
השחיתות עז הוויכוח את קיימו ממושב־זקניס תיגבוות עם המיפלגה, ותיקות
 של אביו שדמי, נחום (מיל•) ל״מ

 את חציל שדמי, ישכח (מיל.) תת־אילוף
 זאת עשה הוא האחרונה בפעם שוב. מפא״י

 אח שיחק שדמי כאשר שנים, עשר לפני
 יושב- בתפקיד ונשא המיפלגה, של המצפון

 הוקיע הוא מפא״י. של בית־הדין ראש
 מהמיפלגה איותו גירש בן־גוריון, דויד את

מפא״י. מוסר את והציל
 שדמי זאת עשה האחרון החמישי ביום

 את זימן צדוק, חיים שר־המישפטים, שוב.
 מ־ למעלה המונה העבודה, מיפלגת מרכז

 כדי דחופה לישיבת-מרכז צירים, 600
 השעה ,5.30 בשעה השחיתויות. על לדון

ב היו הנכבדים, הצירים זומנו שאליה
 חברי קשישים, 50כ־ לשעבר האוהל אולם

 זרמי מאיר העבודה מיפלגת מזכיר המרכז.
 להמתין החליטו והם צדוק, עם התייעץ

 הישועה, ׳תגיע אולי דקות, מיספר עוד
 הגיעה הישועה ואומנם אנשים. ויתווספו

 תושב הוא שדמי שדמי. של בדמותו —
 הוא ברמת־אביב. ביודהאבות של נכבד

 בבית־האבות ידידותיו את ללמד החליט
 אותן והזמין דמוקרטיה, בהילכות פרק

המרכז. לישיבת
שדמי נחום לאולם נכנס שש לשעה יסמוך

לשע הפועלות מועצת מנהיגת של תגועודהיד אומרתלאוזניים אוי
 הממשלה ראש ליד יושבת כשהיא אידלסון, בבה בר,

 רפטור ברל האשים התמונה צולמה שבו רגע באותו מבוהל. מבט שבעיניו רבין, יצחק
כלום!״ אתם — השראה לכם אין !מושחתים כולכם ״אתם באומרו; בשחיתויות רבין את

 ׳נירג־ נשים, 30כ־ בסד צועדות כשאחריו
 נראה ׳ולפתע הזקנים, למושב שבנותיו שוית,
מלא. האולם !כי היה

 באופן להיות, היה צריך הראשי הכוכב
 צדוק צדוק. חיים המישפטים שר טיבעי,

וה ׳מישרדו הישגי על ארוכה שעה סיפר
 ליצור והבטיח השחיתות, בגילויי ממשלה

 את אולם השחיתות. נגד חדשים חזקים
 ;אנשים שני לפחות מצדוק יגנבו ההצגה

 ויו״ר ספיר, פינחס לשעבר, שר־האוצר
הכהן. דויד לשעבר, ועדת־החוץ־והביטחון

 שוורטמן
ת ינשק ח ת ב

גו רבקה רפטור, ברל עם יחד ם, ך*
 ישפכו גוברין, ועקיבא הרינג זאב בר, ! ן

ה ההסתדרות, המדינה, על וגופרית אש
 על מכל יותר אך — העצמאיים עשירים,

מנהיגיה. ועל מיפלגתם־שלהם,
 ראש- והאזינו. בשקט, ישבו והמנהיגים

הרא בשורה ישב רבין יצחק הממשלה
 מבוהל, מבט ובעיניו סמוקים כשפניו שונה,
 בא פרס שמעון בשרשרת. שוב מעשן והוא

והסתלק. חייך בקהל, התבונן דקות, לעשר

בן־אהרון
נרדם,
רבינוביץ.

מיקרופון ללא
כולל מהנוכחים, אחד, ואף רין,

 משמורות־הטבע אחד נאם
 גוב־ עקיבא המיפלגה, של

לב. לכך שם לא הנואם,
בתחת לנשק

הקואליציה לראש הכהן,

 יושב־ראש שהיה מי הציע,
 דויד ועדת־החוץ־והביטחון

ורטמן. משה חבר־הכנסת


