
►

לל/יסדיה אשרוד בין
 החיילים, קולות ספירת תוצאות היוודע עם מייד
 עזר התקשר חמישי, יום של הערביים שבין בשעות

 שבתל- למשרדו אבו־חצירא אהרון עם וייצמן
 הסתבר, אלו, שניים הערכת־מצב: עימו ועשה אביב,

 בהעניקם הליכוד, בראשות לממשלה חסימה מהווים
 את להעניק גם בכוחם — אך מנדטים, 60 למערך

מנדטים). 63( לליכוד השילטון
 כדלקמן: הוא השניים בין ההדוק שיתוף־הפעולה

 המניפולטורים, כישוריו־ניתוחיו את מעניק אבו־חצירא
מנדטיו. את וייצמן ואילו

 אולם המערך, עם פעולה לשתף רגשית נוטים השניים
 לא הדתיות המיפלגות ואחת הפתעה, תחול לא אם

 מעריכים ותמ׳׳י המערך(ב״יחר׳ עם לקואליציה תערוק
 ואחר המערך, עם ללכת אותה שיאנסו רוצה שהמפד״ל

 נוספות) דתיות מיפלגות ויעברו המחסום ישבר כך
 כס על שמיר את להושיב ואבו־חצירא וייצמן ייאלצו

ראש״הממשלה.
 כסאות שלושה חסרת־תקדים: יקרה, בתמורה זאת כל
בלבה מנדטים 4ל־ כייצוג הממשלה שולחן סביב

 .פואד דורון, השרה לי אמרה כך,' על שמעתי •כן,
שה׳ להיות רוצה בן־אליעזר) (בנימין

 בתיק־ רווקא חפץ וייצמן מדובר? תיקים ובאילו
 בתיק־ יחפוץ ששותפו מעדיף היה אבו־חצירא הביטחון.

 עם .ומה לי: אמרו בליכוד שרים מיספר ואילו האוצר,
שר־החוץ?׳ יהיה שלא מדוע תיק-החוץ?

 תיק־החינוך, יהיה לא תמ״י, של תיקה השני, התיק
 כגון יותר, ביצועי תיק מעדיף אבו־חצירא כמצופה.

 או מישרד״השיכון־והבינוי, או מישרד״המיסחר״והתעשיה
 למישרד־העבודה־ — אחורה הגלגל את להחזיר אפילו

והרווחה.
 השניים יוכלו עליהם, האהובים התיקים לבחירת פרט

 וטו ולהטיל אחרים, לתיקים מועמדים להכתיב גם
 יש כהן־אורגד, יגאל לדוגמה: קריטיים. במקרים
 כזה וטו לאור בתפקידו להמשיך יוכל לא להניח,

 בתיק החפצים הליברלים בקרב בתמיכה יזכה שבוודאי
 ליום מיום המתרבים יריביו, ובקרב מנהיגם!) (בעיקר
 בעיקבות לחול עשויים אחרים שינויים גם בחרות.
 הוועד־המנהל חברי מיספר הגדלת כגון השניים, דרישות

 ששלום העיקר ועד... משיבעה רשות״השידור של
 שינויים ועוד ועוד הסופי, במיספר ייכלל (תמ׳׳י)דנינו

 הם לי, ותאמינו לקיסריה. אשדוד בין הפורה הדמיון כיד
רוצים! שהם מה כל יקבלו

איש לודנץ,
 השבוע פגישת אולם כולם. עם נפגשים כולם פגישות: פגישות,

 והרב שמיר יצחק ראש־הממשלה של פגישתם ספק. ללא היא, (שעבר)
 (אגודת־ישראלג לורנץ הרב הששי. ביום שהתקיימה לורנץ, שלמה
 שהוא וההצעה מסתבר, להצעות, פנוי בכנסת, קדנציות אי־אלה שסיים
ש״ס. דעת) על מטעם(או כשר למנותו היתד, לשמיר עימו הביא

 הליכוד בץ ההסכם את לזרז שעשוי הזה המוזר ומידור של ההגדרה
 פרשו וש׳ס אשכנזי, הוא הזה הביניים נכון, .איש־ביניים', — היא לש׳ס
 התנהלו שבה השפה את הבינו לא שנציגיהם מכיוון מהאגודה בזמנו

שמיים? לשם עושים לא מה אבל יידיש. — הישיבות

ןלש
השליחים

 ברחוב מיפלגת־העבודה, בבניין
 של שבכוחו השבוע הצהירו הירקון,
 ההצהרות ממשלה. להרכיב המערך

 זו אלא טקטיות, הכרזות בגדר רק אינן
 ומכאן בחדרי־חדרים, ההרגשה גם

לתיקים. — מכל לנכסף קצרה הדרך
 נחפזו מישלחות משלוש פחות לא

 שימ־ המיפלגה, ליושב־ראש השבוע
 תיק־האוצר: בעניין פרם, עין

 (תנועה התק״מ מישלחת •
 יוסןז בראשות מאוחדת) קיבוצית

פרלמוטר.

 באדו חוק
מ״שוף

 בקיבוץ ליל״שבת
 האכזבה אחרי ימים

 ליל־הבחירות. תוצאות
שבח״.א...וייס... .את

 חמישה גבת,
 של הגדולה
 פתח המנחה

להציג מיותר
 שלו, מחודהבחירות זה הרי בגבת.
 בא בחירות כל אחרי כמינהגו והוא,

 שייכות, העיניים עינינו." את להאיר
.הצעי גיל־הזהב. למועדון בדרך־כלל,

 של הופעה שם יש לקיסריה. נסעו רים
המנחה. התנצל כוורת,־ להקת

 הוא הבחירות תוצאות על הכאב
 אפילו מכבידה. לרגשנות וגולש אישי,

 לא וייס של המרענן כושר־הביטוי
 עלה ,כמה האווירה. את לשפר הצליח
 וייס חד למערך?״ (אליאב) לובה
 אחד מנדטים! .שני המוכה. לקהל
 ההרצאה לפני באדר־עופר." חוק בגלל

 אלי צילצלה ,אתמול לי מספר הוא
 מחר, תסביר ממני: וביקשה גבת חברת

באדר־מיינהוף!" חוק את באסיפה,
 ,השמאל פורתא: נחמת מצא וייס

 שינוי, בצירוף המערך התחזק. בישראל
 המתקדמת והרשימה רק״ח ר׳ץ,

 קולות! 952,000 קיבלו לשלום
 בבחירות מאשר יותר קולות 100,000

הקודמות!״
 היה לא מה תכל׳ס: תבע הקהל

 וייס, של התשובות יהיה? ומה בסרר?
הפוליטי, המיטבח מתבשילי הרחוק

וייס
הדפוקים עם

 והטון העתיד, לגבי מעורפלות היו
 לעצבן הצליחו ניתנו הן שבו הפדגוגי

 הוא העבר ניתוח התלמידים. את יותר
 נגד התעמולה את ,הזנחנו שלו: השטח

 (מרדכי)האדון ר״ץ). הקטנות(שינוי,
 רדיו בשידור הופיע יירשובסקי

 גלולה לקחת לכם למה ואמר: יום־יום,
 הצביעו מערך? ולהצביע בחילה נגד

תעמולת־ביבים!״ זוהי הלא שינוי!
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הבחירות הקדמת מיבצע
 המירוץ חודשי כשארבעת עכשיו,

 מי עושה מאחרינו, לבחירות המתיש
 כדאי. היה הכל אם חשבון־נפש שעושה
 ידו שנתן מי שכל לומר מקובל

 סבידור, (מנחם הבחירות להקדמת
 אבו־ אהרון בן־פורת, מרדכי

 ההרפתקה על ביוקר שילם חצירא)
הנחפזת.

 — מהחבורה אחד לגבי לפחות
מתב בוודאי — אבו״חצירא אהרון
 היה לא ״מה יסודית: בדיקה קשת

בסדר?"
 שמיבצע דיווח כבר הזה העולם

 מתוכנן היה בתמ״י הבחירות הקדמת
 הכרזתו לפני רב זמן בקפידה,

בטלוויזיה. מנהיגה של הדרמתית
 בסמוך ממש ממש ,22.12.83ב־
 בבית־ אבו־חצירא של כהונתו לסיום
 שר־העבודה־הרווחה־ שלח דגון,

 לשר־ מיכתב אוזן, אהרון והקליטה,
 כהן־אורגד יגאל הטרי, האוצר
 נוטר״הטינה כיום שהוא ספק (שאין
 יוזמתם על תמ״י למנהיגי ביותר הגדול
 את פירט שבו הממשלה), את להפיל

 עבדו .שעליה הכלכלית תוכניתו
 ימים!" חודש מעל תמ״י כלכלני

בתנועת־מסורת־ישראל. מצהירים
 היא אוזן נוסח הכלכלית״ ״התוכנית

 ממש סעיפיה ממגמתית. מגמתית יותר
לדוגמה: ב־ח-י-ר־ו־ת! זועקים:

 150 מעל שהכנסתו מי ,כל — ז'
 יחוייב אוקטובר) שכר שקל(לפי אלף

 חודש הכנסת על חד״פעמי בוויתור
אחד."
 כך מדרגות־המס, ,יעודכנו — י״ג

 המחייבת המס בסך השחיקה שתימנע
 בתשלום מינימליות הכנסות בעלי
מס."

 מדורג לימוד שכר ייקבע — י״א
 תיקבענה במקביל, ליכולת. בהתאם
מלוא בגובה מילגה לרבות מילגות,

כהנה סוציאליות
הלימוד.״ שכר

 הברקות ועוד
וכהנה.

 כמה באוזניי התלונן אוזן השר
 זכתה לא שהתוכנית פעמים

 במישרד־האוצר. הראויה להתייחסות
 היא זאת, לעומת באמצעי־התיקשורת,

 ומעוררת מפתיעה, בתהודה זכתה
 שהיו זוכר דווקא שר־האוצר מחשבה.

האוצר שכנו(מישרדי ובין בינו דיונים

 התממ״ד שבת כאי
1983 דזגננבר 22

ח חינבודח ר0 ח חיוז ו

 בנידון. לזה) זה סמוכים והעבודה
לדיונים אחר כתוב זכר כל או מיסמכים

אין! —
 את הפגועה תמ״י הפעילה בינתיים

 משבר ביצירת איום כדי עד לחציה
 פגישה נערכה 24.1.84ב־ ממשלתי.

הנוכחי שר־האוצר על האהוב בפורום
 אהרון ובין בינו — משולש —

 הפגישה אוזן. ואהרון אבו־חצירא
הממשלתי. המשבר את לדחות נועדה

פר סו הסו
ל סו א ג ד נהך י ג ו ו א

ם אי פ ו ן נ ו י ד ו ל י י נ / ז ג ו ו י נ י ד ס . ה ח י ל נ ל נ ה

ן לקראת ו י ד א ה ס ו נ ת ג ו י נ י ד מ ת ה לי לנ נ פו ה ק א אנ י הנ וו ר,ה*/ות את ל טז פוו  להלן הנז
תי נתלק רד בל א. נפ פ הנו ס

ר או ד המקב ל ה ו מי אר ה י פתו נ פ קג והפפקת הסספלה, ב ה מ לי הספק קל ז א ר פ ל הי ק  ו
ת נ די ת <פראל, מ סל ד לתת תובה הממפלה חברי כל קל מו ת י י נ כ תו ת ל ל ל ו  להבראת נ

ה ל לנ ה, הנ נ די מ ה ם ו ל ת או י נ נ ו ו ת ת ז ב ת תיי ו הי ה ל נ רו ה ק ר קו ו ב ז ת ב קי תז ה  פ
או פ מל י ה בנ ר הרנ ת ו לו י א מ ו פי חל אי ה מ ו י ת. נ תו פ

ת י נ נ ו ת ז ה נ נ רי ל ק לו ב ץ לקד ל פי ב (וי ה בתקקי נ די מ ל ה ו ל נ ה אמקקי סל פ ג פי ס  ה
ל בנ ך מקרה ו ׳ הבסחת תו ו ק י ת פ ו נ נ פ ת. ל פו ל ח ה

ת א. ו י נ ת מ ו מנ ת הנ ו י נ מ ה, ב סנ או ה ר ר בהן י ו פנ נ ״ ו ת י ס ו מ ק נ תן מרג נ תי  נ
פי רנן ל לי. ק א ר ה

ל_____ פ ו י קל מס י ח ו ו רסה ר ס פקה, כהוראת בו ת י או ר ס את ל חי ו רו רסה ה בבו

אוזן של המיכתב
התחרבן! מה

שאחד׳ היום נונרת
 הרטרואקטיבי, זחחוק הכלכליות ההפתעות על סופית הוחלט מתי
הבחירות? ליל למחרת לנו שזומנו מטבע־חוץ) על מע״מ המחיל

 בהד יגאל שר־האוצר, הגיע מוקרם, די בשלב הבחירות, בליל
 שמיר. יצדיק ראש־זזמפשלה שהה שם דיפלומט, למלון אורגד,
 התוצאות על דיברו? מה על דקות. כמה נמשכה השניים בין השיחה

 של זה האישי(בפרט עתידם לגבי השלכותיהן הבחירות? של הראשוניות
 לחדרו שזרמו האישים לשאר בניגוד אורגד, דווקא! לאו — כהן־אורגח?

 חזק ממעמד נהנה לא לילד, באותו מודעי)׳ יצדיק לוי׳ (דוידשמיר של
 מהשפעה מנוטרל במעט והוא ביותר, רופף מעמדו להיפך: במיפלגתו.
מפלגתית,
 — לא או תאמינו—המבלבלות התוצאות הזרמת במהלך תו, השניים

היום. למחרת אותנו ששטפו אלה כגון שוטפים, בענייני־עבודה

 חוסל, המשבר למראית־עין, ואכן,
 הוקם אלו בתאריכים ממש ממש אולם,

 את שהכין בחירות, מטה בתמ״י בחשאי
 במארס 11 ב־ להתפוצץ אמור שהיה

 ופוצץ, באוהל־שם, תמ״י בכינוס
הטל בשידור במארס, 19ב־ לבסוף,
 ולרע (לשדרניו) הזכור־לטוב וויזיה

פוליטיקאים). (לאי־אלה
 מדוקדק כה תיכנו! אחרי אז,

 תמ״י שבמישרדי פלא אין — וממושך
 .מה ושואלים: עגומים פנים מסתובבים

בסדר?" היה לא
 מהפעילים אחד ניגש החמישי ביום
 דבר! אין .אהרון, לו: ואמר למנהיגו

 להתארגן מתחילים — הבאה בפעם
הבחירות!״ לפני שנתיים

ברא משק־העובדים, מישלחת •
רוזוליו. דני של שותו
 בראשותם פרופסורים, מישלחת •

 המערך (מועמד בן־שחר חיים של
הקודמות), בבחירות לתיק-האוצר

ברונו. ומיכאל ברגלם איתן
 למנות כולם: בפי השליחות רבר

 המערך, של הכלכלי הצוות ראש את
 ירכיב אם כשר״האוצר, יעקובי, גד

 בשום למסור ולא ממשלה, המערך
 הפרובלמטי התיק את ואופן פנים

הורו ייגאל כמו קואליציוני לשותף
וייצמן. עזר או ביץ

שם הייתי אני

באמת
1<<מענ

 המיפלגה בבניין החמישי, יום צהרי
 השלישי יום עד שתיפקד הליברלית,

תל־אביב״. כ״מטה בבוקר
 הדלתות על ניכרים. השרידים

של שמות בעירבוביה עדיין, רשומים,

מודעי
אנרגיה חוסך לא

 תל־ במטה תפקידים ובעלי ליברלים
 בכתב־יד ״המפגר״ הוסיף מישהו אביב.

 המטה, ראש של שמו ליד ילדותי
 אינפנטילי ביטוי בהן־אורגד. יגאל

אכזבה? של
 שעברה ההמולה שאחרי השקט
 בבתי־מלון. חדרים ולחדר; לירושלים

 מסוגרים הבניין של הרביעית בקומה
 אברהם השרים בחדריהם (לחוד!)
 שר־ גם מודעי. ויצחק שריר

 הראה גרוסר, פסח החקלאות,
 הרביעית, השרה ואילו בבניין, נוכחות
 בשעות בביתה נמצאה דורון, שרה

 נסיון לכולם: המשותף הצהריים. אחר
 .מה מידע. של שבריר בכל להיאחז
קורה?"

 כאן יושב אני (מילוא) ״רוני,
 שריר התלונן קורה!" מה לדעת ומחכה
 — העניינים במרכז שהיה הח״כ באזני

בכנסת. הבחירות בוועדת
 אופיינית, אופטימיות גילה מילוא

 לשריר והבטיח במציאות, אחיזה חסרת
 (כלומר: לליכוד נוסף מנדט (ולעצמו)

 על לתחיה נוסף ומנדט מנדטים), 42
).2ל־ ירידה מר״צ(כלומר: מנדט חשבון

 הרהר מודעי,״ עם קורה מה .מעניין
 .לכי בבניין. הליברלים אחד בקול

 רואה את בחדר. הוא איתו. מה לראות
 שהמזגן סימן זה האדומה? הנורה את

 פעל, המזגן ובכן, בחדר." והוא פועל,
 חוסך שלא שר־האנרגיה אולם

 גם למישרד־האוצר, להגיע במאמצים
 מזמן,״ הלך .הוא באנרגיה. חוסך לא

 מה ״מעניץ אחר, ליברל לי מדווח
מעניין. באמת מוסיף. הוא איתו,״ קורה

ברק דפנה


