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 מי מתמוטטת. הכלכלה

 האיש אותה? יציל
השחורה: הקופסה בעל

מרידוד יעקוב
 על ביצירותיו חוזר שקספיר ויליאם

 המתיחות בשיא תמיד, אופייני: טכסים
כלשהו, מוקיון מופיע הטראגדיה, של

קלה. לשעה המתח את המפיג
הישרא־ הכלכלה ששמה בטראגדיה

 הוא בריגעי־מתח החוזר המוקיון לית,
מרי יעקב כלכלה, לענייני שר״העל

דוד.
 של נוכחותו עצם פשוט. נוכל

תפלה, בדיחה היא בממשלה מרידור
הכלח. עליה שאבד

 ביחס רע מצפון היה בגין למנחם
 בגין נטל ארצה בבואו כי למרידור,

 האירגון־הצבאי־ על הפיקוד את מידיו
 בניהול נכשל מרידוד אמנם, הלאומי.
 דויד מות אחרי הופקד שעליו האירגון,

 כהונתו של הקצרה בתקופה רזיאל.
השנים כל במשך אך האירגון. התפורר

מרידוד שר־על
שקספיר אצל כמו

 ועל למרידור, חוב חב שהוא בגין חש
לממשלה. הכניסו כן

 כאשר בממשלה החזיקו גם הוא
 אחרי האומה, לבדיחת מרידור הפך

 בנורה רמת־גן מו את להאיר שהבטיח
 של חוקי־הפיסיקה את להפריך אחת,

 מקור־ וליצור איינשטיין אלברט *■
 מכל מרגלים ארצה שתמשוך אנרגיה
 של הבטחתו סמר על זה כל — העולם

פשוט. נוכל
ראש־ לכס שמיר יצחק הגיע כאשר
 לבדיחה קץ לשים היה יכול הממשלה,

 מחשש אולי כן, לעשות העז לא הוא זו.
 בו וישלח מדיכאוגו בגין יתעורר פן

ברק.
 הגיעה השבוע תיבת־פלאים.

חדש. לשיא הכלכלית הטראגדיה
 שבתו עובדים רבבות מתמוטט, המשק

 של הרפים הנסיונות עיצומים, נקטו או
 להילחם כהן־אורגד יגאל שר־האוצר

ליום. מיום נחלשו במשבר
 הבמה על הופיע זה דרמאתי ברגע
 נאם מרידור יעקוב הוותיק. המוקיון
 יבואו מאי בחודש כי והודיע לאומה
 אנשי־ מגדולי מאות כמה ארצה

 כדי בעולם, ענקי־הכלכלה העסקים,
 1985ב״ הישראלי. המשק את להציל
 המשק, מחלות לכל רפואה תבוא

יפרח. הוא 1986וב־
 טיפר בלי — פלא כבאורח זה כל

 ההתנחלות, הפסקת בלי מכאיבים, לים *4
 סיום בלי תקציב־הביטחון, צימצום בלי

 הכספים ניתוק בלי בלבנון, ההרפתקה
הט בלי הדתיות, למיפלגות הזורמים

העשירים. על מסים לת
 ברמן של הקטנה השחורה התיבה

}11 בעמוד (המשך

 שניסו במערך, בכירים סקנים ץ*
 תמ״י מנהיגי את לשכנע השבוע ^

 עד הגיעו הקואליציה, את לנטוש
 קלף הפכו עצמם שהם למסקנה מהרה

הקטנה. העדתית הסיעה בירי למיקוח
 הם ואנשיו אבו־חצירא אהרון

וצי קרי־מזג מצויינים, שחקני־פוקר
 דעתם על כלל העלו לא הם ניים.

 שתאלץ כלשהי, להרפתקה להיכנס
בממשלה. עמדות־כוח לזנוח אותם
 תמי של הפוליטית עוצמתה כל

 הצליחה שהיא העובדה על מבוססת
העבודה במישרד מישלטים לתפוס

 בכנסת סיעת־תמ״י חברי שלושת
 בבעייה כלל מתעניינים אינם

 של הקיום בקשיי או החברתית,
 במפד׳׳ל, בכיר חבר שיכבוודהמצוקה.

 אמר היטב, השלושה את המכיר
 צמרת לדמיין שקשה הזה להעולם
 את שבנתה כלשהי, במיפלגה פוליטית

 כמו הציבור, חשבון על כלכלית עצמה
תמ״י. הנהגת
 רוצים שהם ספק אין זאת, עם
 שכבות, עבור מסויימות הטבות להשיג

 מכיוון עבורם. להצביע העשויות
בין ניכרת חפיפה קיימת שבישראל

 של קיומה בכנסת. החברתית המחאה
 בתוך הכנה הראדיקלית הקבוצה

 תמ׳י ח׳׳כי את מאלץ המיפלגה
 לנושאי- תקציבים למען להילחם

 גם יש העניין בכל זאת, עם רווחה.
 הכל אחרי למדי. מגוחכים סממנים

 בהרפתקה כולה תמ׳׳י סיעת תמכה
 להרס שגרמה בלבנון, המטורפת

 מבחינה כחברת־רווחה. מדינת־ישראל
 בעמדותיו עיקביות יותר הרבה יש זאת
 הוא כהן־אורגד. יגאל שר־האוצר, של

 למילחמות המובילה שמדיניות מבין
— ליבו בכל תומך הוא שבה —

 מטעם נתניה עיריית ראש כסגן
 קלאסי. כמניפולטור ידוע המפד״ל,

 הפרוטקציה הפתקים, שיטת .אבי
 עוצמה לצבירת במנגנון והשימוש

 הבכיר המקור אותו הגדיר פוליטית״,
במפד״ל.
 עשה תנדי, ראשי כל כמו
 לביתו. גם לא־מעט רובין

 מעניינות שכבות־המצוקה
השום. כקליפת אותו
 חקירה נגדו התנהלה זה רקע על

 נתניה. בעיריית כהונתו בתקופת
שר־העבודה־והרווחה, אוזן, אהרון

אבו־חצירא
יונה הססן, פיקח, זהיר,

אוזן
מתונה יונה מפא־יניק,

רובין
הפתקים שיטת אבי קיצוני, נץ

 ובמוסד הקליטה במישרד והרווחה,
 ממש האלה העמדות לביטוודלאומי.

 להם ומאפשרות תמ״י, בעסקני מוצפות
 לחבריהם, רק לא טובות־הנאה להעניק

 הנראות החברתיות לשכבות גם אלא
בתמ״י. פוטנציאליות כתומכות להם

שר־העבודה־ כמו משופשפים עסקנים
 בן־ציון וסגנו, אוזן, אהרון והרווחה

 למרבית בבוז אומנם מתייחסים רובץ,
 מתבצרים הם גם אבל הליכוד, שרי

לעצמם. שהכינו בבור־השומן היטב
 שראשי לכך הסיבה גס זוהי

 כל את לעיתונאים הדליפו תמ׳׳י
 המערך. עם שיחותיהם פרטי

 של העמוק יאושו את הריחו הם
 שימעון מיפלגת־העבודה, ירד

 ממשלה בהקמת הרואה פרם,
 היחידי המירשם את חליפית

 תנדי הפוליטית. לשרידותו
 המערך, עם בגלוי פלירטטה

 טובות־הנאה ביתר לזכות כדי
 שלא קלאסי תרגיל מהליכוד,

 אפשרות שום לו היתה
להיכשל.

 תמ״י של המילחמתיות ההכרזות
 בדיברי־הרגעה, פרטי, באורח לוו,

 הליברליים. לשרים דווקא שכוונו
 האחרון הששי ביום צופי־הטלוויזיה

שאוזן לשמוע, בוודאי הופתעו
 יריביהם את הרגיעו ואבו־וזצירא
 גירעון כמו אנשים כביכול, המושבעים,

 לעזוב בדעתם שאין גרופר, ופסח פת
הממשלה. את

 עד פשוטה היא לכך הסיבה
 אנשי צחוק): (של לדמעות

 הליברלים שמא חששו תכדי
 ברצינות. מדי יותר אותם יקהו

 על לקפוץ משלהם דרך יחפשו
 תהפוך ואז פרם, עגלת

 לעובדה הממשלה התמוטטות
נחרצת!

סיבה היתה תמ״י של להיסוסים
 כה. עד פורסמה שטרם נוספת,

 מראשי שכמה נודע הזה להעולם
 רמזו פרם, אנשי שאינם המערך,
 כל יכשילו שהם אבו־חצירא לאהרון
 אבו־חצירא חליפית. לממשלה ניסיון

 שאי־אפשר מקורביו לפני התלונן
 ברצינות. מיפלגת־העבודה עם לדבר

 אורבים רבץ יצחק .אנשי
 הזה המאבק ובצל למקורבי־פרס,

 מי עם אין נבון. יצחק אנשי גם אורבים
לדבר!״

 יוצאי ובין התחתונים העשירונים
 של מיפלגה איננה צפוךאפריקה(תמ״י

 המכריע והרוב מנהיגיה יהודי־המיזרח.
 ואין צפון־אפריקאים, הם פעיליה של
 או עיראק ליהודיי ייצוג כמעט בה

 סתירה שיש ספק אין תימן),
 המיוצג האינטרס בין אובייקטיבית

 שינוי, או הליברלים, ובין תמ״י על־ידי
 האשכנזיות בשכבות התומכים

המבוססות.
 גרם זה ברור סוציולוגי נתון
 הנהגה בתמ״י. הטראגית לשניות

 את ורק אך המבקשת מאוד, מושחתת
 וקבוצה אחד, מצד עצמה טובת

 אידיאליסטיים, צעירים של משובחת
 למעגל מחוץ למיפלגה, המשתייכת

 גם בתוכם אלה, צעירים הבכיר. הייצוגי
 צפון־ ממוצא אינטלקטואלים

 השקפת־ כושר־ניתוח, בעלי אפריקאי
ופרספקטי סוציאל־דמוקראטית עולם

 מתוך בתמ׳י, עצמם את מצאו יונית, בה
 האשכנזית, החברה מכל עמוק יאוש

 כך השלום. ומחנה השמאל וביכללה
 כמו אנשים בץ המוזר המיזוג נוצר
 ובץ דיין, אלי אשקלון, עיריית ראש

דגל את הנושאת השלושה״ .כנופיית

 אנשי בשיכבות־המצוקה. לפגוע חייבת
 בחבל לאחוז כדרכם, מנסים, תמ״י
קצותיו. בשני

 גלהב חסיד ^
עצמו של ^

 סגד מהווה פוליטית *לבחינה
 את רובין, בן־ציון ^/שר־התחבורה,

 הוא רובין בתמ״י. הימני־הקיצוני הסמן
 או המר מזבולון ימינה מובהק, נץ

 תומך מהמפד״ל, בן־מאיר יהודה
 ובגוש־אמונים, בהתנחלויות מובהק

 ביחסו ואנטי״הומאניסט מצוי גזען
הכבושים. ובשטחים בישראל לערבים
 המכיר המפד״ל, בהנהגת מקור

 להעולם השבוע סיפר רובץ, את היטב
 כלל בלט לא שסגן־השר הזה

 חברתיים. לנושאים כלשהי בהתייחסות
 ניתן רובין של ש.לזכותו ציין הוא

 עדתית גישה שום גילה לא שהוא לומר
 כל לאברחצירא. בניגוד מיוחדת,

 ובעיות קיפוח על האלה, הדיבורים
 אחרי רק הופיעו ועדות, חברה

לתמ״י״. הצטרפותו
רבות שנים במשך שכיהן רובין,

 מביאים אם באמצע, טוב במקום נמצא
 האחרונות בשנים נע שהמרכז בחשבון
 להגדיר אפשר ימינה. משמעותי באורח

 כ״יונצות המדיני בנושא עמדותיו את
 שלמה המערך חכ״י בין בערך ימנית",

 כאלה ריעות עם זכאי. ויחזקאל הלל
 בראשות ליכוד בממשלת לחיות אפשר
קושי. כל ללא שמיר

 מכל מפא״יניק באמת הוא אוזן
 היחידי השר היה והוא הבחינות,
 את בגלוי שהפגין בגין מנחם בממשלת

 כראש חרות ממנהיג חוסר־התפעלותו
הקאבינט.

 שר להיות מעדיף היה אוזן
 לו יש בינתיים אך בממשלת־מערך,

הקיים. המצב על לשמור ברור אינטרס
 הליכוד בסיעת מקורות

 שאוזן השבוע הסבירו בכנסת
 ציחצוחי חרך מבקש, גם

 בחירות למנוע שלו, החרבות
 לחסינות זקור הוא מוקדמות.

 עד לפחות כחבר־הכנסת, שלו
.1985 נובמבר

 הוא, אבו־חצירא, אהרון תמ״י, יו״ר
 ועצם דבר, לכל מורשע עבריין כמובן,
 את הנושאת מיפלגה בצמרת קיומו
 בלשון מביך, הוא החברתי הדגל

המעטה.
 יחסית מתון הוא אבו־חצירא

 ניתן המדיני. בנושא בהשקפותיו
 המתונות היונים בין אותו למקם

 ועדי חריש מיכה בין אולי במערך,
 הזה שהנושא לומר קשה אך אמוראי.

בדמו. בוער
 בראש הוא, אבו־חצירא

 עצמו, של נלהב חסיד ובראשונה,
 הכל. חזות שלו האישי באינטרס ורואה

 שלו הפופוליסטי״ ה״סוציאליזם גם
ביותר. מפוקפק הוא

 מאסרו שפרשת ספק אין זאת, עם
 יותר לעדתי אותו הפכו ומישפטו

 לדעת, נוכח הוא שלו. בראיית־העולם
 למישפחת כנצר שלו שהמוניטין

 מיליונים״ .שווה הנערצת, הרבנים
 נחוש־החלטה והוא בני־עדתו, בתודעת

 המכסימום את זה מנתון להפיק
האפשרי.

 הבאבא־סאלי, בהלוויית שצפה מי
 להבין יתקשה לא תמ״י, יו״ר של דודו
 בעצם הנעוצה האדירה, הכאריזמה את
אבו״חצירא. המישפחה שם

■ ברעם חיים

הטרמפיסט
ם ץ ך* רי  והעסקנים העוז

 את הסובבים העדתיים, *4
 אפשר השלושה״, .כנופיית

 מיימון, מיכה את גם לזהות
 כדובר כחודשיים לנצי שהתמנה

מישרד־העבוחדוהרווחת
 של״י מחלת חבר היה מיימץ

 ביחס שם וזכה הפנתרים, מטעם
 בעת חבריו. ממרבית חשדני

 באורח תמך, מילחמת־הלבנון
 נכנס שרץ, באריאל נלהב,

 הפד ואחר־כך הסוכנות למנגנון
 תמ״י, של הקיצוני הנץ של עחת

 בך שר-העבוחדוהרווחת סגן
רובץ. ציץ

הצמ לקבוצת צמוד מיימון
 טוב. כל שם מצא ובאמת רת,

 נותרו שעדיין האידיאליסטים
 אבל גלד, בבוז בו נוהגים בתמ״י
הכנסת במיתון מסתובב מיימץ

מיימון דובר
שתן אל משל־י

 הוא מובהקת. מימסדית כדמות
 מסמלת. שלו הקאריירה הגיע.

 תמ״י של דמתה את רבת במידה
כולה.


