
תצפית
 כסה, יונה וח״ב רוטנשטרייך נתן פרופ׳ לבון, פנחס •

 ב• כטוחים במקומות יופיעו היסוד״, ״מן מראשי שלושתם
 הוא אולם כך, על הסכם קיים עתה כבר לפנסת. ״המערך״ רשימת

כאחד לבון פנחס יופיע מכן לאתר מיד הרשימות. הגשת ליום עד בסוד יישמר
.המערך באסיפות המרכזיים הנואמים

פנחס שר־־האוצר את במבוכה שיביא חומר תפרסם רפ״י •
 עןלמ כספים בגיוס ספיר של פעילותו על עובדות יכלול זה חומר ספיר.

 מזרימי בין כי שתגלה פרשה תתפוצץ היתר בין .המערך של קרן־הבחירות
 בחוץ־ החשובות הישראליות הנציגויות באחת בכיר עובד הנמנ למערך הכספים

לארץ.
השגת המטרה: כחוץ־לארץ. ביקור־כזק יערוך קולק טדי •

רפ-י. של קרן־הבחירות למען באמריקה יהודיים עשירים כמה בקרב תרומות
 שניה: מטרה בן־גוריון. דויד של אישיים כסעריצים הנחשבים בעשירים המדובר
בן־גוריון. דויד של האחרונים מהלכיו בצדקת בינלאומי דרג בעלי עתונאים שיכנוע

 בגנות בענלם, ביותר החשובים העתונים מן בכמה לאחרונה שהופיעו המאמרים
מאוד; אותו הרגיזו בן־גוריון, של מלחמתו

כרוכה אינה לכן הסיבה השנה. תתקיים לא ועידת־פירנצה •
 ג׳נרג׳ו של בינזמת־השלוס לחבל המשתדלת ישראל, ממשלת של בהתנכלויותיה

שחלו השינויים בעקבנת הערבי, בענלם השורר הלא־ברור במצב אלא לה־פירה,

במדינה
העם

א ד ת ל עו מ ד
 חי. לכל חיים שבקה החמישית הכנסת

 ביכה לא שלה, ומגישי־התה מחבריה חוץ
איש. אותה

 מעסקניה, אחד גרועה. כנסת היתר, היא
 לזכותה, להגיד לו יש מה במזנון שנשאל

 לא היא אחד: ״דבר היסוס: אחרי השיב
 מקודמותיה.׳׳ יותר גרועה היתד,

נכון. ספק, בלי וזהו,
 כנסה מסויים...״ שבועון ״סגנון

 ההתלהבות גלי על 1961 בקיץ נבחרת זו
 הנחיל הציבור פרשת־לבון. של הציבורית

 כוחה את הוריד מכאיבה, תבוסה למפא״י
 המפלגות שאר כל ניכרת. במידה בכנסת

 נגד באומץ־לב להתייצב לבוחר הבטיחו
 הבטחו־ הרוח נגד ונערי־חצרו, בן־גוריון

הדמוקראטיה. הצלת למען ניסטית,
ה כל כי בזעם קבע עצמו בן־גוריון

 הזה. העולם סיסמות פי על פעלו מפלגות
הבחי־ תוצאות היוודע למחרת הוא, קרא

בגב בכין
 שנועד הערבי, בעולם סיורו את דחה לה־פירה באלג׳יריה. ההפיכה בעיקר בו,

 סיור לכן קודם וךיער הבאה, לשנה עד הבאה, לוועידה הקרקע את להכשיר
 במאמצי יותר פעיל חלק ליטול לשכנען כדי הגדולות, המעצמות בבירוזז
במרחב. השלום

 פחות־ פגישות-הידכרות השנה עוד תיתכנה זאת לעומת
ניטראלית, אדמה סל וישראליים ערכיים בוחות־שלום כין פומביות

מזיקה. פירסוסת ללא שלום, של הסדר בכל הקשורות הבעיות ל׳ליבון
ה היריבים כאחד הבחירות כמערכת יופיע רוזן פנחס •

 העצמאיים הליבראלים של מנהיגם כן״גוריון. דויד של ביותר קשים
 של בראשותו בממשלה כחבר כיהן בהם מהימים ביותר מעניינים פרטים יפרסם

 בימי בסדר היה לא ״מה השאלה: על להשיב רוזן ינסה זה במיקרה בן־גוריון.
בן־גוריון?׳׳ של שלטונו

ה להנהגת יודיעו המפד״ל של הדתי״ ״הקיבוץ ראשי •
 רפאל, יצחק גיבורים״, ״תל פרשת וגיבור במיקרה בי מפלגה
 יחרימו השישית, לכנסת המפד״ל ברשימת במועמד יופיע
 כמועמדים בה יופיעו לא הרשימה, את הדתיים הקיבוצים חברי

למענה. יצביעו ולא
 נגד בחקירה תפתח מם־הבנסה של החקירות מחלקת •

חשד קייס שותפיו. קבוצת ונגד ישראל״ ״אגודת מראשי אחד
 קרקע, בעמקי ביותר גדולים סכומים משותפיו, כמה עם ביחד הרוויח, זה אדם כי

מס־הכנסה. לגבי אלה רווחיהם על שיצהירו מבלי
 חכר וביום תל-אביב, עיריית ראש לשעבר לבנון, חיים •

כמערכת פעיל כאורח ישתתף לא היהודית, הסוכנות הנהלת
 סכך קשות נפגע גח׳׳ל, מראשי אחד שהוא לבנון, מפלגתו. של הבחירות

 והציעה שטרן, חיים מרדכי רסקו, חברת מנהל עם משא־ומתן ניהלה שהמפלגה
 מקום שיין לבנון של לדעתו תל־אביב. עירית לראשות שלה כמועמד להופיע לו
ביוקרתו. לפגוע כדי בה יש אחרת הצעה וכל לו, זה

גלי-צה״ל, תוכנית סביב תתפתח כזעיר־אנפין שערוריה •
 התערב כשר־הבטחון, בתפקידו התחנה על החולש ראש־הממשלה, ״הערב״.

 בן־פורת, הסיבה: בן־פורת. שייקה מעורכיה, אחד את התוכנית מן לסלק ותבע
 אחרונות. בידיעות בכתבותיו אשכול את מרגיז מפא״י, של המיעוט מנאמני
זה. נושא על דיון מתנהל בינתיים

והש שינאה של חזית שקמה ״לאחר רות:
שהתנ מפא׳׳י, נגד המפלגות כל של מצה
*מטריים. י שבועון של בסגנון הלה  ..׳׳

הארבע ״מועדון קם הבחירות למחרת
אחדות הליברלים, מפ״ם, של חזית —

 בד, ממשלי״ הקמת לשם והדתיים, י,עבודה
למפא״י. רוב יהיה לא

נשבח זה כל בגידה. של התחלה
 בשם שפעל אשכול, לוי מעטים. ימים תוך,

 הדתיים. עם חשאי הסכם כרת בן־גוריון,
 דברים לדתיים הובטחו בגידתם, תמורת
חוק־השאבעס. וביניהם רבים,
 אחדות־העבודה הסכימה מכן לאחר מיד

 והדתיים, מפא׳׳י עם יחד לממשלה. להיכנס
בן־גודיון. של יציבה ממשלה הקימה
ה בכנסת שנתלו התקוות חוסלו בכך

 כעסקני־ עצמם את הוכיחו חבריה חמישית.
 עיוור ציות תוך הפועלים קטנים, מפלגות

המנטונים. של האינטרסים לפי
 בשתי הושג המוסרית ההתנוונות שיא

 בפברואר הצבאי, המימשל על ההצבעות
המפלגות שכל אף .1963 ובפברואר11962

 במערכת־ התחייבו — ממפא״י חוץ —
 המימשל, ביטול בעד להצביע הבחירות
 גלוייה גסה, בצורה לשחד מפא״י הצליחה
 אונא, משה בעזרת הדתיים. את ובולטת,

 טראגי- הצגת־מצפון שהציג דתי עסקן
 הקוויזלינגים חרות, מאנשי אחד קומית,

 שהצביעו אגודת־ישראל, ואנשי הערביים
הטימשל. ניצח — בנק של רשיון תמורת

 מוסרי. מוות החמישית הכנסת מתה כך
של דרכה במחצית בגידה. של סוף

 בדבר שפורסמה זו, נה1םנ על *
ב שבוע, כעבור בן־גוריון חזר ),17.8.61(

 כאשר מפא״י, של מטות־הבחירות כנס
תעמו ניתלה המלוכדת השיטנה ״חזית קבע:

׳ידוע. שבועון בנו/סח לה ׳ . .

 לשלטון להגיע אשכול לוי הצליח הכנסת,
בן־גוריון. במקום

 הפסקת־ לכנסת ניתנה זמן־מה במשך
 לא וממילא כלום, עשה לא אשכול נופש.
 אך עכורים. בדברים לטפל ד,כגסת נאלצה

 כן לקיצה, תקופת־כהוגתד, שהתקרבה ככל
ה תוכניותיו את להוציא אשכול נאלץ

העולם. לאור אמיתיות
 לא התקינה לפעולתה האחרון בשבוע

 סיימה היא — נעוריה את הכנסת ביישה
 ובזיון. בגידה של באווירה שהתחילה, כפי
 חוק־השאבעס, את לקבל מוכנה היתר, היא

 הציבור, של המכריע הרוב לדעת בניגוד
 לטכסים־בחירות הודות רק נתעכבה וקבלתו

ש ולחצים חוסר־זמן בגלל המפד׳׳ל. של
 חוקי־ כמה קבלת נתעכבה לכנסת מחוץ
 וחוק המושבים חוק כמו אחרים, דיכוי

הרופאים.
 את זו כנסת קיבלה הסוף לפני יומיים

 בגלוי שנועד חוק — הרע לשון חול!
 הח״כים, רוב חופש־העתונות. את לחסל
 הטריחו לא והאופוזיציה, הקואליציה אנשי

זו. להצבעה עצמם את
 להציל כדי שנבחרה החמישית, הכנסת

הדמוקראטיה. את קברה הדמוקראטיה, את
 הצבעת״המי־ של המוסרי המתת אחרי

ה הקבורה הצבעודלשון־הרע היתר, משל,
מוסרית.

 שהכנסת לפני עוד טרופים. קלפים
 כי נסתבר עבודתה, את סיימה החמישית

 — יותר טובה תהיה לא השישית הכנסת
נם. יקרה כן אם אלא

והפילוגים, המערכים שרשרת אף על
 הישנים העסקנים אותם דבר. התחדש לא

ה כל של הראשיים במקומות מופיעים
 והליברלים גח׳׳ל ורפ״י, המערך — רשימות

ה הקלפים זמפ״ם. הדתיים העצמאיים,
מחדש. נטרפו פשוט המרופטים, ישנים,

 למסגרת מחוץ מכריע, שינוי יחול לא אס
 מבין 100 לפחות כי מובטח המפלגות,

ה עסקני יהיו הבאה הכנסת חברי 120
 לא האחרים עשרים וכי החמישית, כנסת

במאומה. מהם ייבדלו

פי ל ק הנסיזנית ה
ה בן־גוריון עול

 נמצאת בן־גוריון רשימת ספק: כל אין
 אם לומר מוקדם עדיין עלייה. של בסימן

 מתעמולה כתוצאה עונתית, עלייה זוהי
 שמקורה יותר, עיקבית נטייה או מוגברת,

 מאשכול הציבור של הגוברת בהתאכזבות
יחד. גם ומגח״ל

 הנסיו־ בקלפי המתגלה השניה, העובדה
 בן־ של הנוספת העלייה השבוע: של נית

 הנמצא המערך, חשבון על אינה גוריון
 על־חשבון אלא המדרגה, בשפל ממילא כבר

 • העצמאיים. והליברלים גח״ל
 של הקלפיות ארבע גומעות. רכבות

נוס ברכבות נערכו טבלה) (ראה השבוע
עות:
 ביולי, 22 החמישי, ביום :1 קלפי •

).13.13( וחזרה )11.50( לבנימינה מתל־אביב
 מתל־אביב .היום, למחרת :2 קלפי

 ברכבת ).12.02( וחזרה )10.30( לבנימינה
החיילים. של הגבוה האחוז בלם החוזרת

 מתל־אביב הראשון, ביום :3 קלפי +
המועדים. באותם וחזרה, לבנימינה

 יום, באותו ירושלים, בקו :4 קלפי
 וחזרה ),17.04( לבית־שמש מתל־אביב

 גבוה אחוז בלט לירושלים ברכבת >18.37(
ערבים. של הרגיל מן

רי בגלל והליברלים. גח״ל ע״ח
 הרכבות לעומת חיפה, בקו הרכבות בוי
ב הדתיים מישקל נופל ירושלים, בקו

 להניח ויש באוכלוסיה, הרגיל מן מקצת
 שזכו מכפי יותר רבים לקולות שיזכו

להקטין יש לכן השבוע. בקלפי בהם
המפלגות. שאר סיכויי את במיקצת

 נבחרה שאילו מסתבר זה תיקון עם
ב השתתפו לא ואילו השבוע, כבר הכנסת

 בטבלד״ המופיעות הרשימות אלא בחירות
כלהלן: מורכבת החמישית הכנסת היתד.
מנדטים. 40 הערביים): (כולל חסערך •
.25 נח׳׳ל: •
.18 הדתיים: •
.10 טפי׳ם: •
.3 נזק׳׳י: •
.5 עצמאיים: ליברלים •
• : י פ' .19 ר!
 לאור כמובן, להשתנות, עשוי זה כל

 לאור וגם הבחירות, ליום עד ההתפתחויות
 חדשים. כוחות הופעת

קלפי משווים אם המערך. ממוצע

1466 חזה העולם


