רבים זוכרים את תקופת־האוני־
ברסיטה שלי .גם שם הייתי חריג.
נוהגים לטעות ולחשוב שלמדתי
מישפטים ,מפני ששאר החברים בק 
ליקה של אז — רוני מילוא .מיכאל
קליינר .מיקי איתן — למדו מיש־
פטים.
אני למדתי לימודי־עבודה והתחלתי
לעשות תואר שני ביחסי־עבורה.
כיהנתי באגודת־הסטודנטים עוד
לפני שהם הגיעו .גם בתור ילד קטן,
תמיד כיהנתי בוועד־הכיתה.
זאת היתה התקופה היחידה שממש
דאגתי לביתי .אחרי שכיהנתי כשנה
כרכז־תעסוקה ,והפוליטיקה היתה
ממני והלאה ,נערכו בחירות לאגודת־
סטודנטים .יום לפני הבחירות נתקלתי
בכרוז שאמר :״כל מי שרוצה לתמוך

שלקחו את הנושא הפוליטי מאוד
ברצינות .מובן ששיחקה לטובתנו
העובדה שחרות כמהה לצעירים אז,
בגלל פרישת ״המרכז־החופשי״)בהנ 
הגת שמואל תמיר(.
פיסגת השאיפות שלי לא היתה
להגיע לכנסת .אומנם ,כששאלו אותי
בבית־הספר העממי מה אני רוצה להיות
כשאהיה גדול ,אמרתי :״או שחקן
כדורגל מיקצועי או חבר־כנסת!" זה לא
רגיל לגבי ילד בגיל כזה .נזכרתי בכך
רק משהגעתי לכנסת .אך את השינוי
בקריירה שלי אני רואה ב־. 1979
אז הציע לי יורם ארידור ,שהתמנה
כיושב־ראש מזכירות חרות ,לתפוס את
מקומו כיושב־ראש אגף־האירגון של
התנועה.
עמדתי אז לפני מינוי כמישנה־

ע צ בני ב קו מ ה ה־11
מיכה רייסר .גיינג׳י מוכר למדי בנוף הישראלי בשנים האח 
רונות .סבב בחדרו שבקומה ה־ 1ג במצודת״זאב הלוך ושוב.
מדי פעם ישב ,המשיך לספר לי את סיפורו .קם ללא כל אזהרה
מוקדמת ושב התחיל להסתובב הלוך ושוב .בין קירות החדר
הקטן.
רייסר נמצא ,יחד עם אנשי-ציבור נוספים )גידעון גדות ,אלי
לנדאו וכמה עיתונאים( בכותרות .בשבועות האחרונים .זהו קצה־
הקרחון של תהליך חקירה ופישפוש בכל מה שאיש־העסקים
המנוח מיכאל אלבין הניח עליו י ד או אפילו קצה״קצהו של אגודל
 למי עשה טובות ,למי נתן כסף ומדוע ,למי פתח חשבונות.מעורבים בעניין הזה גם פקיד בכיר ביותר ,שהוחזר לתפקיד
שהוא עזב אותו לפני שנים ,ו׳,שמות" אחרים.
הפרשה ,המתנהלת לה בנחת במשך כמה חודשים ,התפוצצה
בתיקשורת שןב עקב ניגוח בינמיפלגתי ,והאשמות נגד היועץ
המישפטי .יוסף חריש .על שהוא נוקט כביכול ,סחבת בטיפול
בפרשה.
במשך תקופה ארוכה זאת ליוויתי את חברי״הכנסת רייסר
וגדות .השניים גזרי על עצמם שתיקה ,ונמנעו מלהתראיין אף
בנושאים אקטואליים .אולם רייסר וגדות המשיכי לתפקד בכנסת
במלוא המרץ .אדם שאינו מצוי בעניינים וד אי היה מתקשה
להבחין במצבי־הרוח המשתנים שלהם ובמה שעבר עליהם.
על פי הסכמה מוקדמת שלי עם השניים ,החליט רייסר לפתוח
השבוע את סגור״פיו באוזניי .סיפורו הבלעדי יובא בשני המשכים.
במנחם בגין ,גאולה כהן וחיים לנדאו
— שיצביע עבור הימין .אבל מי שרוח
להיות שפוי — שיצביע עבורנו!"
אז החלטתי להצביע בעד הימין .כך
נפגשתי לראשונה עם מילוא ,קליינר.
איתן ,לימור'ליבנת ואחרים.
רוצים לשמוע משהו מצחיק? בהת 
חלה הם לא האמינו בי .חשבו שאני
שתול מטעם המערך :אחד שלומד
פיתאום לימודי־עבודה ,ועוד יושב לו
בעמדת־מפתח במנגנון של האוניבר
סיטה של אז ,ועוד טוען לפתע־פית־
אום ,אחרי הבחירות ,שהוא חרותניק!
עברתי מיבחנים אינספור ,עד שהו 
סר החשד ממני .גם הבקיאות שלי
באשר התרחש בבית״ר־תל־אביב עז 
רה.
מאז יש לי נקודה חמה כלפי
קליינר .הוא היחיד שהאמין בי מייד

למנכ״ל מישרד־השיכון־והבינוי .עד אז
הצד המינהלי קסם לי יותר מאשר
העסקנות הפוליטית .אחרי התלבטויות
קשות מאוד החלטתי ללכת על ההצעה
של ארידור .זאת היתה יריית־הזינוק
שלי לקריירה ,פוליטיקה ממש .עד אז
עבדתי לילות כימים על נושאים
פוליטיים .לא חשבתי על הכנסת כלל
וכלל.

ף בחירות הראשינות שבהן
פ■ התמודדתי ,ב־ ו ,198נכנסתי לכנ 
סת בקושי רב .ראית־ בכך אז כישלון
גדול .הגעתי למקום  ,45שלא היה
ריאלי .מי שהכניס אותי לכנסת היה אז
מנחם בגין ,שסחף את הליכוד למעלה

רייסר עם התאומות איילת ו שרון
..הקרבתי את חיי־המישפחה...״
יחסי־הציבור שלי מתמצים בגישה
ישירה .מי שמסתדר איתי — אז
מסתדר.
אומרים שהשתניתי לטובה מאז
שהתמניתי כיושב־ראש ועדת־הכנסת.
בהתחלה ,כשהתמניתי ,אני יודע שלא
כל־כך פירגנו לי .אמרו :״איך הפישפש
עלה למעלה"?
האמת היא שהייתי אז בדיוק בחו״ל,
אבל עם כל הצניעות ,אני חושב שמי
שדחף אותי — ידע בדיוק מה הוא
עושה)המדובר על השר דויד לוי(.
אמרו שזו הקפצה דראסטית מדי,
מחברות בוועדת־החינור של הכנסת
ליו״רות של ועדת־הכנסת .אז מה! גם
העובדה שקפצתי ממקום  45למקום
 ,21תוך פחות מארבע שנים ,אומרת
דרשני .מי עוד קפץ ככה?
״ א גי

ג א

פרוע״
ת הקדנציה הראשונה שלי
בכנסת אני רואה כיום כתקופה
תמימה ,מצירי.
יזמתי אז דיון מקיף במצב התרבות
והחינוך בישראל .במשך שנתיים
קיימה הוועדה ,בראשותה של אורה
נמיר ,ישיבות ממצות בעניין ,בהש
תתפות כל המי־ומי בתחום התרבות
הישראלית.
אחרי שנתיים של ויכוחים .מה יצא
מכך ,חוץ מפיסת־נייר?
רק מפאת כבודה של הכנסת ,אינני
אומר שהכל לא היה שווה אף את
פיסת־הנייר עליה נכתבו הדברים.
כלומר :הטראו
מה שלי היא שאולי
דווקא עבודה יסו 
דית לעומק בכנסת <•<*'.

מהיכן זה צץ .הדימוי הזה פשוט לא
נכון.

פעם אמר אריק שרון דברים ברוח
זאת :״אני יכול לקחת כמעט כל אחד
מאנשי־לוי ,אולי פרט לרייסר...״

חברים? יש הרי אימרה נדושה
שחברים בפוליטיקה — אין! יש לי
חברים רבים מהילדות ,מהתיכון,
מהאוניברסיטה.
מה זה חבר? זה מישהו שאני גם
הולך אליו הביתה .כזה הוא דודי אפל
ם אני עושה חשבון־נפש ומביט
)בנו של איש־חרות הוותיק ,דויד אפל(.
לאחור ,לעבר  15השנים האח 
חוץ מזה יש לי חברים כמו רוני מילוא,
רונות שבהן שמתי דגש יותר ויותר על
מיכאל קליינר ,לימור ליבנת.
פוליטיקה וקריירה ,אני חושב ששי 
חברים מפורסמים אחרים? החברים
למתי מחיר כבד :התגרשתי מאשתי
שלי נחבאים אל הכלים...
חנה לפני שלוש שנים.
עזר וייצמן? הוא ציין אותי בסיפרו!
אין ספק שהפוליטיקה ,והריצה
באמת הלכתי איתו נגד ההנהגה
הזאת .לא סייעו לחיי־מישפחה נורמא
הוותיקה של התנועה ,בזמנו .אף־על־
ליים.
פי־כן התנועה פינקה אותי .אצל בגין ■
איבדתי מחיי־החברה ,אם כי לא
היתה דמוקרטיה אמיתית .אני איש
איבדתי חברים ,אני חושב.
מחנה דויד לוי.
אני קורא פחות — כן ,קראתי גם
כשאני הולך עם מישהו — אני
קופסה שחורה .אבל לא כל־כך
הולך איתו עד הסוף! לפעמים אני
נהניתי...
משלם על־כך ביוקר ,כשאני בוחר
באחרונה אני מהרהר בכך יותר ויותר.
במישהו פחות״חזק .לטווח ארוך זה
בגלל הפרשה ,הכותרות ,השתניתי,
דווקא משתלם .מפני שיודעים שעליי
אבל זה בפרק הבא.
ניתן לסמוך.

איגדתי
את המישפהה

באמי חולת־הסוטן טיפלתי לבדי ...הדימוי הפרוע שלינוצר בגלל הגיינג״ות ...אני הגרוש הפנוי היחידי בכנסת...״
ופתח לפניי את הדלת .אחרים —
פחות ,אבל אולי הס צדקו ,אולי הם
צדקו.
מדוע זוכרים את החבורה שלנו עד
עצם היום הזה? מפני שאנחנו היינו
הסנונית הראשונה שבישרה את מהפך
 . 1977הרי בגין השתמש בנאומיו
בניצחונותינו בקמפוס .אנחנו היינו
הראשונים שהגענו למצודה )מצודת־
ז אב( עם ניסיון של עשייה ועסקנות.
גם כיום ,מעבר לכל מחלוקת
פוליטית ,אני רואה את רוני ,מיכאל
ומיקי כחברים טובים מאוד .במילים
אחרות :אני לא רואה עצמי מצביע נגד
אחד מהם ,גם אם אנחנו תומכים
באישים שונים )רייסר נחשב כאיש־
אמונו של לוי ,ואילו מילוא ואיתן
נמנים עם מחנהו של יצחק שמיר(.
הם — נגדי? אני מקווה שלא.
עדיין אנחנו נפגשים ומעלים זיכ
רונות ,מדי פעם.
זאת היתה חבורה מאוד איכותית,
שמנתה תלמידים מצטיינים ,רציניים,

בנאומיו בכיכרות.
מאוחר יותר טבעתי לעצמי את
הסיסמה :״אני רוצה להיות במקום טוב
באמצע!״ ובאמת ,הגעתי בבחירות
האחרונות למקום ה־ .21אני מאוד גא
בכך ,רואה בכך הכרה של התנועה
בפועלי.
בכלל ,התנועה פינקה אותי .אומרים
שהדימוי שלי השתנה לטובה בשנים
האחרונות .בעצם ,לא השתניתי עד
לחודשים האחרונים ,כשאני במוקד
פרשה.
מי שמכיר אותי ממש יודע היכן
היתרונות והיכן החסרונות שלי.
היכן? היתרונות שלי ,אני חושב ,הם
בתחום העשייה ,ואילו החסרונות
בתחום הדיבור .העונש הגדול ביותר
שניתן להעניש אותי הוא לסדר לי
לפתוח מוסד או לחנוך גשר .אני נואם
נוראי באירועים כאלה.
אני משתפר בפולמוסים ,כשאני
ממש מזדהה עם הנושא שעליו אני
מדבר.

אינה מביאה לתוצאות.
ההישג הגדול ביותר שלי בוועדת־
הכנסת הוא ששמתי אותה במקום היאה
לה .כוועדה המובילה בכנסת .כל חברי־
הוועדה ,ללא הבדל של סיעות ,מכירים
בכך .אנחנו היחידים שטיפלנו טיפול
ראוי כלשהו בבעיית־כהנא .גם בתה 
ליך בחירתו של מבקר־המדינה ,יעקב
מלץ ,הוכחנו לממשלה שאנחנו
הקובעים ,ואיננו מקבלים תכתיבים.
אני חושב שוועדת־הכנסת — וזה
בהרבה מובנים אני — מתנהלת על־פי
הנוהלים והתקנון ,למרות שזאת
הוועדה הפוליטית ביותר.־
יכול להיות שהישגים אלה גרמו
לשיפור תדמיתי .אולי לכן הדימוי שלי
יותר סולידי כיום ,פחות פרוע.
אין לי מושג איך נוצר הדימוי
הפרוע .אולי בגלל הג׳ינג׳יות .אני לא
קורא קריאות־ביניים ,אלא אם הן
מתוחכמות ,לא הלכתי מכות עם חבר־
הכנסת דראושה .באמת שאין לי מושג

רייסר בנבחרת הכנסת
״כשהייתי ילד רצי תי להיות שחקן כדורגל"...

