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תיסכול!

 יצחק שר־האוצר, של התבטאותו
 (עיסקת־ הזה לנער ״לא מודעי,
 המעטה לשון היא פיללנו.״״ החבילה)
 הבלתי־פוס־ להתבטאויות בהשוואה

זה. בנושא הכנסת במיסדרונות קות
קאופ חיים לשעבר, סגן־השר

ב שמור (שמו בהווה וסגן־שר מן,
 ״החבילה״: על ארוכות רטנו מערכת)
 שעליו ענקי, נייר לי הראה קאופמן

 המפורסמים, הקודים מודפסים חיו
 טורים לשני תשומת־ליבי את והסב

 של שונים בסוגים שעסקו ארוכים,
ה הזווית היתה זו נייר״שימוש...

בעיסקה. שמצא היחידה קלילה
 במיס־ עמד לעומתו, התת־בהווה,

ה להוראות בניגוד הכנסת, דרון
 הילל, שלמה הידר, של ברורות
ב נאם שמודעי בשעה זאת וקיטר.

 של נאומו אגב, במליאה. זה עניין
 חברי־ של לנוכחות־שיא גרם מודעי
במיזנון. הבית
 סיעת מרכז (לעם),כהן יגאל גם

 יכול לא בוועדת־הכספים, הליכוד
מחי את להקפיא ״אסור להירגע: היה

 מדוע המסובסדים! המוצרים של ריהם
הצור בעלי־היכולת את גם שנסבסד

 עתק, סכומי־ על מדובר אותם? כים
לחסוך!״ שיכולנו

 מהשלישיה אחד כל את שאלתי
 את פומבית ומכריז קם אינו מדוע
בעגמו חייך קאופמן לי. אמר אשר

 המשיך כהן יגאל בראשו. והגיד מיות,
 סגן־ ואילו לסירוגין. ולקצוף לאכול

 של באפקטיביות רב ספק הטיל השר
הזרם. נגד ללכת הנסיון

 חבר־הכנסת עמד אלינו בסמוך
 המחשה שהיווה חריש, מיכה

 אריאל — הנה לטיעונו: קלאסית
 של נסיונו בניו־יורק! עדיין שרון
 על־ידי סוכל ארצה להחזירו חריש

 ועוד פרם, שימעון ראש־הממשלה,
 בממשלה גורמים על־ידי התפרש

 שלא על אישי מתיסכול הנובע כאקט
 זהו מיפלגת־העבודה. למזכ״ל נבחר

 יצור- של הפנימי מנגנון־ההגנה
שה מי כל ממשלה: הקרוי הכלאיים

 נגד לצפצף או ביקורת למתוח עזו
 פסח פת, (גידעוןממהלכיה אחד

 וייצמן, עזר יעקובי, גד גרופר,
 וטובים) רבים ועוד חריש מיכה
״מתוסכל״. של תווית מייד קיבלו

מיקי
בנירנברג

ה הח״כים שדווקא סוד זה אין
 והילטון הכנסת במיזנונות מתחככים

מ־ נחשבים, בעיתונאים, עוד!) (לא
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 וממושך, מורכב תהליך באיטיות, לו, מתבשל מהזרקורים הרחק־הרחק

 לשתף יכולה שאינני מכיוון הנוכחית. הפוליטית המפה את לשנות שאמור
חוט. של קצה־קצהו לכם לזרוק לי תרשו במתבשל, אתכם

 עם הקצרה מהשותפות ממורמרים הש״סניקים בש״ס. הוא קצה־החוט ובכן,
 בכלל שניתנו ועדות של הראשות את להם הבטיח שמיר יצחק הליכוד.

 הפנים מישרדי בעניין המפד״ל עם המחלוקת פרשת ויש למיפלגת־העבודה,
 אחד הפך זה להיפך, הבטחותיו. את מקיים אינו ששמיר בכך חדש אין והדתות.

 אופן מהר. למדו הם אבל בפוליטיקה, חדשים אומנם הש״סניקים מאיפיוניו.
וזעם. תיסכול של מישקעים בהם הותיר הלימוד
 מחלתו עקב מתעכבת היציאה מהקואליציה. החוצה בדרך ש״ס — כיוס

 הצפוי. לצעד בירכתו את לתת שצריך (חכמי״התורה), החכמים אחד של
 במיפלגת־העבודה שונים גורמים של בירכתם את הצעד מקבל מאידך,
 הוזמן וייצמן, עזר למשל, השר־למיבצעים־מיוחדים, באופוזיציה. וגורמים
 או מחוסר־זמן ולא סירב, השר מוקד. הטלוויזיה לתוכנית השבוע

 גם ומהלכיו. לכוונותיו בנוגע לשתוק כיום מעדיף הוא צניעות־פתע.
 שייך אדרי לחינם. פרופיל הוריד לא אדרי, רפי סיעת־העבודה, יושב־ראש

 ברעם, עוזי (אדרי, זה מדור אחדים מיפלגת־העבודה. של ההמשך לדור
 גודלה בגלל זכו ולא — בממשלה לתיקים מועמדים היו חריש) מיכה

 צרה ממשלה והקמת ממשלת־האחדות פירוק הקואליציה. של הפנטסטי
בממשלה. לתיקים אותם יקרב ודאי העבודה, בראשות

 קינות על זמנו את מבזבז אינו אבו״חצירא, אהרון הלאומי, המפסיד גם
 הספורים הימים גם אולם בפריס, מבלה הוא אומנם, זמנו, רוב את והספדים.

 הגורמים עם פורה קשר על לשמירה לו מספיקים בארץ שוהה הוא שבהם
ואחרים. שהזכרתי,

החידה. את 'לפענח תורכם ומגיע חלקי, מסתיים בזה

 עקב מתעגגת מהממשלה ש״ט יציאת
וזהפמיס! ממועצת אחד רב של מחלתו

 הוא מדוע ״,,ב״מוקד להתארח ס*רב וי<צמן
ולכומותמן למעשיו בנוגע שתיקה על שומר

 אלוג* דרשה לדבר!" 0לח"כ* תן תפריע! ״אל
ח״ב. שזה לה והסתבר החוקה בוועדת מדתי

 של הרכב הגיון את שפירא הרב הפד כיצד
ן מטוסים של למיגחת בירושליס הכנסת

לכותרות? להגיע איתן ממיכאל מונע מה

 הכנסת, במליאת שר־האוצר של נאומו בעת
במיזנון! חברי־הבית של שיא נוכחות היתה

איתן ח״ב
בסיפריה

1 4  —4

 שבין וכמובחרים כפעילים שום־מה,
המובחרים. 120

ה אלה שדווקא הוא הפראדוכס
 ושוקדים הכנסת, בספריית נוברים
 פחות מגיעים מהזרקורים, הרחק

 ונחשבים הרחב, הציבור לתודעת
חברי־הבית. שבין כפסיביים
 שעבר, השבוע מלילות באחד

 ב־ נתקלתי למדי, מאוחרת בשעה
מט הטרי חבר״הכנסת כזה, ״פסיבי״

 איתן. (״מיקי״) מיכאל חרות, עם
 נציגי הסתובבו לא כבר זו בשעה

שי מצא ואיתן במיזנון, התקשורת
 של לגמרי שולית בפונקציה מוש

מזון. אספקת — המיזנון
 מדוע החדש הח״כ באוזני תמהתי

 עמוס איתן, מעיניי. רב כה זמן נעדר
 שהוא לי הסביר כבדים, בספרים

 עובד והוא שונות, בספריות כלוא
 ש״מאוד נושאים כמה על כרגע

 על באוזניו כשהתרעתי לי.״ חשובים
 ענה לכן, קודם שהזכרתי הפראדוכס

 מודע שהוא הרצינות בשיא איתן לי
 גם שתהיה מקווה אני ״אבל לכך,

 שאני הרבה העבודה לתוצאות תהודה
התק מזרקורי הרחק כעת, משקיע
שורת.״

 ונזכרתי לעצמי, חשבתי ״נאיבי...״
הבחירות בעת הקרוב, בעבר שדווקא

 איתן בחל לא במרכז־חרות, הפנימיות
להי כדי וגימיקים באמצעי־פירסום

שהת אימת כל .11ה־ לכנסת בחר
נער (שם לאולם־הקונגרסים קרבתי

הוצפ ולשביעיות) לפנל הבחירות כו
נחר לי שבישרו וכתובים באנשים תי

 בתום לכנסת!" — איתן ״מיקי צות:
 אריאל בין הבלתי־נשכח הקרב
 הבכורה על שמיר ליצהר] שרון

 בהוציאו לעשות, איתן הגדיל בחרות,
 חרות. חדשות ושמו: חד־פעמי עיתון

 של ניצחונו על בישר הראשון העמוד
ב שגבר אחרי שניות כמה שמיר,
 על נמנה שרון(איתן על רב דוחק

 איש־שלומו מילוא, רוני של מחנהו
 העמודים שאר ואילו שמיר), של

 הזוויות מכל איתן המועמד את מכרו
 מיקי, על מספרים חברים האפשריות:

 עליהם) שמע לא (שאיש כתבים
 על מספר מיקי מיקי, על מספרים
 הגיע אכן והוא שיגעון! מיקי...

לכנסת.
 של ישיבתה בעת שעבר, בשבוע

 פירות את כולנו קצרנו ועדת־הכנסת,
 אחד מול אחד היסודית: עבודתו
 את מדהימה, בהקבלה איתן, העמיד

 עקרונות מול הנאציים חוקי״נירנברג
המצל כהנא. מאיר של תנועתו

האנגלו חיתוך־דיבורו תיקתקו, מות
להדהד. המשיך איתן של סקסי
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ה המפה על ש״ם של הופעתה
 של מיספרם את הגדילה פוליטית

ה והמיגבעות הקאפוטות .לובשי
 עסקנים, (ח״כים, בכנסת שחורות
בילבול. כדי עד עוזרים)
 ויכוח במהלך שעבר, השני ביום

 חוקה־חוק־ומישפט, בוועדת סוער
 השחורים מלובשי אחד לפתע קטע

 שב- לציין ראוי הדוברים. אחד את
 מופיעים ועדת־החוקה של ישיבותיה

 חברת־ שונים. ועוזרים יועצים גם
 קפצה (ר״ץ) אלוני שולמית הכנסת
 תפריע! אל ״אתה, המפריע: לעבר
לדבר!״ לחברי־הכנסת תן קודם

 ש״ס נציג אלא היה לא המפריע
 אז או, חבר־הכנסת... בוועדת־החוקה,

 מחברי אחד לא אף בעיה: קיימת כאן
 שאיתם בכלל, הכנסת או הוועדה
 שמו את לי לומר ידעו לא דיברתי

הח״כ. של
 שזה התברר ובסוף ביררו, ביררו,

'הרב־הראשי־הראשון־לציון של בנו
יוסף. יעקב ח״כ לשעבר

יוסף דדב
בוועדה

 התנצלה לי..." נעים לא ״כל־כך
הכנסת. במיסדרון אלוני

ב הראשונה בפעם מופיע ״הוא
 לראשונה?״ פיו את פתח ואולי וועדה?
 אלוני, את וגם קולס את גם שאלתי

 התשובה: אותה את ממש וקיבלתי
 כל־כך פשוט ש״ס) (חכ״י הם ״לא!

להב אפשר איך לשני... אחד דומים
דיל?"

ט<סה
פעימת;

החמו והקיצוצים הגזירות בעידן
 ברחבה מכוניתי לעבר פסעתי רים,

 בין טיילתי הכנסת. למישכן הצמודה
 בשבוע נחרץ שדינן הוולוו, מכוניות
 והבטתי נעצרתי — ולפתע שעבר,
 משוטטת אני האם בתדהמה: סביבי
במינחת־מטוסים? או רכב בחניון
 מטוס לו הבריק מכוניתי ליד
 (באנגלית) הבהיקו בחזיתו כסוף.

 הווילונות, ל־י־נ־ק־ו־ל״ן. האותיות
 החזירו הישראלי, סמל־הסטאטוס

 בסך- מדובר המציאות: לקרקע אותי
 הרב מנבחרינו, אחד של בגלגליו הכל

שה גלגלים, שפירא. אברהם
ש גורסת בכנסת האחרונה רכילות
דולר. אלף )160(ששים מאה שוויים

 הכלכלי מצבנו הכל שאחרי נראה
 לשלול כדי כך, כדי עד גרוע לא

 מי אלה. מעין מנקרות־עיניים טיסות
 הוועדה יושב־ראש שפירא, לא אם

 ויושב־ראש לבנק־ישראל המייעצת
 צריך הכנסת, של ועדת־הכספים

 לטוס) (או ולנהוג המצב את לדעת
בהתאם?
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)8 מעמוד (המשך
 האמצעים וכל ממש, מילחמה זוהי

כשרים. בה יהיו
 המוסלמים האחים הכריזו כאשר

 הסורית בעיר אסר נגד מרד על
 רובעים אסר תותחי השמידו אל־חמה,
 • אלף 50כ־ והרגו העיר של שלמים
 הפעם שגם ספק אין ואשה. איש סורים,
 את לרמוס כדי כוחו כל את אסר יפעיל
יריביו.
 לסוריה המשועבדים הכוחות כל
 הכוחות אחד לפעולה. עתה נכנסו
 הקומוניסטית המיפלגה הוא האלה

הפלסטינית.
 ייצוג לה שאין זו, קטנה מיפלגה

האח בשנים התבצרה אש״ף, במוסדות
 על״ידי ונסבלה המערבית, בגדה רונות

 האחרונים בימים ישראל. שילטונות
 ״ קדחתנית, פעילות המיפלגה פיתחה

 להקים כדי בגדה סוריה סוכני עם יחד
ערפאת. נגד המערבית הגדה את

 הקומוניסטים אירגנו השאר בין
 מן נכבדים 400 בחתימת ״עצומה",

 בין המועצה. לכינוס שהתנגדו הגדה,
 המודחים. דאשי־הערים היו החותמים

מש את הבינו לא החותמים רוב אך
 הם כך על עמדו כאשר המעשה. מעות
 כרים החוזרים: בין פומבית. בהם חזרו
רמאללה. של המודח ראש־העיר חלף,

 אל־שכעה, בסאם בהם: חזרו לא
 המקורב שכם, של המודח ראש־העיר

 ראש־ אל־טוויל, ואיבראהים לסורים,
 הכפוף אל״בירה, של המודח העיר

קומוניסטית. להשפעה
 ראש־ השבוע דיבר זאת לעומת

 מוחמר חלחול, של המגורש העיר
 וביקש אבנרי אורי עם בטלפון מילחם,

הישר לכוחות־השלום להסביר ממנו
 המועצה של כינוסה חשיבות את אליים

השלום. לקראת חיוני כצעד הלאומית,
 של המאסיבית התמיכה

 בער־ והרצועה הגדה תושבי
 במאבק חשוב גורס היא סאת

הפנימי.
 גדולה אסיפת־עם נקבעה בשבת
 אותה, למנוע כדי ביר־זית. במיכללת

 הדרכים, בכל מחסומים צה״ל הקים
 לעיתונאים גם לכל, הגישה את ומנע

 מצעירי רבים אלפים אך ישראליים.
 בשדה השוטף בגשם עברו הגדה

 הביעו הם המקום. אל והגיעו הפתוח
 ובכינוס בערפאת מוחצת תמיכה

 מיעוט של הנסיונות למרות המועצה,
 וקומוניסטים אנשי־סירוב של קטן

להם. להפריע
הוצ ברמאללה הבא: הצעד

 אל- רמונדה של מכוניתה תה
 רבת־הטט■ העיתונאית טוויל,

נל כתומבת הידועה פרמנט,
ערפאת. של בקו־השלוס הבת

לבאות. אות שזהו מאוד יתכן

ודגים ■ונים נצים, •
 למנוע כדי צה״ל חיילי פעלת ^

מיק היתה לא ביר־זית כינוס את \ 1
 מתייצבת ממשלת־סוריה לצד כי רה.

 בהנהגת ממשלת־ישראל, זו במערכה
 של ביותר המושבע האוייב רבץ, יצחק

הפלסטינית. העצמאות
שהס רבין ראש־הממשלה זה היה

 ללבנון, הסורים לכניסת 1976ב־ כים
 > רבין זה היה אש״ף. את שישברו כדי

 אז להטיל הישרלי חיל״הים את ששלח
 בשעה אש״ף, בידי שהיה צור, על מצור

 ממיזרח. צור על עלה הסורי שהצבא
 זה תרגיל על חזרה ממשלת־הליכוד

 על הסורים הסתערו כאשר ,1983 בסוף
בצפון־לבנון. בטריפולי אש״ף כוחות

 נתון זו במערכה המפתחות אחד
 פד מורכב הוא ממשלת־ישראל. בידי
ב הגרים הלאומית, המועצה חברי 183
וברצועה. גדה

 מוחץ ברוב תומכים אלה נציגים
 לבוא יכלו אילו ובקו־השלום. בערפאת
להחל עצום רוב מובטח היה לעמאן,

 על סופית אש״ף את יעלו אשר טות
השלום. דרך

 וחבריו רבץ עם וגמור מנוי אולם
 של כזאת החלטה כי זאת. דווקא למנוע
בינלאו יוזמה התחלת פירושה אש״ף

 לוותר ישראל תידרש שבה גדולה, מית
 ריש־ שלום תמורת והרצועה הגדה על

)50 בעמוד (המשך
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