
 בתי־הסוהר(ברמלה) על הממונה השר
בלתי־הומאני מצב

סאדאת עם האוטונומיה: דיוני על הממונה השר
מת המשא־ומתן־

המישטרה על הממונה השר
ועינויים מכות

על אבנרי אורי

 את בגין מנחם עליו הטיל אשר ן■*
הת האוטונומיה, שיחות ניהול ^

מאושר. בורג מוגג
 ״הגעתי אז: אמר ממקורביו לאחד
 אני (אז). 71 בן אני שלי. לפיסגה

 המישטרה על (החולש שר־הפנים
 עכשיו ושר״הדתות. ובתי־הסוהח,

 הלאומי לנושא האחריות עלי הוטלה
 לא המפד״ל כראש ביותר. החשוב

 הגעתי ראש־הממשלה. להיות אוכל
 להגיע יכולתי שאני הקאריירה לשיא

אליה!"
 היתה זאת כי טעות. היתה זו

 הקאריירה של ההתחלה כמעט
 ועולה בורג עולה מאז שלו.

ועולה.
 הפנים, לענייני האחראי נשאר הוא

והאו הדתות בתי־הסוהר, המישטרה,
 חברי־ ״זקן גם הוא אך טונומיה.
 ימשיך שהוא לו נדמה והיה הכנסת",

 ויכהן רב, זמן במשך הכנסת את לנהל
נשיא־המדינה. כממלא־מקום גם

 גם להיבחר צריך הוא ״עכשיו
 וכרב העליון בית־המישפט כנשיא

 כל את בידיו לאחר כדי הראשי,
 החכ״ים אחד התלוצץ הסמכויות,"
(שאו ישיבת־הכנסת. בתום במיסדרון,

 של אופיינית בתערובת בורג ניהל תה
 והכללים התקנון מן התעלמות יהירות,

החומר). של משווע וחוסר־ידיעה
 את ממצה אינה זו הערכה שגם יתכן

 כבר ושם פה האיש. של הפוטנציאל
 לבחור ההצעה בחצי־פה, נשמעת,

 לראשות־ מוסכם כבמועמד בבורג
 והליכוד המערך ראשי אם הממשלה,

 אחד על ביניהם להסכים יוכלו לא
 האיש הוא בורג כי ברור כבר מהם.

 הבאה. ראש־הממשלה יהיה מי שיקבע
 שהוא למה גבול אין כי נראה 75 בגיל
להשיג. יכול

 פנומן הוא תופעה, הוא בורג
 סביבו נטוות ואנושי. פוליטי

ואגדות. בדיחות
האיש? של סודו מהו

המושלם ♦המליסיקא־
 כזה למעמד אדם מגיע אשר ף*

 זאת לייחס אין הפוליטיים, בחיים
למיקרה.
 רק כזאת להצלחה להיות יכולה

 של המוחלטת התאמתו אחת: סיבה
 ולזירה בכלל, הפוליטית לזירה האיש

בפרט. הישראלית
 כל־כך פוליטיקאי להיות כדי

 להיות אדם צריך מצליח,
מושלם. פוליטיקאי

 בחיים ורע אח לבורג אין ואכן,
 מבחינת לא ישראל, של הפוליטיים

 אריכות־הימים מבחינת ולא הכוח
הפוליטית.

 שהנה, נדמה היה פעמים כמה
 והאיש עליו. יתגברו יריביו או־טו־טו,

 פעמים כמה לגימלאות? יישלח
 הם שיריביו היום, למחרת התברר,
ירך? על שוק שהוכו

 בפרשות בורג הסתבך פעמים כמה
 אפרסק, פרשת כגון שונות, מפרשות
 שלא רק שלא התברר קצר זמן וכעבור

 והוא גבר אך כוחו אלא במאומה, נפגע
החוקרים? את בנקל הדיח
 כללי על משהו ללמוד שרוצה מי

 גם (ואולי הישראלית הפוליטיקה
 הדרושות התכונות על העולמית),

 מהות על בה, להצליח כדי לאדם
 לו כדאי בכלל, הפוליטית האישיות

זה. איש של אישיותו את לבחון
הוא במה יכולתו? במה

 כישוריו טמונים היכן מצטיין?
המיוחדים? וכישרונותיו

הניזיונוח אדוינו •
 אין היכן לקבוע יותר

ו ובמה טמונים, כישרוגותיו 1/ נ י  א
מצטיין.

 של בונה אינו בורג יוסח
 הוא ההיפך פוליטיים. בוהות
הנבון.

 של העליון למנהיג היה כאשר
 מיפלגה לידיו קיבל הוא המפד״ל,
 בכנסת נכבד ייצוג בעלת פורחת,
 סניפים ),13־12 עמודים (ראה

היא עובדת. התיישבות שופעי־חיים,

 הדתית, הפוליטיקה בזירת הענק היתה
 אגודת־ גם היתה אליה ובהשוואה

 פיה שעל ידעו הכל גמדה. ישראל
במדינה. דבר יישק

 בורג של מנהיגותו בתקופת
 שורה אחרי הזה. הבניין כל התמוטט

 עד המפד״ל ירדה מוחצות, מפלות של
 היא המסורתי. כוחה של שליש כדי

 סיעות משלוש אחת הנוכחית בכנסת
 אחרי מנדאטים, ארבעה בנות קטנות

 הקודמת בכנסת כבר תנועת־התחייה.
 בכוחה אגודת־ישראל עליה עלתה

 הזאת בכנסת דברים. להשיג הממשי
 ש״ס. חדשה, מיפלגה עליה מאפילה

 ממאיר כישלון של סיפור זהו
 כמלוא פגע לא הוא אך —

בורג יוסח של במעמדו הנימה

הנשיא) הכנסת(עם כיו״ר בורג
ראשי ורב עליון שופט וגם


