
 היה לרבץ. צ׳רה בץ תקופת־המעבר היתה
קצץ. להיות לצבא באתי אני בארץ. שקט אז

 התבטא קצץ של תפקידו ההיא. בתקופה י•
 של בסוליות־הנעליים מסמרים בבדיקת

לצנחנים. התנדבתי זה בשביל ולא הצנחנים,
 ככתב אזרחיים לחיים לצאת החלטתי

במחנה.
 ליחידת־מילואים לאמ׳׳ו, עברתי אחר־כך

 בעשרות השתתפתי שבה רובר־צה״ל, של
פעולות.
 היית לא הצנחנים על כמדריך •

פופולארי?

 ובחירות ..הגעתי
 וראיתי לא־נאיבי,

 דדי יותר עוה״תי
נאיבי״

 — עלי הסיפורים וכל טוב. קצין הייתי
מהאצבע. מצוץ הגדול חלקם
 שמכוניתך זה על הסיפור גם •

 כשטח שרופה נמצאה הפרטית
 היא הרווחת והדיעה המחנה,

 אותך אהכו שלא שחניכיך,
 שחיכלו הם כלשון־המעטה,

כמכונית?
 בפרשיות מתעסקת הזמן כל את מה

זה! את עזבי מהעבר?
 התמזמז זוג שאיזה מצאה חברת־הביטוח

 מזה כתוצאה פרצה והשריפה במכונית,
 פרשיות. עם מספיק די, אבל סיגריה. שהשליכו

הלאה? נלך בואי
 מעורב כאמת שאתה זה איך •

פרשיות? הרבה בכל־כך
 שלא ומי בכל, מעורב בחיים, שמעורב מי

 בשכונה בשקט לחיות להמשיך יכול מעורב,
ציבוריים. לחיים להיכנס ולא שלו,

אריק עם שלך הקשר על לי כפר •
שרון?
 בחיי המרתקות התקופות שאחת חושב אני

 כי אותו, היכרתי איתו. העבודה תקופת היתה
 שהיה מי לכל ידוע שם היה אריק של השם
כמוני. העובדת, מההתיישבות ועוד צנחן.

העובדת? מההתיישבות אתה •
היתה וזו .חפציבה, בקיבוץ התחנכתי כן,

 בתל״אביב. נולדתי ובונה. טובה תקופת־נערוח
נפלא... בחור צעיר, אח לי יש

עושה? הוא מה •
זה. את עזבי
אביך. בית על לי כפר •

 את עזבי יפה? חש או ראיון רוצה את תראי,
 מנוחתם נפטרו, שלי ההורים שלי! המישפחה

 לדעתי, המאוחד. בקיבוץ התחנכתי עדן.
 הנפלאים הדברים אחד היא הקיבוצית התנועה

 שבגין איך אהבתי לא מאוד הזאת. לארץ שקרו
 לקיבוץ אבל מתעשרים. כאל אליהם, התייחס

בבית־אלפא אמרתי לדאבוני. משהו קרה

 האלה, הנפלאים שהאנשים היא שהטרגדיה
 נלחמים הביצות, מתוך גן־עדן שהקימו

 אני הדרך. ממשיכי־ שהם בגוש־אמונים,
 קרני־שומרון, מול ״חניתה הסיסמא: את טבעתי

אילון־מורה." מול ועין־חרוד

 קרני־שומרון, על מדברים אם •
 חרס, באיזור קרקעות רכשת בזמנו

קרני־שומרון... הוקמה שבו
 הייתי הזה! לנושא לחזור מנסים הזמן כל

 בקרני־שומרון. קרקע שרכשו מהראשונים
 הפך בה שהתחיל שמי אחרי לעיסקה, נכנסתי

עובד־מדינה.
 כשאתה לעיסקה, קרה ומה •
עובד־מדינה? הפכת
אחד. מרובע מטר ברכישת יותר עסקתי לא
 שהיו הדונאם 60ל־ קרה ומה •

בבעלותך?
במחירי״הפסד, המדינה, לידי אותם העברתי

 ישראל, מקרקעי במינהל מיסמכים ויש
לבקר. שרוצה מי כל לפני הפתוחים

 חלקה לא אך בידך נותרה לא •
אחת?

 לתת התכוונתי שאותה אחת, חלקת־קרקע
 הישיבה לצערי ישיבה. עליה שתקים לקבוצה

הוקמה. לא עדייו
 בהקמת לך יש אינטרס איזה •

ישיבות?
 ביהודה יישבו שיהודים אינטרס לי יש

ושומרון.
 שר־ כעוזר שעבדת, אחרי •

 מועצת■ יושב־ראש הפכת הביטחון
 שזו אומרים ,.שקב״. של המנהלים

שרון. אריק על־ידי לך שניתנה מתנה
 את שעזבתי מרגע מתנות! מחלק לא אריק

 שאעבוד ברור היה שר״הביטחון, כעוזר עבודתי
 מצאתי בשקם מערכת־הביטחון. במיסגרת

הכלכלי. בשטח מרתק נושא
 האם התפקיד? את קיבלת איך •

מיכרז? היה
 שר־ ממנים הזה לתפקיד מינוי. היה לא,

ושר־האוצר. הביטחון
חברים גם הם במיקרה שלגמרי •
שלך?
הדרך. באותה הולך איתם יחד אני
ב״שקב׳י? הישגת הישגים איזה •
אחרים. יגידו זה את
 הוצאת־ספרים, בטל כשהיית •

 היום היית האם ״המחדד׳. את הוצאת
 את שיבקר הזה, מהסוג ספר מוציא

 המנהיגות ואת מילחמת־הלבנון
הזו? למילחמה שהובילה
 נעשו המילחמה. מהלכי את ביקרתי

 גם זה עם יחד אבל שגיאות. הזו במילחמה
 המערבי, העולם את שמייצגים האמריקאים,

 אלא לבנון, עם רק לא בעייה לנו שיש יודעים
הסביבה. עם גם

 עם לדבר שצריך שחשבו לאלה שייך אני
 פיתרון למצוא צריך יועיל. זה אם ערפאת, יאסר
 לעולם אחרת יד. לו להושיט הפלסטיני, לעם

 שקט. במצפון לישון נוכל ולא שקט, יהיה לא
 הבעיה אחרת הסדר, מציאת הוא הבעיה לב

לנצח. תשכון
 לעם לומר לעם־ישראל ההזדמנות זאת

ערפאת: ליאסר סיוע מתן על־ידי הפלסטיני,

במילחמת־הלב! לחיילים קרח מחלק יאו
שגיאות!״ הרבה נעשו זו ״במילחמה

לנדאו ואלי ליאורה
המאוחדים׳ האולפנים את לקנות יכולה ״אשתי

 לנו זקוק ערפאת יאסר יד! לכם מושיטים אנו
 בו עורכים הסורים מאי־פעם. יותר כעת

ל להוכיח שלנו ההזדמנות וזו שחיטה,
 לסמוך. יותר להם כדאי מי על פלסטינים

 להילחם שנצא מתכוון אתה •
 הבורים נגד ערפאת של לציידו

וה״מורדים׳׳?

 עם לדבר ״צריו
ו ולמצוא עונאח ו  ו

 של לליבם
הפלסטינים״

לסייע. אומר אני להילחם. אמרתי לא אני
ו הומאני באופן לסייע, דרכים מיני כל יש

 — כעת להם להוכיח צריך פוליטי. באופן
 הלכה להוכיח בלתי־חוזרת הזדמנות וזוהי

 ברצינות. יד להם מושיטים שאנחנו — למעשה
כמוך? חושב שרון אריק גם •

לנדאו. של דובר אני שרון. של דובר אינני
 אני אריק. של לדיעותיו אתייחס לא אני
 כל כמו שוגה הוא אבל כישרונותיו, את מעריך

 הוא גור, למוטה אותו משווה כשאני אחר. אדם
מעליו. רמות אלף

 גור, מוטה הוא שלי הגדולות האכזבות אחת
 גדולים מאמצים שנים 17 במשך שעשיתי

 של עצוב מיקרה הוא בעיני כבודו. על לשמור
 אני למה יודע והוא הישראלית, הפוליטיקה

 כל שלא וללמוד לזכור לו מציע אני מתכוון.
בפוליטיקה. לגיטימי הוא דבר

 גור שמוטה כך על מרמז אתה •
שאיימת מערכת־הבחירות בעת טען

עליו?
 חומר״תועבה להפיץ התחילו שבו בלילה

 שלא אחרי בבוקר, 4ב־ למוטה טילפנתי נגדי,
 חומר־תועבה, הפיצו הם הלילה. כל ישנתי
 גרפיקאים. של וזיוף הפצת־דיבה זיוף, בו שהיה

 אותך הערתי לא מעולם ״מוטה לו: אמרתי
דחוף.״ העניין אבל כזו, בשעה

 7ב־ ניפגש בוא עייף, ״אני אמר: מוטה
בבוקר.״

שלי. חבר שהוא איתן״, לרפי טלפון הרמתי

 הממשלה ראש יועץ איתן, רפאל *
טירזר. לענייני

 לשתות מי עם לי שיש שמחתי חבר. באמת
ולהירגע. קפה

 שמתי מוטה. אצל בגינה ישבנו בבוקר 7ב־
 שולחנו על והזיופים המודעות עם החומר את

 זה! את תפסיק — השם למען ״מוטה, ואמרתי:
ילדים!" לשנינו יש

מזועזע!״ אני ״אלי, ואמר: בחומר הציץ הוא
 מזועזעת היתה גולדה גם ״מוטה, לו: אמרתי

יום־הכפורים.״ מילחמת ערב
בצהריים. 12ב־ תשובה לי הבטיח הוא
 .מוטה מקומי: בעיתון קיבלתי התשובה את

עלי!" איים לנדאו אלי גור:
 מי של הכואבים השיעורים אחד היה זה
 שהיה הבחירות במהלך הסיק אך נאיבי, שאינו

שחשב. מכפי נאיבי יותר
 כשאתה מתכוון אתה למה •
גרפיקאי״? ״זיקי אומר

 הקודם ראש־העיר אדון עם אני אותי, עזבי
 קיבל הוא התשובה את יותר. להתעסק רוצה לא

בקלפי.
 מחשבים, הכנסנו הזו במערכת־הבחירות

 שהיה ראש־מטה, לי היה עצמם. את שהוכיחו
 נבו עם עבד הוא חיים. צח שמו רבץ. מאנשי

 לנסות וביקש לרבין פנה רבין, לטובת בבחירות
 המתח. את להוריד הפירסומים, עם ולהפסיק

תשובה. קיבל ולא
 הארבעה. במיסמך התשובה את קיבלתי אנ-
 כל עם רבץ, נגד כרזות להפיץ לי הציעו

בקשרים אני סירבתי. אני אך עליו, הסיפור

 אני בחתונתי. אורח־כבוד שהיה רבץ, עם טובים
 העניין בגלל עבר, שרבץ הסבל אותו. מעריך
 אשתו, של חשבון־הדולארים עם שלו העצוב
 שמן שמוסיף מי להיות סיבה אין ולי דיו, עצוב

למדורה.
 הפירסומים את להפסיק היה אי־אפשר

 לקחו למשל, כך, דברים. ממש זייפו הם שלהם.
 הנאשמים אחד הורשע שבו בעיתון קטע

 כתבו עמוס, שמו, ובמקום בפרשה, האחרים
לנדאו.
בן־שחר? לעמום הכוונה •
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