
 שאקי מועמד
תיק־החינוךז בצורת שוחד

 תוצאות' הכתיבו וכה כה ״בין
 בנושא מוחלט שיתוק הבחירות
 של רצינית יוזמה תהיה אם השלום.

 בנובמבר שייבחר אחרי רגן, רונלד
 ארצות־ כנשיא שניה לקאדנציה

 חדשות. לבחירות ללכת נוכל הברית,
 מהנשיא נוספת לארכה זקוקים אנו לכן

 אותה.״ נקבל וגם הרצוג, חיים
 לה שיש הזאת, התוכנית

 (אם מסויימים הצלחה סיכויי
 להיטותו על־ידי תוכשל לא

 לזכות פרם של הבלתי־מרוסנת
צירוף! בכל בראשות־הממשלה

ציבורית. לדמות אותו והפך קוק,
 הזה, האסון ליקחי את למד לא ״הוא

 של להצנחתו במישרין עכשיו וגרם
 מתנהג שאקי, הזה, האיש שאקי. אבנר
 שליטה מכל ויצא נפוליון, היה כאילו

 זאת, כל מיפלגתית. או מנגנונית
 מוכשר פרלמנטר בן־מאיר, כשיהודה

 של הצלחותיו כל שמאחורי והמוח
 מרשימת והוצא לחלוטין נוטרל המר,

לכנסת. המפד״ל
 לפני בחסידיו. בגר תמיד ״המר
 בורג עם ילך שלא הצהיר הבחירות

אחדות על שדיברו חסידיו בכל וסנט
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הדתית־לאומית מיפלו״ה ך*
 בבחירות קולות 75,530ב־ זכתה 1 1

 מיפל־ לענייני מומחים .11ה־ לכנסת
 כל את בזאת מיצתה שהיא סבורים, נות

לה. הקרוב הציבור בקרב בוחה,
 ששוחח המפד״ל, מראשי אחד
 הזה, העולם עם ארוכות שעות במשך
 זכתה שמיפלגתו הריעה את הביע

 המעדיפים מבוחרים מנדטים בשלושה
 מנדט ורק הליכוד, בראשות קואליציה

המערך. מאוהדי אחד
 בן־נתן(״האיש רפאל כמו ״אנשים

 צבי מבקר־המיפלגה או החזק")
 של ביומון הטור בעל ברנשטיין,

 הדוד את מייצגים הצופה, המפד״ל,
 חולמים הם במיפלגה. ונעלם ההולך

 עם ההיסטורית״ ״הברית חידוש על
 שהמציאות רואים ואינם המערך,

 בן־נתן, של הדיבורים כל השתנתה.
 שיתוף־ של בעטיו ירדנו כאילו

 הם — הליכוד עם שלנו הפעולה
 הפעם נלך אם חסרות־שחר. שטויות

 מהנוער אחוז 90 נפסיד המערך, עם
 מנהיג דרוקמן, חיים לטובת שלנו
במורשה. מצ״ד

המר. זבולון את בנו ״העיתונאים
 מזהיר כפוליטיקאי אותו מציגים פעם

 כיפה־ אחרות בהזדמנויות וממולח, ן_
 שההתבטאויות נכון כיונה. אפילו נפש,
 כביכול, הפומביות ההתלבטויות שלו,
 בגוש־ ביותר השנוא לאיש אותו הפכו

 העיתונאים אבל ובהתנחלויות. אמונים
 חיים את למפד״ל הביא שהוא שוכחים,
הכהן יהודה צבי הרב את גייס דרוקמן,

 ברורה ואידיאולוגיה מהליכוד,
 השלמה. ארץישראל בזכות
 או במוקדם ישלטו, אלה אנשים

 כולה.״ במיפלגה במאוחר
 הזה, החשבון עם להתווכח קשה
 טען, שאקי אבנר ונכון. אמין שהוא

 70מ־ שיותר האחרונים, בשבועות
 מקרב הם המפד״ל ממצביעי אחוזים

 כאלה דברים אמר הוא ערות־המיזרח.
 שר לתפקיד תביעתו את לתגבר כרי

כלו — דתי־לאומי־מיזרחי למועמד
עצמו. הוא מר,

 יותר אובייקטיביים משקיפים
 יתכן,״ ״לא זאת. קביעה על חולקים

 לענייני־ פרשן הזה להעולם אמר
 יקבלו ביחד ותמ״י ״שש״ס מיפלגות,

 הרבה כל־כך אם מנדטים, חמישה
 עבור הצביעו מיזרחיים יהודים

 שיותר ספק אין זאת, עם המפד״ל.״
 אינם למפד״ל הבוחרים ממחצית

 את .אילץ מלמטה הלחץ אשכנזים.
 במפד״ל, הקובעות הסיעות שתי ראשי

 שלושה להכניס ולמיפנה, הצעירים
 הראשונים המקומות בחמשת מיזרחיים
לכנסת. ברשימה
 הובילו האשכנזיים והמר בורג

 הבטיח בורג והשני. הראשון במקומות
 איש אבל להתפטר, פעמים עשרות

 בעזרת יחלץ תמיד הוא לו. מאמין אינו
 על דיברתי ״לא כגון אימרת־כנף

 על מדברים גדולים אנשים פרישה.
 על מדברים קטנים אנשים אידיאות,

 המקומות שלושת אבל אנשים...״).
ספרדים. על־ידי אויישו הבאים

 סגן־שר שהיה שאקי, אבנר־חי
דויד השלישי, במקום הוצב החינוך,

מתונים? שהם <ר3א מי
היהודי: הסוור עו הוונדל מנהיג■

 גם שהוא ),75(בורג יוסף הדיר המפד״ל. ברשימת 1 מסי •
בתי״הסוהר: שירות ועל המישטרה על הממונה השר

לגמרי. אחר מטיפוס 25 אלה כי עצורי״המחתרת, 25 את לבקר ״הלכתי
מתבייש. ואינני הלכתי הפשע. מעולם לא הם

 גורמים: שני יטל חיבור זה למעשים, אותם שדחה ..מה
 שהאשה היומיומי והפחד לארץ־ישראל גדודה אהבה

 אבן. על-ידי להיפגע יוכלו והילדים
 להרגיש שם, לגור של האווירה עמוק. נפשי קומפלקס(תסביך) יצר ״זה

משהו״.״ יצר זה — מותקף להיות מיעוט.
 השר גם שהוא ),48(המר זבדלון המפד״ל, ברשימת 2 מם׳ •

במדינת־ישראל: ותרבות חינוך על הממונה
מהנאשמים. רבים אישית מכיר ״אני

כבני־־אדם. אותם ואוהב אותם מכבד מאוד אני ״אישית
 את שאוהבים אנשים אלה לקרות. יכול שזה חלמתי לא

 טוב. פה שיהיה ורוצים המולדת,
 של כללי דבר לא זה אופן, ככל השורה. את מקלקלת אהבה גס ״לפעמים,

הדרך״. של כוללת טעות או המחנה,
 ששר־החינוך לטעון היה אפשר ההבדלים,״ את ״מצא של מסוג כחידון

 לתואר זכה כאלה הערות בזכות ממעשי־הטרור. מסויימת הסתייגות חושף
 ואוהב" ״מכבד ששר־החינוך האנשים תמימים. משקיפים מפי מתון של

 מומים בהטלת בבית־סיפרם. תלמידים ברצח השאר, כץ הנאשמים. אותם,
 וגברים נשים ילדים. של המוני רצח בתיכנון בנבחרי־ציבור, קשים

 בכך ולהביא בהר־הבית, האיסלאם מיסגרי את לפוצץ במזימה באוטובוסים,
ישראל. מדינת על ודאית שואה

 יו״ר־כנסת מנהיג־מיפלגר״ שר, זקן־הכנסת. זאת. לעומת בורג, הד״ר
המר. נוסח משהו, צבועה צנועה, הסתייגות אפילו מביע אינו זמני.

 ובן־ כשהוא האחרון, ברגע המפד״ל.
 עצמאית רשימה הקימו כמעט מאיר
 לכל הצטרף התקפל, הוא גשר, בשם

למיפנה. סיעת אנשי של הקנוניות
 המתונים שרוב לזכור ״צריך
 אונא משה כמו אנשים במפד״ל,
 דוד את שנים בכמה הקדימו הקשיש,

 מ־סז יותר כבר מצביעים הם גלם.
 מצביעי תמונת המערך. עבור שנים

 של מוקטנת תמונה מעין היא המפד״ל
 האשכנזים כולה. במדינה המצב

 והולך פוחת מיעוט שהם הוותיקים,
 את מעדיפים ביולוגית, מבחינה
המערך.
 כל וכמעט הצעירים, ״רוב

 עדות־ מקרב המפדייל מצביעי
בראשממשלה רוצים המיזרח,

 ויו״ר במיפלגה איש־אירגון דנינו,
 במקום הופיע הדתיות, המועצות
 תנועת נציג ),48(גואטה יוסף הרביעי.

 חבר־הכנסת את החליף המושבים,
 המושב איש הוא גם אבטבי, אליעזר

 בלתי־ בהצלחה שהתחרה הדתי,
החיוור ״הח״כ התואר על מבוטלת

המר ושר בן־מאיר ח״ב־לשעבר
ומכופלת כפולה בגידה

 לבסוף זכה שבו ה־סו״, בכנסת ביותר
הלפרט. שמואל ח״ב־האגודה
 והולך. אוזל המפר״ל של האשראי

 נץ לפסיכולוגיה, ד״ר בן־מאיר, יהורה
 בכל עולמו את איבד התמתן, שקצת
 המערך עם שותפות על ומדבר מקום,

אבל אידאיים, נימוקים מתוך לכאורה

הדתיים־הלאומיים של וירידתם עלייתם
 לזכות־בעלות טוען בורג, יוסף הר״ר המפד״ל. מנהיג

 שמעו צופי־הטלוויזיה תרחק.״ פקר ״מיבר המטבע על
 בזוזיוזות־הדעת זה, דבר־שנינות מדקלם אומנם, אותו,

 הבחירות. לפני כחודש קרה זה שלו. הטיפוסית
 על מונח מיפלגתו שגורל היטב ידע והדתות שר־הפנים

 מס־שפתייס אלא היה לא לסקרים הלעג המאזניים, כף
המונים. לצריכת עצמי ביטחון הפגנת

 נזקקים וקוראיהם הפרשנים אין הבחירות אחרי
 סמית חנוך נוסח למעשי־איצטגנינות או לסקרים

 בעד רבד״ ברהיטות מדברים. המספרים הטלוויזיוני.
עצמם.•

ישראל: בכנפות הלאומיים הדתיים
 עם (יחד מנדטים 16 — 1דד הכנסת •

החרדים).
 המיזרחי מנדטים(הפועל 10 — 2ה־ הכנסת •

).2 — המיזרחי .8 —
מנדטים. 11 — 3דד הכנסת •

 • 4ה־ הכנסת
 • 5ה* הכנסת
 ■ 6ה* הכנסת
 י 7ה־ הכנסת
• 8ה־ הכנסת

מנדטים. ו 2 י
מנדטים. 12 ■

 - מנדטים. 11 •
מנדטים, 12 י

מנדטים. 10 ■
9וד (הכנסת מנדטים 12 — 9ה* הכנסת

לשילטון). בגין מנחם עלה שבה המהפך, כנסת היתה
 חיים ח״כ מנדטים(כולל 6 — 10ה־ הכנסת •

 גם כללה זאת כנסת מצ״ד. את וייסד שפרש דרוקמן,
התחיה). ברשימת פורת חנן ואת מתמ״י. ח״כיס שלושה

 מורשה (גם מנדטים 4 — 1ה־נ הכנסת •
 שני ח״כים. שני הכניסה פאג״י בתוספת הדתית־לאומית

 התחיה: ברשימת נבחרו נוספים רתיים־לאומניים
 אהרן גם נבחר כן שפט. וגרשון ולדמן אליעזר

 את והמגדיר יחסית מתון שהוא מתמ״י. אס״חצירא
כדתי־לאומי). עצמו

אישיים. מניעים מתוך למעשה
 הציבור עם שלו הרומאן

 ב־ נגמר. בישראל המשיחי
 משמיעים ושומרון״ ״יהודה

הסיס את באוזניו המתנחלים
 ״יותר הבאה: המבריקה מה

 ושומרון יהודה עתיד חשוב
 וזבולון.״ יהודה עתיד מאשר
 חנן את למשוך ניסו ובורג מלמד

 איתם, לברית והקנאי התמים פורת
 את לו העניקו ובן־מאיר, המר ונגד

 כל את לו מכרו המפד״ל, מפתחות
 ״החליפו ואז בפרוטה, האידיאולוגיה

המנעולים״. את
 למכור מה עוד אין אלה לכל
 תישאר המפר״ל אם הדתי. בציבור

 ולכן אבודה, היא לקואליציה, מחוץ
 כדי הניצי, הקלף על לשחק עליה

שאקי־ש״ס־מערך. ברית למנוע
 בהדרגה, תעלם, היא מיקרה בכל
 הדתית־ היהדות עם יחד — מהזירה
 במיסגרת לפחות המתונה, לאומית

 שמוכרת הסחורה הקיימת. האירגונית
אותנטית. יותר באמת היא מורשה

 המכוערות הקנוניות אחרי
 הרשימה הרכבת את שאיפיינו

 שירין, יהודה אחד אמר לכנסת,
 ״זאת וכלי-התיקשורת: קבל־עם

נפש!״ גועל זה מיפלגה?
■ ברעם חיים


