
במדינה
העם

 כהנא קומנדו
לחברון בא
 אנשי על־ידי נחסמו לחברון הדרכים כל

 הרכב כלי כל צד,״ל. וחיילי הגבול משמר
 אחרי ונבדקו. נעצרו לחברון בדרך שנסעו

 הליגה אנשי כי מראש התראה שקיבלו
עומ כהנא מאיר הרב של יהודית להגנה

 בחברון השבוע הראשון ביום להפגין דים
הי הרובע להחזרת בסידורים ו״להתחיל

 הבטחון שלטונות דאגו ליהודים״, הודי
אי־נעימות. מעצמם למנוע

 שמה כהנא הרב של הסער פלוגת אולם
 אנשיה לצחוק. הבטחון סידורי כל את

כש העיר, אל יחידים בהסתננות התגנבו
 זוגות זוגות או אחד אחד נוסעים הם

 הבט־ אנשי פרטיות. ומכוניות באוטובוסים
 כניסת בכוח למנוע בשעתו שידעו חון

 לעיר, בחברון ההתנחלות נגד מפגינים
 את במחסומים לזהות הצליחו לא אפילו

הרח בקבעה המיפגש כמקום כהנא. הרב
 עשר ובשעה המכפלה. מערת שליד בה

כהנא. אנשי כל שם היו בבוקר
 שבסוף~השבוע הצבאי, המימשל אנשי

 לאנשי יתנו לא כי טענו עדיין שעבר
ב להודות נאלצו לחברון, להיכנס הליגה

 אנשי את לאסוף במקום אולם מפלתם.
 ולגרשם מכוניות על להעמיסם הליגה,
נועם. בשיטות צה״ל קציני בחרו מהעיר,

 יפריעו לא שהם משתדלים רק ״אנחנו
 חברון, של הצבאי המושל אמר הסדר,״ את

ל כהנא אנשי את לשכנע שניסה אחרי
כמה הצליחו זאת למרות מהמקום. הסתלק

כהנא ליגאי
לדינזוקרטיה אדום אור

 הב־ משמרות דרך להסתנן הליגה מאנשי
 העיר ראש של ביתו עד ולהגיע טחון,

ער ראש שומרי בידי נעצרו שם ג׳עברי,
ביים.

מה לבסוף הליגה אנשי סולקו כאשר
 לפתוח נדרשו המבוהלים והסוחרים עיר,

 שר־הבטחון הרגיע חנויותיהם, את מחדש
עברי: את למקום שהגיע דיין משה  ג׳

 ה- הופעתו אבל לבטחונכם.״ ידאג ״צה״ל
 תושבי את הרגיעה לא דיין של הפגנתית

ל הביאו ״היום מהם: אחד אמר חברון.
 שידעו מפני עלינו, להגן כדי חיילים עיר

 יבואו הם מחר אם יהיה מה באים. הם כי
י״ קודם כך על להודיע מבלי הנה

 מעשה היה לא הפאשיזם. חיידקי
 הליגה אנשי ניסו אותו מזה יותר שפל

 לבוא האחרון. ראשון ביום בחברון לבצע
 כבוש עם בני של ברגשותיהם ולהתעלל
 פאשיסטיות בהצהרות להפחידם ומדוכא,

מע הוא הקלו־קלוקס־קלן, נוסח ובהפגנות
 או בשבויים מהתעללות שונה שאינו שה

כבולים. באסירים
על הפאשיסטית הליגה של הסתערותה

ויעדי חזן מפ״ם מנהיגי
האדום? הדגל את ישא מי

 אזהרה אור להצית צריכה היתד, חברון
האלי התפשטות את בישרה היא אדום.

הפו בחיים רק לא הסובלנות וחוסר מות
 למיר־ גם אלא בישראל, הפנימיים ליטיים

תו עם והחברתיים האנושיים היחסים קם
המערבית. הגדה ומנהיגי שבי

לק היה שצריך נאצית תופעה זו היתד,
 החריפה ההגדרה אבל באיבה. אותה טוע

ל למצוא שר־הבטחון היה שיכול ביותר
 ואילו אווילי.״ ״נסיון היתד, הליגה מעשי

 ההיבט בשל לא הליגה את תקף מעריב
נט שהיא משום אלא שבהפגנתה המוסרי

 השייכות ומשימות סמכויות לעצמה לה
ולבתי־המישפט. לממשלה

 בישראל נשבו תשל״ג השנה ראש ערב
ש מאוד, מסוכנות מאוד, עכורות רוחות
ל הפאשיזם חיידקי התפשטות על העידו

הישראלית. החברה בגוף חיוניים איברים

הממשלה
 מדי יותר

עצמאות
 וכמובן ופנימית סגורה פגישה ״זוהי

 ראש־ סגן הבהיר לפירסום,״ לא שהיא
אלון. יגאל הממשלה

כמ סגורות ישיבות לערוך אפשר ״אי
מאיר. גולדה ראש־הממשלה אמרה עט,״

 לעתו־ מיד מודלפת סגורה ישיבה ״כל
 לא כאן שנאמר שמא מקווה אני נות...

יודלף.״
 ב־ גולדה של דבריה התפרסמו למחרת

עתונות.
 המפתח אנשי של בכנס נאמרו הדברים

 שכונס הממלכתיים, התיקשורת באמצעי
בי על הממונה אלון, יגאל של ביוזמתו

 רשות־ד,שידור רשות־ד,שידור. חוק צוע
 תלויה שאינה עצמאית, רשות אמנם היא

 שהממשלה נראה אבל בממשלה, לכאורה
עצ את פירשו הרשות שאנשי החליטה
 מסוכן להיות שיכול מה כלשונה, מאותם

 אלון יזם לזאת אי הבחירות. שנת בהתקרב
 של הבכירים העובדים בין פגישות סידרת
 שרי לבין הממלכתיים התיקשורת אמצעי

 הם מה להם יבהירו שאלה כדי הממשלה,
 בעיית על וגם שונות בעיות על חושבים

רשוודהשידור. עובדי של עצמאותם
 גולדה. עם נערכה הראשונה הפגישה

הטל ישראל, שידורי אנשי בה השתתפו
 ולישכת ההסברה מרכז צה״ל, גלי וויזיה,

ב מתחה גולדה הממשלתית. העתונות
 המידע מהימנות על חריפה ביקורת פגישה
 השתמע מדבריה ובטלוויזיה. ברדיו הנמסר

 אנשי שנותנים האוהד הפירסום על זעמה
 איקרית אנשי של למאבקם השידור רשות

לכפריהם. לחזור ובירעם
 העובדים המשך. מנעה ההדלפה

הפ עצם על זעמו הרשות של הבכירים
 בהתנדבות לא אליה זומנו הם שכן גישה.

ה השר בהוראת תפקידם במיסגרת אלא
 גלויה פגיעה זו היתד, הרשות. על ממונה

 אינה הממשלה הרשות. של בעצמאותה
 לאנשי זה מסוג תידרוכים לתת זכאית

גח״ל, אנשי לכך זכאים מאשר יותר הרשות

סביבתי. זיהום למניעת האגודה חברי או
לש ביקש אלון שיגאל הסיבה היתה זו
 בסוד. התידרוך פגישת קיום דבר את מור

 לפגישת משתתפיה הוזמנו הפגישה בתום
ה ביום להיערך שנועדה נוספת, תידרוך

השבוע. שני
תוכ הודלף גולדה עם הפגישה למחרת

 שפירסם דבר, דווקא זה היה לעתונות. נה
 נמסר יומיים כעבור תוכנה. את לראשונה

 סידרת המשך כי בפגישה המשתתפים לכל
בוטל. התידרוך פגישות

מפלגות
 שיוציאו הסוסים

מהבוץ מפ״ם את
 ידובר בי ולא הסוסים יוחלפו מעט ״עוד

 של הישיש מנהיגה השבוע פתח עוד,״
 התוכחה מאמר את יערי, מאיר מפ״ם,

 הוועידה של כינוסה לקראת שלו השבועי
 באוקטובר. שתיערך מפ״ם, של השישית

 הפעם גם יערי הסתער שבוע, לפני כמו
במפלגה. הקיבוץ־הארצי אנשי על

 הלויבוץ־הארצי על הרצופה ההסתערות
 בתפקיד ליורשו יערי של מחרדתו נבעה לא

 מתנהל זו כהונה על גם אומנם המזכ״ל.
 במקום כי ויתכן המפלגה, בתוך ויכוח

ל מזכירים שני בוועידה ימונו זה תפקיד
 עירוני. והשני קיבוץ איש אחד מפלגה,

 שימשכו לסוסים החרדה מאשר יותר אולם
 בו הרעיוני הבוץ מתוך מפ״ם עגלת את

 ראשי ואת יערי את מדאיגה שקועה, היא
 לעגלה הדאגה האחרים הוותיקים מפ״ם

עצמה.
לידי הבא הנוכחי, הרוחות הלך לפי

לקראת ובפירסומים בדיונים בכנסים, ביטוי
 ועידת את שתקדים הקיבוץ־האדצי, ועידת
 והקיבוץ־הארצי, שמפ״ם סכנה צפויה מפ״ם,
 יהיו לא כוחה, מירב את יונקת היא ממנו
נרדפים. שמות עוד

בישי גפרדת. פוליטית מיפגרת
 שבועיים, לפני הקיבוץ־הארצי מזכירות בת

 (״ג׳ומס״) חיים הקיבוץ־הארצי מזכיר פנה
 יערי מאיר אל להב, קיבוץ איש אורון,

ב יורשו להיות המיועד חזן, יעקב ואל
 להם נתן מי אותם שאל המפלגה, הנהגת
ש בפגישה התנועה בשם לדבר סמכות

 לתוכנית בקשר ראש-הממשלה עם ערכו
פית בפרשת ועמדותיה מפ״ם של השלום

רפיח. חת
 ג׳ומס, טען במיוחד,״ חמור ״המעשה

 ב־ במיעוט נמצאים וחזן שיערי ״מפני
הו הם מי בשם זה. בענין קיבוץ־הארצי

ראש־הממשלה?״ עם בפגישה בכלל פיעו
 הגוברת למתיחות הביטויים אחד זה היה

הת סביב השומר־הצעיר בקיבוצי והולכת
 ו־ אורון עומדים בראשה קבוצה, ארגנות
הטו שובל, קיבוץ איש גרנות, אלעזר

 מיס- להיות צריך הקיבוץ־הארצי כי ענים
ממפ״ם. נפרדת פוליטית גרת

 למצב פתרון למצוא נועדה זו הצעה
 הקיבוץ־ אנשי שואפים אחד מצד הסבוך.
הע מפלגת עם מהמערך להינתק הארצי

מע בנושאים להכנע אותם המחייב בודה
 שמפ״ם, שואפים הם ומצפוניים. מדיים

 הקיבוץ־הארצי, של הפוליטית המיסגרת או
 ולעמוד האדום, הדגל את לשאת תמשיך
 מיס־ הקמת בישראל. השמאל מחנה בראש

 ולמנהיגיה למפ״ם תאפשר כזו נפרדת גרת
 תוכל כך במערך. שותפה להיות להמשיך

העולמות. משני להינות מפ״ם
 הדרקרב את להבין ניתן זה רקע על

 דפי מעל בעיקר המתנהל החריף הרעיוני
 הוותיקה ההנהגה אנשי בין המשמר, על

ה קרא כאשר הקיבוץ־הארצי. אנשי לבין
״להח הקיבוץ־הארצי לאנשי יערי שבוע

 למפלגתם,״ הפאטריוטיזם מן משהו זיר
 הסוס של מהטראגיות שמץ בקריאתו היה

 מנוגד בכיוון דוהרת עגלתו את הרואה
 עשרות במשך אותה הוביל בה מהדרך
שנים.

תאונות
 — לאזרח שר בין מה

אדום באור
 שידע למי מוזר, היה בעיתונים הניסוח

 משתי איזו ברור ״לא השורות. בין לקרוא
נא אדום,״ באור לצומת נכנסה המכוניות

 שאירעה הדרכים תאונת על בידיעה מר
התנג כאשר אלמוגי, יוסף העבודה לשר

המ בצומת אחרת במכונית מכוניתו שה
 — חיפה כביש על נטר, כפר של רומזר

תל-אביב.
ה״  שבבית־החולים אלא שקר!" ז
 פצועי כל שכבו שם בחדרה, יפה הילל

נר צוות אפוף כגיבור, השר — התאונה
ה המכונית ונפגעי עיתונות, וצלמי גש

של אנשים כמה היו — כאלמונים שנייה
שמר ״מה קרה. מה מאוד ברור היה הם
 שיקרו,״ שכולם זה מכל יותר אותי גיז
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