
 זכה שרון אריק הקודמת בוועידה
 לווע־ ונבחר בגין בני מול בהתמודדות

 דויד של הקולות בזכות דת־המנדטים
לוי.

הוועי נשיא קצב, משה גם לדעתי
 להיות צריך נשיא כשורה. נהג לא דה,

 שמיר. למחנה שייר וקצב ניטראלי,
 בכל פופולארי יהיה הוא כי נבחר קצב

המחנות.
 אבל קצב, את הערכתי הנשיאות עד

 כמו ניטראלי לא שהוא ראיתי אחר־כך
להיות. צריך שהוא

 מחנה כשראה הקודמת. בוועידה
 לוי מחנה בעזרת זכה ששרון שמיר
 יפסידו שהם פחדו הם מוחץ, ברוב

 לוי. את והאשימו הוועידה את ופוצצו
כציר. לא כאורח, באתי הזאת לוועידה
ש בתנועת״החרות נמצא לוי דויד

 בתנועת־ שצמח איש הוא רבות. נים
 כיסאות. על הולך שלא איש החרות.

 לפי לתנועת־החרות, רבות עשה הוא
שמיר. ושל בגין של המשך הוא דעתי

 לבד נגדם התמודד והוא לוי, דויד גד
שקיבל. מה את וקיבל

פח כי לוי עבור הצביעו לא אנשים
שטו זה אבל התנועה, את למוטט דו

תתמוטט. לא התנועה יות,
 מול מתמודד היה קצב שאילו אמרו

 נכון, לא זה ברוב. זוכה היה הוא לוי,
 הרבה עוד לו יש בתנועה, טרי עוד קצב
זמן.

 של בכינוס הייתי שבועיים לפני
 כינוס נקרא זה דיפלומט, במלון ארנס

 אחרי הזקנים. של חרות, ותיקי של
 יש למי שאל הוא לדבר, גמר שארנס
אבר בשם אחד מבוגר קם אז שאלות.

 של בדרכו ללכת שצריך ואמר אפל הם
פרופ שהוא מכיוון בו ולתמוך ארנס
 הוא כי באריק לתמוך שצריך סור,

 לוי דויד ועל בצה״ל, ואלוף איש־צבא
מהע אותו הורדתי ״אני אומר: הוא

צים.״
שא ואמרתי והתפרעתי, קמתי אני

חבר על האלה הדברים את להגיד סור

בתנועת־החוות, רו* מחנה מאנשי ט״ב, אמיר
שדמו בית״ו היממו שר המילים את שנח

מחוות ■בחש רא רשרם־רשוס או בתוניס,

נים הזו נטכנזים ״ו11
לוי!״ את וזהבי□ ל*1*

ל מי  העולם למערכת בא טייב ^
לדעתו. מדוע, להסביר וביקש הזה

 חרות, בוועידת מפלה נחל לא לוי דויד
 שאומר טייב, מנצח. יצא דווקא אלא

ולעי תנועת־החרות מחנה איש שהוא
 את מגדיר לוי, דויד מחנה איש תים

 חבר מלוד, טייב אמיל ״אני, כך: עצמו
 עוד בית״ר חקר ,1965מ־ החרות תנועת

 ב־ ארצה עליתי בתוניסיה, 13 מגיל
.״1965

סיפר: וכך
 וכל בבית״ר, הייתי בתוניס עור

 גדלנו. ככה בבית״ר. היו שלי החברים
 הימנון של המילים כל את ידעתי פעם

אותן. שכחתי בינתיים בית״ר,
 הייתי שם לצרפת, עברתי מתונים

 אישור וקיבלתי היהודית בסוכנות
 לנמל־התעופה הגעתי לארץ. לעלות

 ישר הולך שאני ביר, מיכתב עם
,18 בן הייתי .1965ב־ היה זה לקיבוץ.

 חשב זה -מה
 פרופסור לא שוו
 ד אנגלית ■ודנו ולא

 של גוובצזב
 נן בוית־המועצוח

אנגלית?■־ יודע
 נשארה שלי המישפחה לבד, באתי

בתוניס.
 בסוכנות אותי קיבלו בנמל־התעופה

 תעודת־עולה קיבלתי ושם היהודית,
 של תעודה שזו לי אמרו משהו. ועוד

 עברית ידעתי לא מיפלגת־העבודה.
 בן־ שזה לי הסבירו אז הבנתי, ולא

מאיר. גולדה אשכול, לוי גוריון,
אש לא בן־גוריון, לא שאני אמרתי

 למדתי שאני אמרתי גולדה. ולא כול
 זה, את ששמעו רגע באותו בגין. את רק

 אם שאלו לקיבוץ, אותי לקחת במקום
 ללכת לי ואמרו בארץ מישפחה לי יש

לבד. ולהסתדר
 ומישהו מנמל״התעופה בוכה יצאתי
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 למחרת ביהוד. לקרובים אותי לקח
 הסברתי למישרדי־הסוכנות, הלכתי

 משם לקיבוץ. אותי ולקחו מצבי את
■ שנים. שלוש ושרתתי התגייסתי

 שהייתי מקום־עבודה בכל אחר־כך,
או מפטרים היו חרותניק, שאני אומר

 ואמות חרותניק היום עד אני תי.
 אני כיסאות, מחפש לא אני חרותניק.

אידיאולוגיה. על הולך
באידיאו תנועת״החרות חבר אני
 חמש עברתי אני ובנפש. בדם לוגיה

 כש־ מחנות. היו ולא בתנועה, ועידות
 מחנות, היו לא התנועה יו״ר היה בגץ

אידיאולוגיה. על הלכנו כי

 את לרשת רצה תמיר כששמואל
 והלך, המסקנות את הסיק הוא בגין,
וייצמן. עזר כנ״ל

 יצחק נשארו בגין של פרישתו אחרי
 מיכאל לוי, דויד ארנס, משה שמיר,
 דוב קופמן, חיים ליבני, איתן דקל,

 חברי אלה קרמר. אריה שילנסקי,
 שרון אריק האמיתיים. תנועת־חרות

 בנד שהיה אחרי החרות לתנועת נכנס
בשלומציון. ואחר־כך פא״י

 טרמפיסט הוא שרון אריק אצלי
 בבגין שדוגל איש אני החרות. בתנועת
חיי. כל בו ומאמין

 פטריוטיזם, לו שיש איש זה בגין
יש את אוהב היהודי, העם את אוהב
 מי ראה כשהוא גאון. הגון, אדם ראל,

והת המסקנה את הסיק הוא מסביבו,
 אותו ששם שהגורם טוען אני פטר.
 ואוהב חתרן הוא שרון. זה בבית סגור

עליו. שישלטו רוצה לא הוא עצמו את

החרות. לתנועת הרבה להביא יכול הוא
בת אותו אוהב לא מי שואלת את
 אוהבים לא אחוז חמישה אולי נועה?
 הוותיקים־הוו־ האשכנזים אלה אותו.

נגדו. הם הזקנים, תיקים,
 בגין. של המשך שהוא חושב אני

 שולל אני שמיר, את שולל לא גם אני
 אישית פגע הוא כי שרון. אריק את רק

ויו פוליטי עסקן ואני דעתי, זו בבגין.
מתרחש. מה דע

 בא השניה הוועידה של בפתיחה אז
הו והוא שמיר, יצחק ראש־הממשלה,

 בלוי, בשרים. לתמוך הבימה על דיע
 ש־ מקובל זה איך אז ובשרון. בארנס

 להת־ מעמידים לוי רויד מול פיתאום
 ששמיר למרות כהן־אבידוב, את מודות
קנוניה! זו בשרים? לתמוך הודיע

 יו״ר־ה־ שממלא־מקום הודיע שמיר
 כהן־ צץ ופיתאום לוי, דויד יהיה תנועה

ל־ וצריך מבוגר בכלל שהוא אבידוב,

 שדון אריק ״אצלי
 טרמפיסט הוא

 בתסשז־החחת.
 לתנועה בא הוא

 שהיה אחרי
במפא״י״

 התמודדות. על והודיע לפנסיה, צאת
 ואז המועמדות את שיסיר ביקש קצב

רצה. לא הוא אבל גלויה, הצבעה תהיה
 ששמיר שמעו מחנה־לוי כשאנשי

 הצביעו הם אז ,2 מיספר שלוי הודיע
 כיו״ר. נבחר והוא שמיר, עבור בגלוי

 ושרון וארנס שמיר מחנה אנשי ואז
 על להתמודד אבידוב את שיכנעו

 את להחליש כדי הממלא־מקום, מקום
לוי. דויד של כוחו
 נגד דמוקרטית. הצבעה היתה לא זו
 של ומחנה שמיר־ארנס מחנה הלך לוי

 בפומבי הודיע לוי שדויד בעוד שרון.
 אנשי שמיר. עבור להצביע לאנשיו

נ־ אחד בבלוק הלכו שמיר־ארנס־שרון

 סגן־ראש־הממש־ ועל תנועת״החרות
התנ ארנם בלגאן שהיה אחרי ורק לה,
צל.

 ולא פרופסור לא שלוי חשוב זה מה
 ש־ לי להגיד רוצה את אנגלית. יודע

 יודע כן ברית־המועצות של גורבצ׳וב
 ואני טוב. מנהיג הוא לוי דויד אנגלית?

קו הרבה מביא שהוא לך להגיד יכול
עצמו. את והוכיח לתנועת־החרות לות

 לא שהוא לזה קשור לא דבר שום
 ספרדי החרות בתנועת אין אשכנזי.

כאלה. דברים אצלנו אין ואשכנזי,
 יהיה שרון שאריק חושב לא אני

ואר־ ולוי שמיר עוד כל התנועה. ראש

 ראשות את יקבל לא שרון בחיים, נס
 שכולם בטענות בא שרון התנועה.

 לדעתי נגדו, שכולם מסכים אני נגדו,
 האיש שלנו, המנהיג לבגין,' גרם הוא

 להיות והפטריוט המסור ההגון, הנבון,
בבית.
 אני התנועה, בראשות יזכה שרון אם
 אעזוב לא אני התנועה, דין את אקבל

 חברי- שאמרו מה אומר לא אני לעולם.
 שאם ארנס, של בכינוס ותיקים תנועה

 כהן. לגאולה וילכו יעזבו הם ייבחר לוי
 לוי בין ההבדל וזה אידיאולוגיה, לא זו

לשמיר.
 הוא פוטנציאל, לו יש צעיר, לוי

 את הוכיח הוא תנועה, להנהיג יכול
במישרד־השיכון. עצמו

 יורם על משהו להגיד גם רוצה ואני
 אני החרות. לתנועת נכס הוא ארידור:

 אידיאולוג, הוא .1965מ־ אותו מכיר
 לך״, ואשמור לי ״שמור על הולך לא
בו. בחרו שלא הפעילים של טעות וזו

סדו״דסטי-י

■ פר?1ס את הסגיר מי י
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ש הלפרין, מפי מישראל שהועבר דע
עדות־שמיעה. בבחינת הוא

בשו?<
המומר

 כאשר אשתקד, יולי תחילת ^
אק ■■  על מידע לאסוף החל ס
 של למישרד־החקירות פנה הוא סופר,

 עורו־ באמצעות והזמין נחמיאס, סמי
סופר. דויד עיסקי על חקירה דין

 לאמריקה, שהגיעו החקירה מימצאי
 ועסקיו דמותו את לראשונה חושפים

סופר. של
הדו״ח: מסקנות להלן

)8ס$1א£$8 עסקית תדמית
\/־וטק):1!0א

 בשוק־המניןת פעל סופר דויד •
 ללא מכך ויצא מניפולטיבית בצורה

 הפיקוח מערכת חולשת בשל פגע,
ההן. בשנים הבורסה של

בעס המושקע הונו של בדיקה •
אי מהמימון ניכר חלק כי מלמדת קים

 בארצות־ה־ בשותפיו ומקורו שלו, נו
'ברית.
עסקיו של ארוכה שורה בחינת •

נחמיאם חוקר
והפסדים...״ כישלונות ,רצופה

 רצופה היא כי רבים, להפתעת מגלה,
והפסדים. כישלונות

במ עימו שבאו אלה מכל רבים •
 שמחו ולא באי־נוחות חשו עיסקי גע

 רבים שבמיקרים עסקים, עימו לעשות
בהבט אי־עמידה בסחבת, מלווים היו
 אצל מר טעם והותירו וסיכומים, חות

רבים.
 בעסקים להצליח שאפתנותו •

 בעסקים חייו של ארי חלק ומיקוד
 אותו עושים ומתוחכמים מפולפלים

 אף ולעיתים אנוכי קולגיאלי, לבלתי
עיסקית. מבחינה דוחה
המאפ מידע איתרנו לא •
 דויד כי על להצביע לנו שר

 או הונאה במעשה מעורב סופר
ר מעשיו כל אדרבה, תרמית.

 בשולי והליכה זהירות צופים
 חולשת בשל מעט לא המותר,

 של ואדישותן הפיקוח מערכות
גבוליים. למעשים הרשויות

כ סופר מצטייר רחבים בחוגים •
נכו סיפורים המפריח יציב, בלתי אדם
בנ להשתמש מרבה הוא למחצה. נים
 פעילותו את המאפיינת ״הסחבת״, שק

 בעיס־ חלקו את למלא צריך הוא כאשר
 הרואים כאלה גם פגשנו זאת, עם קה.
ישראלי. הצלחה סיפור בו

מש מנוסים עסקים אנשי •
 מסו־ ל...(איש־עסקים אותו ווים
 מעודנת. יותר במהדורה יים)

ה עיסקית, כאריזמה לשניהם
חרי מהתנהגות דווקא נובעת

 נכס היא בי חושבים שרבים גה,
בארץ. העיסקית בהתמודדות

א ל  כ״נבל לבנותו ניתן •
בוו הוא אבל התורה״, ברשות

 מיקצועי, כחמקמק מתגלה דאי
 עסקיו את בודקים אם בפרט

 העיט- התנהגותו את ובוחנים
ה מלשונו להתפעל מבלי קית

ומהופעתו. חלקה
2588 הזה העולם


