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בנו בעיות יעשה ברמן שיצחק מאוד ארליך
פות איך אז הממשלה. במצע הדתיים שאים

 לממשלה. ברמן את מצרפים הבעייה? את רים
 אז שרים, ארבעה רק יש לליברלים אם אבל

 את והציע בא הוא אז אחד. שר להוציא צריך
 שר־המיסחר־וה־ יהיה שמודעי הקומבינציה

 אז אבל שר־האנדגיה. יהיה וברמן תעשייה,
 נפרק אמרו: חמישי. שר לליברלים שיש נודע

בי (שנשאר משרד־המיסחר־והתעשייה את
 ומה התיירות. מישרד את מזה נוריד דיי),

תו זה במישרד־התיירות, היום מוצא שאני
 שריר .1981ב־ שנעשה מישנה אותו של צאה
שר־התיירות. נהיה

 מישרד־התיי■ קיום נגד •אתה
העצמאי? רות

 שהחלה שהתנופה, חושב אני אבל לא,
 אישית הוא בא, ארליך אז נפסקה. בתקופתי,

 להציע מודעי עם יחד הלך הוא אך דיבר, לא
 מבחינתם הממשלה בהרכב שינוי בגין למר
הליברלים. של

 ואמר בגין, מר אליו אותי זימן ערב באותו
 בגין מר זוכר, אתה ואם — ברור באופן לי

 בממשלה, תהיה אתה — מילה היתה מילתו
 יכול שר־המיסחר־והתעשייה. תהיה ואתה
 את להפריד אולי, שנצטרך, להיות מאוד

מישרד־התיירות...
 בגין? עם שלד הקשר היה מה •

כך? תמך מדוע
 שר שהייתי משום חושב אני כל, ראשית

 שר הייתי — עצמי על זאת אומר אני טוב.
 אומרים טוב. שר־מיסחר־ותעשייה הייתי טוב,
 מישרד־ עם בקשר שהיו גורמים אותם זאת

 מישרד־ עובדי עם תדבר המיסחר־והתעשייה.
 שפעם חושב אני היום. המיסחר־והתעשייה

 כקומי אותו רואה שאני קומפלימנט קיבלתי
 קיבלתי: שאי־פעם ביותר הגדול פלימנט

.ספיר. פינחס את מזכיר שאני

גדול? קומפלימנט זה •
 גדול קומפלימנט זהו העשייה מבחינת

מאוד.
 על מדבר אני — התיירות נושא ,בתקופת

באילת... שקרה ומה אילת
התע את להעביר פעלתי בעיקר אני אבל

ובתקו לעיירות־הפיתוח, המתוחכמת שייה
 המתקדמות, בטכנולוגיות מיפעלים קמו ,פת

 ובירושלים ובבאר־שבע ובבית־שאן בעפולה
חשב כי ובמעלות, ובכרמיאל ובנצרת־עילית

החב המירקם ייהרס זאת, נעשה לא שאם תי
 לא שהנוער משום עיירות־הפיתוח, של רתי

 ולמזון, לטכסטיל לעיירות־הפיתוח יחזור
 גם שיחזור. לו מגיע לא וגם יחזור לא הנוער

 ויילך מהצבא יחזור שבני רציתי לא אני
 רוצה לא אני אם אז במיפעל־טכסטיל. לעבוד

 בקריית־ או בדימונה אחר אב מדוע זה, את
זה? את יעשה כן בבית־שאן או שמונה

 מאוד גם בגין זה. את העריך מאוד ובגין
 הדברים, את לי אמר הוא — לדעתי העריך,

 העריך מאוד הוא — זה על לחזור יכול ואני
 ואני לצידו, ועמדתי יד לו נתתי שאני זה את

 בנושא לי שעמדה זכות לי היתה שזו חושב
שיקום־שכונות.

 את אליו זימן בגין שבו הערב את זוכר אני
ל שבאו המאוחדת, היהודית המגבית ראשי
 הראשונה הממשלה הקמת עם בארץ ביקור

 והוא המגבית, ראשי כל שם ישבו הליכוד. של
 לומר הכנסת, בבניין לפניהם להופיע עמד
 סלאמס, שכונות 129 בארץ לנו יש להם:

 צריך זה אותן. לשקם צריך שכונות־עוני,
 ולעם לממשלת־ישראל משותף אתגר להיות

 תשובה לו נתן מהנוכחים אחד כל היהודי.
 לא אנחנו בלתי־אפשרי, זה כי ואמר שלילית
 יש נוספות, מטלות עצמנו על לקחת יכולים

שלנו. המטלות את לנו
 אומר שאני רוצים אתם מה שאל הוא אז

 מארצות״הברית שהבאתם מנהיגים ל־סססז
 מנהיגים, 200 בטח (זה המגבית. במיסגרת

 על־חשבון המגבית, על־חשבון תיירים 800ו־
כמנ המגיעים ממס־ההכנסה, שמורידים מה

לישראל.) היגים
אורתו רב על הסיפור את להם סיפרתי

רפור קהילה שקיבל בארצות־הברית דוקסי

 חינוך על דיבר הוא הראשון שישי וביום מית׳
הש מה התפילה: אחרי עליו קפצו יהודי.
 הוא בית־הספר! את סגרנו עכשיו רק תגעת׳

בזה. אתחשב אמר:
 על לדבר התחיל הוא הבא השישי ביום
 לא אנחנו כשרות, זה מה לו אמרו כשרות.
 אזכור אמר: הוא כשר. שולחן ליד יושבים

זאת.

 נישואי־ על דיבר הוא השלישי ובשבוע
 ראש־ אותנו: הורס אתה לו: אמרו תערובת.
לשיקסע! נשוי שלנו הקהילה

 אתם מה על אתם, לי תגידו שאל: הוא אז
יהדות! על דבר לו: אמרו אז שאדבר? רוצים
 והיתה הזו, המנהיגות לפני הופיע בגין אז

ש לתרומות ומעבר מעל כבירה. התלהבות
וב דולר, מיליון 15 נתרמו מראש. הובטחו

 מאוד הרבה לזה הקדשתי שלי הראשונה שנה
זה. את העריך מאוד והוא זמן,

כל־ היה כראש־הממשלה, בתקופתו בגין,
 ואומר אלי מטלפן היה הוא לזולת! רגיש כך
 שלישיה שנולדה בעיתון קראתי תשמע, לי

 עבור לעשות אפשר מה בדוק בבאר״שבע,
 אולי להם, אין דירה, להם יש — המישפחה

הדירה. את להם להגדיל צריך
שא איזה אותי שאל פעם שהוא זוכר אני

 שלושה להם נולדו שפתאום מישפחה על לה
וסיפרתי באתי בבית. חמישה כבר והיו ילדים,

 חינם, חלב שנתיים להם נתנה שתנובה לו
 לילדים, המיטות את להם נתנו עונג ומיפעלי

 נתנו וביתן לילדים בגדים נתנה עמק וחברת
להם...
 עם איזה מאושר! יום איזה אמר: הוא אז
יפה!

 לא אבל כימיה, מאוד הרבה בינינו נוצרה
עיוורת. אמונה

 של בנושא דעתי מה אותי שאל בגין פעם
 יונה־ונץ, יונץ, שאני לו אמרתי ויונים. ניצים

 יודע אני כי פרגמטיים, מאילוצים נץ אני
 אני בסביון שלי חדר־השינה שממירפסת

 אני ושומרון. יהודה של האורות את רואה
 אם — לנחות ירצה מטוס שכאשר יודע

 — זרה לריבונות יימסרו ושומרון יהודה
 יצטרך הוא, למערב, ממיזרח השקט במסלול

 ממיג־ האירונוטיקה מטעמי לכך היתר לבקש
 הביא שזה אומר אני אז עמאן, של דל־הפיקוח

לפרגמטיזם. אותי
יונה? למה •

לר יכול לא שאני משום יונה? אני למה
 אחרת, מאוכלוסיה מתעלם עצמי את אות

בארץ־ישראל. לה שגרה
 לך קרה בגין עם לך שקרה מה •

 הכנים במפתיע שמיר. יצחק עם גם
 על־חשבון הנוכחית, לממשלה אותך

ש שריר. אברהם בג שזה אומרים י
היה. לא או שהיה מוקי, הכלב לל

 לא האלה הדברים שמיר, את מכיר אתה
מרכילות. רחוק כל־כך הוא עליו. השפיעו

שריר? על אותך העדיףז למה אז •
שאולי ואמרו לבגין כשבאו לך, אומר אני
 את בשריר, פת את — במודעי פת את נחליף

 טוב, שר הוא(פת) שלא, אמר הוא בברמן, פת
 הזה? הדבר את לעשות למה לויאלי, שר הוא
 בלבד, אחד שר להחליף הדעת על יעלה האם

פת? את ודווקא
 במים־ שנולרה בעייה עמדה שמיר לפני

 הדרך אצה היתה אלמלא הליברלית. לגה
לצמד־חמד... הפך שפיתאום הזה, לזוג

שריר? מודעי • ו
 המיפלגה במועצת מחליטים היו ולא כן,

הרא המועמדים שלושת שהם אז הליברלית
בממשלה לתפקידים שונים
וניטים. שריר מודעי הם: •

מועצה... באותה אז אמרתי ואני
אותך? הוציאו הם למה •

 מאותתים אתם אמרתי: לזה. אגיע תיכף
 שרים. בשלושה מסתפקים שאנחנו לחרות
 שרים. ארבעה לנו מגיע היה המפתח על־פי

שלו לכס יש בבקשה, אז הסכמתם אתם ואם
 עין יש שלשמיר חושב אני אבל שרים. שה

 שריר של תיפקודו על ידע הוא בוחנת. מאוד
המ השרים הם מי היום יודע הוא בממשלה.
 מתפקדים, שפחות השרים הם ומי תפקדים,

 ומיהם הממשלה את ביזו שלא השרים הם מי
 אומר אני הממשלה. את ביזו כן שאולי השרים

פוסק. להיות רוצה לא אני אולי,
 היה הוא הזאת, ההכרעה לפניו וכשעמדה

 חושב אני ארבעה. מתוך שלושה לבחור צריך
 לא אני אז בי, קשור זה אמנם נכון. בחר שהוא

 גם נכון בוחר היה הוא אבל אובייקטיבי,
בשריר. בוחר לא ורק בי, בוחר היה אלמלא
 גם לליברלים היו שאילו מאמין לא אני
הר כשר מתמנה היה שריר שרים, ארבעה

ביעי.
ש • בממ גם הרי מוזר. דבר פה י
 יהיו מי שמיר קבע הקודמת שלה

 רק לא לשריר נתנו ואז שרי־הליכוד,
ועכ שניים. אם כי אחד, מיניסטריון

לאפם. השניים הפכו שיו
 הליברלים ההיא שבממשלה תשכח אל
שלהם. השרים את קבעו
שריר? את קבעו והם •

 ראש־ של היא הבחירה הליכוד, בהסכם
 לחלק הן השרים, את למנות הן — הממשלה

התפקידים. את
 הרי — כשר־המישפטים למינוי בנוגע

 שלו בחיים שהוא ידוע היה מאיתנו אחד לכל
 לפני גמר אמנם הוא מישפטי. בתיק החזיק לא
 שלו שבהופעות לומר קשה אבל שנה, 30

 סממנים שהם איזה הרגשת שלו ובראיונות
 ז״ל, רוזן פינחס של או ז״ל, תמיר שמואל של
ז״ל. יוסף רב של

 מעשית שאלה היתה מאוד, פשוט אבל
 להיות צריך ששר־המישפטים אומרים מאוד.

עורך־דין.

 את שאלתי פעם נכון. זה אם בטוח לא אני
 תראה, אמר: הוא שר. להיות זה מה ספיר יוסף

 לו שיש איש כמו אתה שר נהיה כשאתה
 לשבת לא נזהר אתה בהתחלה חדשה. חליפה

 כשאתה הז׳קט את מוריד ואתה מקום, בכל
 וזה לחליפה. מתרגל אתה אחר־כך מזיע. מעט
נכון.

 ופתאום ח״כ, אתה הראשונים בחודשים
 חודשים, כמה ואחרי השר״, ״אדוני נהיה אתה

 לפרטיות. קצת להתגעגע מתחיל אתה שנים,
 טוב שר — טוב שר זה מה ספיר? אמר מה אז
 המתאים, הצוות את לו לבחור שיורע איש זה

הטפ מהעצה הטובה העצה את לברור ויודע
למ אני, השנים. כל שלי המוטו היה וזה לה,
 שלי במיפלגה פופולרי מאוד הייתי לא של,

 היו שלא אנשים מיניתי אני המינויים. בנושא
 למיש־ נכנסתי לתפקידי־מפתח. מהמיפלגה
 ובלתי־ וירוק צעיר שם הייתי רד־השיכון,

בע בו שהיתה למישרד נכנסתי אבל מנוסה,
 לדעת, עצמו את שאיבד שר של טראומה בר

ממוטטות. כמעט היו המערכות
)28 בעמוד (המשך
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