
אידיאו הידרדרות חלה החרות
לוגית?

סובייקטיבית. מילה זו הידרדרות
התרחקות? •
 מנסה אני טיבעי. וזה התרחקות, יש

העוגן. את להחזיק
 בגין זאב בנימין את ראינו •

אדם היה ופתאום בטלוויזיה י.
 שאתם עם־מה תרבותי, מנומס,
 מן הרבה בית״רי. הדר קוראים

ה את איבדו בחרות החברים
האלה. תכונות
 לעשות הדר, של במסווה אפשר,

 יותר ובהתנהגות מכוערים, הכי דברים
 אפשר וצברית וספונטאנית מחוספסת

טובים. דברים לעשות
 מה־ מסויים שאלמנט אומר הייתי

 כשאתה בצביעות. כרוך ג׳נטלמניות
המכופ ההתנהגות עקרונות, על נלחם
 למאבק בסתירה לפעמים עומרת תרת

המ השגת למען ואמין חסר־פשרות י
טרה.

 האישיים המאבקים שאר בין
 בהכרזות פעם לא איתן יצא שלו,
 הוא כהנא. מאיר של מעשיו נגד

 תנו״ של שונים בפורומים מרצה
 הכהניזם, תופעת נגד עת״החרות

 באיש, הטמונה הסכנה את ומסביר
ובתורתו. בדבריו

 שולל הולכת על מתבסס הכהניזס
הלאו בנושאים הישראלי הציבור של

 לקדם אינה שלו המטרה כאשר מיים,
 מרחיק הייתי הלאומיים. הנושאים את

 לפגוע אינה גם שמטרתו ואומר, לכת
 להציג. מנסה שהוא כפי בערבים,

היא הכהניזם של האמיתית מטרתו

איתן מרואיין
העוגן את להחזיק מנסה

 מדינת של מישטר בארץ־ישראל ליצור
 יהיה כהנא שבה תיאוקרטית, הלכה

היחידי. השופט
 משתמש הוא זו, למטרה להגיע כדי

 וערבים יהודים בין הקיימת בשינאה
 היהודים של בפחד ומשתמש במדינה,

 בתיסכול משתמש טרור, מעשי מפני
 מעשי כל את למנוע היכולת חוסר של

 הלאומיים ברגשות ומסתייע הטרור
 — השלמה ארץ־ישראל וברעיונות

 ליצירת כאמצעי לו משמשים אלה וכל
 כפי היא הסופית שמטרתו פוליטי, כוח

קודם. שאמרתי
 ופירסמתי מחקר ערכתי אישית אני

 לבין שלו עצות־החוק בין ההקבלה את
הנאציים. חוקי־הגזע

 רם בקול אומר כהנא אבל •
 ב־ חושבים בליכוד שרבים מה

ליבם.
 בעם־ישראל שרבים מה אומר כהנא
 כדי זאת לומר מתכוון והוא חושבים,

 על מדבר הוא פוליטי. כוח לצבור
 מתלבט שעם־ישראל אמיתיות בעיות

בהן.
ימינה? אתכם גורר הוא •

עמ לבעל נחשב אני חושב. לא אני
 לא אני וככזה בליכוד, ניציות יותר דות

 אלא ימינה, לנוע צריך שהליכוד חושב
 יוניות עמדות בעלי אנשים גם לכלול
המיפלגה. בתוך
 היו שלא מעשים יש אולי •

כהנא. היה לולא נעשים
כהנא. לפני קיימים היו הדברים

את גרר כהנא זאת ובכל •
ללאומנות. מלאומיות כם

בתנו יש האבחנה. את מבין לא אני
 יותר, ומתונים יותר קיצוניים זרמים עה
לגיטימי. וזה

 גם לכותרות עלה איתן של שמו
ש כמה במשך הר״הבית. בפרשת

ברח חברי״הכנסת שהו בהן עות,
 השני הביקור בעת המיסגדים. בת
במ הכנסת של ועדת״הפנים של

 או להיכנס אם ויכוח התנהל קום,
המכו למרתפים בכוח להיכנס לא
ל הפתח את אורוות״שלמה. נים

 שומרי נעלו המפורסמות אורוות
 הרב של תפילתו בעיקבות הווקף

הא השטח בתוך ולדמן אליעזר
התג בו ראה שהווקף מעשה סור,
 ושוטרים המישטרה מפכ״ל רות.

 ה- מישלחת את שליוו בכירים,
אפ שיש לנבחרים הסבירו כים, ח"

 לתוך פנימה, לפרוץ טכנית שרות
 אם להחליט ושעליהם האורוות,

 אחרי לא. או הפריצה את לבצע
 הוחלט הח״כים, בין שהתנהל ויכוח
 ההצבעה תוצאות הצבעה. לערוך
לפרוץ. שלא היתה

 היום באותו שעות כמה במשך
 ברדיו החדשות במהדורות שודר
המחיי בין היה איתן ח"כ כאילו

 היא האמת אך הפריצה. את בים
בהצבעה. כלל השתתף לא שהוא
 את לחזק כדי למקום באתי לא

 אם להתרשם. כדי אלא בלבד, הריבונות
 חיזק־ מהסיור שכתוצאה לי אומרים היו
 בתכלית שולל הייתי הריבונות, את נו

 את חיזק לא הביקור הזו. הקביעה את
זה. כהוא הריבונות
 והווקף האורוות מול שעמדנו ברגע

 צריכים היינו להיכנס, לנו לתת סירב
 משם וללכת עיקבותינו על לחזור
בכנסת. בנושא ולדון

 אם שהצבעה חשבתי אישית אני
האח בתחום אינה לא או פנימה לפרוץ

 החלטה זו שלי, הפרלמנטרית ריות
 היה לא המבצעת. הרשות על המוטלת

מח היו הח״כים אילו שגם ספק לי
 היתה לא ההחלטה לפרוץ, ברוב ליטים

וכ שם, שנוצרו בנסיבות כי מתבצעת,
 דם, שישפך מוחשית סכנה היתה אשר

 כזה. דבר מבצעת היתה לא הממשלה
בהצבעה. כלל השתתפתי לא לכן

 בוועדת־ חבר הוא איתן מיכאל
 בביקור ובוועדת״הכנסת. החינוך

 מקום כממלא שימש הר-הבית על
 הגיע. שלא ועדת-הפנים, חבר של
 שביקר הראשונה הפעם היתה זו

 שמעבר המיסגדים רחבת בתוך
הגבוהה. לחומה

 לפעלתן נחשב הוא כחבר־כנסת
לו הזדמנות מחמיץ שאינו מאוד,

 הוא עקרוני באופן דעתו. את מר
המליאה(״בז מישיבות נעדר אינו
ולעי אומר). הוא אבנרי." אורי כות
 אפילו הזמנות לדחות נאלץ תים

 שלא ובלבד - לחו״ל לנסיעות
 הוא המליאה. מן להיעדר יצטרך

 כחבר- זכותו את מנצל אינו גם
מב ואינו בשפלה, המתגורר כנסת

המפו בבתי״המלון לילותיו את לה
מע רבים כמו הבירה, של ארים

 ערב בכל לחזור מקפיד אלא מיתיו,
 שהזהיר כמו ולמישפחתו. לביתו
 ה־ הנושא כשמגיע בתחילה, אותי

 ואינו קצת מסמיק הוא מישפחתי
כך. על הדיבור את להרחיב מוכן

 תנועה בתנועת־החרות, אפילו
 לקיצוני איתן מיכאל נחשב ימנית,

 נץ. ההגדרה את מעדיף הוא ימני.
 יצחק של למחנהו משתייך הוא

לפעי ימיו רוב את ומקדיש שמיר,
 ברחבי- ולהתרוצצות פוליטית לות

הארץ.
סטו כשהיה התחיל דרכו את

 בצי־ תל״אביב, באוניברסיטת דנט
 קליינר, מיכאל מילוא, רוני של לם

 בינתיים רייסר. מיכה גם ואחר״כך
במע להם שווה להיות והפך צמח
 תואר שסיים העובדה למרות מדו.

ההתמ את עשה לא במישפטים,
 רשום עורך־דיו אינו והוא חות

 תום אחרי עורכי־הדין. בלישכת
 שנים חמש במשך היה לימודיו

 תל-אביב עיריית ראש של יועץ
 על ועבד וחברה, רווחה בנושאי

 נושאים - רווחה שרותי פרוייקט
היום. עד מתעסק הוא שבהם
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 הקרקע על
1..הנייר״. ״על ולא

לכן־
אל והכנס הידית על לחץ

זאב מגדלי
 אותך שמקבלות הדירות

פתוחה בדלת
רמת־גן במרכז המפואר הדירות בית

דירתי אויר מיזוג •
צמודה חניה •

מיידית! לכניסה מוכן
למכירה נותרו

חדרים 5 דירות ■
חדרים 4 דירת ■
\׳ טיפוסית דירה תוכנית פנטהאוז דירות 2 ■
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