
 אבל הפופוליסטי), לקודמו נית(בניגוד
 מנוסה, די מיפלגתי עסקן גם הוא —1

 לכיוון ברורות נטיות לאחרונה ומראה
 ברור לזאת, מעבר כלכלת־בחירות. של

 בממשלה יצליח לא שר־אוצר ששום
ב לנקוט המתעקשת סיפוחיסטית,

 שר־ המדינה. את המרוששת מדיניות
ב נלהב תומך דווקא הוא האוצר

 הטריטוריאלית ההתפשטות מדיניות
 קולני באורח תמך הוא וההתנחלות.

 ביתו את הקים ואף הלבנון, בהרפתקת
 על שהוקמה שכונת־וילות באריאל,

הגדה, בתוככי עמוק ישראל עם חשבון
פלסטינית. אדמה על

 לגורלם לחלוטין אדיש כהן־אורגד
 הגדה לתושבי ויחסו ישראל, ערביי של ־* ־1

פשרות. ללא עויין —

מודעי יצחק
האנרגיה שר

תל־אביב) ,1926 (יליד

נן| ו

1

 9 — השכלה
 7 — אינטליגנציה

 4 — הומאניות
 4 — תיפקוד
 4 — מדינית שפיות

 3 — לחבריו לויאליות
3 — הליכות נועם

 אבל דוקטוראט, אומנם אין למודעי
 שטחים, בכמה אקדמיים תוארים לו יש

העיק האישית בעייתו מזה. זה שונים
 בני־ עם התיקשורת בתחום היא רית
 שר־התיקשורת, בהיותו (דוגמה: אדם

 מסיבת־הפת־ הלישכה עובדי לו ערכו
 מודעי הולדתו. יום־ לכבוד צנועה עה

 שהוכנה מהתיקרובת לטעום סירב
 מייד לחזור העובדים מכל דרש עבורו,

 הוא ההולדת ש״יום־ מכיווו לחדריהם.
ב שעבד מי לכל שלי.״) פרטי עניין

דומים. סיפורים של אוצר יש מחיצתו
 אבל דבר, לכל חרותניק הוא מודעי

 טובים אינם התנועה־האחות עם יחסיו
 למקום בבחירות הצליח הוא ביותר.

 כל עם יחסיו אבל במיפלגתו, הראשון
 דברו, עושה את להוציא השרים, חבריו

 איש הוא איומים. הם גרופר, פסח
 תפיסה בעל תחומים, בכמה מבריק

 אבל הכלל, מן יוצאת מינהלית־טכנית
 ב־ אנושות פוגעת ביחסי־אנוש נכותו

החשמל. חברת־ פרשת ראה תיפקודו,
 לוקה הוא הליבראלים, רוב כמו

 מומחים חבריו. כלפי בחוסר״לויאליות
 כך, על מצביעים מיפלגות לענייני

משק והפוליטית האנושית שאיכותו
ה במיפלגה התמורות את היטב פים

ליבראלית.
 רימלט אלימלך — ברנשטיין פרץ

 מודעי. יצחק — ארליך שימחה —
והולך״. פוחת ש״הדור ספק אין

פת גידשן
והתעשיה המיסחר שר

ירושלים) ,1933 (יליד

 ד — השכלה
 4 — אינטליגנציה (

 2 — הומאניות
 4 — תיפקוד
 4 — מדינית שפיות

 1 — לחבריו לויאליות
5 — הליכות נועם

הבחי־ מכל הגרועים השרים אחד
ב הקשורה מנקודת״מבט בעיקר נות, —

 הסופר־נמוך הציון כלשהי. אנושיות
השאר, בין נובע, )2( בהומאניות שלו

 הביע שבה המפורסמת, מהצהרתו גם !
 ישראל מערביי להיפטר רצונו את

אלנ־ גשר ליד לשלום להם (״אנפנף
בי').

 נמוכה הרמה כאן ללויאליות, אשר ן
 של לנורמות יחסית אפילו ביותר,

 באמת הוא פת הליבראלית. המיפלגה
 אוייבו נגד בעיקר נילאה", בלתי .חתרן _

 את להפקיד העדיף הוא מודעי. הניצחי,
 שלא ובלבד חרות, בירי מישרד־האוצר

ה המיפלגה להנהגת חברו בידי יפול
ליבראלית.

לתפקיד מודעי בסיכויי פגע גם פת

 ארליך לשימחה ללקק נהג שר־החוץ,
 כבודו, על להגן יצא לא אכל המנוח,

 של הבלתי־מרוסנות ההשמצות נוכח
שרון. אריאל

שרון אריאל
תיק בלי שר

מליל) כפר ,1928 (יליד

 7 — השכלה
 ד — אינטליגנציה

 1 — הומאניות
 מאז מתפקד אינו — תיפקוד
 על־ידי גינויו בעיקבות הדחתו,

 במחנות הטבח בשל כהן, ועדת
הפליטים.

 3 — מדינית שפיות
 1 — לחבריו לויאליות

2 — הליכות נועם
 טיפש איננו המודח שר־הביטחון

 היטב משתקף וזה מסוכן, הוא —
 בתחום נכה ממש הוא שרון בפרופיל.

 — איתו שעבד מי כל יחסי־אנוש.
 דן. אורי של מהמיקרה חוץ אותו, שונא

 להרחיב צורך אין שלו הלויאליות על
 עם רב בגין, את ״הרג" הוא הדיבור, את
 שר־ מתפקיד הדחתו מאז העולם. כל

 לתפקד למעשה, חדל, הוא הביטחון
 מקבל שהוא השכר ובכנסת. בממשלה

 בכספי־ציבור, מעילה למעשה, מהווה,
 זאת, לעומת מוסרית. מבחינה לפחות

ו החרות, בתנועת מאוד פעיל הוא
 בא המיפלגה בסניפי מעמדו ביצור
 כל מול הפנימיות, בבחירות ביטוי לידי

חרות. של המימסד
הציבו בחיים שרון של קיומו עצם

 ישראל על מתמיד כתם מהווה ריים
 על זאת השקפה כולו. העולם בעיני
 מהוועד מחדש אישור קיבלה שרון

 שרון את פסל רק שלא הציוני, הפועל
 סירב אלא מוגדר, תפקיד מלקבל
 — הציונית בהנהלה כחבר אותו לקבל

בהיס חסרת־תקדים החלטת־פסילה
הציונית. טוריה

מרידור יעקב
כלכלי לתיאום שר״על
פולין) ,1913 (יליד

 6 — השכלה
 4 — אינטליגנציה

 3 — הומאניות
 1 — תיפקוד
 3 — מדינית שפיות

 8 — לחבריו לויאליות
5 — הליכות נועם

הצי הקאריירה את סיים מרידור
 מנחם הוותיק, ידידו כמו שלו. בורית
.11ה־ לכנסת מועמדותו את הגיש לא בגין,

 מהלכת בדיחה של היחידה מעלתה
 לדבר מביך ממש הלויאליות. היא זאת
 אפילו חדלו עמיתיו שלו. התיפקוד על

ב אותו מקבלים שהם פנים להעמיד
רצינות.

 מוזרים, בעסקים שהסתבך מרידור,
 נץ גם הוא חסרות־שחר, בהמצאות

 לבני־ ויחסו ביותר, קיצוני אידיאולוגי
 זכורה מחפיר. הוא יהודים שאינם אדם

 בתקופת שלו המפורסמת מחוות־היד
 את לנפנף אמר שבה הלבנון, מילחמת
 עתה זה הפלסטיניים(שעברו הפליטים

 את הביע ובכך מזעזע) מחודש, סבל
 סוריה לשטח הפעם שוב, לגרשם רצונו

מפולי התנזר מרידור לצפוך־לבנון. או
 משיגשוג נהנה רבות, שנים טיקה

 מיטיב והיה מפא״י, בחסות כלכלי
הפו לזירה מחוץ נשאר אילו לעשות,
 וכפה בזיון, עליו העטה שובו ליטית.
בלתי־מכובדת. פרישה

ניסים משה
שר״המישפטים

ירושלים) ,1935 (יליד

 8 — השכלה
6 — אינטליגנציה

 2 — הומאניות
 5 — תיפקוד
 4 — מדינית שפיות

 5 — לחכריו לויאליות
5 — הליכות נועם
 דוגל דבר, לכל חרותניק קיצוני, נץ
 בינוני. שר־מישפטים דתית. בכפיה
 אנטי־הומא־ הוא ניסים הצער, למרבה

 ממש הזועק בתפקיד המכהן ניסט,
 והמרושע הציני יחסו מכאן להומאניזם.

ותשו אדיב, לאודי לבקשות־החנינה
השא לכל לא־פחות, המרושעות בותיו

 המתייחסות בכנסת, והשאילתות לות
הפלסטיניים. לאסירים
 לבעיות אדיש תמיד היה ניסים

 אותם המיזרח, יהודי של החברתיות
 דמות ממש הוא לייצג. אמור הוא

שעי הקונפורמיסטי, המיזרחי היהודי
האזרחי. הציבור של המימסד צב

 יחסית גבוה בלויאליות שלו הציון
 מעורב שהוא מכיוון ליבראל, עבור
 הפנים־מיפלג־ בקלחת מחבריו פחות
תית.

שריר אברהם
שר־התיירות

תל־אביב) ,1932 (יליד

 7 — השכלה
 5 — אינטליגנציה

 4 — הומאניות
 3 — תיפקוד
 4 — מדינית שפיות

 3 — לחבריו לויאליות
5 — הליכות נועם

 בממשלה. הפרוטקציוניסטים מלך
 לקידום כלי הממשלה מנגנון את הפך

 במיפלגה סיעתו ואנשי אישיים חברים
ישר ליבראל הוא שריר הליבראלית.

 קיצוני, נץ הבחינות. מכל טיפוסי אלי
 בלתי הדתית, לכפיה קולו מוכר

 כשר־ תיפקודו לויאלי. ובלתי הומאני
ביקורת. לכל מתחת התיירות,

ציפורי מרדכי
שר-התיקשורת

פתח־תיקווה) ,1924 (יליד

ן +6 — השכלה
 5 — אינטליגנציה

 6 — הומאניות
 6 — תיפקוד
 +4 — מדינית שפיות

 • 5 — לחבריו לויאליות
6 — הליבות נועם

הוא־►■ ציפורי יחסית. גבוה פרופיל
 וקונסטרוקטיבי, פעיל קבינט חבר

 במישרד־התיקשורת. מאוד והצליח
 נחשב אינו במיוחד. מעניין מיקרה
 לקבינט, רבות מוסיף אבל לחכם,

 מלבד לנושאי־ביטחון, יחיד כמומחה
שרון.

 ארץ־ישראל איש הוא ציפורי
 הפלוס דבר. לכל קיצוני נץ השלמה,

 מדינית, בשפיות שלו 4 לציון שנוסף
 הלבנון. במילחמת מהתנהגותו נובע

 לכך, הביאו לשרון ושינאתו חשדנותו
 הטעיותיו צעדיו, כל אחרי עקב שהוא

 הוא המודח. שר־הביטחון של ורמיותיו
 של מזימותיו נגד רבות פעמים התריע
 זכה אף בגין מנחם ימי ובסוף שרון,

 ראש־הממ־ מצד מסויימת להקשבה
 אז, ער אליו, שהתייחס לשעבר, שלה
גלוי. בבוז

 בתוך יקר מחיר משלם ציפורי
 לבנון. בנושא עמדתו על החרות תנועת
 במיקצת, גבוה בהומאניות שלו הציון

 שהוא מהעובדה, בהחלט והושפע
 צברה מזוועות שמיר יצחק את הזהיר

ושאתילה.

קורפו חיים
שר״התחבורה

ירושלים) ,1921 (יליד

7 — השכלה
25




