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 היום קליינר, מיכאל עמד שבראשו

ח״כ.
 בעזרת לסניף הסתנן כהן־אורגד

 פרנקל. יוסף בראשות פעילים קבוצת
 דויד ואנשיו שקליינר טענו הם

 אפל, אברהם של בנו אפל, (״דודי״)
מושחתים. הם ואחרים,

 בסניף, מאבקי־כוח התנהלו רב זמן
 כהן־אורגד, עם שזוהתה הקבוצה כאשר
 שהיא טוענת חבר־הסניף, שאינו
׳ שבו. החזקה

 ערב בסניף, שנערכו הבחירות
 של שמחנהו הוכיחו הלבנת, מילחמת

 תל־אביב צפון בסניף כהךאורגד
 ממעגל ביציאה זאת שתלו היו מחוסל.

 פטרונו ארנס, של הפוליטית ,הפעילות
 באר־ שגריר שהיה כהן־אורגד, של

צות־הברית.
 היה בתנועתו כהן־אורגד של מצבו

 שכחו לא המיפלגה ותיקי פאתטי. די
 עם הלר כאשר בבגין בגידתו את לו

 ספורים. היו במיפלגה חבריו תמיר.
 המועצה יושב־ראש היה שהוא למרות

 כוח לו היה לא חרות, של הכלכלית
 הצליח שלא כמעט הוא התנועה. בתוף

השנייה. בפעם לכנסת להיכנס
הוא מאין שכח כבר והוא נכנס, רק

בא.

הסלועי*
שנר־דידה ־?ד

 הם ארידור ויורם הן־אורגד ך*
 בעוד שנים. במשך יריבים ^

 להרים׳ העז ולא לבגין נצמד שארידור
 בסולם קודם ולכן מנהיגו, נגד ראש

 בגלל כהן־אורגד איבד המיפלגתי,
במירוץ. רבות נקודות פזיזותו

 ניצח שבהן ,1981 בחירות אחרי
 בתוך גם — רבים טענו הליכוד,

 ״הכלכלה שמדיניות — המי&לגה
 את שהביאה היא ארידור של הנכונה״
 אחדור של הצלחתו לתנועה. הניצחון

משכבר יריבו של ליבו את קרעה

מאריאל. ■המתנחל
 לו הכינו יריביו אבל בידיו. שהמינוי
קטנה. הפתעה

 צריך היה שבגין לפני רגע ממש
 ארידור, של סגנו בעניץ להכריע
כהן־אורגד. הסתבך

 אחד של השישי יום בגיליון
 השכיר שכהן־אורגד פורסם, הצהרונים

 בתו התגוררה שבה שלו, פרטית דירה
 שהוא! נטען מופקע. במחיר בירושלים,

 זכויות ניצל פיננסי,״ ״תרגיל ביצע
 שולל הוליך ולמעשה לו, הגיעו שלא

השוכרים. את
 זה אך ביותר, זהיר היה הפירסום

 הממשלה בישיבת לבגץ. הספיק
 1שאחר־כך הראשון ביום שהתקיימה

שכהדאורגד ראש־הממשלה הציע

 אחרת,: אשה מאריאל הרחיקה הזוג בגי
 !את ולנהל במקום להשתקע שרצתה

שם. בית־הספר
 של התלכדות היתה אית־ם חברת

 אחד כל מהימין. ידועים משקיעים 23
 אלפים עשרת המשותפת לקופה הכניס
 ראשונית לפעילות שנועדו דולר,

 מועצת־ יושב־ראש כהן־אורגד, בשטח.
 היה החדשה, החברה של המנהלים
 זאת עשה אחריו להשקיע. הראשון

 ראובן, ד״ר בחיפה, דגוו בעל־ממגורות
 ייגאל ח״כ ליוזמה הצטרפו הכט.

 ירקוני, שלום איש־העסקים הורביץ,
 קרמרמן, דויד וודק, ארנסט התעשיין
 ישראל מרידוד, יעקב של מקורבו
הפיר־ ברזיק, ניסים המתווך שנקר,

 נר נהואווגד, ■גאל שר מימיו עם
 הטסות במדינה הבניוות העמדות

 השלום מתנגדי שר בידיהם עכשיו
 שר -דאש־הממשרה, מצרים עם

ושרהאוצד שו־החוץ הביטחון,
 חיים העניין. לבירור עד קצר זמן ימתין
 וכהך סגךשר־האוצר, מונה קופמן
עולמו. את איבד אורגד
זמן. להרבה לא אך

 על הח״כ הודיע 1982 מרס בחודש
 — אית־ם בשם חדשה חברה הקמת
 בתעשיות להשקעות ציבורית חברה
ובגולן. בגדה

 סיבות וכמה כמה היו הימני לח״כ
 אומנם הוא החברה. להקמת לפעול

 היה עיניו מול שעמד שמה טען,
 לעתיד והסכנה סיני פינוי של התקדים

האח־ הכבושים בשטחים ההתנחלויות

 חברת־הביטוח בעל פלד, חיים סומאי
 יצחק הברוקר ליליאור, זרובבל לביא
 איש טוכלר, את מוריץ מחברת מוריץ

 איתן, (״המסריח״) רפי המיסתורין
 ובייעוץ בגדה קרקעות בקניית שעסק

 וחברו לראש־הממשלה, טירור לענייני
גרוסבורד. אריה כהן־אורגד של הטוב

 הפיבוש
מפגיש פעטלו

סמר  כהלאורגד של חבריו **י
א גרוסבורד, ביותר. מצומצם ^/הו

־ —־ -•י־״־'■> •י

כהן־ יגאל ח'נלהתנחלות בדדו
מ מציץ אורגד

 .חוצה- כביש על עכשיו, שלום בהפגנת מכוניתו
אריאל, להתנחלות בדרכו היה כהן־אורגד שומרון*.

 התקיימה ההפגנה המפואר. ביתו את בונה הוא שם
 להמתין נאלץ וכהן־אורגד שעבר, החורף בסוף

 מהאבנים הכביש את פינו שהמפגינים עד במקום,
לוויכוח. מלהיכנס נמנע הוא במרכזו. שהניחו

 מחליף שלא כמעט הוא שאיתו הימים,
מילה.

 שסיכסוך החליט כהן־אורגד אבל
 על להתמודד ממנו ימנע לא אישי

 ארידור אומנם ממלכתי. תפקיד
 כהך אך שר־האוצר, להיות המשיך
תחתיו. סגדשר להיות מוכן היה אורגד
 כשמונה לכן, קודם וחצי שנה גם
 לקבל כהדאורגד ניסה הורביץ, ייגאל

הסגן. תפקיד את
בטוח הנץ הח״כ היה מה, משום

 התנחלות עמדה עיניו מול אך רים.
אריאל. מסויימת: אחת,

 ימץ לאנשי בניגוד כהן־אורגד,
 מימש הסכם־השלום, ממתנגדי אחרים,

 החל הוא שלו. המדינית התיאוריה את
 אגב, היום, שעד באריאל, וילה לבנות
 הפכה שרה, אשתו, ריקה. עומדת

 בתחילת במקום. בית־הספר למנהלת
 מהקוטג׳ יום־יום נוסעת היתה עבודתה

 למקום ברמת־אביב המישפחה של
של ארץ־ישראל אהבת החדש. עבודתה

 מישרד־התחבורה מנכ״ל לשעבר
 הוא רשות־שדות־התעופה, ומנכ״ל

 בתפקיד יזכה בוודאי הוא מהם. אחד
 הריש־ כניסתו אחרי במישרד־האוצר

 לתפקידו(ראה המיועד השר של מית
תשקיף).

 ברוך הוא כהן־אורגד של אחר חבר
 חרות פעיל אברהמסון, (״ברוכק׳ה״)
 לאחרונה עד היה ברוכקה מירושלים.

 בארצות־ הכלכלית במישלחת מינהלן
שאותו חסר־תוכן בתפקיד הברית,

 הוחזר הוא ארידור. מיורם כמתנה קיבל
 פקידות כששתי בבושת־פנים, לארץ

 הצעות להם הציע שהוא טענו מקומיות
מגונות.

לתל־אביב, בא ברוכק׳ה היה כאשר
 הוא בנידיורק, שיהיה שחלם לפני עוד
כהדאורגד. עם ממושכות מבלה היה

 הוסיפה החברה לאית־ם: ובחזרה
 שנתנו משקיעים, 100 עוד לעצמה
 בימים אחד. כל דולר אלפים עשרת

 המביא תשקיף, יפירסמה היא אלה
נוספים. למשקיעים הצעות

החברה? הוקמה מדוע
 את לנצל למעשה, רצה, כהן־אורגד

 שנותנת מךהכלל היוצאות ההטבות
 בשטחים למשקיעים הליכוד ממשלת

 נוחות, הלוואות בצורת הכבושים,
 במיסוי. והקלות השקעות על מענקים

 מיפעלים, שלושה לחברה יש כיום
 ושלושה עתירות־ידע, תעשיות בתחום
תיכנון. בשלב הנמצאים אחרים

 של לטוהר־מידותיו ראשון מיבחן
 להיות חייבת כשר כהדאורגד

 כל וקודם הפרטיים, מעסקיו הנתקותו
 ששאר ברור כי אם אית״ם, מחברת
 על מצטערים אינם בחברה שותפיו
 ימשיך. קיצוני, כנץ כהן־אורגד, מינדו.
 המרינה תקציב כספי את להזרים

 הגדה ולאיכלוס להתנחלויות הגרעוני
ביהודים.
 מארצות־ ארנס משה של שובו

 למישרד־הביטחון וכניסתו הברית
 השר. ללישכת כהן־אורגד את הביאו

 במצודת שמועה התרוצצה רב זמן
 לתפקיד ימונה שכהן־אורגד זאב,

 היה השמועה מקור סגךשר־הביטחון.
 על ויתר ארנס אך ברור, מאוד־מאוד

 שלא כהדאורגד, זכה זאת לעומת סגן.
 ואף ושם, פה לעבודות מהבניין, מש
שלו. לשר חברי יעוץ נתן

 מחדש הקים לארץ ארנס של שובו
 של הפוליטיות ומניותיו מחנהו, את

לתחיה. התעוררו כהן־אורגד
 אחרי היה המחנה של מיבחנו
 מאבק־ בגין. מנחם של התפטרותו

 של שבוע באותו שהתפתח הירושה
 אורגד כהד את מצא ספטמבר תחילת

בדילמה.
 פיצוץ ^

גמרפז ^
 בדויד יתמיד שהוא חשבו בים ^

 שלו, שהשר אמרו אחרים לוי. 1
 גם יעשה וכך בשמיר, תומך ארנס,

 בסוד שמר ארנס בעוד אר כהךאורגד.
פומבי כהךאורגד נתן החלטתו, את

 שבקרב כך, כדי עד בשמיר. לתמיכתו
 לפני יומיים בטוחים שהיו לד, אנשי

״בוגד״. אותו כינו איתם, שהוא המאבק
 שמיר מחנה הבטיח לא לכהךאורגד

 באה התמורה אר ספציפי. שלל שום
שחשב. ממה מהר יותר הרבה

 ארידור נפל לשימחתו, עתה, והנה
 את להציע מיהר כהךאורגד לקרשים.

לתפקיד. עצמו
 בעצמם הליברלים טירפדו למזלו,

 לתפקיד מטעמם שר של מינויו את
).96 עמוד שהתפנה(ראה

 כהךאורגד הפעיל בזה, די לא ואם
 ■ מילוא רוני על השפעתו כל את

 שמיר, של מחנהו מראשי דקל, ומיכאל
 ראש־הממשלה אצל שיפעלו כדי

 הטלפון ממכשיר מש לא הוא למענו.
 עם ארוכות ושוחח שעברה בשבת

 דברים, אי־אלה הוסיף ארנס השניים.
 הסיסמה: הושמעה האוויר ובחלל
לה' ״מגיע

 התפטרותו יום שעבר, החמישי ביום
 שיש כהן־אורגד האמץ לא ארידור, של
 הפעם שלפחות התבטא הוא סיכוי. לו
 ימונה שהוא להיאבק לו לעזור יש

מהצלח הופתע עצמו הוא גם סגן־שר.
תו.

 וסב לארבעה אב הוא המיועד השר
 יידיש, עברית, יודע הוא לשלושה.

 חסכן, הוא ערבית. ומעט אנגלית
 ניכרים איתן, הכלכלי שמצבו ולמרות

 פעם מדי מובנים. לא קמצנות סימני בו
 או לכריך כסף מחברים לווה הוא

 מעשן הוא להחזיר. ושוכח שתייה
 חסיד הוא בהידור. לבוש ולא סיגרים
 היפוך שעיקרה בשפת־סתרים, דיבור

 ■ ידידים עם משוחח הוא כך אותיות.
 בחיי מעורה הוא ציבוריים. במקומות
השוק. ובתנוחת במחירים היום־יום,

 תקציב־ בצימצום תומך הוא
ההתנח תקציב להוציא הממשלה,

 לאומי יעד רואה הוא שבהן לויות,
 בצימצום תומך שהוא ומכאן הכרחי,

הרווחה. ותקציבי־ הסובסידיות
 כשר־אוצר הכלכלן כהךאורגד

 למישרד־הבי־ תקציבי־שיא פירושו
 לצד הפוליטי, שותפו יושב שם טחון,

 לשטחים. בלתי־פוסקת כספים הזרמת
 הניצים, מיספר את יגדיל כהן־אורגד

 סביב מצריים עם השלום הסכם מתנגדי
הממשלה. שולחן
 מהפכנית, כלכלית מדיניות לו אין

כיבוי־שריפות. של מדיניות אלא
 במקום המתאים האיש הוא אבל

 הקיצוני הימין בממשלת המתאים
הישראלי.

■ ציטרין בן־ציון
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