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פע הרבה רופא. לא אבל דוקטור, יות
חד עבדת, איפה אותי: שואלים מים  ב

באיכילובל' או השומר

האסרמאים ♦
 יש אקדמאים ושמונה שרים * ך

 תי־ ,במערך 11 מהם . 12ה־ בכנסת̂ 
 ב־ שניים בר״ץ, ארבעה בליכוד, שעה

 במיפלגה ואחד בתחייה אחת מפד״ל,
עבד־אל־והאב הדמוקרטית־ערבית:

דראושה.
קו לגמרי. נדושים השכלתם תחומי

 מיכה בר־לב, חיים כלכלנים: מץ
 יצחק כהן, ת יעקובי, גד חריש,
 קצב, משה פת, גידעון מודעי,

 שני היסטוריונים, מעט תיכון. דן
 בוגרים כמה סוציאליים, עובדים

 אנשי ובסוציולוגיה, בלימודי״יהדות
 מהנדסים: שלושה ופילוסופים. חינוך
 שוחט אברהם ארנם, משה

 אחד: אגרונום מודעי. ויצחק
כץ־עוז. אברהם
שדימו־ מי ביניהם מוסמכים. חלקם

 גאולה אקדמי. אינו כלל הציבורי יים
בפילוסופ מוסמכת היא למשל, כהן,

לו צבן יאיר ובמיקרא. בסיפרות יה,
 הוא לדוקטורט. ישיר במסלול מד

 רענן ישראל. עם של היסטוריה לומד
 המיזרח בלימודי מוסמך הוא כהן

התיכון.
 למד לא חברי״הכנסת 120 מבין איש

 עתיקה, סינית או ביולוגיה אשורית,
קולנוע. או תיאטרון
 קורם האם למה. קדם מה לדעת קשה

שאפשרו כשהבינו אחר־כך, ורק למדו
 בוגר לפני הניצבות התעסוקה יות

 להצטרף בחרו רבות, אינן מדע־המרינה
 בקא־ תחילה בחרו אולי או לפוליטיקה?

 להוסיף כדי ואחר־כך, פוליטית ריירה
 קו־ לדף אינטלקטואלי נופך איזשהו

באוניברסיטה. למדו רות־החיים,
 שמרנים אחת: התוצאה כך, או כך
משעממים. כולם.

הוולק״ם ♦
״  כני חברי 10 מעדינת. בוצה ך
 באוניברסיטה, ללמוד התחילו סת 1/

 רובם לימודיהם. את סיימו לא אולם
 ההגון זו. עובדה עם בשלום חיים אלם

 קו־ בדף איתן. רפאל הוא מכולם
במפו מציין הוא הרישמיים רות־חייו

חלקית. אקדמית ההשכלה: בסעיף רש,
 אומרים רובם כמוהו. אינם האחרים

סיד אחרי ורק באוניברסיטה, למדו כי
להו מוכנים הם ארוכה די שאלות רת

לימודיהם. את סיימו לא כי דות
 באופן ״אני מערך: גולדמן, מיכה

 לומד אני ועכשיו ללמוד, אוהב אישי
 40 עוד לי חסרות באוניברסיטת־חיפה.

הש שלא וזה התואר. להשלמת שעות
אש שלא אומר לא התואר את למתי
 השכלה שמעודדים למי שייך אני לים.

גבוהה.״
 עובדה מסתתרת זו פטפטת מאחורי

 שעות 40 עוד לו שחסרות מי פשוטה:
המר כי הדבר פירוש התואר, להשלמת

רב. האקדמי התואר לבין בינו חק
״למד מהליכוד: איתן מיכאל או

 את השלמתי מישפטים. שנים ארבע תי
קיבל לא אבל והבחינות, הקורסים כל
 אופן, ״בכל משונה. תעורת־בוגר.״ תי
 הידע כל לי יש מספקת. השכלה לי יש

 ללימודים, לחזור מתכוון אני שצריך.
אחר." בתחום אבל

״למ בכעס: גולדשטיין, פינחס
סיימ ולא שנים, ארבע מישפטים דתי
אי יותר כאן. עד אישיות. מסיבות תי,
לומר." מוכן נני

 בורג, אברהס נוספים: חלקיים
 זיס־ עימנואל ויינשטיין, אריאל

מו הלל, שלמה צידון, יואש מן,
גור. טה
מישנסנים <

 ביניהם מישפסנים, **שרימואחד
 בוגרים. והשאר מוסמכים חקישה

 כל מישפטנים. 26 היו הקודמת בכנסת
שבכ חשוב לרעתם כי אמרו הנשאלים

 מעצם שכן רבים, מישפטנים יהיו נסת
לחוקים. בית־יוצר היא הכנסת מהותה,

 עורכי־דין. הם המישפטנים כל לא
 האקדמיים לימודיהם את סיימו חלקם

 את עברו לא אולם בוגר, בתואר וזכו
להתק־ כדי הדרושה תקופת־ההתמחות

________________________*• י*

 אחד עורכי־הדין. בלישכת כחברים בל
שרון. אריאל הוא מאלה

 ומדו שלא ■8 ♦
על־תינונ׳ נמוסו

 לא חברי־כנסת ושיסעה שריב * *
רו מ ל ג  כלשהו. על־תיכוני במוסד /

 פרם, שימעון רבין, יצחק ביניהם
 הורוביץ, יגאל שמיר, יצחק
 רחבעם אורון, חיים דורון, שרה
 עזר פרץ, עמיר לוי, דויד זאבי,

בן־אליעזר. בנימין וייצמן,
מנ זו, עובדה עם מסוכסכים חלקם

 אלי לשנותה. או ממנה להתעלם סים
 כפי בקורות־חייו, למשל. בן־מנחם,

 למד כי כותב הוא לאנגלית, שתורגמו
 מעורים שאינם זרים, צבאית. באקדמיה

הצ האקדמיה את מקשרים בחיי־הארץ,
יוקר מוסדות עם הישראלית באית
 הפני־ האמריקאי. וסט־פוינט כמו תיים,

 כמובן. שונה, הישראלית הצבאית מיה
 לעיתים תיכון, בית־ספר אלא אינה היא

ירו העיוניים הלימודים רמת קרובות
דה.

 האנגלי התרגום דורון. שרה או
ההשכ מסעיף מתעלם קורות־חייה של
 הכל, יודעים כולם בישראל מילא, לה.

 שהשכל־ העולם לכל לספר למה אבל
 מצומצמת? כה דורון הגברת של תה

האמינות? על ומה מוזר.
השכ כי מודים חברי־כנסת שני רק
עממית. היא הרישמית לתם

 צריך לא ״בן־אדם גרופר: פסח
 קובע, התיפקוד שהוא. במה להתבייש

 שהיכה גדול עץ כמו אני ההשכלה. ולא
 מה כל את המידבר. באמצע שורשים
הח של באוניברסיטה למדתי שצריך

 רישמית שהשכלה אומר לא אני יים.
 20 עם להיות אפשר אבל חשובה, לא

 וראינו בכלום, להצליח ולא תארים
 השכלה בכנסת. גם כאלה, הרבה כבר
לכל." הבסיס לא היא

 שהכנסת ״אסור ביטון: צ׳רלי
 ומשכילים, עשירים של מוסד רק תהיה
ל יזכה לא הפועלים מעמד שאז מפני

ייצוג.
ה את מוכר השכלה, לי שאין ״אני,

 שמקשקשיס פרופסורים ויש אמת,
 שבח כלום. אומרים ולא שלמה שעה
 על מבין לא פעם אף אני למשל, וייס,

טיפש." שאני בגלל ולא מדבר, הוא מה

מוייס •
 מורה. אינה נמיר אורה פתעה: ^

 אף היא פקידה. היא במיקצועה 1 1
 אנגלית ספרות אמריקאי בקולג׳ למדה

קלאסיים. ולימודים
 למרו חלקם מורים. 10 בכנסת יש

 ב־ לימודיהם את שהשלימו אחרי —
באו גם — מורים להכשרת מידרשות

 מיק־ וזה מורים, הם ארבעה ניברסיטה.
 אבו־חצירא, אהרון היחיד: צועם

 ארבלי־ שושנה סולודר, עדנה
פארס. חוסיין אלמוזלינו,
סולו־ עדנה היא מכולם המעניינת

 היא למוסיקה מורה היותה מלבד דר.
פסנתרנית. אף

 מוסיקה ניגנתי שנים 20 ״במשך
 קיבוציים,״ בהרכבים בעיקר קאמרית,

 כך התגלגלו ״העניינים אומרת. היא
 לנגן. הפסקתי ומאז לכנסת, שהגעתי
 אשוב חברת־כנסת, להיות כשאחדל

תחביב." כאל לנגינה

תוונ״ם לימווים ♦
דת חברי־כנסת, מישה־עשר

שו תורניים במוסדות למדו יים, 1 (
חילונ למוסדות להקבילם קשה נים.
 רפאל של הרישמית השכלתו מהי יים.

 היכל בישיבת שלמד מש״ס, פינחסי
 חזזךאיש ובכולל בתל־אביב התלמוד

בבני־ברק?
בבית־מיד־ שלמד פרץ, יצחק או

 עובדיה חזון והוראה לתורה גבוה רש
 בב־ שלמד גפני, משה או בירושלים?

סלובודקה? של הרבניים תי־המידרש
 ובסעיף ברורים, פחות אף חלקם
 מעורפלים, לימודים מציינים ההשכלה
לי ורדיגר: אברהם כמו סתמיים,

גמ אריה או גבוהה, בישיבה מודים
 שלמה או דתיים, סמינרים ליאל:
רבניים. מוסדות דיין:
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האחורי השעו
 של והחיצונית הפנימית הגדר בין מאבטחים
 תחמושת כלל, בדרך נושאים, המאבטחים המיכלאה.

 ספציפיים מאבטחים מקבלים הספירה בזמן רק חיה.
מחו באש, לפתיחה החדשות ההוראות רימוני־גומי.

 הוא לשקט ״תנאי במילים: פותחות ,1988 דצמבר דש
בשלבים נעשית באש פתיחה לכלואים". אנושי יחס

 לא- בוח חדירת בזמן או כלוא לבריחת ניסיון בעת
 המאבטחים, לפי כך הכלואים, תנאי למיכלאה. חמוש

במילו צבאית מישטרה שוטר זוחל. באופן מוטבים
 את הכיר ולא חצי־שנה אחרי ״3 ל״אנצאר שחזר אים,

 לשאוויש, לא״אנושית בצורה פנה החדשים, התנאים
 שילטונות- הכלואים. בקרב התקוממות שעורר דבר

הכלו בין אבחנה לצורך בסילוני־מים. הגיבו הכלא
*יא כחולים. בגדים לכלואים מונפקים צה״ל לחיילי אים

במיכלאה הכלואים צהו״ם ארוחת
 באותו הנמצאת מיכלאת־המיטבח, שהיא נפרדת,

 כשלכל עצמם, הכלואים על-ידי מחולק האוכל הגוש.
 יוצאת קבוצת-כלואים משלו. אישי מגש יש כלוא

 הם צבאי. ושוטר מאבטח בליווי למיכלאת־המיטבח
מבי עמוסי-האוכל, והארגזים הסירים את לוקחים

 השאוויש, על־ידי הממונים והבלואים, למיכלאה אים
 הכלואים של הקצבת־המזון האוכל. את מחלקים

שלהם הבישול אבל צה״ל, חיילי שמקבלים לזו דומה

הכמות המחנה. באותו הצה״לי מהבישול יותר טוב
 מיצרכים, אותם הם המיצרכים כמות, אותה היא
 הכלואים מן כמה כי מסתבר יותר. טעים האוכל אבל

 קבוצת- למעלה, משמאל במיסעדות. כטבחים עבדו
 ׳״• ארוחה. בטרם פינג״פונג מישחק המסיימת כלואים

לכלו שמאפשרים היחידי המישחק הוא הפינג־פונג
 שפור- אף משחקים, שהם נוסף מישחק לשחק. אים

 מסמרטוטים העשוי כדורגל, הוא להם, אסור מאלית
 בקידמת ה״כדור". מוחרם קרובות לעיתים וגרביים.
.שלהם. דרגשי-השינה על הכלואים יושבים התמונה

ח ל י ח ך11 ח י ר  מש- הכורעת הקבוצה 1ר
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 והיא האוהלים, מאחורי נערכת התפילה ערבית.
 יש גוש בכל הצבאית. המישטרה מאנשי מוסתרת

 התפילות, בזמני ביום, פעמים חמש הקורא מואזין,
סיפרי־ להחזיק לכלואים מותר להתפלל. למאמינים

 אחרת. דתית פעילות כל עליהם אסורה אך קוראן, ן
גלו - דואר ומקבלים שולחים עיתונים, מקבלים הם
לשאוויש. מלבד שעונים, לענוד להם אסור בלבד. יות

 ככל היא, לכך הסיבה לשיר. ואסור להתקהל אסור
 אסור הרוחות. לחימום דרך מהווה שהשירה הנראה,
 למרות מיכלאוית, שתי בין אחר מגע ליצור או לשוחח

משוח בפועל ספורים. מטרים הוא ביניהן שהמרחק
 מעלימים הצבאיים והשוטרים ביניהם, הכלואים חים
 אבל מנהיג־המיכלאה, בתפקיד משמש השאוויש עין.

הא המנהיג האמיתי. המנהיג אינו השאוויש למעשה
 פונים שילטונות-הכלא וכאשר מתבלט, אינו מיתי

המנהיג. עם מתייעץ הוא חריג, במשהו לשאוויש




