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)31 מעמוד (המשך
 כי צה״ל עם הסכים הוא לדבריו, מדע).
 ברפא״ל ישרת שירות של שנתיים במקום
 ״הייתי שלו. המיקצועי בתחום שנים, ארבע
 כסף,״ לקבל בלי בצבא שנים ארבע בעצם
שווה. השבוע •;סביר
 הוא שלי,״ בעבר להתבייש מה לי ״אין
 לי יש רע. דבר שום עשיתי ״לא טוען.

 במישמר־ שאני כך על המעידות תעודות
 וגם דם תרמתי וביום־הכיפורים האזרחי,
 מנות־דם שלי המפורסמת בדה־שבו סחבתי

 ממני. רוצים מה יודע לא אני לבית־חולים.
 ליום לי קראו הזה בחודש 18ב־ אפילו

 את לבטל כמובן אצטרך למילואים. אחד
 אומנם במילואים. חשוב תפקיד לי יש זה.

 אני עכשיו אבל שי״ן־גימ״ל, הייתי פעם
בזמן־חירום.״ צווי־קריאה מחלק

לנשי המועמד של מחייו אחרת פרשה
 שממנה השבתון, שנת פרשת היא אות

 ראש- על־ידי רבה בדרמאתיות :קרא
 קדישאי יחיאל ראש־הממשלה של לישכתו

 קדיש,״ ״מר אותו: מכנה ששווה כפי או,
 הנשיאות. כתר את וליטול לבוא :די

 בנחל־שורק, הגרעיני בכור *רופסורים
 בשנת־השבתון עוסק, שווה כי טוענים

 מאומד, לתרום יכול שאינו בנושא שלו,
 או (קמ״ג), למחקר־גרעיני לקרייה לכור,
 שהוקמה, פנימית ועדה הישראלי. למדע

 יועלה שווה של שמו כי שנודע לפני עוד
 אכן כי קבעה המדינה, לנשיא כמועמד

 אחר במחקר יעסוק ששווה עדיף היה
 שיניים אין אם־כי שלו, כשנת־השבתון

כן. לעשות לאלצו חוקיות
שווה, טען הזה העולם כתב עם בשיחה

 כלפיו הטענות .את כלל מבין אינו כי
 הוועדה, קיום את הכחיש הוא זה. :עניין

 • ממני רוצים מה יודע לא ״אני :טען אבל
 שנים, שש אחרי שנת־שבתון לי מגיעה

 שנים. עשר אחרי רק אותה לקחתי ■אני
 נושא־ באיזה לי להגיד יכול לא אחד אף

 בשביל משלמת שהמדינה זה לבחור. מחקר
 אצל כמו ,בהסכם־ד,עבודה זה שלי, זמחקר

 בנושא־מחקר בחרתי אני פרופסור. נל
 מיקרוסקופ לתיכנון שלי בעבודה :וקשור

 יותר בסדר־גודל רזולוציה כושר עם יוני,
גדו בהצלחה זוכה אני שקיים. ממה עדין
 טילפן בפאריס שלי המנחה ואפילו לה,

 ימים לכמה לבוא ממני וביקש ־,שבוע,
 למישהו שלי המחקר את להעביר נדי

מאד.״ חשוב הזד, המחקר אחר.
 טענו לראש־הממשלה המקורבים חוגים
 בעניין חקירה נערכה אומנם כי זשבוע,

 אולם שווה, של הפרופסור נבודת־מחקר
 מדע- של קינאה פרי דוא הזה העניין ,כל
 עומד ששווה כך על הכועסים אחרים, :ים

לובינשיא.״ להיות
חסד-תקדים

 כאשר מייד שהתעוררה אחרת אלה
■  לנשיאות, כמועמד שווה של שמו צץ ׳

 ראש־הממ־ לפני עליו המליץ מי זיתה:
 הכיר לא הוא כי הודה עצמו בגין שלה.

לרא עליו שמע וכי קודם־לכן שווה את
כ באוזניו שמו הועלה כאשר רק שונה

 שונים שמות הועלו לנשיא. אפשרי מועמד
 ביניהם לשווה, בגין בין אנשי־הקשר של
 אך לנדאו, חיים השר-בלי־תיק של זה נם
המיל ללא-הרף: ונישנה חזר אחד שם

 גאון, ניסים מצריים יליד השווייצי יארדר
 אף אשר בגין, מנחם של האישי ־דידו

לנשיאות. כמועמד בשעתו הועלה שמו־שלו
 בגאון, אי-פעם פגש כי מכחיש שווה

 לראש־הממשלה המקורבים חוגים אולם
 הוא גאון אם האסון ״מה השבוע: טענו

 לפסול צריך זה שווה? על שהמליץ זה
 ,ראש־ר,ממשלה סירב שווה לטענת אותו?״

המיסתורי. הממליץ היה מי לו אפילו לגלות
 בחירתו על מתעקש בגין רק לא אולם

 שטעם כיוון עצמו, שווה כנשיא. שווה של
 עתה משתוקק מלכות, של מטעמה מעט
 היה זה כאילו כנשיא, לכהן מאודו בכל

 עזב הוא חייו. כל עליו שחלם החלום
 של לדירה ועקר ברחובות דירתו את

 המטה את הקים שם בירושלים, ידידים
ו שווה של ידידים יושבים בדירה שלו.
 הם והערב היום שעות כל במשך אחיו.

 היכולים אישים של רשימות על עוברים
 עימם מתאמים חברי־כנסת, על להשפיע
 עם עצמו לשווה פגישות קובעים שיחות,

 את ומקימים שילטון, ואישי חברי־כנסת
 במדינת אי־פעם שקם ביותר הגדול הלובי

ישראל.
 שח״כ אחד. לדבר רק מייחלים ״אנחנו

 יש שווה שלפרופסור יבין נבון יצחק
 בעצמו להיות בסירובו ויתמיד גדול, סיכוי

 בחירתו את יבטיח זה לנשיאות. מועמד
השבוע. מהם אחד אמר שווה,״ של

במדינה
פט ש מי

* על הרו■
 יקום א7 ״כאן : התושבים

״מכון־חניטה : היזמים — :
קגוגיה!״ ״זוהי

 החד- הבתים .באחד שבוצעו השיפוצים
 משכו ברמת־גן, מנדם ברחוב קומתיים

 זו היתה השפנים. של תש־מת־ליבם את
 דיירי את שהטרידה מיסתם־סקרנות, יותר

 לבית־ה,הולים הסמוכה הווילות שכונת
ש בשמועות, לוו השיפוצים כי תל־השומר,

 לחניטת מיוחד פסון להיפתח עתיד במקום
מתים.
 צפה המיועד למכון הסמוך הבית ימן

 ששמץ ׳תדהר, שלמה השכנים, אחד בנעשה
 הב־ הוא לאוזניו. אף גונב השסועות מן

פני קירות הורסים המשפצים כי ׳חין
במ ופורקים בחצר עצים עוקרים מיים,

צחו ואריחי-חרסייניה חול ■של כמויות קום
 המשפצים את ׳לשאול החליט הוא רים.
 אחרי הבית, את סועידים הם בדיוק למה

 במקום כי ליו הוסבר כאשר שישופץ.
נרגע. לשידוכים, מישרד ייפתח

 ועצבניות פסק, לא השמועות שטף אולם
 ימים כמד, כעבור ׳שיככה. לא השכנים
שכ מעשי אל שוב להציץ תדהר החליט

 בכל כי גילה, להפתעתו החדשים. ניו
 אריחי- מתקינים המשופץ הבית חדרי

 ברזי־ נקבעים רבים ׳ובמקומות חרסינה,
 יתמה שידוכים, ולמישרד לאלה מה מים.
השיפוץ. מלאכת על האחראים לחפש ופנה

 רמי הצעירים ז מודרנית חניטה
 מראשון־ קריב •וישעיהו מרמודגן גילר

 שפיקחו הבית, של החדשים בעליו לציון,
:תשו לשכנים סיפקו במקום, העבודות על

 ייפתח במקום כי אמרו פעם לרוב. בות
 כי סיפרו אחרת בהזדמנות לעיסוי, מכון

 גיר־ לחקירות. מישירד לשמש נועד המקום
 תשוכן המשופץ בבית כי טענה נוספת סד,

גינקולוגית. מירפאה
 סיכסוך לי היה ״לא :תדהר שלמה סיפר

 הם מסויים ובשלב החדשים, השכנים עם
 שם שיעסקו הכמוס, הסוד יאת ילי גילו

 הזמן של החניטות כמו ילא גוויות. •בחניטת
ש מודרני, מישהו אלא במצרים, העתיק

 שנפטרו אנשים שיל גופות להעביר נועד
בחוץ־לארץ.״ לקבורה — בארץ

 לשכני׳ו־שלו, אלה פרטים מסר !תדהר
 כיצד עצה לטכס לכנס-חיהום, נזעקו ואלה

 לפלוש המאיימת המוות רוח את להבריח
 מים־ מנהל שהוא תדהר, השלווה. לשכונתם

 עורך־הדין אל פנה יהלומים, לליטוש על
 המערכה את שינהל בבקשה הוברמן, איתן

 שופטת־ חונטי־המתים. נגד המישפטית
 העניין, הובא שלפניה שצקי, עדנה השלום
 על שאסר זמני צו־מניעה מתן על הורתה
 המקום הכשרת ועל החניטה מכון הקמת

מתים. לאיכסון
 שהגישו בתצהיר ? חיים יאו מונים

 לבית־ מסודהחניטיה-המיויעד שיל שכניו
קרו ׳יבריח כזה מכון כי טענו המישפט,

 את ישנה מבתיהם, ומכרים אורחים בים,
 הנכסים. ערך את ויוריד הסביבה, אופי

 צו־ הוציאה טענותיהם, את קיבלה השופטת
להפ לשכנים הורתה בד־בבד זמני. מניעה

 אלף 25 של סכום בית־המשפט בקופת קיד
המ הקמת יוזמי לפיצוי שישמש לירות,

שית במידה קריב, •וישעיהו גליד רמי כון,
יסוד. אין השכנים של לתביעתם כי ברר

 לא הבית של עתידו על המערכה יאך
 גירסה השותפים אחיד גלה לרמי חמה.

 כלום,״ לא על היא כולה ״הסערה משלו.
 המצאה הוא החניטה ״׳מכון אוסר. הוא
מעו לשכונה. •וחבריו תדהר שלמה של
 בית או כזה, מכון הקמת •תיכננו לא לם

 היתד, המקורית התוכנית לגוויות. איכסיוין
גינקולוגית. מירפאה כאן להקים

 מכון- יעל נוסף להיות אמור זה ״עסק
 ראשון- של התעשייה באיזויר שיוקם חניטה
 לדיברי בני-אדס.״ ממגורי הרחק לציון,

 במקום לחשש. יסוד כל לשכנים אין גלר,
 הוא אך אמבולנס, לחניית שטח הוכשר

גינקולוגי. טיפול שתעבורנה לנשים נועד
 ואין החוק, נגד כלשהו צעד נעשה ״לא

 גלד אמר השכנים,״ עם לריב עניין לנו
מת השכנים מדוע לנו סובן לא השבוע.

 חושב אני במקום. מירסאה :להקמת נגדים
נגדנו.״ קנוניה כאן שיש

המח שני — תהיה לא או חניטה תהיה
 קרב- לקראת עתה נערכים היריבים נות

 בית-המישפט, בזירת ייערך זה ההכרעה.
החוזר. הדיון ייפתח כאשר

פלומ״ן יחזקאל
ב בכירים פקידים מעט מתי־ ק ף*

 השר, סגן כי יודעים מישרד־האוצר !
האפש את השבוע שקל פלומין, יחזקאל

 השר את ולזנוח מתפקידו להתפטר רות
למקו גילה פלומין לאנחות. עליו הממונה

 באחריות עוד לשאת יכול אינו כי רביו
 ארליך. שימחה שר־האוצר, של למעשיו

ו נפש עד מים ״הגיעו : פלומין לדברי
 כך...״ להמשיך יכול אינני

 איימו פלומין של ההתפטרות הירהורי
 בו המתים בארון האחרון המסמר להיות
 כ״שר־אוצר ארליך של הקאריירה תיקבר

 שיוציא וכ״מי בכלכלה״, כ״בקי מבריק״,
 הבוץ מן הישראלית הכלכלה עגלת את
פוליטי הוא ארליך שכן שקועה״. היא בו

 אך ותיק, מפלגתי ועסקן משופשף קאי
ניהל הוא מעולם. היה לא מעולה כלכלן

 עדשות, לצביעת קטן בית־מלאכה אומנם
 משק בענייני ויסודית מעמיקה הבנה אך

 לתפקיד מינויו ממנו.והלאה. היא וכלכלה
 אסון להוות יכול היה כשר־אוצר מרכזי כה

 להבין השכיל אילולא הישראלי, למשק
 פלומין יחזקאל כי ולתבוע בעצמו זאת

 רואה־חשבון שהוא פלומין, כסגנו. ישמש
 כהונתו שנות במשך הוכיח ומצליח, צעיר

 כלכליות בסוגיות בקי הוא כי כחבר־כנסת
 בנושאי באמת ליבראליות השקפות ובעל
 ארליך של בהצעתו ראה הוא וכלכלה. משק
 ליישם ואפשרות רציני אתגר כסגנו לכהן

 שנים במשך הטיף להן התיאוריות את
מחו זאת ראה הוא ובמאמרים. בהרצאות

ששר לשמור כדי לארליך, להיענות בתו
 בהתאם וינהג שטויות יעשה לא ד,אוצר

כלכליים־מיקצועיים. לקני־מדה

 כישלון
גדול

ו פלומין, את הכזיב שארליך לא
■  החדשה הממשלה של קרנה ירידת י

 במישרד- ובראשונה, בראש התמקדה,
 ארליך של הפופולאריות ירידת האוצר.

להת רבים שהביאה עד תלולה, כה הינד,
רבינוביץ/ יהושע לקודמו, ממש געגע

 חיובית בצורה מחדש, להעריכו לפחות או
 של הכלכלי עורכו מכולם הגדיל יותר.

 לראש- שהזכיר שוייצר, אברהם הארץ,
 בגלל נפלה המערך ממשלת כי הממשלה
 בגלל ליפול עלולה וממשלתו רבינוביץ

 עליו הכלכלי שהמהפך היא, עובדה ארליך.
 עתה נראה בגאווה, ארליך שימחה ניצח
 גדול. ככישלון בישראל הכלכלנים לרוב
ש היחידי הביטאון הזה העולם היה ואם
 וכאסון בתרמית המהפך, את בזמנו תקף

 המסכימים רבים עתה נמצאים הרי למשק,
בדיעבד. עימו

 כספינה אלה בימים נראה מישרד־האוצר
 את איבד שקברניטה סוער, בים מיטלטלת

 סיפוניה, על מסתובב והוא עליה השליטה
 ומפטר המותן מן הבטחות יורה כשהוא
 את לממש יכולת מבלי פה, בהבל אנשים
ה בעת הציג ארליך במציאות. הדבר

 הודאה תוך החדש התקציב את אחרונה
 הוא בו. לקצץ ויש טוב תקציב אינו כי
המיסוי מערכת של בכישלונה הודה אף

 שפיר הרצל האלוף
 הממונה לתפקיד מועמד

המזינה הכנסות על

 שוקת בפני ניצב הוא עתיד, והגבייה.
ב להשתמש עוד שיוכל מבלי שבורה,

ול שכר העלאות למנוע כדי אינפלציה
בשכר. כרסם

 של רוחו מורת גברה הזמן שחלף ככל
 בלע הוא ארליך. של ממעשיו פלומין
 סיטונית והעברה תקציביות חריגות בשקט

 שארליך מפני להלוואות, ביטוחי־שער של
 קואליציונים. ללחצים להיכנע יש כי טען

לש פלומין סירב בהם מיקרים היו אולם
 המדינה תקציב משמש לכך דוגמה תוק.

 בד לכנסת כאמור, הגישו, ארליך החדש.
ו טוב אינו התקציב כי הודאה עם בבד
ול למשל היה המעשה לשנותו. צריך

 בהיסטוריה הראשון המיקרה זהו שנינה.
ו תקציב מגיש ששר־אוצר ישראל, של

 אי- היתה: הסיבה טוב. אינו כי מודה
ו בממשלה להיאבק ארליך של נכונותו
 בבת להניף אפשר אי כי לעמיתיו להסביר

 ה־ דגל את גם — הדגלים כל את אחת
 את וגם הביטחון דגל את גם חינוך־חינם,

 פלומין של דעתו המלאים. השירותים דגל
שאפ ריאלי תקציב להגיש צריך כי היתד,

התקבלה. לא דעתו מאחריו. לעמוד שר
מס נציב של פיטוריו היה אחר מיקרה

 את שלל פלומין שילוני. אליעזר ד,כנסה
ה שתחום מפני ראשית, בתוקף. המעשה

 בהתאם בסמכותו, היה וההכנסות גבייה
 שנית, ארליך. לבין בינו הפנימית לחלוקה

 נציב היה שילוני כי חושב ועודנו השב הוא
 הוא בתפקידו. להמשיך עליו היה וכי טוב
בהדלפת אשם היה לא שילוני כי סבור גם


