
נמאס! זה די!
 האלה," מהשיחות לי נמאס ״די,
 המערך מנציגי אחד השבוע התבטא

 מערך־ הכלכליים הצוותים לפגישות
 זמן. להרוויח היא ״המטרה ליכוד.

 לגמור לנו לאפשר רוצה לא הליכוד
 שניתנו הימים 21 תום לפני משהו

לצוות. חברו הוסיף פרס,״ לשימעון
 מהצדדים אחד שאף מכיוון אולם

 אשם להיות לעצמו להרשות יכול לא
 להפגין הלאומי המאמץ בטירפוד

 אלא נמשכת, הדברת — אחדות
 כוכבים חמישה של מבתי־מלון שעברה

 רביעי) (יום לכנסת (מינימום!)
שישי). (יום ולבית־אסיה

 ביוזמתו נעשה הדראסטי המעבר
 המערך, של הכלכלי הצוות ראש של
 שחיתות ש״זו שטען יעקובי, גד

מיותרת!"
 כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר,

 כבימה מישרדו את והציע עימו, הסכים
 בימה על התעקש יעקובי אך להופעות,
 את גם תבע יעקובי היה. וכך ניטרלית,

 דוברים, קצרניות, של אי־שיתופם
שהשיחות כדי מתחככים, ושאר עוזרים

 פזילה ללא עניינית, להתנהל יוכלו
לתקשורת.

 פזילה גס היו. אכן הן ענייניות
 אם כי היתה, לא התקשורת של לעברה

קהל? ללא הצגה מהי כי ישיר. מבט
 הכוכב לוי דויד היה הרביעי ביום

 היקשה ״הוא התורן: הפרובלמטי
 בליכוד. הן במערך, הן התלוננו מאוד!״

הקט בשעות יעקובי שהכין המיסמך
 סלע־המח־ את היווה הבוקר של נות

 פירוט־ תבעו הליכוד משתתפי לוקת.
 שנציגי־ בעוד דרכי־הביצוע, של יתר

 קווי־יסוד פירוט על התעקשו המערך
 של הצמרת משלישיית אחד בילבד.
 ״בפשלות השבוע: לי אמר המערך

 שניקח רוצים (הליכוד) הם הכלכליות
 הם — המדיני בתחום אבל חלק,

הסכמתנו...״ בלי מתנחלים
 ביום בחזרה ועלה ירד המסך י

 הפעם בבית־אסיה. ,10.15ב־ השישי,
 הוא מודעי. יצחק של כוכבו דרך

 ל״מיסמך בקשר רבות קושיות היקשה
 חלקים: לשני שהתחלק יעקובי",
מהשא לקט הנה ומדיניות. קווי־יסוד

 לעסוק מתכוונים אתם ״איך לות:
 אתם ״למה או, המשק?" בצמיחת

 קרקעות אומרים כשאתם מתכוונים,
הלאום?"
 לוי, דויד הקודמת, המערכה כוכב

 הצהרה ונתן סלחני, מצב־רוח הפגין
 בוחריו, על האהוב בסיגנון בומבסטית

 ממשלת־אחדות־ בהקמת הצורך בדבר
 את בדיוק תאמה שלא הצהרה לאומית,

 בכלל, הקודמות. הצהרותיו רוח
 רחוק היה המימשל נציגי בין התיאום

 פירוט תבע מודעי בעוד מלהרשים:
 כהן־ הסתפק תוקף. בכל דרכי־ביצוע

 קווי־יסוד. להתוויית בתביעה אורגד
 המתרחש את ביקר יעקובי גד *

 ״המשבר לנוכחים: באמרו (והמתמשך)
 עוסקים ואנחנו בוער! המשק מעמיק,

 לשום יובילו שלא בסימפוזיונים
בעיקר!" לעסוק נתחיל בואו מקום...

 לקיים הוחלט המערכה: סיכום
 שני, ביום ״נפגשים נוספת. מערכה

 מיזנון ליד — בכנסת ,16.30ב־
 אורגד של ממישרדו הודיעו החכ״ים,״
יעקובי. של למישרדו

/ לשעבר
 החולצה,״ את תחליף ״מרדכי,

 מבעלה, בן־פורת רבקה מבקשת
 הוא שנה!" 17(״ וחבר־הכנסת השר

 אדם אלו בימים שהפך לשעבר, מונה)
הצילומים. לצורך היא הבקשה פרטי.

לסביבה. חריף ניגוד מהווה
 בחייו: השינוי את לעכל מנסה הוא

 איש 6000מ־ יותר היו שלא ״מסתבר
 מסביר הוא איתי,״ ללכת מוכנים שהיו

לחטט וממשיך הדיוק), למען ,5876(

בן־פורת
החולצה את להחליף

 זה ״מה מהמצלמה. נרתעת עצמה היא
לי?" שייך

להת התנועה מנהיג בן־פורת,
 צנוע, דו־קומתי בבית גר חדשות,

 הוולוו, אור־יהודה. בעיירת־הפיתוח
בממשלה, חבר היותו לימי מזכרת
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 ותומכיו הליכוד ״מצביעי בפצעיו:
 הממשלה), את שעזב אותי(על הענישו

 א... לי... גמלו לא המערך תומכי ואילו
 מתרגשים לא הם זאת? מסביר אני איך

מערכים!״ מדי יותר
שלו־ גם בן־פורת. מרדכי = ערכים

שרימס
0גש<<

 ,1400 בשעה הראשון, ביום
 רנסנס רמדה מלון התתמלא

 השרה נבחרים: בפרצופים בירושלים
 עמיתיה־ את זימנה דורון שרה

 הצליחו — זאת שעשו לסיעה,
 לקפה — 11 ה־ לכנסת להתברג

וסימפטיה.
 נבחרי כל להגיע היו אמורים
 הגיעו במיספר. 13 — הליברלים

 אלי ,13 מס׳ נבחר בלבר. עשרה
 מאשר בחו״ל להיות העדיף קראום,
 גידעון השרים ואילו רנסנס, ברמדה

 ככה נעדרו שריר ואברהם פת
סתם.

 להוות היתה הכינוס מטרת האם
 בלישכת נבחרי־חרות לכינוס קונטרה

 שקדם השישי ביום ראש־הממשלה,
 ״לא" היא הרישמית הגירסה לכך?
 אלי של לאבא יום־השנה ״היה רבתי:

 אחרי נערך הכינוס ולכן (קולאסז,
כמתוכ לפניו, ולא חרות, של הכינוס

המשתתפים. אחד לי מסביר נן,״
 דומה..." היה שהרעיון נכון ״אבל

אחר. משתתף מחייך
 נציגיהם את בחרו הליברלים עשרת
 ויינש־ (אריאל הכספים לוועדות

וחוד־ זייגי) ויצהר, תיכון דן טיין,

 את להמחיש מנסה הוא מיאליות:
 ״הפעם של שיחזורה ידי על ערכיו

 שדווקא כמובן שהדלפתי!״ היחידה
 המדליף. מיהו הסתבר זו יחידה בפעם

 את לפרסם שלא מהכתב ״ביקשתי
 ,120ב־ס הממשלה לישיבת עד הידיעה

 נכון, ?״110ב־ס ברדיו שומע אני ומה
 של בקולו שמע לא הכתב ניחשתם:

מרדכי.
 הממשלה לפני להודות ״נאלצתי

 מזדעזע הוא !״,הדלפת אני —
 בהבעה ושואל עצמו, של מהסיפור

 המדינה? עם ״ומה להחריד: תמימה
 הערכים?״ נעלמו להיכן

 בהפתעה לו באה ל״שעבר״ הפיכתו
 מלאים. היו שלנו ״האולמות גמורה:

 מקומות־ 500 יש ברמת־גן, בבונטון
 שעמדו!״ איש 700 היו — ישיבה

 לשני ציפתה להתחרשות התנועה
סקרים..." לנו ״היו מנדטים

יום־ מוצאי של 22.00 השעה

מ!31קא חיים השבוע: תגלית
 לנו יש — השבוע תגלית

 אותו גיליתי שיש! בחיי סגן־שר־אוצר!
והוקסמתי. — עיניי במו

 פרובלמטי הוא שר" ״סגן המונח
 ספציפית להתייחס מבלי גם דיו,

 קאופמן חיים הפועלות. לנפשות
 החזקים ה״מאכריס״ כאחד בעבר נחשב

 למכירתו רבות שפעל חרות, של
 לראש־ ארידור יורם של המוצלחת
 כשר־ בגין, מנחם לשעבר, הממשלה

 בעיסקת־ ארידור את קנה בגין האוצר.
 בראשות נוספת כהונה עם חבילה

 לתואר מונה קאופמן ואילו הממשלה.
קושרי סגן־שר־האוצר. — הבעייתי

קאופמן
מאוד קשה מחלה

 כגון: חסרים, לא זה לתואר כתרים
 (מערך), אמוראי עדי חבר־הכנסת

 הורינו בין (״גס ארידור של בן־כיתתו
 יורם ״עם שדיבר קירבה!״) יחסי שררו

בנושא״. ואביבה(ארידור)
 לתוקפו, נכנס המינוי פנים, כל על

 לאוקטובר ער כרגיל זרמו והעניינים
 (מניות במשבריו שאילץ האחרון,
לעיתו הדולריזציה דליפת הבנקים,

מתפקידו, להתפטר ארידור את נות)

שלו גולדשטיין). (פינחסוביטחון
 גם נעדרים — מהמסיבה הנעדרים שת

פורום. באותו שנבחרו מהוועדות
 של לי, מדווחים היתה, האווירה

 סיפרה המארחת עצמית: שביעות־רצון
 השותפה, מגמת המשך על לאורחיה

 הליברלים. נציגות את לצמצם חרות,
 ועדת־הכספים. על הפור נפל הפעם
 בדחיפות הוזעק זייגר (״זיגי״) יצחק

 התבקש שם חטיבת־הליכוד, לישיבת
 המינוח היה לי,״ (״רמזו בעדינות
 מקומו על לוותר השרה) של המדוייק
 החלש המין נציגת הפגינה כאן בוועדה.
 — האלו ״השלושה והצהירה: שרירים

 הם — וזייגר תיכון ויינשטיין,
 לכן, ועדת־הכספים!״ את שהחזיקו

 להחזיקה ממשיכים הם דורון, סיימה
הזה. היום עצם עד

 התנועה, מנהיג את העמידה הבחירות
 שליש אחרת: מציאות לפני בן־פורת,

 אלי חדר זה בבוקר ״רק בקושי! מנדט
חבר־כנסת,״ לא כבר שאני —

 מהירות ביתר הגיבה מישפחתו
המושב החזות בעלת אשתו, וזעם.

 תוצאות־הבחירות את מכנה ניקית,
 ״אינני לקצוף: ומוסיפה טובה״, ״כפיות
 אלא — הפסיד שמרדכי חושבת
 שהגיע כמוהו, אדם הפסידה! הכנסת

 לובה מצוקה. באיזור להתיישב
 ואני בקיריית־שמונה, לו ישב אליאב

 חזר תמיד אבל איפה, זוכרת
 30א.״ כבר פה גרים אנחנו לתל־אביב.

שנה." השניים) בין ויכוח מתפתח (כאן
 מחפשים והתיסכול הזעם ביטויי

 בתם מסננת לדלת־היציאה סמוך אפיק.
 ״אני הצלם: ולעבר לעברי בני־הזוג של
 המלוכלכת לעיתונות מצטלמת לא

הזאת!"
אשמה! העיתונות יש! — זהו

 בהן־ יגאל את מאלמוניות ושלה
אורגד.

 יצחק הטרי, ראש־הממשלה
 את בדחיפות אליו קרא שמיר,
 — לוי דויד של איש־שלומו קאופמן,

 משיקולי־ בו לחזור בו והפציר יריבו,
 לקאופמן הבטיח אף שמיר פרישה.

 — ה״סגן" תואר את שיהפכו סמכויות
בהזדמ הסביר אגב, אורגד, לתפקיד.

 שהכריעו השיקולים, את שונות נויות
 בתפקידו, קאופמן של השארתו בעד

 במחלה חלה קאופמן— כ״הומאניים"
 מאוד צעד ממנה! והבריא ביותר קשה
ספק. ללא אורגד. של מצירו הומני

 קאופמן עצמו את מצא בינתיים
 עם לכן קודם שבועות כמה (שהתמודד

 בעד נואם כשהוא רדיופונית, אורגד
 יצחק בעד מדבר אורגד ואילו לוי, דויד

 ראשות־הממש־ על בהתמודדות שמיר
קשה. במצב לה)

 ונעלם למחתרת, קאופמן ירד מאז
 לא קיומו מאמצעי־התיקשורת. כליל

 הצולעים ביחסי־הציבור ביטוי לידי בא
האוצר. של

מפתי מפעילות לנטרלו הניסיונות
כדל הוא ״המישחק במקוריותם. עים

 ״כביכול, באוצר, לי מסבירים קמן",
 לפני פתוח יגאל של הפגישות יומן

 ישיבה לכל להיכנס יכול והוא חיים,
 עסקות — במציאות אך שיחפוץ.

 נסגרות לשר ראשי־האגפים -בין רבות
 להתעדכן יכול שאינו כך ידיעתו, ללא

 זה איך יודעת את זה, על נוסף כהלכה.
 ונקבעות מתבטלות ישיבות יגאל: עם

 של באיחור מתחילות בוקר, באותו
 הדברת — נגמרות לא שעתיים,
 של הקטנות השעות לתוך נמשכת
 מובהק...״ בחוסר־תכליתיות הלילה
אפשרות יש לסגן־השר כלומר:

 לתפקד לנסות או בחגיגה, להשתלב
בשפיות.

 אף קאופמן נאלץ במקביל
מחלתו. עם להתמודד

 מחופשה שחזר אחרי השבוע,
 יוזמה לנקוט החליט בחו״ל, פרטית

 ביום הבלתי־נסבל. המצב לשיפור
 את ניצל ,21.00 בשעה הרביעי,
 אורגד של הפרוצה הדלת מדיניות

 נטל כך שגם קאופמן, לחדרו. ונכנס
 מדגישים ברירה!" (״מאין פרטיזנית

 דרש וסמכויות, משימות הרבים) חבריו
 נמצא לבסוף בסמכותו. שיהיו נושאים

 הממשלתיות. החברות פיתרון־פלאים:
 את ייצג שקאופמן הוחלט מזה חוץ

 סמויה מטרה בכנסת. מישרד־האוצר
 — שולחן" ״ניקוי היתה בשיחה נוספת

 של במיקרה בלתי־הגיונית משימה
 מיד עדות זוהי לי, והאמינו אורגד.

ראשונה.
 באווירה מסתיים אומנם, הסיפור,
 לו צופה לא אני אר אופטימית,

 קודם שהזכרת ״לנושא — הפי־אנד
 רוצה לא אני — קאופמן חיים — לכן

 ובזה שר־האוצר, לי הודיע להתייחס!״
הכל. את אמר בעצם הוא

תחי
האתיקה!

 בידיעות עיינתי השישי ביום
 הפלא עיניי? רואות ומה אחרונות

 אהרון של (מיסמכם המיסמך ופלא!
 כהדאורגד) וייגאל חצירא אבו

שעבר בשבוע זה במדור שפירפמתי
 של בילעדי כסקופ התפרסם —

 העולם איזנור אחרונות. ידיעות
יוק! הזה?

 מתוייקים הזה העולם במערכת
 המיסמך. מורכב מהם פתקים. שלושה

 דווקא לפרסם בחר הזה העולם עורך
 הסתבר שיקוליו. הראשון. החלק את

 ידיעות עמודי את גם מעצבים השבוע.
 באופן פורסם זה בעיתון גם אחרונות.

מיקרי! זה מה אבל — לחלוטין מיקד־
 שלושה המיסמך, של החלק אותו —

 הזה. בהעולם הפירסום אחרי ימים
הלב. את, מחמם ממש

בדק דפנה


