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במדינה
הע□

מראה
הגשר מעל

 תשו־ ממתן להתחמק רוצה כשאמריקאי
 אומר: הוא קשה, בעייה על מיידית בה

אליו.״ לכשאגיע זה גשר ״אעבור
 הזה, לגשר ״כשאגיע הלצה: ובדרך

ממנו!״ אקפוץ
 והפיל לגשר, דיין משה הגיע השבוע

עליו. העומדים את ממנו
 היו הגשרים אויבים. או חיילים

 — המוכסים לידו ועמדו הירדן, גשרי
 למישרד־האוצר, השייכים אזרחיים, פקידים

 בשטח במיקרה, תפקידם, את והממלאים
ב לגמרי, פורמלית מבחינה לכן, מוחזק.
 שטחים על החל הבינלאומי • לחוק התאם

הצסאי*. למימשל כפופים הם מוחזקים,
 בכל מוכסים של שביתה פרצה השבוע

 שיגרתית: שביתה זאת היתד. הארץ. רחבי
 הקפאת נגד יהיו, ועוד שהיו, מרבות אחת

 על־ידי מועלים שהמחירים בשעה השכר,
 הדרכים. כל לאורך בושה, בלי הממשלה
ב המקופחים לשכירים שייכים המוכסים

לדוורים. בדומה במדינה, יותר
אוטו- הצטרפו הגשרים ליד המוכסים

דיין שר־הכיטחון
7 מוחזק שטח היא ישראל האם

 ואז #אליו. מובן כדבר לשביתה, מטית
 הורה דיין משה ייאמן: שלא הדבר קרה

השוב את להעמיד צה״ל לקציני אישית
השי חוקת את עליהם להחיל לדין, תים
 לדון פקודה״), למלא (״סירוב הצבאי פוט

 מגוייסים חיילים היו כאילו למעצר, אותם
אוייב. נתיני או

 דיין משה של דיעותיו כפייה. עובדי
 ידועות בכוח שביתות לדכא הצורך בדבר
 היה כאשר בגילוי להן הטיף הוא מזמן.

הקו בכנסת האופוזיציונית רפ״י של ח״כ
ששת־הימים. מלחמת לפני דמת,

 כמה וביצע כשר, פעל השבוע אולם
אחת: ובעונה בעת ציבוריות עבירות

סוצ במאבק צה״ל את עירב הוא •
 של בדמותו קשה ופגע ופוליטי, יאלי

 הפעם זו עובדים. המוני בעיני צה״ל
 כה עד שעמד הצבא, נצטייר הראשונה

של בידי כמכשיר כאלה, לוויכוחים מעל
 בצבאות הידועה תדמית — ריאקציוני טון

חו״ל.
לגי שביתה בכוח לדכא ניסה הוא •

טימית.
 כל של כללית להתמרדות גרם הוא •

 תפקידם את הממלאים האזרחיים העובדים
להיות שחדלו לפתע שגילו — בשטחים

כו למדינה מותר ג׳נבה, אמנת לפי *
 מימשל רק כיבוש בשטח להחזיק בשת

 למנוע כדי בא הדבר אזרחי. ולא צבאי,
 אולם הכובשת. למדינה שטחים סיפוח

 להחיל כה, עד סירבה, ישראל ממשלת
 — המוחזקים השטחים על ג־נבה אמנת את

 היתה השבוע, עליה, דובריה והסתמכות
הציבור. הונאת.


