
של הוותיק ידידו משמאל: המצלמה. עדשת אורה שר־האוצר, אשתואש ר ניסוי
בעל שור, אלכס המיסעדן הורביץ, ייגאל השליכה (מוסתרת), הורביץ

המפוארת. הארוחה את שסיפק דה־פאריס, קפה המיסעדה עליו,מפני לגונן כדי בעלה, של ראשו על שלה הסוודר את

ץ י נ ו ו ה

ת מהדגן א
החגורה

העי למערכות אנונימית ידיעה הגיעה שכת ערב ד*
 מסיבודשחיתות עודך הורביץ ייגאל ״השר תוניס. ■

 המפוארת במיסעדה בידיעה. נאמר דה־פארים,״ בקפה
 אולם שר־האוצר, נכח שבה חגיגית, ארוחה נערכה אמנם

בידיעה. שתוארה מזו במיקצת שונה מסיבה היתד, זו
 כזו מסיבה עורכת חלב, למוצרי טנא־נוגה ״חברת

 של בנו הורביץ, (״יוני״) יונתן הסביר שנד״״ כל
 מסיבה לכל בא אבי וגס מסורת, ״זו המיפעל. ובעל השר
 מיפעל לבעל כיאה וחייכני, רגוע היה הודביץ יוני כזו.״

הבכירים. לעובדיו נעים ערב המעניק מצליח,
 הודביץ. ייגאל השר של התנהגותו היתד, לגמרי שונה
חת־ המיסעדה, בפתח הממתינה בצלמת השר כשהבחין
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 ובתערובת מושטות בידיים הצלמת לעבר זינק הוא פט.
 בכלל?״ את ״מי לדעת: דרש וחיוך תוקפנות של

 על ששמר היחידי היה שור, אלכס המיסעדה, בעל
 שנד״״ 45 כבר ועמוס ייגאל את מכיר ״אני קור־רוח.

 רועה־צאן הייתי שבה מהתקופה ״עוד המיסעדן, סיפר
בנהלל.״ שלהם במשק
 למישפחת המיסעדן העניק המפוארת ארוחת־הערב את

בי הידידות בשם ״זד, הפסד. במחיר לדבריו, הורביץ,
 הוא למיסעדה, נכנס רגיל לקוח ״אם מסביר. הוא נינו,״

 למישפחת אבל לירות. מאלף פחות לא אצלי משאיר
 לאיש.״ לירות 400ב־ ארוחת־ערב נותן אני הורביץ

 על לחזור שור לאלכם הפריעה לא הארוכה הידידות
 שאל ?״ בממשלת־ישראל יש פת ״כמה ישנה, בדיחה

 אריק יש פת, גידעון יש ארבעה. היא ״התשובה המיסעדן.
 אנטיפת, שהוא הורביץ ייגאל יש פסיכופת, שהוא שרון

איכפת.״ לא לי שממנו בגין, מנחם ויש
 שר של המייוחדת רגישותו את להבין קשה לא
 טנא־ של ארוחת־הערב על הידיעה להדלפת האוצר
 עם הורביץ ייגאל של קשריו השתתף. שבה נוגה,

 לתפקידו הכנסו עם יוני, לבנו העביר שאותו המיפעל,
נוקבת. לביקורת נושא היו כבר רם־המעלה, הציבורי

 פרשיה התפרסמה ,1978 לשנת מבקר־המדינה בדו״ח
 ד,מיש- המיפעל לבין השר שבין הקשר על המצביעה

 החדשה, הכלכלית המדיניות על ההכרזה ערב פחתי.
 נציגי בין חריפים חילוקי־דיעות היו ,1977 שנת בסוף

 שיש החדשים המחירים על החקלאות, ונציגי האוצר
מסויימים. למוצרי־חלב לקבוע

 העיר הוויכוח במהלך כי נמסר, המישפטי ליועץ
 עליו הופעל כי השתמע שמהן הערות, האוצר מנכ״ל

 בשר, קשור זה ולחץ מישרד-ד,תעשייה, על־ידי לחץ
מוצדי־חלב. לייצור מיפעלים בעלת היא שמישפחתו
התבט לשר היו אכן כי העלתה המבקר חקירת

 דווקא הורביץ, שלדברי העיר, כי אם זה, בעניין אויות
 המחלבות לרעת מדיניות מבצעים כשר, מכהן הוא כאשר

).2196 הזה (העולם הפרטיות
 מוטב כי שלו, וחשבון בדין קבע מבקר־ד,מדינה

במסיבת־ כל-כך. רגיש בנושא הערה כל יעיר לא שהשר
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הופיע - הפגנתי באופן העסק מן שפרש והשד

 מיש־ אירוע זה !חוצפה איזו !חוצפה ״איזו :בזעם פרץ
?״ ממני רוצים אתם מה !פחתי

הס לא באר־טוביה, בת הורביץ, אורה השר, אשת
,,תעז מורת־רוחה. את להביע כדי בילבד במילים תפקה

 כאן.״ אתכם לראות רוצה לא ״אני דרשה, אותו,״ בו
 השליכה לבן, סוודר מכתפיה הסירה הורביץ אורה

 עדשת מפני פניו את להסתיר כדי בעלה ראש על אותו
 החליק וכאשר בכך, הסתפקה לא השר אשת המצלמה.

 הסוודר את השליכה הורביץ, ייגאל של מראשו הסוודר
הזה. העולם צלמת לעבר

 גם למקום הגיע התקרית אחרי ספורות דקות
 הורביץ. ייגאל של אחיו הדר, עמום חבר־הכנסת

עלו הורביץ, השר של תגובתו כמו הדר, של התנהגותו
להס כלשהי סיבה למישפחה היתד, כאילו להתפרש לה

המסיבה. קיום עצם את תיר
 כפי בידו, פניו את הדר הסתיר המצלמה למראה

בית־המיש־ לאולם המוכנסים חשודים לעשות שנוהגים
־־־ 18 .

 ״לא המבקר: אמר חדו״ח, פירסום עם שערך עיתונאים
 קשורה• שנפשו לדעת כדי השר בהערות צורך היה

 שכן עניין, לו יש כי לאמר עליו היה ולא במיפעל,
עניין.״ לו שיש ידוע היה

 )2086( הזה העולם פירסם לכן, קודם השנה כמחצית .
 כשר הורביץ, ייגאל התערב כיצד שחשפה כתבה

 אבקת- לגבי הסובסידיות מדיניות בקביעת התעשייה,
 על הועדפו מישפחתו של הפרטיות שהמחלבות כך חלב,

 הוכחשה לא זו פרשה הציבוריות. המחלבות חשבון
 לטובת פעל זה במיקרה כי טענו השר ומקורבי מעולם,

 האינטרסים את בחשבון להביא בלי הפרטיות, המחלבות
זה. בנושא למישפחתו שיש

 של המישפחתית הערב בארוחת פגם שום אין אם גם
עוב ועם הורביץ, יוני התעשיין בנו, עם הורביץ השר

 הורביץ מישפחת בני של תגובותיהם הרי לשעבר, דיו
 לשמור מעדיפים היו שהם מעידות ארוחת־הערב, בעת
הציבור. מעין הרחק קיומה, דבר את ואף החגיגה, את

אישי יומן —■
)17 מעמוד (המשך

 הוא אין האחרונות. השנים 13ב־ בדיעותיו פסיק אף
לשנות. מסוגל

 אחת ומחשבה בטלוויזיה, קולק .טדי הופיע והנה
 אלפים. בלב עלתה

הוא? לא למה
 הוא דעת־הקהל. על מצפצף הוא גלויות. מדבר הוא

 טריטוריאלית פשרה בעד הוא רישמיים. בטכסים נרדם
 הציע-להחזיר בן־גוריון שדויד מזכיר הוא ״קיצונית״.

 ירושלים. מילבד הכל, את
 היה ירושלים בעניין וגם

 פיתרון בשעתו, לקולק,
סביר.
 פנים חדש. אדם הוא

 הזועקת למיפלגה, חדשות
יעו הוא חדשות. לפנים

לפתי תיקווה לפחות, רר,
חדש. דף חת

 ראש־ רק הוא אבל
ב היד, לא הוא עירייה.

 כנסת.
מה? אז

מעדי בארצות־הברית
 על מושל בדרך־כלל פים
לכהו כמועמד סנאטור פני
 ג׳ימי מושל, היה רוזוולט דלאנו פראנקלין הנשיא. נת

 בני זאת, לעומת מושלים. היו רגן ורונאלד קארטר
סנאטורים. היו ניכסון וריצ׳ארד קנדי מישפחת

 הוא המושל מסלולי־הקידום. שני בין מהותי הבדל יש
 הוא גדול. ביצועי מנגנון ראש נשיא־זוטא, איש־ביצוע,

 אחראי אינו הסנאטור ואילו ולתקציב. לניהול אחראי
בדיבור. וכוחו במועדון־ויכוחים, משתתף הוא לשום־דבר.
 וראשי- לסנאטורים, חברי־הכנסת דומים זו מבחינה

 שנים 15 במשך שניהל קולק, כמו איש למושלים. העיריות
 לראש- החשוב ניסיון, יותר לו יש ורגישה, גדולה עיר

 אפילו ניהל לא שבחייו בגין, כמו לאיש מאשר ממשלה,
 מדריך תועמלן, בגין היד, אצ״ל (כמפקד מכולת. חנות

 ניהלו האירגון את אך מדיניות, החלטות ומחליט רעיוני
אחרים.)
 שהוכיח איש־מעשה, יש הנד, ? כראש־הממשלד, קולק
 טאקט פוליטי, חוש של מפליאה מידה העדינה בכהונתו

ואינטואיציה.
 לא ראש-ך•,ממשלה, למישרד יעבור אם :יתרון ועוד

 את המשחיתים מגרדי-השחקים, את שיבנה מי עוד יהיר,
זו. נהדרת עיר של קדהרקיע

מנוזאטן
 אלן. וודי של נזנהאטן את מוקדמת בה^גה ראיתי

רגע. כל אהבתי
 והשיח העלילה קטעי כל את ממנו הוציאו אילו גם

 של הליליות תמונות־הנוף את רק מציגים והיו
 המוסיקה (ובעזרת לעיניים טהור תענוג זה היה הכרך

לאוזניים.) גם גרשווין, של
האופ הטיפוסים של נאמן העתק — בסרט הדמויות

 היהודית-הליברלית־התיחכומית־הפסבדו- בחברה ייניים
 היא אמא בעולם. ביותר היקר האי של אינטלקטואלית

 ► מאשר זמן פחות נמשכת האהבה ציונית״. ״מסרסת
בדאון״. לאווה היטלר אדולף ״אהבת

 כדי ובאלימות במין צורך שום שאין שוב מוכיח הסרט
 שאינם למי רק דרושים ואלימות מין מרתק. סרט לעשות

אחרת. בצורה לרתק מסוגלים
 חדש, מימד לו מוסיף אינו שזה טוען ליבני יצחק

 בצורה לתאר מסוגל מי אך יתכן. המציאות. רק שזוהי
 שכזאת? מציאות ונקיה מושלמת כה

? כזה ישראלי סרט לעשות מסוגל מי

אותה שחק
 חלקה כל נאכלת מפחידה, בהתמדה אך לאט־לאט,

בטלוויזיה. טובה
 בליל־שבת שיחותיו הכהן. אבידור שמואל נעלם הנה

 גילה הוא כמוני. בלתי־דתיים לאנשים התגלות פעם היו
מושכת. הומאנית, אחרת, יהודית דת לנו

 הכהן כי לי נדמה היה לשילטון, הגיע שהליכוד אחרי
משיחו נעלמו הפוליטיים הרמזים הקו. לפי קצת התיישר

 שעור זה היה עדיין אך התרבו. הלאומיות המליצות תיו•
 לדעת נוכחנו למחשבה. פעם לא מעורר מעניין, שבועי
 — כמוהו אורתודוכסי רב בפי גם — היהודית שהדת
סבירה. להיות יכולה

 ומכופל. כפול אתגר בכך היה חילוני איש (לגבי
 דת עם מאשר סימפאטית דת עם להתמודד קשה יותר

מרתק.) אתגר היה זה אבל דוחה.
 ובמקומה יהודי, הומאניזם של זו פינה נעלמה עכשיו

 הריש־ המתכון לפי ״מסורת״ תוכנית־בירבורים, עוד באה
הרישמית. הלאומנית־הדתית הכנסיה של מי

לפיד. של החושך על־ידי נכבשה אחת פינה עוד
 התוצאה מפני הזהרנו לשילטון, הליכוד הגיע כאשר

 ] כלי- ושל בכלל, המימסד התיישרות — הבלתי־נמנעת
 הימני־לאומני־אורתודוכסי. הסימן לפי בפרט, התיקשורת

 שחורות חזינו ששוב נדמה היה שנד,-שנתיים במשך
 לא ובקרוב שלב, אחרי שלב מתגשם, זה והנה סתם.

 ודוקטור ומורשה אותה שחק מילבד בטלוויזיה דבר ייוותר
הגופה. את ינתח קווינסי
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