
 בפוליטיקה תקדים להם שאין
הישראלית.

 הופעותיו אחרי שעקבו עיתונאים,
 לרשויות הבחירות במערכת שרון של

 הצלחות על מדווחים המקומיות,
 נלהבים, המונים האיש. של דראמתיות
 בו מוצאים לבגין, תחליף המחפשים

 עם להתמודד היכול איש חזקה, דמות
 לקח. אותו וללמד השנוא, פרס שימעון
 להלך־הרוחות המומחים כל כימעס
 שההנחה, סבורים עדות־המיזרח בקרב
 מבני־ דווקא מנהיג מחפשים שהם

מופרכת. היא עדתם,
 בצירוף עממי, פופוליסטי סיגנון

 מתאים, ביטחוני) (או מחתרתי רקע
 בעיירות־ דווקא בהחלט. יספיקו
 לשמוע אפשר ובשכונות הפיתוח
 הצבאי עברו על גלוייה ביקורת

— בעצם הבלתי־קיים, — המעורפל
לוי. דויד של

 דוד אינה במנהיג התמיכה י
 בצלמם איש אחרי חיפוש קא

 בץ גשר מעין אלא ובדמותם,
פסיכולוגית לגאולה מאווייהם

 שהם בפי המדינה ובץ חברתית ׳
אותה. ולתפוס להבץ חונכו

 מועמד שרון מהווה זאת מבחינה
 חסר־תיחכום, ערמומי, הוא אידיאלי.

למי ליפי־הנפש ישירה אנטי־תיזה
 של המעין־דתי הנופך לו חסר ניהם.
 של האמיתית האנושיות וגם בגין,

 ששרון לשכוח אין אך חרות, מנהיג
 שירתו שרובם הבנים, לדור כבר פונה

 אחרים, מיתוסים על שגדלו בצה״ל,
 אשכנזי לבאבא־סאלי זקוקים ושאינם

 שרון של הקשיחות בגין. של מסוגו
 אלה, בחוגים עבורו אדיר נכס היא

 הבלתי־מבוטלת הצלחתו גם ומכאן
קולותיהם. על לוי דויד עם בתחרות
כמובן, הוא, גם נהנה לוי דויד

״בלוף!״
 שר- מהמערך, בפיר ח׳ב

 לוי, את היטב המכיר לשעבר
 סגן- על בגלוי לדבר השביס

 בעילום אבל ראש״הממשלה,
־שם:

אמי בור בלוף. הוא .לוי
 מומחה פני המעמיד תי,

 בשום דיעה לו איו ושקול.
 שם אותו מעניין ולא נושא,
עצמו. לוי מדויד חוץ דבר,

בדי היא שלו ״ה״יוניות״
 השטר־ ממש הוא לוי חה.

 המובהק הלאומן של אושיב
 שונא־ בני-עדתו, מקרב

 יצא שלא מובהק, ערבים
 גס כולל וזה להגנתם, מעולם

ערביי-ישראל. את
 כושל, די שר הוא .לוי
עבו עושה קצב, משה ושגנו,

 הרצינית העבודה כל את ת
 והבישי. במישדד-השיכין

 במתחדיו קינאה מלא הוא
 יותר, והמוכשרים הצעירים

וב עיידות-חפיתוח, ראשי
 מאיר ובח׳־כ בקצב עיקר

שיטרית.
 שר־ להיות שלו .הנשיון

 לוי נלעג. ממש הוא חוץ
 מפת- את מכיר בקושי
 מילה מדבר ואיש העולם,

 בהשתדרות בהיותו אנגלית.
 המשיתים מראשי היה

להו אחראי והיה לאלימות,
 של רבות מבישות פעות

הפועל." בוועד שיעתו

 שורשיו בסניפים. גדולה מתמיכה
 שרון, משורשי יותר עמוקים בחרות

 הח״כים בכנסת, בסיעה וחסידיו
 קליינר, ומיכאל רייסר מיכה הצעירים
 למרות ללא־ליאות. למענו עובדים
 ומלאכותי מנופח שהוא העובדה

 כפי שונאים־בנפש, ללוי אין במיקצת,
 לתומכיו, מאוד נאמן הוא לשרון. שיש

 אישי־מישפחתי, יחס כלפיהם מגלה
 את עצומה. במהירות אותם ומקדם
 בינוני איש של המטאורית עלייתו
 רייסר כמו די־נדיבה) המעטה (בלשון
לוי. של למאמציו ורק אך לייחס אפשר
של גדולה כה תחלופה לו אין

 הלא־ישר לשרון שיש כפי אוהדים,
 אותם על בעיקר השנוא והבוגדני,
 למיקרהו מחוץ היטב, אותו שמכירים

 לוי של עמדתו גם דן. אורי של המיוחד
 ומנוי ראש״הממשלה, כממלא־מקום

 מסווגים דוחות על דרישתו) קבוע(לפי
 יתרון לו מקנים וצה״ל, המוסד של

שרון. על מסויים

חשא■ מיטבה •
 יחסי. כמובן, הוא, הזה ה״יתרוך

 כדם מתחלקים ולד שרון
 בעצם, הורחקו, שניהם בגורל.

השלי־ האמיתי. ממוקד־הכוח

 ארנם־ שמיר-משה יצחק שיה
 כיום מנהלת כהן־אורגד יגאל
בהר רמה, ביד המדינה את

 ואישית, אידיאולוגית מוניה
 במדיניות אמונה על המבוססת

 וביטחון, חוץ בנושאי ניצית
 חברה בנושאי מאוד ושמרנית

וכלכלה.

 ציבורי מאשראי נהנים השלושה
 חברי שכל ההנחה על הנשען גדול,

 (בגין־ הקודמת המובילה השלישיה
 אישי באורח נכשלו שרון־ארידור)

 מעין מהווה זו ושממשלה ופוליטי,
ממשלת־שינוי.

 רוח כלפי־חוץ שגילה שמיר,
 נוכח ספורטיבית, כמעט חברית,
 להתמודד לוי דויד של הכושל ניסיונו

 קשה טינה נוטר במרכז־חרות, עמו
לסגנו.
 ראש■ את היטב שמכיר מי

 ראה שהוא יודע הממשלה
 ״חוצפה״, משום לוי של באתגר

 ״לקפוץ איש-ציבור של ניסיון
שלו״. לקורקבן מעל

 התבטאו שמיר של מקורביו
 בזילזול הזה העולם עם בשיחות
 על התמרמרות והביעו לוי, על מוחלט

 ציבור איש של הרבה שאפתנותו
 מקפיד, ראש־הממשלה אפור״. ״כל־כך
 של חיצוניים גילויים על אומנם,

 מנוטרל לוי אבל לסגנו, חלוקת־כבוד
 בנושאים מכריעות מהתייעצויות

מדיניים.
 ששמיר נודע הזה״ ל״העולם

 שבו חשאי, מיטבה מעין מקיים
 סגן כהן־אורגד, ארנס, שותפים

 וח״ם דקל מיכאל שר-החקלאות
 נחתכים ושם מילוא, רוני

 ביותר, חשובים עניינים■
 כאחד, ומיפלגתיים ממלכתיים

 לוי. דויד של השתתפותו ללא
 על מזעם רותח ראש־הממשלה סגן

 מעז אינו זה בשלב אבל זו, התפתחות
 ראש־הממשלה, נגד בגלוי לצאת

 כסיפור־ בתנועת־החרות הנחשב
מפתיע. הצלחה

 לרייסר לוי הורה זאת תחת
 למטה תומכיו. את לארגן ולקליינר
 ה״בוס" מצא, יהושע גם צורף המצומצם

בירושלים. החזק סניף־חרות של
 בחשאיות פועל לוי של מטהו

 ראשיו, אבל דקה, דממה ובקול
 החזק האיש את שינאת־מוות השונאים

 מחכים מילוא, רוני בכנסת, שמיר של
לשעת־הכושר.

 של שבסופו סבור רייסר
 להגיב הציבור יתחיל התהליך

 של הכלכליות הגזרות על
 יבזבז אורגד ושכהך הממשלה,

האש את במאוחר או במוקדם
 ההתמרמרות שלו. הגדול ראי

 ואז כלכלי־חברתי, אופי תישא
 לשלוף תנועת־החרות תאלץ

לוי. של הפופוליסטי הקלף את
 מקורביו אבל שותק, עצמו לוי
 קשה שגיאה עושה ששמיר סבורים

 ממוקדי־ סגנו את מבודד שהוא בכך
 את לשלוף עלול לוי דויד ההכרעות.

 מקורביו שלו. האחרון הסודי הקלף
 את הזה, העולם עם בשיחה אישרו,
 בשבועון, הופיע שכבר המידע

 שרון בין לברית אפשרות שקיימת
 חורמה עד שתאבק לוי, ודויד

השלטת. בשלישיה
 שהיחיד נודע הזה״ ל״העולם

 את המבץ אנשי־שמיר מבין
 מצירוף־ הנשקפת הסכנה
 מרידור, דן הוא כזה כוחות
 עצמה בפני איכות שהוא

אינטלקטואלית. מבחינה
 שמיר, על־ידי שנועד איש מרידור,

 את לשבור מנסה לגדולות, ובצדק,
 קירובו על־ידי לוי־שרון האפשרי הציר

 ל״שלושת ראש־הממשלה סגן של
ליכולתו חשוב מיבחן זהו הגדולים״.

 ולהבטיח יריביו בין לתמרן שמיר של
 גם לראשות־הממשלה מועמדותו את

 אחרי זאת כל — 11ה־ הכנסת לקראת
 האפשרות את כנראה, שניטרל,

 יתמודד ארנס, משה ששר־הביטחון,
■ ברעם חיים עימו•

במדינה
משפט ־׳

ת קוזאקים ע ב אל בגי מו ש
 נגו אלימות גינה השופט

התוקפיג את ועצר שוטרים,
 העיר,' נפלה קטן מסמר ״בגלל

 ע? וציווה ולך דויד השופט ציטט
קהנה. ודויד יעקב של מעצרם
 השנה אוקטובר בחודש החל הכל
 המישטרה של בלשים שני כאשר
 לגיבעת־שמואז נקראו אזרחית, לבושי

 שרשרת־זהב שחטף אדם למצוא כדי
 ממנ וביקשו קהנה יצחק את עיכבו הם

 בפניהם צחק החשוד אולם להזדהות.
 שמ וכי תעודת־זהות לו שאין טען

 כן על עמדו השוטרים בלולו. יצחק
 הגיז ואז תעודת־זהות להם שיראה
קהנה. דויד יצחק, של אחיו למקום
 השוטריג את מגדף החל האח
 אות! לחסל איים ואף גסה בלשון

 המונית תיגרה פרצה רימון. בזריקת
 הצטרן השכונה מתושבי גדול שחלק
 לברה נאלצו השוטרים שני אליה.

החשודים. בלי מהמקום
 ל: החליט השוטרים של מפקדם

 שוטריב של תיגבורת גייס הוא לוותר.
 האחי! שני את לעצור להם והורה

 עדו בשעת ידועה. היתה כבר שזהותם
 המישטרו של ניירות שתי הגיעו

 האחיו של לביתם שוטרים ושבעה
 והה יצחק את עצרו השוטרים קהנה.

 האו לעזרה. וזועק מקלל צועק, החל
 השוטריב את תוקף והחל הצטרף דויד

 שנקר: מה השוטרים הפעילו זה בשלב
 עצו סביר״, ״כוח המישטרה בז׳רגון

 אותו וגררו ידיהם את כבלו האחים, את
 יעקב השלישי, האח הופיע אז לניידת.

 לבג וזעק השוטרים את דחף הוא
 או יביאו כי מסביב, שהתאספו המקום

 אז לחסל כדי והנשק, הרימונים
 ב! כחמישים המניאקים. השוטרים
 לנייח מסביב הצטופפו השכונה
 השוג על זין שם ״לא כמו וביטויים

 התעופנ המניאקים״ את ו״להרוג רים״
 הי כאילו התנהגו ״הם באוויר.

 ש קוזאקים ליצלן, רחמנא השוטרים,
בהחלטתו. השופט כתב הצאר,״

 נייד המישטרה. נגד לוחמים
 הצליח האחים ובתוכה המישטרה

 אבניג מטר תחת מהמקום לצאת
 והתביע לדין הועמדו השלושה

 ההליכי! תום עד, מעצרם את ביקשה
 א לעצור סירבה שקד מיכל השופטת

 ההליכיו תום עד ויעקב דויד האחים
 לביו כך על עירערה והתביעה
 עורב הסניגורים, המחוזי. המישפט

 בכ התנגדו גז, וששי אלוני משה הדין
 שא טענו הם המעצר. לבקשת כוחם
 א אפליה זו תהיה וכי זה, במעצר צורך
 המהום כל החלה שבגללו יצחק, האח

 ייעצר האחרים השניים ואילו ישוחרר
 וב יצחק האח בין הבחין השופט אבל

 הפרשי כל ״אומנם האחרים. השניים
 כאש יצחק, שעשה שטות בגלל החלה
 כת בדוי," בשם עצמו את הציג

 ש אישום נגדו אין ״אולם השופט,
 פלילי עבר לו ואין שוטרים תקיפת
 1הפ ויעקב דויד האחים זאת, לעומת

 1ית ״לא המישטרה. נגד ״לוחמים״
 בגבעו לטייל ימשיכו אלה שחשודים

 כח דבר,״ אירע לא כאילו שמואל
השנייו של מעצרם על וציווה השופט

ת צר תגלי ע מ ה ת־ בבי
 בבית־זזמעצ גילה הנאשם
 או ביצע אחר עציר בי

י המיוחסת העבירה
 מלנ פנחס צעק פנצ׳ר," לי ״יש
 ליו שעברה סובארו מכונית לעבר

 וניב עצר הסובארו נהג בכביש.
 היח אולם הפגוע. הגלגל את להחליף

 1התמ לא ובעליה חדשה,. מכונית זו
 מלנ ירד כן על המגבה. בתיפעול

 ועי הרכב בספר הציץ ממכוניתו,
 המגב את להרכיב המכונית לבעל
 אוק תודה, אסיר היה המכונית בעל

 תר הציץ בדרכו להמשיך רצה כאשר
 1 והתברר תיקו, את לקחת כדי כסאו,

־״׳- נעלם. התיק כי
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