
במיפלגתו פוליטי בוויכוח שליטא
היםו1אל של אשת! עם להתעסק שניסיתי ניד!

בכנסת דס תורם שליטא
לחתונה״ החסן ״לא

לא ה1 מצטער,
 שליטא בני ח״כ של ההסברים האם
ההיגיון? במיבחן עומדים
 את לבחון יש כך, על להשיב כדי

בוזמ שהתפרסמו המיסמכים שלושת
נית.

 לא־ בשבועון מודעה א׳: מיסמן*
 ביקשה שבה ההיכרויות, במדור שה,
 עד נאה, גבר להכיר 40 בת נשואה אשה
המ בשפה משמעותי״. ל״קשר ,50 גיל

משמ קשר זה, מסוג במדורים קובלת
 נתנה האשה יחסי־מין. פירושו עותי

תא־דואר. של כתובת

 של ידו בכתב מעטפה 50 מיסמך
 של הדואר חותמת ועליה שליטא, בני

 המופנה מתשלום״), (״פטור הכנסת
זה. לתא־דואר

 נייר־המיב־ על מיכתב ג׳: מיסמך
 הציבור״, לפניות ״הוועדה של תבים

במי הפותח שליטא, בני של בכתב־ידו
 תל־אביב 2366 מת״ד ״לאלמונית לים

 יש אשר ״את כי נאמר ושבו שלומות!״
 אל פנים לערוך מציע אני להשיח לי

 באם ח״כ. והנני שליטא בני שמי פנים.
 לכנסת אלי כתבי נא עניין, מוצאת הנך

 הרבה הטלפון. מיספר בצירוף ירושלים,
טובים!״ איחולים
 פשוט זה רצף נראה ראשון, במבט
 פירסמה נשואה אשה לחלוטין. ומשכנע
 על עליה, ענה שליטא ח״כ מודעה.

 רושם. עליה לעשות כדי נייר־הכנסת,
לפרשת־אהבים. היא הכוונה

 הדבר כי מחריד. ודי מאוד, פשוט
הכ בירידת חרשה נקודת־שפל מסמן
 על־ידי נוצל כבר הכנסת נייר נסת.

 — שונות למטרות מופקרים ח״כים
 מפוקפקים, עסקים ניהול הון, צבירת
 אך שוחד. תמורת פרוטקציה הענקת

 על שנודע הראשונה הפעם שזו נדמה
 אשה לפתות כדי הזה בנייר השימוש

יחסי־מין. לקיום
 דפנה באוזני שלו המונולוג על־פי

מכל העניין את שליטא מכחיש ברק,

סביר! 3
 אפשריים הסברים כמה ומספק וכל,

ניתוח. טעונים אלה הסברים שונים.
ה  מיכתב זהו א׳: •גירס

התפ בתוקף שנכתב תמים,
 פוליטי. ויכוח על מדובר קיד.

 אותו חיברו פוליטיים אויבים
איתה. קשר לו שאין למודעה,
 המעי היא לפניות־הציבור״ ״הוועדה

 אך שולי איבר הכנסת, של העיוור
 המיכתבים כל מועברים אליה מטריד.

 מסוגים אזרחים לכנסת ששולחים
 ועושי־ בחולי־נפש החל — שונים
תמי באזרחים וכלה מיקצועיים צרות
 כי והמאמינים עוול, להם שנעשה מים

אותם. תושיע הכנסת
 חברי־הכנסת מבין שאיש ועדה זוהי

 במניין אליה. להשתייך רוצה אינו
 אין בתור. האחרונה היא ועדות־הכנסת,

 תפקיד השפעה. שום סמכות, שום לה
 קודמות בכנסות ניתן שלה היו״ר

 שלא לח״כים או קשישים לעוברי־בטל
 היחידה המעלה בהם. לעשות מה ידעו

 של בתואר נושא שהוא היא בתפקיד
 לבעליה המקנה ועדה״, ״יושב־ראש

 רישמי ומעמד יותר גבוהה משכורת
הבית. של בהירארכיה

 שיו״ר־הוועדה הדעת על יעלה לא
 לשם־כך בכתב־ידו. מיכתבים על ישיב

 ואלפי מאות על מדובר מזכירות. לו יש
עלי להשיב ייתכן לא וכלל מיכתבים,

בכתב־יד. הם
 זה אין עצמו. על מעיד זה מיכתב

 משיב שבו שיגרתי, מיכתב בשום־פנים
 הוא אין הפונים. לאחד הוועדה יו״ר

פו לוויכוח המתייחס כמיכתב נראה
 נוסח זאת לעומת אלמונית?). (עם ליטי

 מאוד־מאוד דווקא מתאים המיכתב
משמעותי״. ״קשר לקשירת למודעה

פור המודעה ב׳: גירסה •
המיכתב. בתיבת אחרי סמה

 בעיקבות נשלח המיכתב משמע:
 ציון תור הוועדה, ליו״ר כלשהי פנייה

חורשי־מזי־ חיברו אחר־כך תא־הדואר.

 תא־דואר, אותו ציון תוך מודעה מות
בשבועון־הנשים. אותו ופירסמו
 לקבוע היה ניתן כך, היה זה אילו

 פורסמה בשבועון המודעה מיד. זאת
 תאריך נושא המיכתב מסויים. בתאריך
לתא קודם המיכתב תאריך אם מסויים.

 יכול שליטא ח״כ היה המודעה, ריך
 כך על ולהודיע בנקל זאת לקבוע

לציבור.
 נעשה הדבר ג׳: •גיו־סה
 את להפיל כדי מלכתחילה

בפח. שליטא
 מודעה פורסמה באמת משמע:

 כזה, מיכתב כתב באמת שליטא כזאת,
 שהח״כ קנוניה, מראש היה הדבר אך

לתוכה. נפל וחובב־הנשים התמים
 מנסחי־המו־ יכלו איך סביר. זה אין

 שליטא כי לדעת כאלה) היו דעה(אילו
עליה? יענה

להת כדי בא הדבר אם כן, על יתר
 זה מדוע הבחירות, ערב לשליטא נכל

 פועלים כך לא וחצי? שנה לפני אורגן
בישראל. פוליטיות מזימות בעלי
פו קנוניה זוהי ד׳נ גירסה •

 אנשים אולי יריבים, של ליטית
 מכיוון שליטא על שהתרגזו

 50 להרוג ״צריכים כי שאמר
ערבים״.

 בעל בראשונה פורסם העניין אמנם,
 לא זה עיתון דווקא אולם המישנור.

 המיכתב. את שכתב הח"כ מיהו ציין
 מיפלגה של ביטאון זהו כן, על יתר

בשי השתמשה לא שמעולם אנמית,
כאלה. טות

 שליטא את לקבור מישהו רצה אילו
 בעל בוחר היה לא פוליטית, מבחינה

 על־ידי הנקרא בעיתון אלא הסישסר,
 בחדש!ת. הפירסום דווקא. ימני קהל

 המישמר מעל הידיעה את שהעתיק
יותר. יעיל היה הח״כ, שם הוספת תוך

ה  פור־ הפרשה ה׳: •גירס
 לשליטא להזיק כדי עכשיו סמה

ערב־הבחירות.

במיפלגה שליטא
פוליטיו־ ח1ויכ לי היה דאי1״

 הפרשה על שידע מישהו, משמע:
 המתין המיסמכים, את לידיו ושקיבל

 דווקא בכוונה אותה ופירסם ורבע שנה
 רשימות־המועמדים הרכבת לקראת
לכנסת.

 ביותר. סביר זה אין אך יתכן, זה
 יחסים נקשרו אכן כי להניח סביר יותר

נמ אלה יחסים וכי המיכתב, בעיקבות
 כאשר לא־מכבר. עד ניכר, זמן שכו

ל האלמונית הגברת החליטה נפסקו,
 הדברים. את ולפרסם בשליטא התנקם

 של פוליטיים לאויבים פנתה אולי
 מפי כך על אלה שמעו אולי שליטא,

 מכך וכתוצאה — אליה ופנו הרכילות
עכשיו. דווקא הפירסום בא

 אינה האלה הגירסות מן אחת אף
וע בזוייה שהיא לכנסת, כבוד מוסיפה

הכי. בלאו הציבור בעיני לובה
 לברר יהיה ניתן המלאה האמת את

 הגברת. של זהותה תתגלה אם רק
 מודעתה, פי על נשואה, שהיא מכיוון

 ואילו להזדהות. עניין בוודאי לה אין
 מי כלל יודע שאינו טוען עצמו שליטא

 היה לא הרי העניין שכל מכיוון היא,
א. נברא• ולא ₪ א.

מש מקבל הייתי חבר־כנסת, הייתי
 מבלבלים מה אז כראש־מועצה. כורת

המוח? את
מב שאנשים בזמן צביעות! איזו
 — לשווייץ דולארים מיליוני ריחים
היתממות! זאת הגדול! הגנב את תפסו
ניי לחפש שאתחיל ממני, רוצים מה

בכנסת? רות
 לא, בכתב־יד? לגברת כתבתי מדוע

 בכתב־יד. המיכתבים כל את כותב איני
 ומעמיק, ארוך במיכתב מדובר אם

מש־ אני — וריעות תפיסות המכיל

שאומ אלה כל הכנסת. של מיכתבים
אמו בדלת לעמוד יכולים לא זאת, רים

תיהם! ״
(ראש־ תפקידים בשני עובד אני
לולא וחבר־כנסת). מנחמיה מועצת

 לא שלי הכתב גם יודפס. שהוא תדל
 הכת־ לפעמים מה? אבל יפה... כל־כך

איננה... היא ושם פה חולה, בנית
 אם בעתיד? מכך אפיק לקחים איזה

 אם גם אז בפינה, מישהו מחפשים
 נגדי יטענו — מעשי־צדקה עושים

אלו של אשתו עם להתעסק שניסיתי
הים!

הב למועד סמוך שנת־בחירות, זוהי
 בדיוק זה במיפלגות. הפנימיות חירות

 לבשל היה יכול ממולח שמישהו הזמן
ייאמן! לא נורא. זה. כל את לי

ואשתו שליטא
ממינצר״ בא לא ״אני

פניוח־הציבור? ועדת ירו־ זה מה
 פניות־ ועדת ״יושב-ראש תפקיד בדיוק **הו

 גני דווקא התמנו! איך הכנסת"! של *■/הציבור
 לשס-בך, המרשיסו התואר נעל לתפקיד שליסא

נוסטלגיה: קצת
 ממשלת־ שהוקמה אחרי שנים, כשלוש לפני

הפרל העונה בחלוקת הכל התחילו האחדות,
 וזועף. סד כשהוא אז התהלך שליטא בני מנטרית.

 ופינחס קולס אלי שלי, החברים על כועס ״אני
ממורמר. בטון הטיח גולדשטיין!״

 שלו׳ הקודמת שבקדנציה מפני כעסו מדוע
ת ס כנ  ביותר היוקרתית בוועדה בחברות פונק נ
ת ס כנ  היא זו ועדה ועדת־החוץ־יהביטחון. - נ

ל השפעה, כל חסרת אמנם  לחנדיה מקנה היא אנ
 יודעי- של מעמד כעניינים״, ״להיות של תחושה

דבר.
רו לא גולדשטיין את קולס הצמד-חמד  שש־ סנ

 כאשר ,בוועדה נוספת נהוגה לכהן צריך ליטא
בוו הליברליים, הח״נים עמיתיהם, את שיבצו
ם לקולם העביר שליטא עדות. דרכי  שונות נ

 שבד מצידו קולס ״ברוגז״. ושיחק זועמים מסרים
 אולם שליטא, את לפייס כיצד הראש את לעצמו

חוץ־וניטחון! רק נשלו: נותר שליטא
 שנזכר מי נזכר מאי־שם הפיתרון: נשלף ואז

ת פיצוי לקבל יכול ששליטא לזנו  - ״יו״ר" בתואר ו
 מאושר, התמוגג קולס פניות־הציבור. ועדת יו״ר

 בעיית־ לפיתרון נוסחת״הפלא על בישר כאשר
שליטא.

הוקפתי התפקיד, תוכן מהו לשאול אז משהעזתי

 נראה גולדשטיין גם עליזים. ליברליים בצחוקים
מבסוט.

סער, טוביה את פגשתי הערב באותו ושליטא!
גולד בחברת הייתי הכללית. הטלוויזיה מנהל אז

 לפני הצגתי ״תכיר,״ שליטא. וגם קולס, שטיין,
 של ועדת־החוקה-חוק-ומישפט יו״ר ״את סער,

 הכנסת, של ועדת-הספורט יו״ר קולס, אלי הכנסת,
 של ועדת-פניות-הציבור ויו״ר גולדשטיין, פינחס

שליטא...״ בני הכנסת,
ם או חוש־־הומור, משולל - סער ת  - דקדקן ס

 תהומית: ברצינות שליטא את ושאל אותי קטע
הכנסת!״ של פניות-הציבור ועדת יו״ר זה ״מה

 שתק קילס נפשו, על וברח התנצל גולדשטיין
 ופתח נגרתו כיחכח שליטא ואילו בתמימות,

 היתה שלא בחשיבות-עצמית ממצה, בהסבר
הבריטי. הפרלמנט יו״ר אה מביישת
 את שאלתי השבת, ביום לאחר-מנן, שנים שלוש
ה שליטא מ  עומד שהוא בוועדה מכהנים חברים נ

 חברים. שיבעה או חמישה חושב, אני ״יש, בראשה.
 טיפולים עושים אנחנו שמתכנסת. ועדה לא זאת

מיקרה. כל על דוח ועושים
 זיידאן זוכר: בקושי אני בוועדה! מכהן ״מי
 שולחים אנחנו סרטני. אמירה שגם לי נדמה עטשי,

 יוצא שנוע-שבועייס כל דוחות. מהם אחד לכל
 מה המדובר! המינתב על דוח גם יצא האם דוח.

ניט טשאים על דוחות רק מוציא אני פתאום!
 לא אישית, מטפל אני הפוליטיים במיקרים רליים.
לאיש!״ מדווח
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