
מתרגש אינו שוב במפד״ל. והמאבקים אבו־חוגירא פרשת אוסלו״, מהפכת
 לאורך־זמן. הפוליטי למישחק מחוץ נשאר

★ ★ ★
 של המישפטי כיועץ גלם משמש יום ף*

 או חבר אינו כי אם בכנסת, ש״ס סיעת
 שבו דרעי, השר של טוב חבר הוא בה. פעיל

 שש״ס מקווה הוא רבות. תיקוות תולה הוא
 המיזרחי בציבור למהפך כראש־גשר תשמש

 שילטוני למהפך וכראש־גשר לשלום, ביחס
 ל״קואליצ־ החרדיות המיפלגות יחברו שבו

השמאל. ומיפלגות המערך עם יית־שלום״
 להעריך יכול אינני יקרה. הזה ״התהליך

 זהו יתרחש. הוא אך זמן, של טווח באיזה
החב השינויים עם להתמודד היחידי הסיכוי
 הימין. לטובת הפועלים והדמוגרפיים, רתיים

 שנהוג ממה מתון יותר הוא הספרדי הציבור
 הערבים. כלפי וגם דתית מבחינה גם לחשוב:

 האידיאולוגית האש בוערת לא בעצמותיהם
השלמה." ארץ־ישראל של

 ה־ את למנוע שיש תחושה חדור גלס
 קרע במחיר גם מחיר, בכל הבאה מילחמה

 מדינה הקמת של בפיתרון דוגל הוא בעם.
 כלשהו להסדר ומוכן ישראל, לצד פלסטינית

מיזרח״ירושלים. לגבי גם
 ובכללו בציבור, שינוי חל גלס של לדעתו

 המתמשכת האינתיפאדה עקב הדתי, הציבור
 (אנשים ובמיזרח־אירופר בעולם והשינויים
 שתהיה נגזר אצלנו רק ״לעזאזל, שואלים:

ואיבה?״) קיפאון של ניצחית חומה
 תיקוות גלס תולה לא הליכוד בנסיכי

 לחכות נצטרך בהם, תלוי זה (״אם מרובות
 בשר- לא גם שנה״). 200 עוד לפריצת״דרך

 מהמתפעלים (״אינני מרידור דן המישפטיס
 מוסכמים. אנשים אוהב לא בכלל אני ממנו.

 זה כי שנויים־במחלוקת, אנשים אוהב אני
שלהם"). האמת על נלחמים שהם סימן

★ ★ ★

 הבלמים כאחד גלס שימש מרידוד ול
/  הוא זמיות־הארם. לחוק־יסוד: הרציניים *

ה את שם והסביר ש״ס סיעת לפני הופיע
 מנקודת־ בחוק, הטמונות החמורות סכנות
הדתית. החקיקה של המבט

 כל מונע היה שהחוק שבעוד טוען גלס
ה לרעת מפר ואף עתידית, דתית חקיקה
 לו תהיה שלא הרי הסטטוס־קוו, את דתיים

 האדם. זכויות מבחינת אמיתית משמעות
 הכי החוק גם באשליות: יחיה לא אחד ״שאף

 זכויות־האדם את יבטיח לא הנייר גבי על יפה
 מתוך רבר. שום מבטיחה לא חוקה בישראל.

 ובהן כתובות, חוקות להן שיש מדינות 125
 מהן 25 רק זכויות־האדם, על נהדרים פרקים

 ביחסינו משהו משתנה היה האם דמוקרטיות.
 נותן היה רק השמאל הזה? החוק עם לערבים

זכו־ כאביר מופיע שהיה לליכוד, עלה־תאנה
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שקלים. יארד
 דעת על שהתקבלה הגואלת, הנוסחה את

שו הציע והרשויות, הכללי החשב הבנקים,
פיינשטיין. רוני למישרד, גלס של תפו

 עקרונות: שני על מבוססת עצמה התוכנית
 של מבוקרת התייעלות וחובת פריסת־חובות

המקומי. השילסון מערכת
 את. העריכו כשלא טעו כי היום מודה גלס

 מקירבתו הנובעות הציבוריות הרגישויות
 עובד דרעי של שאחיו מכך וכן דרעי, לשר

 בתום- פעלו כי טוען הוא אך במישרד. כשכיר
לב.

 במציאת שעות־עבודה, באלפי ״מדובר
חו על והצמדה ריבית של מסובכות נוסחות

 חשבונית כלכלית, עבודה זוהי שונים. בות
 מאז בה עוסקים אנו מסובכת. ומישפטית

 מאי עד לפחות בה לעסוק ונמשיך מאי, חודש
 שכל רשויות, 200ב־ מדובר הבאה. בשנה
בנקים. ארבעה עם בממוצע עובדת אחת

להצ מקומית רשות לכל מאפשרים ״אנו
או מחייבים לא אך באמצעותנו, להסדר טרף
 עורן־- באמצעות זאת לעשות יכולה היא תה.
אחר. דין

 משלא טעינו בתום־לב, שפעלנו ״למרות
 שכר־ לגבי הרגישויות. את כראוי הערכנו
 רשות. לכל ש״ח 7500ב־ מדובר הטירחה
 שלושת בין ושיתחלקו המינהלת, כל שתקבל

 עורכי־הדין לישכת כללי לפי המישרדים.
 מנכ״ל אך שקיבלנו, ממה 10 פי לנו מגיע

 קשה ויכוח איתנו התווכח מישרד־הפנים
 רשות כל מאשר זול יותר הרבה זה מאוד.
בנפרד.״ השכר על למו״מ ניגשת היתה

 את בדימיונם רואים שרבים ברור לגלס
 ושל שלו לחשבון־הבנק שזורמים המיליונים

 בסופו שיקבל הסכום על מגחך והוא שותפיו,
 תכונה הוא לדעתו, חוסר״הפירגון, דבר. של

 של מצירו היחס זאת בכל אותו מרגיז יהודית.
 יו״ר היה כשהוא חבר־ועדה, אצלו שהיה מי

 ממנו קיבל ואף ועדת־חוקה־חוק־ומישפט,
 כוונתו להתבלט. ואפשרויות רבות סמכויות

 וירשובסקי. ח״כ הפרשה, את שעורר למי
ש המינימום לדעתי, טובים. חברים ״היינו

 הצד את ולשמוע טלפון להרים זה מתבקש
דבר." שום המטבע. של השני

 על מפוכחת בצורה היום מסתכל הוא
 השם ברוך ח״כ. ״הייתי הפוליטית: הזירה

 הפוליטיקאים, של מהמירדף מזה. שנגמלתי
 כותרת בשביל כותרת. אחרי דמוי־הסמים,

הכל. לשכוח האדם מוכן
 כשאני לכנסת נקלע כשאני ״לעיתים,

 לא הוא איך רואה אני ח״כ, עם ויושב מוכרח,
 לך להקשיב בעיניים, לך להביט מצליח
 הפנימי. המתח את רואה אני אמיתית. הקשבה

ה העיתונאים, אחרי התרות העיניים את
פונקציונר איזה ואולי מהמיפלגה, יריבים

יות־האדם."
★ ★ ★

ף, לם, ך ק ש מו  לראשו, סרוגה כיפה מ
מסח בקצב ארוכות קנט סיגריות מעשן

 שנראה מה מתוך אחיד, בטון מדבר הוא רר,
בדיעותיו. עז וביטחון עמוקה פנימית כשלווה

 את שקשרה האחרונה, הפרשה על גם כך
ה עם שותף הוא שבו עורכי־הדין מישרד
 מישרד־הפנים, באמצעות המקומיות, רשויות

דרעי. אריה חברו שולט שבו
 מיני שוקדת שעליו פריסת־החובות, הסדר

 עורכי־הדין מישרד בראשות הלת־ההסדר
 רואי־ מישרד בהשתתפות שותף, הוא שבו

 את למעשה הציל כלכלי, ומישרד חשבון
 מוחלטת, מהתמוטטות המקומיות הרשויות

מיל״ 2.5ל״ שהגיעו בחובות ששקעו אחרי

 ■צחק את שהפיל על מתחרט
 ממרידור. מתפעל ו1אי רפאל.
 .,בדרע גדולות תיקווה תולה
 האדם. זכויות חוק את חסם
השם ברוך ח״כ, מלהיות נגמל

 לו.״ ללקק חייב והוא חבר־מרכז, שהוא ז־ דרג
★ ★ ★

 ב־ שעלתה הפרשה רגוע. נראה לס ך
במהרה. בוודאי תישכח שעבר שבוע

 או פחות נורמליים, חיים לחיות יחזור הוא
מ הבלתי־פוסקים, מהתככים הרחק יותר.
 ימי של התיקשורתית ומההמולה המתח

 ומאבקי אבו־חצירא פרשת אוסלו״, ״מהפכת
 למיפלגה אותה שהפכו במפד״ל, הסיעות
הישראלית. הפוליטית המערכת בשולי

 ככוח המפד״ל את כיום מחליפה ״ש״ס
 גלס. אומר הפוליטית,״ במפה המרכזי הדתי
 להיות אפשר — העניינים במרכז ש״ס ואם

 אי־אפשר הרי משם. רחוק לא גלס שגם בטוח
לגמרי. להיגמל

■ סער־סרצ׳נסקי גירעון
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