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)51 מעמוד (המשך
 אותו. מפחידה איגה קורבן המילה נות.
 משק, בית׳ הקריב. כבר קורבנו את הוא

 לחיי- בעיניו שווי״ערך אינם אלה — דירה
״ אדם.

ש ישראל״ למסורת ״התנועה ת״מי,
בבחי כישלון נחלה ממנהיגיה, אחד הוא
ה 17ה־ במקום מנדטים שלושה רות.

בכיש עצמו את גם מאשים אוזן צפויים.
 בתמ״י נשתל כי שחששו היו לדבריו, לון.

פרס. על״ידי
 ספרדית-לאו- התעוררות על מדבר קוא

 רק מלמדים שבבתי־הספר על מוחה מית,
 שלום- לצד אשכנזיים. סופרים של יצירות
 רוצה הוא ביאליק וחייס״נחמן עליכם

שבזי. גם שילמדו
 :מלא בפה ואומר מהסס אינו סגן־השר

 לא מתבטאת והיא עדתית, אפלייה יש
ראש־ אצל אפילו הבינוניות. בשכבות רק

הממשלה.
 אבו־ אהרון שר-העבודה-והרווחח, אל

 ורבו, מורו כאל מתייחס הוא חצירא,
 בשנים, ממנו צעיר שאבו־חצירא למרות

 של ביושרו ספק המטילים שיש ולמרות
 בית־ ״ישפוט :וחלק חד אומר אוזן השר.

 בעיני שישפוט, ככל הישראלי המישפט
זכאי אבו-חצירא

 ושני מישרדים פואד של לרשותו דים
כסף. מעט לא וזה מעולים, עורכי־דין

עוכר תמ״י של המרכז האם •
. ? לניו־יורק

 להצטרף כדי אך המרכז. תהיה הארץ
 מקום בכל להירשם צריך הציוני לקונגרס

בבחי מתמודדים שאנחנו ולהודיע ומקום
 פואד לי שדיווח חשוב הכי הדבר רות.

 דווקא רע לא לגמרי שהולך הוא מניו־יורק
האשכנזים. אצל

ותמ״י? אשכנזים •
 שלנו בתנועה בזה? מפליא כל־כך מה

 סגל עורך־דין כמו אשכנזים מעט לא יש
רוזנשטיין. רפי ואיש־העסקים מירושלים

ולתמ״יז־ לאשכנזים מה •
 רחנשטיין. לי אמר מה לך אגיד אני

 טראומה סבל הוא שכילד לי אמר הוא
 לא ושהוא מאפלייה, כתוצאה מאוד גדולה
 מקווה אני במדינה. עמים שני רוצה

ה את הרואים אשכנזים עוד שיצטרפו
 פרופסורים כמה מכיר ואני כמונו, בעיה

 היא תמ״י כי שחושבים באוניברסיטות
 שימעון יש העבודה למיפלגת הפיתרון.

 — בגין יש לחרות פולני. הוא פרס.
 גרמניה. יליד — בורג למפד״ל פולני.
שב הזמן הגיע טהורים. אשכנזים כולם
ספרדי. גם יעמוד מיפלגה ראש

 לקראת שרירים״ ״עושה אוזן אהרון
 יש בוועדת־הכספים• הגורלית ההצבעה

 את לסכל אוזן יצליח שאם האומרים
 כל אז ימית, למפוני הפיצויים עניין

כדאי. היה תמ״י הקמת של העסק
חו שיכעה סגן־השר, אדוני •

הרו נוצר הכחירות לאחר דשים
 כתנועת נסיגה חלה כאילו שם

. תמ״י.

 לכך שהסיכה ייתכן האם •
 מאירופה הציונית שהעליה היא

 מארצות־ העליה לפני התרחשה
כז ר ע
 לם־ הגיעו שהאשכנזים בכך כופר אני
התי של היתה הראשונה העליה נינו.
והמוגרבים. מנים
 תמימי־לב אנשים תיו הם •
בפוליטיקה. עסקו שלא

 הוותק זכות אך צודקת, שאת יתכן של הבחירות, אחרי של תקופה היתד,
ה שנותיה לעשר מאוד יפה תופסת עסוקים. היינו קואליציוני. משא-ומתן

כץ־עוז) ואכרהם צדוק חיים (,כין כמיפלגת־העכודה אוזן
״בתמ״י אותי לשתול כדי חכם מספיק לא ״פרס . . .

 חברי־כנסת: שלושה עצמנו את מצאנו
 חברים שגם סגני-שרים, ושני שר אחד

 בוועדת־הכספים, חבר עצמי אני בוועדות•
.להו יכול אני ברוך־השם. תעסוקה, וזו

 העבודה בלישכת לחפש צריך שאני דות
 בשבילי. מהעבודה חלק שיעשה מישהו

 אבו- שאהרון לשכוח אסור מזה, חוץ
 לא והתנועה במישפט תקוע היה חצירא

כראוי. התארגנה
 היא והעובדה התגברנו, זאת, עם יחד
 של סניפים 24 נפתחו הבחירות שמאז
 האיש את למצוא פשוט לא זה תמ״י.
 בשכר, כזה סניף לרכז עצמו על שיקה

 להחלטות שבהתאם יודע שהוא גם מה
 בסגנון הסתאבות למנוע כדי שקיבלנו

 רשאי אינו בשכר שעובד מי מפא״י,
 שהסברנו עד המיפלגה. למוסדות להיבחר

 השתלטות למנוע כדי זאת עושים אנו כי
זמן. לקח המיפלגה, על המנגנון של

 בלבד. הכנסת בשביל קיימים לא אנחנו
לקונ בבחירות להתמודד עומדים אנחנו

 (״פואד״) בנימין תת־אלוף הציוני. גרס
 ומקים בניו־יורק, כעת נמצא בן־אליעזר

תמ״י. של עולמית ברית שם
ץ שם דו עוזר מי •

 הוא אחיו שלום. זכי ד״ר יצא לפניו
הכ הוא מרידור. יעקב השר של העוזר

עוט- בניו־יורק הקרקע. את לפואד שיר

 הרי הלאה? ומה המדינה. של ראשונות
עובדה. וזו ספרדים הם במדינה הרוב
 הם כמדינה הרוכ אם •

שקי זה איך ספרדים, לטענתך
ץ מנדטים שלושה רק בלתם

 היא העיקרית הסיבה סיבות. מכמה
 בשום פרם את רצה שלא מי פרס-בגין.

 פרם על-ידי נשתלתי כי בי חשד מחיר,
 למרות לעבודה. תמ״י את להעביר כדי

 חכם מספיק לא שפרם ואמרתי שחזרתי
 לי. עזר לא — כזה תרגיל לעשות כדי
 באבו- חשד בגין, את רצה שלא מי

 בגין, עם קואליציה יעשה שהוא חצירא
הכיסאות. בין נפלנו וכך

 רוצים לא ואפריקה אסיה יוצאי רוב
 נתקלתי היסטוריות. מסיבות המערך את

 אחד קול לתת שהחליטו מישפחות במאות
לליכוד. אחד וקול לתמ״י
 אמרו הראש. את להם טימטמו מזה חוץ

 עמים שני שיהיו העם, את יפלג שזה להם
 גם היה השפיעה. הזו שטיפת־המוח וכל

 לאבד פחדו אנשים פרנסה. של אלמנט
 מתומכי שרבים עובדה עבודה. מקומות

 כאלה שכירים, ולא עצמאיים הם תמ״י
ללחצים. נתונים שלא
החטי כעצם תמ״י כך אם •
 מיפלגה לא היא מטרתה. את אה
\ שככות־המצוקה. של

 ועדת־הבחי־ של דו״ח לפי נכון. לא זה
 ומעיי־ מהשכונות היו הבוחרים רוב רות,

רות־הפיתוח.
 היו שרכים אמרת קודם אך •

עצמאיים.
 לא הם ונהגי־מוניות חנוונים אבל נכון,
עשירים. אנשים

 שהת־ מיפלגת־העכודה כאיש •
האידיאו כירכי על וחינכת חנכת
 שד מזו כל-כך השונים שלה, לוגיה

 כחכר מרגיש אתה כיצד הליכוד,
? בממשלת־הליכוד

 תנו- תורת פעמים: מאה כבר אמרתי
 ביותר והטובה הנכונה היא עת־העבודה

 תנועת־העבודה מהי אבל למדינת-ישראל.
האו ששר הרי מדברים, כבר ואם היום?

 הלכה תנועת־העבודה תורת את מיישם צר
 אבל כורחו, שבעל להיות יכול למעשה.

 של מדיניות מבצע שהוא היא עובדה
 המצוקה, לשכבות פיצוי של סובסידיות,

 שהדברים זמן כל לאומי. ביטוח של
 אני הדעת, את ,מניחה בצורה נעשים
מרוצה.

 תראי באופוזיציה? שאשב רוצה את
 היום. של זו ואת ׳76 של האופוזיציה את

 מסוגל איני אני התנוונות. היא אופוזיציה
 אני ולהסתאב. לנאום חבר־כנסת, להיות
לע אי-אפשר ובאופוזיציה לעבוד, צריך
בוד.

הפי לנושא כרשותך בעכור •
ימית. למפוני צויים

למ לי שקשה מעשה עשתה הממשלה
תו של לסחיטות נכנעה מילים, לו צוא
״גנ שהתחלף פעם בכל חבל-ימית. שבי
 דרשו הפיצויים עניין את שניהל רל״

כסף. ויותר יותר התושבים
 12 מלפני האלה החבר׳ה את מכיר אני
 יכול אני לחבל. שעלו לפני עוד שנה,

 :מלאה ובאחריות עדינה בצורה לך להגיד
השקעה את הביאו. לא הם מהבית כסף

הפרטי. מכספם כמיכבסה השקיעו
 מכספם אגורה אף השקיעו לא הם

 מכיר אני מעשיות. יספרו שלא לי הפרטי.
אותם.
 כי טוענים חכל־ימית אנשי •
להם. מגיע ולכן חלוצים היו הם

 חלוציות. על מדברים שהם אותי מרגיז
 שאיש למקום הולך חלוץ בזה. כופר אני

 משק כל על אליו. ללכת רוצה אינו
 קופצים. ארבעים היו בחבל-ימית שהקמנו
חלוציות! זוהי בערבה, משק שיקימו

 כשעזרת כחשכון, הכאת האם •
 אחד יום כי החכל, ישוכי כהקמת

? אותם לפנות התושכים יאלצו
נב שהיישובים לחלוטין ברור היה לי
תוכ לי היתה החיץ. את ליצור כדי נים
 לניצנה. מימית יישובים 120 להקים נית

 קרא וייץ רענן הירוק. הגבול לזה קראתי
הדרומי. החבל לזה

 שנוטשים דך כואכ לא האם •
ץ כפריחתם אותם

ש החליטה הכנסת חשובה. לא דעתי
מפנים. אז לפנות, צריך
? מהי זאת, וככל • תו ש רג ה

 זהו ששת־הימים. במילחמת בן שכלתי
 ישוב. לפנות מאשר כבד יותר קצת אסון

 בעלמא, דיבורים הם רגשות על דיבורים
 צריך היה המילחמות את סיפורים. הכל

 להחזיר החליטה שהכנסת לפני לעשות
נגמר. הסיפור שהוחלט, ברגע סיני. את

 הממשלה, של נוסף מחדל לדעתי זהו
 קטנה לקבוצה נותנת היא כי העובדה

לעצי התנועה של התנהגותה להשתולל.
 השתוללות, פשוט היא בסיני נסיגה רת

 כועס אומנם אני ייסלח. שלא מחדל וזהו
 קודם־כל אך ימית, תושבי על מר כעם
 אותם שהביאה הממשלה על כועס אני

לכד•
אידיאלים. על מדכרים הם •
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 מיז 90 בית לול, חנם 2ל־ תשתית פר׳, מנתני
 במתיו כדוגמתה, שאין מטופחת ביזה דתם ושני

 שתיבל ימית למדוזה - לירות מירון 13 של
 שחיתות, לא זו אם פיצויים. לירות מיליון 80

בן? מה או

9 *
 הם והסוכנות. המדינה נתנו הראשונית

 עדיין זה כל אבל והצליחו, השקיעו עבדו
כזה בגובה פיצויים מצדיק לא

 אם סושכ. חכר עצמך אתה •
הפי מהד מגילת, אותך מפנים היו
לעצמך? דורש שהיית צוי

 גם יהודים פינו משק. תמורת משק
 אז מילחמה. בגלל השיחרור, במילחמת

 לתת אפשר שלום. בגלל מפנים עכשיו
 צריך משהו. עוד פלוס משק, תמורת משק

 כפיים עמל פרטיות, השקעות להעריך
 רואה כשאני לזה. מעבר לא אך וזיעה,

תמו שקל מיליון 100 מקבל בשדות חבר
מזעם. רותח אני שלו, המשק רת

 גן־הירק עם בנאות־סיני. התחיל הכל
 ממשלת-ישראל. של הגדול החטא התחיל

 גודלו מה שיודע במדינה הראשון אני
 בחבל ומשק משק כל של שוויו ומה

 גן- מפוני קיבלו שנים שלוש לפני ימית.
 17 בן התחלק וזה לירות, מיליון 20 הירק

 עכשיו להם להוסיף צריך מדוע מישפחות,
לירות? מיליון 57

 מיליון 600 המיכבסה עבור תובעים הם
 המיכבסה שווי השמאי הערכת לפי לירות.

לירות. מיליון 150 הוא
 רוצה לא ואני מתווכח, לא אני אז

 שמס־ההכנסה רוצה אני אבל להתפלסף.
 בנאות־ היהודים שילמו מס כמה לי יודיע
 של הפונקציה הוא שהמם מכיוון סיני,

פיצויים. להם נשלם זה ולפי ההכנסה,
 ידי השלום. את לנצל שחיתות זוהי

 הרבה כל־כך יש אם במעל! תהיה לא
 טעו־ במישפחות מטפלים לא למה כסף,

 למישפחות דיור בפיתרונות נות־טיפוח,
צעירים? ולזוגות ילדים מרובות

כי טוענים סיני נאות אנשי •

 אני אידיאל: יש לי גם אידיאלים!
 קומות. שלוש של בווילה לחיות רוצה

מה? אז
 כדי לעשות מתכוון אתה מה •

 מפוני־ של הסחטנות את למנוע
? ימית
 משתמעת שלא בצורה להם אומר אני
 בוועדת־הכספים, נגד אצביע :פנים לשתי

תיפול. ההצעה ואז
 חבר לי יש :לך לספר מוכרח אני
 יהודי מסלול. מושב מייסדי בין שהיה
 ברוך- כיום, כנער. למסלול שהגיע מפרס,
 של משק בנה האיש סבא• כבר הוא השם,

 לשני תשתית פרי, נושאי מטעים דונם 32
רבו מטרים 90 ששיטחו בית לול, דונם
 לא שמימי דונם, שני בת וגינה עים,

 מישפה־ מטעמים ממנה. מטופחת ראיתי
 הוא המשק. את למכור נאלץ הוא תיים
 לאחד ? למי לירות מיליון 13ב־ מכר

 לירות מיליון 80 שקיבל ממפוני־ימית
 כן? מה אז שחיתות לא זו אם פיצויים.

דוגמות. ספור אין ויש
ה למפוני מגיע לדעתך מה •
? ימית עיר

 בעיירת- דירה להם לתת צריכה המדינה
 את ביותר. הגבוה הדירוג בעלת פיתוח,
 בחינם. כמעט קיבלו הם בימית הדירה

בכר או בערד דירה יקבלו אם רע מה
 ויקבלו שיש, טובה והכי יקרה הכי מיאל,

 לזה. בנוסף כפיצוי שניים או מיליון עוד
 פנים בשום ברמת־אביב. פנטהאוז לא

לוא. ואופן
ש העסקים כעלי עם דמה •

 בעיירת מסגריה יקבל מסגריה בעל
פיתוח.


