
במדינה
בנסח

תיקו מ<1וע כישדון
 פעד הכביר המכבש

— רחמים כדי
 לאסור ההצעה אף
הופדה החסרות את

גדו בתרועה נתקבל גבה־הקומד. הגבר
עוקצנ קריאות־ביניים רעמי־צחוק, לה.
 עבר. מכל עליו הומטרו ומבודחות יות

 לקבלת־פנים וייצמן עזר זכה לא מעולם
בכנסת. כזאת

ש מהעובדה נבעה הכללית השימחה
 הכנסת את שיחרר וייצמן של בואו רק

 אליעזר שר־הבריאות, מתמשך. מעונש
שהש המתווכחים, לדברי השיב שוסטק,

 הבא חוק־ההפלות, שינוי על בדיון תתפו
 שוס- סוציאליים. מטעמים הפלות לאסור

 פעמים עצמו על חזר ודיבר, דיבר טק
 וענה קריאות־ביניים הזמין ללא־ספור,

בהתלהבות. עליהן
הספס את שמילאו לח״כים ברור היה

 הם כי — מקום אפס עד כימעט — לים
 של פיליבסטר בלתי־רגיל: למחזה עדים

 הפרלמנטרית, השיטה עצמה. נגד הממשלה
 כדי האופוזיציה לפעמים משתמשת שבה

 שוסטק על־ידי הופעלה הצבעה, לדחות
מטרה. אותה לשם

 בטוחה הקואליציה היתה לא. רגע באותו
שבה הגורלית, להצעת־החוק רוב לה שיש

 ליד הממשלה. קיום עצם אולי, תלוי, היה
 עזר בולטת בצורה נעדר הממשלה שולחן
 לכנסת. בדרך שהוא אמרו הידיעות וייצמן.

לנ המשך פתק: הועבר הנואם לשוסטק
יגיע. שעזר עד אום

 מעיין נסתם וייצמן שנכנס ברגע ואכן,
 תשובה גימגם הוא שוסטק. של המילים

מהדוכן. וירד חפוזה
האמת. שעת הגיעה האפס. שעת
ה של המכבש עבד היום כל במשך

 כל על מעולם. עבד שלא כפי קואליציה,
 נגד, יצביע כי שהודיע, או שפיקפק, מי

כבירים. לחצים הופעלו
 מי יצחקי, יצחק היה הקורבנות אחד
 אריק של ביש־המזל ברשימה 2 מס׳ שהיה
 לתנועת־חרות. אריק עם שהצטרף שרון,
בליכוד. נשאר אך ממנה, פרש

 עדות־המיזרח איש הסימפאטי, יצחקי
 השכבות של נציג בעצמו רואה מטבריה,

הל מול לעמוד לו קשה היה המקופחות.
 היה יותר עוד אך הליכוד, ראשי של חץ

 את שיכריח תיקון בעד להצביע לו קשה
להו ועוד, עוד ללדת עדות־המיזרח נשות

 הצעירים. ולעבריינים המצוקה לנוער סיף
כמו נגד. והצביע בדעתו איתן נשאר הוא
 ואהוד זיידל הילל דורון, שרה עשו הו

הליכוד. אנשי כולם אולמרט,
 במיזנון. יושב נשאר פלומין יחזקאל

 חודו על תיפול ההכרעה כי כשהסתבר,
גררר וכימעט אנשי־הליכוד באו קול, של
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 דבק נשאר פלומין אך לאולם. בכוח הו
להצבעה. נכנם לא ובהחלטתו, במקומו

המקו ההפלות חוק מיוזמי שהיה פלומין,
 מוכן הוא כי הודיע שעברה, בכנסת רי

 שלא ובלבד בכנסת, מקומו על לוותר
 גם טען כמוהו שיזם. החוק נגד להצביע

 הליכוד בסיעת אך אולמרט. אהוד ח״כ
אי היא אולמרט של התמרדותו כי טענו
 לקולו, זקוקים שאם חרות, לאנשי תות

לחרות. להצטרף לו לאפשר יש
 רבין, יצחק שלושה: חסרו השני בצד
 חיפושים למרות מיפלגתו, בעיני שנעלם

הר במסע כנראה, עסוק, והיה קדחתניים,
 של הזעם למרבה בארצות־הברית, צאות

 האגדתיים הסכומים על שידעו עמיתיו,
ההרצאות. עבור לו המשולמים

בני כי היום, למחרת טען עצמו רבין
 משה ח״כ המערך, מצליף להודעת גוד

 כדי כלל שחל עימו התקשר לא שחל,
 הוא כי ידע לא הוא להצבעה. להזעיקו

צפויה. הבלתי להצבעה הוזעק
ב הם אף היו פעיל ומאיר ברעם עוזי

להגיע. הספיקו ולא אמריקה
 ההצבעות נדירות האמין. לא היו״ר

 מראש, ידועה התוצאה אין שבהן בכנסת
 הפתעות ואין כימעט כללי. באופן לפחות

שלימה. ההפתעה היתה הפעם בכנסת.
ב תזכה הממשלה כי לכל נדמה היה

 על מכריז ח״כ כשכל — השמית הצבעה
 האל״ף־בי״ת סדר לפי רם, בקול הצבעתו

התוצ את שרשמו ח״כים, כמה פרצו —
״תיקו!״ גדולה: בתרועה אות

 מזכי- שני עם יחד שמיר, יצחק היו״ר
בםשך ושוב שוב התוצאה את בדקו ריו,

 להאמין. שמסרבים כמי ארוכות, דקות
 54 בעד, 54 ברורים: היו המיספרים אך

נגד.
 כדי למציעים. כישלון פירושו — תיקו

 אחד, קול של רוב דרוש החלטה לקבל
ש מסויימים, לפרלמנטים בניגוד לפחות.

 לידר, מכריע קול כזה במיקרה יש בהם
 מכל יותר שווה הכנסת יו״ר של קולו אין
אחר. קול

 את שהציעה היא שהממשלה מכיוון
 הרי — הקיים החוק את לשנות — ההצעה

היא. שנכשלה
 על נשאר הקיים החוק נפלה, ההצעה

הבא. לניסיון עד — כנו

עיתונות
ד מיס ב ר ת צ ח ב

שראד אגוז־ח־י
 - החרדי במחנה סקנדר

מיס־תבר בחברת צולם הרב
שעבר, בשבוע זיעזע, יוצא־דופן תצלום

 הרב בו ניראים בארץ. החרדי הציבור את
 לשעבר, ומיס-תבל שאולזון חיים החרדי

 של לצידה זה יושבים כשהם מור, רינה
 זה תצלום מבדרת. בשיחה ושקועים זו

)48 בעמוד (המשך

הממשלה כישלון אחרי ושוסטק בגין לורנץ,
בהפלה מפלה

 צעירי החדירו איו
 איש את המברר
לתפקיד אמונם
צר?1הא מנכ״ל

 של הכנסה על לוותר מוכן ני <(
■ >  אבל בשנה, לירות מיליון עשרה //

 זה!״ את לעשות שאפשר להם נראה בוא
 שר־האוצר של עדותו פי על המילים, אלה
 ל- להציע אותו ששיכנעו הורביץ, יגאל

 מנכ״ל תפקיד את נאמן יעקב עורך־הדין
משרד־האוצת

 על הגיבו טוב,״ עסק עושה ״יענקל׳ה
 בארץ, המישפטנים בחוגי הרבים מכריו כך

 לירות מיליון עשרה אולי יפסיד ״הוא
 שנה בכל אבל באוצר, שיעבוד בשנה

כפליים.״ ירוויח הוא אחר-כך
 ארליך, שמחה לשעבר, שר־האוצר ואילו
 פרטי יוודעו ״כאשר המינוי: על התבטא
 כולנו נצטרך המפד״ל, שעשתה העיסקה
מבושה.״ להסמיק

מינויו את להציג המאמצים כל למרות

כן־מאיר יהודה ח״כ
אידיאולוגי שותף

 ענייני, כמינוי )40( הצעיר הפרקליט של
 המועמד, של כישוריו סמך על שנעשה

 :הבאות מהעובדות להתעלם היה אי־אפשר
 הורביץ יגאל את למנות ההצעה !•

 על בעיקר ונתמכה הועלתה כשר־האוצר,
 זבולון שר־החינוך המפד״ל, צעירי ידי

בן־מאיר. יהודה וח״כ המר
 של אמונם איש הוא נאמן יעקב -•

הלאו הפוליטיות דיעותיו המפד״ל. צעירי
 נמנה הוא כמוהם לשלהם. זהות מניות

 אמונים. גוש של הנלהבים התומכים על
 לכישלון. נדון אלה עובדות שתי בין קשר

 אין כאילו רושם ליצור ניסיון כל
 הורביץ נבחר בו עצמו, שבוע באותו

 כמנכ״ל נאמן יעקב את ומינה לשר־האוצר
 ה- צעירי של הירחון אור ראה משרדו,
 להציג הניסיון גם לפנים. פנים מפד״ל,
 משטח 30סשכ־ס/ העובדה את בילבד כמקרה

 הירחון, של הראשון הגיליון של המודעות
 שבבעלות נוגה, טנא חברת של מודעות הן

דומה. לגורל צפוי הורביץ, יגאל מישפחת
וה לשמיים, הזועקת השערוריה אולם
 ציבורי מינהל כללי לכל בניגוד עומדת

שנעש העיסקה, בפרטי טמונה אינה תקין,
 המפד״ל צעירי בין נעשתה לא או תה

 הפוליטיים בחיים הורביץ. יגאל לבין
 עבור תמורה לקבל מקובל די בישראל

 מוסרי הבדל כל אין פוליטית. תמיכה
 מיליונים תקציבי הזרמת בין משמעותי
 תמיכתה תמורת אגודת־ישראל לישיבות

 איש מינוי על הסכם לבין בקואליציה,
 תמורת המנכ״ל לתפקיד המפד״ל צעירי

שלו. השר עם שיתוף־פעולה
 להתברר שעלול בכך אינה גם השערוריה

 נהנתה זה ממינוי שכתוצאה הימים באחד
 המדינה כספי של נוספת מהזרמה המפד״ל

ומטרותיה. עסקניה למוסדותיה,
 שאפילו אדם, במינוי היא השערוריה

 יוכל לא הוא הצדיקים, ל״ו עם -נמנה היה
שעשה מה בין אינטרסים ניגוד למנוע

הורכיץ יגאל האוצר שר
המפד״ל לירחון מודעות

 התפקיד לבין בעתיד, שיעשה ומה בעבר
משרד־האוצר. כמנכ״ל למלא שעליו

 ישמיד החתול
השמגת לע__

 שבמינוי האבסורד על לעמוד מנת ל ^
י ד  מראשי אחד שאמר מה את לצטט >

 ״ליעקב נאמן: של ממקורביו המפד״ל,
 ישראל עם נסחף כיצד להיווכח כואב נאמן
 לתרום שואף הוא ובזבז-נות. מותרות לחיי
 לשלוט יחזרו ואיפוק צניעות שדרכי לכך,

במשק.״
בעצמו. אישית דוגמא לכך נתן נאמן

 את העתיק הוא רבים לא שבועות לפני רק
 העתיקה. לירושלים תל־אביב מצפון דירתו

רוט הברון של הבית את שם רכש הוא
 ביותר המפואר הבניין אולי שהוא שילד,

 מיליוני הרבה של בסכום בירושלים, כיום
ל״י.

 ״ הגדול פירסומו את עשה נאמן יעקב
 בשעתו מיסים. בענייני שהתמחה כעורך־דין

 בר־ באוניברסיטת מיסים דיני על הירצה
 השופט עם יחד ספר, חיבר אף הוא אילן.

מיסים. דיני על ויתקון,
 שבין הוא טבעי רק זו מומחיותו בתוקף

 להם שיש לקוחות אליו נמשכו השאר
 יש ביניהם שילטונות־המם. עם עניינים

 בהם חושדים ששילטונות־המם כאלה גם
 נאמן היה חייב כעורך־דין מיסים. בהעלמת

 כיצד הייעוץ, מיטב את אלד, ללקוחות לתת
 שבחוק הפרצות ואת החוק את לנצל ניתן

מיסים. פחות לשלם מנת על
 ה- של השני לצד עובר כשהוא עתה,
 את לייצג לכאורה חייב הוא מיתרם,
לשי בעבר שניזקקו אלה כל נגד המדינה

 כאשר בעתיד, להם ויזדקקו אלה רותיו
 לענייני- כמומחה שלו לפרקטיקה יחזור
 לה, מתכחש הוא שאין כוונה — מיסים

 לסייע התחייב לממשלה המישפטי ושהיועץ
לממשה. לו

 נגד לפעול נאמן המנכ״ל יוכל האם
 שקרוב בעבר, לקוחותיו של האינטרסים

 האם בעתיד? לקוחותיו גם יהיו לוודאי
 אותם נגד קשה ביד לפעול נאמן יוכל

השי כל את יודע שהוא ויחידים מוסדות
 מתשלומי להימנע שלהם והטריקים טות
אותן? המציא שהוא כיוון למדינה, מס

 ממשרדי אחד במיסגרת פעל -נאמן יעקב
 שותפיו במדינה. המצליחים עורכי-הדין

 שגריר לשעבר הרצוג, חיים הם למשרד
 דתי יהודי פוקס, ומיכאל באו״ם, ישראל
הכנ מבריטניה. שנים כעשר לפני שעלה

 נאמן של עדותו פי על זה, מישרד סות
בשנה. ל״י מיליוני לעשרות מגיעות עצמו,
 הגדולים נמנים נאמן של לקוחותיו בין

 כי סוד זה אין במדינה. העסקים שבבעלי
 המולטי- של ענייניו את בארץ ייצג הוא

 החתום האיש הוא גאון. ניסים מיליונר
 שבבעלותו לודז׳יה, חברת של התשקיף על
 הוא אייזנברג. שאול המולטימיליונר של

לפחות המאוחד, המזרחי בנק את ייצג


