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יש הרואים בבחירתו של אלי לנדאו
לתפקיד ראש־העיריירה של.הרצליה מהפך
היסטורי .אדם שהיה מעורב בפרשה
הגובלת בפלילים היה נעלם בבל מדינה
מתוקנת .במיקרה של לנדאו קרה ההיפך.
האיש ,שהיה כתב צבאי ,חדר אחרי אותה
פרשה לחיים הפוליטיים ,הפן עוזרו של
שר־הביטחון ,יושב־ראש הנהלת .שקם",
עסק כלכלי ענקי ,וכעת נבחר כראש עיר ואם
 *,־
בישראל.
אלי לנדאו אומנם זוכה בפרשת הגניבה
בחנות ״הגרעין" על״ידי השופט יוסף חריש,
אך השופט זיכה אותו  -כפי שכתב

בפטק־הדין  -רק בגלל הגנתו המזהירה של
הסניגור .השופט כתב בפסק דינו כי.בפטע
היה בין הנאשם לבין הרשעתו".
י אלי לנדאו יצא זכאי ,אך עד היום הואמסרב לדבר על מה שהתרחש באמת באותה
פרשה ,שבה היו מעורבים גם שבנו
בהרצליה־פיתוח ,עמוס בן־שחר ו.כושי"
רימון.
אלי לנדאו הוא המרואיין האידיאלי .הוא
יורדו את תשובותיו מהמותן .הבעיה נוצרת
אחרי הראיון ,כאשר אתה חוזר אל שולחן״
העבודה שלך וקורא את החומר .במיקרה
של אלי לנדאו חייב היועץ המישפטי לעבור

על הראיון מכיוון שלנדאו אומר דברים
חמורים מאוד על אנשים ,ולא נשאר חייב
לאף אחד.
הוא מביא איתו להרצליה נדוניה לא
קטנה .היא כוללת פרשיות של הסתבכויות
מדהימות .לנדאו הסתבך בבר בהיותו
קצין־צנחנים ,הוא הסתבך ככתב צבאי ,הוא
הסתבך בפלילים ויצא זכאי.
אחר״כך הקים הוצאה״לאור ,הוציא
ספרים המנוגדים לאידיאולוגיה שלו כמו
למשל הספר ״זו ארץ זו" ,שאינו אלא לקט
מהמדור הסטאירי שהופיע ב״העולם הזה".
הוא הוציא לאור ספר של עמוס קינן,

מהדורה של -בשדות פלשת" של אודי
אבנרי ,ואת הספר הנודע.המחדל" ,שהופיע
אחרי מילחמת יום־הכיפורים ,בהשראת
אריאל שרון.
אלי לנדאו הקים סוכנות להפצת
תצלומי״עיתונות עם צלם־העיתונות יצחק
ישמח .ישמח נמצא אתו עד היום הזה .בעת
הוא עובד בשביל ״שקם" .בשלנדאו ילך
להרצליה ,ילך אתו גם ישמח. .אני נאמן
לאנשים שנאמנים לי .ישמח הוא לא
היחיד ",מעיר לנדאו.
הוא התמנה כעוזר שר״הביטחון אריאל
שרון והיה מעורב בעסקי־קרקעות בקרני-
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