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 ארי אויס: שר הואשוו
שו־הביסחון סגן לנדאו

 ממיש־ לגרוע תמיר, שמואל גורו,
 ראיית־ של מממשותד, וליטול קלה

 אותו של לעדותו שהובאה הסיוע
העבירה. בעסקי המעורב עד,

 ראיית־ באותה שהצורך ״מאחר
 הראיות בדברי המתקראת סיוע,
הפ הלכה גזירת הוא מה׳, ,דבר

ה את לזכות אני אנוס סוקה,
נאשם.״
 בכל כיזב ש״לנדאו קבע חריש

 ואף העיקר,״ לגבי העיד אשר
שה העד על ״איים שלנדאו ציין
נגדו.״ עיד

 הדלפה
מהישיבה

 ל- לנדאו חזר הזיכוי חדי
להמ התקשה אולם מעריב,

העיתו עבודתו את ולבצע שיך
תש־ ללא חופשה נטל הוא נאית.

 ■קבר האם
״ד 7091 ה

מני הודאות
לנדאו? הסרן

שו בעבודות ועסק מהעיתון לום
אנ להקמת חברה יסד הוא נות.

 שהוזמנו צה״ל, לחללי דרטות
 מיש- ובני הנופלים יחידות על־ידי

 להוצאה־ חברה הקים פחותיהם;
 את היתר, בין שהוציאה, לאור,
 אחרי גלים שהיכה המחדל, הספר

 ושכותביו יוכדהכיפורים, מילחמת
 ;שרון אריק של מעריציו היו

לצילומי־עיתונות. חברה ואירגן
 מים- את שרון אריק כשהקים

לנ אליה הצטרף שלומציון, לגת
 שרון כשקיבל יד־ימינו. והיה דאו
 הלך לא שר־החקלאות, תפקיד את

 למישרד־החקלאות. לנדאו איתו
 מתווך־קרקעות, להיות החליט הוא

 שלו המיוחדים ביחסים והשתמש
 בעיס־ להצליח כדי שרון אריק עם

 התקשר 1979 בתחילת אלה. קות
 שהוא לו ובישר שרון, עם לנדאו
 60 של שטח על יד לשים הצליח
המע שבגדה חרס באיזור דונם,
 תוכנית־ההתיישבות פי על רבית.

 מיועד זה איזור היה שרון של
 קרני־שומרון. העיר להקמת אז
בשות שרון עשה העיסקה את

 אריק, של אחר מקורב עם פות
 פעיל הוא אף שהיה איתן, רפי

 כיום והמכהן שלומציון, בתנועת
ב למילחמה ראש־הממשלה כיועץ

סידור.
 ל- שיורה משרון ביקש לנדאו

 הנמצא ישראל, מקרקעי נהל מי
 הכסף את לו לת אחריותו, בתחום
 לכן קודם עוד העיסקה. למימון

 מיקד־ וביקש למינהל לנדאו פנה
 ״כדי לירות, מיליון חצי בסך מה

 מהעיסקה,״ יברחו לא שהערבים
בסירוב. ונתקל

לתת למינהל בכתב הורה שרון

 חברת- דרך ללנדאו. הכסף את
 הימנותא, למינהל, הקשורה מימון,
ש אחרי הכסף את לנדאו קיבל
 ערבות לתת המינהל על־ידי נדרש

 באמצעות לנדאו שהשיג בנקאית,
כש חודשים, שישה כעבור חתנו.
 בחזרה, הכסף את המינהל ביקש

 השר של עוזרו לנדאו כבר היה
 מיוחד. חוזה על־פי שרון, אריק

 כבר שהוא למינהל הסביר הוא
 חלקו את והעביר מהעיסקה, יצא
שו שהפך אחר, לאיש־עסקים בה

 לישיבות־הממשלה, לנדאו את עוד
 לבניין להיכנס לנדאו על ואסר

 לבגין שיגר שרון ראש־הממשלה.
 לנדאו על הגן שבו נזעם, מיכתב

 הוא לנדאו כאילו טענה כל ודחה
שבו כמה כעבור ואמנם, המדליף.

 השר את ללוות לנדאו חזר עות
 וטכניקת לישיבות־הממשלה, שלו

 שבגין מבלי נמשכה, ההדלפות
לשרון. כך על להעיר העז

 לנדאו אלי היה כשנה לפני
אריק של פרשה בעוד מעורב

 שרים יש ומיעוט. רוב של כוחות
 של מזו יותר נחשבת שדעתם

אחרים.״
לרא מכעס. והחודר נפגע בגין
 הוא ממשלתו, שכוננה מאז שונה,
 לאל ״תודה בכעס: לאריק השיב

 דמוקרטיה, עדיין היא שישראל
 ושווים־יותר, שווים כאן ושאין
 אורוול.״ ג׳ורג׳ של 1984 נוסח

 אז גילה הסיפרותי בנושא לפחות
 לספר התכוון הוא בורות. בגין
החיות, חוות אורוול, של אחר

 י ממנו ודורשת ראש־הממשלה,
 הה* לפני שניות כמה התנצל.״

 ברו כשהיה זו, הצעה על בעה
 הו לרוב, תזכה שההצעה לאריק

 והתייש בגין, לפני התנצל קם,
במקומו. מבוייש

א׳ עבד האחרונה בשנה
7ע מונה הוא קשה. לנדאו

 מסע־הבח׳ על כאחראי שרון ידי
 שנעו ביותר והיקר המורכב רות
נ מיפלגה על־ידי אי־פעם כה

ישר* אלף 300מ־ יותר ישראל.

 השר של כעוזרו איתן. של תפו
 בכמה גם מעורב לנדאו היה שרון,

 אחדות יצר ואף אחרות, פרשות
 במחלת־ הממשלה כשלקתה מהן.

 המשך את שסיכנה ההדלפות,
 כמה האשימו התקין, תיפקודה

 ארליך, שימחה בראשם שרים,
 הראשי. כמדליף שרון אריק את

המקו שניים של בעזרתם ארליך,
 מזכיר — לראש־הממשלה רבים

ה ועוזרו נאור, אריה הממשלה,
 תת־ ראש־הממשלה, של צבאי
 — פורן (״פרויקה״) אפרים אלוף

 לדעתם, איך, לבגין הסבירו אף
 שרון אריק של ההדלפות נעשות

הממשלה. י מישיבות
 לישיבות שרון מגיע לדבריהם,

 באלי מלווה כשהוא הממשלה,
לנ יושב הישיבה במהלך לנדאו.

 פעם מדי המזכירות. בחדר דאו
 חומר ללנדאו מדליף שרון, יוצא

 לטלפון, ממהר לנדאו מהישיבה.
 המקורבים העיתונאים עם מתקשר

 שפעמים קרה כך שלו. ולשר לו
 מתוך ברדיו ידיעות שודרו רבות

הס בטרם עוד הממשלה, ישיבות
 ה־ בנושא בישיבה הדיון תיים

מודלף.
 שרון, באריק לפגוע חשש בגין
 לעזאזל. כבשעיר בלנדאו ובחר

להביא שלא לשרון הורה הוא

 ה־ את וחיסלה שכימעט שרון,
 כאחד. שרון ושל שלו קאריירה

הת וייצמן שעזר אחרי זה היה
 ואריק מהממשלה, סופית פטר
 אדיר מכבש להפעיל התחיל שרון

 חברי־כנסת, עיתונאים־מטעם, של
 ברחובות, ופטיציות אישי־ציבור

 כשר־הביט־ אותו ימנה שבגין כדי
 על איימו שבליכוד הליברלים חון.
 שרון אם הליכוד, את לפרק בגין

הפע באחת זה. לתפקיד יתמנה
 חירות ראשי חשפו הנדירות מים

 בגין גם בגין. לעומת שיניים
קו חודשים כמה שהתבטא עצמו,

 יהיה שאריק ״בלצון״ לכן דם
 ראש־ מישרד את ״להקיף מסוגל

 יהיה הוא אם בטנקים״, הממשלה
 רצה כך כל לא שר־הביטחון,

להח שלא החליט כשבגין בשרון.
 את ״בינתיים״ לעצמו ולקח ליט,

בעקי אריק איים תיק־הביטחון,
 במסע־הש־ ופתח בהתפטרות, פין

 בישיבת־ממשלה בגין. נגד מצות
 נושא על תקופה באותה שנערכה
 ״אתה לבגין: שרון אמר ביטחוני,

 בצורה ביטחוניות הכרעות מקבל
 שרון יד.״ וכלאחר בלתי-אחראית,

 הצביעה שהממשלה. אז התמרמר
 ביטחוני. בנושא לדעתו בניגוד

 דיון לקיים יש חיוניים ״בעניינים
ביחסי־׳ רק להתחשב ולא רציני,

 הח־ן אך שוות, החיות כל היו שם
 אריק יותר״. ״שווים היו זירים

 בגין, של הבורות אחרי פיגר לא
 אותו מאשים הממשלה שראש סבר

 :בגין על וצעק חמורה, בהאשמה
!״ככה אלי לדבר תעז ״שלא

נושאי
הכלים

 לנדאו התייצב בערב מחרת ^
 ונפגש ראש־ד,ממשלה בלישכת •
 קדישאי: יחיאל ראש־הלישכה, עם
 לפני יתנצל שראש־ד,ממשלה ״או

 ישיבודהממשלה בתחילת אריק,
 עליו אמר שהוא מה על מחר,

 בבוקר 11 שבשעה או אתמול,
מסיבת־עיתונאים.״ אריק יקיים

 הוא ההודעה, את בגין כשקיבל
את שאני פיתאום ״מה התרתח:

 מסיבת־ לו יעשה שלנדאו נצל?
ה את יעזוב ושאריק עיתונאים,

!״ ממשלה
 בישיבת־הממש־ השתתף אריק

 מסיבת־העיחו־ את ערך ולא לה,
 ייגאל אז הגיש זאת תחת נאים.

ש הצעת־החלטה, לממשלה ידין
בתוקף דוחה ״הממשלה : אמרה

על שר־החקלאות התקפות את

 מיוד מטה על־ידי הוסעו לים נ
 המז בגדה לטיולים 'באוטובוסים

 וו ובאירוח בארוחות זכו רבית,
 י שטיפת־מוח, של גדושה מנה

 ע והליכוד. שרון אריק טובת
 לגלו ולנדאו שרון מסרבים היום

 הלירה מיליוני נלקחו מהיכן
 ו על ״אנחנו במיבצע שהוצאו

מפד,״.
 לש־ילטו האחרונות בשנים עוד

 ש נושאי־הכלים קיבלו המערך
 בלתי ועמדות־כוח תארים השרים

 כ״עוז מונו הם בתחילה רגילים.
 מה רבים הועלו ואחר־כך רים״,

 שהליכו אחרי ״יועצים״. לדרגת
 השרי אחד מינה לשילטון עלה
 קוד שהיתר, הקרובה, ידידתו את
 הלישכה כ״ראש מזכירתו, לכן

 ראש־הממ גם שלו. הכל-יכולה
 עוזו קדישאי, ליחיאל נתן שלה
 או האופוזיציה, מתקופת עוד

 ראש ״ראש־לישכת של התפקיד
הממשלה״.

 סב שנפרץ נראה עתה אך
 למנה עומד שרון אריק נוסף.

 סר כסגן־שר. האישי עוזרו את
 בתוק יוכל, לנדאו אלי (מיל׳)

 הוראה לתת כסגן־שר, תפקידו
 ול לרמטכ״ל ואחרות מיבצעיות

■1 ינאי יוסי אלופי-צה״ל.
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