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 שנמנו אנשים בהחלט אלה מיהם. יודע שאני
 כלומר: הליכוד. של השונים המחנות על

 אחרים, ממחנות אנשים גם בעדי הצביעו
שרון. מחנה אנשי מלבד
שו טוב, נו • ״דילים״... נע

 ואם דילים, שום ערכתי לא אישית, אני,
מכך. ידעתי לא — כאלה נעשו

אז מ  שלך, הכרזות־העצמאות •
שיבות אותך להזמין הסמיקו  ולמי■ לי
שרון? מחנה במיסגרת פגשים
 דווקא מאי, בחודש בכנסת, ההצבעה ביום
 שלא מבין שאני כך אריק. של לביתו הוזמנתי

כלפיי. מבחינתו רוגז של שמץ היה
ממך? רצה אריק מה •
 באותו הייתי, הגעתי. שלא מפני יודע, לא
 הרושם להיווצר עלול אבל עסוק... היום,

 נערכו השביעיות) יולי(קיום חורש שלקראת
 אריק, של במטהו קדחתניות חמ״ל ישיבות
שעות. גבי על שעות של ישיבות

? . . . ר •
 בשום השתתפתי שלא לשמוע תופתעי

 אותי כשזיהו גם שרון, אצל חמ״ל ישיבת
 בישיבה שהשתתפתי אסתיר לא איתו.

 התקיימה הישיבה בשביעיות. הדירוג לקראת
במישרד. אריק אצל אז

• • •
ם מי רבו בי ה  הצמידו השונים •

בהב שמיר ביוזמת תמיכתך את
שר. לתפקיד למנותך טחתו
 לא גם תרגישי: — שר משום ביקשתי לא

 לממשלה. צירופי למען לפעול — מאריק:
 לכהן חבר שהזמנת בכך האמנתי תמיד

 בראש שעומד מי של זכותו היא בממשלה
ראש־הממשלה. דהיינו: המערכת,

 פניתי הנוכחית הממשלה הקמת ערב
 להיפגש ביקשתי לראש־הממשלה. אישית

 את לפניו והצגתי עיניים, בארבע עימו
 שתי התקיימו בממשלה. לחברות מועמדותי

הש הפגישה בתום עיניים. בארבע פגישות
 אותי לצרף מתכוון שהוא משמיר למדתי נייה

 בחודש עוד בינינו דובר כך לממשלה.
דצמבר.

 אכזבתי, היתה גדולה זה, רקע על
 חברי־ רשימת את מקריא אותו כששמעתי

 לשמוע, ציפיתי בממשלה. שישתתפו הליכוד
 שכך ברור לי היה שמי. את גם מעמד, באותו
 והנה, ידעתי... לא בדיוק, רגע אותו עד יהיה.

שמי. את שמעתי לא
שת • שמיר ביק הבכרים? מ
 נרגז. מופתע, מאוכזב, מאוד הייתי כן.
 פגישה ביקשתי התקררתי. יומיים, בחלוף
 בצורך חש לא הוא ראש־הממשלה. עם נוספת

 באותה ביוזמתי. נעשה זה — להסביר
 אחרי מייד כי שמיר, לי הודיע הפגישה

 .פיתרון יימצא המוניציפליות הבחירות
לגבי. תעסוקתי״

כחבר־ממשלה? תעסוקה •
כמובן.

הית־ שמיר נכה, מבינה אני אם •
 בתיפקודך בממשלה חברז־תך את נה

המוניציפליות? בבחירות
 איזשהו יש כאילו שנוצר לרושם בניגוד

 המוניציפליות הבחירות תוצאות בין קשר
 הקשר נכון. זה אין בתנועה, מעמדי לבין

 תקופת הוא האלה האירועים שני בין היחיד
להמתין. שנדרשתי ההמתנה

הה חוסר על סליחה — מדוע •
להמתין? נדרשת בעצם — בנה

 לגבי פיתיון לו(שמיר) היה שלא מפני
 לחצתי לא אני מגיח. אני כך הרגע. באותו
 המוניציפליות בבחירות ראיתי הרגע. באותו
 כישורי, את להשקיע אוכל שבו ונושא אתגר

באלה לי יש אם
 שמיר בין ועלה, שב באחרונה •

בממשלה? חברותך נושא לבינך,
 אחרי ראש־הממשלה עם לי שהיו משיחות

 שמיר שאילו למדתי המוניציפליות, הבחירות
 בכמה אחורה הגלגל את להחזיר היה יכול

 אותי מצרף היה בוודאי — חודשים
לממשלתו!

מי? חשבון על •
להתייחס. יכול לא אני לזה

 של מצידו חטא על הכאה ממש •
שמיר...

 כזה, בביטוי להשתמש שלא מעדיף אני
אבל.

ה מ  של התחתונה השורה •ו
 של מצידו האלה החרטה ביטויי
שמיר?

 מחפש שראש־הממשלה בכך ספק לי אין
בממ חברי־הליכוד לצוות אותי לצרף דרכים
בכך. משוכנע אני שלה.
 כל־בך לא משמיר נבווית כבר •

השתנה? מה מזמן.
התר נורא התאכזבתי. אחת פעם נכון,

ליהרגע. יומיים לי לקח גזתי.
א ל  שבה מהצורה גם נפגעת •

ההבטחה? אי־קיום עם לך נודע
 רקע על סיבעי היה זה כלומר: טיבעי. זה

 כיוונים. מיני מכל אז עליו שהופעלו הלחצים
 רוצה אני אבל אישית. לי הודיע לא לכן

 ראש־ של רצונו בכנות מאמין שאני להדגיש
 לי. שנגרם העוול על אותי לפצות הממשלה

 זאת לבצע בידו יעלה לא אם זאת, עם יחד
כלפיו. טענה שום לי תהיה לא — בקרוב
הצי מערך את הורדת כלומר: •
משמיר! שלך פיות
 באוזני, שהכריז ההכרזות אבל לא!

 ידידותיות מאוד הכרזות פרטיות, בשיחות
אותי. מספקות —

 ידידותי להיות לו עולה זה מה •
ספצי תוכניות בדבר מה כלפיך?

יותר? פיות
 תוכניות על שדובר אומר הייתי לא

 ממערכת־ נהנה כל־כך אני אבל בעתיד,
 ראש־הממשלה... לבין ביני הקרובה היחסים

• • •
תי מ מ  ההתקרבות תהליך חל •

הזה?
בינינו... קרח היה אם שאלה! זאת אוהו,

שהיה! מבינה ואני •
 אותי מינה לא שהוא היא עובדה היה. כן,
 על שהעיב גוש־קרח, היה בוודאי אז כשר.

 במהלך והפשיר הלך הזה הקרח אז יחסינו.
 גיליתי גם המוניציפליות: בבחירות העבודה

 ממש ומשקיע מתאמץ שראש־הממשלה
הליכוד להצלחת להביא כדי פיסיים, מאמצים

.חקירה?
הוזכר שמי

בטשתר
 לא החבר, מגן דויד של שמו

 הפלילית לחקירה בהקשר נעים,
 בבחירות הליכוד חשבונות בעניין

 השתגע לא מגן המוניציפליות.
ק׳ בכך כשנזכרתי שימחה מיזג  ל
 לתקן ומיהר שיחתנו, פוף ראת

 בעיתון רק היה שהסירסוס אותי,
.חדשות". - אחד

 בזהירות־מישנה, התנסח הוא
 שהוא מוסווית מחאה כדי תוך

 ולהתנסח למרוח צריך בכלל
 ומה לו, מה ובשביל בעניין,

ת ,ראיתי פתאום:  ידיעה אותה א
 היא עובדה וגיחכתי. ללהמוא

 שמי את ושהזכידו שהוסעו שאלה
 אותו את לבלוע נאלצו בסעות,
בטעות!״ הוזכר שמי העיתון.

 הוא מגן של לדבריו הפירוש
 שנחקר יהל, מרדכי של שדבריו

 עליו, לממונים ושהוביל במישסרה
 היה מגן אמנם, נכון. לא פורשו

המוניציפל הבחירות ראש-מסה
הכספי. בצד עסקו אחרים אך יות,

 התכוון הנראה, כפי אליהם,
יהל.

 את מילא למעשה הוא המקומיות. בבחירות
הבטחתו״..

הבטחה? איזו •
שלי! במערכה 1 מיספר כחייל לשמש

ברא עומד שהוא הליכוד של •
 ״מערכת-יחסים מהי הגדר אנא, שו!

שמיר. לבין בינך קרובה״
 אוהב לא אני מוחלט. אימון של מערכת

 אימון — לוחצת את אם אבל השאלה, את
גילוי־לב. כנות, מוחלט,

מקו ״הנסיכים״, מגיבים איך •
 האמיצה הידידות על שמיר, רבי

הזאת?
 מי־יותר- על תחרות לשום שותף לא אני
 ראש־הממשלה עם שלי הפגישות כל קרוב.

 הן רבות, הן עיניים. בארבע מתקיימות
 באותן האווירה ידידותיות. הן אינטנסיביות,

 בשום קשור ולא תלוי לא זה חמה. פגישות
נוסף. גורם

אר ש  מתאמים אנשי-שמיר •
אותך? משתפים איתך?

 למשל האחרונה, מהתקופה לגזור אם
 נשאלתי אז השבוע, ישיבת־המרכז לקראת
לסייע יכול אני אם דקל מיכאל על־ידי

 תומך אני ואילו שמיר, יוזמת את וכל מכל
 בכל בינינו! התנהלו ויכוחים איזה אוהו, בה.

ידידים. נותרנו זאת,
• • •

עצ רץ אתה לעכשיו, נכון אז •
לשמיר? המקורב מאי

 של עדכני מיפקד יערוך מישהו אם
 לכל מחוץ ימצא הוא אותי בליכוד, המחנות
המחנות.

 ב- ,לדעתך ניצח, מחנה איזה •
ישיבת־המרכז?

תאהבי... שלא תשובה לך אתן
תנועת־הליכוד? •
זאת! תאהבי שלא ידעתי ידעת? איר
המקו ביוזמה שתמבת אתה, •

 באותה כיום תומך שמיר, של רית
המשופ ביוזמת־שמיר ההתלהבות

שרון־לוי-מודעי? על־ידי צת
 העניינים, מהלך את שבודק מי נכון! לא זה

 עיקריה היוזמה, נגד קולות שנשמעו למרות
 אחדות־השו־ כדי תוך דבר של בסופו אושרו

בישיבת־המרכז. רוממות־רוח, ואפילו רות,
כל אין שהושג במה — להדגיש צריך

מגן
להירגע! יומיים ל׳ לקח החרמתי. .נורא

 מסרתי יוזמת־שמיר. בעד במערכת־ההסברה
 שבה המיסגרת על והמלצתי חיובית תשובה
 אחד כנס עריכת — זאת מימשתי אכן אפעל.

המדינית. היוזמה של רעיוני למיבחן גדול
• • •
האינטנ פגישותיך •א-פרופו

 אתה שדון עם שמיר, עם סיביות
נפגש?

 הימים עשרת את אשחזר אם אבל לא.
 שרון אז — יומן לפתוח לי תני — האחרונים

 של בנו של בבר־מיצווה בחברותא ישבנו ואני
 ודתה לא זאת נבון, דהרי. צדוק חבר־הכנסת

 החלפתי קודם־לכן יומיים יזומה. פגישה
 מקסים של בחירתו לרגל לוי, דויד עם ברכות

המקומי. השילטון מרכז כיושב־ראש לוי
 המסתפק כאדם ידוע אינו שרון •

 החביבים עם אקראיות בפגישות
עליו.

מתכוונת? את למה
בתדי המארח כאדם ידוע הוא •
לו. הקרובים את בביתו רות

 לפני עוד שנכתב למה אותך אפנה
 לא שמעולם ותראי שרון, מחנה על כשנתיים

 יותר הצטיידתי תמיד שלו. בחמ״ל השתתפתי
 שדון אצל המתארחים האנשים עצמאי. ברץ

 מחנות לראשי גם מקורבים להיות יכולים
המוניצי לבחירות המירוץ במיסגרת אחרים.
 באותה מרחקים נוסע עצמי מצאתי פליות,

 שרון) מחנה (איש לנדאו אלי עם המכונית
שולל לנדאו לוי). דויד של לוי(אחיו ומקסים

 את הדגיש ששמיר טוב הליכוד. ממצע סטיה
 להיווצר עלול בכלל, מצע־הליכוד! עקרונות

 אבל נכון... לא הימר מגן מוטעה: רושם כאן
 היא: המדינית היוזמה סביב החשובה השאלה

מצע־הליכוד. את תואמת היא האם
 בשטחים הבחירות שרעיון לזכור צריך

 נכלל זה הסכם קמפ־דייויד. בהסכם מוזכר
 היוזמה בין לקשור הזה הניסיון הליכוד. במצע

 ארץ־ ברחבי הגואה האלימות לבין המדינית
 נראה אינו .אינתיפאדה״, והמכונה ישראל

האינ — הזאת החולה הרעה בעיני. הוגן
 שיהיה כדי כאובד., מספיק היא — תיפאדה

בנפרד. בה לטפל צורך
 ייקלע אם לקרות? אחרת, עלול, מה
 יזמין זה — סתום למבוי המדיני הנושא

 על להשפיע תהיה שמטרתן אלימות, פעולות
המשא־ומתן.

 הפתלתלה הדרך אחרי לסיכום: •
 מתי שמיר, לבין שדון בין שעשינו

שר? תהיה
 שלא מבקש רק אני להעריך. קשה

 למישרדי־ בוקר כל המגיע כאדם להצטייר
ושואל: הדלתות אחת על נוקש הממשלה,

״נו?״
 שכדאי תכונה היא שסבלנות חושב אני

בה. להתברר
מבורך? אתה •

השם! ברוך סבלנות, לי יש אוהו,
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