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ל ח״כ א כ תן מי  רנהנא, רשנש־מוות, מתנגד הוא מדוע מסביו אי
 שר רער״תם בהו־הבית, ורפרובוקציות המיזוח* עברהיוון ער רוויתוו

שיטחי־אדמה רמען דם ולשפיכת הבן בגין בנימיו כמו □כבי־טרוויזיה
 המאבק על .,גולח׳
 לומר המאבק במימסד,

 לא שהם דברים
 במימסד פופולאריים

״5הים שנות של

 הדברים ..אחד
 לעיצוב שתרמו

 היה אישיותי
 הזה׳ .העולם

״60ד1ו 5ה־ם בשנות

 ליזמים הלו ..הליכוד
 והתרים ושומרון ביהודה

 בזה יש אם אותם.
 הם פלילית, עבירה
לדין■ לעמוד צריכים

 עונשימוות ננהיג ..אם
 עם הזדהות ניצור
 המוצאים־להורג, מאבקי
 היוואי מימד וניתן

שפלים״ שהם למעשים

 נהנא של ..מטרתו
 בערבים. לפגוע אינה

 היא האמיתית מטרתו
 מדינת־הלנה ליצור

תיאוקדטית״

י בגין! בוינוק נחו
 חבר״כנסת היום איתן, מיכאל כשנולד

 וחצי 4 שקל הוא החירות, תנועת מטעם
 בתקופה אך מיכאל, לו קראו הוריו קילו.

 שני הילוד לרך לתת היה נהוג ,1944 ההיא,
 מעין היה זה בעצמו, איתן מספר כך שמות,

 המיילד הרופא ולחשיבות. למעמד סימן
 הוא כי איתן, השם את גם לו לתת המליץ

 קטן תינוק נקרא כן וחזק. בריא תינוק היה
 הארוך בשם יוקדות כחולות עיניים בעל

 ניתור (בגרמנית: הירשפרונג איתן מיכאל
 מועדות שפניו כשהחליט לימים, הצבי).

 אינו הירשפרונג שהשם חשב לפוליטיקה,
והוא החדש, הדור מן לפוליטיקאי מתאים
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 לשם איתן הפך כך משמו. אותו השמיט
מיכאל. של מישפחתו

 אך וחצי, שנה לפני לכנסת נבחר איתן
 לפחות כבר מכהן הוא כאילו נדמה לעיתים

 מכהן שהוא הזמן במעט שניה. בקדנציה
 איתן ח״כ הספיק הישראלי בבית״הנבחרים

 להתבלט בעיתון, כותרות מעט לא לעשות
 מבין ואף למיפלגה חבריו מבין פעם לא

 שוקט אינו הוא אחרות. מסיעות חברים
 בפעילויות, הזמן כל עסוק הוא נח, ואינו

 בדרך- אלה נאומים. נואם הצהרות, מצהיר
 לחברים בהשוואה בעיקר יוצאי־דופן, כלל

הדברים אינן דיעותיו במיפלגתו. אחרים

 חרות אנשי מפי לשמוע שנהוג הרגילים
עצמ מחשבה כבעל מפתיע הוא והליכוד.

ועקרו חשובים, מהם רבים, בנושאים אית
ניים.

 את מסביר ברורה, בצורה מדבר הוא
 על באריכות מרצה קר, כמעט בהיגיון דבריו

 שדבריו בטוח שהוא עד ונושא נושא כל
כראוי. הובנו

 איתן מיכאל הציב לראיינו, כשביקשתי
 אינו הוא - לוותר מוכן אינו שעליו תנאי,
 לערב מוכן אינו אישיים, דברים על מדבר

 הוא הפוליטיים. בעיסוקיו מישפחתו את
 עק־ על השקפת-עולמו, על רק לדבר מוכן
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 מחשבותיו על הפוליטית, דרכו על רונותיו,
 אישיים, דברים על לא אופן בשום ומעשיו.

 כמו זה, מישפחתו. על לא אופן בשום
כש לעצמו שהציב וסייג כלל לי, שהסביר

 לא ובינתיים הפוליטי, בכיוון לצעוד החליט
ממנו. סטה

 שבמצו־ במישרדו נערכה לכן, הפגישה,
 לכן הפרטי. בביתו ולא בתל-אביב, דת־זאב

 עם ביחד להצטלם לשכנעו היה אי-אפשר גם
 מעולמו מנתק הוא אותם וילדיו. אשתו

הפוליטי.
בנימיז של מהופעתו נתחיל אולי •


