
במדינה
העם

המחדל ממשרת
 דומה הממשלה

 רכל שבל למרבה״רו״ליים,
 אחר, בכיוון סוסעת שלו

אין וראש
 ששמה הגדולה, בועת־הבורית

התפוצצה. ״ממשלת־אחדות־לאומית״,
 הזאת הממשלה נולדה לכאורה

 היה לא שהמערך מאחר כורח. מתוך
 על״ידי הנתמכת ממשלה להקים מוכן

 לא ערביים, בוחריהן שרוב הרשימות
 ממשלה להקים אפשרות כל ־־־היתה

אחרת.
 זה כורח התקבל בדעת־הקהל אולם

ישועה. של כתרופה בהתלהבות
ב ונישנית החוזרת תופעה זוהי
 ועולה צץ רע, המצב כאשר ישראל.

 כתרופת־פלא, ומתקבל כלשהו רעיון
 רפואתי של המסורת מיטב פי על

אווילי. רעיון תמיר זהו האליל.
 ״שינוי כמו משהו זהו לפעמים

 מתן זהו לפעמים הבחירות״. שיטת
 תורני(מישרד־ לאליל מסויים תפקיד

 מישרד־האוצר דיין, למשה הביטחון
התי־ כגודל הורביץ). ייגאל לבן־דודו,

 החלטה, של לשלב אף להגיע מסוגלת
 תיתקל שהיא הצעה שכל מכיוון

 הממשלה בתוך מישהו של בהתנגדות
 — במירוץ מפסידה היא אין עצמה.

 לקו להגיע מסוגלת איננה כלל היא
הזינוק.

 על המבוססת ממשלה זוהי כאשר
 מנהיגים שני כשבראשה פנימי, תיקו

 צריכה החלטה כל וכאשר רופפים
 זה הרי אחד, פה למעשה להתקבל

תמידי. למחדל מירשם
 מוכח זה כל ממי? מפחד מי
אלה. בימים

בול אינם המערך בתוך הניגודים
 על מהלך עדיין המערך כי לעין, טים

 גלוי. המצב הליכוד בתוך אבל ביצים.
 מטרפד לוי דויד ראש־הממשלה סגן

 יצחק שר־האוצר את מלא, ובפה בגלוי,
 •(ראה כמוהו הליכוד חבר שהוא מודעי,

 פוחד קיסר ישראל גם ).8 - 9 עמודים
 צער לכל מתנגד כן ועל לוי, דויד מפני
 הכל לו. להתנגד עלול לוי אשר

 העלול שרון, אריאל מפני פוחדים
 את להפוך כדי שעת־כושר כל לנצל

 לקבל מסוגל אינו איש כולה. המכונית
 א׳ ביום המתקבלת החלטה החלטה.
 ג׳ ביום לתחייה קמה ב', ביום מופרת
 מפליגים ה׳ ביום ר. ביום סופית וגוועת

אותה, מספידים ו׳ ביום בשיבחה,

לוריא* רענן בעיני ממשלת-האחדות־הלאומית
לקו־הזינוק להגיע לא איך

 הבלון כאשר האכזבה גורל כן קווה,
מתפוצץ.

 ״ממשלת־ לרעיון קורה זה עכשיו
 בו תלו כתרים, לו קשרו האחדות".

 תרופת־ כאל אליו התייחסו תיקוות,
הגדולה. האליל

 הרעיון דראסטיים״. ,.צעדים
מאוד. מפתה אכן היה

 דראסטיים בצעדים צורך ״יש
 לא כך האומרים נאמר. כך ומכאיבים,"

 מתכוונים, הם למה בדרך־כלל, פירטו,
בעצמם. זאת ידעו לא וגם

 אינם כאלה דראסטיים צעדים ־־
 ״ממשלה יש כאשר להתבצע יכולים
 בעלת רחבה״, ״ממשלה דרושה צרה".
 על להחליט כדי רחב, פוליטי בסיס

ולכצעם. כאלה צעדים
 תבצע וזו רחבה, ממשלה תקום לכן:

 ההסתדרות לבצע. צריכים אשר את
 אירגוני״המעסיקיס לרשותה, תעמוד
 הגזירות את יקבל העם בה, יתמכו

יתבצע. הגדול ומיבצע־ההצלה באהבה,
 רתש היה לא לכישלון. מירשם

 יתפוצץ. זה בלון שגם כדי חודש,
 ממש שנראו האלה, ההנחות כי מסתבר

מיסודן. מופרכות מובנות־מאליהן,
 כן יותר, רחבה שהממשלה ככל

 קבוצות־ של נציגים יותר בה מאוגדים |י
 סותרים. ואינטרסים מנוגדות לחץ

 אין זה, את זה מאזנים אלה כאשר
 החלטה כל לקבל יכולה הממשלה

שהיא.
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 החלטות. לקבל יכולה חברי־כנסת, ,
 אותן. לבצע תוכל בקלות לא אומנם
 גדולה באופוזיציה להיאבק עליה

 לבצע להתגבר, יכולה היא אך ונוקשה.
 בעיני אותה יצדיקו שהתוצאות ולקוות
הציבור.

 אינה זו רחבה. ממשלה כן לא
2457 הזה העולם

לשפת־הים. כולם נוסעים ובשבת
 דברים רק להתבצע יכולים בינתיים

 מטבע הם, ואלה להם. מסכימים שהכל
 במישהו הפוגעות החלטות רק הדברים,

חמס. ולצעוק להתנגד הכוח לו שאין

מרחביים יחסי□
דא אבד כן,

 החדש הציר מול
 מגסה קאהיר־עמאן־אש״ח

 להשתמש 0םר שימעון
ישן בטכסיס

 בבעיותיה שקועה שישראל בעוד
 מאורעות סביבה קורים הכלכליות,
 קלוש עניין רק עוררו הם דרמאתיים.

 הישראלי. בציבור
המאורעות: התפתחות

 יחסיה את חידשה ירדן •
 זה צעד מצריים. עם הדיפלומטיים

 של ההיסטורי הביקור אחרי התאפשר
 מייד מובארב, חוסני אצל ערפאת יאסר
מטרי פת״ח כוחות של הפינוי אחרי
 לער־ שמותר מה השנה. בראשית פולי
חוסיין. למלך גם מותר פאת,
 נפגש בירדן, ביקר ערסאת •

 את הביע מכן ולאחר המלך, עם
זה. בצעד תמיכתו

הכפו באש״ף, האופוזיציה •
 בחריפות, הצעד את גינתה לדמשק, פה
 בשטחים הציבור כל כמעט אך

 החריג מלא. גיבוי לו נתן הכבושים
 ראש־ שכעה, בסאם ביותר: הבולט
מיפלגת איש שכם, של המודח העיריה

)8 בעמוד (המשך
קטורה *  בעיתונים שהופיעה קארי

ם קאיי רביס. אמרי

 ושו ,המישבט היועץ
 אותו גינו המישבטים

 רמישוד שהתבוץ אחו׳
 או - הבוקדטות

 רהתכוץ מתנוון שויטא
ו גם מי וראיבצן ח

 ישם ליברלים ח״כים לושה **ץ
 שני ביום אחר, שולחן סביב 14/

 בבעייתו ועסקו הכנסת, במיזנון שעבר,
 — השלושה לחטיבה. רביעי חבר של

 ושר״ קולאס, אלי גולדשטיין, פינחס
 על דיברו — ניסים משה המישפטים,

 שליטא, בני של הטלוויזיונית הופעתו
 כן, לפני יום חדש, ערב בתוכנית
 פרקליט ללישכת בהתפרצותו שעסקה

 כינה התפרצות באותה תל־אביב. מחוז
 סגניתו ואת ״אפס״ שדר את שליטא

דבו הטרייה, ושופטת־השלום לשעבר,
״מיפלצת". ברלינר, רה

 אודותיו שמדברים הבחין שליטא
 בכוונת־ לשם נסעתי ״לא אמר: ואז

 וספונטנית שם עברתי פשוט תחילה.
לגשת...״ החלטתי

 כדי אליו ניגשו שונים ח״כים
 חלקם אותו. מבינים שהם לו להסביר

הפרו התבטאותו. דרך על לו העירו
 הוא שונה. באופן הגיב וייס שבח פסור
אבל." בלי אותך. מבין ״אני לו: אמר

 לאכול המשיך שר־המישפטים רק
 או נוגעילו העניין אין כאילו בשלווה,

 שעות ארבע כעבור סיעתו. לחבר
 חריפה גינוי הודעת בשמו התפרסמה

המקו המועצה ראש שליטא. למעשה
כשש בבכי, פרץ כמעט מנחמיה, מית
מישרד־המישפטים. תגובת את מע

שליטא? התפרץ מדוע
 השתלשלותה את זוכרים מעטים

 שליטא חקירת תיק פרשת של
 כל בסגירת הבחירות, אחרי שסיומה,
נגדו. התיקים

ואשתו שליטא ח״כ
■אפס הפרקליט ,.מיפלצת״, השופטת

י ת ב ש ל ח  ע
״ ! ת דו ב א ת ה

 אנונימי במיכתב הפרשה תחילת
 נאמר למישטרה. שנשלח שליטא, נגד
 אחים מנצרת, קבלנית שחברה בו

 שליטא של ביתו את בנתה אגבריה,
 ובתנאי במיוחד זול במחיר במנחמיה

 קבלן שאותו משום נוחים, אשראי
המועצה. עבור בניה עבודות מבצע

 מידע גם נבדק החקירה בתחילת
 מקבלן שוחד־מיני קיבל ששליטא

 את להעדיף כדי תל־אביבי, תאורה
הצפונית. במושבה מוצריו

 שנים, שלוש לפני נובמבר, בחודש
 בני החדש, הליכוד לח״ב התברר

 הוא עליו. חרב שעולמו שליטא,
ממו ונחקר חמורים במעשים הוחשד
 לחקירות היחידה במישרדי שכות
 הכנסת במיזנון הארצי. במטה הונאה
ועיתו ממנו מתרחקים ח״כים החלו
 כאילו לעברו, בראשם נדו שונים נאים

 ראש־ רק עליו. נגזר כבר גורלו
 אותו אימץ בגין, מנחם דאז, הממשלה

 הכנסת, במליאת בהפגנתיות, ליבו אל
 בחזקת אתה עוד כל ״בני, לו ואמר

מפשע!״ חף אתה חשוד,
 התברר אחדים, שבועות כעבור

 ולא היה לא ה״שוחד־המיני״ שעניין
נברא.

 הוצע ארוכות, נחקר הערבי הקבלן
 לחו״ל, לצאת ואף ער״מדינה להיות לו
 שום קיבל לא הוא בשלו. היה הוא אך

משליטא. טובת־הנאה
 של הייסורים מסע החל רק אז אבל
 התיק עבר מהמישטרה שליטא.

ואחר־כך תל־אביב. מחוז לפרקליטות

 לפרקליטות ושוב למישטרה שוב
 התיק הועבר לבסוף,. חלילה. וחוזר

 יצחק לממשלה, ליועץ־המישפטי
רבים. חודשים התעכב הוא ואצלו זמיר,

 מי לכל הבטיח הזועם שליטא
 השונות, בערכאות בתיקו שטיפל

 ממנו ביקשו חבריו ישתוק. לא שהוא
 הוא אך זמיר, על ייקל ובכך שישתוק

פיו. את בלם ולא ורוגז זעם מלא היה
 עלו שהחוקרים התברר שנה לפני

 לצורך בחקירה. שלישי נושא על
 שליטא ביקש במושבה ביתו בניית

 בצורת ממישרד־השיכון, הלוואה
 היה יכול לא הוא למעשה משכנתא.

 בעל שהוא שהתברר משום אותה לקבל
הפרק ואנשי בתל״אביב, נוספת רירה

 טופס על חתם שהוא טענו ליטות
במירמה. הלוואה בקשת

 על־שם בדירה שמדובר היא האמת
 ואימה, אחיה שם ועל עתליה, אשתו,
 לפני הפיס מיפעל בהגרלת בה שזכתה
 מישפה־ על־שם רשומה הדירה שנים.

 ושליטא הלפרן עתליה, של הקודם תה
 לדירה התייחס לא מעולם שהוא הסביר

הטעות. ומכך מרכושו חלק כאל
 זמיר. אצל הדיון נסחב שוב

 שליטא של המישפטיות הוצאותיו
 זמיר להודעת המתין הוא והלכו. תפחו
 במיפלגה הפנימיות הבחירות ערב

 רשימת הרכבת לצורך הליברלית,
 שום מסר לא זמיר לכנסת. הליכוד
 אלא לבחירות, בסמוך לא גם הודעה.

אחריהן. רק
אבן שליטא של מליבו ירדה אז

 בא הוא לשדר נרגע. לא הוא אך כבדה,
 של צילומים בחזרה לקבל כדי לא

 ממישרדי בשעתו שנלקחו מיסמכים
 אליו. הוחזרו ושלא המקומית המועצה

 לא כאן. ״אני לומר: כדי בא הוא
אותי!״ לשבור הצלחתם
 השבירה. גבול על היה הוא ואכן,

 טענת על־פי תיקיו, שנסגרו אחרי
 בגלל דווקא מסויימים מישפטנים

 לחברים שליטא גילה ח״ב, היותו
 היה שהוא מישפחה ולבני קרובים

 ביותר. קיצוניים מעשים לעשיית קרוב
 הוא התאבדות,״ על אפילו ״חשבתי

 הרעיון על ״וויתרתי אישי, לידיד סיפר
 יאמינו עוד שאז שחששתי, משום
 לשים החלטתי ולכן אשם באמת שאני

לחיי.״ קץ
 הפרשה תחילת שמאז סיפר שליטא

 בשקט. אחד לילה אף ישן לא הוא
 והוא מנוחתו את טרדו זוועה חלומות

 מציפה קרה כשזיעה מתעורר, היה
אותו.

 את שאבתי מאיפה יודע ״אינני
סיפר הזה.״ בעינוי־הדין לעמוד הכוח

 עיניו מול עומדות לכל מעל אבל
 כל לאורך אותו שליוו דמויות כמה

 את להם ישכח לא ושהוא הפרשה
 מפכ״ל הם הללו כלפיו. התנהגותם
 אגף־ ראש איבצן, אריה המישטרה,

 קרתי, יחזקאל הארצי, במטה החקירות
 תל־ מחוז ופרקליט זמיר, הפרופסור

 החליט שליטא מעובדיו. וכמה אביב
 ולהוכיח כולם אצל ביקורים לערוך

אותו. שברו לא הכל שלמרות להם,


