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להקים הציעו .,החודים

 רואיין בטלוויזיה ״מוצ״ש״ של האחרונה בתוכנית
 אחדות שנים לפני כי וטיפר בן־מאיר דב הארכיאולוג

 ראש־הממשלה יועץ אז שהיה מי איתן, רפי לו קרא
 ולאשר להר־הזיתים מייד לבוא בטרור, למילחמה

 מטר 40 של בעומק בחפירה שם שמצאו מה שאכן
 בית־המיקדש. משרידי כרוב, של כנף הוא באדמה

 במימצאי־ כלום שאין ראה הגיע, בן־מאיר דב
 החלום כנראה, תם, ובזה איתן, רפי של החפירות

בישראל. השלישי בית״המיקדש את להקים
לכימי ״החברה יו״ר היום איתן, מרפי ביקשתי

הח תקופת על יותר קצת לי שיטפר לישראל," קלים
 ביצע הוא תפקיד איזה ובמיסגרת בארץ, שלו פירות
אותן.
 קבוצת־ הנה באה שנים 10 לפני דבר. שום חפרתי לא אני
 בספר מסויימים פסוקים ועל־סמך מארצות־הברית, רבנים

 מיזרחה ק״מ כשני מסויים, שבמקום החליטו הם יחזקאל
 למיש־ אותו קבר המלך שחזקיהו מטמון טמון מהר־הבית,

בית־המיקדש. על עלה סנחריב כאשר מרת,
 *, מו־ מארצות־הברית הנה שמגיע רבי לכל •
ארכיאו פריטים ולהוציא באדמה לחפור תר

לוגיים?
 התחילו אז ורק הקרקע, את קנו כל קודם הללו הרבנים

לחפור.
מו■ אני אם במדינה. חוקים יש רגע, רגע, •

ש בית המיקו
 שייד לא הוא ארכיאולוגי, מוצג שלי בחצר צאת

למדינה. אלא לי,
 ובשלב חפרו, הם יודע. לא שאני שאלות אותי תשאלי אל

הת מייד אני עזרתי. את וביקשו אלי הגיעו הם מסויים
 בירושלים. לחפירות האחראי שהיה בן־מאיר, רב עם קשרתי

 שם, מצאו שהם מה ארכיאולוגיה לא שזה פסק הגיע, הוא
העניין. נגמר ובזה

המיקדש? בית להקמת הסיכויים אפסו בזה •
אפסו. — הזה מהצד

שה בכיר שר איזה על דיבר בן־מאיר דב •
שרון? באריאל מדובר האם לחפירות. איתן* גיע

 וילונות שום עליו היו לא שלי, היה החלבז שרון. שום
 את קושרים פעם שכל שלמרות שתדעי רוצה ואני שחורים,

לבד. עושה שאני דברים יש שרון, של לשמו שמי
שמי) (דניאלה

 הד״ר מודיע ״דבר" בעיתון אינטש ג2 של במודעה
 את עוזב הוא כי עם־ישראל לכל שרעבי יקותיאל

 מיועדת עס״ישראל כל מלבד מיפלגת-העבודה.
 מיפלגת-העבודה למזכ״ל הכתוב, פי על המודעה,

 יצחק פרט, שימעון לחי׳ב העתקים עם חריש, מיכה
קיטר. ישראל ההסתדרות, ומזכ״ל רביו

הר כל־כך להוציא למה שרעבי הד״ר את שאלתי
 שהוא האדונים לשלושה לומר כשאפשר כסף, בה

למה. להם להסביר וגם הטיפלגה את עוזב
 חב־ על־ידי מיפלגת־העבודה לישכת כחבר נבחרתי אני

 מודיע שאני לבך מעבר וחשאית. אישית בהצבעה רי״המרכז
 הצער על החברים לכל להודיע חייב אני עוזב. שאני לחריש

 ברור מיפלגת־העבודה, את עוזבים כשאלפים ועכשיו, שלי,
 כמובן, ואני, זה, את להצניע היא חריש של שהמטרה לי

יידעו. שכולם רוצה
 את עכשיו עוזבים *טאלסים אומר כשאתה •

 יש• מתכוון? אתה בדיוק למה מיפלגת-העבודה,
מיפפרים? לך

עוזבים. איש 2000 ברמת־השרון שרק יודע אני
אחד. שם תן איש: 2000 •

למשל. חורב, עמוס האלוף

מיפלגות
ל כ  צעדם על מודיעים לא הללו האלפיים •ו
מודעה? מפרסם אתה ורק ברבים,

 מיפלגת־העבודה, לישכת חבר אני ביותר. הבכיר אני
פרטי. לא הוא שלי והצעד
 מיפלגת- בי עוזב, שאתה במודעה הסברת •

 מה לדעתך. שמאלה, מדי יותר פנתה העבודה
 ששוכנע הדבר הגמל, גב את ששבר הקש היה

לעזוב? סופית אותך
 שהשתתפתי היה בהם האחרון אולי קשים. הרבה היו
 לדעת נוכחתי ולשימחתי בירושלים, שהיה הלישכה, בכנס

והת ביצים, עם אנשים כמה במיפלגת־העבודה שנשארו
 הביתה, בדרך כבר אבל הממשלה. מן לפרוש החלטה קבלה

 יותר לי ברור היום התמוסס. העסק שכל שמעתי במונית,
 והמערך, הליכוד, זה השלום את יביא מישהו שאם מתמיד
שמי) (דניאלה יפריע. זאת, לעומת

למ דתי, בטכס תמוז בנימין נקבר שעבר בשבוע
הדתיים. נגד היה אידיאולוגית, מבחינה שתמוז, רות

 בית-קברות להקים רעיון הועלה שנים כמה לפני
 הדור רכז שהיה מי רועה, מיכאל את שאלתי חילוני.
 התחיל ממה הרעיון, יוזמי ובין מפ״ם של הצעיר

הרעיון.
 קבוצה התארגנו אנגלוביץ תרזה של הסיפור בעיקבות

 מהקבר הגופה הוצאת את למנוע כדי מפ״ם, צעירי של
 לבית־הקברות בלילה פרצנו סבירה. קבורה לה ולאפשר

 את להוציא יוכלו לא שהדתיים כדי הקבר, על סלע והנחנו
הגופה.

 ההצעה מירושלים. הרדים עם מעניינת פגישה לנו היתה
 נקים שלא מדוע שאלו הם מהם. באה אלא מאיתנו, באה לא

 משה כדת להיקבר חובה תהיה לא שבו חילוני, בית־קברות
 אנשים עומדים כשמאחורינו אדמה, לחפש התחלנו וישראל:

רביץ. אברהם כמו בכנסת, הם שהיום
קרה? ומה •

 להרים רצינו אדמה. למצוא מחוסר־יכולת נפל זה לצערי
 איך להיקבר שיוכל כדי בישראל, אדם לכל כשרות זה את

רוצה. שהוא טכס באיזה רוצה, שהוא בצורה רוצה, שהוא

קבורה
 מעוניין תמיד לא כחילוני, חייו כל את שחי חילוני, אדם

דתי. בטכס
 ולעסוק אדמה למצוא היום אפשרות שאין היא הבעייה

 בית־ אקים אני ואם מונופול, קדישא לחברת יש בקבורה.
 מס־ההכנסה, כמו רשויות, עם בעייה לי תהיה חילוני, קברות

אחרים. גורמים והרבה מישרד־הפנים
א ל  שיעזור גורם שום לעניין הצלחתם •ו

לכם?
 למכור מוכנים לא מקום בשום אבל קרקעות, חיפשנו

 הגדולה הנכונות את שהביעו הגורמים ולהפתעתנו לנו.
החרדים. דווקא היו ביותר
 שהוא סיכוי יש נפל, שהרעיון מבינה אני •
שוב? יעלה
 תימצא שאם מאמין אני בלב. אצלי קטנה פינה לזה יש
זרזבבל) (אזרית מחדש• יתעורר הכל אדמה,


