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בבית עמד אורגד כהן גאל ^
 היה הלילה בבכי. ומרד זיבוטינסקי

 מועמדי על חרות במרכז ההצבעה ליל
 ערב העשירית, לכנסת המיפלגה
.1981 של הבחירות

 הליכוד ברשימת התנועה מועמדי
 שיבעה. של קבוצות בשלוש נבחרים
הת באותה סיקרי״דעת*הקהל על־פי
 לא השנייה בשביעיה מקום גם קופה,

בטוח. היה
 קומות בץ כמטורף רץ כהן־אורגד

 בשבילי, .תצביעו זאב. מצודת
 צעק הוא כהן־אורגד,׳׳ בעד תצביעו

 התערב מסויים בשלב חליפות. ובכה
 כל לטובתו. האישי ידידו ארנם, משה
 דורג והוא לעזרה, נחלצו ארנם אנשי

 אחרון הלפני המקום ,20וד במקום
השלישית. בשביעיה
 שהוא בטוח אורגד היה לילה באותו

 הוא נוספת. לקאדנציה ייבחר לא
 יתמנה עוד שהוא חלם לא בוודאי

כל־כך. חשובה ממלכתית למישרה
 בחובם צופנים הפוליטיים החיים
 החרות. בתנועת במיוחד הפתעות.

 עליו אמרו וחצי שנתיים שלפני האיש
 המייצג מיפלגה פעיל מחוסל, שהוא

 שר־האוצר הוא עצמו, את בקושי
ישראל. של העשירי

 מאוד, מעט מוכר הן־אורגד ^
 לעסקיו שקשור מה בכל בעיקר ^

הפוליטי. ולעברו הפרטיים

אמטדגציוגל
ביידיש

 הבונה הקיצוני, הנץ ס, אם מיהו,
 שעס־ ,אריאל בהתנחלות ביתו את

 הפרטיים ועסקיו הפוליטית קנותו
להפרדה. בלתי־ניתנים כמעט

 לפני בתל־אביב, נולד כהן־אורגד
 כהן. יגאל היה המקורי שמו שנה. 46

 יושב הליכוד בספסלי שלצידו מכיוון
 צירף דומה, שם בעל מתל־עדשים ח*כ

 ראשי את לשמו החדש שר־האוצר
 כך אורגד. ילדיו: ארבעת של התיבות

 איש בינו, בזיהוי טעויות מנע הוא
מלע״ם. כהן ויגאל חרות,

 אמו בתל־אביב. גדל כהן־אורגד
 והוא פועלי-ציון־שמאל, חברת היתה
 ביידיש, האינטרנציונל את לשיר ידע
 התיקווה את שלמד לפני עוד

 בבית־ספר למד הוא זאת, בכל בעברית.
יסודי־דתי.

 דווקא עליו עברו בחרותו שנות אך
 הגיע משם בית״ר. במחנה אחר, במחנה
לי־ את כהן־אורגד כשסיים לחרות.

 המתנחל*
 מאר־אלי

 את יגהר
ישראל

והשי א׳ עירוני בתיכון מודי־התיכון
ללימו נרשם הוא בנח״ל, הצבאי רות
 שם ולמד העברית באוניברסיטה דים

 תארים, בשני מחזיק וחינוך. כלכלה
ומחנך. כלכלן

 למסקנה, הגיע הוא לימודיו אחרי
 להתפרנס, יוכל הוא מכלכלה שרק
 במשד ללימודי־הרוח. עורף ופנה

 במישרד־ עבד מסויימת.הוא תקופה
 היה שמנכ״ל־המישרד בתקופה האוצר,

ארנון. יעקב הד״ר
 צעיר בגיל הצטרף כהן־אורגר

 בטרם עוד אך לתנועת־החרות, יחסית
 הוא בתנועה, מקומו את למצוא הספיק

בחוץ. היה כבר
 מחברי חלק ניסו 1966 בשנת
 של מנהיגותו על תגר לקרוא התנועה

 פרשו הם קצר זמן בתוך בגין. מנחם
 אלה היו החופשי. המרכז את והקימו
 וקבוצת שוסטק אליעזר תמיר, שמואל
 הלך כהן־אורגד קרייריסטים. צעירים
איתם.

 כהן־אורגר חשב אלה בשנים
 על בכלל לוותר כדאי שאולי לעצמו,

 בשנות לעסקים. ולהתמכר הפוליטיקה
 מילחמת־ אחרי הכלכלית הפריחה

בשפע. עבודה לו היתה ששת־הימים
 החופשי המרכז שב 1973 בשנת

 של בניצוחו הליכוד, כשהוקם הביתה,
 שב אחרי־כן מה זמן רק שרון. אריאל

 מילחמת הביתה. כהן־אורגד גם
 הוא משהו. לו עשתה יום־הכיפורים

 הוא לפוליטיקה. זמן להקדיש החל
 לאורכה המיפלגה, סניפי את חרש

 הוא השלמה. ארץ־ישראל של ולרוחבה
 המצרים עם החלקיים להסדרים התנגד
 היהודיות ההתנחלויות להגדלת ופעל
 תוך בהמוניהן, לצמוח שהחלו בגדה,

גוש־אמונים. של נמלים עבודת
 .1977 של בבחירות לו שיחק המזל

 אך לא־ריאלי, במקום הוצב הוא
 בבחירות־ הליכוד של הסוחף הניצחון
תפש שם לכנסת, אותו הכניסו המהפך

 פרטית חברה בעל היה כהן־אורגד
 בע־מ. כלכלי ולייעוץ לתיכנון

 ברחוב מישרדים, שני היו לחברה
 המלך־ וברחוב בתל־אביב הירשנברג

כל 18 של צוות בירושלים. ג׳ורג׳
 בפרר לצידו עבד ומזכירות כלנים

 לפני וציבוריים. פרטיים ייקטים
 גדולים חוזים קיבלה חברתו מינויו,

ממישרד־השיכון.
 כהן־אורגר שהקים אחרת חברה

 שותפות היתה לכנסת לכניסתו סמוך
 רב. סטיוארט ורב קספר אריה עם

 ראשי־ סי־סי־די, נקראה החברה
 עם השותפים. שמות של תיבות

 הקלטות אולפני את רכשו הם הקמתה
 קצר זמן אותן ומכרו קורן קפרי

אחרי־כן.
 המתוכננת הגדולה העיסקה אך
 בתי״מגורים לבנות היתה שלהם

 שנועדו גבוהה, ברמה בירושלים
כהש ולישראלים לתיירים להימכר

למגורים. אף ואולי קעה,
 פרוטה השקיע לא כהן-אורגד

 מישרדו את לה תרם הוא בחברה.
 שירותי־מישרד. לה נתן וכן בירושלים,

 אלפי מאות שהשקיעו הם שותפיו•
לירות.

 צוות את הקטינה לכנסת כניסתו
 ואחר־כך בלבד, לשמונה מישרדו
 אי־ מעצמו למנוע כרי לשניים.

 הפרדה להפריד העדיף הוא נעימויות,
 השכם־ הכריז לפחות כך — ברורה
 ותפקידו לבין עסקיו בין — וערב

הפרלמנטרי.
 בכנסת הראשונה כהונתו בתקופת

 נאמנותו בין הכרעה להכריע עליו היה
 לסיסמותיו מחוייבותו ובין בגין למנחם

 בין הסכם-השלום חתימת הלאומניות.
 ומצריים בגין מנחם של ממשלתו

 ופינוי סיני מכל נסיגה חייבה
 בפיתחת־רפיח. שהוקמו ההתנחלויות
 תמך לא הקיצוני, הנץ כהן־אורגד,

 לשותף לילה בין הפך הוא כך בהסכם.
 קמפ־ הסכם למתנגדי אידיאולוגי

 ראש־ שמיר, יצחק ביניהם דייוויד,
 ומשה הנוכחי, ושר־החוץ הממשלה

כיום. שר־הביטחון ארנס,
סניף חבר היה המיועד שר־האוצר
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בהתנחלות. שבנה בווילה לגור עבר לא עדיין כהן־אורגד, יגאל הבעל, זו. פעולתה על מיקצועיים לשבחים

 שהוא הצעיר גילה קצר זמן בתוך
 הפך החופשי המרכז מקודטעות. עשה

 לאישיותו בלעדית בימה להיות
 בבחירות תמיר. של חסרת־המעצורים

 בקושי הרשימה זכתה 1969 שנת של
 לה שהיו הארבעה תחת חכ׳ים, בשני
 נמצא שהוא חש כהן־אורגד קודם.
 העז טרם אך הפוליטית, המפה בשולי
הביתה. לחזור

 חשובות ועדות בשתי מקום מייד
וועדת־הכספים. ועדת־הכלכלה ביותר:

1או<<
מפ־דייוו<ד1ל

 כהן־אורגד נבחר אשר ^
 ריקעו על לתהות רבים החלו ח'כ, *0

הפרטיים. עסקיו והיקף הכלכלי

 שהיום החרות, תנועת של רמת־אביב
 עם נמנה הוא סניף־עבר״הירקון. נקרא
 את אז שכללו בתל־אביב, ארנס תומכי
 שטרן כדויד החרות, תנועת ותיקי

אפל. ואברהם
מאוד, חלש היה שלו בסניף מעמדו

 ולהגדיל לנסות ממנו מנע לא זה אך
 4 בתל־אביב• ארנס מחנה השפעת את

| תל־אביב, צפון סניף היה שלו היעד
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