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 — עצמו בעיני לפחות — זק
 אם ישראל. של 1 מס׳ כאשף־בחירות

 מבין כמוני אין יאמר: אותו, ישאלו
המצ זולתי איש ואין בחירות, בענייני

לכנ הבחירות תוצאות את לחזות ליח
 ילחצו אם מדוייקת. כל־כך בצורה סת

 הוא שלמעשה להודות אף יסכים עליו,
קבלות. עם בינלאומי. מומחה־בחירות

 בכתב, עצמו לתאר נדרש כאשר
 למיפ־ שהציע סודי הסכם במיסגרת

 ״חל־ צנוע. היה לחתימה, לגת־העבודה
 ייעוץ למתן מומחה ״הינו כתב, כך פון,״

תוכניות־בחירות." והכנת
 שנה, חצי לפני נוסח המוצע ההסכם

 ומיפלגת־העבודה, חלפון קישרי אולם
 ה־ לכנסת הבאות, לבחירות הנוגע בכל

 שנה לפני כבר להתרקם החלו ,12
 נפגש הזאת התקופה במרוצת וחצי.

 אפלבאום ובועז ביילין יוסי עם חלפון
 בלישכת פרס שימעון של יועציו שהיו

ובורים כהן רענן עם ראש־הממשלה;

ש תוכנית־בחירות על בהם סיפר רס,
 אותה בשלהי הכנתה. על שוקד הוא
 התוכנית עיקרי את לפרס שלח שנה
 שאותו סקר של מימצאים וצירף שלו,
 מועמדים שישה של הסיכויים על יזם,

והו כנראה, התרשם, פרס .12ה־ לכנסת
העניין. את לבדוק אפלבאוס לבועז רה

 1986 בינואר 14״ב־ ביומנו: חלפון
סב בקפה אפלבאום בועז עם נפגשתי

 ביוזמתו היתה הפגישה בירושלים. יון
 סיורים עורך שימעון כי שלישי, וביום
 על בייחוד המצב, על שוחחנו זה. ביום

 התוכנית לי אמר בועז שלי. התוכנית
לש אותו שלח והוא לשימעון, נראית

 מאוד בועז פרטים. יותר ממני מוע
התלהב...״

התוכ מימון על חלפון שאל אז כבר
 שהמיס־ ,לדבריו ענה, ואפלבאום נית
 הבאות בפגישותיו גם לכך. תדאג לגה

 ונענה המימון, עניין את חלפון העלה
רבים חודשים שבמשך נראה בחיוב.

 הרעיונות כל את פיתחתי כהן... רענן
 לי, אמר הוא ורשם. שמע הוא שלי.

 אעבוד, שאני התנאים על מעוזי שיודע
 מערכן/־הבחי־ בגמר אקבל שכרי שאת
 והוצאות. עלות רק אקבל אז ועד רות,
השב היום, עד הוצאתי כמה אותי שאל

 כל את רשם הוא דולר. אלף 90כ־ תי
 עם להיפגש שעליו לי ואמר הדברים
 מייד ,1986 בספטמבר 24ב־ שימעון.

 את ויסדיר מחו״ל, יחזור שימעון כאשר
הכספי. העניין

 שעליי במיוחד, אחד דבר על ״חזר
 אני מה סיכמנו איתו. בקשר להיות
 צריך אני ומה מהמטה, לקבל צריך
 שאני לרענן הסברתי למטה. לתת

 על שסיכמנו הדברים כל את אעלה
 העתקים ולעוזי לו ואמסור הכתב,

 סוד. אוהב שאני הסברתי מודפסים.
 זאת, אעשה שאני רצון, שבע היה רענן
הוא...״ ולא

 מטה־הבחירות הוא האמור ״המטה״
 כהן, רענן מופקד שעליו המערך, של

 על המיפלגה מטעם האחראי לשעבר
הערבי. במיגזר הבחירות
ליו לדווח מיהר אוהב־הסוד חלפון

 יתכן כהן. עם פגישתו על ביילין סי
 על יתר סמך שלא מכיוון כך, שנהג

 אמון שפיתח ויתכן כהן, על המידה
 בסמוך הכיר שאותו בביילין, מיוחד
 הנטיות ששתי גם יתכן מועד. לאותו
בעירבוביה. אצלו פעלו האלה

הפגי לפני וחצי שבועיים עובדה:
ראשו לפגישה חלפון נועד כהן עם שה
 ראש־הממשלה. במישרד ביילין, עם נה

א הפגישה של שבסיומה סיפר חלפון
הכו אתה בשבילי ״אדוני, לביילין: מר
 אלף 400העניין!״ של תל

הגפון לגיחוש
מיפלגת־ עם עבד שכבר לפון, ךץ

 בעבר, במערכות־בחירות העבודה 1 1
 לכן היטב. מנגנון־המיפלגה את מכיר
הגדו עם עניין לגמור בהתמדה שאף
 שלי־ עם פגישות של הזה, הנוהג לים.

אותו. סיפק לא חים־מטעם,

טוב״ במצב־רוח מהשיחה .יצאתי
 על לטפוח להסכמה, להגיע תוכניות,

 אולי ולסיים, ידיים ללחוץ הכתפיים,
בחתימה.

המיז־ הצדדים ששני המוצע, בהסכם ״

 לה ליתן מוכן מצירו ״חלפון וכי ,״12ה־
 ושרותים". תוכנית
 להרוויח? חלפון התכוון כמה

״חלפון נאמר: ההסכם של 4 בסעיף

נו דל1הח נועם .עוז׳  ענוו ושלם מונו שהוא הסכום עו יו
עיניים״ באובע איתי לדבר חצה שהוא אגו הוא טובה... תום־ח

מרכז־המיפלגה, מנגנון אנשי קרסני,
אחרים. ועם

העבודה, מזכ״ל כשנשאל השבוע,
 של הצעת־ההסכם על ברעם, עוזי ח"כ

״בירבורים! בקוצר־רוח: הגיב חלפון,
 אפשר לרגע הזה!״ באיש עניין לי אין
 עניין היה לא שלמיפלגה לחשוב, היה

 מראשיה ושאיש מבאר־שבע, במומחה
 העובדה ברצינות. אליו התייחס לא

 עם־ שני ועם יועצים שני עם שנפגש
הרבה. אומרת אינה קני־מיפלגה

 מתוך המצטיירת התמונה זו לא אך
חל־ יעקב שניהל מפורט יומן־עבודה

 השבועות ועד 1985 משלהי החל פון,
מצו שעותק — ביומן עיון האחרונים.

 הזה העולם למערכת הגיע שלו לם
 ראשי־המיפלגה שדווקא מלמד —

 לפחות ברצינות, חלפון אל התייחסו
 עימו ונועדו שעברה, השנה במרוצת

 כך עיניים. בארבע לפגישות פעם מדי
 ראש־ שהיה בתקופה פרס, שימעון

המיס־ מזכ״ל ברעם, עוזי וכך ממשלה,

,,הכותל 'לגה
העמיר של

שי־ 1985 של השניה מחצית ף*
לפי מיכתבים פעם מדי חלפון גר *₪
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הוצ את תממן שהמיפלגה האמין אכן
נדיבה. ביד שכרו את ותשלם אותיו,

 חלפון כתב חודשים ארבעה כעבור
אצל הופעתי 10.00 ״בשעה ביומנו:

 — שלו הכוונת על היו אישים שני
 ואת — ברעם ועוזי פרס שימעון
 לצוד. דבר של בסופו הצליח שניהם

לפרוש להיפגש, משמע — לצוד

 ש־ נאמר וברעם, חלפון הם בו צגים
 יעקב אצל לרכוש מבקשת ״המיפלגה

אח ושירותים תוכנית־בחירות חלפון
לכנסת הבחירות למערכת בקשר רים

 עלות דולר אלף 90 של סך יקבל
הת עבור ההוצאות כל וכן התוכנית,

לא ליום־הבחירות. עד התוכנית אמת
 הרישמי, והפירסום הקולות ספירת חר
 הכתובות חלפון, לתחזיות יתאימו אם

 יקבל הבחירות, תוכנית של 1 בעמי
דולר..." אלף 400 של סך חלפון
 הסכום של קבלתו בהימורים, כמו
 הותנתה — דולר אלף 400 — הגדול

 חל־ טוטו התוצאות. של נכון בניחוש
בני ייכשל חלפון אם יקרה מה פון.

בנו אחת מילה אפילו על־כך אין חוש?
בעצ האמין כנראה, חלפון, ההסכם. סח
תו תיכשל, אם ומיפלגת־העבודה? מו;
 תנצח... ואם מתשלום, עצמה לפטור כל

 חובה את לפרוע דרך תמצא כבר או־אז
מבאר־שבע. לאשף־הקלפיות

 חלפון שקד יום־הדין, עד בינתיים,
 10ב־ הגדולים. אצל תוכניתו קידום על

 בבוקר, 9.30 בשעה שעבר, בספטמבר
 מרכז־ בבניין ברעם, של לחדרו הגיע

הירקון. ברחוב המיפלגה,
 את ולפרט לחזור ממני ביקש ״עוזי
ביומנו. חלפון כתב שלי,״ התוכנית

 למזכ״ל לדבריו, נתן, פגישה באותה
ה של הנוסחה ״עיקרי את המיפלגה
״ה עצמה. התוכנית את ולא תוכנית",

באיזור־ הפעילות להמחיש חייב ייתי

ם כ ס ה

ם שנערך ב, בתל 9,11,1986 ביו אני
*
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,12 - ה לכנסת הבחירות במערכת להשתתף נערכת והמפלגה ו ל י א ו ה

חלפון ו ו נ ז למתו מומחה הי י ע ת והכנת י כניו בחירות תו ; ל י א ו ה ו

ת חלפון יעקב אצל לרכוש מבקשת והמפלגה ושרותים בחירות תוכני ! ל י א ו ה ו
דו ן וחלפו ,12 - ה לכנסת הבחירות למערכת בקשר אחרים צי כן מ  מו

תן ת את לה לי ם. תוכני תי רו שי ו
והמיסלגה חלמון בין ההסכם ראש

...״12ה־ לכנסת במערכת־הבחירות להשתתף נערכת -המיפלגה


