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מראשון

תצא
בשורה

 להם ואמרתי הליברלים, שרי לכל
 חרות שרי פורת. אורי בעד להצביע
 נבחר הוא לכן בו. תמכו ממילא

בזכותי!״
 על זה כגון בסיפורים, מפליג דוק
רגשני״סחטני מיכתב ששלח העיוור

 כמנכ״ל פורת אורי נבחר איו
רשות־השידור?

ה״פר־ חבר מאירוביץ, לדוק
 '121 מס׳ וה״חבר ראשון״ של למנט

 ״אני הסבה יש ירושלים, של בפרלמנט
 פורת!״ אורי של לבחירתו אחראי

הכיצד?
טלפונים הרמתי מאוד. פשוט ״זה

מאירוביץ דוק
בוטל המינוי

 ובו שמיר, יצחק לראש־הממשלה
 פורת אורי את למנות ממנו תבע

רשות־השידור. כמנכ״ל
 מחצית אפילו מלאו בטרם כיום,
 מלאים המקובלים, ימי־החסד״ מ״מאה

 אכזבה ראשון של הפרלמנט חברי
 יוצלח״, ״לא טובה״, ״כפוי וזעם.

 משמות־התואר כמה רק הם ״בטלן״
פורת. של לשמו המצורפים
 מתוודה איומה,״ טעות ״עשינו

 את ושולף מאירוביץ, ממליך־המלכים,
 בית־ החליט שעליו הסודי הנשק

 מקומט פתק ראשון: של המחוקקים
 שליחותו על נמרצת מחאה מובעת ובו
 ״לראיין הארץ לצפון שליו מאיר של

ביום־העצמאות. ילדים״ שלושה
 מער־ לכל זה את שולחים ״אנחנו

בפתק מנפנף הוא כות־העיתונים,״

שכזאת סישפחה י: תמי
 הזה בהעולם שפורסמו מכתבות

 ללמוד היה ניתן קודמים בשבועות
 ההדלפות סודות. לשמור ניתן שבתמ״י

 מרשימות בתנועת־מסורת־ישראל
 בתמ״י המיפלגות: בשאר מאשר פחות
 זוהי ואכן במישפחה, נשאר הכל

גדולה: אחת מישפחה
 מישרד־העבודה־והרווחה סמנכ״ל

 יוסף של אחיו כנפו, דויד הוא
 מנהיג של לאחותו הנשוי כנפו,

 אגב, אבו־חצירא. אהרון התנועה,
 עצמו: בזכות קליבר הוא כנפו יוסף גם

 דורות, מורשת עמותת יושב־ראש הוא
תמ״י. של ביותר הגדולה העמותה
 לבית ההגדה נגמרת לא עוד בזה

 של אחיהם כנפו, אשר כנפו:
 בהנהלת־הסיעה חבר הוא השניים,

 כל על והמישפחה, עמותות, ובכמה
תמ״י. חברת סניפיה,
 ראש הסימפטי, דיין אלי של אחיו
 כמזכירות־ וחבר אשקלון עיריית
 בביטוח סגן־מנהל־אגף הוא הסיעה,

 עזריאל, דני על גם אגב, הלאומי.
 מלשינות הלאומי, הביטוח מנכ״ל

 קרוב־מישפחה שהוא הרעות הלשונות
 אולם נישואין, על־ידי אבו־חצירא של

על״ידי מוכחשת זו מישפחתית קירבה

 אותן אומרות עזריאל, האחרון.
 עורכי־דין במישרד שותף היה לשונות,

 של סיעתו חבר גלם, דויד עם
 הכנת ובמהלך במפד״ל, אבו־חצירא

 אבו־חצירא של המישפטית ההגנה
 ויצא הקטנות״, ״העבודות את עשה

נשכר.
 מיהו לאומי: לביטוח במוסד נישאר

 המוסד? מנכ״ל עזריאל, לדני המישנה
 של אחיו הוא הלוא בן־שלום, יגאל
 בן־ יורם בכנסת, הסיעה מזכיר

 אומנם צמח בן־שלום יגאל שלום.
 אולם לאומי, לביטוח המוסד בתוך

מד ל״מישפחה״ חיצוניים גורמים
 מאז ללא־היכר קודם שמעמדו ליפים
תמ״י. הקמת

 — בן־שלום האחים של אביהם
 בראש עומד בן־שלום, עובדיה

 תמיכה ומקבל יוצאי־תימן של אירגון
 השונים, ומהמישרדים מהעמותות

 עבודה, קליטה, תמ״י: לרשות העומדים
הספרדית. והפדרציה עמותות רווחה,

 במישרד־ גם חוגגת המישפחתיות
 בלישכתו הקליטה־העבורה־והרווחה:

 (המאוכלסת אבו״חצירא אהרון של
בן־ציון השר, סגן על־ידי כיום

 ומשה תיקווה הזוג מככב רובין)
 של עוזרו היה רדון משה דמן.

 שר־הדתות, היה כשזה אבו־חצירא
 כשר־העבודה כשהתמנה עימו והמשיך

 תיקווה ואילו והרווחה, ־הקליטה
 במשרד פופולרית (שאינה העגלגלה

 אבו־ בעיני פופולרית שהיא כפי
 השניים לישכתו. מנהלת היתה חצירא)
 מדגיש עבודתם״, כדי (״תוך נישאו
 האוסרת ותקנה אבו־חצירא) אהרון

 המישרד באותו בני־זוג העסקת
 מהם אחד את מחייבת הממשלתי

 עסוק רדון משה מקומו. את לפנות
 הצעות בקבלת חודשים כמה מזה

 במקביל, ודחייתן. שונות, מהצעות
 להציף זה בנושא ההתראות ממשיכות

המישרד. את
 בתפקיד לזכות כדי ברור: המסר

 כדאי — בתנועת־מסורת־ישראל
 אפילו הנכונה, למישפחה להשתייך
 נהגות או פקידות בתפקידי כשמדובר

 דויד אוזן, אהרון השר של (נהגו
 מנכ״ל של נהגו של בנו הוא סיכוני,
עזריאל). דני הלאומי, הביטוח

 מוצדק זה שאין טוענים בתמ״י
 קשריו עקב יסבול מוכשר שאדם

ומיישמים! — טוענים המישפחתיים:

 מוסיף הוא לידיעות,״ ״פרט בגאווה.
 שם, יישב הזה ״השמוק שניה. במחשבה

 יוריד שהמערך עד כלום יעשה ולא
 דברי משלו!״ מועמד וישים אותו,

נביא־הזעם.
 מדיניות לשינוי גרם מה ברור לא

 שלושה באמת אלה היו האם ״הבית״:
 או המירקע? על שהופיעו מילדינו,

 חברי־הפרלמנט, שניים־שלושה שמא
 עכשיו ירוצו והאם הופיעו? שלא

 הליברלים לשרי טלפוניות הוראות
 ומנכ״לים שילטון לחילופי לגרום

ברשות״השידור?

חג
החרות

 אותנו שפקד לפסח הכוונה אין לא, ן
 שנערך לחג־העצמאות אלא מזמן, לא

 אמאל הדרוזי חבר־הכנסת של בביתו
 ל״כל בימה והיווה נאצר־־אל־דין,

 לפני שעות 48 ויצרה״: ייתי דיכפין
 זה אחר בזה עלו במרכז־חרות הבחירות

 ופתחו להתבטא, צורך שחשו מי כל
 יקרים, חברי־כנסת נכבדים, ב״שרים
המוס רבותי דלית־אל־כרמל, תושבי
טבריה(?)...״ תושבי למים,

 בשיבחי להשתפך היה הבא השלב
 ״אלה בסיגנון נאצר־אל״דין, המארח,

 נאצר־אל־ את מכירה ״אני חייך״: הם
השרה שרה דיווחה שנים!״ שבע דין

נאצר-אל־דין אמאל

כן גם הליברלים:
 סערת-הבחירות ששככה אחרי

 עבר והכדור הליברלית, במיפלגה
 את לנתח ננסה — חרות למיגרש
 מהזווית גם הבחירות תוצאות

 ה״מישפחתיות״ חוק המישפחתית.
נוספות: שעות הליברלים אצל עובד

 הוא מנדה, אמנון המרכז, חבר
 שר־התיירות, של גיסו במיקרה לגמרי

 למקום שהתקדם שריר, אברהם
הליב מהמיפלגה ברשימה. השלישי

 מוכר היה לא שמנדה מדווחים רלית
 שקדמה בתקופה המיפלגה לחברי
 המישפחתי. בייחוסו הדרסטי לשינוי
 משא־ב, כמנכ״ל שימש אגב, מנדה,

 ושהתפרקה שריר שהקים החברה
.1981ב־ זיידל לקרן הפריצה בעקבות

שריר. אברהם של לגיסו באשר זה
 זהבה הגברת לגיסתו? באשר ומה

 היא הנ״ל, בתואר הנושאת וייסברג,
 חברה תל־אביב. סניף הנהלת חברת
 זייגר, דליה היא זה בסניף נוספת
 (״זיגי״)יצחק חבר־הכנסת, של אשתו

זייגר.
 המיפלגה מרכז למרכז: ונחזור

 משנת מקומות. 2*7 מונה הליברלית
 אי־אלה חלו נבחר) שבה (השנה 1981

 כמה בהרכבו: פרסונליים שינויים
 אדליד, (שימחה נפטרו מחבריו

 ואביו גורל ישראל שיסמן, דויד
 ויתרו(כן! אחרים קולא©, אלי של

 דוד (חבר'המרכז, מקומם על ויתרו!)
 מקומו על לוותר נכונות הביע גנור,
 של ״היפה סריאל סיגלית עבור

 מקומות אולם הליבראלית״) המיפלגה
 חברים על־ידי התמלאו לא אלה
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 נשיאות חברי התנגדות עקב חדשים,
 משה מודעי, (יצחק המיפלגה
 שריד אברהם סת, גדעון ניסים,
 מכיוון התנגדו? מדוע רנר>. וצבי

 לשנות עלולה חדשים כוחות שכניסת
 שכוחו ומכיוון הכוחות, מערך את

 — במינויים הוא המרכז של העיקרי
ברורות. ההשלכות

 תיכון לודמילה
הובטח הקול

 המיפלגה מרכז פועל לעכשיו, נכון
 כושים ״עשרה בשיטת הליברלית

 יוצאים! רק — נכנסים לא קטנים״:
 שוגים לגורמים מפריעה לא זו עובדה

 מערך את ולשנות לנסות במיפלגה
לטובתם: הכוחות

 המישפחתית האווירה במיסגרת
 הכנסת של המובס היושב״ראש הכניס

 דוב, בנו, את סבידור, מנחם
 הבא השלב המיפלגה. למועצת

 לנסות היה סבידור־הבן של בקאריירה
 גורל ישראל של מקומו את ולתפוס

 סגור המרכז כאמור, אולם, במרכז, ז״ל
אחרי כיום, חדשים. כוחות בפני

מישפחה
 בהרהורים סבידור דוב שקוע התבוסה,

 ב״מיפלגה פעילותו המשך לגבי נוגים
ושקרנים״. נוכלים של

 הוא במרכז להתברג שהצליח בן
 בנו ״טייסי״. של בנו גרופר, דורון

 של בעלה רג׳ואן, המרכז, חבר של
 ווד התנועה בחוגי הפעילה גוגה,
 הקטיגוריה לאותה כאחד. בוהמה

 זה קולם, אלי חבר־הכנסת גם משתייך
 הכנסת חבר המרכז. חבר היה שאביו
 אשתו את למרכז להכניס הצליח קולס

 המיפלגתית שפעילותה שושנה,
 רוב הדיוק, למען בספק: מוטלת

 כיצד אפילו יודעים לא חברי־המרכז
 מרדכי קולס, של גיסו גם נראית. היא

 ואין חברי־המרכז, עם נמנה גלנטי,
 מסבירים אלה רציניים שגייסות ספק
 הדחוקה) כי (אם התברגותו את

 אף על לכנסת, הליברלים לרשימת
 של מ״מיבוק-הדוב הינתקותו נסיונות
 זאת שמגדיר כפי שריר', אברשה

מודעי. מקבוצת חבר־כנסת
 ק חבר־הכנסת אחר, למתמודד גם

 לפחות אחד קול מובטח היה ,תיכון,
 והשתדלני הנמרץ קולה הוא הלוא —:

 המרכז. חברת אשתו, לודמילה של
 לחבר־הכנסת עזר העיקרון אותו

 של (בעלה מירון משה לשעבר,
 יפה להתברג אהובה) המרכז חברת

בדירוג.
 חלק נוצרה? כיצד ברורה. השיטה
 של יושבי־ראש הן הפועלות מהנפשות

 אנשים להכניס שבכוחם סיעות,
 מתנהל השאר למוסדות־התנועה.

לך״. ואשמור לי ״שמור בשיטת

הסתכל בגין
 מוקדי־האוכל. לעבר המסתער לקהל

 השרים חזרו הנ״ל הרפרטואר על
 לכולם מאחל (״אניציפורי מרדכי
 למכוניתו שמיהר שמח״), חג־חרות

 לגביו המעניין החלק כשהסתיים
 יגאל גם כך שלו. נאומו בתוכנית:

 ושרה קורפו ■חיים כהן־אורגד,
 נאצר־אל־דין, חברי־הכנסת דורון,
 דוב ליבני, איתן מגן, דויד

 יום!? רייסר, מיכה שילנסקי,
 כפי או, — רום של אשתו רום,

 היד ועוד — יעל״ ״הטייסת שהוצגה,
 שהכריזו כך לידי הגיעו הדברים נטויה.

 חבר־הכנסת את שראה ״מי ברמקול:
לבימה...״ לו לקרוא שיואיל ^

 דיוקנו המהומה על השקיף ממעל
 ״ישחקו בבחינת בגין, מנחם של

 יש בגין ״על לפניי״. הנערים
 יד־ימינו לי מסבירה קונסנזוס,״

 מארגן רייסר, מיכה של החיננית
 היעדר על פליאתי לפשר האירוע,

 ראש־ ,הנשיא של תמונותיהם
 הבדלות, אלפי להבדיל או, הממשלה,

ז׳בוטינסקי. זאב המנהיג, של
 טלפוניות שיחות שומעת ״אני

 אין לעניין..״ מדבר מתבדח, והוא עימו,
 שלה מהפה עתיד! יש לקטנה ספק,

אי. וליחיאל לאלוהים ש קדי
 פעילות במיסגרת אורגן האירוע !

 ״מגן הוענקו המושלם ולמארח היקב,
 נשיקות וצרור דגלון(היקב?) היקב״,

 התוכנית התמצתה בזאת וחיבוקים.
 הימין תשובת היקב, של התרבותית
 הגיעו שלא הקהל, ושרידי לצוותא,

 שיפודי — העיקרי ליעד לכן קודם
 לעבר ביאוש הסתערו — השישליק

במהירות■ והתכלה שהלך המזון שרידי '

ברק דפנה

במדינה
־ו■* 1 ----

)8 מעמוד (המשך
 הכבושים בשטחים לדבוק תחת שלום,

העברית. האימפריה ובחלומות
 כי דעתו, את מעולם הסתיר לא חסן
 משא־ לנהל צריכים ואש״ף ישראל

 המלך בעזרת אולי ביניהם, ישיר ומתן
 המועצה למישלחת שאמר כפי חוסיין.

 שנים: וחצי שלוש לפני הישראלית
קילו אלפי של במרחק נמצא ״אני

 מעורב. איני הסיכסוך. מזירת מטרים
 ואת שלום, להשכין לעזור יכול רק אני
אעשה.״ זה

בהבטחתו. שוב עמד השבוע

מיפלגות
פילוג של קאריקטורה

 היציקוק ברגמן, פליגי, אילו
 יהד הוברים היו וקורוםאווה
 היו הם מיפלגה, להמציא

לע״ם את יוצרים
 בישראל: רק לקרות יכול זה

מתפלגת. קיימת שאינה מיפלגה

 מה היודע בישראל אזרח כמעט אין
 לא חבריה נוצרה. שהיא ואיך לע״ם, זה

 בפעם מישהו. על־ידי מעולם נבחרו
 מהם אחדים התייצבו האחרונה
 כאשר — שנים 14 לפני לבחירות

 בבחירות החופשי״ ״המרכז הופיע
השביעית. לכנסת

 אינסופי בזיג-זג המיפלגה תולדת
 בחרות מרד ומיזוגים: פילוגים של
 גירוש תמיר: שמואל בהנהגת ,1966ב־

 ״המרכז הקמת ;1967ב־ מחרות
 אחוז־ את בקושי שעבר החופשי״,
 לליכוד: הצטרפות •;1969ב־ החסימה

 חלק הצטרפות החופשי: במרכז פילוג
 והישארות לד״ש נוף) ועקיבא (תמיר
 ואהוד שוסטק (אליעזר השאר

 ,פלד עם התמזגות בליכוד; אולמרט)
 ייגאל בהנהגת אחר בלתי־נבחר

 של שרשרת — והלאה ומכאן הורביץ,
 מסוגל אינו שאיש ואיחודים פילוגים

לזכרם. מעוניין או

 התוצאה: ומיזוג־אוויר. פילוג
 אינו שאיש בוחרים, לה שאין מיפלגה

 מיפלגות לעומת מייצגת היא מה יודע
 מקומות ארבעה לה שיש אך אחרות,
 הכסאות על ברשימת־הליכוד. בטוחים

 הכל כאשר — הקרב עתה נטוש האלה
 הציבור, השתתפות בלי ומוחלט מוכרע

 בין קנוניות על־ידי בחדרי־חדרים,
 המתפרנסים רבים עסקנים(מהם קומץ

 בחר לא שאיש ונכסיה) ה״מיפלגה״ מן
בהם.

 הדוגמה אולי היא לע״ם זו, מבחינה
ישרא תופעה אותה של ביותר הבוטה

 לו שאין גוף מיפלגה: הקרויה לית
 כספי על המתקיים בבוחרים, צורך

 מיפלגות), (מימון משלם־המיסים
 כיבודים מישרות, ״חבריו״ בין המחלק
כלכליות. והטבות

 בין הבדל אין עקרונית, מבחינה
 ומיפלגות הליברלית והמיפלגה לע״ם

אחרות.
 בה היתה מיפלגה, של כקאריקטורה

 ״התמודדות״, של קאריקטורה גם
 פילוג. של בקאריקטורה שהסתיימה

 עבר הפיקטיבי ה״מרכז״ מחברי חלק
 מפד אחר, לאולם הישיבה באמצע

 סצינה — יותר״ ומרווח ״מקורר שהוא
 פליני של מסרט נלקחה כאילו הנראית

 שוסטק. את משחק צ׳אפלין כשצ׳ארלי
 אהוד את מדאלאס האגמן ולארי

אולמרט.

 המיפלגוח חיי שכל יתכן אך
 שיבוייב לסרט מתאימים בישראל
 ,היצ׳ ברגמן, פליני, על־ידי במשותף

_ וקורוסאווה. קוק

 16,393 ב~ זכה החופשי *המרכז
קולות.

2437 הזה העולם


