
במדינה
העם

בבית ?
אלון, יגאל ראש־הממשלה, מקום !מלא

 אמה, שבהיעדר נערה לאותה השבוע ;
ש מי כל בפני ביתה דלת את יקת

 בבית.״ לא ״אמא בטענה: עליה, ש
 ראש־הממשלה נעדרה בהם הימים שרת

להש־ שיצאה אחרי מהארץ, מאיר דה
 הסוציאליסטי האינטרנציונל בוועידת ;ף

 על לוחצות בעיות הרבה התדפקו ינה,
המדינה. ת

 במע־ הראשונה המוסרית הבעייה זיתה
 את שתבעו ואיקרית, בירעם פליטי של
 אחרי ולאדמותיהם, לכפריהם לשוב יתם

עלי שחלו הביטחוניות המיגבלות ;וסרו
 המדינה. הקמת מאז ו

 נוכח הממשלתי, המשבר בעיית היתר,
 הלאומית, הדתית המיפלגה של יכולתה

 הצעת נגד להצביע בקואליציה, זותפת
 שלה עמדתה עם הזהה לורנץ, שלמה ו״כ

 למי רק כיהודי ההכרה הענקת !רשת
ההלכה. לפי זתגייר

שר־האו־ בין נוקב פנימי ויכוח התעורר
 ההסתדרות מזכ״ל לבין ספיר פנחס י

 השכר. מדיניות בשאלת בן־אהרון חק
 אי נוכח עדינה, מדינית בעייה נוצרה
 להתיר שלא בריטניה ממשלת של ולתה

ליש־ את להקים פלסטין, וירגון־לשיחרור
בלונדון. זו

 ראש־המפד מצא ולאחרות, אלה לבעיות
ש עד ״נחכה קסם: נוסחת בפועל, לה

גול שבלי נדמה היה לרגע תחזור.״ לדה
 לפסוק אי-אפשר להכריע, אי־אפשר ;

 היה במדינה. דבר לשום להגיע וי־אפשר
 לא ״אמא טענת את לשמוע מגוחך 1

 לזכות לטעון שמתיימר מי מפי :ית״
 אחת בפרשה רק ראש-הממשלה. כס יושת

 ויוזמה: אומץ־לב עצמאות, העוצר לה
בהפ שנעשתה הטעות על ההודעה פרשת

 הצבייה. הלבנוני הכפר צת
יג רק לא אבל המדברת. המקהלה

 בהי- גולדה. של לבואה חיכה אלון ל
 לפתע השתתקו הלאומית הגננת של דרה

די סגני השרים, הציבוריים. השופרות ל
ש ובפוטנציה, בפועל המנהיגים ירים,

הצ להשמיע פסקו לא האחרונה תקופה
 איו- מהדהדות, הכרזות מצלצלות, רות

 לפתע. השתתקו היסטוריים, וסיכומים ים
 של הלאומיים הדברנים שכל היה נדמה
 שבהי- מדברת, מקהלה אלא אינם שראל

 קולם. את להשמיע חוששים המנצחת, :דר
 נשא לא דיין, משה שר־הביטחון, :פילו

 אחד נאום גולדה של היעדרה :תקופת
 טלוויז־ אפילו.בראיון הופיע ולא רפואה

אחד. •ני
 ישראל אזרחי יכלו לפחות זו מבחינה

לש האפשר, ככל תרבה, שגולדה התפלל
המדינה. לגבולות מחוץ וות

בחירות
*גצ׳ר

הקלפי כתיבת
 המיפלגה!״ על כתם וחרפה, בושה ״זו
 יוסף שר־העבודה חיפה, של הבום זכריז

 ללא נמוך דרג של מעשה ״זה זלמוגי.
 מו־ אליעזר אמר המיפלגה,״ מנהיגי דיעת

חיפה. פועלי מועצת מזכיר !ק,
 כיצד ידעו לא בחיפה, המערך עסקני
 לפתע ברבים. שהתגלה קלונם את !הסתיר
 הבחי־ טוהר על ההכרזות שכל זסתבר

 עורבא אלא אינן בישראל, המקובל -ות
 מסורת נמשכת חיפה באזור לפחות זרח.

 הבחירות מתקופת עוד מקובלת טהיתה
 השלטון תחת היישוב של הלאומי !וועד

 הקלפיות באחת כי הסתבר, זמנדטורי.
 הפקי- להסתדרות לבחירות בחיפה טהוצבו

 כל הוחלפו שעבר, בשבוע שנערכו ־ים
 ותחתם במיספר, 400כ־ ההצבעה, תקי2

 פתקים למהדרין, כשרות במעטפות ;ושמו,
המערך. של כולם חדשים,

בפש מדהימה היתה הזיוף של הטכניקה
ההר היתד. קלפי באותה למצביעים טותה.

 הבחי־ כללי כל לפי מצביעים שהם גשה
 ההצבעה זכות והדמוקרטיות. החשאיות ־ות

 פתקי את שמו הם בפנקס, נבדקה שלהם
 נמ- וחתומות, אטומות במעטפות ;הצבעה

 בפעם להצביע אפשרות מצביע מכל :עה
שנייה.
 מעטפות ובה שהקלפי אחרי אז, אבל

מים־ כמה נציגי בנוכחות נחתמה ;הצבעה,

 שם האיסוף. למקום הועברה היא לגות,
 הוריקה הקלפי, את שפתחה קבוצה נמצאה

באח אותן והחליפה שבה המעטפות את
רות.

 של עקשן נציג במקום נכח המזל, לרוע
 נהוג כאלה, במקרים בדרך־כלל, המפד״ל.

 לו ולהציע יריבה, מיפלגה של נציג לשחד
 של פתקים של מסויים אחה גם להכניס

 המפד״ל נציג הסכים לא הפעם רשימתו.
 למים־ תבע השמועות אחת לפי לעיסקה.

ש דבר החדשים, מהפתקים 500ס/ לגתו
 מכך כתוצאה לו. הסכימו לא המערך נציגי
ה של וחתימתו ידיעתו ללא הזיוף נעשה

הדתי. משקיף
 ניסו הזיוף התגלה כאשר עדין. איזון

 ״זה בערכו. להמעיט בחיפה העבודה ראשי
 את לשכנע ניסו וחד־פעמי,״ בודד מעשה

 השפעה כל האלה לפתקים ״אין הציבור.
 לטעון ניסו הכללי,״ הקולות סיכום על

 ״אנחנו האחרות. המיפלגות נציגי באוזני
 ה־ בקלפי הבחירות את לערוך מוכנים

בחי ״נעשה מולק. הכריז שוב,״ מזוייפת
ה ח״כ הציע חיפה,״ בכל חדשות רות

ורטמן. משה החיפאי עבודה
 קנאים,״ עסקנים של שטות מעשה ״זה
 תירוץ מצא שני ואילו אחד מנהיג הסביר

תר: טוב  של פרובוקציה מעשה ״זה יו
 ריח את להבאיש כדי יריבה מיפלגה

המערך.״
 פרשת :ברור אחד דבר כך, או כך
 אחת על מצביעה החיפאית בקלפי הזיוף

 הכוחות ביחסי דבר ששום לכך הסיבות
 מאז משתנה אינו במדינה המיפלגות בין

 הקלעים מאחורי שדואג מי יש הקמתה.
העדין. האיזון על לפקח

הכיבוש
אות
קליו

מאו אחת כעוד הידיעה נראתה תחילה
 שנים חמש זה המתפרסמות ידיעות, תן

 את להבאיש והמיועדות העולם בעיתונות
 רעה דיבתה את ולהוציא ישראל של ריחה
העולם. עמי בעיני

ה הידיעה, התפרסמה בו העיתון אבל
 אובזרבטר נובל השמאלני הצרפתי שבועון

 ויק־ — עליה חתום שהיה והעיתונאי —
ובי לשלום התנועה מראשי ציגלמן, טור

 של הישראלי ככתב המשמש בישראל, טחון
 מכדי ואחראים שקולים היו — השבועון
שמועודשווא. או בדותה מאחורי להתייצב

 מי אפילו מזעזעת. היתד. עצמה הידיעה
 שטחי כיבוש את שליוו לתופעות שהתרגל

 נישול, כמו עזה, ורצועת המערבית הגדה
 אדמות על והתנחלות הגליה בתים, פיצוץ
 לה. אדיש להישאר היה יכול לא זרים,

המע בגדה הצבאי המימשל כי סיפרה היא
הער הכפר מערביי למנוע במטרה רבית,

ל מזרחית דרומית השוכן עקראבה, בי
 מייד שהוחרמו אדמותיהם את לעבד שכם,
אימו שטחי לשמש כדי המלחמה אחרי

 מאווי־ רעל באמצעות ריסס לצה״ל, נים
 כדי הפאלחים של שדותיהם את רונים

להשמידם.
 יש בישראל שני אזרח לכל בו בדור

שי לגבי מאוד טריות אסוציאציות עדיין
 מה כהלם. זו ידיעה פעלה ברעלים, מוש
 שיל- וכי נכונה היא כי שהסתבר עוד

להצ אחריה מתייצבים הביטחון טונות
דיקה.

ו התבואה שדות  כי מסתבר יעלו. הו
 ה־ לכל שררה בה תקופה השנה, בינואר
הח ירדן, בגבול מוחלטת רגיעה דיעות

ה השטח תחומי את להרחיב צה״ל ליט
 אדמותיהם על המשתרע הסגור ביטחוני

ב נתפסו זה לצורך עקראבה. חקלאי של
 דונאם, אלפים ארבעת עוד השנה אפריל
 וכדי הברור, יעדם את יודע אינו שאיש

 הוא ומעבדיו, בעליו את מהשטח להרחיק
 שדות ובהמה. לאדם רעיל בחומר רוסס

 עק־ אנשי כליל. הושמדו במקום התבואה
 שדותיהם ריסוס כי טענו עצמם ראבה
 את למכור עליהם לחץ להוו נועד ברעל

מקרקעי-ישראל. למינהל אדמותיהם
הכ ומינהל־המקרקעין משרד־הביטחון

ותפי הקרקעות ריסוס בין קשר כל חישו
נו התנחלות להקמת תוכנית לבין סתם
 הגורל צחוק אבל עקראבה. שדות על ספת
 פרשת התפוצצה בו ביום שדווקא הוא

 בוקע מושב חגג ברבים, ונודעה עקראבה
מז — לקרקע עלייתו חג את עליז בטכס
 מעטים קילומטרים במרחק לשכם, רחית

מעקראבה.
 השישית בשנה סככות. הורם מסוק
 ״הכיבוש כי האומר, הכלל החל לכיבוש
הנב־ את מאשר יותר הכובש את משחית

 בתום לנחל. מעל גשר בנה יכר ^
 טיבו. את יבדוק איך נשאל המלאכה,

 לחו־ אגיד ״אני השיב, מאוד,״ ״פשוט
מע יחזיק הגשר אם בו. לעבור שלי תנת

 טוב.״ גם — יתמוטט אם מאוד. טוב — מד
 השבוע עצמה את מצאה דומה במצב

קוא משברים שני מיפלגת־העבודה. צמרת
 זמנית, נדחה האחד עליה. איימו ליציוניים

 העצמאיים, הליברלים ח״כ של הסכמתו עם
 על ההצבעה את לדחות האוזנר, גדעון
 אזרחיים נשואין לעריכת שלו החוק הצעת
 השני להשיאן. מסרבת שהרבנות לאלה
 החוק הצעת סביב השבוע, להתחולל עמד
לה־ לורנץ, שלמה ישראל אגודת ח״כ של

המשבר על
 להקפיא מיסיס, להעלות יהיה שר

הציבור. תגובת על ולצפצף שבר,

שחנה1 וא דנו שוס
 נגד טובים נימוקים יש כלל דרך ף•
ש החשש :בעיקר הבחירות. הקדמת ^

 מיפלגת- ביוקרת יפגע הקואליציה פירוק
ה התוצאות מפני ואי-הוודאות השילטון,

 שני נעלמו פלא, כאורח הפעם,בבחירות. צפויות
 ובעונה בעת האלה. הנימוקים

אחת.

.בדיניה
 כיהודים, ההלכה לפי במגויירים רק כיר

 יכלו העבודה מפלגת ראשי השבות. בחוק
 — מעמד תחזיק הקואליציה ״אם לומר:

טוב.״ גם — תתמוטט אם מאוד. טוב
ב גברה האחרונים כימים בי

 שכדאי ההכרה העבודה צמרת
גב בייחוד הבחירות. את להקדים

 הקובע האדם כלב זו הכרה רה
 פינחס :כאלה כעניינים כיותר
כ החזק והאיש שר־האוצר ספיר,

מפלגה.

סניו שר שיקוליו
 ספיר ולפינחס ככלל, מיפלגה י̂■
להק טובים נימוקים שני היו בפרט, /

הבחירות. את דים
 בעיית את פותר הדבר :א' נימוק

 הבחירות יתקיימו אם חילופי־השילטון.
 מאיר גולדה עשוייה ורבע, שנה בעוד

 החיים מן ולפרוש הבטחתה את להגשים
 אבל בזה, מאמינים לא רבים הפוליטיים.
קיימת. האפשרות
יע מי הבעייה תתעורר זה במיקרה

הממ ובראש לכנסת, הרשימה בראש מוד
 ערב להתלקח עלול המאבק הבאה. שלה

 ספיר ולפינחם נוח. שאינו דבר הבחירות,
הרשי בראש לעמוד כל־כך נוח לא עצמו

 מם׳ כאל אליו יתרגל שהציבור לפני מה,
 תעמוד הבחירות, תוקדמנה אםבמדינה. 1

 כראש וגם הרשימה, כראש גולדה
 השילטון מעבר הכאה. הממשלה

 כעוד להתכצע יובל לספיר ממנה
 לבחירות, קשר כלי שנה־שנתיים,

רגועה. באווירה
הר כסף, עולות בחירות זכ' נימוק

 מטעם ישירות, בהוצאות רק לא כסף. בה
 מטעם עקיפות, בהוצאות אלא המיפלגה,
המדינה.

 שנה לו יש כי יודע בארץ עובד כל
 הוא שבה — שנים ארבע בכל — אחת
 רק ולקבל. ללחוץ דרישות, להעלות יכול

 נשמע הבחירות שלפני האחרונה בשנה
לדרישותיו. מישקל ויש הבוחר, של קולו

הדרי לרוב להיענות נאלצת הממשלה
 מאות כמה פעם בכל לה עולה והדבר שות,

 תכסיס היא הבחירות הקדמתלירות. מיליוני
 השנה העובדים. פי לסתימת גאוני

שלו כעוד תיעלם. פשוט הברוכה
אפ■ הבחירות, אחרי חודשים, שה

גרוס) ח״כ <עם לורנץ
7 בנק עוד

גר ממשלת ראש נאלץ שונים, מטעמים
 בטרם חדשות בחירות על להכריז מניה
 הסוציאל־דמוק- כעת הוא בראנד וילי עת.
במדי הפרלמנט פיזור בעולם. 1 מם׳ ראט

נו המערבית גרמניה כמו מסודרת כה נה
ב דומה למעשה פסיכולוגי הכשר תן

ישראל.
שנע דעת־הקהל מיבחן הוא יותר חשוב

 כמו מיפלגת־העבודה, עסקני עתה. זה רך
 דעת־ בסקרי מזלזלים בארץ, העסקנים רוב
 דיעה מתוך למיניהם, המכונים של קהל

ב אבל מעיקרם. מופרכים שרובם נכונה
 הבחירות :רציני סקר נערך שעבר שבוע

 אלף 70כ־ הצביעו בה הפקידים, בהסתדרות
 למדי מייצג מידגם שהם טובים, אזרחים

 ההסתדרות, מיבנה (בגלל הציבור. כלל של
 ה־ עובדי כל הפקידים להסתדרות שייכים

 חשמלאים, פועלי-הניקיון, כולל מישרדים,
וכו׳).

 אחד דבר הוכיחו התוצאות
הכנסת מחר תיבחר אם :בעליל

 משמעותו במלוא בישראל להתגשם בש,״
 הבדואים גירוש כמו תופעות המחרידה.

 עק- שדות השמדת ועתה רפיח מפיתחת
המו ההשחתה כי העידו ברעל, ראבה
 מעובדת נמנע בלתי כורח שהיא סרית,
 משנהו, את ומנצל כובש אחד עם היות

 הישראלית. האומה בנפש ואוכלת מכרסמת
 ועל בחרתנו״ ״אתה על יפים דיבורים

 יותר והומאני שונה הישראלי הכיבוש היות
 נשארו ההיסטוריה, שידעה הכיבושים מכל

בלבד. דיבורים בגדר
שר חריגים. מעשים אלה היו לא שוב

פש לבין בינם שהמרחק מעשים, של שרת
מש כמה עד העידו רב, אינו מלחמה עי

הבא: הסיפור כמו הכיבוש, חית

ש הבדואים ראשי מעל חג הליקופטר
 (מהם המפונים בשטחים כמקובל עיבדו

 טיסתו כדי תוך והרס רפיח) בפיתחת פונו
 מפני למגן להם שהקימו הקש סככות את

השמש.
 בעיתון פורסמה לא זו נוראה ידיעה

 ארצות מבטאוני באחד או לישראל עויין
ב פשוטה בכרוניקה הופיעה היא ערב.
 ביוני 23ב־ ישראל, פועלי ביטאון דבר,
זאת. שנה

 בשבוע עצמה. על חוזרת הטרגדיה
 את ואיקרית בירעם פרשיות העירו בו

ני כי והעידו האומה, של הרדום מצפונה
חזרה לעולם, נשכחים אינם וגירוש שול
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