
כאלמגור (ימין) הייאה
״אחריו״

 10ו־״/ עדות־המזרח, של ברשימה הפעם
השמית. הפעולה של ברשימה רצה

 רשמו אחוז) (כחצי משתתפים ארבעה
 משתתפים שני בדיקטטורה. רוצים שהם
 של עצמאית ברשימה רוצים שד,ם אמרו

 שמאלי במעיך, אחרים ושני ישראל, אגודת
מפ״ם. את שיכלול

 פתק אחד <כל בפתקים רשמו אחרים
״בעלי אחרת״, ימנית ״רשימה אחד):

 מפד״ל״, ״צעירי לאומית״, ״רשימה בתים״,
 של כללי ״מערך הערבים״, עם ״שלום

 דתי״, ליברלי ״מערך הפועלים״, מפלגות
 צעירים של ״רשימה בן־גוריון״, ״נגד

 ימין ״גוש צעירים״, ״מערך בלתי־תלויים״,
 המערכים, צעירי ״איחוד שמאלי״, במערך
 רצו משתתפים שמונה וימני״. שמאלי

סיבת מה לציין מבלי חדשה, ברשימה

סטודנטים
ה ס בו ,א ת
 שנערכו הסטודנטים, להסתדרות הבחירות

 טיטאו הירושלמית, באוניברסיטה השבוע
 ושמו מפא״י, תא עסקני את מבית־הסנוודנס

 של והמסואב הממושך לשלטונם קץ
עסקניה.

 עם בנקל השלימו לא מפא״י אנשי אבל
 עמדת על לוותר סירבו המוחצת, התבוסה

 הם שנים. של בעמל רכשו אותה הכוח,
 צו־ בקשו לבווד|המשפט, השבוע פנו

 בטענה הבחירות, תוצאות לביטול מניעה
התקנון. כללי כל לפי נערכו לא הן כי

 למרות זו, טענה התכופה. ריח
 מורת עוררה מסויימת, אחיזה לה שיש
 בנצחון שזכו הליכוד, אנשי בקרב רוח

 הריחו מפא״י אנשי כי טענו הם מכריע.
 נתנו להם, המצפה התבוסה ריח את

ה הקלפי, ועדת מחברי לשניים הוראה
 מועד, בעוד להתפטר חבריהם, עם נמנים
ה תוצאות אישור את כך על־ידי למנוע

מל השניים התקנון. שמחייב כפי בחירות
 מפא״י אנשי בידי ונתנו ההוראה, אחר או

 הבחירות. אישור לדחיית פורמלית _טענה
 השבוע מנעה לא זו עובדה גם "*"אולם
ה ניצחונם את מלחגוג הליכוד מאנשי
עו הבלתי־מפלגתית הקבוצה ראשי מכריע.

 לבחור על־מנת בקרוב להתכנס מדים
הסטודנ הסתדרות יושב־ראש את מתוכם

 מפא״י, איש של במקומו שיבוא טים,
סגיב. אהוד

 אין כי ברור זה בשלב כבר אולם
 התלוצצו זו. מישרה על רבים קופצים
 סגיב שאהוד מה ״את הסטודנטים: השבוע
 של בעמל לתקן יוכל לא איש בשנה, קילקל
י שנים.״
 עסקו ניצחונו, את חגג שהליכוד שעה

 מהם רבים הדדיות. בהאשמות מפא״י אנשי
 שגיא, גדעון תא־מפא״י, מזכיר כי טענו

ה לקראת אנשיו את כראוי אירגן לא
הבלתי־מפלגתיים. עם החריפה התמודדות

 ממשיכים הניצחת המפלה למרות אולם
 אותם שישאיר לנס, לצפות מפא״י אנשי

 עד לפחות הסטודנטים, הסתדרות במשרדי
 ברעם, עוזי השבוע הסביר השנה. סוף

״אנח מפא״י: של הסטודנטים תאי מזכיר
ה תוצאות את לעצמנו סיכמנו טרם נו

ה בתוצאות יכיר מפא״י תא בחירות.
 יאשר שבית־המשפט לאחר רק בחירות
אותן.״

 תוצאות את יאשר ובית־המשפט במידה
באוני מפא״י תא לדבריו, עשוי, הבחירות

 אם מחדש לשקול הירושלמית ברסיטה
לבחירות. שוב הבאה בשנה לגשת

 של המוחצת מפלתה מורטום. פוסט
 ישירה תוצאה רבים לדעת היתד. מפא״י

ש בעוד בבחירות. הערנית מההשתתפות
 נמוך, המצביעים אחוז היה קודמות בשנים
 רבים וסטודנטים רבה, ערנות השנה ניכרה
הקלפיות. ליד ארוכים בתורים עמדו
 ואנשיו סגיב אהוד של תעלוליו כי

ה הסטודנטים את גם מתרדמתם עוררו
 לנצל ידעו הליכוד אנשי ביותר. אדישים
 הסברה מסע אירגנו תום, עד זו עובדה
 שהבאישו גילויים של בשורה יצאו מקיף,

הסטודנטים. הסתדרות ראשי של ריחם את

ה ס בו '3 ת
עו הירושלמית באוניברסיטה הבחירות

אוניבר של הסטודנטים בין רב ענין ררו
 התל־אביבית במכללה כי תל־אביב. סיטת
 ליכוד, קבוצת של שניה מהדורה נולדה

יותר. מתוקנת
 התל- היו הירושלמי, לליכוד בניגוד

 שהחליטו שונות, מפלגות חברי אביבים
 ולהקים עצמאית הופעה על מראש לוותר

 שוי מפלגות חברי בתוכו שילכד אירגון
 שהם לכך העיקרית הסיבה שזו יתכן נוחי.
 חבריהם כדוגמת בבחירות הצליחו לא

 עוד עם יחד אומנם, זכו הם הירושלמים.
ב בלתי־תלויים, סטודנטים של רשימה
 להנחיל הצליחו לא אולם הקולות, מחצית

ניצחת. תבוסה למפא״י
 השבוע הסביר ליכוד. מול מעיד

 התל- באוניברסיטה מפא״י מפעילי אחד
 מסתתרת הליכוד סיעת ״מאחורי אביבית:
 להשתלט השואפת הקומוניסטית, המפלגה

הסטודנטים.״ הסתדרות על זו בצורה
 שהוצאו בכרוזים, גם הסתמנה זו גישה

״ה מפא״י. אנשי על־ידי הבחירות ערב
 על קומוניסטי! מטווה אלא אינו ליכוד
 על הקומוניסטים להשתלטות ידכם תתנו

 כרוז קרא הסטודנטים,״ הסתדרות מוסדות
מפא״י. אנשי בידי כנראה שהופץ אנונימי
 כל היה לא זו שלטענה למרות אולם

 קולם לתת רבים סטודנטים חששו שחר,
 להעמיד הספיקו שלא הליכוד, לאנשי

תיקונם. על הדברים את
כז בהפצת הסתפקו לא מפא״י אנשי

 אפשרית, למפלה מראש התכוננו בים׳
 במקרה הבחירות לפסילת תוכנית הכינו

 תוצאות פרסום לאחר אולם צורך. של
 התוכנית את לגנוז החליטו הם הבחירות
 קטנה ספגו שהם המפלה כי לפסילתן,

הירושלמים. חבריהם של לתבוסה ביחס
 אנשי השבוע פנו הכל למרות אולם
 בדרי- אחדות־העבודה, מרכז אל מפא״י

 זו, מפלגה חברי על לחץ שיפעיל שה
 אותם ויכריח הליכוד, אנשי עם הנמנים
מפא״י. במועמד לתמוך
 עדיין מסרבים העבודה אחדות אנשי
 בין המערך כי טוענים ללחץ, להיכנע

בעק לבגוד אותם מחייב לא מפלגותיהם
הליכוד. רונות

אורחים
אל יקוד3 ד מי ד א ה

 הגבר אך פירסום. כמעט ניתן לא לדבר
ב שביקר המשובצת, בחליפה המקריח,
גרמני. אדמיראל היה צה״ל, מוסדות

 מאד ידועה דמות הוא הייאד, הלמוט
הוא זה היה כי טוענים חסידיו בגרמניה.

 הימית״ הפרטיזנים ״מלחמת את שהמציא
 תת־ חבלה של הזעירה הלוחמה את —

מימית.
 הפעם — שוב נתפרסם המלחמה לאחר
 הצבא על (אזרחי) כמפקח אחר. בתפקיד

 שערוריה עורר הגרמני, הפרלמנט מטעם
סנסציו דו״ח המוני בעתון פירסם כאשר

 שוב הוא הגרמני הצבא כי טען בו ני,
 ב־ שקמה הסערה מדינה״. בתוך ״מדינה
להתפטר. אותו הכריחה הפירסום עיקבות

 קוויק המצוייר לשבועון היד. החודש
ל הייאה את לשלוח לא מדוע רעיון:
צה״ל? על רפורטג׳ה לכתוב ישראל,
 כתבה היא התוצאה בולשיט. בלי

 כולה השבוע. שפורסמה גדולה, מצולמת
 בלתי־מוגבלת הערצה של בסיגנון כתובה
 את צה״ל מגשים הייאה, לדעת לצה״ל.

 בהם דגל — הייאה — שהוא העקרונות
 החייל על הדגש את לשים חייו: כל

הבול את ניצח הישראלי ״הצבא היחיד.
הכותרת. אומרת שיט!״,

במיוחד: מהם התרשם שהייאה הדברים
 במיוחד מקפיד צה״ל שאין העובדה >•

הצדעות. על
 וצה״ל כמורות, חיילות הפעלת •>
כבית־ספר. כולו
 אינם בצה״ל שהמפקדים העובדה •

 כמו ״קדימה!״, בפקודה להשתמש נוהגים
״אחרי!״ בפקודה אלא הצבאות, בשאר
 של ומיליסריסטי מגובש מעמד חוסר •

קצונה.
ש צבא ״זהו הגרמני: השבועון מסכם

ממנו.״ ללמוד יכולים אנחנו

ימאים
קד ד 3ה הי□ ע

 השבוע, השני ביום הטלפון, צילצל כאשר
ל קשה היה לא הימאים, איגוד במשרדי

 מן פשרו. את לנחש האיגוד מזכירות חברי
ה על הממונה של קולו בקע השפופרת

 זאב ההסתדרות, של הפועל בוועד ימאים
 במאבק הישגם על להם בישר אשר ברש,

 את שמנע הקולקטיבי, החוזה ביצוע על
היום. למחרת׳ השביתה פרוץ

קדינזהו״ ,לא

הבוקר,״ בעיתוני כבר כך על ״קראנו
 איגוד מזכירות איש של תשובתו היתד,

הימאים.
 בכל לפרוץ שעמדה לשביתה, ההכנות

הר השלישי, ביום הישראלי הצי אוניות
 בירושלים. האוצר משרד מנהלי את תיעו
 לחרוג החליטו הם ממש האחרון ברגע

 שביתת את כך על־ידי למנוע מנוקשותם,
הימאים.

אף על בחיפה. עגנו האוניות
 הימאים, תגובות היו ההישג, על שמחתם
 החיפאי, בעדן־בר הקבוע מפגשם במקום
ה הפעם זו ״אין לזו: זו מאוד דומות

 לראשנו. מעל בגורלנו שמחליטים ראשונה
 ביג־ממשלתית ועדה עוסקת שנתיים במשך

 מהמשכורת המס ניכוי שיטת בבדיקת
שיתופנו.״ ללא שלנו

 לא הקיפו לשביתה שההכנות התברר
 אלא הימים, שברחבי הימאים 5000 את רק
 בפעולות שהחלו הזרים, עמיתיהם את גם

 רב- השביתה. מועד לפני עוד סולידאריות
ל אטלנטיס היוונית ד,אוניה של חובלה
 מזכירות לחברי רשמי באופן מטר משל,

 הימאים איגוד של תמיכתו את האיגוד
היווני.
 שהשתתף הימאים, איגוד מזכירות נציג
ה ״כל סיפר: האוצר, נציגי עם במו״מ
 עם בפגישה נתקלו שלנו הצודקות טענות
להם, הסברנו אטום. בקיר האוצר נציגי

 לירה לפי הנוכחית, המיסוי שיטת כי
 לפי (ולא שטרלינג לירה כל על ישראלית

הונ ל״י), 8.40 — ליש״ט 1 הרשמי: השער
היווצ את לעודד כדי שנה, 17 לפני הגה

הישראלי. הצי של רותו
 העיקרי הגורם את מהווה היא ״היום
מ עדיין נשרו שלא אלה את שמחזיק

 החוזה הקשים. העבודה תנאי בגלל הצי,
 ואושר השנה בראשית שנחתם הקולקטיבי,

 לימאי קובע האוצר, על־ידי היום רק
ב ליש״ט 2 של בשיעור קטנה העלאה

 הבאה. בשנה ליש״ט 3ו־ הנוכחית שנה
 במו״מ ההכנסה ימס נציב של נוקשותו

הכבוד. כל להערכה. ראוייה
 בסך ,אני לנו: הסביר הוא ״השבוע

 והתפקיד ההכנסה, מם של פקיד הכל
 מעניין לא אותי לכם. לוותר לא שלי
 רק נמצא עיני לנגד שלכם. והזכויות הצי

׳וזהו מכם, לנכות צריך שאני המם ! 
 אלא לנו, נותר לא האלה הדברים לנוכח
 •שייפה האיגוד, של הארצי הוועד את לכנס

שביתה.״ להכריז המזכירות של כוחה את
 עצמו שמצא כיוון לסגת, נאלץ האוצר

 ההסתדרות של המיקצועי האיגוד מבודד.
 הימאים, של המאבק שלבי בכל תמך

 פגיעה של מסוכן לתקדים חשש מתוך
 מיסוי שיטת על־ידי העובדים, במשכורת

מ שחששו הגם הספנות, חברות אחרת.
 בשיטת ראו בשביתה, הכרוכים הפסדים
 אותם המשחררת סובסידיה, כעין המיסוי
יותר. גבוה שכר מלשלם
 החטיבות אחת מזכיר הפרשה את סיכם
 ניתן לא שלנו ״בנטו הימאים: באיגוד
 עלינו. חל לא חוק שום בעצם, לפגוע.
 ״חוץ בפירוש: נאמר מתוחה עבודה בחוק

 עבודה בתאונת הנפגע ימאי מימאים״.
 אחרי לאומי. מביטוח נהנה אינו בחוף,
 ההצבעה בזכות הכירו שנה 15 של מאבק
 ללכד זה לעשות, הצליח שהאוצר מה שלנו.
ה במוסדות הסיכסוכים את ולחסל אותנו

איגוד.״
ה הסיכסוך: חיסול של אחרת תוצאה

 של בבארים כוסיות השבוע הקישו ימאים
שנים. הקישו שלא כפי חיפה,

הזה ,.העולם קלפי
לפני

שבועיים
סה״כ

הקלפיות 5 4 3 2 1 קלפי

(917 ) 656 157 136 88 47 228 סה״ב
(140 ) 69 14 15 9 6 25 נמנעים

:בשרים קולות של אחוזים

( 35.3) 40.3 385 496 38 366 381
1---------------------

שמאלי מערד
( 32.7) 27 29.5 30.6 25.3 268 241 ימני מערד
( 125) 10.7 7.7 5 8 8 8 244 138 הדתיים כל
( 91) 114 9 5 7.4 10.1 7-4 163 מפ״ם
( 4.2) 2.4 3.5 2 5 1 3 2 4 1 5 מירי
( 6 2) 8 112 4 1 165 2 4 5.9 עצמאיים ליבראלים
10070 1007״ 1007־ 1007״ 1007״ 1007״ 1007״ •

13ו44ז זוזח חפוזס


