
ההיס למען הוא הדגש הראל. תמיד
 ההיסטורי הוויכוח ובעיקבות טוריה,
 צריך היה אט — אייק אחר״כן־ שעורר

 את מדגיש הראל לאו. אם להיכנע
 בצד הנפגעים את ההתנגדות, עוצמת

הבריטי.
 התנהלה אקסודוס סיפון על

 ויכוח ולא ולמוות, לחיים מילחמה
 עלה ההתקפה, אחרי בבוקר, היסטורי.
 ספוג הסיפון, את וסקר כהן הדוקטור

והדם. השמן
 של קולו רועד הזה היום עצם עד

 מילותיו את משחזר כשהוא הראל —
 את שסקר הדוקטור, של היבשות
 אם פלזמה. לי ״אין רוח: בקור הסיפון

 וזה למות, עלול זה — פלזמה אשיג לא
 שיבעדד על הצביע הוא למות...״ עלול

 את הראל עצר אז פצועים. שמונה
האוניה.
— לאומי ויכוח כך על עורר אייק

של מערן־המושגים פי על הכניעה. על
 ההתנגדות, הסתיימה פשוט הראל, יוסי *

להיות עלולה היתה זאת ואילך ומכאן **
 עצמי, עם שלם ״אני התאברות.

 משיבעת־שמונת אף־אחר שלפחות
מתר לא הפצועים
 הקפטן הקשות בשעות היה והיכן

 אחר־כך שעורר מי אהרונוביץ, אייק
 היה ״מישקלו ההיסטורי? הוויכוח את ^

 בג׳נטל- הראל, מבטל עוף!״ רבע אז
 מעל הוא המתבקש. העימות את מניות,

הפרסונליים. הקטנים, לוויכוחים
 הרגשות עוצמת בתוך הוא זאת, לעומת

מאז. אצלו שככה שלא
 ארנסט הבריטי שר־החוץ נהג מדוע

 הרי אקסודוס? בעניין שנהג כפי מוין
 להיוותר היתה יכולה אקסודוס
לים? חברותיה כשאר אלמונית,

בכר! הגיון אין מטורפת! ״שינאה
 העובדה את לקבל מוכן היה לא הוא

 להתנגד העזו מושתנים פליטים שכמה
הבריטית!״ לאימפריה

העסק־ביש •
שהתפוצצה העסק פרשת ^

 יוסי שהה ,50ה־ שנות בסוף ביש ^■
 על ושקד בארצות־הברית הראל <*•

על־ הוזעק לפתע השני. התואר לימודי
 לקחת והתבקש ארצה, דיין משה ידי

 יחידת־המיבצעים על הפיקוד את לידיו
על שפעלה, יחידה חיל־המודיעין, של
לארץ. מחוץ רוב, פי

 לא למה — ,למה אז: ״שאלתי
המאסטר?׳״ את לסיים לי נתתם

 בימי אמ״ן ראש ג׳יבלי, בנימין
 בשם צנזורה מטעמי נודע העסק־ביש,

 זיידנוורק־גלעד אברי הבכיר״. ״הקצין
ואילו השלישי״. ״האדם בתואר זכה

 בתואר־התארים: זכה הראל יוסי *
״הגבר״.

בן־גוריון, לדויד שהלך מפני מדוע?
 במערכת זיופים על לו שנודע סיפר
 אז שומעים היו ״אילו חקירה. ודרש
 להתעסק צורך היה לא — בקולי

 אמר בפרשה!״ ועוד עוד 60ה־ בשנות
רב. בהיגיון

 חודשים כמה לפרשה? נקלע כיצד ^
 עימו נפגש הגדול, הפיצוץ אחרי

תחילה שכיהן מי הרכבי, יהושפט י*
 כראש- מכן ולאחר ג׳יבלי של כסגנו
 זיופים שאירעו נסער, לו, וסיפר אמ״ן,

 שלושה על התריע הרכבי במערכת.
 שורה של תוספת כביכול: זיופים

 של מזכירתו רליה, על״ידי במיכתב
 את לקבל מיוחד שליח שליחת ג׳יבלי,

 לבין אברי בין ופגישה אברי של פניו
 כניסיון להתפרש היתה שיכולה ג׳יבלי,

לתיאום־עמדות.
 לי להסביר הראל, ניסה ארוכה שעה

 בכתב פקודות נכללו לא שלו שבחינוך
 פקודה היתה פקודה פרוטוקולים: או

 כה לכן אמינות. היתה אמון, והיה
בן־גוריון. אל וניגש זועזע,

דרגה? איזו תפקיד? איזה בתוקף
 יוסי היא שלי הדרגה יוסי! ״בתור
 בכל תמיד התקבלתי ככזה הראל!
 החקירה את למצות דרש הוא מקום!״
בעניין.

 וזו אנשים, שלושה של ועדה הוקמה
 מוצתה, לא החקירה אולם ברקה.

 הפרשה שוב התפוצצה 60ה־ ובשנות
רפ״י. מיפלגת והוקמה

 חטטנות אחרי רק הודה ״בתחילה,״
 לבין ביני מתח באמת ״היה מצירי,
הזמן. במשך נמוג? איך''־זה ג׳יבלי.

וייצמן הנשיא של כשלישו הראל
מטורפת!־ בשיואה באקסוחס נהנו ״הבריטים

 אוניות, חמש סיפקו הזה הביטחון
 עסקי־ מים־סוף, דגים בשרותו שהובילו

שונים. מעסקים ועסקים בשר
 שיתף שנים, 30מ־ יותר במשך

 זאת שותפות עינב. עזריאל עם פעולה
 גל ועוררה שנים, ארבע לפני התפרקה

 נוהגים השניים ושמועות. השערות של
 אולם בידידות, ואף בקורקטיות, בזה זה

 לה חלפה־עברה ההדוקה החברות
מעולם־העסקיס.

 רקע על חל שהקרע שריננו היו
 בדיעותיו יותר מתון הראל אידיאולוגי:

 מיודד עינב ואילו איש־המערך!״) (״אני
 אנשי עם וגם המערך אנשי עם גם

 כאיש־ מוגדר הוא כי אם הליכוד,
המערך.
 עינב, שמואל עזריאל, של אחיו

פרשת־הקרקעות. רקע על התפרסם
 את סמך תמיד שהראל שהפיצו היו

השות ולכן עינב, של יוזמותיו על ידו
אחרת. שהפיצו היו שנים. האריכה פות

 לטעון השניים של המאמצים חרף
במתי לחוש שלא קשה בסדר, שהכל

שביניהם. חות
 יש חדשה: גירסה להראל הצעתי
 על התפרקה לא שהשותפות האומרים

או אידיאולוגיים סיכסוכים רקע

 חוויית־ את באריכות לי כשתיאר
הלמידה.
 לשוב עומד הוא לי, סיפר כעת,

במלאכת־הלמידה. ולהמשיך ליוון
 על כשדיבר גאווה מלא היה הוא
 יכולה ששרון מזה מאושר ״אני ילדיו:
 על אמר אותה.״ שמעניין במה לעסוק

 הראל שרון סרטים. כיום המפיקה בתו,
 אבי של כבת־זוגו בראשונה התפרסמה

 זוג־סינדרלות, היוו השניים נשר.
 הלהקה. הראשון סירטם את כשהעלו

 השקיע שהראל וטענו שהשמיצו היו
מכספו. בהפקה

 התחילו הראשונה, ההצלחה אחרי
 נשר־הראל הזוג הכישלונות. לבוא

 כיום ומתעסקת נישאה, שרון התפרק.
גיוס־כספים. של הכלכלי בצד

 כל־כך משהו ״יש כך: על גאה אביה
 למיד פרט העולם, בכל בקולנוע! יפה
 כאמנים, בתיאטראות, לתמוך נהוג רח,

 עשיית מזה, חוץ בקולנוע. לא אבל
 ,כלומר: שנה־וחצי־שנתיים. אורכת סרט
 זה חדש! עניין מתחיל שנתיים מדי

עניין!" מלא מרתק,
 אושרו את לרגע מסתיר אינו הראל

 לבתו כלכלית, מבחינה שאיפשר, מכך
מלאי־עניין. חיים לנהל
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 ששתי מפני פשוט אלא כלכליים,
 שני וגם ביניהן, הסתדרו לא הנשים
 הסתדרו לא — ומוטי דויד — הבנים

ביניהם.
 הוא הורה. ובעצם הופתע, הראל

 רכילותי, לא פרטי, באורח לי סיפר
 שהם הבנים, שני בין בקיצור: פרטים.

 מיוחדת, כימיה אין העסק, של היורשים
 להכריח ההורים שני ניסו לא ולכן

 שתי גם ביניהם. פעולה לשתף אותם
 מערכת־יחסים ביניהן קיימו לא הנשים
 הראל יוסי קם הימים באחד הדוקה.

 — המשותפים בעסקים חלקו את ומכר
לאחרים. והשאר לעינב, גדול חלק

לימודים •

טאופר וברברה ממבוש איצ׳ה עם הראל
שהתגיירה!״ טזה ״הופתעתי

 מצירי. אף־פעם היה לא המתח בעצם,
 בכלל קשורה היתה לא שלי הדרישה
 מוכשר, אדם שהוא חושב אני בג׳יבלי.

לחקור!״ היתה שלי הדרישה חכם.

שי□1 •
 שאל אהבת?״ פעמים מה ך*
■ *  תחילת עם מייד הראל, אותי //

 שקיים גדול הכי הדבר ״זהו פגישתנו.
 לי היו — לי קרה זה כן, האהבה! —

אהבות...״ שלוש־ארבע
 חובב של מוניטין יצא הראל ליוסי

 להסתיר התאמץ לא הוא יפות. נשים
 למה יפות. נשים אוהב ״אני זאת. אהבה

 הצורך זה יופי? — חשוב כל־כך זה
 מרגיש, גם זה אם שבנו. האסתטי
 חכמה, תהיה שאשה לי חשוב נושם...

 רק הוא היופי משלה. אישיות בעל
 שום־דבר קיים לא אם ראשונה: תכונה
 יכול אני עניין. מאבד אני לכך, מעבר

 יפה, באשה בבית־הקפה, פה, להביט
 — הפה את פותחת וכשהיא להתקרב,

אשה אם פוסטמה!׳ איזו ,אוי, לחשוב:

 בעלת להיות יכולה היא יפה אינה
 יכולה היא חום, כמו תכונות

להאציל...״
 אב והוא שניה, פעם נשוי הראל
 הוא נישואיו. משני ילדים לשלושה
 וגם חכמה גם שהיא מאשה מתפעל

 ברברה ועל עליו ריכלו למשל, יפה.
 נספחת־התרבות שהיתה מי טאופר,

 העזתי בישראל. האוסטרית בשגרירות
 בידידות. באמת ואני ״ברברה ושאלתי.
 אני אבל שהתגיירה. מכך הופתעתי

אנשים. של אמונות מכבד
 היא באוסטריה. נמצאת היא ״כיום

בקיץ. ארצה להגיע צריכה
 מפני אולי השמועות? נולדו ״איך

 מפני אולי אודותיה, התראיינתי שפעם
 בכסיח. השולחן אותו ליד שישבנו

 לבריאות הוסיפו לא שהשמועות ברור
אף־אחד...״ של

עסקים •
 לי הסביר ^אנשי־צבא,״

/ להח להשתחרר: ״קשה הראל, / /
המפתחות...״ את המכונית, את זיר

 עמד מהצבא, שהשתחרר אחרי יום
ואו טרמפים עצר בכביש, הראל יוסי

 עם לפגישה לירושלים, והגיע טובוסים
אשכול. לוי

נוס ותכונות הזה, כושר־הסתגלנות
 למיליונים. בדרך אותו הצעידו פות,
 לו חשובה מכל שיותר לי הסביר הוא

 בעיסוקיו לבחור החופש העצמאות:
 להשיג כדי בחיים. ובתחום־התעניינותו

 צריך היה ילדיו, ועבור עבורו זה חופש
את הכלכלי. עתידם את להבטיח

 הוא הראל יוסי שנים ארבע זה *ץ
תלמיד.

 מנסה שהוא לי סיפר שעות במשך
 כמה להקיף מידע, שיותר כמה לבלוע
 הוא שיותר. כמה להעמיק חומר, שיותר
 בעולם־העסקים, נשחק שהוא הרגיש

אתגרים. היו לא עניין, איבד
 בעוד רצה לא הוא ללמוד. ביקש הוא

 בלימודים אלא בציונים, או תוארים,
הרוחני. עולמו בפיתוח אמיתיים,

 פלאי על ותהה לניו־יורק נסע הוא
 אותו לקח אדריכל הארכיטקטורה.

 שם ארכיטקטים, של סגור למועדון
גישו בשל שהתפרסם באדריכל פגש
 על הטיל תחילה המהפכניות. תיו

 על ולכתוב בסיפריות לחפור הראל
 שהר- אחרי מסויים. ארכיטקטוני נושא

 לסיפריות אותו השיב ועמל, טרח אל
 משדילג רק מבראשית. חוזרת, לעבודה

 עימו נסע הזאת, המשוכה על הראל
 כמה מקרוב איתו ולמד לאיטליה

בעולם. הארכיטקטורה מפלאי
 קטן נשמע לשמה״ ״למידה המושג

ממנו שקרנה ההנאה לעומת מדי

ששת 4 בן רומאן
 אקסודוס בסרט דמותו את גילם כחול-העיציים, ניומן, פול

 ״רק למציאות, גאמגות השבוע, הראל יוסי לי אמר בסרט, הסצינות
אופייני.״״ אמריקאי הוא ביניהם החיבור

להזיותיה! נושא ניומן, של מדמותו הראל יוסי רחוק ראשון, במבט
 העשיר עולמו את לפרוש כשהתחיל אולם ברחבי־תבל. נשים של

 מדינת״ישראל, של ההיסטוריה את במקביל ופרש בהבזקים, במפוזר,
להיסחף. והתחלתי הקשישה ומהחזות טהקמטים מלטי הסטתי

 ספינת* רקע על הופעתו כעיקבות הראל יוסי את לפנוש באמי
 של למרכזה נקלע תמיכה, והצהרות התקפות ספג הראל המגורשים.

קולו. נדם זה בשלב ודווקא ציבורית, סערה
 / נטל הראל שעות: ארבע בן רומאן והתפתח אותו, לראיין כדי באתי

 הוא בסערת־רגשות. אותי וסחף מהנשק, אותי ניטרל העט, את מידי
 - בתולדות-המדינה היסטוריים במעמדים מעורבותו את תיאר

 מרגשת, בצורה - ״ספינת״המגורשים" ״העסק״ביש" אקסודוס,
עימו. אותי וגרר מרתקת,
 על דיבר הוא בי. היתל כאילו כעט, השתעשע הפגישה בל לאורך

 בשימוש מאמין לא ״אני הסביר: ואז חברות, יופי, אהבה, כמו רגשות
 ספינת־ בפרשת והתבטאתי קמתי מדוע בתחמושת! לשווא

בשטחים! שקורה למה במדיגה, שקורה למה חרד אני כי המגורשיסז
 היו אילו הרי סביבתה. עם יחסים בלא להתקיים תוכל לא ״ישראל

 שתי כאן היו - קום־המדינה עם התנאים את מקבלים הערבים
 ערבית מדינות: שתי כאן היו - בגו נלחמים היו לולא מדינות!
ויהודית!

 לא שרץ־רון(נכדו) כדי הזה, המסר את ולשאת לקום חייב ״אני
שלדברים חייב אני אבל . בני דויד כמו להילחם יצטרך

 לבזבז לעצמי להרשות יכול איני לכן רחב. ציבורי אפקט יהיה
תחמושת...״

 אלה ומחשבותיו מסריו את לבטא מתכונן שהוא לי סיפר הראל
 את וישא שוב, יקום אז עדיין. לפרט שלא ממני ביקש שאותה בצודה
. יתראיין! אז דברו.

 מפני הספינה, בפרשת לקום לי היה שאסור ואמרו נגדי ״כתבו
קבל. סמל!״ שאני

מרגש. - היסטורי״ ״פסיפס ״הגבר", ״סמל",


