.לגייס את כ ל בחורי־הישיבה!״
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הוא היה הקצין הישראלי הראשון
שנשלח לקורס פיקוד״ומטה באר״
צות״הברית.
הוא נשא את זיווה ב־ . 1955לפני
הנישואין אמר לה שברחובות רו 
צים ל ת ת לו מיגרש ,פדי שיבנה
עליו את ביתו .זיווה לא הסכימה
בשום פנים לגור ברחובות .הוא
ניסה לשכנעה ואמר לה שגם חיים
וייצמן גר ברחובות ,והיא ענתה
בתשובה ,שאם יתנו לה א ת הבית
של וייצמן ,גם היא תהיה מוכנה
לגור ברחובות .כששב הזוג מאד 

ונם ב אספק ת מטוסים לחיל״הא־
וויר הישראלי.

• מדוע עזבת פרנסה בל־כך
מכניסה והלכת להתמודד על
תפקיד ראש־העירייה?
רציתי להיות ראש־עיר משני טע
מים :תמיד ידעתי שלמדינה יש בעייה
של קיום פיסי ,אבל באותן שנים הייתי
פחות מודאג ,היתה אז הרגשה שיהיה
שלום שיימשך שנים רבות.
הבעייה השניה שהטרידה אותי היא
איזו מדינה ואיזו חברה נקים פה .האם זו
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שהרגשתי נורא! אבל אני ניבאתי כל
זאת לפני חודשים .לכן לא הייתי
מופתע".

 #שוש■ קורס
)אשתו שר אל■ קורס(

מ׳ ג ום למותו של איש־העסקים רוני
ואחיו ש ל התובע מיכאל שקד?

^ לי קולס כיהן שתי קדנציות ב־
כנסת .לעומת הקדנציה הראשונה,
שבה היה ח״כ טרי ,הפתיע בתחילת
השניה ,כשהתארגן כיושב־ראש ועדת
חוקה־חוק־ומישפט — מהוועדות היוק
רתיות ביותר בכנסת.
במהלך הקדנציה התפוצצה בעניינו
שערוריה .הסתבר שמשך לימודיו של
קולס בפקולטה למישפטים בירושלים
היה חריג מעט —  16שנים.
הגל שכד ,אך מעמדו של קולס
במיפלגתו ,הליברלים ,התערער .בינ
תיים ,הקים מישרד־עורכי־דין בחיפה.
שושי ,אשתו ,נשמעה מינורית ,כש
דיברה על הכנסת בלשון עבר:
״לא נולדנו ככה ...אני יודעת .איך
הולך במישרד? יוצא מן הכלל! אלי
זקוק קצת לפסק־זמן כדי לראות אם
יחזור לפוליטיקה.
״בעצם הוא כבר בפוליטיקה — הוא
יושב־ראש המטוךהמוניציפלי .כך ש
אפילו אנחנו ,המישפחה ,לא יוצאים
נשכרים מכך שהוא לא ח"כ .הוא כל
הזמן בנסיעות ,כל הזמן בדרכים.״

 0נחמו וז
ך* קיבוצניק מגבע כיהן קדנציה
!  1וחצי בכנסת .הוא נכנס למוסד
כשהתמנה חיים הרצוג כנשיא־המדינה,
ופינה את כסאו בכנסת.
בקדנציה השניה כיהן כיושב־ראש
ועדת־החינוך.
מבין כל ה״ח״כים לשעבר" ששו
חחתי עימם ,נשמע לי רז הצוהל ביותר:

רות חוצ׳נר
נישואין פחוחים לנמר׳

מין  -ה ל כ ה ומעשר.
צות״הברית ,קבעו את ביתם בתל-
אביב.
צ׳יץ׳ המשיך בקאריירה צבאית
בי ״חשבתי שזה חשוב .עשיתי
זאת מתוך אידיאל גרידא .אבי
לחץ עלי לעזוב את הצבא וללכת
ללמוד בטכניון ,אבל לא רציתי.
תמיד הייתי איש עם ערכים וחשב 
תי שחשוב לקיומנו להקים את
צה״ל.״
ב  , 1967-קצת לפני המילחמה,
נשלח להרצאות בחו״ל וכדי לסיים
את לימודיו .הוא שב ארצה ביום
הרביעי למילחמה ,ומונה כמושל
ירושלים הכבושה .אחר*כך היה
ראש מטה פיקוד המרכז ,כשרחב־
עם )״מדי״( זאבי היה אלוף־הפי-
קוד .כבר אז בא אליו אחד העסק 
נים של מיפלגת־העבודה והציע לו
להתמודד על תפקיד ראש־עיריית
תל-אביב מטעם מיפלגה זו .הרעיון
חדר ,המיפלגה לא מצאה חן בעי 
ניו .אחר״כך קיבל הצעה לרדת לפ 
קד על התעלה ,והאמין שזה יותר
חשוב מקאריירה פוליטית.
באותה התקופה הציע לו אריאל
שרון ,חבר-לצבא ,להיכנס לפולי 
טיקה .״עמדתי להשתחרר ,כי לא
היה סיכוי שאהיה רמטכ״ל ,ולא
ראיתי צורך להישאר עוד בצבא".
הוא שוחרר מצה״ל ב״ 1972ואמר
לשרון שהעניין קוס ם לו .שרון הפ 
גיש אותו עם ראשי גח״ל ,וצ׳יץ׳
התנה את הצטרפותו בכך שית 
מודד על תפקיד ראש-העירייה מ 
טעם המיפלגה הליברלית.
בתקופה הקצרה ,שבין שיחרורו
מצה״ל לבין בחירתו כראש-עיריית
תל״אביב ,עבד בחברה פרטית של
ארנון מילצ׳ן .הוא עסק בנושא של
הפצת חומרי-הדברה וכימיקלים,
■ —
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תהיה מדינה בינונית ,או משהו אחר.
לכן חשבתי ללכת למערכת מוניציפ
לית שהיא חינוך ,תרבות ,איכות־חיים
וסביבה.

• ועניינים אחרים לא מענ
יינים אותך?
מעניינים אותי פחות .לא רציתי לד
חוף את האף לבעיות־ביטחון־וחוץ.

• ובעתיד?
אין לי שום כוונות ללכת לכנסת ,או
להיות שר בממשלה.

• גם אם יציעו לך?
הציעו לי בעבר ,אבל אני לא רוצה
להיכנס לזה.

• איזו מין ממשלה היית
רוצה לראות?
אילו זה היה תלוי בי ,הייתי מרכיב
ממשלה משתי המיפלגות הגדולות.

• אבל זה לא דמוקרטי.
לא? למה לא? אני מגרש את כל הש
אר מהכנסת?

• לא ,אבל אתה מגמד או
תם ,לא תהיה להם שום השפ
עה.
הדתיים שיישבו בחוץ .אני בעד ש־
מפד״ל יישבו בפנים.

• כלומר ,המפתח לגביך
הוא מי שמשרת בצבא?
ודאי .אני לא רוצה לא את אגודת־
ישראל ולא את ש״ס.

• שואלים אותך?
לא.

• ואתה מציע?

לא .היתה פה הפגנה למען החוקה
וביקשו שאצטרף ,אמרתי שאני לא
מוכרח להיות מעורב בכל מהומה ביש
ראל .אבל אני בהחלט בעד החוקה .בעד
שינוי שיטת־הבחירות .בעד בחירות
אישיות.

• אם יהיו בחירות אישיות,
תרוץ לכנסת?
לא ,בכל מיקרה זו לא השאיפה שלי.
אני רוצה לגמור בתל־אביב.

״לא נולדנז ככה...״

״אם ח״כ״לשעבר זה תואר מכובד?
נו ,אחרי יום שני ...האמיני לי ,הרגשתי
כל־כך טוב שאני לא בפנים!
״לא ,לא נסעתי לכנסת לישיבת-
הפתיחה .אמנם קיבלתי הזמנות ,אבל
הרחתי שהולך להיות שם משהו.
״חוש נבואי? אני מכיר את הנפשות
הפועלות .מי שלא יכול להריח ריחות
— שלא יהיה במיטבח .יש לי עוד כמה
פיתגמים ברוח זאת .נכון הוא שכמה
שהרחתי — עד כדי כך לא הערכתי.
מכל מקום ,במקום שלא חייבים לה
יות...
״מה אני הולך לעשות? אני כבר
עושה! חצי שבוע אני עובד במיפעל־
הבקרה של הקיבוץ .חצי שבוע אני
לומד בקורס לספרנים — אני עושה
הסבה מוועדת־החינוך לחינוך אמיתי,
ויום נוסף בשבוע אני מלמד אזרחות.
״האם לא הרגשתי ביום השני
צביטונת בלב? לא! לא! חד־משמעית
ופסקנית :לא! בליבי ,עם עצמי ,סיכמתי
מזמן שלא אמשיך להיות חבר־כנסת,
אבל לא יכולתי לומר זאת בקול ,כדי
שלא יבטלו את דברי ,ויתייחסו אליהם
ברוח ,טוב ,הוא במילא הולך...׳ אבל
שום צביטונת לא!"

ת ת חוצנר ,ילידת קיבוץ גיבעת־עוז ,נישאה בראשונה בגיל  20עם
חבר״נעורים ,והתגרשה ממנו כעבור שנתיים.
שנים אחדות אחרי גירושיה היא נסעה לניו־יודק ללימודים ,ושם
הכירה א ת רוני חוצ׳נר ,בן למישפחה ירושלמית ידועה ,אחיו של מיכאל
שקד ,התובע במישפט איוואן דמיאניוק .להוריו היתה חנות-בגדים
גדולה במידדחוב של ירושלים.
השלוחה התל־אביבית של מישפחת־חוצ׳נר עוסקת ביהלומים ,וכך
נוצר הקשר של רוני חוצ׳נר עם ענף־התכשיטים .בזמן שהותו בניו״יורק
עסק במכירת תכשיטים ,שאותם פירסם בקטלוג הפופולרי ביותר
בארצות-הברית )סירס־ריבק( וחברים מעידים שעשה חיל בעסקיו.
רוני חוצינר ורות נישאו בניו־יורק ,שם נולדו להם שני ילדים .רות
למדה סכסולוגיה)מדעי־המין( ב אוניברסי ט ת ניו״יורק ,ובעלה רוני ע סק
במיסחר.
באוקטובר  1984ח ז ת בני־הזוג ארצה ,וחודשים אחדי ם לאחר מכן הם
התערו בחיי־החבדה.
לבני-הזוג חוצ׳נר היה ה ס כ ם של ״נישואין פתוחים" .כל א ח ד מהם נהג
בחופשיות גמורה ,כאילו הוא חי ללא בן־זוג .ת ת חוצ׳נר מעולם לן*
הסתירה זאת ,ואף טענה שנישואיו פתוחי ם עוזרים ליציבות של חיי״
המישפחה ובני״הזוג.
הרבה רכילויות מ ס תובבו ת בעיר על חייה הפתוחים של'דות חוצ׳נר,
אך למעשה אץ איש יכול להוכיח א ם הנאמר עליה הוא בגדר רכילות או
אמת.
אחד מידידיה הקרובים ביותר הוא הבדרן דודו טופז ,שבחודשי״
הקיץ שיתף אותה בתוכני ת הרדיו שלו ״ציפורי לילה משוחחות",
והשניים שוחחו עם המאזינים וביניהם על מין ,בדרך שגרמה לאחרים
לתהות על טיב הקשרים שביניהם.
ת ת ב ת ה״ג , 3מנהלת רומאן עם השחקן טולי רשף ,המופיע בהצגות
ב״בית ליסין" ושהשתתף השנה בפסטיבל-עכו ,ואין היא מס תיר ה את
הקשר ביניהם.
מותו המיסתורי של בעלה ,אי ש-העסקים ,עורר גל אדיר של שמועות
ורכילויות .בתחילה היתה הגירסה הרישמית שהוא נפטר מדום־לב,
ולאחר־מכן היו שטענו שהוא ה ת א ב ד מפני שלקה במחלה ממארת ,וחשש
מהאפשרות שהדבר ייודע ל סובבי ם אותו .היו שטענו שהיה מיסתורין
לגבי חייו האינטימיים ,ושכתוצאה מסיבוך מסויים העדיף ה ת א ב דו ת על
המשך חיים של אי־ודאות .גם לרכילויות עליו ,חלקן מרושעות ,אין כל
תימוכין.
בשעתו התכוונה ת ת חוצ׳נר לכתוב מדור על בעיות״מין ב״העולם
הזה" ,ואף ניהלה י ח ד עם בעלה משא״וטתן על כך .אולם לא הושג ה ס כ ם
על נוסח המדור.
את הבקשה לאיסור פירסום הפרשה הגישה רות חוצ׳נר נגד ״העולם
הזה" בלבד ,ועל כך אמר השופט שהיא שונאת ,כנראה ,שבועון זה.
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