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ת תו מן או הז
.1962 במארס, 7ה־ ד׳, יום היום:

.20.30 השעה:
 ששודרה צה׳׳ל, יונון התוכנית המסגרת:

 תחנת־ה־ צה״ל, גלי מעל ישראל להמוני
שר־הבטחון. של שידור

 מפקדי־טאנקים קורם כיום טקס המאורע:
לישראל. צבא־ההגנה של

 בקע ישראל בבתי מקלטים רבבות מתוך
 מפקד סגן בצה״ל: בכיר קצין של קולו

 הקורס, חניכי אל דיבר הוא השריון. גייסות
כ מחר. השריון גייסות של עמודי־התווך

 על העמידם כזו, חגיגית בהזדמנות נהוג,
 מול לעמוד המדינה, את לשרת חובתם
אויביה.
מכריע. חידוש בדברים היה הפעם אולם

 המאיימים אויבים שני יש המפקד: הסביר
ה החיצוני, האויב הוא האחד המדינה. על

 פנימי אויב גם יש אולם לכלותנו. זומם
פחות. לא המסוכן

 נתן המפקד הפנימי? האויב הוא מי
ה חד־משמעית: ברורה, תשובה לחניכיו

״ה האנשים מאותם מורכב הפנימי אויב
צה׳׳ל״. של בערכו מזלזלים

 מפקדי- של תפקידם מה אמר לא המפקד
 אזרחי אלה, פנימיים אויבים כלפי הטאנקים

 — החניכים לדמיון השאיר זאת את ישראל.
ברדיו. לדבריו שהאזינו הרבבות ולדמיון

 מפקד סגן שאב מניין העם. אויבי
הזאת? התורה את גייסות־השריון

 ימים שמונה סוד. כל בכך היה לא
 בן־גוריון, דויד שר־הבטחון, נשא כן לפני
בעמו הועתקו ממנו רבים שקטעים נאום

 בן־גוריון דויד ניצל זה בנאום דבר. די
 לשאת כדי במעלה ראשון ממלכתי מעמד

 נגד )1278 הזה (העולם מבולבל נאום־הסתה
צה״ל״. של בערכו ״המזלזלים

 אנשי כנעניים, ״חוגים התקפתו: נושא
 (תוך מופקרים״ עתונאים השמית, הפעולה

 ומעריב), הזה להעזלם מפורשים רמזים
 פנחס של ידידו רוטנשטרייך, הפרופסור וכן

גולדמן. נחום ודר׳ לבון,
סל בחיוך קיבלוהו בדבר הנאום קוראי

 ישיש מנהיג של דבריו לגבי כנאה חני,
לשו את לנצור אי־כשרונו בשל המפורסם

המתייח אנשים שיש שכחו הם הרעה. נו
 ראש־הממשלה של לדבריו ברצינות סים

ושר־הבטחון.
 אחד רק הוא השריון גייסות מפקד סגן
מהם.

ת א ר ק ר ל ב ש מ
הזע התקרבו שונים מישורים בשלושה

 חמור. משבר לכלל השבוע הפנימיים זועים
 אלא היו לא יחד גם המשברים שלושת
 העמוק: המרכזי המשבר של שונים צדדים

המישטר. של המשבר
 פעולות־ גברו הבלכדה כחזית ©

 מאבק נמשך הטייסים, סיכסוך פרץ הקרב,
המל סערה הפרטיות, המשכנתאות בעלי
 של פנימית באסיפה תוספת־היוקר. על חמה

 ברור הד נשמע המנהיג, בנוכחות מפא״י,
ה ציבור ממעמקי הבוקע העמום, לרעם

עובדים.
 המעלה לממשלה, מאמין אינו זה ציבור

 דורשת בעודה אחוזים, 19ב־ תקציבה את
 החגורה״. את ״להדק העניות השכבות מן
 כי המכריז הציני, לשר מאמין הוא אין

 אחד, מאחוז בפחות עלה מדד־יוקר־המחייה
 ההתייקרות על לעמוד יכול ילד שכל בעוד

המתמדת.
 יכולה להנהיג, מסוגלת שאינה ממשלה

לדכא. רק
 הוסיפה הדמוקראטיה כחזית ©

 בעודה מכשירי־הדיכוי. את לגבש הממשלה
 הרע, לשון חוק לחקיקת המרץ בכל פועלת
 שר־ הודיע חופש־העתונות, את שיחסל

 שולחן־ על להניח מתעתד הוא כי המשפטים
 את לממשלה שתיתן הצעת־חוק הכנסת
 מכשירי־ להתקין המלאה החוקית הרשות
 לכל להאזין שתרצה, מקום בכל האזנה

המכ כל את לפתוח הטלפוניות, השיחות
 כך כדי תוך הבטחון״. ״מטעמי — תבים
 את להניף יש כי דעתו את השר הביע

 של האחרונים השרידים אחד על הגרזן
 חסינות בישראל: הפורמלית הדמוקראטיה
חברי־הכנסת.
טי צבאי למושל האופייני בגילוי־הלב

 נקודת־התורפה על יוסף דוב הצביע פוסי*׳
ש מאחר בגלוי: השר אמר המאבק. כל של
של פשוט רוב יכול חוקה, בישראל אין

ירו של צבאי מושל היה יוסף דוב *
המצור. בימי שלים

 דמוק־ זכות כל עת בכל לבטל חברי־הכנסת
האופו של הח״כים חסינות כולל ראטית,
זיציה.
האווי התחממה הדתית בחזית ©

המדי קום מאז עת בכל מאשר יותר רה
 ושופט הוחזר, לא שוחמאכר יוסל׳ה נה.

 לו למנות לנכון מצא אף ממלכתי מחוזי
 הילד את לשכנע כדי דתי, אפוטרופוס

 להוריו. לחזור והמנותק, המוסת ,10ד,־ בן
 אחרות. חטיפות על השמועות גברו בארץ
להע שביקשו שוטרים ופצעו תקפו דתיים

הכרחי. לניתוח־אחר־מוות גופת־מת ביר
 פוקעת החלה החילוני הרוב סבלנות

 נאלצת היתד, מפא״י אולם גלוייה. בצורה
 רק כי — החזית אורך לכל בדתיים לתמוך
הדיק את לקיים יכולה היא להם הודות
במדינה. שלה המעשית טטורה

 גם השבוע התעוררה השלטון, של למזלו
להש בכוחה יש שתמיד הרביעית, החזית

החזיתות: שאר את כיח
ה התחמם הכטחונית כחזית ©
ב שנה בכל פורץ בו ים־כינרת, של קטע
 שני ישראלי־סורי. סיכסוך־דייג זו עונה

 באומץ־לב נפשם את שחירפו שוטרים,
 ופיצו שעה אותה קשה. נפצעו מופתי,

 האנטי- הטיל כי שהעידו נוספות, שמועות
 המרחב, ארצות לכל לחדור עומד אווירי
זה. באזור תקופת־הטילים את לפתוח ואולי

ביותר: החמור המשבר יהיה שזה יתכן
 לישראל יהיה הצרפתי, הגט בהתקרב כי

 זה מסוג נשק להשיג קשה יותר הרבה
לערבים. מאשר
 אינו פנימיים משברים של קיומם עצם

 פנימיים, ויכוחים דמוקראטית. בחברה אסון
 של סימן הם וחברתיים, רוחניים לבטים

 הוא, 1962 במארס האמיתי האסון בריאות.
 אף אמיתית תרופה ישראל לממשלת שאין
 בארץ אין וכי האלה, מהמשברים לאחד

 אמיתית תרופה בעלת ממש של אופוזיציה
משלה.

דת
ר היהוד■ הנזי

 בית- בפני עורכי־הדין השבוע כשהתייצבו
 בקשתם את והגישו לצדק הגבוה המשפט

 שפירא, משה הפנים שר נגד לצו־על־תנאי
 לעצם הנוגעת פרשה של תחילתה זו היתה
המדינה. מהות

 לחייב בית־הדין את ביקשו המבקשים
לא מדוע בפניהם: ולנמק לבוא השר את

רופאייזן יהודי
לאום? זח מה

 זכאי לה תעודת־עולה, רופאייזן לדניאל יתן
השבות. חוק בתוקף ארצה השב ״יהודי״ כל

ב שעה אותה יתגורר לא עצמו המבקש
 הוא סואנת. עיר במרכז או עולים, מושב
 לפני בואו מאז זאת שעשה כפי יישב,
 שעל אליאס מר במינזר שנים, שלוש

 נושא כשהוא החומה' בגלימתו עטוף הכרמל,
הקטן. העץ צלב את חזהו על

 בדת בחר אשר יהודי רופאייזן, דניאל כי
 עדיין לוותר מוכן לא באמונתו, הנוצרית
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