
במדינה )29 מעמוד יחשך
 מתגבר רגן הטוב״ ״הבחור {וי.

ה שהם הרעים, האינדיאנים י
סיס.

 מבי- החלה המתוחכמת אמריקה
 בין המאבק כי קארטר, בימי

 המפותח העולם בין לדרום, :פון
 אתגר מציג השלישי, העולם :ין
 הישנה החלוקה מאשר יותר ער

 להח־ בא רגן ומיזרח. מערב ן
 הקודמת, הפשוטה התמונה את י

 אל המסובכות הבעיות את אטא
 מליצות. של לשטיח נחת

 ל- נוסטלגיה כאן יש שלישית,
 ימים של הפשוט הכלכלי לם
 וה־ לעמל, שכר היה שבו :רו,
 תמונת־העולם סבירים. היו זים

 בכל שנכשלה פרידמן, מילטון ו
משתל תורתו, נוסתה שבו ןום

 באמצעות אמריקה על עתה !
 מעצמן נעצמות שעיניו יא

בע־ על בנוכחותו מדברים שר
הכלכלה. !

 יש האלה התופעות לכד
ה ״האדם כישראל. לכלה

אל מתגעגע כישראל צן״

 ערכיה על היהודית, ;יירה
 הפש■ ואמונותיה גשומים

 ה־ שהאמריקאי כשם ;יות,
 העיירה אל מתגעגע מוצע

 מוס■ •מד האתגר אתמול. ד
 וכבדתי־ כפשוט נראה זה

 לתמונה כהשוואה שוכך
 עולם• העולם. שד *מיתית

מיד •טל הילדותי אגדות
 מן יותר מושך פרידמן ן

 המסו- הכלכלית מציאות
 או■ להכין שאי-אפשר :ת,
 מם■ לכרוח רוצים והכל ־ז.

 עולם אל קשות כעיות
לאו ״גאווה של ׳מיוני

 עצמנו, על הישענות ת״,
ומסורת. :והים

מ■ 1* הוווטקוב
 יהיה נשיא מן איזה כן, ם ^
 רגן? רונאלד י

 לאשתו לקרוא הממשיך האיש
 בביתו שהסיפרייה *, ״אמא״ זם

 פנימי דקורטור על־ידי וכנה
ה על־ידי בשבוע פעם אובקת
 ההו- את יום מדי בודק זרת,״
שלו. סקופ

 גם הרבה. לעבוד מסוגל הוא אין
 שעות־עבודה על ישמור שיא

ה רוב הדבר: פירוש ובות.
 ר יועצים על־ידי תיעשה ודה

נרים.
 האדם כאשר ככך, רע אין

חכם איש אינטליגנטי. יא
 ובן בת לו נתנה ויינזן ג׳יין

 הבכורה, הבת מאומץ). הוא :ן
 שהיא ספני אביה עם רבה יין,

 להפלות. מתנגד והוא יניסטית,
 איש־ הוא מייקל, המאומץ, ן

 היא אף לו נתנה נאנסי קיס.
 לד־ מסרבת פאטי, הבת, ובן.

ש מפני פוליטיקה, מל עימו
 בש־ וחיה פעילת־סטודנמיס זה
 רון, הבן, מוסיקאי־רוק. עם ו
 הוריו, של רוחם למורת רקדן, 1

 גבר ״הוא כי להסביר, !פידים
זאת.״ לוודא טרחנו תי.
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מק חכמים, עוזרים ממנה
 ומחליט חכמה לעצה שיב

חכמות. החלטות פיה על
 יותר. קשה המצב יהיה רגן אצל

 י מ לדעת כדי חכם די הוא אין
 הידע לו ואין החכמים, היועצים הם

טו עצה בין להבחין כדי והכושר
 ביטחון בעל יועץ רעה. ועצה בה

 אותו ישכנע תקיף ודיבור עצמי
נבון. יועץ מאשר יותר

 דומה הדכר יהיה למעשה
 גורלות פוקר. שד למישחק

 כבחירה תלויים יהיו רכים
ועצות. יועצים של מיקרית

 לתפקד יכול אינו רגן כי ידוע
יוע כאשר סביבו. אי־שקס כשיש

 הוא עצמם, לבין בינם רבים צים
לפ מסוגל הוא אין קשות. סובל

 לו שמגיש במי לנזוף אנשים, טר
גרועה. עבודה

 מקיף הוא מכך כתוצאה
נו שהם כאנשים עצמו את
 שאין לרעהו, ואיש דו חים
המסו בולטות, דיעות להם
 לא זה. עם זה להסתדר גלים

מבריקים, מקוריים, אנשים

 אלא חריגות, השקפות כעדי
 ומאופקים, נוחים אנשי-צוות

חסרי-פנים. בינוניים,
 אר־ נשיא כי הוא הגדול החשש

מע החלטות רק יקבל צות־הברית
 בלתי־בדוקות- עצות סמך על טות,

לה מורגל שאינו צוות מפי כראוי
 תוך ומקיפה, יסודית עבודה כין

 במיקרה המוחות. במיטב היעזרות
 נשיאות זאת תהיה ביותר, הטוב

 היא ביותר, הרע במיקרה ממוצעת.
 הרפתקות תוך אל להיגרר תוכל

 ישורנו מי סופם שאת ומשברים
 פשוט אלא רע, רצון מתוך לא —

 וחוסר־ שיטחיות בורות, ביגלל
ידע.

 לידידיו תודות עשיר, איש הוא
 הון לו לסדר שדאגו המיליונרים

ונכסים.
 שהוא מכפי יותר פרגמטי הוא
 שהוא מכפי פחות קנאי נראה,
נשמע.

 מסוכנת הנוראה בורותו
הנו קנאותו מאשר יותר
ראה.

טוב לשאול: רגילים בישראל
 היא ישראל אןלם ז ליהודים רע או

 הפוקדים אסונות העולם. מן חלק
 לישראל, קשר בלי העולם, את

 שואה ישראל על להמיט עלולים
 אנטי־ישרא- מפעולות יותר גדולה
מובהקות. ליות

 צ׳רצ׳יל וינסטון כמו אנשים
 אלא- אדווארד צ׳מברליין, ונוויל

 דדו־ יוזף מוסוליני, ובניטו דייה
 אחרים, ורבים (סטאלין) גאשווילי

ליהו מיוחד יחם להם היה שלא
 עם־ישראל על להביא עזרו דים,
 שתרמו מפני הנוראה, השואה את
 מילחמת־העו־ לפרוץ תרומתם את
ל מיסגרת ששימשה השניה, לם

שואה.
היא, הראשונה השאלה

 40ה- הנשיא האם בן: על
 טוב הוא ארצות-הברית של

ץ לאנושות טוב לעולם,
 כימעט ששיחק האיש
כ בתפקידים שנה שלושים

 עתה הפך — כ׳ מסוג סרטים
בעולם. 1 מס׳ התפקיד כעל

העם
? <ר0ה - הודביץ

 בנובמבר 15ה- היה האם
 של יום־הכיפורים

הורביץ? ייגאל
 יום' היה 1973 של יום־הכיפורים

 כמה תוך דיין. משה של הדין
 לשבר' אליל־ההמונים הפך שעות

כלי.
 השבוע קרה כזה דבר כי יתכן

 ייגאל ומעריצו, דיין של לבן־דודו
הורביץ.
 המחי מדד פורסם יום באותו

 הסיפרה אוקטובר. חודש של דים
שהצי תדהמה, של לגלים גרמה

גבול. אל מגבול הארץ את פו
11.

 שנה במשך טוטאלי. כישלון
הצ הורביץ. ייגאל הצליח שלמה,

הכל בתחום היתר. לא זו לחה
יחסי-הציבור. בתחום אלא כלה,

 אין כי הסתבר הכלכלי בשטח
ש המצליח, היזם להושיע. בידו

 מטים' פרטיים מיפעלים כמה לל)צד
 הבנה ללא תפקידו אל בא ליפול,
 — ה״מאקרו״ בכלכלת כלשהי

ה הלאומית הכלכלה נ י א  דומה ש
פרטי. מיפעל של לכלכלה

 כתוצאה עימו, שהביא העובדה
 צעירי״ עם מפוקפקת מעיסקה
 אין לו שגם חדש, מנכ״ל המפד״ל,

 הקלה לא הלאומית, בכלכלה הבנה
 נאמן יעקוב הד״ר מלאכתו. על

מומ הוא )40—41 עמודים (ראה
 אך לעקיפתם, ובעיקר למיסים, חה
ממלכתי. למשק לא

 כהונתו שבשנת היתד, התוצאה
 דבר שום השתנה לא הורביץ של

 במאזן־התש־ שיפור היה מהותי.
 בין (היחס המשק של לומים

 הישג גם אך והייצוא), הייבוא
 הכישלון לעומת התגמד זה חשוב

ה האינפלציה, בעצירת הטוטאלי
 אימים המהלכת המכרעת עובדה

 היסודות את ההורסת המדינה, על
והחב הכלכלה של הפסיכולוגיים

 תוך אל יום מדי והחודרת רה,
פרט. כל של חייו

 גילה זאת לעומת אין״לי. מר
 ליחסי־צי־ עילאי כישרון הודביץ

בור.
 חוש־ההו־ דיבורו, של הפשטות

טע את למצות יכולתו שלו, מור
 — לכל מובנות מילים בכמה נותיו
 הלירה על ״שמור !״,לי ״אין
 להחזיק לו איפשרו — !״שלך

ברור. היה כישלונו כאשר גם מעמד
 בעיות לפתור היה אפשר אילו

פע על-ידי ימים לאורך כלכליות
 היה יכול *פסיכולוגיים, לולים

ה השפעת אך להצליח. הורביץ
 שפת מוגבלת. היא פסיכולוגיה

מדי. חזקה העובדות
? מבאר־טוביה האיש נכשל מתי
בתה היסודית חוסר־הבנתו אל
 גיבוש שמנעו הלאומי, המשק ליכי

 אי- נוספה חדשה, כלכלית מדיניות
 השינויים את גם לבצע יכולתו

ה הצעותיו הבין. נחיצותם שאת
 השחור בהון למילחמה קלושות
 עמיתיו, על-ידי באיבם הוחנקו

המח המעמד את כמוהו המייצגים
 לצים- להביא נסיונו זה. בהון זיק
 תקציב-הביטחון, של מכריע צום

 פי- רק נשא המדינה, את האוכל
 השרים מן אחד אף עלובים. רות
תק את לצמצם מוכן היה לא

הממ ובראש מאסיבי, באופן ציבו
לכ מסוגל שאינו איש עומד שלה
אנשיו. על כזה דבר פות

 להאשים יכול אינו הורביץ אך
 לחטוא מבלי בכישלונו, אחרים
ש הן עצמו שלו דיעותיו לאמת.

קי כלאומן העיקרי. אויבו היו
 הסכם- לביצוע המתנגד צוני,

 הורביץ איו מצריים, עם השלום
 לציס- משכנע באופן להטיף יכול
אח ויומיים תקציב־הביטחון. צום

 של המדהים המדד שפורסם רי
ה הממשלה החליטה האינפלציה,

 למת- אגדתי סכום לשלם שבוע
פיתחת־רפיח. נחלי

שהממשלה בעוד :מזה גרוע
 הון- האחת בידה לשלם מתכוננת

 שופכת היא הפיתחה, למפוני עתק
 נוספים מיליארדים השנייה בידה

 המערבית בגדה התנחלויות לכינון
 כסוף יהיה שסופן וברצועת־עזה,

ימית. באיזור ההתנחלות
 במצב ווטרלו. של הניצחון

 שר- רק להצליח יכול זה מטורף
וברו חדשות תפיסות בעל אוצר
לכ הפוליטית היכולת ובעל רות,
הממשלה. על דעתו את פות

 התכונות שתי חסרות להורביץ
פו פיקחות לו יש אבל יחד. גם

 כדי אותה ינצל כי יתכן ליטית.
 את להפוך :מתוחכם תימרון לבצע

 לקרש־קפי־ כשר־האוצר כישלונו
מיפלגתי. צה

 ייגאל כי השבוע סברו רבים
 הוא זו. בדרך ילך אכן הורביץ

שעמי קיצוצים, של תקציב יכין
ב יפרוש לקבלו, יוכלו לא תיו

הלי ומן הממשלה מן גדול רעש
 וישתתף הממשלה את יפיל כוד,

 חדשה, רשימה בראש בבחירות
 להצטרף הבחירות, אחרי שתוכל,

המערך. בראשות לקואליציה
 על גם יעלה בכך, יצליח אם

 היה לא הצרפתי הקיסר נפוליון.
לניצחון. ווטרלו את להפוך מסוגל

מדיניות
!מיוחדת יווה0ו

 כרעיון שנראה מה
 התגרה מבריק,
תסלח♦ כהתחכמות

גכשר בגין
 את מכיר הוליוודי שחקן כל

 בעיר- סיסמה שהפכה האימרה,
הסרטים.

 איש־ אומר אלינו,״ תצלצל ״אל
 מיבחן־הבד, אחרי לשחקן הלהיקו
לך.״ נצלצל ״אנחנו

 מילים של המוסכם הפירוש
ידידי. נכשלת, אתה :אלה

 השחקן־הנשיא העביר השבוע
 ממשלת־ לראש ארצות־הברית של

דומה. מסר ישראל
 של הרעיון התור. ראש אד
 בארצות־הברית, בגין מנחם ביקור

 זאב לזכר חגיגה של באמתלה
חו כמה לפני נולד ז׳בוטינסקי,

דשים.
 מבריק. כרעיון נראה זה אז
ה אחרי מייד לאמריקה יבוא בגץ

 ג׳ימי מחדש ייבחר אם בחירות.
 עליו להשפיע בגין יוכל קארטר,

 לת- להתארגן שיספיק לפני עוד
 ב־ שרבים השנייה, קופת־הכהונה
 ואם מפניה. חששו צמרת־ישראל

 המדינאי בגין יהיה יריבו, ייבחר
 וכך עימו, שייפגש הראשון הזר
החד הממשלה על להשפיע יוכל
באיבה. בעודה שה

 הסתבר המועד, בא כאשר אך
 אלא היה לא המבריק הרעיון כי

של השתדלותו תפלה. התחכמות

 נראתה רגן אצל להתקבל בגין
ה ראש אל לקפוץ מביך כנסיון

 לא־פעם המיוחסת תכונה — תור
 לו שאין רגן, דווקא. ליהודים

 (ראה בענייני-חוץ נסיון שום
לפ מוכן היה לא )26—29 עמודיס

 ממשלתו בצוות שבחר לפני גישה
 כראוי התארגן שזה ולפני ויועציו,
לעבודה.
 בסך־הכל שפוף. רוח מצב־

עגומה. נסיעה זאת היתה
 של המתוכנן ההיסטורי נאומו

 ז׳בוטינסקי לזכר ראש־הממשלה
 בארץ רק לא חריפה, ביקורת עורר
 בקרב גם אלא אישי) יומן (ראח
 מן אחדים ארצות־הברית. יהודי

 כ- המעמד את תיארו הנוכחים
 שהתכוונו יתכן ״חצי־פאשיסטי״.
 ולשירי- המוגזם לפולחן־האישיות

 את תואמים אינם ששוב בית״ר,
התקופה. סיגנון

 כישלון זה היה מדינית, מבחינה
מביך.

 מנחם כי ההרגשה כך על נוספה
 כושרו. בשיא נמצא אינו בגין

 נסיעתו, לפני עוד הורגש הדבר
 ובציבור בכנסת הופעותיו כאשר

ופאסי עייפות חסרות־ברק, היו
ב גם נמשכה זו תופעה ביות.

אמריקה.
 במצב־ נתון בגין מנחם כי נראה

 הארץ, מן הידיעות שפוף. רוח
 הלאומית הכלכלה התמוטטות על

 יכלו לא בוודאי לעיל), (ראה
אותו. לעודד

מיותרת. נסיעה בסך־הכל:

רחץ יחסי
לומדו אדום ד*ד

 היתה שגתקברה ההחרמה
 היה אך — מגוחכת

.מעשי יעד
 הסוציאליסטי״ ״האינטרנציונל

בית- לא וגם עולמי, פרלמנט אינו

 של פדרציה בסך־הכל הוא מישפט.
 להן שיש שונות, ממדינות מיפלגות

משותף. כללי אידיאולוגי מכנה
 לזו זו לעזור :העיקרית המטרה

 בו.־ ולהחזיק לשילטון להגיע
למיפלגת־העבו־ יש זה בפורום

 ניכר. כוח־השפעה הישראלית דה
 היתה רצופות שנים 29 במשך

 מים- ששום הישג — בשילטון
 בעולם אחרת סוציאליסטית לגה

 הקשר אליו. הגיעה לא המערבי
 בארצות־המע־ היהודים עם שלה

 התנועה נוסף. כוח לה מעניק רב
 היתה האירופית הסוציאליסטית

 ופרו־ישראלית, פרדציונית תמיד
 הגזעני בימין מילחמתה בגלל

 מיש- מעניק זה גם והאנטי־שמי.
מישראל. החברים לדעת נוסף קל

 השבוע טטור.)חדיל המדך
 מקו- כל את פרם שימעון ניצל

)34 בעמוד (המשך

טיימם. בניו-יורק קאריקטורה *

הניצחון כשעת הוגנים
בעולם 1 מספר תפקיד

אקשן:״* מצלמה: ״אורות:
״ 0311 115, י£׳\\11 0311 גזסץ ״! ם ס ״ י ז

2255 תזה העולם


