
׳ י י סערהי

חרות

מיסוד צפרירה
ק נישואי מ

 דויד בין הריב בגלל גועש תרות מרכז
ש אחרי שטויות. שרץ? ואריק לוי

 או הבא, הסיפור את יקראו המרכז חברי
ב ענקית סערת־רוחות תהיה באמת אז

זאב. מצודת
 מנדלסץ, צפרירה לב. שימו למה?
 מיכאל חרות ח״כ של הטריד. גרושתו

 ושבוע חודשים ארבעה נישאה קליינר,
 אחר, חרות מרכז לחבר הגירושין, אחרי

שוק), מיסוד שמואל  שהתגרש (טברי
הת שבה תקופה באותה מאשתו הוא אף

הגירו אחרי תיכף קליינר. בני־הזוג גרשו
 בדירת לגור שמוליק עבר הקיבוציים שין

ביתו. את עזב שקליינר אחרי וממש הח״ב,
 אך הקטנה. ברמת־אביב התרחש זה כל

ואחרון־אחרון. ראשון־ראשון
 על בסיפור החדשה הדמות טימור, שמואל

 נשוי היה הוא .37 בן הוא קליינר, גירושי
 בגיל ובת 13 בגיל לבן אב והוא שנה 14
 בדירה הראשונה אשתו עם התגורר הוא .8

למד. בשיכון חדרים חמישה בת
 בסניף ופעיל חרות מרכז חבר טימור,

 ש- הסניף התנועה, של תל־אביב צפון
 שלו, היושב־ראש לאחרונה עד היה קליינר
 בידו מחזיק הוא רבות. עבודות החליף
ב תל־אביב אוניברסיטת בוגר תעודת
במקו עבד הוא עבודה. ובלימודי כלכלה

 חברה — קדם נולסטאר בחברת עבד רות,
 נחום הקבלן של מכשירי־קשר לשיווק
ב אחרות, מסיבות כרגע, הנמצא קאלקא,

 המיס־ עם בשותפויות היה — אוסטרליה
בחרות. עמוק־עמוק בקיצור, לוי• ציץ עדן

 הוא ארוכות, כה נישואין שנות אחרי
 דירתו את ועזב השנה, ביולי 25ב־ התגרש,

 שבו הסכם, על חתם הוא אשכול. ברחוב
ב שקל 6000 בסך מזונות לשלם התחייב

למדד. צמוד חודש,
 בני־הזוג התגרשו בערך זמן באותו
 שלי קולגה לכם דיווח שכבר כפי קליינר.
 בגל לוו הגירושין ),2344 הזה (העולם

נדמה היום הכנסת. במיסדרונות שמועות

ש<ט<ם3ת
ע לנו קו ו

 של גרושתו גרא, דחל התכשיטנית
 רחל, אמיתי. תכשיט מצאה גרא, אלי

 שנה וחצי בתל־אביב שנה חצי המתגוררת
 בחברת בציבור עכשיו מופיעה בניו־יורק

טובות. שנים בכמה ממנה הצעיר גבר
 סנדלר, צכיקה הוא רחל של הנוכחי

 נמוך ,28 בן וטלוויזיה לקולנוע סטודנט
 בשיכון המתגורר הצעיר, ובלונדי. קומה
 במקומות רחל עם נראה בתל־אביב. בבלי

 ירצה כאשר בר־מזל: והוא בעיר, שונים
 לאוניברסיטת מחוץ מהשנה חצי לחיות

 גדולה ואהבה דירה לו מחכה תל־אביב,
לים. מעבר גם

המת הישראלים, כל של חלומם ממש
 אהבה, גם :מספיק לא אך החדשים עשרים

בניו-יורק. והכל — דירת־פאר גם

 היתה היא לשמועות סיבה היתר. שאם לי,
 מגוריה מקום ברמת־אביב, להיות צריכה

קליינר. של אשתו צפי, של
 בני־הזוג עברו זמן הרבה לפני לא

 אנדרסון ברחוב מפוארת לדירה קליינר
 לחצה שצפי אחרי זה היה ברמת־אביב.

 ויסוצקי. ברחוב הקטנה מהדירה לעבור
 ומבעלי גרמניה יוצאי שהוריו קליינר,

 נכבד, כסף סכום הוסיף לשעבר, רוול קפה
החדשה. הדירה את לממן כדי

 לפוליטיקה. זמנו כל את הקדיש קליינר
בתחילת רק לכנסת נכנס שהוא למרות

1

מיסוד שמואל
אקדמית תעודה

 הרבה כבר במיפלגתו קשור הוא השנה,
 התנועה נציג היה האחרונות בשנים שנים.

פוליטי. יצור בקיצור, בסוכנות.
 וצפי מיכאל של היכרותם סיפור גם
 וצפי 34ה־ בן קליינר פוליטי. רקע על הוא
 יושב- היה הוא כאשר הכירו 29ה־ בת

 תל- באוניברסיטת הסטודנטים אגודת ראש
 גוש מטעם למועצה נבחרה וצפי אביב.
ינד שאשתו להתבדח נהג קליינר הימין.
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קליינר מיכאל
הגון מספיק

גרא רחל
אמיתי תכשיט

 היה האחרונות ושבבחירות ממנו, יותר נית
 להצביע אותה לשכנע כדי להתאמץ צריך
לתחיה. ולא הליכוד למען

ו צרפתית באוניברסיטה שלמדה צפי,
 בבית לאנגלית מורה היא והיום אנגלית

 את העדיפה ברמת־אביב, אליאנס הספר
 חרות צעירי פני על גבה־הקומה קליינר
 רוני כמו בשטח. אז שהסתובבו אחרים

ה מילוא כ מי  נשאה היפה צפי רייסר. ו
.1973 בדצמבר לקליינר

 דומה לא הוא כי להודות שעלי מיכאל,
הק האחרים, חרות לצעירי כלל בעיני

 לא שהוא רק לא לפוליטיקה. חייו את דיש
 אשתו. עם מאוד מעט היה הוא בבית, היה
 ״שמע, לו: ואמרה באה היא שכאשר כך,
 היטב הבין הוא !״הפוליטיקה או אני או

 מה ידעו שניהם ריטורית. הכרזה שזו
 הגון מספיק היה והוא הראשונה, בחירתו
מייד. לגט, להסכים

 מה הבנתי לא הכיפור, את כששמעתי
טו שנים כמה כבר חי •הזוג כאן. קורה
 להתגרש לוחצת היא מדוע אז ביחד. בות

הפו בסולם לטפס מתחיל כשהוא דווקא
7 בכנסת חיל ועושה ליטיקה

 חובב קליינר, התגרשו. הם בקיצור,
 מועד את קבע ההיסטוריים, התאריכים

 שבו היום ביוני, 27דד יום לבוקר הגט
הוועי ועידת־חרות. להתחיל אמורה היתד.

הגט. לא אך המילחמה, בגלל נדחתה דה
 ברמת- המפואר הבית את עזב מיכאל

 ברחוב בבית־הוריו. להתגורר ועבר אביב.
לתש התחייב הוא גם בתל־אביב. הנביאים

 (כמובן מזונות בחודש שקל 6000 לום
 כל את והשאיר ילדיו לשני למדד), צמוד

וילדיו. לאשתו הרכוש
 הח״כ, לדירת מייד נכנס טימוד שמואל

 שרצה מיכאל, את באלגנטיות דחתה וצפי
 לצידה התגורר שבה בדירה לבקר לבוא

לגירושין. עד אשתו של
 עבודה לצורכי הפעלתן הח״כ נסע כאשר

 דעתו על העלה לא הוא לארצות־הברית.
 2ה־ שלישי, ביום ברמת־אביב. קרה מה

 המבוגר ושמוליק צפי נישאו בנובמבר,
 ברבנות — שנים בשמונה בשנית מהכלה

יופה. הרב חופה להם ערך שם בתל־אביב,
 בביתם, קטנה מסיבה ערכו הם אחר־כך

 כאשר ומכרים. ידידים של מצומצם לחוג
 שעליו האחרון הדבר לארץ, קליינר שב
 סליחה, — אשתו את למצוא היה חלם הוא

 עם ועוד מחדש, נשואה — הטריה גרושתו
המיפלגה. לסניף חברו

אם תתפתח, הפרשה איך יודעת איני

 הגון אך רגיש, טיפוס הוא קליינר בכלל.
 ולשכוח למהר ינסה כנראה, לכן, והגיוני.

הפרשה. את
חשוב. מוסר־השכל ׳יש לסיפור אבל

 חרות של האחרונה המרכז בישיבת
 הרבים, בצירים והתבוננתי בצד ישבתי
 שפכו בלהט, דנו הם גברים. כולם כמעט

 את וביחד זה את זה תקפו אש־וגופרית,
 שמחוץ היהודים ואת הגויים את העולם, כל

חוז האלה שהטיפוסים חשבתי, למצודה.
להפ כלל מסוגלים אינם עצמם, על רים
דע על שהעלתי האחרון הדבר אותי. תיע

 סיפור לספק מסוגלים גם שהם הוא, תי
טעיתי. אני גם נו, שלי. למדור כזה עסיסי

נוף עלילות
 על או נוף עקיכא ח״כ על שמע מישהו
יוזמו על העניפד. הפרלמנטרית פעילותו

 אני לא. מחדליו? או מעשיו נאומיו, תיו.
 הוא מד. למצוא מנסה בעיתונות, מדפדפת

 במיצעד־הפיזמונים. אולי או בכנסת עושה
אפם. הסיכום:

 הוא נוף עקיבא מתייק. אינו זד. אבל
ו מוכים גרושים, לגברים האגודה נציג

 בהתנדבות, — תפקידו בתוקף בזה. כיוצא
בטל שעבר בשבוע הופיע הוא — כנראה
 ר לילדים, אחר־צהרים בתוכנית וויזיה,
 על־ידי המוכים גברים על וסיפר ברדיו,

גב על כך! על לספר הפוחדים נשותיהם
 אחרי לדירתם מחוץ עצמם שמצאו רים

כניס את המונע צו נגדם הוציאו שהנשים
 שהוא חוקים על הודיע הוא לדירה. תם

 המוכים. הגרושים הגברים למען יחוקק
 פחד קצת שלו הילד כי אם גבר. באמת

מהמסך. אלינו מציץ אותו ראה כשהוא
ה הנוף מדבר הוא מד, על רגע. רגע

 מסרב הוא גרוש! לא בכלל הוא זה?
 שלתוך נוף, מידה לעיתונאית גט לתת

 היום ודורש החתונה אחרי נכנס דירתה
 חי שהוא זה הרכוש. ומחצית מחציתה את
 ילדה שאף רודני!הולצמן בשם פקידה עם
ש אומר לא באמת זה תומר, ילד, לו

 המשותפת ובתם היפה מירד. עם הפרשה
הסתיימה. איילת,

ב ככה מדבר אותו כששמעתי מעניין.
 והנדכאים, החלכאים הגברים על רצינות

 המחרידות, התמונות את שכחתי כמעט
 מכד, שבהן הזה, בהעולס פעם שראיתי

ב אשתו, את הבלתי־גרוש נבחר־הציבור
פרלמנטרית. לא בכלל צורה
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