
הגדוד ההימור....
)7 מעמוד (המשך

 גודל את להגדיר קשה
זה. במעשה הטמונה החוצפה

 השילטון שנות שבע כי ספק אין
 מילחמת־הלבנון כתוספת הליכוד, של
 המצב את יצרו שרון, אריאל של

 שום הציע לא הליכוד הנואש. הכלכלי
 צינית עמדה נקט הוא חליפית. תוכנית
לצע אחראי המערך יהיה־נא לגמרי:

 הליכוד ואילו הבלתי־פופולאריים, דים
 וירכוב בתוצאות המערך את יאשים

הפופוליסטית. הדמגוגיה גל על
 בצאתו כבר לוי. דויד כולם על עלה

 עצמו את הגדיר מישיבת־הממשלה
הפרול־ דגל את והרים כ״פרולטר",

 שהוא הממשלה, מדיניות נגר טריון |
כסגן־ראש־הממשלה. בה מכהן

 לו היתה בכנסת, השלישי, ביום
 כלל לבוא שלא העילאית החוצפה

ריק. כיסאו את ולהשאיר להצבעה,
 כי סבור בכיר שר משמע:

 כה היא ממשלתו תוכנית
 גם להיעדר עליו כי עד איומה

 נשאר אך — מהצבעת־אמון
מתפטר. ואינו ממשלה באותה

 אך ציני, פחות היה לא שרון אריאל
התוכ נגד הצביע הוא מתוחכם. יותר
הממ בעד הצביע אך בממשלה, נית

באו אך בכנסת. בהצבעת־האמון שלה
 שלו, נושא־הכלים הצביע שעה תה

 כי הובהר כך הממשלה. נגד מגן, דויד
שרון. של האמיתית הצבעתו זוהי

 חשוב חלק המהווים הדתיים,
 לא — כלל הצביעו לא בממשלה,

 הסיבה: כנמנעים. ולא נגד לא בעד,
 התוכנית את הכינו פקידי-האוצר

 מייד בכיר דתי איש (הודה בשבת.
 בכל מצביע שהייתי ״יתכן מכן: לאחר
רצי־ שהתוכנית האמנתי אילו זאת,

הממשלה של המרתונית מהישיבה בבוקר יוצא פרם ראש־הממשלה
הממשלה גורל גם גורלו, גם

נית.'>
להצ נכנס לא וירשובסקי מרדכי

 אשר לתוכנית מתנגד שהוא מפני בעה,
 ראש הוא הראשיים מדובריה אחד

 לא רובינשטיין. אמנון השר מיפלגתו,
 שהיו ח״כים עשרים בכנסת נמצאו

 בקשה על (כנדרש) לחתום מוכנים
שמית. הצבעה לעריכת

 ״וה מי
בהמונים?

 של הפוליטיים ההיבטים ל ד*
 ריעות השבוע נשמעו ׳^התוכנית

ביותר. פסימיות
 מפ״ם: איש גרנות, אליעזר אמר

 לשיבת הסרט את גזר פרס ״שימעון
 אנשי יופיעו עכשיו לשילטון. הליכוד
 שימי ואילו הפועלים, כמגיני הליכוד

 לתוכנית האחראי כאיש יופיע פרס עון
בשכירים.״ הפוגעת ליברלית, כלכלית

 עוד קודרת דיעה הביע השרים אחד
 כאשר רע. ״יהיה אמר: הוא יותר. הרבה
 רמת־המחיה, ותרד האבטלה תגבר
 חנויות ישרפו לרחוב. אנשים ייצאו

 אחד אף לירות. צורך יהיה ומכוניות.
 אריק אחד: מלבד לכך, מוכן יהיה לא

לאריק. יקראו אז שרון.
 מישרד את להקיף יצטרך לא ״הוא

 שניבא (כפי בטנקים ראש־הממשלה
לוד יקראו בגין). מנחם בשעתו

 שחשב היחיד היה לא הוא
 של מצב יווצר שמא הפחד כך.

 תגבר וכי ואנארכיה, מהומות
שיש חזק״ ל״איש הקריאה אז

 השבוע התגנב — סדר ליט
רבים. ללבבות
 תוכל ההסתדרות כי האמינו מעטים

שנפגע. הציבור כנציגת אמון לעורר
 בישיבת האלמוני, הפועל

מצל לעיני שקרא ההסתדרות,
 מוכרים ״אתם הטלוויזיה מות

עמוקים. רגשות ביטא אותנו!״
ההס של האחר היום בת השביתה

 בקרב רבה הבנה מצאה לא תדרות
 כי האמינו שלא מפני עצמם, העובדים

 מתכוונת ההסתדרותית הביורוקראטיה
 יום- בתום כבר ואכן, להיאבק. באמת

שההס לכך הסימנים התרבו השביתה
ולהת במועט להסתפק מוכנה תדרות

״בכבוד". קפל
 ההרגשה תתפשט אכן אם

 ישראל וכי מכור״, ״המישחק בי
 של מישחקו את משחק קיסר
לפ הדבר עלול מודעי, יצחק
רבות. לסכנות פתח תוח

כל על
הסוכה

 פרס שימעון ברור: אחד בר ^
 והוא להימור, ברירה מחוסר נכנס 1

הקופה. כל על מהמר
 אכן והאמצעים ההימור, יצליח אם
 הביקושים של דראסטי לצימצום יביאו

צימצום תוך והפרטיים, הממשלתיים

 מן לצאת עשוי הוא האינפלציה,
״ כמנצח. המיבחן
 תתפשט זאת, לעומת אס,
 ההרגשה שבועות כמה בעוד

 שום הצמיח לא הרב הסבל כי
האינפל הסיחרור וכי תועלת,

 — הכל למרות נמשך ציוני
 הציבורית התגובה עלולה
 של שילטונו את תחתיה לקבור

כולו. המערך את ואולי פרס,
 איך מראש לדעת יכול אינו איש

 אינם כלכליים תהליכים דבר. יפול
 אותם לבחון אי־אפשר מראש. בטוחים

בהדגשו תלוים הם בתנאי״מעבדה.
 חיים. בני־אדם אלפי מאות של תיהם

 היה לא ביותר האמיץ הכלכלן גם
 תוצאות לגבי להינבא השבוע מסוגל

המהלך.
 הרבה בטוח: אחד דבר

 המאזניים. כך על מונח מאוד
 ומודעי. פרם של גורלם רק לא
גו אלא הממשלה. גורל רק לא
בולה. המדינה ואולי המשק, רל

במדינה
שדרות

קת1סיעת־המחר1
 הסתער לעיירה, בא הה״ב

לתל־אביב. והזר בזעס
 נותרה במקום

הבדיחה רק
 המקומית המועצה ראש פרץ, עמיר
 הוא להבליג. שלא החליט שדרות,

ה למזכיר מיכתב־פיטורין הוציא
 איש־המערך, פרץ, הלוי. שלום מועצה,
 בהלוי, אמון עוד נותן הוא שאין הודיע
 במועצה מעבודתו חופשה נטל אשר

תפ על בהסתדרות בבחירות והתמודד
 המקומית, הפועלים מועצת מזכיר קיד

הליכוד. מטעם
 תפקיד הוא המועצה מזכיר ״תפקיד

 עכשיו הפך ״והלוי פרץ, קבע מינהלי,״
פוליטית." לדמות

 אפילו התרגשות עורר שלא העניין,
 הגיע העיירה, של הקרנות יושבי אצל

 ראש שמאי, יעקב ח״כ של לאוזניו
כיש אחרי בהסתדרות. הליכוד סיעת
ההס לוועידת בבחירות הצורב לונו

 למען להתגייס חובה הרגיש תדרות,
 אירגן הוראתו, לפי משדרות. בן־חסותו

עם עצרת־הזדהות במקום הליכוד סניף

 הראשי הכוכב חדש. מינוי
 הלוי, שלום של לצידו בעצרת־הליכוד,

 בקול הבימה, מעל עצמו. שמאי היה
 ראש־ של חטאיו כי הכריז רועם,

 בפיטורין רק מסתכמים אינם המועצה
 גם שמאי, של לדבריו פרץ, פוליטיים.

 חשבון על בארצות־הברית לבלות נסע
והמועצה. התושבים

 מרוצה היה הליכוד תומכי קהל
 היכה הוא הנה, שמאי. של משנינותו

 פרץ רגישה. בנקודה איש־המערך את
 להתנצל, להצטדק, עתה יצטרך בוודאי

להסביר.
 אפילו נבהל אינו פרץ עמיר אך

 יותר טוב הלוי את מכיר הוא מח״כים.
 הודיע הוא שמאי. אותו שמכיר מכפי
 בדעתו וכי לאתגר, נענה הוא כי מייד

 פירטי לבדיקת בודק קצין למנות
 מאוד, חשוב לארצות־הברית. נסיעתו
 הקשור פרט כל יידע שהציבור לדבריו,
 המועמד מי הוריע גם הוא בנסיעה.

 שלום אלא זה היה לא זה: לתפקיד שלו
המודח. המזכיר הלוי,

 פרץ הסביר חבריו, של צחוקם לקול
 היה כבר הלוי המפתיע: צעדו את

 חשבון על בחו״ל, בשליחויות פעמיים
 את לבדוק שיוכל עליו וחזקה המועצה,

 אובייקטיבי; באופן נסיעת־המחלוקת
 לתקוף יוכל לא שמאי הח״כ ואפילו

 איש־ של השקולות מסקנותיו את
המקומי. הליכוד

הקיץ! את דקרוע בואו
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