את ובחר שערה,

שלו. כשדה־הקרב
 של מקורביו הציעו ראש־השנה ערב
את לראיין העיתונים מערכות לכל ציפורי


