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 אומר עברה,״ החגיגה נגמרה, *המוסיקה

 האזרח ידע השבוע איטלקי. עממי פיתגם
הפיתגם. פירוש מה בדיוק הישראלי
 תוכנית פירסום עם לו, הסתבר הדבר

 ד,מיסיס העלאת חדשים. למיסים הממשלה
 אין הזה למישטר כי צפוייה, אמנם היתר,

 בזבזנותו הוצאות את לכסות אחרת דרך
מבי שהשתקפה הציניות אך הפנטאסטית,

צפוי. שהיה מה על גם עלתה ההעלאה צוע
 מם־ההכנסה. לשיעורי היחס היד, אופייני

 בלבד אחדים חודשים שלפני מס, אותו
 ממשלתית ועדה של לדיון נושא שימש

 היד, הקלות. שורת על שהמליצה מכובדת,
 הממשלה כאשר הבחירות, לפני כמובן, זה,

בסוכריה. הבוחר את לשחד רצתה
ה נאומי של המוסיקה משנגמרה עתה,
 הפכה הקלפי, ליד החגיגה וחלפה בחירות

 המיסים את והחזירה הגלגל את הממשלה
של הקצר זכרונו על סמכה היא לקדמותם.

 קדיש הכנסת יו״ר על חזק לחץ יפעיל ראש־הממשלה •
 של הנאמנים מתומכיו לאחד נחשב לוז מכהונתו. יתפטר שלא לוז,

 מאידך, בצמרת. מעמדו את להתל**־ עשויה ופרישתו מפא׳־י, בצמרת אשבול
 לוז, של במקומו הכנסת כיו״ר גוברין עקיבא של בבחירתו מעוניין אשכול אין

 ממישרתו טבעי באורח שתבוא גוברין, של מעמדו התבצרות כי חשש מתוך
את הגדיר לא גוברין אשכול. של לרעתו דבר, של בסופו להיות, עשויה זו,

 נחשב מפא״י בתוך הכוחות ובהרכב בראש־הממשלה, נלהב כתומך כה עד עצמו
1 האנטי־אשכוליסמיים. בין דווקא הוא

 את ישכח בוודאי כי הנחה מתוך האזרח,
 ואם הבאות. לבחירות עד מעשה־הרמייה

תראוו הקלה שוב לו יעניקו — ישכח לא
 לצלילי יתפתה ששוב בתקיזה במס, נית

הכוזבת. המוסקיה

פרעות
ת דו ס תנ ה ה תני בנ

 משה וביחוד רפ״י, ראשי בין ל.״המפד עם קשרים תיצור רפ״י •
 עם תקינים יחסים יצירת כי זעה התגבשה אלמוגי, ויוסף פרס שמעון דיין,

בהשתתפות נגדית חזית ולקרב המערך מן המפד״ל את להרחיק עשויה המפד׳׳ל
.והדתיים גח״ל רפ״י,

 חשמל ולייצור מי־ים להתפלת האטומי הכור כעיות •
מומחים רציניים. ציבוריים דיונים של במרכז כקרוב יעמדו

 להקים התוכנית ביטול את ידרשו מפורסמים, כלכלנים ביניהם ישראליים,
 תועפות, הון שיעלה מיפעל זהו טענתם: אדצות־הברית. בעזרת הכור, את

משקית. או כלכלית הצדקה כל ללא עצומים, בחובות המדינה את יסבך

 טיסות־שכר על האיסור בביטול מחדש תעיין הממשלה •
מן חלק כי ההערכה, מתחזקת בישראל. זרות תעופה חברות של

 טיסות־השכר. באיסור מקורו התיירות, ענף על עתה העובר המשבר
טיסות ביטול .התיירות ענפי יתר ובכל במלונאות השפל מן מודאגת הממשלה

התיירות. זרם את יגביר אומנם הדבר אם לבדוק כנסיון ייעשה השכר

 דתית עדה של מעמד לקבל לקראים יציע הדתות משרד •
 עם כי הקראים ראשי מצד הצהרה תוך ונפרדת, עצמאית

בלתי כחלק עצמם רואים הקראים אין שוב העדה הקמת
 ממשלתית, תמיכה לקראים יציע הדתות משרד היהודי. העם מן נפרד

ולמוסלמים. הנוצריות לעדות כמו

 ביום מנתניה, שהגיעו המוניות, נהגי
מחש בשירה לטייבה הביאו השבוע, שני

 בנתניה!״ בערבים פרעות ״עורכים מלת:
 עויי־ ועבד־אל־רחמן בראנסי מוסד, ג׳מאל

 פני על חיה. עדות הוסיפו ,16 בני דה,
 סיפר: הוא טרייה. חבורה ניראתה ג׳מאל

 המוניות לתחנת קרוב בבית־קפה, ״ישבתי
 בחורים. שני אלי ניגשו פתאום מטייבה.

 וגררו לי, קראו הנה! בוא ערבי? אתה מה,
 עבו־אל־רחמן חברי את גם בשערותי. אותי

 להציל ניסה זינגר, בית־הקפה, בעל תפסו.
 שיעזבו הבחורים את לשכנע ניסה אותנו.
 כבר רגעים כמה אחרי עזר. לא זה אותנו.

 התחילו והם בחורים, עשרים אולי התאספו
 כדור.״ כמו אותנו ולדחוף אותנו להכות

ל יום מדי היוצא פועל־שחור ג׳מאל,
 שקיבל המכות בראשו. פעם סבל נתניה,

חייו. לכל סימן בו להשאיר עלולות
 נקלעה הקבוצתית ההתעללות תוך אל

מ מבוגרת אשד, עויידה, מוחמד עאישה
 המוניות. לתחנת היא אף שבאר, טייבה,

 שלה: לכפר לאחר־מכן בהגיעה סיפרה, היא
הת ועבד. ג׳מאל את מכים אותם ״ראיתי

 אותם! רוצחים הצילו! הצילו! לצעוק חלתי
 קורבן ממני עשו להפסיק, במקום אבל

 ירקו מוחמד, הנביא את קיללו הם חדש.
 צפון־אפריקאית.״ בערבית עלי וצעקו בפני

 היה להתלקחות הגורם המלצרית.
מסוג הקודמים ר,מיקרים בריב כמו — נעוץ

תצפית
 לוי כי רפ״י, במועצת בףגוריון דויד של הצהרתו סוד •

יתבהר מפלגתיים, שיקולים מתון־ המדינה בכטחץ פגע אשבול
 החמורה הפגיעה כי יטען זו, האשמתו על יחזור בן־גוריון הקרובים. בימים
מתוכן הצבאי, למימשל ביחס אשכול לוי של מהצהרותיו נובעת המזינה כבטחון
מתון רק בן־גוריון, כטענת הושמעו, הן מיותר. הצבאי המימשל כי מסתבר
, אחרות. למפלגות כניעה

ה ההודעות למרות תלולה במידה יועלו העיריות מיסי •
 ישירים, מימים מהטלת להימנע הרוצה ספיר, פינחס האוצר שר מרגיעות.

 המיסים. משלם חשבון על תקציביהן את לאזן המקומיות הרשויות את יעודד
 טובים ביחסים המעוניין שפירא, משה חיים הפנים שר גם יתמוך זו בתביעה

 הדתיות. המועצות מתקציבי שלישים שני המממנים העיריות, ראשי עם
לאשר שפירא יהיה מוכן הדת, תאי כלפי הערים ראשי מצד נדיבות גילוי תמורת
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 בסיכסוך — וחיפה עכו בראשון־לציון, זה
בחורה. סביב

 בעל הוא קלנסואה מכפר זמירו עבאס
 לקלנסואה. מנתניה נוסעים המוביל מכונית,
 העשור, קפה מול היא שלו הסופית התחנה
 הוא נוהג ללקוחות, ממתין היא וכאשר
 מקום־ שנים מזה הפך הקפה שם. לשבת
זה. בקו ולנוסעים לנהגי־המוניות ריכוז

 החליף לא לילדים, ואב נשוי ),33( עבאם
 שיג־ משפטים כמה מאשר יותר כלל בדרך
 הדבר מצא לא הפעם המלצרית. עם רתיים

 שהזדמן המלצרית, של חברה בעיני חן
 חילופי־דב־ התפחחו לבית־הקפה. במיקרה

ארצה. והפילו עבאס את היכר, והחבר רים,
ל ניסה אבד־אל־איללה, הנהג, של ידידו
מה ספג הוא גם אך השניים. בין הפריד
ש הכפר, מבני שניים התערבו מיד לומה.

 של חברה את והיכו לנסיעה, המתינו
 כשהחבר במהרה, התרחב המעגל המלצרית.

צעירים. של תיגבורת לעזרתו מביא המוכה
 היו לא כבר התיגבורת, הגיעה כאשר

 הצעירים יצאו כן על בקפה, וחבריו עבאס
 לדרכם. שנקלע ערבי בכל זעמם את לכלות

 מקלנסואה, הוא אם להם איכפת היה לא
 בקפה. הראשונה בקטטה מעורב היה אם או
 קו של השנייה, לתחנת־ד,מוניות עברו הם

 ועבד־אל־ ג׳מאל את ראו כאשר טייבה.
עליהם. התנפלו רחמן,

 ובשקט בשלום המעוניינים המוניות, נהגי
 הפרעות, בלי לעבוד שיוכלו כדי מוחלט,
 מהם: אחד סיפר נתניה. למשטרת מיהרו

 אמרו בסוף לשוטרים. קראנו פעמים ״שלוש
 לעשות!״ אחרים דברים להם שיש לנו

 היא המשטרה, לבסוף, התערבה, כאשר
ו מקלנסואה, הצעירים שלושת את עצרה

יהודיים. צעירים שלושה
ה בשעות־הצהריים קרה זה שכיתה.

ה מאות ערב עם חזרו כאשר מוקדמות.
ה על ושמעו במשולש, לכפריהם פועלים

 וב־ בקלנסואה הרוחות סערו התנפלות,
 במרכזי להתאסף התחילו תושבים טייבה.

 ירדה טייבה מבני קבוצה השכנים. הכפרים
ה הראשי, הכביש שעל לתחנת־ד,משטרה

 את והזהירה הכפרים, שני את משמשת
 השוטר סערה. להתחולל עלולה כי השוטרים

 בפתח־ הנפה מיפקדת עם התקשר התורן
 תחנת־ מול מתקהלים אנשים ״מאות תקווה:

דיווח. הוא המשטרה!״
 המיש־ מראש טלפונית ביקש הנפה מפקד

שה הבטיח הוא הרוחות. את שירגיע לחת
ה את ותעצור העניין את תחקור משטרה
אשמים.

 התפזר. לא אך — המקום את עזב הקהל
 יחיא, חג׳ עבד־אל־רחים של לביתו פנה הוא
 הוא גם טייבה. של המקומית המועצה יו״ר

שהמוע לבסוף הבטיח להתפזר, מהם ביקש
 מיוחדת ישיבה למחרת תקיים המקומית צה
 התושבים הסכימו אז רק בפרשה. לדון כדי

 שהתקבלה לפני לא אבל — לבתיהם לחזור
 למחרת כללית שביתת־מחאה לקיים החלטה

 המועצה התכנסה בקלנסואה ואילו היום.
 מן דרשה ערב, באותו עוד חירום לישיבת

 בני שלום את ולהבטיח להתערב הממשלה
עבריים. לאזורים היוצאים הכפר

ל הפועלים יצאו לא בבוקר שלישי ביום
סגו נשארו הכפרים בשני הבנקים עבודתם.

 המשולש ברחבי המלמדים — המורים רים•
 שיתקו ובזאת לעבודתם, הלכו לא — כולו

ב בתי־הספר רשת כל את לחלוטין כמעט
 הפלחים אפילו נפתחה. לא חנות אף אזור•

 ניצבו לנתניה הקו מוניות לשדות. יצאו לא
ש אוטובוסים הכפרים. שני במרכז דוממות

ריקים. חזרו ומתל־אביב מנתניה הגיעו
 להתריע בידינו שיש היחידה הדרך ״זאת

 ״על טייבה. מנכבדי אחד הצהיר המצב,״ על
 אות־אז־ זהו לב. לשים והמשטרה הממשלה

לשי פתח יפתחו — לב ישימו לא אם הרה.
הצדדים.״ משני באלימות מוש

 צעירים, בין ריב רק זד, היד, אילו
 מצריך הדבר היה שלא ייתכן בחורה,
 כזו התכתשות כאשר אולם מגבוה, ערבות
 — גזעני לפוגרום פעם, אחר פעם דוחפת,

 לפני ,לאותה־ר,אזהרה לב לשים מקום יש
הרת־אסון. התלקחות שתבוא

מפלגות
החוטים מושר
ל בדואר השבוע הגיע משוכפל כרוז
 האשמות תוכנו: המפד״ל. עסקני מאות

 שחור. בנימין מפלגתם ח״כ נגד חריפות
ה בקריאת שקועים היו שד,עסקנים שעה
ה הראשון ביום הממשלה אישרה כרוז,

 זרח הדתות שר של הצעתו לפי שבוע,
)20 בעמוד (המשך
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