
 ו״הבטחת המובטחת״, הארץ על טורית
המדינה״. ביטחון גבולות

 לפני קלה שעה הוועידה, ננעלה כאשר
 התייצב אשכול, לוי של הלווייתו מועד
 הצירים, תשואות מול רפאל יצחק ח״ב

 תנועה — שפירא ״השר : בפאתוס והכריז
״מאחוריך עומדת גדולה !

אישים
הרעמה

שנעדרה
 באו אשר ומנהיגיה, המדינה ראשי בין

 אשכול ללוי האחרון הכבוד את לחלוק
רע בהיעדרה בלטה ראש־ממשלת־ישראל,

בן־גוריון. דויד של הכסופה מתו
המשתת עיני תרו כימעט, אוטומאטית

 האיש את לחפש הממלכתית, בהלווייה פים
 ראש־הממשלה, כס אל אשכול את שהרים

 ומקטרגו בנפש לשונאו שנה כעבור הפך
? מותו לאחר לו סלח האם האישי.
 גלי־כינו־יר' במלון עת אותה שהה ביג׳י
החשו האישים של המבודד באגף בטבריה,

- ים־כינרת לאורן* השיגרתי לטיוליו בן־גוריון דויד 

- קודמו יוצא אשכול הלוויית כיום

 יהיו היוצא המרכז חברי כי החלטה, על־ידי
 המונה זה, במרכז בוועידה. צירים אוטומטית

 הגוש־ כאנשי מוגדרים שניים רק איש, 140
 מבית־ החלטה השיגו הצעירים אבל הצעיר.

 להיות יכול לוועידה ציך כי הרבני, הדין
שנבחר. מי רק

 בכל להטיל המוכנים הוותיקים, העסקנים
 המדינה, על הרבנות מישטר את הזדמנות

הרב אל לפנות שלא ומעולם מאז רגילים
 ניסו הפעם גם הכרעתם. את לקבל ולא נים

 כי טענו הרבנים, של מפסק־הדין להתחמק
ב להתערב בית־הדין מצד לא־הוגן זה היה

הצעי אבל המפלגה. של הפנימיים ענייניה
 את פתחה כשהוועידה מייד הירפו. לא רים

 הוועידה מהלך את מנעו המעשיים, דיוניה
 הצירים של ומעמדם גורלם שיוכרע עד —

בקלפיות. נבחרו שלא
 כיום המקובלות בדרכים זאת עשו הם

ההי ובחוגי אוניברסיטאות של בקאמפוסים
 הפיצו ניידים, ברמקולים השתמשו : פים

 צריחות־מחאה השמיעו ובעיקר — כרוזים
 חדות. בשריקות מלוות מחרישות־אוזניים,

המע הישיבה שנפתחה לאחר שעה כחצי
 בתל־אביב, אוהל־שם באולמי הראשונה שית
הישי נעילת על להודיע הזמני היו״ר נאלץ

התייעצות״. ״לצורכי בה
ל ננעלת הישיבה כי נמסר רשמי באופן

ל עד חודשה לא היא אבל שעות, שלוש
התפר חודשו שוב אז אבל בבוקר. מחרת
 ועדת־מג־ הפעלת שתבעו הצעירים, עויות
 נראה החוקיים. הצירים לקביעת דאטים

 ומוח־ סופי מפיצוץ מנוס יהיה לא כי היה,
.1 לט•

הת הסיעות ראשי נקודת״המיפנה.
הצעי ואילו סגורות, דלתיים מאחורי ייעצו

הוו כי תבעו הם :שנייה חזית פתחו רים
 על האוסרת מפורשת, החלטה תקבל עידה

מה נסיגה לכל להסכים הדתיים השרים
 להיאבק אותם והמחייבת הנוכחיים, גבולות

ה בכל נרחבת התנחלות למען בממשלה
המוחזקים. שטחים

תנו עסקני הסתובבו הוועידה בפרוזדורי
 עצמו הראל איסר תשלינוח. ארץ־ישראל עת

 הירצה הצירים, 600 מתוך 250כ־ כינס
הש לישראל האורבות הסכנות על בפניהם

בשצף־ לחמו בממשלה המפלגה שרי לימה•

 בשאלת בוועידה החלטות קבלת נגד קצף
 החלטה כל כי הסביר, שפירא השטחים.

 מדינית. מבחינה להזיק רק יכולה כזאת
 איימו בפשרנות, אותו האשימו הצעירים

 לא זו אם המפלגה את בהמוניהם לעזוב
 ארץ־ישראל למען המערכה בראש תתייצב

השלימה.
 ראש־הממשלה של פטירתו על הידיעה

 בלתי־צפו־ כנקודת־מיפנה באה אשכול לוי
 הוועידה, את מייד לנעול הציע שפירא ייה.

 הכריע הרוב יותר. מאוחר במועד ולכנסה
 רגע מאותו אולם — הוועידה המשך בעד

: לפשרות נכונות הסתמנה
•  של בהישג להכיר הסכימו הוותיקים י

התחיי האחרונות, בבחירות צעירי־המפלגה
 להרכבת שבידיהם הרוב את לנצל שלא בו

 אלא השלטת, הסיעה טהרת על מוסדות
 אלך. במוסדות יחסי ייצוג לצעירים הבטיחו

הכנסת. רשימת כולל —
 בשאלת עמדתם את ריככו הצעירים ׳•<

 של לשורה הסכימו השלימה, ארץ־ישראל
הדתית־היס- ״זכותנו כגון סתמיות, הצעות

 גם מקבל הוא לשם בחדרו, מסוגר בים,
ארוחותיו. את

ל שהגיע בן־גוריון, אזרח״. ״סתם
 ממיחושי־ במרחצאותיה להתרפא כדי טבריה

 על הידיעה את שמע לאחרונה, שחש גב
 שז״ר, זלמן המדינה, נשיא מפי אשכול מות

 הוא אולם בחופשה. מלון באותו ששהה
 להלוויית שנסע הנשיא אל הצטרף לא

אשכול.
 כשנשאל אמר אזרח,״ סתם עכשיו ״אני

ל חייב אני ״האם מההלווייה, היעדרו על
?״ פה יושב אני למה למישהו הסביר

 ושלוש־ שלוש בין אחר־הצהריים, בשעות
 לאורך היומי, לטיול בן־גוריון יצא וחצי,

 שומר- בלוויית שפת־הכינרת. שעל הטיילת
 הפרטית כשמכוניתו המדינה, מטעם ראשו
 עד שעה חצי צעד הדרך, כל אותו מלווה

חזרה. הדרך חצי ואת למרחצאות,
 מאושש, אך זועף שנראה הבודד, הזקן

ל בשלום השיב הוא איש. עם שוחח לא
 נכנם בדרכו, אותו שפגשו וילדים תיירים
בחדרו. והסתגר למלון

! ! ש ד ח

 המשחה זו
 תאהב אותה

 בשפופרת
 החדשה
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 חלק לגלוח
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בטוחה ובהצלחה חיש-קל
תלמדו
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אנגלית ל/או עברית
(בר־קמא). גרג ב־אולפן
 נפתחים מרץ בחודש
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 ערב קורסי שוב פסח אחרי
ובחיפה. בירושלים גם
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