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פרס של הקצרה והיד מודעי של הגדול הפה

¥11ד\גז1

 פרס הבין מודעי לפרשת השני ביום
 סיבה היא מודעי פיטורי על ההודעה כי

הממשלה. לפירוק לא־מוצלחת
— עצמו פרס כמו — שר־האוצר

 דעת־ בסיקרי רבה בפופולאריות זוכה
 של החזק האיש מודעי. קהל.

 וכבר לעוף־החול דומה הליברלים,
 מאז לתחיה. וקם רבים ממשברים נחלץ

 כראש הוכר הכלכלית התוכנית תחילת
 וכאחד הליברלית, במיפלגה וראשון
מפג־ עמיתיו־יריביו הליכוד. מראשי

 מודעי שנות־אור. מרחק אחריו רים ב
 התוכנית הצלחת את יחד חולקים ופרס

 החודשים במרוצת הכלכלית.
 לחיות למדו הם כי נראה אף האחרונים

 לא כשלעצמה ההצלחה זו. שותפות עם
 המשבר את למשבר. שהביאה היא *

פרס. של יועציו פיתחו
 כי התבטאו במערך בכירים

 כמו מוכשר מטורף ״עדיף
 שפויים, אפסים על מודעי

בליכוד.״ לרוב המצויים
 ראש־ הודיע לפרשה השני ביום

 איתן הוא כי פרס, שימעון הממשלה,
 בהסכם מודעי. השר את לפטר בדעתו

 סעיף יש ממשלת־האחרות־הלאומית
 לפטר יכול ראש־ממשלה כי הקובע

 או, — ממלא־מקומו בהסכמת רק שר
 אך ממיפלגתו. שר זהו אם לחילופין,

 כי נקבע הממשלה בחוק־יסוד:
 שר לפטר ראש־ממשלה של בסמכותו

 החוק כי קובעים מישפטנים מתפקידו.
 ממשלת־ של ההסכם מעל עומד

 על השוקד פרס, יפעל האם האחדות.
 חוק־יסוד: לפי זה בעניין אמינותו,

הרוטציה? הסכם לפי או הממשלה,
 פנה הממשלתי המשבר במהומת

 הליכוד סיעת מרכז כהן, יגאל ח"כ
 שפירא, אברהם לח"כ בוועדת־הכספים,

 ״מוטלת בפרשה: לתווך לו והציע
של כוועדת־הכספים אחריות, עלינו

 כבדה מישקית אחריות וזו הכנסת,
הממשלה:״ את אלה בימים לפרק

 את עצמו על קיבל שפירא
 מכל נהנה נראה ואף התפקיד

 הגופני ״במצבי תיווך: של רגע
 בתוך עסק לגמור יבול לא אני

 כמה צריך אני שעות, כמה
ימים.״

 כלכלית היא שהבעיה טוען שפירא
 קיימים בממשלת־האחדות במהותה.

 המשך דרך לגבי מהותיים חילוקי־דעת
 של מטרתו הכלכלית. התוכנית ביצוע

 לסיים היא מקורביו, לדיברי שפירא,
 כשראש־הממשלה מודעי, פרשת את

 לא והליכוד וסמכותו מעמדו על שומר
 מיקצועו, מטבע מתווך, נפגע. ייצא
הצדדים. בין לפשר שבא אדם הוא

 איתן ראש־הממשלה היה אם
 שר־האוצר, את לפטר בדעתו

התיווך? לעבודת הסכים מדוע
 לראש־ מהעניין. ירוויח גם המתווך
 תהיה ולשרי־הליכוד הממשלה
 משבר־מודעי ובתום כלפיו, מחוייבות

 אף ואולי מחוזק, שפירא ח״כ ייצא
 ייחודיות הקצבות כמה עוד ישיג

 אמרו ציניקנים לאגודת־ישראל.
 מן הוא הלאומי" ה״מתווך שתפקיד
 בממשלת־האחדות־ה־ שיש החשובים
 פרץ יצחק השר היה הראשון לאומית.

 עכשיו שרון). בפרשת (שתיווך מש״ס
 ובממשלה אגודת־ישראל, של תורה בא

יגיע. המפד״ל של תורה גם שכזו

קטנה״ ״רוטציה •
שבה פרם־שמיר, ישיבת ן*

 איתן הוא כי ראש־הממשלה הודיע ■2
 העלה שר־האוצר, את לפטר בדעתו

 להחלפת אלטרנטיבות כמה פרס
 פת גירעון השר את הזכיר הוא מודעי.

 ארנס משה השר ואת מהליברלים,
מחרות.

 היתה שזו ספק אין התנגד. שמיר
 העץ מן לרדת פרס של דרכו תחילת
ש הודיע כאשר טיפס, שעליו הגבוה

 מודעי. את לפטר בהחלטתו נחוש הוא
מ עומדים ושרי־הליכוד חברי־הכנסת

בינתיים. מודעי, אחורי
 מודעי 'של להחלפתו הדרישה

ביומו הגיון. כל משוללת נראית

פניני
מודעי:

(ההקצ גזל פשוש ״זה •
 ולקופת־חו־ לסולל־בונה בות

 הסק־ לכיס להכניס זה לים).
הצי לכיס במקום סוריאלי

בורי!"
ל מנסה (פרס) ..הוא •
הכל המשאבים כל את גייס

 ואז שלו, לאינטרסים כליים
הרו לאחר טוב דגל לו יהיה

טציה."
׳להי אמר ״כשהליכוד •
 התכוון הוא העם' עם טיב
׳להי אומדים כשאלה לכך.
 מתכוונים הם העם׳ עם טיב

לאנשי־שלומנו."
 נסיעת על שואל ״אתה •
 לקונגרס הבטיח הוא פרס!

 כל יש הופעה. העולמי היהודי
ל דווקא למה שמועות מיני

 למה העולמי, היהודי קונגרס
 מיני כל יש לברונפמן, דווקא

 האישי, בתחום לא שמועות.
 לזה מסביב אז הפוליטי. אלא
לב עניין מה ביקור. בנה הוא
 מצחיק! זה הרי ביקור! נות

לפ שם שהה ראש־הממשלה
 הוא היום חודשים. שלושה ני

שבת שומע אני שם. שוב
 עוד מתכנן הוא יוני חילת

 עוד לו יש יוני בסוף ביקור.
 אני לפרו. נוסע הוא כי ביקור

 מהיום לך: לומר מתחיל כבר
 ראש-ממ- יהיה הרוטציה ועד

מעופף." שלה
ח אלף פי מעדיף ״אני •
 והפיכת-שול- מכות עם רות

ה הצינית הרמייה על חנות
 אלא שאינה צמיחה, של זאת

 העם לשד של מתמדת יניקה
ניסויים." סקטור לטובת

נתיב־ לא יד אין ״לפרס •
 התוכנית (שלבהפעלה ולא נון

 שגם ויכוח אין הכלכלית).
באחר ההפעלה וגם התיכנון

ש קרדיט מגיע לפרס יותי.
 של שיתוף־הפעולה את הביא

 מגיעה לי אבל ההסתדרות,
 העמידה, על המלאה ההכרה

 בכלכלה, מבין אינו פרס כי
מצידו." ותרן והוא
 מיפלגת־ במיקרה ״לא •

התי את לנו נתנה העבודה
 אחד אף כי הכלכליים. קים
ב באמת האמין לא מהם

 שזו חשבו כלכלית. הבראה
 אותה לי ונתנו פצצת־זמן,

 שתי עם אותי דפקו ועוד ביד,
 לנו שגרמה עסקות-חבילה

 קרה והנה שנה של הפסד
 לא פצצת-הזמן אסון,

 צודק זה האם התפוצצה.
 אלה! תיקים לחמוד עכשיו

 יהיו שהסכנות ייתכן לא
 ההצלחות ואילו הליכוד בידי
המערך.' בידי

 בהארץ השבוע (מדבריו
ובחדשות).

 הוא כי פרס אמר המשבר של הראשון
 שר״האוצר. של התפטרותו את דורש

 מוכן הוא כי ואמר בו נסוג אחר־כך
מה אחר בשר מודעי השר להחלפת

 ישיבת־הממ־ את דחה אחר־כך ליכוד.
 קיומה מועד הבא, הראשון ליום שלה

 בינתיים ישיבות־הממשלה. של הקבוע
 מיפלגת־העבודה. של _ ועידה לו יש

 על ״עליהום" אווירת יצר כבר והוא
 נראה פרס בראשו. מודעי ועל הליכוד

 לערב מודעי פרשת את שכיוון כמי
פתיחת־הוועידה.
 שפרם אומרים פרסולוגים

 מועד הראשון,־ היום עד יירגע
ישיבת־הממשלה.

 פרס כי אמר במערך בכיר שר
 זאת כל ולמרות מתפתל מתפשר,

 ח״כים גדלה. שלו הפופולאריות
 כי להישבע מוכנים המערך מסיעת

 יודיע הממשלה, בישיבת הראשון, ביום
 שר־ של פיטוריו על ראש־הממשלה

 כרגע העניינים במהלך אך האוצר,
 מדברים הם כאילו יותר נראה

 מסתמכים שהם מכפי ליבם מהירהורי
 באמת העומדים בדוקים, דברים על

להתרחש.
 שרי־וד מינוריים. הקולות בליכוד

מו את לנטוש מתכוונים אינם ליכוד
 שרון: אריאל השר שאמר כמו או, דעי,

 גם יש אך בדרך." חבר ולעזוב ״לנטוש
 יסכים בלית־ברירה כי שטוענים מי

 כשר־אוצר, שרון — לחילופין הליכוד
 לחילופין כשר־תעשיה־ומיסחר. מודעי

 ״הרוטציה — השם הומצא כבר אלה
הקטנה״.
 לתום עד שרון את יחליף מודעי

 את שמיר וכשיקבל הרוטציה, תקופת
 מודעי את יחזיר ראשות־המשלה,

לתפקידו.
נמוכה. זה רעיון של הסבירות

קטן ■רד נמו •
 פרס, שימעון עסוק אלה ^ימים
 לסיעת־המערך, חבריו כל עם *■ביחד
 ספק אין מיפלגת־העבודה. בוועידת

 בפרשת לעסוק פנאי לו יהיה שלא
 לישיבת־ עד מאליה תגווע והיא מודעי,

הראשון. ביום הממשלה
 את תתפוס גם ועידת־המיפלגה

 ותדחוק. בעיתונים הראשיות הכותרות
 לעמודים מודעי את מטבע־הדברים,

 גוויעת את שיזרז דבר הפנימיים,
הפרשה.
 רצונו גם שזהו מאוד יתכן

 המנסה ראש־הממשלה, של
 העץ מן בשקט לרדת כרגע

טיפס. שעליו הגבוה
 הליכת הוא אפשרי אחר תסריט

 זהו גם אך צרה. לממשלה המערך
 רוב בלתי־אפשרי. כמעט תסריט
הלי כזה במיקרה יעדיפו הבית סיעות

 בממשלה שותפות מאשר לבחירות, כה
 זאת בכל אם המערך. בראשות צרה

 למערך תהיה צרה, ממשלה תתאפשר
 של בוועדת־הכספים — רצינית בעיה

 תהיה אם לליכוד. רוב יש הכנסת
 שום הוועדה תעביר לא צרה, ממשלה
 ולקופת־החולים, בונה לסולל כספים

 לבצע רצינית בעיה תהיה ולממשלה
 שוועדת־ החלטות החלטותיה, אתי

לאשרן. אמורה הכספים
 גם האופוזיציה, בסיעות

 אמרו משמאל, וגם מימין
 ילד כמו מתנהג שפרס השבוע

 הברזל על מכה שלא ״מי קטן:
 הברזל את מאבד חם, בעודו

עוד.״ להכות יכול ולא
 זוכה שמודעי ברור לכל

 האיש אינו והוא רבה, בפופולאריות
 תרגיל את עליו להלביש המתאים

 ממשלת־האחדות־הלאומית. פירוק
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