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\ /  ושר־הבינוי־ו־ ראש־הממשלה 1/

 משה השר לעבר לוי, רויד השיכון,
 המנטאליים לדפוסיו שרמז ארנס,

 מבית־שאן, השר של האפריקאיים
הכלכלית. התוכנית על הממשלה בדיון

 ואף שולי מוזר, הדבר יישמע אולי
בתבי אך לתשומת־לב, ראוי לא כלל
 לישראליות לוי של הדרמאתית עתו

 מאבקו כל צפון בעייתו, כל טמונה
 להכרתו/הכתרתו שאיפתו כל וכסוסה

האשכנזי. מהיישוב חלק בידי
 לדבוק ממאנת לוי של ישראליותו

 מוצאו משום דווקא ולאו בעורו,
ורוב המייסדים האבות רוב הרי הגלותי.

 ילידי־גלויות ועכשיו כאן מדינאינו
מזו לעיתים לוי, שדויד אלא המה.
 את מוצא סמוי, או מוצהר באורח מנות.
 או זו מילת־גנאי מכוח מנושל עצמו

 מאותה ושם, פה פליטת־פה אחרת,
לישראליות. מיוחלת קירבה
לוי. על החל רישמי נידוי זה אין לא,

 סגן־ראש־ (הרי מוסדי חרם זה אין
 זוהי הואי). בישראל בכיר ושר ממשלה
 שבחג־ הנמוכה שבפסילות, הגרועה

גיזענות. לה: הברות שלוש ליות.
 ומגמגם עילג ״מארוקאי הכינוי

אח ידיעות — מנוסי (דירי קשות"
 הכינויים גם כמו ),5.7.85 רונות

 פושעים״(ארנס של ו״כנופיה ״מאפיה״
 או המפוצצת) בוועידת־חרות ושמיר

 מקום ומכל האומללה", ״פליטת־הפה
 הפרופסור של מאוד, סימפטומאטית

 אפריקאיים״, ״שרותים על ארנס משה
 בהתכחשות עקשני, כסירוב כמוהם

לוי. דויד של לישראליותו כפייתית

 הנטיפים
האשכנזיים

האחרים, של ישראליותם מהי ף
 פזורות וילידי גולתיים מנהיגים 1

 (יצחק ושיעור־קומה בעלי־שם שונות
 משה ואפילו פרס שימעון שמיר,
 שם לוי? לדויד ניתנת שאינה ארנס>,
 עץ־חיים זו, עילאית לזהות לה מיוחד

 לאורה, ולמתחממים בה למחזיקים היא
 ברית — בכריתה הבאים ואשרי

 הממלכתיות.
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תקר■ דה1יה דר של
שלומי המקומית המועצה ראש

והמפלה, הקובע היסודי, וההבדל
 ידועי־השם לבין האפריקאי לוי בין

 בעובדה נעוץ יוצאי־אשכנז, דור מדור
 של הבסיס צלע הינה שהממלכתיות

 הטרילוגיה של משולשת, תבנית
ישראליות אשכנזיות, המקודשת:
 זו מזינות בזו, זו קשורות וממלכתיות

 את כאמור, בזו. זו רוחצות זו, את
 לוי לדויד ומזכירים שבים הזה ההבדל

 וכל ברמה, נשמע שקולו אימת כל
 ממש של איום מאיים שהוא אימת

 בעיקר, לראשות־הממשלה, (השאיפה
מדי עמדות על הנחרצת העמידה או

זו. הגמונית תבנית על וחברתיות) ניות
 יצחק בין הנ״ל, התבנית פי על כך,
 קיימת לממלכתיות ארנס ומשה שמיר

 כאשר הדבר טיבעי כמה מלאה. חפיפה
 ושומרון ויהודה ארץ־ישראל רוממות
 דויד וכמה וארנס. שמיר של בגרונם

 מעצם וכבד־לשון, כבד־פה נשמע לוי
מדבר הוא כאשר כאפריקאי, בריאתו

לוי דויד

 כמרכיב תנועת־החרות, של החלקי או
בליכוד. ראשי

 לא רק
מיזרחי!

 סביב בתנועת־החרות מתחולל ^
 של התנועתי והנידוי הבלימה \ 1

 נאמנה כבבואה להצטייר יכול לוי דויד
 ואם — האחרות במיפלגות לנעשה

 מצמצם ולא מרחיב פירוש לעניין לתת
 השליטה במוקדי לנעשה — דווקא

נא וכבבואה הישראלית, והציבוריות
 האשכנזי ביישוב הרווחת לתפיסה מנה

השורשי.
 של לזכותה אחד: בהבדל זאת

 דיוק וליתר ייאמר, תנועת־החרות
 כי ייאמר, בגין מנחם של לזכותו

 אחד בדור מקדימה תנועת־ז׳בוטינסקי
 ההזדמנות, מעצם המיפלגות שאר את

 לוי דויד של והאיזכור העיסוק הדיבור,
 וכמתיימר לראשות־התנועה כמועמד

לראשות־הממשלה.
 עצמו: לוי לדויד הזכות ובעיקר

 ללא עדות״המיזרח בן ללא־חת, איש
טראו־ וללא מנמקות נקי מישקעים,

 - והיחיד האחד
 רו■ דויד

!תמיד האשם
 במקום ושומרון. יהודה בניית על

 טיבעי כעור דובקת שהישראליות
מת היא ארנס ומשה שמיר ביצחק
לוי. דויד פני על מנוח, חסרת קפלת,
 להבנת המפתח כי איפא, לומר, ניתן
 ושהוא עצמו, לוי לפני הניצבת הבעיה
 טמונה ומחוץ, מבית יריביו בפני מציב

 אלה יריבים שבעיני בעובדת־היסוד
הממלכ של בגרונה כעצם תקוע לוי

 הטוענים של ובגרונם הישראלית תיות
הממלכתיות. על למונופול

 המפתח — ובפשטות — גם זהו
 תנועת־ את שפוקד השיתוק להבנת
 של הפוסט־בגיניסטי בעידן החרות.

 למחנה יחסי רוב נוצר תנועת־החרות
 ריגשית/ זיקה לבעלי או לוי דויד

 האחרונה הוועידה ערב ללוי. עדתית
 פעילי בקרב זאב, במצודת היה נהוג

 זו תופעה לכנות שמיר־ארנס, מחנות
באמיר זאת שטבע כפי או, הרוב סכנת

 סניף- ריבלין(יו״ר רובי המפורסמת תו
 מחנה־שמיח, ואיש בירושלים, חרות

 על נאבקת תנועת־החרות לאמור:
 של מיסודו תנועה זו תהא האם דמותה,

 בית־ של מיסודה או ז׳בוטינסקי זאב
שאן.

 הרוב, בסכנת מהתמודדות כחלק
 להבחץ ניתן ומחנהו, לוי שמגלמים

 מה של המרוכזים ובחיזוק בהופעה
 בחינת — ״הנסיכים" דור שקרוי

 תנועת- של נוסטאלגית התכווצות
האמי חלציה יצירי סביב ז׳בוטינסקי

תיים.
 המוטא־ וכל הזה התהליך כל ואולם

 כטיבעיים להתקבל יכולים הזו ציה
 קברני־ ביקשו אילולא וכלגיטימיים,

 האמיתיים, הבית״רים טי־התנועה,
 גיסא מחד הטלית. קצוות בשני לאחוז
 לראשות- לוי דויד של דרכו את למנוע

ב לראשות״הממשלה, (ואולי התנועה
 על להישען גיסא ומאידך העת), בוא

 ויוצאי אפריקאים של הרחב הבסיס
המלא שילטונה להמשך עדות־המיזרח

 בגאון, בעוז־רוח, תגר שבקוראו מות,
 הדמוקרטיה וכיבוד בחרות־המחשבה

 לראשות־הממשלה, המתמודדים על
 אפשרות הישראלית החברה לפני מציב

 ישראל ראש״ממשלת חסרת־תקדים:
עדות״המיזרח. בן

 חלום־ שמא כן? הלא אוטופיה,
 כך הישראלית. מהחברה לחלק בלהות

 באופק, מצטייר אינו כזה עידן כך, או
 עדות־המיזרח לבן הימים רחוקים ועוד

כראש־ממשלה.
 התסריט זה במובן משמעותי כמה
העי של 1996 של לבחירות הדמיוני

 ),26.12.86 (שישי־שבת חדשות תון
 בנימין זה מול זה יתייצבו שלפיו
 הצמד להופעת ועד ברק. ואהוד נתניהו

למ פרם שימעון ימשיך האליטיסתי
 ארנס ומשה שמיר ויצחק בכיפה, שול

 אותו על־פי לוי, רויד את להביס
תסריט.
 האשם — והיחיד האחד לוי, דויד

תמיד.

לנקרי ראש־מועצה
הרוב סכנת

■—הפחד ריח _ ^ ^
 )21 מעמוד (המשך

 את להבין למדה היא שהוקלטה. לטה
 ונקודות־התורפה חולשותיה את חווה,

 טוב, כל־כך אותה למדה היא באופיה.
 האחרון ברגע השפן את לשלוף שידעה

 יערי חווה את שחקרה אחרי במישפט.
 וגרמה דוכן־הערים על שלמים ימים

 ולילל, לצעוק לבכות, להתמוטט, לה
 מותו תאריך על התובעת אותה שאלה

אביה. של
 תפקיד שיחק יערי חווה של אביה

 בנתה התביעה הרצח. בפרשת חשוב
 אלף 50 של סכום על לרצח המניע את

 של מחשבונה חווה גנבה שאתם דולר,
 חווה טענה הראשון הרגע מן התיירת.

 של מחשבונה נטלה שאותו הכסף, כי
 כסף שלה, כספה בעצם היה התיירת,

 כדי חלפן־כספים, שהיה אביה, שנתן
צרה. לעת חיסכון ״קניפל", לה שיהיה

 כספים היו לאביה כי סיפרה חווה
 לתיירת, נתן ואותם מעסקיו, שחורים

 ותהיה במטבע־חוץ חשבון שתפתח כדי
 סיפרה חווה בתו. עבור אשת״קש

 שבהם המועדים על בפרטי־פרטים
 בנוכחותה, התיירת עם אביה נפגש
 שהוכנסו סכומי-הכסף את לה ונתן

 לבסוף משכה שממנו לחשבון, אחר־כך
 את הגדירה חווה הדולר. אלף 50 את

 הזמנים פי על בדיוק, הללו המועדים
בארץ. התיירת היתה שבהם

 זמן־מה מת אביה כי סיפרה חווה
שק ״היא לתיירת. הכספים מתן אחרי
 חשבה דבר,״ בכל משקרת היא רנית,

 תאריך את לבדוק ״משתלם התובעת,
 ממי- ביקשה דבורין האב." של מותו

 של הפטירה תעודת את שרד״הפנים
 התברר התעודה, הגיעה כאשר האב.

 בת־ הגדול. בפרס זכתה כי לתובעת
 שנה מת האב כי נרשם עודת־הפטירה

 לא ולכן חווה, שמסרה התאריך לפני
בת התיירת עם כלל להיפגש היה יכול

של שבשנה ומאחר שננקבו. אריכים
ביש כלל התיירת ביקרה לא מותו פני

 השניים בין פגישה כל כי נראה ראל,
להתבצע. יכלה לא

בהפ רצתה לא דבורין פנינה אולם
 תראה שאם חששה היא נוספות. תעות
 הבת תאמר תעודת־הפטירה, את לחווה

 שלחה כן על בתאריך. טעות יש כי
 קבר אל בעצמו חדד מישל את דבורין

 חווה. של עדותה סיום ערב זה היה האב.
 התמונה את למסור אף זמן היה לא

 מצלמה חדד איתו לקח ולכן לפיתוח,
 בו התמונות את המפתחת אוטומטית,

 חדד טילפן מבית־הקברות במקום.
 התאריך ״יש!" לה: ואמר דבורין לפנינה

 שבתעודת־ זה את תאם האב קבר שעל
 גירסתה את לחלוטין והפריך הפטירה,

יערי. של
 עייעיר ^

אוטומאטי
 יערי, חווה של אישיותה גלל ף*

 יופיה, שלה, סצינות־ההיסטריה
 שהתהלכה והרכילות המפורסם בעלה

 ברוב גרנות אביבה נותרה סביבה,
 כבדת־הגוף, האשה בצל. המישפט

 מסרה האינטליגנטיות, העיניים בעלת
 בעצם ועליה אחת, גירסה במישטרה

למ הפלילה, גירסתה הסוף. עד חזרה
חברתה. את וגם אותה גם עשה,

 ובנו קנת נתן עורך־הדין סניגוריה,
 לשכנע כדי יכולתם כמיטב עשו חיים,

 רק היתה שהיא בית־המישפט את
 בהלם ונתקפה לאחר־מעשה, שותפה
התיירת. של מותה בשעת

 של בסימפטיה זכתה לא אביבה אבל
 לראות רצו כולם והתיקשרות. הקהל

 השפעתה שבכוח רעה, מכשפה בה
 העדינה חברתה את הביאה המאגי
שה המערוך סיפור כזה. נורא לפשע
 בסיפורי־ לקלאסיקה הפך גרנות עלתה
הישראליים. הפשע

 הכמעט־אדישה והשלווה קור־הרוח
 כיום, גם הסוף. עד נשמרה אביבה של

 ורגועה, שלווה היא פסק־הדין, לקראת
נו איננו הפחד ריח חוץ. כלפי לפחות

ממנה. דף
 אשר חמישי ביום פסק־הדין יהיה

 ברצח השתיים יורשעו אם בין יהיה,
 פסק־ על עירעור יהיה יזוכו, אם ובין

הק העונש שבהם במיקרי־רצח, הדין.
לער נהוג מאסר־עולם, הוא בחוק בוע
 כל על אוטומאטי באופן כמעט ער

הרשעה.

תמרורים
הבנים אבי

 יליד חובב, למשה + נולד
 הלך ששמו רדיו קריין ירושלים,

 ישראל קול מנהל לשעבר לפניו,
בסקנדי הקיימת הקרן שליח וכיום
 שם נתן חובב דרור. השלישי, בנו נביה,

 לו, שנולד מכיוון הטרי, לבנו זה
 ביום דנמרק, ילידת השניה, מאשתו

 הראשונה, אשתו למות החמישי השנה
 בן־ אליעזר של בן־אב״י(בתו דרורה

 היא גם רדיו אשת שהיתה יהודה),
 ואם הקלות) התוכניות חטיבת (מנהלת

 איתמר חובב, של הבוגרים בניו שני
וגיל.

■־־ הניצחי הניצוד
בנס־ ,בביירות מרסיסים, 4 נפצע

 מכונית־תופת בעזרת התנקשות יון
 ,86 שמעון, כאמיל מרחוק, מופעלת

 כאיש שהיה, ומי הלבנוני שר־האוצר
הנוצ הלאומית הליבראלית המיפלגה

 30 לפני לבנון נשיא (והימנית), רית
ההת נסיון זה היה ).1958־1952( שנה

 20ב־ שמעון של בחייו החמישי נקשות
 כמעט יצא ממנו האחרונות, השנים

9" פגע. ללא

ה הבריכה סנ
 של 65ה״ יום־הולדתו ♦ נחוג

 בינלאומי איש־עסקים הראל, יוסי
 שהתפרסם קפוא), בשר יבוא (במיוחד:

 על פקד עת המדינה, הקמת ערב
 אכסודוס המעפילים 4500 אוניית

 אחר גילה, עת הראשונות, ובשנותיה
 את בצה״ל, כאלוף־מישנה שירותו
 הגבר. בכינוי וזכה לבון בפרשת האמת
 נולד בה בירושלים, שישי דור הראל,
הקנ בעל של וכבנו המבורגר, כיוסף
הת בסדום, ים־המלח במיפעלי טינה
 הדריך ,12 בגיל ההגנה לאירגון גייס

 ושומר־ראשו שלישו היה קל, בנשק
 הראשון, צה״ל רמטכ״ל של שלישו וגם

לעס שפנה לפני דורי, יעקב רב־אלוף
 הקמת היה בהם הראשונים שאחד קים,

 תל־ של ימה חוף שעל גורדון בריכת
אביב.

העיתונאי השגריר
 יסקר ,67 בגיל בבווריה, + נפטר

ה בשנות שהיה מי סון־פוטקאמר,
 פון־פוטק־ בישראל. גרמניה שגריר סן

גרמניים(א אצילים מישפחת בן אמר,
 פון־ אוטו של אשתו היתה סבו חות

המ סוף של הברזל קנצלר ביסמארק,
ה בצבא קרבי כקצין שרת ),19ה־ אה

שמא פנה מילחמת״העולם, של גרמני
 בסט־ הרוסי בשבי נפילתו אחרי לה

 י השבי מן שיחרורו לאחר והיה לינגראד
שלו(שה הדיפלומטית הקריירה ולפני
 לבל■ גם לתל-אביב, בנוסף אותו, ביאה
 ביט־ לעורך ושטוקהולם) ליסבון גרד,
 1 ה־ הסוציאל״דמוקרטית המיפלגה און

(קדימה!). פורוורטס גרמנית,

• • • ^

הצינורות מתקן
, בעין־חרוד, ♦ ־ ' . ;■ ■ ^ ת מי ו  י

אליעזר ,100ה־ תו
נפטר

____ _____יום־הולדתו
האח יומו עד כמעט שעבד סלוצקין,

 סלוצקין, במישקו. הצנרת בתיקוני רון
 ליל במבט שהופיע מאז טלוויזיה כוכב
 100ה־ הולדתו יום לפני שבוע שבת.

 את החל תוכניות!" עור לי ״יש והודיע
 (בה ומוצא כינרת בדגניה, בארץ דרכו
 בין הבריטי, הכיבוש ראשית עם היה.

 עד המקומי), בית־ההבראה מקימי
 בעידחרוד, שנה, 62 לפני שהתיישב,

הע תנועת ראשי עם בקשריו נודע בה
 כצנלסון, ברל ממנהיגיה, שאחד בודה,

 נשוי היה (כצנלסון גיסו היה גם
סלוצקין). אשת של לאחותה

2576 הזה העולם


