
במדינה
העם

ש אין ת חד ח ש ת שמ ה
ביש השבוע נחנכו חדשים מוסדות שני

 התחדש לא כי הוכיחו ושניהם — ראל
״וזה ישראלי: פילוסוף אמר מאז דבר

 — שנעשה ומה שיהיה; הוא — שהיה
השמש.׳׳ תחת חדש כל ואין שייעשה, הוא

 את המשנה חדש, נמל נפתח כאשח׳ד
 בשעה כבר אך ישראל. של הדרומי הנוף

ה האוניה התנגשה פעולתו של הראשונה
 ביום וניזוקה. ספינת־גרר עם ראשונה
 קבוצות־ בין חריף םיכסוך פרץ הראשון

 הושבתה והעבודה התובלה, בשטח לחץ
חלקית.
כו וביצוע לקוי תיכנון של שנים אחרי

תק למנוע הניהול כוחות כל הספיקו של,
 הביא לא הנוף שינוי אלה. צפויות לות

השיטות. לשינוי
השישית, הכנסת נפתחה כירושלים

 בנמל מאשר כספים יותר ■ הושקעו בה
 הנייר ים הסיסמות, סופת אחרי הדרומי.

 לראות הציבור היה יכול הכסף, ומטר
 והנה — החדש המוסד דמות את בעיניו

 הקודמת. הכנסת לדמות להפליא דומה הוא
 שום כמעט לבוחר). ודו״ח הנידון (ואה
 חברי־הכנטת גיל ורק השתנה, לא דבר

קצת. עוד עלה הקשישים
 עירונית קואליציה קמה אכיכ כמל

 של מדוייק כמעט העתק והיא — חדשה
 את שמכרה רפ״י, היוצאת. הקואליציה

 הדתית, הכפייה ולעסקני לימין ירושלים
 בכך מפא״י. לידי תל־אביב את מסרה

 השתנו: לא עצמם הם שגם ראשיה הוכיחו
איכפת שלא מקצועיים׳ אנשי־שלטון הם

 בשלטון, לחלקם מגיעים הם כיצד להם
מה. ולשם מי בעזרת
 איננו והים הים, אל הולכים הנחלים ״כל
 שם הולכים, שהנחלים מקום אל מלא.

ללכת.״ שבים הם

חוק
ש חגיא!■ ׳ החד

 חג׳אזי מחמוד פרשת של ההסתבכות
 הנאשם יותר. קצת עוד השבוע הסתבכה

ישר עורך־דין על־ידי מיוצג להיות סירב
 הודיע זר, ייצוג ממנו שנשלל אחרי אלי.
עצמו. על שיגן

 נאשם של תמונה העולם לעיני יצר בכך
בכו הלוחם ומבודד, מנותק עוינת, בארץ
חייו. על עצמו חות

 שלושה לפני עוד לאומי״. ״גיבור
 כיצד לכך. מסוגל חג׳אזי היה לא חודשים

השתנה?
 הצרפתי־ הפרקליט ורג׳ס, ז׳אק לזה גרם

 הויאטנאמי־מארטיניקי המוצא בעל אלג׳ירי,
 משפטי־מוות עשרות גיבור ורג׳ס, המעורב.
 שתפקידו ידע הפל״ן, לוחמי נגד צרפתיים
 חג׳א־ של המוראל את להרים הוא הראשון

רבה. בהצלחה זאת עשה הוא זי.
 ״כשנפ־ :מידידיו לאחד עצמו ורג׳ס סיפר

 ישר הבטתי חג׳אזי, עם לראשונה גשתי
 פושע. על להגן בא איני ואמרתי: בעיניו

 העם של לאומי גיבור על להגן בא אני
 אליך!״ נשואות הערבים כל עיני הערבי.

 לא שוב רגע ומאותו — הזדקף חג׳אזי
איש. אותו היה

 מדוע השאלה רק נותרה ראווה. משפט
 הכרזתו את ורג׳ס כמו פיקח איש הכריז

ה לפני עוד בביירות, האנטי־ישראלית

 הדתית לכפייה ירושלים את מכר קולרי טרי
 כולה המדינה את למכור מוכן אשכול לוי

 - שכועיים כעוד מוגמרת עוכדה יהיה השכת חוק
ה תקום לא אם ת תשלים. לא כי ותוכיח א

 משהו לעשות הרגע זהו
מדי מאוחר שיהיה לפני

חדש נוח - הזה העולם תנועת
אל להצטרף לד קוראת

שבת שיירת
 כהשתתפות דתית, כפייה למניעת הליגה כחפות תיערף אשר

 הצטרפות הזמנת ומפ״ם. חדש כוח - הזה העולם תנועת אוהדי
 לכפייה התנגדותן על שהצהירו אחרות, למפלגות גם נשלחה
הדתית.

ך אם נ  עם תחכורה לארגן באפשרותך יש אם או מכונית, כעל הי
 .27.11 זו, כשכת לירושלים תעלה אשר כשיירה מקומך ידידיד,

 טכע עם כשכת להתייהר ישראל תושכי רצון את להפגין כדי
 אופנועד או מכוניתך את קשט אנא ברחביה, ולסייר הארץ

וכירק. כפרחים
 כדרך תחתית, במוצא החדש הכביש הצטלבות הריכוז: מקום

בבוקר. 10 בשעה מתל־אביב,

 נגד הפגנה זו אין הדתיות. בשכונות פרובוקאטיבית הפגנה לערוך הכוונה אין
 מכתב־מחאד, יגישו משתתפיה האזרח. חופש מכירת נגד מחאה אלא — הדת
קולק. בדרכי ילך לבל אשכול, ללוי עצומה יגישו מכן ולאחר קולק, לטדי

 1 רו איכפת נ׳ רחוניח הזמן הגיע
8

 לפחות לשונו את נצר לא מדוע משפט?
למשפט? עד

 במיקרה. הוא גם הסתבך ורג׳ס, לדברי
 העתונים אותו האשימו לביירות, בא כאשר

 בבית־המשפט מכיר שהוא בכך המקומיים
 במדינת־יש־ מכיר הוא ושבכך הישראלי,

 על־ נתבקש נגדו, ההאשמות כשגברו ראל.
 ניצל הוא נגדן. לקום אל־פתח ארגון ידי

 להשמיע כדי העתונאים עם סעודר,־חגיגית
 ובכך — קיצונית אנטי־ישראלית הצהרה
הישראליים. המוסדות את החריד
 כך כדי עד הצדדים כל מסובכים עתה
מן לצאת איך עוד יודע אינו שאיש
לא עצמו ורג׳ם של רוחו אולם הסבך.
 משפט־ לאירגון במרץ ניגש הוא נפלה.
כגי חג׳אזי יתואר בו אנטי־ישראלי, ראווה

 קורבן שנפל דופי וללא חת ללא בור
גזענית. למדינת־דיכוי

בחירות
ד ח שגייס שהוא א

 לדצמבר 6ב־ תעמוד תקדים ללא הכרעה
 בבאר־ המחוזי בית־המשפט נשיא בפני
 יתבקש הוא אלקיים. שלמה השופט שבע,

עי למועצת הבחירות תוצאות את לשנות
 השופט יצטרך זו בקשה לפי אילת. רית

ולהכ אחת, ממפלגה חבר־מועצד, לפסול
אחרת. ממפלגה חבר־מועצר, במקומו ניס

ה תוצאות ערעור משמעות בעצם זו
 ב־ המחוזי לבית־המשפט שהגיש בחירות

 בשמו מרינסקי אריה הדין עורך באר־שבע
 גח״ל ברשימת הראשון מלצר, שמואל של

אילת. לעירית
הי השעה ההצכעה. כתא הפתעה

 שיקרצ׳י יעקב כשהגיע בערב, שבע תר,
 בבחירות קולו את לתת כדי 3 מספר לקלפי

 לתא יעקב נכנם כרגיל, העיריה. למועצת
 מתאימה אות להכניס והתכוון ההצבעה
 במיקרה הקלפי. מוועדת שקיבל למעטפה

גח״ל. של האותיות שלו:
 הפתק את הבוחר הכנים לא במיקרו, רק
 אותו שיפשף קודם אלא למעטפה, ישר

 שהוא אז הרגיש הוא אצבעותיו. בשתי
 אחד. פתק ולא פתקים שני בידו מחזיק

 ולא שוב ההצבעה פתק על הסתכל הוא
 שלו הראיה חוש לפי עיניו. למראה האמין

אחד. פתק רק זאת בכל החזיק הוא
 הדבר. פשר את לו הסביר נוסף בירור

 משני מורכב היה ביד שהחזיק הפתק
 בשני בעדינות, לשני אחד הדבוקים פתקים
 לדעת ונוכח שני, פתק לקח הוא קצוות.
 הפתק רק ולא הצורה. באותה בו שטיפלו

גח״ל. של הפתקים ערימת כל אלא השני,
 מיד רץ במקום, שערוריה הקים האיש

 כעבור באילת. גח״ל של הבחירות למטה
 בראש מלצר שמואל יצא ספורות דקות

ה חמש כל את לבדוק משקיפים קבוצת
ה באותה דבוקים פתקים בעיר. קלפיות

מס קלפי — נוטפת בקלפי נמצאו צורה
.1 פר

 הסיפור המשך פסולים. קולות 12
הספי בעת הקלפיות. סגירת אחרי התברר

 פתקים שני 3 מספר בקלפי נתגלו רה
 שאליה ,1 מספר בקלפי ואילו דבוקים,

 פתקים 10 יותר, מאוחר המשקיפים הגיעו
 של הנמרצת התנגדותם למרות זה. מסוג

 12 נפסלו הקלפיות, בשתי גח״ל משקיפי
 אלד, היו החוק, לפי ואמנם, אלה. קולות
טכנית. מבחינה פסולים קולות
 אלה קולות שלפסילת התברר, מהר חיש
 קולות ארבעה רק כי גדולה: השפעה היתד,

 מועמד להכניס כדי לגח״ל חסרים היו
 הוותיק התושב את העיריה, למועצת שלישי

 סר ח בגלל גבל. פנחס הדרומית, העיר של
 מועמד לעיריה נכנם אלה קולות ארבעה

אחיטוב. שמואל המערך, של נוסף
מרינס־ הגיש האלה העובדות כל סמך על

 ״צורת הבחירות. תוצאות על עירעור קי
ו הנ״ל, הכפולים הפתקים של ההדבקה

הקל בשתי ההצבעה בתא הנחתם צורת
ולהכ להטעות מכוונות היו הנ״ל, פיות
ב טען גח״ל,״ רשימת בוחרי את שיל

 היה יכול לא הסביר ״הבוחר בקשתו.
למע כפול פתק מכנים הוא כי להבחין

 שתוארו המיוחדות במסיבות יגרור טפה
לתוצ לגרום כדי נעשו הדברים כי לעיל,
 השלישי המועמד בבחירות. מסולפות אות

עי מועצת כחבר הוכרז אתיטוב) (שמואל
 בו נפסד, מעשה של בעטיו אילת רית

ה של והמוצהר החופשי שרצונם בזמן
 למר למעשה הקנה אילת בעיר בוחרים

העיר.״ במועצת החברות את גבל פנחס

נכבדה. כנסת הינשב־ראש, אדוני
 כוח — הזה העולם סיעת של הימנעותה

 בחירתו על ההצבעה מן באולם) (רחש חדש
ה ליושב־ראש לוז קדיש חבר־הכנסת של

רוח אנו אישיים. ממניעים נבעה לא כנסת,
 לוז, קדיש לחבר־הכנסת והערצה כבוד שים

 וללא בהצלחה הפקידו את שימלא ומקווים
משוא־פנים.

המיו בנתונים הממלכתי, האינטרס אולם
 מעמד בין להפריד דורש ישראל, של חדים

 ב־ חשש קיים הממשלה. לבין היושב־ראש
 לרשות מדי משועבדת הכנסת כי בציבור

 ראש־הממ־ כאשר גובר זה וחשש המבצעת,
 לאותה שייכים הכנסת ויושב־ראש שלה

מפלגה.
 מכפר חברי־כנסת. 36 מונה מפא״י סיעת

 האם הבית. חברי משליש פחות מהווה זה
 בכהונות להחזיק קטן כר, למיעוט מגיע

 ראש־הממ־ ,הכנסת יושב־ראש נשיא־ד,מדינה,
 (רחש והאוצר? החוץ ר,בטחון, שרי שלה,
באולם). גובר
 אחת של חבר להציג בכוונתנו היה כן על

 הצער למרבה זו. לכהונה האחרות הסיעות
 לחבר להרשות אחת מפלגה אף נאותה לא

המפ כל מועמדותו. להצגת להסכים סיעתה
 העדיפו האופוזיציה, מפלגות ובכללן לגות,

 הפר־ המאבק על מפא״י עם ההידברות את
למנטארי.
העולם סיעת סבורה זה לשיקול מעבר

״ הראשון הנאום
היו״ר. של בחירתו אחרי מייד בכנסת,

 דווקא למנות הראוי שמן חדש כוח — הזה
 (אי־ היושב־ראש. לכהונת ערבי חבר־כנסת

 המדינה כנציג ערבי הופעת באולם), שקט
 מקום כממלא כהונתו רשמיים, בטכסים

 בראש וישיבתו פעם, מדי ,נש־א־ד,מדינר
 בעולם, עז רושם עושים היו הכנסת, דיוני

 הזכיר אותו השני, השמי העם על ובמיוחד
בן־גוריון• חבר״הכנסת בדברי־פתיחתו

 הציע כאשר ז׳בוטינסקי, ואב חשב כך על
 ״בכל ישראל: עם של המלחמה חזית בספרו

 כראש־ממשלה, יהודי ישמש שבו קאבינט,
 להיפך.״ וכן ערבי, ,ראש־ר,ממשלו־ סגן יהיה
ומפא״י). חרות ספסלי בין (רחש

 בחירת אך זה. מיום עדיין רחוקים אנחנו
 היתה הכנסת כיושב־ראש ערבי חבר־כנסת

הנכון. בכיוון צעד לפהות, מהווה,
 ב־ הצלחה החדש ליושב־ראש מאחל אני

תפקידו.

בן־גגריגן טס ה\זנגשג\ז
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 הפעולה למעשה, נפתחה, ארד מילים ף*
 הזה העולם סיעת של ,פרלמנטאריתר ^
 שיושב־ראש אחרי נאמרו הן חדש. כוח —

 לנמק לי הרשה בן־גוריון, דויד הישיבה,
מהצבעה. המנעותי את

 של אחידה חזית נוצרה זו בהמנעות
 הקומוניסטית הרשימה רפ״י, סיעות: שלוש

 זו, מוזרה שותפות הזה. והעולם החדשה
 עוררה השישית, בכנסת הראשונה בהצבעה
י הדחוס. באולם מעטה לא עליצות •

 בישיבת־ היחידי הקוריוז זה היה לא
מ בן־גוריון דויד קם כאשר זו. בכורה
 מידי הישיבה ניהול את לקבל כדי מקומו,

מו־ שלפני הצר במעבר עבר נשיא־ר,מדינה,




