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הכספות? את רפתות

התרנ שבוע ספק. ללא זה, היה
בעלי־הכנף. ושאר הברווזים, גולות.

מלח כולם בעוד השלישי, ביום
 ההתייק־ על הכנסת במיסדרונות שים

 למלא בלילה(.תרוצי הצפויות רויות
בדחי לי הורה המיכל!״ כל את בנזין!

ה הערב בשעות משרינו אחד פות
 ש״עומדים בהלה פשטה מוקדמות)

הכספות!" את לפתוח
הוע הוא מקורי. אינו אגב, הרעיון,

 יגאל נביא־הזעם, על־ידי בעבר לה
ונת כשר־האוצר, כשכיהן הורביץ,

 בלבד: אחד חבר־כנסת על־ידי מך
אבנרי. אורי

וחיכ כנפיים, לה עשתה השמועה
 לזכור צריך בתדהמה. שומעיה את תה

 הבכיר הוא הנוכחי ששר־האוצר
 אינו כזה ורעיון הליברלית, במיפלגה

האידי עם אחד בקנה בדיוק עומד
 עדיין קיימים אם הליברליים, אלים

כאלה.
 רגז לפרטיות!" נוראה חדירה .זוהי

חיי .את לפניי: שהתחנן חבר־כנסת,
 את לברר — חייבת פשוט — בת

 שותפים היו לדרישתו העניין!"
 במנגנון־הכנסת בכיר אדם נוספים.
 משהו, מגלה את ״אם אותי: השביע
בזמן!" לי תודיעי,

האי שכל הבהירה קצרה חקירה
 — הנושא על דיברתי שעימם שים
אבר אמוראי, עדי יעקובי, גד
 ושרים גרוסר פסח שריר, הם

 בעי־ להישאר ממש שהתחננו אחרים
 כ״בדי־ לענין התייחסו — לום־שם

לטעמי. גרועה בדיחה חה",
 גרופר, (.פייסי") שפסח מסתבר

 מספרד, והמולה ברעש השבוע שחזר
 משכבר יריבו עם ממושכות התחבק
 שריר(גרו־ אברהם(.אברשה") הימים,

מודעי). לקבוצת־ עדין משתייר פר
 עוררה האינטימית ההסתודדות

שו מסיעות חברי־כנסת בקרב חשד
נות.

 פייסי, סיפר ההסתודדות בתום
 אבר־ ״איר והעסיסי, הרועש בסיגנונו

המדינה!" את הציל שה
איך?

 הכספות, את לפתוח רצה .מודעי
ניצלנו!" — וכך התנגד, ואברשה

 דבריו אך לצחוק, המשיר גרופר
שומעיו. את פחות הצחיקו
—הבנתי לא ולאוצר?״ לשריר .מה

 לא ״את סביבי. הפאניקה פשר את
 מאוכזב, ח"כ פסק כלום!" מבינה
 מודעי של העיקרי יריבו הוא .שריר

שמו האיש הוא הליברלית. במיפלגה
 בואי מכל. יותר ממנו חושש ,דע

דראס צעד לבצע רצה שמודעי נאמר
 ובמים־ בציבור מהתגובות ופחד טי,

בשריר." להיוועץ הלך כל, קודם לגה.
המ בארץ!" היה לא שריר ״אבל

 המבוהל הח״כ להבין. שלא שכתי
ונטש. הבנתי מחוסר התייאש
 הזהירו זאת, לעומת וגרופר, שריר

 ליל־התרנגו־ אחרי שעות כמה אותי,
 ואילו ליל־ברווזים. ליצור שלא לות,

 מתחילתו הסיפור את מכחיש מודעי
סופו. ועד

 את הטרידו תופעות כמה זאת, בכל
מנוחתי:

באוז טען בממשלה בכיר שר •
 שומע שאני הראשונה הפעם ש.זו ניי

 לי דיווח מוטרד שח״כ בעוד מזה!״
 יומיים בנידון שר אותו את ששאל
בוט פחות היתה ותגובתו לכן, קודם

 סדר־היום על עלה לא זה .היום חת:
התפתל. נכחתי..." שאני בדיונים

 העיקר לציטוט: לא לציטוט, כן
 גיסים משה ששר־המישפטים הוא

 מודעי יצחק ששר־האוצר חושב
הפכפך. במיוחד, מאוזן לא הוא

 שולחן סביב הסבו השלישי ביום
 — המושמץ במיזנון־הכנסת אחד

 שרה — סיעתו חברי מודעי. יצחק
 והעיתונאי קולאם, ואלי דורון

 יהושע — ההשמצה את שפירסם
גיצור.

 השולחן, סביב שהתנהל הדו־שיח,
 של .הכפשתו על אור לשפוך עשוי

אחד זאת שכינה כפי ניסים״,

 שזו שחשבו וחכ״ים, שרים כמה
כבר זאת לפרסם בי האיצו ״בדיחה",

 .אני בטוח!" — שבטוח .מה וח:
 הכסף את לשים חבריי לכל מייעץ

 אחד בקריצה לי אמר בבלטות..."
 השכם זאת מייעץ אכן, והוא, מח״כינו.

שמעתי. אוזניי במו והערב.
מהאנ בחלק שאחזה הבהלה •
 שהעליתי ברגע דיברתי, שעימם שים
ה מההתייחסות חרגה הנושא, את

תפלה. לבדיחה ראויה
הנא לקוראים לייעץ מה לי אין
 של השורות בין לקרוא אלא מנים,
 הבא הקטע את היטב לקרוא זה, קטע

 בליל־ להיזכר — בחו״ל?״ .מי —
לטוב. ולקוות התרנגולות

מודעי. ממקורבי
 פירסמת .מדוע מודעי(לביצור):

זאת?״
 נזוף): תלמיד של (בטון ביצור

לא?״ חובתי... היתה זאת ״א...
 לפרסם צריך היית ״לא מודעי:

 (פאוזה) רכבה! על אותו אתבע זאת!
מחו״ל..." יחזור כשהוא

 מי דיבה? תתבע מי ״את קולאס:
בחו״ל?"

בחו״ל?״ .מי מודעי(בפליאה):
 אמרת אתה יצחק, ״אבל דורון:

 ושתתבע בחו״ל, שוהה שמישהו כרגע
ארצה..." לכשיחזור דיבה על אותו

 ״גידעון לעזור): (מנסה קולאס
 לתבוע רוצה אתה אותו בחו״ל: פת
דיבה?" על

 פיתאום?" ״מה מודעי(משתומם):
 בן־בריתו הוא שפת לזכור (צריך
מודעי). של הטרי

 למי .אז (בקוצר־רוח): ביצור
 אולי מחדל? שיחזור מחכה אתה

דולצין?״ לאריה
 דולצין כן, .כן, מודעי(בפיזור):

בחו״ל." נמצא
 זה מאלף לתרגיל השותפים כל

לרווחה. נשמו בתיקשורת
 לי כשנסעתי שעות, כמה מקץ
מהוד מכונית אחריי דלקה להנאתי,

 4נוריות' כל אצלי שנדלקו כמובן רת.
 גיליתי, מי ואת בראי, הבטתי האזהרה.

 התכולות- עיניו את לא אם לתדהמתי,
דולצין? אריה של צוחקות

שדכגית
כגפת1

 יעץ החכ״ים!״ למיזנון מהר .רוצי
״הכ הכנסת, איש־מנגנון בדחיפות לי

 לעניין שעשויה מישהי לשם נסתי
אותך...'
 אלא פנינה היתה לא זאת לא,
 ממיש־ שהפסידה השדכנית הלנה,

 תיסרוקת שינתה צלע, איבדה קלה,
 שדווחו נוספים, שינויים ועברה

 תוך זאת כל הרחב. לציבור בפרוטרוט
 מזה מנהלת שהיא מישפט־הדיבה כדי

 הלנה הטלוויזיה. נגד שנים חמש
 תהלוכות־ מבצעת היא וככת ניצחה,
ופירסום. ברוב־עם ניצחון

 שהלנה הרבים) הסתבר(לסקרנים
חבר־כנסת לפגוש הוזמנה לא עם־רם

עם־רם
אטרקציה

בבו במיזנון־הכנסת שאלו מי?״ (.מי?
ה העלה שבו היום הרביעי, היום קר

 לגבי שאלה אותה את הזה עולם
לס באה אלא שוחר־האורגיות) השר
 אחר־כבוד והוכנסה עיתונאי, עם עוד

 הוסבר האטרקציה," ״בשביל למיזנון.
לי.

במח היתה. אכן היא ואטרקציה
 הנכסי־דלא־ כל תלויים שעליו שוף

 משולחן הלנה ריחפה שלה, ניידי
 עדויית־ ידה את הצמידה לשולחן,

 ברגשנות: ושיננה לליבה, התכשיטים
 ירדו אחיי כל מהארץ. ירדתי ״אומנם
פה..." נותר ליבי ליבי, אבל ממנה,

יש!
 כני לחבר־הכנסת נמצא סוף־סוף

 יורד שאינו (ליברלים), שליטא
 אלא ג׳וב, סתם ולא ג׳וב! מהכותרות,

יו״ר! — תואר עם
 של קולותיהם ברוב נבחר שליטא

 קולאם ואלי גולדשטיין פינחס
ועדת־פניות־הציבור. כיושב־ראש

 הסתבר כך ועדת־תלונות־הציבור,
 קו־ את גולדשטיין מהצמד־חמד לי

 אפילו מאוד! חשובה ״ועדה היא, לאם,
 צבי בראשונה כיהן בעבר מעניינת.

גולד לפתע נזכר אויש,״ הנצחי. רנד
 עמדה (דורון) שרה .גם שטיין,
לשרה!״ הפכה בטרם בראשה

 זה את זה משכנעים אלה בעוד
 שבו(השם והעניין התפקיד בחשיבות
סואוטו הוא: התהליך של המרוייק
לחבו נוספים אנשים הצטרפו גסטיה)

 החוקה ועדת יו״ר זהו ״תכירו: רה.
 (טוביה הטלוויזיה מנהל (קולאס),
 ועדת־פניות־הציבור..." יו״ר סער),
 בשלל לזה זה הנוכחים את הצגתי

וכיבודיהם. תואריהם
 ועדת־תלו־ בכלל שיש ידעתי ״לא

 סער לנו קילקל נות־הציבור..."
הנבוך.

 שום־דבר זה, מאוחר בשלב אולם
 מסע־ההכ־ את להרוס היה יכול לא

 ערב במשך ששוכנע שליטא, תרה.
הק את שלף העניין, בחשיבות שלם
המצ עיתונאית, רשימה — שלו מיע

האחרו בשבועות מעלליו את דיקה
 ופתח — מכיסו משה ושאיננה נים,

 החדש: תפקידו של מייגע בהסבר
חשוב... תפקיד מוכרת... ועדה .זאת

ברק דפנה

צימצומים
 הקריטי, המצב לאור יד. או רגל לפשוט עומדת שהמדינה לנו מנבאים אז

צ-ימ־צ-ו-מ־י-ם! על ונכריז החגורה את שנהדק נבחרינו דורשים
 כמה מה מה! אלא דוגמה. ובראשונה בראש נותנים כמובן הם(הנבחרים)

דוגמות:
 .ירדתי השבוע: התלונן שחל, נדטה שלנו, האנרגיה על הממונה השר •
הקרבה? זו האין לפז׳ו...־ — ועכשיו לוולוו. מהמרצדס(הפרטית) — רמה

 ותבעה החכ׳ים, תנאי על באוזניי השבוע התלוננה דורון שרה •
 ש״במובן, דורון הוסיפה שניה במחשבה ועדה. מקימים עושים? מה לשפרם.

הרפואי." הטיפול כגון: בלתי־מוצדקים תנאים ישנם
רי •  דיוק ליתר החגורה, את מהדק רשות-השידור, מנכ״ל פורת, או
 מוריה מלון — ישמור לאלוהים כוכבים) הילטון(חמישה ממלון כוכב: הוריד

בלבד!) כוכבים (ארבעה
 עושים לא מה אבל בהילטון, מהמחיר יקר במוריה לילה מחיר אגב,

הקטן? לאיש דוגמה להראות כדי גדולי-האומה
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 את מודע♦ העלה לא או העלה האס
האזרחים! כספות את לפתוח הרעיון

״אני אמר: משרי־הממשלה אחד
רעיו על לראשונה שומע

 העיד חבר-כגסת אך כספות!
 כך על אותו ששאל רק שלא

 קיכל גס אלא לכן, קודם יומיים
דיפלומטית!״ ״מאוד תשובה

שליטא לבני מצאו סוף־סוף, יש!
הציבור! פניות ועדת ר יו וב: ג

!בחו״ל מי

במדינה
)8 מעמוד (המשך
 בתקציב כזה קיצוץ פלד: טען

 את יחליש שלא בלבד זה לא הביטחון
 שהוא מפני אותו, יחזק אלא צה״ל,
 כזאת .לתוכנית השומן. את חותך

 חסידי וניצים, יונים להסכים יכולים
 טען ומתנגדיה,״ השלמה ארץ־ישראל

הנדון). (ראה פלד
הקיצוצים: בין
 משלוש שרות־החובה קיצור •
וחצי, לשנתיים שנים
 בשירות- דראסטי קיצוץ •י

 מיבצ־ ליחידות והגבלתו המילואים,
בלבד, עיות
לכך, בהתאם צבא־הקבע צימצום •
 הלביא, פרוייקט הפסקת •

 - של נוספים דגמים ייצור והפסקת
סטי״לים, ושל מרכבה הטנק
הצבאית, הרבנות צימצום •
וישיבות־ההסדר, הנח״ל ביטול •
שקיים. מכירת •
הנובעים הסעיפים על נוסף זה כל

 הרשימה: של הפוליטית הגישה מן
 תנאי, בלי־ מלבנון מיידית יציאה

 הירוק. לקו־ מעבר השקעה כל הפסקת
למתנחלים. משכנתאות זה ובכלל

אר משלמים. אינם עשירים
 רדיקלית רפורמה הציע מצירו, נון,

אומ הם מה במערכת־המיסים(ראה
השאר: בין רים).
 עידוד חוק לפי ההקלות ביטול •

 אלסינט, חוק ביטול הון. השקעות
 ניירות־ לבעלי הטבות־מיסוי ביטול
 ריווחי־הון ממס הפטור ביטול ערך,

דיווידנדים. על המס והגבלת בבורסה
 יותר של במשכורות אי־הכרה •

 עיס־ כהוצאה לחודש שקל ממיליון
קית.

מן חלק להעביר באו אלה כל

פלד ),אלוף(מיל
שרות־החובה את לצמצם

 והשכבות הגדולות החברות אל העומס
 למעשה כיום הפטורות העשירוו(,
אר הציע מזה חוץ מיסים. מתשלום

 חברת־ יו״ר גם שהיה מי — נון
 פרוייקט את כליל לבטל — החשמל

 לבנות הרעיון על ולוותר תעלת־הימים
גרעיניים. כורים

 להקים התכנית מציעה זאת לעומת
 500 של הון בעלת ממשלתית, חברה

 מיפעלים להקים כדי דולר, מיליון
 מערכת־הביט־ מפוטרי את יקלטו אשר
חון.

בתוכנית: אחרות הצעות
 יהודים בין ההפליות את לבטל •

 (קי״ץ), קיצבות־ילדים לגבי וערבים
מע משוחרר״צה״ל לכל במקומן ולתת

דולר. 3000 של בערך חד־פעמי נק
 מעמד 65 בן אזרח לכל להעניק •

 בעליו את יזכה אשר בכיר", של.אזרח
הציבו השירותים בכל 50^ של בהנחה

ריים.
 יתכן לערבים. לאומי שרות

במסי השמיע האמיתית הפצצה שאת
 את העלה הוא מיעארי: מוחמר ח"כ בה

 ישרתו ערביים שצעירים הרעיון
 שיהיה חברתי, שירות של במיסגרת

 בצה״ל, לשירות הזמן מבחינת מקביל
לאפליה. תירוץ כל לסלק כדי

 על־ידי תנוהל שהמיסגרת התנאי:
 לאזרחים מלא ייצוג יהיה שבו גוף

 במקום־ יהיה ושהשירות הערביים,
 ששירותו כדי המגוייס, של המגורים

שלו. הקהילה לטובת יהיה
2461 הזה העולם


