
בתיל עסקים
 מכשיר, המציאו לא שעדיין שחבל נדמה פעמים 1■
אותן. ורושם מחשבות הקולט /

 המשא• על לדווח היה ניתן קיים, היה אילו
 רכה כנאמנות הנוכחי הקואליציוני והמתן
יותר.

 מחשבות את לרשום היה ניתן המכשיר, באמצעות
רם. בקול הנאמרים הדברים בצד המיפלגות, מנהיגי

:למשל
 מט־ להקמת לפעול עלינו הטילו הכוחרים
לאומית... שלת־־חירום

 —בשניים איתנו תגמרו שהפעם זה על תחלמו ואל
.עלובות לירות מיליוני שלושה . .

 יהיה מצפון שכענייני פך על עומדים אנחנו
.חופש־הצכעה רחכרי־הכנםת . .

 תמורת שר של כסא הפעם להשיג אוכל אם נראה
.שלי המנדאטים . .

 להתקכל צריכות גורליות לאומיות הכרעות
 סידרי־שילטון על־פי עליונה, כמועצת־כיטחון

.מתוקנים . .
רוצה אני הפעם לי. שהיה המחורבן התיק לי נמאס

 שלא להכחיד צריכים החדשים קוויי־היסודק ת
תינו... נחלת על נוותר אכו

עשרות כמה של לאשראי זקוקים שלנו הבנקים

שרל נז כ לקכוע יש יהודי׳, ,מיהו חוק עם כק
.ההלכה לפי יהיה שהגיור פירוש . .
 בקולות הפעם תלויים שאתם יודע לא שאני תחשבו אל
.שלנו . .

 לקכוע אסור יהודי/ ,מיהו החוק עם כקשר
ההלכה... לפי רק יהיה שהגיור

 הפעם תלויים שאתם יודע לא שאני תחשבו אל
.שולנו בקולות . .
המקודשים... עקרונותינו על נתפשר לא
.ביוקר לכס יעלה זה פנים, כל על . .

התע על נוותר המדינה הצלת למען רק
.כאופוזיציה לשכת נוג . .

!בחוץ אותנו להשאיר תנסו רק הה,

 הפוליטי. בשוק מתנהל קואליציוני משאדמתן ל ץ*
מקח־ומיימכר. של תהליך זהו ע■

האפשרי. ביותר הגבוה במחיר נמכרת והיא סחורה, יש
 המחיר ככנסת. מורמות ידיים היא הסחורה

השילטון. של כשלל חלק הוא
 אצל כמו בגילויחלב, נעשה הדבר היה ואילו זה. ככה
 היהלומים, בבורסת או לילינבלום ברחוב הזהב סוחרי

מרגיז. היה לא זה
 תמיד טוכעת זו שהתמקחות היא הצדה

 הדייסה נדמה, כך והפעם, צכיעות. של כדייסח
מתמיד. יותר דכיקה
 שכמה מרגישים הכל הזמן. רוח בגלל זה אולי

 נעים ולא מרחוק, במחזה מסתכלים חיילים אלפי מאות
הבחירות. אחרי מהר כל־פך האמת, את להם להגיד

 ערב־ של הסיסמאות בין והמציאות, היומרה בין הפער
מדי. גדול שלמחרודהבחירות, והמעשים הבחירות

 בושה. של דגש מין כן, על מתלווה, העניין לכל
הקואליציוני. הנוף את מסתירים מילולי עשן של פגזים

ה את לראות כדי כעדו, לחדור כדאי
מציאות.

 פחות בהרבה הן אבל בעיות, כמה יש דיוק: ליתר
שנדמה. מכפי קשות

 חוץ ״ענייני אצלנו שקוראים מה את למשל, יקה, יי
וביטחון״. ■1

אמרי נשק וטיפוח. נסיגה ומילחמה, שלום
אחת. לשנה או לנצח מילואים כפוי. והסדר קאי

מאוד. קשה בעייה — לכאורה
 התחייבו אלה טריטוריאלית״. ל״פשרה התחייבו אלה

? עושים מה ומושלמת. שלמה לארץ־ישראל
 ילדים ולאלה: לאלה אומרים מאוד. פשוט
לעכור. למכוגרים ותנו כשקט שכו נחמדים,

התפיסות. שתי בין גדול הבדל אין מעשית, (מבחינה
 טריטוריאלית״, ל״פשרה להסכים המוכן אחד ערבי אף אין

 השלמה. לארץ־ישראל המסכים אחד ערבי אף שאין כשם
ה שטחים 1967ב־ כבשה שישראל סבורים הערבים כל

 השטחים על ״להתפשר״ מוכנים הם אין להם. שייכים
 את תיקחו אתם אז ״טאייב, בנוסח: להם, השייכים

 תיקחו ״אתם או: קאהיר.״ את ניקח ואנחנו אלכסנדריה
שכם.״) את ניקח ואנחנו יריחו את

 את איש ישאל לא הבאה שבממשלה הוא, העיקר
המפד״ל. את לא וגם הל״ע,

נח להכא גס יהיו והכיטחון החוץ ענייני

.

 דיין, ומשה מאיר גולדה של הכילעדית לתם
למיטכח. שיזדמנו מידידיהם כמה כתוספת

 עם תתייעץ לא והיא גולדה, בידי יהיה השילטון
 עם להתמקח איך סנהדראי טובה או אלוני שולמית

 דיין שבלי מפני דיין, משה את רק תשאל היא קיסינג׳ד.
גולדה תפיסות בין ניכר הבדל אין (ממילא ממשלה, אין

 קוא- מכתיבות הבחירות שתוצאות .היא מציאות
 הדתית הכפייה חסידי גם שותפים יהיו שבה ליציר, | ן

 אבותינו״ ״נחלת של הדתיים החסידים גם מתנגדיה, וגם
טריטוריאלית.״ ״פשרה של החילוניים החסידים וגם

 או ל״ע, בלי הדתיים עם קואליציה תיתכן בתיאוריה
הדתיים. בלי ושותפיהם הל״ע עם קואליציה
כתיאוריה. רק אכל

 61 לשניה קולות, 69 או 64 יש האחת לקואליציה
 המתקיימות בעולם ממשלות יש להלכה. מספיק זה .62 או

כזה. רוב עם איכשהו
 הכנסת מחברי שליש תמיד נמצא שבה בישראל, לא אך
 מונפת כאשר רק בא השני והשליש בחו״ל, בנופש

■והפרנסה. המיפלגה על המאכלת
 רוב בעזרת הקרובה בשנה לשלוט נוח יהיה לא
בחוץ. להישאר למפד״ל או לל״ע נוח יהיה לא זעום.

 שכת כולם, יישכו שכה קואליציה תקום לכן
שו עד כורג מיוסך יחד. גם ואחיות אחים
 עד פרוש ממנחם אפילו ואולי אלוני, למית

פרידמן. מרשה
בעיות. אין

ודיין.
ה בתחום כן, על מצטמצמת, והדתיים הל״ע בעיית

בעיות. שום אין זה ובשטח ניסוח.
סכלני. הוא והנייר וקיים, חי גלילי ישראל

יותר. קשה הדתית הבעייה עין, מראית
 יותר. או פחות מוסכם, זה דיין. ישלוט ביטחון בענייני /

 סמכות לו יש יום־הכיפורים, מילחמת את שהפסיד מאז
בלתי-מעורערת.

 דת? בענייני ישלוט מי אבל
קוא שותפים של הדרישות את ליישם איך

 זה לחתוך הכחירות ערב שהתחייכו ליציוניים,
̂ הגרון את לזה

 של ארגז החדשה לכנסת העבירה הקודמת הכנסת
 פסולי-חיתון. מוקשים. כמה המכיל בלתי-גמורים, עניינים

ניתוחי-מתים. כהלכה. גירד
 את להכיר כל-כך היטבנו לולא להתייאש, יכולנו

בדבר. הנוגעים
 ולא אותם, מכירים שאנחנו מכיוון אך
לא יסתדר. הכל להתאכד. צורך אין מהיום,

 הנופלת סוכת־דויד מילחמת״אחים. תפרוץ
תייפול. לא

 ״חוק מיזבח על נפשם את למסור הליברלים רצו אילו
 הקודמת. בכנסת עוד בגבורה להילחם יכלו הם האוזנר״,

 ובוחריהם הגבורה, על הנוחיות את אז העדיפו הם אבל
זו. זהירות להעריך יודעים שהם הוכיחו

עכשיו? נפשם את יחרפו מדוע
 קידוש למען למות רצו אילו הדתיים. ידידינו כנ״ל

 כבד לבורא נפשם את להחזיר יכלו יהודי״, ד״מיהו השם
 העדיפו הם אבל זה. חוק נתקבל כאשר שנים, ארבע לפני

רע. לא ולחיות השם, למען לחיות
 השם כעזרת לחיות, ימשיכו לא מדוע אז

ז הממשלתי והתקציב
 על שתתקבל הוגנת, פשרה פשרה. דרושה בקיצור,

כולם. דעת
מזה. קל דבר אין

לכנו שמותר הכאה, הפשרה את מציע אני
האכנרי״. ״העיקרון כשם תה

כלהלן: יפעל הוא
להצביע. מותר אחד לכל לדבר. מותר יהיה אחד לכל

הסיפים. אמות את להרעיד מותר יהיה אחד לכל
ישתנה. לא דכר ששום אחד: כתנאי

 נישואין חוק־האוזנר. את מחדש יעלו ל״ע למשל:
 מוכנים אינם שהרבנים אזרחים, תריסר לחצי אזרחיים
 שלושה לשאר הדתיים נישואי־הכפייה והמשך להשיאם,

המיליונים.
 בגבורה. יילחמו הדתיים תנאם. אלוני יציע. האוזנר

 די חופשית. מצפונית הצבעה תיערך ואז יזדעזע. הבית
 את להוריד כדי וחרות הדתיים מיפלגת־העבודה, בקולות
בשלום. מקומו על יבוא והכל מסדר־היום, העניין

 כחרבות. יתנופפו מילים יהודי,״ ״מיהו לגבי כנ״ל
 תהיה ואז כמטורפת. תצלם הטלוויזיה ירעדו. הקירות
 השונים הליברלים המערך, בקולות די חופשית. הצבעה
מסדר־היום. העניין את להוריד כדי השמאל ושרידי

ישראל. על ושלום

 גמורה. באחריות הבעיות. כל את לפתור ניתן ך ^
 מישרות וחצאי־תיקים, תיקים של בעיות כמה תהיינה ^

 שניים. או אחד רשיון־בנק גם ואולי בכירות
 תיקונו. על יבוא זה כל ספיר, ופעחס השם בעזרת

גולדה. של הכריאות. העיקר
אחת: פשוטה סיבה בגלל לפיתרון, ניתן הכל

 לא הגדולות-כאמת הכעיות מן אחת אה
ככלל. תתעורר

כפי השמינית, הכנסת לגבי עובדת־חיסוד זוהי י ך*
 ועד מתל־שאמס ישראל בוחרי על־ידי שנבחרה
:סואץ־ומיזרח

ן ה בה אי י צ י ז ו פ ו . א ת י ת י מ א
 הפער המדינה, של המכריעות הכעידת לגכי

 כין והלוי, האוזנר כין והשולמית, גולדה כין
מינימלי. הוא שרון, ואריק דיין משה

 הפרק. מן ירדו פשוט הגדולות הסוציאליות הבעיות
 מתון ימין בין הוא הוויכוח כלל. עליהן מדבר אינו איש

 פינחס של הימנית וידו השמאלית ידו בין קיצוני, וימין
ספיר.

 — המילחמה המשך עניין — באמת המכריע בעניין וגם
מהותיים. לא טאקטיים, הם ההבדלים

 בגמישות הדוגלים יש גמישה. בנוקשות הדוגלים יש
נוקשה.

המאמי אחת, רצינית סיעה אך ככנסת אין
והמו שלום, להשיג כיום שניתן ברצינות נה

כזאת. יוזמה על ברצינות להילחם כנה
 כל מצטמצמים לשלום, ודרך בשלום אמונה בהיעדר
 ״הסברה״, על — מה־בכך של עניינים על הוויכוחים

 את להוביל ביותר חטובה השיטה על נימוחים, על
באף. האמריקאים

 בטורפדו בעדינות, קיסינג׳ר את לטרפד שרוצה מי
 ממשלת- לעצמו להרשות יכול אינו בוואזלין, המרוח

 כזאת שממשלה לכך העיקרית הסיבה זוהי ליכוד־לאומי.
עכשיו. תקום לא

 מאוד טוב לחיות וכגין חזן יכלו כן, לולא
 גולדה כאשר שעשו.בעבר. כפי אחת, בממשלה

ה קכועה לצידה, עומד ודיין כראש, עומדת
ממילא. מדיניות

* ח א ן ד ק מי  זהו קואליציוני״. ״!מישחק על מדברים פ
מישחק. באמת /

 להקים צריכים חכל, אחרי מיותר. מישחק זה אין
 להשיג שרוצה ומי בכנסת. רוב דרוש ולממשלה ממשלה.

 שרוצה ומי בעדם. לשלם צריך לרוב, הדרושים הקולות את
 ככל גבוה מחיר לדרוש לו סותר כאלה, קולות למכור

האפשר.
כסדר. כהחלט זה
 וגם האומה. עתיד לגבי חשיבות שום לזה אין אבל

 לגבי או הביתה. הבחורים יחזרו מתי השאלה: לגבי לא
הבאה. המילחמה תפרוץ מתי :השאלה

הבחירות. כיום הוכרעו אלה שאלות


