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לרשותכם דואוידפנה
 דרכים נכבדים שרים כמה מצאו לכן לאם. כידוע, עובד, דואר-ישראל

 בשירותיה נעזרים פשוט הם הכחירות: לפני חודש כך על להתגבר
העיתונות. של האדיבים
 אוזן אהרון שר־העבודה־והרווחה־והקליסה, כתב הראשון ביום
 דיון לקיים ממנו דרש ובו בהףאורגד, יגאל לשר־האוצר, מיכתב

 במיכתב המישפחתי־הקלאי. המשק על כלכלה לענייני בוועדת״השרים
 מוכן אני ולא מעשיות. הצעות יביא ששר״החקלאות מקווה ״אני כתב:

המצב." לשיפור שיביאו משלי. הצעות להביא
 אחרי בלישכתו למצאו מאוד שקשה הנינוח, אוזן נזכר פיתאום מה
 משאירה אני התשובה את מהמושבים? החקלאים באחיו 15.00 השעה

גרופר. פסח של לאינטליגנציה
 עוד נכתב. שבו היום באותו הזה העולם לידי הגיע המיכתב תוכן

 המכתב קיום על ששמע שר״האוצר. המוכתב, לידי להגיע שהספיק לפני
 שירותיו את מעמיד הזה שהעולם מצהירה הריני בזה ממני. ותוכנו

 אחרת התכתבות כל או למיכתב. תשובה מתן לצורך הטובים(והמהירים)
ביולי. 23זד עד השרים, בין

)1 (ברק חרות מסח אהבה

 לאחרונה יורד לא מישרד־האוצר
 הפירסומים העיתונים. מכותרות
 ותעמולת־ ,המערך מטעם בעיתונות
 המיפלגות שאר של הבחירות
תמ״י). (בעיקר
 לחלוטין? מופיע הוא אין היכן

 הליכוד, של בתעמולת־הבחירות
 מצטלמים בשלל כרגע המסתפקת
 המכריזים למיניהם, ומצטלמות

 המחןה בעד מצביע ״אני בגאוה
 הוא(או מדוע מסבירים אין הלאומי!"

 כנראה, הסיבה, מצביעים: היא)
 מטה- לדעת טריוויאלית, כל־כך

 צורך שאין עד הליכוד, של ההסברה
אותה. לפרט

 פורומים התכנסו שעבר בשבוע
 הליכוד (שרי זאב במצודת שונים

 והביעו >09.00ב־ ו׳ יום כמרי התכנסו
 מקו־ רצונם" ״אי־שביעות את

 הנושאים שני הליכוד. של ההסברה
 הם זאת מבחינה ביותר המוזנחים

 שיקום־ ופרוייקט מישרד־האוצר
השכונות.
 על כותבים לא ״מדוע

 ברון, יוסי מאשים הפרוייקט?״
 את (אלא העיתונות את חרות, דובר
 משה סגן־השר, עם בשיחה מי?)

קצב.
 הוא התמוהים הדברים אחד
 שהושגו הספורים ההישגים שאפילו

 בהן־אורגד יגאל של בתקופתו
 המיסחרי הגרעון ירידת באוצר(כגון

 למחתרת, ירדו )259בע ישראל של
 אין איך אחרת, שריד. יוסי עם יחד

 לפירסומי כתשובה בהם משתמשים
הסודית"? ״התוכנית על המערך

 אך מהמצב, מאוד מודאגים באוצר
 שהתקבלו שההחלטות, מקווים
 במצודת־זאב, שעבר בשבוע
 לעומת זאב, במצודת עתה. ייושמו

 דוברות של פשלה שזו טוענים זאת,
 מחוסר־ וחלק משרד־האוצר,

 לא עוד ״בינתיים הכללי. התיפקוד
 במטה־ לי אומרים בהסברה,״ התחלנו
 לפני חודש הליכוד, של ההסברה

כיוון!" תפסנו לא ״עוד שעת־האפס

בשיטה
אמריקאית

האחרונות) הבחירות (מאז מזמן
 של לוחות־הזמנים את גדשו לא

 מקומות של שמות וסגניהם השרים
 כפי הארץ ברחבי (לגביהם) נידחים

אלו. בימים קורה שזה
 מוטו זה בנו?״ גזכרתם ״עכשיו

המוגה־ באותם גם סיור, בכל החוזר

קצב
ברקן!" יהודה ,זה

כוכבי על־ידי טובים״ כ״סיורים רים
הם.

 סגן־שר־השיכון, קצב, משה
 דן בגוש בגודלה השניה בעיר נזכר
 ביתית באווירה ברמת־גן, —

 עם הליכוד, כמיבצר נחשבת (רמת־גן
 צנום, נמוך, בחור צעד קלות) חריגות

 ״שלום, ואמר: ידיים לחץ ברחובות,
קצב..." משה שמי

. 18 ■

 אישים ואולי כיוון״? תפסנו ״לא
 כיוון, תפסו דווקא, בחרות מסויימים

איך? ועוד
בחיק ממושכת משהייה
 שמכת מסתבר הלוחמת המישפחה

מבית וההדלפות הפירסומים
(אישים ומחוץ באוצר) (פקידים

ארידור לוי
הטובים בימים כמו

 וכלל. כלל מקרית אינה בליכוד)
 לא בליכוד בכירים אישים כמה

 חופשה הליכוד יקח אם יתאבלו
 ליותר) שנים(לא לארבע מהשילטון

 שונה. צוות־הנהגה עם בסיומן ויחזור
 לשעבר,- שר־האוצר ארידור, יורם
 המכובד התואר עם משלים אינו

 ביריית־ בבנייני-האומה, הנ״ל.
 של הליכוד של הרעשנית הפתיחה

 ״שרי הוזמנו — מסע־הבחירות
 הקדים ומי לבמה, לעלות הליכוד״
 יורם לא אם הראשונים, בין לעלות

ארידור?
 את לשקם שהצליח ארידור

 חודשים כמה תוך וכוחו תדמיתו
 לחולל יכול בוודאי במיפלגתו,

 פקידים שנים. ארבע תור נפלאות
 שמעורבותו לי מדווחים באוצר
 היום. כבר ניכרת הקלעים מאחרי
 את לטרפד לנסיונותיו היא הכוונה
 היה שהוא כפי או, יורשו, מאמצי
 ״ממלא — זאת לכנות מעדיף

מקומו."
 להיזכר שלא מעדיף לוי דויד

429ב־־׳ שרון אריק זכה שבו בערב

 צעד קטן־קומה, סגן־השר, כבוד
 בגאון שנשאו ענק, מוטות שני תחת

 להרגיז ושהצליחו ישראל, דגלי את
 שהעזו המעטים, המערכניקים את

 דגל — ״מה השלווה. את להפר
 היו הדגלים שלכם?״ רק זה ישראל,
 כשהצטרכו יותר. מאוחר מיטרד
 על־מנת חזק, גג בעלת מונית לחפש

מהם. להיפטר
 מביתי. ביתי יותר המיגרש

 את קצב שואל בשבילנו?" ״תצביעו
״בטח!" הנרגשים. המתחככים
 מרימה אני בוטיק. ליד נעצרים

 של ושמו שמעלינו, לשלט מבטי
 הוא — לא או תאמינו — הבוטיק

שרון. לילי
משה," של ל״בייבי נוסעים

 ערב באותו במרכז־חרות. תמיכה
 וידידים כוח צבר — מאז לוי. הוספד

ארידור. יורם כגון חדשים־ישנים
ככה: עובדת לוי־ארידור הברית

י לו  ירידת על ״איכשהו" יתגבר '
 על ויעבוד מהשילטון מיפלגתו

 מיפלגתו בראש לרוץ סיכוייו
הבאות. בבחירות

 יצחק את זאת? עושים איך
 ראש־הממשלה עדיין שהוא שמיר,

 לתקוף, טעם אין זוכר, שאינו למי
 במילא בציבור שתדמיתו מכיוון

 לכן מוגדרת. או מגובשת אינה
 שמיר. של שלומו אנשי את תוקפים

 השר את מאשר קל יותר ומה
 מחזק בכך ה״אין־אוצר"? על המופקד
 כמגן תדמיתו את החזק" ״האיש

והחלשים. הדפוקים
 באחד צוטט קצר זמן לפני

 לוי, דויד של מנאום קטע העיתונים
 את בחריפות תוקף הוא שבו

 לוי של הצייתן עוזרו כהן־אורגד.
 העורך על ״איימתי באוזניי: התפאר
 !״ התנצלות תפורסם לא אם בדיבה

החלקים צוטטו ״לא והוסיף:
 — דויד!" של מנאומו החשובים
חלקים. עדיין הם לא, או חשובים

 נפלא משתלב זו באסטרטגיה
 פעילות ״המגלה ארידור יורם

 כדיברי בענייני־האוצר,״ שוטפת
באוצר. בכיר פקיד

 חזרה ארידוד־לוי הברית בקיצור:
 קיומו את נזכור אם הטובים. לימיה

 אותנו שנטש מודעי, יצחק של
 קולומביה, לטובת ימים לכמה

 שר־ לכהונת הטיבעית״ ו״מועמדותו
 על לשמור הליכוד יצליח אם האוצר,

 יתפרק לא הליכוד ואם כסאותיו,
 של דבריו את ונוסיף הבחירות, אחרי
 שלא ״מדוע לי שאמר באוצר פקיד
 במצודת־זאב, מדברים! כולם נדבר?

 כהו־ שליגאל נבין — בממשלה...״
 להיות שבעולם סיבה שום אין אורגד
 לו שיש מי יעקובי: מגד מוטרד

 זקוק אינו כאלה, חברי־מיפלגה
הנגדית. במיפלגה ליריבים

 תופס כאן השכונות. שיקום פרוייקט
 הכמעט־חבר־כנסת, הפיקוד. את

 38 (מקום איתן (מיקי) מיכאל
 קצב הבאה). לכנסת הליכוד ברשימת

 מיקי איתן." ״חבר־הכנסת לו: מפרגן
 בקיצור: ליקוקים. לו מחזיר

 מעל מכריז הרמקול אידיליה.
 קצב, ״משה הרף: ללא ראשנו,
 בממשלת־ישראל, צעיר סגן־שר

קצב..." משה סגן־השר
 בהחלט שוות האנשים תגובות

 מתמוגגים חלקם נפרדת: כתבה
 השאר ואילו מתמוגגות), — (בעיקר

 מאמינים. לא — ספק ספק־נבוכים,
 נשים שתי אותי עוצרות ״תגידי,״
 ״זה צבעי־הקשת, בשלל מאופרות

ברקן?״ יהודה זה? נסתרת, מצלמה

 מיגדל־ עלתה שעבר שני ביום
 שרים שני המפה. על פעמיים העמק
 בנוכחות:. עיירת־הפיתוח את כיבדו

 כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר,
 ,לוי. דויד וסגן־ראש־הממשלה,

 על לדווח צריכה הייתי בעצם,
 שדויד מכיוון הפוך, בסדר השניים

 והרעיון, איש־כבוד(לעצמו), הוא לוי
 היום של הבילעדי הכוכב אינו שהוא
בלתי־נסבל. היה פשוט
 את המכבד באיחור הגיע לוי

 ראש־ לבית שעה) בן בעליו(איחור
 כשהלה עמוד. שאול המועצה,

 את גם לקבל שעליו לפניו התנצל
 ״אז ואיים: לוי התרגז שר־האוצר פני
הולד!" אני

 להתקבל נאלץ כהן־אורגד יגאל
 תחת התנהל וסיורו עצמו, על־ידי

 שהגיע לוי, דויד של המרוגז צילו
 התעמולה בסירטי לככב כדי למקום

 כוכב כל כמו לבחירות. הליכוד של
 למצבי־רוח, לוי נתון היה טלוויזיה,

 אתם למה ״אבל בעצבנות וצעק
 בשיחה אני עכשיו מצלמים?
פרטית!"

 לא הליכוד של מכונת־ההסברה
 של לשבריר אפילו לתקתק הפסיקה

 אם סטילס, במצלמות אם שניה,
הרב עם מדבר לוי בצוותי־הסרטה:

מעניין
 תביעת־הדיבה בעניין קורה מה

 חבר־הכנסת נגד המערך שהגיש
 התבטאויותיו בגלל מילוא רוני

לוינסון? יעקב פרשת על
 עצמם לכנות האוהבים מקורות

 ש״הולך לי מדליפים ״יודעי־דבר״
 מילוא של באי־כוחו שמח": להיות

 ולהחזיר מיצווה, לעשות מתכוונים
 היורדים אחד את לארץ (זמנית)

 ידלין, אשר ביותר, המפורסמים
 בארץ־ כלשהם עסקים העושה
השפע.

 מבררת. אני הסכים?״ ״הוא
 השאלה: פשר את מבינים אין בליכוד

 זימון יקבל הוא אומרת? זאת ״מה
 וזהו!״ המישפט לבית־ ,
 לי מבטיח מצירו, מילוא, רוני |
 ״יהיה בלתי־מעורב: מיקצועי, בטון ן

מעניין!" מישפט

משהו שד
 לא הוא עסקינן: מילוא ברוני ואם
 בליכוד יריביו שמריו. על שוקט

 בשימחה לאחרונה, אותי לעדכן נהגו
 הליכוד יאבד שאם בלתי־מוסתרת,

 את יחסל הדבר — השילטון את
 ראש־ של הן הפוליטיות הקאריירות

 ושל שמיר, יצחק הממשלה,
 (לאיד) כשהשימחה אנשי־שלומו,

מילוא. ברוני מתמקדת
 מדי, מוקדמת שהשימחה מסתבר,

 באידיאולוגיה כשמדובר לפחות
 רוני כמו אדם של ובלואיליות

 להתקרב מנסה הוא לאחרונה מילוא:
 ונסיונותיו לוי, דויד בחרות, 2 למס׳
בעוינות. נתקלים אינם אלה

 שהוא בכך שהתפרסם (הרב גרוסמן,
 מרחבות אנשים להעביר נוהג

 כהו־ לישיבותיו), הדיסקוטקים
 מדבר לוי גרוסמן, עם מדבר אורגד

 עם מדבר כהן־אורגד עמור, שאול עם
 כ־ה־ן ע״ם מ־ד־ב־ר ל-א ל־ו־י עמור,

א־ו־ר״ג־ד!
 לא השניים את להפגיש הנסיונות

 סגן הגישוש. שלב את אפילו עברו
 והבינוי, השיכון שר הממשלה, ראש
 הליכוד(ואם של הבחירות מטה ראש

 כבודו עם — תארים כמה שכחתי
 הרב של ישיבתו את עזב הסליחה)

 שהגיע לפני ספורות דקות גרוסמן
מתוח והסתלק כהן־אורגד, לשם
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המשו מכונת־ההסברה א־פרופו
 את המשלחת הליכוד, של מנת

 השרים אחר מצלמותיה־מסרטותיה
 האם השאלה: מתעוררת ילכו, באשר
 עובדי של אישורם את לבקש צריך

 נפגש שאיתם למשל מיפעל,
 הממשלה, מחבורת המצטלם־התורן

 במישדרי־ אותם לכלול כדי
 כל של (או הליכוד של הבחירות

אחרת)? מפלגה
 ביתר בי התעוררה השאלה

 לי שסיפק סיפור לשמע חריפותה
 בנמל העובד צעיר, ארכיטקט

 שני ביום בנמל, נערכו לדבריו, יפו.
 של ביקורו לכבוד שבועיים, לפני
 קורפו. חיים שר־התחבורה, כבוד

 השר, את לארח אמור היה האדריכל
 מאי? אלא הנמל. מנהלי עם יחד

 יותר (מאוחר להגיע בוששו הללו
 בתאונת־ מעורבים שהיו הסתבר
 הלה הבימה. את לו והותירו דרכים)

 בגפו, השר פני את להקביל נאלץ
 מול השר לצד להפתעתו, ולככב,

של הסבריו נמרץ. צוות־הסרטה

קורפו
טלוויזיה כוכב

 מבלי בצלולואיד תועדו הארכיטקט
 שהסבירו ומבלי רשותו, את שביקשו

אמורים. דברים במה לפחות לו
 הסימפטי, הארכיטקט מחכה כעת

 עם וכלל כלל נמנה אינו שאגב
 שקלסטרו לרגע הלאומי״, ״המחנה

 חלק ויהווה המירקע פני על יופיע
מאמין. אינו שבו לגוף מתעמולה

 — ״חייך קוראים: בדיוק לזה
אותה!" אכלת

שר״אוצד או־טו־טו:
 מדינת־ישראל, של הבא כשר-האוצר לכהן רוצה מודעי יצחק
בממשלת־הבערד. או הליכוד בממשלת

 מבטל הוא אין לכלכלה, וועדת־השרים חברי לי מדווחים כד בינתיים,
 יותר הרבה הוא כללי ובאופן הצעות־ייעול. לו יש פעם ״מדי זמנו: את

מפעיל." פעיל
 שתי והציע כוחו, את לבדוק מודעי ניסה שעבר הראשון ביום

 בעניין והשניה הלאומי הביטוח מיקדמות בענייו האחת הצעות־ייעול:
היבוא. על ההפקדה
 שניים. נגד שלושה של ברוב נפלה הראשונה ההצעה התוצאות: והרי
אחד. נגד ארבעה של ברוב נפלה השניה ההצעה נמנע. כשאחד
 בהצבעה טעות: כל כאן חלה לא לא, — האריתמטיקה חובבי לכל

 לאחר בלבד. חמישה נכחו בשניה ואילו שרים. שישה נכחו הראשונד״
 מיז) (נחשו השרים אחד העדיף הראשונה, ההצבעה תוצאות שהתבררו

השניה. נוכח.בהצבעה להיות שלא

ה נ פ ק ד ר ב


