תצפית

במדינה

כ? הזכויות שסורוח

• קיימים סיכויים כי נשיא גיניאה ,סקו מורא ,אחד מראשי
המחנה הלאומי האמירני באפריקה ,יבקר בישראל♦ ביקור זי!
הובטח והוכן בחשאי ,אולם בימים האחרונים החל משרד !החוץ חושש שטורא
מהסם.

• לא מן הנמנע ,שדויד בן־גוריון ייפגש ,כעת סיורו הקרום
באירופה ,עס הקאנצלר הגרמני במסווה של שתדלנות למען
קבלת ישראל לשוק האירופי המשותף .אדנאואר מעוניין בפגישה
זו ,נד״ לקבל תעודת־הכשר נוספת מישראל ,ערב הוויכוח על החימוש האטומי
של נאט״ו ,כולל גרמניה המערבית .בן־גוריון חשש להיענות לבקשה זו גלויות,
מחוסר תירוץ מתאים.

• הרקע הסמוי להתרוצצות ולתוכניות־החילופיס כביב
צמרת ההסתדרות  :הכרתם של צעירי ביג׳י ,ני מפא״י ׳עשויה לאבר את
שליטתה בהסתדרות ,בבחירות הקרובות .תוכנית ׳הצעירים :לרוקן את ההסתד
רות מתוכנה ,להעביר את תלות הסוני הפועלים והמיפעלים הכלכליים מהוועד
הפועל אל הממשלה .בצורה זו ,גם אם תהפוך מפא״י מיעוט בקרב ההסתדרות,
לא תאבד את שליטתה במנגנון המדינה ,בהתיישבות ובכלכלה.

• מתנגדיהם העיקריים  :לוי אשכול וגולדה מאיר ,המעונ■
יינים לשמור על ההסתדרות ככוח חזק ,שיוכל לנקוט עמדה
מכרעת נגד צעירי ביג׳י כפרוץ מלחמת הירושה.
• לא מן הנמנע ,נוכח פחד זה ,כי מפא״י תנצל את הרוב
שלה בהסתדרות ,בדי לדחות את הבחירות .אחת המחשבות,

העם
מות* של אד □
ראש הממשלה דיבר על המלחמה הבאה,
הבלתי־נמנעת .מאבקו הנואש של סובלן
הוסיף להסעיר את הלבבות .אך גל־החום,
שהתיש את כוחות האזרחים ,היפנה את
תשומת־לבם למתנת־השמיים העיקרית של
מולדתם :הים.
אולם הים הפך מלכודת־מודת .בשבת ה
אחרונה ניספו שישה איש ואשד ,בטביעה.
אסור — והכרחי .במידה מסויימת,
משקף הים את בעייות ישראל ,כפי שמימיו
משקפים את פני אזרחיה.
ככל שגוברת העליה ,כן גוברת הצפיפות
במדינה .המוני האזרחים ,שהקנוניות ה
מפלגתיות העכורות של הממשלה גזלו
מהם כל בילוי אחר בשבת ,נוהרים אל
החופים .המבול האנושי עובר על גדות
חופי־הרחצה הרשמיים ,מגיע כיום לכל קטע
של החוף.
השלטונות הממלכתיים והמקומיים ,ה
משלמים מס־שפתיים לעלייה ,אינם מתכננים
את פתרון הבעייות הנובעות ממנה .לא

אם ,למטה ,לא יכלו לראות את האיש
האחרון.
אחרי דקות יקרות של תדהמה ,רץ בן־
לווייתי למטה ,במורד התלול — דרך ארוכה
לאורך החוף ,עד שמצא שוטר רכוב על
סוס ,והסב את תשומת־לבם של עוברים־
ושבים .איש מהם ,למטה ,לא יכול היה לר
אות את הגוף שצף על המים ,ללא תנועה.
הם החלו מתרוצצים ,מתווכחים ותוהים.
לבסוף ,בייאושם ,הביטו אלי .אני ,בראש
הצוק ,הפניתי את תשומת־לבם ,בתנועות
ידיים ,אל המקום הנכון .הם נכנסו למים
ומשו את האיש החוצה.
הוא היה מת.
כל זה נמשך זמן רב .הבינותי שנוכחתי,
ממש במו עיני ,במותו של אדם .זיעזעה
אותי במיוחד המחשבה כי חיים אלה אפשר
היה להציל בנקל ,אילו במקום זה ,ההומה
מתרחצים ,הוצב מציל בעמדת־תצפית בראש
הצוק )משם הוא משקיף על קילומטרים
של חוף( כשהוא קשור בטלפון־שדה עם
המצילים הקבועים במקומם למטה .יתכן
שסירת־מנוע ניידת ,שגם היא אינה יקרה,
יכולה היתד ,להציל חיים רבים בכל חוף
כזה.
למחרת קראתי בעתון כי במקום נמצאו
בגדים של אדם וספר־קריאה — עם שם
מחוק ומטושטש .הטובע האלמוני.

הממשלה
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יבודגף אך

יגורךף?

המדאיגה אותה במיוחד :החלטתו הנחושה של פנחס לבון להציג רשימה נפרדת
משלו ,אשר בוודאי תוריד מכוחה של מפא״י.

• כמעט קרוב לוודאי ,כי לא יהיה פיחות נוסף כעתיד
הנראה לעין .אשכול מודה עתה בכישלון הפיחות הקודם ,יטיל את האשם
על השוק ׳האירופי; יטען כי רימה את ישראל בהבטיחו לה שוקי־יצוא ,אם
שער־החליפין שלה יה״ה ריאלי.
• צפויה עליה בממדי האבטלה בארץ .הגורם העיקרי :גל
פיטורים במנגנון המדינה .בעיקר יפוטרו עובדים מבוגרים ,מכל המשרדים
הממשלתיים.

• אל תופתע ,אם תשמע בקרוב על כוונות במפא״י לחוקק
חוקים נגד שכיתות ,וקביעת בוררות־חובה כסיכסוכי־עבודה.

צעד זה מיועד לקדם את פני השביתות ותביעות־השבר ,הצפו״ות עם החמרת
המצב הכלכלי.

• הצעת־חוק אחרת ,עליה עשוי אתה לשמוע כקרוב:
׳הצעה ני הביטוח הלאומי ישלם גם דמי־אבטלה למובטלים.
• מזל הדתיים נמצא בסימן עליה .תמורת הבטחתם לתמוך ב-
מפא״י בכל תוכניותיה הכלכליות ,תזכה המפלגה הדתית לאומית בשת״ נקודות־
מפתח במנגנון הדתי־ממלכתי :אחד ממועמדיה יזנה בכהונת הרב הראשי לישר
אל ,שני בכהונת רב ראשי של תל־אביב.
• נצחון דתי נוסף הצפוי בחודשים הקרובים  :חקיקת חוק
שבת ארצי ,שיאסור כל תחבורה ציבורית או פרטית בכל רחבי המדינה ,פרט
לחיפה .׳הצעת־חוק מפורטת נמצאת כבר עתה בהכנה.

• עורך־דין ידוע נוסף עומד להיתבע לדץ כעוון העלמה
ג דו ל ה של מ פ ״ ה כ נ ט ה .האיש ,מגדולי העוסקים ברישומים בטאבו ,משמש
עתה נושא לחקירה שיטתית ,ספריו עוקלו וחוליות מחלקת החקירות של מס־
ההכנסה עוברות מלקוח ללקוח ,כדי לוודא את השכר ששילמו לו .המיבצע הוא
חלק מפעולה מקיפה לגלות עברייני־מס מבין הרופאים ,המשפטנים ,העתונאים
ובעלי יתר המקצועות החופשיים.
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איכפת להם מה קורה במקומות שם מוצבים
שלטים המזהירים :״הרחצה אסורה״ .גם
לא איכפת להם שאין לאזרחים העייפים שום
ברירה אלא להתרחץ בחופים אלה .החופים
המותרים ,שם מוצבים מצילים ,פשוט אינם
מספיקים.
כך נתפסים האזרחים במלכודות המוות —
זרמים תת־מימיים ,בורות בלתי־צפויים ב
תחתית הים ,מערבולות .הים קוטל אזרחים
רבים יותר מכל אוייב חיצוני.
השבוג השחורה .מעט דמיון  ,חוש־
אחריות וכושר־אירגון ,היו יכולים לפתור
את הבעייה ,להציל את החיים .על כך מעי
דה עדותה של עדה ,שראתה במיקרה את
מותו של הישראלי האלמוני — אחד מששת
הטובעים של השבת השחורה האחרונה.

מספרת העדה:
עמדתי בראש הצוק שבין מלון השרון
וסידנא־עלי ,ונהניתי מן הנוף ,כשמשכה את
תשומת־לבי קבוצה של מתרחצים בים ,לא
הרחק מן החוף ,שנופפו בידיהם וצעקו.
תחילה סברתי כי הם משחקים — בייחוד
כשראיתי כי עובריפ-ושבים בחוף ,למרגלות
הצוק ,אינם שמים לבם .אך לפתע חדר
להכרתי כי המתרחצים אינם מתקרבים אל
החוף ,על אף נסיונותיהם.
התווכחתי עם בן־לוויתי אם אמנם טובעים
המתרחצים או לאו ,כשראינו שכמה מן ה
אנשים על החוף ניבנסו בכל זאת למים,
החלו מושים את המתרחצים החוצה.
לתדהמתנו נישאר איש אחד בים ,כשראשו
מבצבץ ,עולה ושוקע חליפות ,כשההפסקות
בין עליה אחת לשניה הולכות וגדלות.
בינתיים התפזרו המצילים־המתנדבים ,ב־
סוברם כי מלאכתם הושלמה .במקום הימצ־

מזכירת הממשלה ,יעל עוזאי ,תיארה גם
את הישיבה של השבוע האחרון בנימת ה־
שיעמום הנאותה לכל מזכיר ממשלה .אפי
לו בדוזחה לעתונאים על הסקירה שמסר
הממונה על שירותי הבטחון אודות פרשת
יוסלה שוחמכר ,ציינה :לא היה שום ויכוח,
לא היה שום דבר מעניין.
בכל זאת ,ידעו עתוני המחרת לספר על
סערת־רוחות בממשלה ,בעת אותה סקירה.
השרים הדתיים ,נמסר מפי מקור מהימן,
רגשו ורגזו ,והממונה על שרותי הבטחון
הטיח בפני שר הפנים הדתי :״לכם היה
חלק בפרשה!״
על כן ,כאשר התכנסה הממשלה לפגיש
תה השבועית הבאה ,היתר ,תרומת השרים
הדתיים הצעד .לסדר היום :לגלות ולהעניש
שרים ,המדליפים לעתונות ידיעות על ה
נעשה בישיבות הממשלה .הם ידעו ,כמובן,
כי המדליף במיקוד ,זד ,היד ,שר של אח־
דות־ר,עבודה ,כשם שידעו כי במקרים את
רים הדליפו חומר שרי מפא״י והדתיים
באותה שימחה.
ביג׳י הסביר להם כי הצעתם אינה מע
שית .״לפעמים מדליפים ידיעות ממקורות
המקורבים אלי ביותר ,ואינני יכול לעשות
דבר נגד זה,״ סיפר.
שר הדתות זרח ורהפטיג התעקש .הוא
דרש להפעיל את שירותי הביון .״אם ש״ב
יכול היה לגלות את יוסלה,״ התרים,
״הוא מסוגל גם לגלות את המדליפים!״
ההצעה ,כמובן ,לא התקבלה על דעת
חבריו .שהרי לא כדאי להטריח את הש״ב
בפיענוח סודות גלויים.

פרשת אירס״ו
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תשע שנים התגלגל השם אירס״ו בין
חוקרים ושוטרים .תשע שנים נשמעו תבי
עות בציבור ,להעמיד לדין את האנשים
המעורבים בתיק זה.
השם אירס״ו מורכב מראשי־התיבות הלו
עזיים של ארגון יהודי לפיצויים ,דרכו
העבירה ממשלת גרמניה המערבית כספי
קהילות יהודיות שהושמדו על־ידי הנאצים.
בחלק מכסף זה בוצעה עיסקר ,מפוקפקת,
באמצעות ארבעה אזרחים ישראליים :נציגי
איגוד המלונאים אמיל בראון ואברהם דרז־
נר ,ושני אנשי־כספים בשם אריה פילץ
וישעיהו )״שייקר,״( ירקוני.
העיסקה :הארבעה קנו בגרמניה סחורות
עבור ארגון המלונאים ,קיבלו מהספקים
חשבונות מנופחים .שייקר ,הציג חשבונות
אלה ללקוחות בארץ ,הוסיף דמי הובלה
וביטוח ,ו־ 10אחוז דמי־עמלה עבור מימון
העיסקה .היקף העיסקה :מיליון מארקים
שהם כרבע מיליון דולר.
השם הרביעי .כאשר יצאה משלחת
הקניות של שייקר ,ושות׳ לגרמניה ,הזמינו
המלונאים מומחה לקרמיקה ,תושב חיפה
בשם פנחס זיידמן .הוא הכיר את החרש־
)המשך בעמוד סו(
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