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האוצר אנשי כל
 בממשלה ביותר הבעייתי התיק

 עומד — האוצר תיק — כיום
 הקשה התיק ספק, ללא להיות,
 הקרובים. בשבועות לאיוש ביותר
 לפחות מניח הבלתי־ברור המצב

הראשונה: בשורה מועמדים שלושה
 המערך מועמד יעקדבי: גד •

 את ירכיב המערך אם לתפקיד,
 חלק יטול או הבאה, הממשלה

 במערך בממשלת־אחדות־לאומית.
 היום של בבוקרו צ׳אנס: לוקחים אין

 בצוות 2 מם׳ נקלע האחרון החמישי
 אמוראי, עדי המערך, של הכלכלי

 שר־ של לחדרו בטעות, לגמרי
 בבית־ כהן־אורגד, יגאל האוצר,
 הציע אמוראי בתל־אביב. אסיה

 וקשר שיתוף־פעולה לכהן־אורגד
הבחירות. אחרי הדוק

ההצעה? מאחרי שעמד הרעיון מה
 הממשלה את ירכיב הליכוד אם

 הנזק לתיקון עצה תזיק לא הבאה,
 ירכיב המערך ואם הבחירות, שגרמו

 — לה שותף יהיה או הממשלה את
 שתושלם עד שבועות אי־אלה יחלפו

 הזאת .התקופה הממשלה. הרכבת
 במערך, לי מסבירים קריטית,׳׳ היא

 להגינות מהליכוד לצפות .וקשה
 צריך השילטון. העברת בהליכי
 פיגור 20* יש הציבור. את להרגיע

 היסודיים. במוצרים בסובסידיות
 חסכונותיהם את מושכים אנשים
 לתת אי־אפשר היסטרית. בצורה

העניינים!" את לנהל לליכוד
 להיות רוצה מודעי יצחק •

 העולם ספק. שום אין בכך שר־אוצר!
 הצעותיו על דיווח כבר הזה

 נושאי על המרובות והרצאותיו
 מוניטין לו היקנו אלה הכלכלה.

 בעיניו) (לפחות טבעית ומועמדות
לתפקיד.

 הליברלים מנהיג של יחסיו
 תיק־האוצר, עם לישון (שהלך
 יגאל אצל אותו גילה — וכשקם

 הנוכחי שר־האוצר עם כהן־אורגד)
 יש נפרדת. לכתבה בהחלט ראויים

 הרעשנית, שההדלפה הטוענים
 על הבחירות, לפני ימים שלושה
 עקב כהן־אורגד, את להדיח הנסיון

הדולריזציה להנהגת התנגדותו

אמוראי עדי
הנזק לתיקון עצה

 מחוגיו באה (והממליכהי), המושיעה
מודעי. של

 עשתה כבר אגב, ההדלפה,
 בזמן שבועות, שלושה לפני כותרות
 את והפסיד בקולומביה חגג שמודעי
 היתה קולומביה המקומית. החגיגה

 שהעולם בעת גם מודעי של בסיסו
 המערך עם מגעיו את פירסם הזה

 כמה עם שיעבור לאפשרות בקשר
 במיקרה למערך, ליברליים פקודים

בבחירות. ינצח שהמערך

 הפירסומים, על מזעם רתח מודעי
 והודיעו אותי הזעיקו אף ומקורביו

משפטיים." צעדים ש״נשקלים לי
 להיפך: מודעי נרגע בינתיים

 שהפירסום מתלחשים זאב במצודת
 בעקבותיו והפרסומים הזה בעולם

 האוצר) (עניין עניינו לקידום עזרו
 כוח־מיקוח לו והיקנו מודעי, של

 את ירכיב הליכוד אם אדיר:
 שמיר יצחק ייאלץ הבאה, הממשלה

 ישיב בטרם פעמים אינספור לחשוב
 הטירפוד אפילו ריקם. פניו את

 פחות יהיה מודעי־פת המסורתי
 יטול שמודעי מהאפשרות אפקטיבי

 בצירוף מהליכוד מנדטים אי־אלה
 מנדט — מכל החשוב המנדט

השלטון.
 כבר זו מודעי? עם ללכת עלול מי
האסוצי התשובה אחרת. שאלה

 חבר־הכנסת היא המיידית אטיבית
 עושה־דברו. גולשטיין, פנחס
 הליברל הוא גולדשטיין אולם

 היחידי) הלאומי לא (אם היחידי
 הרמון בראש כימים לילות שעבד

 ! הצלחת למען אכזוטיות יפהפיות של
 | תמיד נשאר? מי — כך אם הליכוד.

 חבר־הכנסת לדוגקה: הפתעות. יש
 טיהורו אחרי הסתובב, שליטא בני

 לממשלה המישפטי היועץ על־ירי
 והשמיע נגדו, שהועלו מההאשמות

 כי להאזין מוכן שהיה מי כל באוזני
 עמד הוא חיי! את למודעי חייב .אני

הגרועה!" התקופה כל במשך לצירי
 בהן־ יגאל ואחרון־אחרון •

 בימים הנוכחי. שר־האוצר אורגד,
 עדיפות כזה תואר מעניק כתיקונם,
 לאור שונה המצב — הפעם לנושאו.

 התפקיד) (על הקופצים ריבוי
 והיריבים (האינפלציוניים) האחוזים

(התוך־מיפלגתיים).

שם הייתי אני

 שמיו עם
רבני
סמית חנוך

שר־האוצר, דיבר תל־אביב במטה
 או מיקרופון לכל כהן־אורגד, יגאל

 .הוא לעברו. שנשלח דומה מכשיר
 להקביל אץ־טס והשר לו. הודיעו בא!"
 עתידו את לקבוע שעתיד מי את

 שמיר. יצחק ראש־הממשלה, הפוליטי,
 קרמר, אריה של למבצרו נכנס שמיר

 כפי בתל״אביב", הזבל על .האחראי
הנוכחים. אחד על־ידי שהוגדר

 כדי תוך כסאו את לו פינה קרמר
 בכלל עמד החדר רב. וכבוד גינונים
 .המנקה כשנכנסה נקיון, בסימן

 רואה .אני דורון. השרה הלאומית",
 שמיר הודיע הגיע!" הזה שהעולם

 האווירה נוכחותי. על הנוכחים לכל
 (לסירוגין) ושכנוע סיפוק רוויה היתה

 השרה, שאלה ורדה?" .איפה עצמיים.
 בראש שעמדה מי את להציג שרצתה

מה, משום שיפוטה, הנשים(תחום מטה
ראש־הממשלה. בפני דורון) של

 לעברו הנרגשת ורדה את כשדחפתי
 עסוק היה כבר הוא שמיר, של

 אותו הלאיטו המטה פעילי בפרידות.
אופטימיים. בדיווחים יציאה כדי תוך
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גלגלים על פגישה
 ניידת פגישה על כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר, לי דיווח השבוע

 הפגישה השוודי. השגריר וכץ בינו ,18.00 בשעה ב׳ ביום שהתקיימה
 כה ונכח לתל-אביב, מירושלים בדרך כהן־אורגד של במכוניתו התקיימה

 שיער לישראל!" דחופה בהלוואה מדובר ״בטח מישרר־האוצר. חשב גם
 להרחיב מעוניינת שוודיה שלא: מסתבר שר־האוצר. מעחרי אחד באוזניי

 ישראל — לא! או שתאמינו — מכיוון ישראל עם המיסחריים יחסיה את
ועוד). לסחורותיה(מכוניות רציני קניין מהווה

 פיתרונים לכהדאורגד בינעירונית? בדחיפות פגישה התקיימה מדוע
וסותרים. מבולבלים

 לי סופר השבוע בחו״ל: חסר־התקרים וביקושו הישראלי לצרכן נחזור
 כל את צורכים הישראלים באמת אם לבדוק מרגלים שלחו שהיפאנים
 את מפעילים שהם או לישראל. מייצאת שיפאן והמכונות המכשירים

 רווח? כדי תוך ומוכרים בזול קונים — עסקים ועושים הראש.היהודי
 לקניין מוניטין היקגתה הצידה הראש את דחק היהודי שהכיס העובדה

העולם. ברחבי למבוקש אותו והפכה הישראלי,

מחמת
הצדק

 היועץ סוף, סוף פסק, השבוע
 זמיר, יצחק לממשלה, המישפטי

 על הפירסומים בעניין פסיקתו את
 שר־התיירות: שריר, אברהם

 של חקירתה פי (על טוהר שריר
 מההאשמות קרם) יהודית
 להעברתו גרם כאילו עליו, שפורסמו

 מתפקידו, גולן איתן סגן־ניצב של
 שריר, של גיסו מעצר בעיקבות

 בשחיתויות מעורב שריר היה וכאילו
 קרן של ניהולה בדרך הקשורות

זיידל.
 זמיר) יצחק (על עליו ״לחצתי

 השבוע. שריר לי סיפר יום־יום,
 פעמים כמה טלפונית לו .נידנדתי

 בכל שהתראינו, פעם בכל ביום,
 לא מסתבר, זמיר, ישיבת־ממשלה.״

 את לסיים לשריר בוער מה הבין
 להרגיע ניסה זה,״ את ״עזוב החקירה.

בחירות. ערב הלחוץ, השר את
 שר־העבודה־ את 'לי מזכיר זה

 אוזן, אהרון הרווחה־והקליטה,
 הכנסת במיסררונות אותי שתפס
קורה?" עימי.מה לברר וניסה

זמיר יצחק
בועדי מה

 הנוגע בכל מאוד לאט קורה
 על הפירסום בטרם שבוע לזמיר.
 למישטרה אוזן של תיקו החזרת
 דיווחתי החקירה, השלמת לצורך

 אהרון ולחברו־לסיעה, אוזן לאהרון
 של זו נטייה על אבו־חצירא

 לממשלה. המישפטי היועץ לישכת
 גם אלא לאט, רק לא קורה כלומר:

חסרת״תקדים. בתפוצה
 הפצה סוג באיזה מובן שלא למי
ה־ד־ל־פ־ה. בערך: שיעיין מדובר,

המגעים תחילת
 עסקה התוצאות, היוודע עם מייד

 משה השרים הליברלים, צמרת
 בחישובים מודעי ויצחק ניסים

 באפשרויות שדנו שונים, מחישובים
 זינק קואליציה.לפתע להקמת השונות
 הוא לאן לראות .לכי ונעלם! מודעי

 למיפלגה. חבריו בי האיצו נעלם,״
 במלון אותו מצאתי מכן לאחר שעתיים

 ראש־הממשלה, שהה שם דיפלומט,
 במלון התייצבו כן כמו שמיר. יצחק

שהועמדה (הקומה ז5ה־ בקומה

 שיף, חיים על־ידי שמיר של לרשותו
 דוד ראש־הממשלה, סגן המלון) בעל
 ארנס, משה — יותר ומאוחר לוי,

המגעים החלו זהו: שר״הביחון.
 אהרון תמ״י, מנהיג הקואליציוניים.

 לשאגות כתובת שהיווה אבו־חצירא,
 לי דיווח במצודת״זאב, (לאיד) שמחה

 והן שמיר מיצחק הן טלפונים שקיבל
 הבחירות. ליל במהלך פרס משמעון
 היוודע עד שנחכה להם .השבתי

מחר ... נראה ואז הסופיות התוצאות

שמיר יצחק עם מודעי יצחק
נעלם? הוא לאן

 לא בכלל המערך שאת .שמעתי
 אם שמיר. אמר בשטח!" מרגישים

 זה דיוח לו שהשמיעו המקורות אמינות
 תל־אביב, במטה שפגשתי לאלו זהה

 את לשנות ראש־הממשלה נא שיואיל
 בתוכנית המשיך שמיר מקורביו.
 היתה שאמורה שלו, העמוסה הסיורים

 דיפלומט, במלון במנוחה להסתיים
במצודת־זאב. — ובלילה
 בלי לא התרוקן, תל־אביב מטה

 מכובד!" לא ״זה לרפואה: סקנדלון
 בשילטון. הנשים נציגת עימי התייעצה

 המדינה, של לתחת הכוונה — .זה״
 על שהדביקה פללי, אניטה העלמה
 לרצועות לקרוא אפשר (אם כסותה
 — אחוריה את שקישטו הצרות

 ״המערך הנוסח: בזה סיסמה .כסות")
 קולניות התייחסויות אתכם!״ ידפוק
 את שלחו דורון שרה של פוסקות בלתי
 מנת על שהחזרתיה עד למטה, פללי

 ביצעה בינתיים שר־האוצר. את לפגוש
המטה. ברחבי נצחון סיבובי פללי

יווד שהנוח לפני קצת
 הבחירות יום תל־אביב דן מלון

 מנהיגי ישבו בלובי .17.30 שעה
 נעו עיתונאים בעוד המערך,

 שמועות ויצרו באיזור בבהילות
 הקומה במרומי שונות. משמועות
 תמ״י, מנהיג הסתתר השלישית

 שגרם האיש אכו־חצירה, אהרון
 המלון של בלובי התרחש לאשר

 את ולנבא לנוח, ניסה הארץ, וברחבי
 הוא שעות. כמה מקץ לו הצפוי

 שלא הסקרים של בערכם המעיט
 של ובערכו במיוחד, לו החמיאו
 22.00ב־ הצפוי הטלוויזיוני המידגם
 שייספרו ער לדעת .אין בלילה.
 המצב ״זה לי, אמר הקולות,״ אחרוני
 זוכר." שאני ביותר, ברור הבלתי
יצירתו. פרי להזכירכם, המצב,

 התהלכו בתמ״י גם מיפלגה, כבכל
על״ידי קולותיהם גניבת על אגדות

 ש״ס .נציגי מתחרות. מיפלגות
 התלונן תמונות,״ עם הסתובבו
 שהם .והזדהו אבו־חצירא, באוזניי

 חלקים גייסו הם כך תמ״י. אנשי
 להצביע להם וגרמו תמ״י ממצביעי

 למי התייחס, אבו־חצירא ש״ס.״"
 האנאלפביתים לחלקים הבין, שלא
 הדגשנו זה .בשביל מצביעיו. מבין

 רבים נ״י! האותיות את ויזואלית
 סימנה הן תמ״י שהאותיות חושבים

־ תמ״י." של
 את לתנות גמר אבו־חצירא

 לצרותיהם רבה בהקלה ועבר צרותיו,
 להיות סיכוי יש .לאורגד אחרים. של

 שהתלווה יועצו את שאל שר־אוצר?״
 שהסיכויים כולנו על הוסכם אלי.

 נס יתרחש כן אם אלא מעטים,
 על משמעותי יתרון יצבור והליכוד
מצומצם פער מעריך ״אני המערך.

 הטלפון את מנתק אני שלישי) (יום
 למצודת־זאב חזר מודעי לישון!" והולך
 אברהם למיפלגה, יריבו את ואסף

 המצודה. במרומי להתייעצות שריר,
 ראש-הממשלה סגן ועלו טפסו אחריהם

 הקריאות בשרו בואו שאת לוי, דוד
 שמיר, ויצחק דוד" .דוד, המסורתיות

 להסה שנאלץ ראש־הממשלה,
 ב .בגין, בקריאות כתמיד,
 בא השתכנה הכבודה

 קיימה העליונות,
 עד שונים וברווזים סיפורים

העם. אל לרדת

 נכונה חזה המערך!״ לטובת
התוצאות. את אבו־חצירא

 הערכות של נוסף סיבוב
 סיים העולה הכוח ומנהיג ורכילויות

 על־מנת למישרדו ויצא מנוחתו את
 אם לו שיבהירו לתוצאות לחכות
 הבחירות הקדמת — שחולל הצעד

כדאי. היה —

ברק דפנה


